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 راهــی جز قبــول ســاختارهای، بــه منظــور دســتیابی بــه توســعهای پایــدار،امــروزه شــکل جدیــد ســاختارهای مدیریــت شــهری
 از ایــنروی میتــوان از مکالمــه مشــارکت شــهروندی و "حــق بــر.اجتماعــی و مشــارکت جامعــه مدنــی پیــش روی ندارنــد
شــهر" بــه عنــوان بارزتریــن گفتمــان قــرن حاضــر یــاد کــرد و بیتردیــد گفتمــان "حــق بــر شــهر" بیــش از هــر چیــز مدیــون
"" هانــری لُـــهفِور" و "دیویــد هــاروی،تالشهــا و فعالیتهــای دو تــن از اندیشــمندان معاصــر حــوزه اجتماعــی و شــهری
 و رونــق یافتــن گفتمــان "حــق بــر شــهر" در حــوزه تخصصــی، بــا توجــه بــه ترجمــه و اســتقبال اخیــر از آثــار ایــن دو.اســت
شــهری ایــران ایــن ســؤال مطــرح میگــردد کــه نســبت بــن مایههــا و ســاختارهای تولیــد ایــن مفاهیــم بــا شــهر و جامعــه
. چگونــه قابــل بررســی و مقایســه اســت،شــهری ایــران
بــر همیــن اســاس شــاید بتــوان از بازخوانــی مفاهیــم بنیادیــن موضــوع "حــق بــر شــهر" و بازبینــی شــرایط اجتماعــی جامعــه
 در، و اولیــن گام تحقــق عملــی آن،" بــه عنــوان یکــی از راههــای حصــول بــه هــدف انطبــاق نظریــات "حــق بــر شــهر،ایــران
 لــذا ســاختار ایــن نوشــتار بــر اســاس. نــام بــرد، مشــارکتی و خــاق بــرای شــهری پایــدار،راه دســتیابی بــه جامعــه ای پویــا
 تدقیــق و مشــهود کــردن مفهــوم حــق در دیباچــه تاریــخ ســرزمینی ایــران و مقایســه آن بــا ریشـههای بازتولیــد آن در:او ًال
: و ثالثـ ًا، بــه مقایســه ســاختارهای متفــاوت شــکلگیری مفهــوم شــهر در دو حــوزه مذکــور: ثانیـ ًا،آرای متفکریــن نــام بــرده
 فرهنــگ و زندگــی روزمــره بــه عنــوان بســتر اعتبــار و مطالبــه،بازبینــی نمودهــای بازنمایــی مفاهیمــی چــون جامعــه مدنــی
 زمانــی بــر تعمیــم گفتمــان مفاهیــم برخاســته از-"حــق بــر شــهر" بنــا گشــته اســت تــا از ایــن دریچــه مدخلــی مکانــی
. مارکسیســتی آن باشــد-بســتری عمدتـ ًا اروپایــی – پاریســی
واژههای کــلیدی
 زندگی روزمـره، فرهـنگ، جامعـه، شـهر، سـاختار،حق
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 -1مسـاله ساختار مفهوم حق و حق بر شـهر   

مســاله تفــاوت ســاختارهای معنایــی در مــورد حــق بــر شــهر نــه تنهــا در ارتبــاط بــا مفهــوم شــهر و نظامهــای معنایــی ســاخت
آن ،کــه در خصــوص مفهــوم و تلقــی از مفهــوم حــق و وجــوه ایجــاب و مطالبــه آن نیــز صــدق میکنــد ،چــرا کــه تلقــی
و مطالبــه آن در یــک نظــام اجتماعــی ســنت زدایــی شــده – دوران مــدرن -و تحــت ارجــاع ایدئولوژیهــای اجتماعــی و
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.
لــذا الزم بــودن ســطحی از بازخوانــی مفاهیــم در بررســی مســاله حــق بــر شــهر ،در مــورد جامعــه و شــهرهای ایــران بــه
عنــوان اولیــن گام در راه دســتیابی بــه ضمانتــی نظــری و عملــی از تحقــق اهــداف آن ،بیــش از پیــش بــه چشــم میخــورد.
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 نســبت ًا عمومیتــر دو مفهــوم "حــق" و "شــهر" در نظــام ســاختاری عمومــی شــهرهای
ایــران پرداختــه ،و تنهــا فتــح بابــی بهمنظــور مداقــه هــر چــه بیشــتر در مــورد ایــن مفاهیــم ،و عیــان ســاختن نســبتش بــا
جامعــه ایــران و روشــن ســاختن وجــوه تمایــز آن بــا ســاختارهای شــکلگیری و تولیــد نظریــات و نظریهپــردازان آنهــا اســت.
در ایــن راه ابتــدا در تشــریح مفهــوم "حــق" ،بــه ریشـههای کالمــی ،فقهــی و فلســفی آن در نظــام اندیشــهای 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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جهانــی شــدن گفتمــان "حــق بــر شــهر" در ســپهر هــزاره جدیــد ،نویدبخــش توفیــق رویکردهــای مشــارکتی و بــه رســمیت
شــناختن نقــش شــهروندان و گروههــای ســازنده ،یــا ســهیم در حوزههــای شــهری بــوده و مهــر تأییــدی بــر اهمیــت دو
مفهــوم زندگــی روزمــره 2و جامعــه مدنــی 3در تثبیــت ســازوکار پایــدار نظامهــای 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
اساســی کشــورهای عضــو ســازمان ملــل ،و متعهــد بــه اجــرای ایــن بیانیــه ،در ســال  2004توســط دو نهــاد یونســکو 4و
هبیتــات ،5گواهــی بــر ایــن مدعــا خواهــد بــود .بــه قطــع بایســتی نشــر جهانــی ایــن گفتمــان را وام دار دو اندیشــمند مطــرح
حــوزه مطالعــات شــهری و اجتماعــی معاصــر ،هانــری لُـــهفِور 6و دیویــد هــاروی 7دانســت .تالشهــای ایــن دو نــه تنهــا
پرچــم دار شــروع جنبشــی اجتماعــی و سیاســی در خصــوص احقــاق حقــوق مکتســبه شــهروندان از شــهر بــود ،یکــی از تأثیــر
گــذار تریــن فعالیتهــای حــوزه شــهری در زندگــی اجتماعــی و روزمــره نیــز بــه حســاب میآیــد کــه از ایــن حیــث واجــد
اهمیــت و مثــال زدنــی اســت ،چــرا کــه لُـــهفِور بــه عنــوان نظریهپــردازی کــه درعرصــه ی نظــری گشــایشهای اساســی
بــه وجــود آورده و برحوزههــای مختلــف شــهری ،اقتصــاد سیاســی ،جامعهشناســی و حتــی نقــد ادبــی و فلســفه تأثیــر گذاشــته،
همانطــور کــه خــود میخواســت توانســت کالم و نظریهپــردازی خــود را بــه یــک پراکســیس 8اجتماعــی مبــدل ســازد.
لــزوم بازخوانــی مجــدد مفاهیــم "حــق بــر شــهر" ،بــه عنــوان اولیــن گام تســری جنبههــای کاربــردی آن در حوزههــای
مکانــی – محلــی منفصــل از خاســتگاه نظــری طــرح چنیــن مفهومــی ،از آن حیــث واجــد اهمیــت اســت کــه ماهیــت ایــن
مفاهیــم در نظامهــای ســاختاری و فرهنگــی متنــوع ،متفــاوت بــوده ،و نــه تنهــا شــرایط ایجــاب حــق در ایــن حوزههــا ،بلکــه
تلقــی اســتحقاق و ذات مطالبــه آن نیــز دارای تفاوتهــای بنیادیــن نســبت بــه زمینــه تولــد ایــن نظریــات اســت .لُـــهفِور،
بــه عنــوان پیشــگام طــرح موضــوع "حــق بــر شــهر" ،خــود از خــال یــک پیــش زمینــه متکثــر ،و وابســته بــه ســاختارهای
متنــوع اندیشــه ،بــه ایــن بحــث نگریســته اســت .شــگفتی کار وی در ایــن جاســت کــه بــا ترکیبــی از مباحــث ســاختاری
اجتماعــی – بــا ایــن کــه وی ضــد ســاختارگرایان 9اســت -مباحــث حــوزه اندیشـههای مارکســی – 10بــا ایــن کــه وی از حلقــه
مارکسیسـتها تــرد شــده اســت -و دیگــر رویکردهــا و مباحــث مرتبــط ،و بــا نگرشــی نســبت ًا جامــع ،مبتنــی بــر زمینههــای
فرهنگــی و ســاختاری معطــوف بــه زمــان و مــکان تکاملــش ،و از خــال یــک نــگاه پروبلماتیــک بــه موضــوع ،بــر اســاس
ایــن حوزههــا بــه ایــن مهــم دســت یافتــه اســت .لُـــهفِور ،بــا ترکیــب اندیشــه هــگل( 11زبــان ،مفهــوم) ،مارکــس( 12عمــل
ـی (زمانمنــدی و
ـی مــادی) و نیچــه( 13خالقیــت ،هنــر)؛ و ابــداع "ســه گانه جدلــی "14خــود ،وجــوه تاریخــی و جغرافیائـ ِ
اجتماعـ ِ
مکانمنــدی) حیــات فــردی و اجتماعــی انســان را پیونــد میزنــد و ثابــت میکنــد کــه «فضــا تولیــدی اجتماعــی اســت».
1

نظریــه لُـــهفِور بــا حضــور دادن اندیشــه نیچــه و هایدگــر 1در مارکسیســم و بهــره گیــری از نظــرات گرامشــی 2شــکل میگیــرد،
همیــن همنشــینی تکثرهــا در حــوزه مطالعــات شــهری او را شایســته عنوان فیلســوف شــهر ســاخته اســت .شــاید ریشــه توفیق
فعالیتهــای لُـــهفِور 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 لُـــهفِور
و هــاروی ،همچنــان بــا چالشهــای عدیــدهای روبــه روســت ،و بــه همیــن روی دســتیابی بــه یــک تصویــر ضمنــی از
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 میرســد .در واقــع بایــد ایــن نکتــه را کــه لُـــهفِور و هــاروی پــرورش یافتــه
یــک مکتــب پاریســی (پاریــس میانــه قــرن بیســتم) و برخواســته از اوج شــیوع ایدههــای مارکســی هســتند را مــد نظــر قــرار
داد .همچنیــن شــهر از نظــرگاه جامعــه اروپایــی قــرن بیســتم ،میــراث انقالبهــای شــهری و سیاســی ،و حــال بســتر زندگــی
نظامهــای اقتصــادی مبتنــی بــر ســرمایه پــس از جنــگ هســتند .ایــن شــهرها دورههــای گــزار انســان از جامعــه مذهبــی
قــرون وســطا و تحــول رنســانس را پشــت ســر گذاشــته ،و بــا تاثیــرات دوران صنعتــی و مــدرن دســت و پنجــه نــرم میکننــد.
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 مؤلفههــای یــک
مــكان معیــن اســت ،و مفهــوم شــهر بــه عنــوان یــک پدیــده مبتنــی بــر وجــوه اجتماعــی و کالبــدی ،شــاخصترین بســتر
بــروز و ظهــور مشــروعیت ایــن حــق بــه شــمار میآیــد .نکتــه قابــل تأمــل و بنیادیــن در خصــوص تحقــق مفهوم"حــق بــر
شــهر" ،بازشناســی مؤلفههــای اصلــی ایــن مفهــوم ،در نظامهــای ســاختاری و فرهنگــی معطــوف بــه مکانهایــی اســت
کــه ادعــای صیانــت و احقــاق ایــن خواســته اجتماعــی در آنهــا وجــود دارد.

کــه قرنهــا از دل نخســتین نهــاد اجتماعــی ،آموزشــی و ادراکــی جامعــه ایــران یعنــی نهــاد خانــواده ،تــا پرنفوذتریــن مراکــز
آموزشــی و حتــی نظامهــای 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 میســازد.
امــا ایــن پنــدار بــدون توجــه بــه ســاختارهای شــکلگیری 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 نظامهــای ســاختاری حکمروایــی و مذهبــی – اعتقــادی ،موفــق بــه ارائــه تصویــری از مراتــب وجــوب
و مطالبــه حــق ،و متعاقبـ ًا ســاختار وجــوب و مطالبــه حــق بــر شــهر میشــوند .دســتیابی بــه همیــن طــرحواره ذهنــی از مفهــوم
شــهر و مفهــوم حــق در کنــار شــرایط انفعالــی جامعــه مدنــی و زندگــی روزمــره ،میتوانــد مبیــن تفاوتهــای ســاختاری مفهــوم
حــق بــر شــهر لُـــهفِور 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.
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 .1 -2اصطالح حق از نظـرگاههای رایج در حوزه سـرزمینی ایران
بنیانهــای فلســفی مفهــوم حــق را از نظــرگاه لُـــهفِور و هــاروی بایــد در فلســفه اروپایــی و عمدتـ ًا 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 پيــدا میکنــد .منافــع شــخصي فقــط از طريــق معناهــاي مشــترك
مشــروعيت مییابنــد .چــون هــر حقــي در عيــن حــال ادعايــي نســبت بــه جامعــه اســت ،حقــوق فقــط در شــبكهاي از تعهدهاي
دوســويه معنــا پيــدا میکنــد .براســاس ايــن تعهدهــا ،افــراد بــه حقــوق يكديگــر احتــرام میگزارنــد( .ســبزهای)1386،98 ،
در فلســفه حــوزه ســرزمینی ایــران و عمدتـ ًا فلســفه اســامی کــه یکــی از مهمتریــن مرجعهــای بررســی مفهــوم حــق بــرای
جامعــه ایــران و نظــام شــهری ســاخته شــده توســط آن بــه حســاب میآیــد ،يكــي از معانــي حــق «اختصــاص» اســت؛
اختصاصــي كــه بــه طــور اجمــال ،قبــل از تشــكيل جامعــه هــم وجــود داشــته اســت و پــس از تشــكيل آن ،بــه شــكلهاي
گوناگــون و متنوعــي ظاهــر ميشــود .بديــن معنــي كــه از اختصــاص اجمالــي مذكــور ،آنچــه كــه بــه مــال مربــوط ميشــود،
ملــك ،و آنچــه كــه مربــوط بــه غيرمــال اســت« ،حــق» ناميــده ميشــود .در ايــن ديــدگاه ،مســئلة اختصــاص و مالكيــت،
امــري فطــري بــرای هــر جانــدار بــا شــعور دانســته شــده اســت( .ابراهیمــی دینانــی)83 ،1388 ،
حــوزه حقــوق از حوزههايــي اســت كــه فــراوان بــه بحــث حــق پرداختــه اســت ،گرچــه بســط و گســترش ایــن حــوزه بیشــتر
1- Right
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همانگونــه کــه بیــان گشــت ،مفهــوم حــق را میتــوان در حوزههــای گوناگــون دنبــال نمــود .امــا آنچــه کــه در خصــوص
مرجــع مطالبــه "حــق بــر شــهر"در یــک ســاختار اجتماعــی تعیینکننــده 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 میکنــد .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 میکنــد ،و دوم آنکــه رابطـهی 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 تحتتأثیــر نظــام قــدرت سیاســی بــوده اســت و ســاختار اربــاب و رعیتــی بــر ایــن فاصلــه دامــن مـیزده اســت .از
همیــن روی تبییــن مفهــوم حــق بــر شــهر و یــا اساسـ ًا حــق ،در چنیــن شــرایطی فاقــد مرجعــی مشــروع بــه نظــر میرســیده
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در ابتــدا بایــد چنیــن گفــت کــه مفهــوم «حــق » از مهمتريــن مســائل حــوزة اخــاق ،حقــوق و سياســت ،و امــروزه مســائل
مربــوط بــه شــهر و شــهروندی اســت .در ايــن زمينــه ،بایســتی بــه مباحــث مختلفــي از جملــه معنــا و ماهيــت حــق ،انــواع
حــق ،منشــأ حــق ،ســاختار وجــوب و حــدود و شــرایط آن اشــاره نمــود .در ايــن ميــان ،بحــث از معنــاي حــق ،بــه خصــوص
در نقــد و بررســی آرای انديشــمندان ،و بــه طــور اخــص در حوزههــاي فقهــي ،حقوقــي ،اجتماعــي ،سياســي و شــهری ،يكــي
از مباحــث مهــم و راه گشــا در امــر تعمیــم و بهــره جســتن از نظریــات مطروحــه در هــر یــک از حوزههــای مذکــور اســت.
تبييــن دقيــق معنــاي «حــق» در نــگاه انديشــمندان حوزههــاي مختلــف ،بــه خصــوص در دانشهــاي حقــوق و سياســت،
زمينــة مناســبي را بــراي طــرح درســت و عالمانــة مباحــث مهــم نظامهــاي سياســي و حقوقــي در حوزههــای شــهری فراهــم
مـيآورد .همــان گونــه کــه ســخن رفــت ،مفهــوم حــق در حــوزه ســرزمینی ایــران بــه شــدت تحتتأثیــر آموزههــای دینــی
و مذهبــی ،و فلســفهی منشــعب از آن اســت ،لــذا در بررســی مفهــوم حــق بایســتی بــه منابــع متنــوع علــوم فقهــی ،اخالقــی
و فلســفهی دینــی ،و بــه منظــور غنــای بحــث ،مباحــث عمومــی سیاســی و حقوقــی معطــوف بــه آن مراجعــه نمــود.
1

معطــوف بــه دهههــای اخیــر اســت ،بــه طــور کلــی در ایــن حــوزه حــق عبــارت اســت از اقتــداري كــه قانــون بــه افــراد
ميدهــد تــا عملــي را انجــام دهنــد .آزادي ،عمــل ،ركــن اساســي حــق در ايــن تعريــف ميباشــد؛ يعنــي آدميــان در انجــام
يــا عــدم انجــام آن عمــل آزادنــد( .امامــی )1390،125 ،بــه تعبيــر ديگــر ،حــق امــري اعتبــاري اســت كــه پشــتوانة قانونــي
دارد .ثمــرة آن حفــظ نظــم جامعــه اســت .از ايـنرو ،طبــق ايــن ديــدگاه« ،حــق» ،غيــر از اعتبــار شــدن توســط اجتمــاع شــأن
ديگــري نــدارد.
"حــق" در اصطالحــات فقهــي اغلــب بــه معنــي «ســلطنت» آمــده اســت .همچنيــن اســت وقتــي گفتــه ميشــود فــرد «حــق
اختيــار» دارد .مقصــود ســلطنتي اســت كــه صاحــب حــق بــر فســخ معاملــه پيــدا ميكنــد .همچنیــن در مــورد اصطالحاتــی
چــون «حــق شــفعه»« ،حــق ارث» ،و ماننــد آن ،مــراد ســلطنتي اســت كــه صاحــب حــق بــه ســبب شــراكت يــا وراثــت ،و
امثــال آن بــه دســت مـيآورد .بنابرايــن ،ميتــوان گفــت :وقتــي فقهــاء در ابــواب مختلــف فقهــي از «حــق» ســخن ميگوينــد،
حــق بــه معنــاي «ســلطنت» اســت.
یکــی از اصلیتریــن مراجــع فلســفی مفهــوم حــق در اندیش ـههای غــرب را تــا پیــش از دوران مــدرن بایســتی ماننــد دیگــر
مکاتــب ،در اندیشـههای مذهبــی و اخالقــی آن جســتجو نمــود ،همیــن تشــابه در ارجــاع بــه امــر دینــی و الهــی را میتــوان
یکــی از وجــوه نزدیکــی مفاهیــم منشــعب از آنهــا در اندیش ـههای معطــوف بــه غــرب مســیحی و حــوزه ســرزمینی ایــران
دانســت .ويليــام اُكامــي 1یکــی از نخســتين فيلســوفانی اســت كــه دربــارة «حــق اخالقــي» توضيحاتــي ارائــه داده اســت .وي،
حــق اخالقــي را بــه عنــوان قــدرت عمــل بــر طبــق قانــون طبيعــي ميدانــد( .ولمــن)161 ،1380 ،
در حــوزه علــوم سیاســی حــق بــه معنــي قــدرت يــا امتيــازي اســت كــه فــرد يــا افــرادي (جمعــي) ســزاوار برخــورداري از آن
باشــد .ماننــد حــق حيــات .بــه ويــژه اينكــه آن قــدرت يــا امتيــاز بــه موجــب قانــون (حــق قانونــي) يــا عــرف مقرر شــده باشــد.
روشــن اســت كــه افــراد هــر اجتمــاع ،بــا يكديگــر مناســبات و روابطــي دارنــد .از رهگــذر ايــن مناســبات ،يــك مجموعــه
ـامل اختيــارات مدنــي ،اجتماعــي ،سياســي و همــة مزايــا و ســلطههایی نشــأت گرفتــة از قانــون ،بــه
امتيــازات و اختيــارات ،شـ ِ
دســت ميآورنــد كــه مجموعــة آن را «حقــوق» مينامنــد( .آقابخشــی)511 ،1389 ،

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.

 -4گفتمان "حق بر شـهر" از منظر لُــهفِور – هاروی   
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آمــوزش؛ حملونقــل عمومــی و فضــای عمومــی ،اوقــات فراغــت و زندگــی طوالنــی
 -4تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیررسمی
 -5تضمیــن دسترســی بــه اســتفادهی مشــترک شــهروندان از فضاهــای عمومــی بــا اختصــاص پهنههــای ویــژه بــرای امــور
اجتماعــی در شــهر.
1 - space
2 - Global

 -5سـاختار شـکلگیری شهر و تعیین جایگاه حق بر شـهر   
 .1 -5مفهوم شـهر

ارائــه تعريــف كامــل ،جامــع و مانــع از شــهر كــه خصوصيــات اقتصــادى ،فرهنگــى و سياســى شــهرها را در طــول تاريــخ در
برگيــرد ،بســيار ســخت و تقريبـ ًا امكانناپذيــر اســت .شــهر بــه عنــوان يــك كل ،حتــى شــهرهاى بــى شــكل امــروزى داراى
كيفيتــى نماديــن هســتند بــه هميــن گونــه كــه هــر عصــر ،محيــط خــود را شــكل میدهــد تــا منعكــس كننــده هنجارهــاى
اجتماعــى آن عصــر باشــد .بديــن معنــا كــه شــهرها بازتــاب موقعيــت جامعــه و ســطح فرهنگــى دوره خــاص خــود هســتند
و در هــر دوره زمانــى مقتضيــات عقيدتــى همــان دوره شــهرها را شــكل و نمــا میبخشــد .در ایــن معنــا بایــد بــر اهمیــت
وجــودی یــک اجتمــاع و روابــط انســانی و اجتماعــی میــان آنهــا اشــاره نمــود و شــاید بتــوان شــهر را گســترهای مکانــی بــه
منظــور تشــکیل جامعــهای بــا روابطــی مشــخص و هدفمنــد نامیــد .اتــکای ایــن مفهــوم از شــهر بــر مؤلفـهی جــدا نشــدنی
از آن یعنــی جامعــه و روابــط اجتماعــی اســت.
همچنیــن میتــوان نمــود ایــن تعریــف را بــه زبــان لُـــهفِوری چنیــن بیــان داشــت کــه :شــهرمحل پیوســتن زندگــی روزمــره
(امــر خصوصــی) بــه امــر جهانــی اســت .بــه عــاوه ایــن تعریــف راه را بــرای ورود مباحــث جامعــه شناســی و اقتصــاد سیاســی
هــاروی نیــز میگشــاید و از همیــن منظــر گامهــای تبییــن مفهــوم "حــق بــر شــهر" برداشــته میشــود ،لــذا تاکیــد هــاروی
بــر ایــن اســت کــه:
فرآینــد شــهر جــدای تمــام چیزهــای دیگــر بــه خلــق زیرســاختهای 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 ارزشهــای مصــرف -در خدمــت تولیــد ارزش و ارزش اضافــی قــرار میگیــرد( .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.
 .2 -5سـاختار عمـومی شـهر در اروپا
از قــرن  17بــه بعــد بــه دنبــال پيشــرفت و توســعه جوامــع بشــري نگــرش ســنتی ارســطویی از جامعــه ديگــر كاربــرد نداشــت
و لــذا در نظریههــای جديــد دولــت و جامعــه از يكديگــر جــدا شــدند .فالســفه اجتماعــي قــرن  17تــا  19ماننــد تومــاس هابــز،2
جــان الك ،3چارلــرز منتســكيو ،4ژان ژاك روســو ،5الكســي دوتوكويــل 6و امانوئــل كانــت 7و همچنيــن اقتصاددانــان سياســي
1

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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مفاهیــم "حــق بــر شــهر" نخســتین بــار متعاقــب رویدادهای مــی  1968از ســوی هانــری لُـــهفِور ،متفکــر تاثیرگذار فرانســوی،
طــرح شــد و رفتــه رفتــه مقبولیــت و پذیرشــی جهانــی یافــت .هــاروی یکــی از متفکــران پــرکار در ایــن عرصــه بــوده و
بــه شــرح و بســط ایــده "حــق بــر شــهر" کمــک شــایانی نمــوده اســت ،وی منظــور از حــق بــر شــهر را ایــن گونــه شــرح
میدهــد کــه" :هــر انســانی نســبت بــه فضایــی کــه در آن زندگــی میکنــد ،حقــی دارد .لــذا ســاکنان شــهرها بــر شــهری
کــه در آن زندگــی میکننــد حقــی دارنــد کــه حــق مزبــور «حــق بــر شــهر» نامیــده میشــود .ایــن حــق بــر شــهر حقــی
ـل چــون و چــرا و مناقشــه ناپذیــر اســت و نــه تنهــا بــه مبنایــی بــرای لــزوم برخــورداری اقشــار مختلــف شــهری از
غیرقابـ ِ
خدمــات مختلــف بــدل میشــود بلکــه زمینــه را بــرای مشــارکت اقشــار مزبــور در تعییــن سرنوشــت شــهر فراهــم مـیآورد".
بــر ایــن اســاس مهمتریــن 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 اندیشـهها در مقالــه مشــهور دیویــد هــاروی بــا
ـت جنبشهــای شــهری
عنــوان "حــق بــر شــهر" طــرح و مــورد گفتمــان قــرار گرفتــه اســت .از نظــر دیویــد هــاروی خواسـ ِ
ـهری حــال حاضــر جهــان چیــزی نمیتوانــد باشــد جــز خواســت کنتــرل دموکراتیــک بیشــتر بــر تولیــد و اســتفاده از
و پیراشـ ِ
مــازاد (هــاروی)۴۰ ،1391 ،
مفهــوم مهــم ديگــری کــه توســط متفکــر و مبــدع اصلــی مفهــوم "حــق بــر شــهر" ،لُـــهفِور ،در خصــوص حــق بــر شــهر و
ارتبــاط آن بــا زندگــی روزمــره مطــرح گردیــد مســاله "فضــا" 1بــود .لو ِفــور در مــورد ارتبــاط فضــا بــا زندگــی روزمــره و تحقــق
آرمــان حــق بــر شــهر ســه ســطح اجتماعــی -تاریخــی تعریــف میکنــد :ســطح جهانــی یــا گلوبــال2؛ ســطح شــهری کــه بــه
آن ســطح مختلــط میگویــد و ســطح زندگــی روزمــره کــه آن را ســطح خصوصــی مینامــد .زندگــی روزمــره جایــی اســت
کــه هــم انقــاب و تغییــر و تحــول بایــد در آن ســطح واقــع شــود و هــم بایــد خــودش متحــول شــود؛ بــه نظــر وی نبايــد
منتظــر تحــول مانــد ،چنیــن بينشــي جبــر گرايــي اقتصــادي اســت .انقــاب و تحــول فرهنگــی ارزشــمند و الزم اســت ،در
واقــع هــم انقــاب الزم اســت و هــم تحــول تدريجــي ومســتمر در زندگــی روزمــره .تحــول موقعــي بــه وقــوع میپیونــدد
كــه تعاملــی میــان زندگــی روزمــره و تاریــخ اتفــاق افتــد .یعنــی امــر روزمــره خــود را تــا ســطح تاريــخ ارتقــا میدهــد( .ر.ک،
لُـــهفِور .)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 امکانپذیــر میســازد .از ایــن روی
گفتمــان لُـــهفِور و هــاروی بــه ســطحی از مؤلفههــای مفهــوم حــق بــر شــهر دســت مییابنــد کــه چکیــده ای از مؤلفههــای
بنیادیــن آن را میتــوان ایــن گونــه اســتخراج نمــود:
-1مشارکت شهروندان در فرایند برنامهریزی
 -2طراحی و مدیریت شهری تضمین دسترسی شهروندان به برنامهریزی طراحی و مدیریت شهری
 -3هدایــت متــوازن و برابــری طلبانــهی کاربــری زمیــن بــرای دسترســی همگانــی بــه مســکن و کار فعالیــت و بهداشــت و

در آنچــه در مــورد گفتمــان لُـــهفِور و هــاروی بیــان شــد بــه روشــنی میتــوان ریشـههای مارکســی نظــرات ابــن دو متفکــر
را بازشناســی نمــود ،بــه عــاوه بــه وضــوح از خــال ایــن گفتمــان تصویــر جامعــه مــدرن اروپــای میانــه قــرن بیســتم ،و
ســاختارهای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی آن بــه چشــم میخــورد .حــال بایســتی بــه تشــریح مناســبات ایــن
گفتمــان بــا ســاختار فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی شــهرهای حــوزه ســرزمینی ایــران پرداخــت تــا تجلــیگاه
مفهــوم حــق بــر شــهر را بــرای جامعــه شــهری ایــران پیــدا نمــود .در ایــن راســتا بــه پیوندهــای معنایــی بــا بــن مایههــای
تلقــی از حــق در ایــن حــوزه نگاهــی اجمالــی گردیــد و در ادامــه بــه تفــاوت ســاختارهای نظــام شــهری پرداختــه خواهــد شــد.
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1 - Adam Smith
2 - Adam Ferguson
3 - Burge
4 - Nuremberg
5 - souburg
6 - Florence
7 - Renaissance

مطــرح میشــود .منطقــه ای کــه امــروز بــه حــوزه نفــوذ معــروف شــده اســت ،حتــی امــروز نیــز آنچــه کــه در ایــران شــهر
مینامیــم ،بــدون حــوزه نفــوذش بــرای مــا قابــل تصــور نیســت .جالــب آنکــه یکــی از دالیــل مهــم ایــن شــرح خدمــات
تهیــه طرحهــای جامــع شــهری (کــه پیــش از ایــن بــر پایــه الگوهــای غربــی ،محــدود بــه مــرز یــا محــدوده شــهر اســت)
بــه طــرح توســعهی شــهر و حــوزهی نفــوذ آن (یعنــی چیــزی بیــش از گســترهی 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 ،مهمتریــن ویژگــی محوطـهی درون بــاروی ایــن ســکونتگاه ،نقــش نظامــی -اداری آنهــا بــوده اســت .ایــن
مناطــق بــه عنــوان محــل اســتقرار حکومــت ،وظیفــه ایجــاد امنیــت و آبرســانی منطقــه تحــت ســیطرهی 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 عمدت ـ ًا بــه
دســت افــراد خبــره یــا روســتاییانی کــه چــه در روســتا و چــه در ایــن مناطــق خانــه خــود را میســاختند از مطلوبیــت کیفــی
نســبی برخــوردار بــود .بــه عــاوه 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 خــاف 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 نمونههــای اروپاییشــان تفــاوت
عمــدهای وجــود داشــته اســت کــه ریشــه تلقــی نظــام اجتماعــی ایــران از «حــق بــر شــهر» را حتــی تــا کنــون شــکل
میدهــد .در ایــن دوران عمــده رابطــه بــا نظــام سیاســی در حیطــه حفــظ امنیــت بــه ازای بــاج و خــراج بنــا گشــته بــود و
نظــام حاکمــه شــهری عمدت ـ ًا وظیفــه ای در خصــوص تأمیــن خدمــات بــر عهــده نداشــت .هــر چنــد فعالیتهــای عمرانــی
در برخــی از دورههــا صــورت میگرفــت امــا ریش ـههای آن غالب ـ ًا 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 م ـیداد و توجــه عمــده نظامــات اجتماعــی در کارهــای عمرانــی نــه معطــوف بــه شــهر کــه معطــوف بــه حوزههــای
مکانــی – محلــه – بــا خاســتگاههای قومــی و مذهبــی خــود میبــود .همچنیــن خدمــات شــهری نــه در قالــب شــهر کــه در
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كالســيك بــه ماننــد آدام اســميت 1و آدام فرگســن 2كوشــيدند تــا بــه كمــك مفهــوم جامعــه مدنــي ضــرورت ايــن جدايــي را
تبييــن كننــد .در كنــار ايــن دو رويكــرد ،نگــرش ديالكتيكــي جديــدي بــه جدايــي جامعــه از دولــت نيــز بــه دســت گئــورگ
ويلهلــم فدريــش هــگل ،كارل ماركــس و آنتونيــو گرامشــي مطــرح گرديــد.
قــرون وســطی از نظــر شــهر و شهرنشــینی بــه دو بــازه تقســیم میگــردد .دوران اول دوران تســلط ســازوکار فئودالــی بــر
بیشــتر ســرزمین اروپــا اســت .در ایــن بــازه مــردم مجبــور بــه کار در زمینهــای فئودالهــا جهــت امــرار معــاش خــود هســتند.
در نتیجــه شــهر و شهرنشــینی بــه حضیــض رفتــه و غلبــه بــا شــیوةزندگی روســتایی اســت .از حــدود ســال  1200میــادی
شــهرها بــا عمــل کــرد غالــب تجــاری ،شــروع بــه شــکلگیری میکننــد و ایــن دوران دوم شهرنشــینی در قــرون وســطی
اســت .بــا شــکلگیری هســتةاولیه شــهرها« ،ســرف»ها یــا همــان کارگــران فئودالهــا ،بــه دنبــال شــرایط بهتــر اقتصــادی
و اجتماعــی کــه بــه کمــک تجــارت و صنایــع کوچــک وابســته بــه آن بــه دســت آمــده بــود ،،شــروع بــه مهاجــرت میکننــد.
میتــوان گفــت کــه در واقــع شــهرها در اعتراضــی بــه سیســتم فئودالــی رشــد و گســترش مییابنــد .شــکلگیری حقــوق
مدنــی مــدون و دو ارگان شــورای شــهر و شــهرداری جهــت اداره شــهر ،در واقــع پاســخی بــود بــه نارضایتیهــای موجــود
در دوران فئودالــی.
3
در شــهرهای اروپایــی بــه خاطــر ماهیــت تشــکیل بورگهــا  ،شــهروندان عناصــر و قــدرت اصلــی ایــن مناطــق بودنــد .گرچــه
محــات فقیرنشــین و یــا حومهنشــین وجــود داشــتند امــا بــه مــرور بــه شــهر وارد شــده و حصارهــای جدیــد شــهر آنهــا
را در بــر میگرفــت بــرای مثــال نورنبــرگ 4بــا در مســیر تجــاری قــرار گرفتنــش شــروع بــه توســعه کــرد ،در ایــن زمــان
ســوبورگ 5هــای دیگــری در جنــوب و شــرق کــه زمینهــای مســطحتری بودنــد شــکل گرفــت .در نیمــه دوم ســدهی
چهاردهــم بــاروی شــهر بــرای در بــر گرفتــن ایــن ســوبورگها توســعه یافــت (بنــه ولــو )1369،159:همچنیــن توســعه شــهر
مهاجــر نشــین فلورانــس 6کــه بســیار کوچــک و کــم اهمیــت بــود بــا پذیــرش جمعیتــی ده هــزار نفــری از شــهروندانی کــه
بــه فعالیتهــای شــهری میپرداختنــد صــورت پذیرفــت .ایــن شــهرها نیازهــای کشــاورزی و دامــی خــود را از روســتاها و یــا
از شــهرها و حتــی کشــورهای -از طریــق تجــار -دیگــر تأمیــن میکردنــد ،و در واقــع خودشــان بــه مشــاغل اداری و تجــاری
شــهری مشــغول بودنــد .همیــن ســاختار جدیــد شــهری را میتــوان نطفــه درخواســت و مطالبــه حــق توســط شــهروندان از
نظامهــای حاکــم دانســت.
7
در مــورد شــهرهای اروپایــی بیشــترین تفــاوت میــان شــهر و روســتا در دوران رنســانس بــه چشــم میخــورد .زمانــی کــه
شــهرها دارای قــدرت و ثــروت فراوانــی بــوده و در برابــر نظــام فئودالــی قــرار میگیرنــد .در مرکــز عالــم قــرار گرفتــن انســان
در ایــن جنبــش ،آثــاری را در شــکل و ســاختار شــهر در پــی دارد ،در ایــن دوره حصــار شــهرها و شــکل هندسیشــان بــه
مقابلــه بــا محیــط پیرامــون پرداختــه و خودنمایــی میکنــد کــه منبعــث از تحــول در نظــام فکــری ایــن دوران اســت .اومانیســم
بهعنــوان عامــل اصلــی شــکلدهنده بــه شــکل شــهر رنسانســی ،در مقابــل خدامحــوری کلیســای کاتولیــک قــد علــم کــرده و
در الیههــای مختلــف زندگــی انســان اروپایــی تأثیــر خــود را میگذارد.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 نمیگــذارد و نظــام اجتماعــی پــی بــه ارزش جایــگاه خــود
در ســاخت و ادامــه حیــات شــهرها میبــرد.

 .3 -5سـاختار عمـومی شهر در سـیطره مـکانی ایران
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 تفاوتهــای 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 عــاوه بــر روســتاها شــهرها نیــز همــواره کارهــای کشــاورزی و دامــداری خــود را نیــز انجــام میدادهانــد،
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 میگفتنــد .در هــر شــهری
در آغــاز مســجد جامــع و بــازار و برخــی از بناهــای حکومتــی ،در شهرســتان طــرح میشــده اســت و در حومــه شــهر محــل
زراعــت و مــزارع و باغــات و روســتاها بــوده اســت کــه بــه آن ربــض میگفتنــد (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 اطــاق میشــده بــا منطقــه پیرامونـیاش 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 میشــد ...حتــی امــروز نیــز در قــرن بیســت و یکــم مفهــوم شــهر ایرانــی بــا منطقــه پیرامونیاش

قالــب محلههــا و بــا صــرف هزینههــای عمومــی منحصــر بــه هــر بخــش انجــام میپذیرفــت .در واقــع نظــام اجنماعــی در
ایــن شــهرها نمــودی خــود انگیختــه داشــتند و خــود را محــق در مطالبــهای در خصــوص شــهر نمیدانســتند ،چــرا کــه خــود
1
از ایــن نظــام بیشــتر منتفــع بودنــد – بــه واســطه مزیــت اقتصــادی -تــا مؤثــر و ســازنده.
بــر همیــن مبنــا ،اساس ـ ًا 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 لُـــهفِور و هــاروی در ایــران بــه چشــم
نمیخــورد ،و در حــال حاضــر نیــز بــاز تعریــف آن بــرای جامعــه مدنــی ایــران نیازمنــد تــاش در بازفهمــی آن در جامعــه،
بــه دســت متخصصیــن ایــن حــوزه اســت.

 -6بازخـوانی گفتمـان حق بر شـهر در نظام شـهری ایران   

شماره50-49

 .1 -6نگاهـی کوتاه به تاریخ مسـاله حق در سـاختار شـهری و اجـتماعی حوزه سـرزمینی ایران

 .1-1-6مسـاله حق در شـهر و شـهرنشینی پیش از اسالم
 .1-1-1-6دوره مـاد
ســاختار اجتماعــی و حکومتــی شــهرهای حــوزه ســرزمینی ایــران را میتــوان بــر اســاس وقایــع و پدیدههــای تأثیرگــذار
در رونــد تاریخــی ایــن حــوزه مکانــی دســتهبندی نمــود .مفهــوم نظــام شــهر-معبد و شــهر-قدرت مــادی را شــاید بتــوان از
نخســتین نمونههــای 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 میتــوان تأثیرگذارتریــن
 -1در این خصوص رجوع کنید به :به تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران به خصوص از دوره صفویه تا قاجاریه

 .2-1-1-6حکومت هخامنشـیان
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 – قدرتهــا
و شــهر – بازارهــا در حکومــت هخامنشــیان حکایــت از توانمندشــدن جامعــه شــهری و بــه ســبب آن برنامهریــزی و طراحــی
شــار پارســی اســت کــه حیطــه تحقــق و مطالبــه حــق در زمــان هخامنشــیان را نشــان میدهــد .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 میدهــد و دولــت بــا قرارگیــری در رأس هــرم قــدرت ،ســازمان اجتماعــی را بــر اســاس طبقــات مشــخص و
فررادســت و فرودســت اجتماعــی ســامان میدهــد.
 .3-1-1-6حکومت سـلوکیان و اشـکانیان (شـار پارتی)
ســقوط هخامنشــیان و روی کار آمــدن دولــت ســلوکی ،تقابــل دو اندیشــه و فلســفه شــرق و غــرب بــه حســاب میآیــد .فلســفه
سیاســی ســلوکیان منبعــث از اندیشـههای مــادی یونانــی در برابــر اندیشــه فرهنگــی و آســمانی پارســی قــرار میگیــرد .نظــام
اجتماعــی کار و تولیــد بــر اســاس تقســیم اجتماعــی کار صــورت میپذیــرد 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
بیابانهــا ،ســاخت شــهرهای جدیــد در جــوار هســتههای زیســتی گذشــته و روابــط و وظایــف متقابــل جامعــه و دولــت در
مشــروعیت یافتــن حکومــت شــهری ،تنهــا برهــه تاریــخ شــهرگرایی پیــش از اســام حــوزه ســرزمینی ایــران بــه شــمار میرود
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 تصمیمگیریهــای
دولــت و مشــورت ارکان دودمانــی اســت .جمعبنــدی افــکار عمومــی در شــهر در بســیاری مــوارد منجــر بــه تصمیمگیریهــای
مهــم میشــود .شــهر میتوانــد در مــورد سرنوشــت شــاه بــه منزلـهی 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 عــاوه بــر کار مبادلــه ،تجــارت و صنعتگــری وارد امــر کشــاورزی و دامــداری نیــز
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نهادینــه شــدن و بــه رســمیت شــناخته شــدن مفهــوم «حــق بــر شــهر» از طــرف ارگانهــای مدیریتــی تأثیرگــذار در برنامههــا
و طرحهــا و سیاسـتهای شــهری مرتبــط بــا جامعــه مدنــی ایــران ،نیازمنــد شــناختی ســاختارمند از فرهنــگ و رفتــار اجتماعــی
جامعــهای اســت کــه بــر اســاس ریشـههای 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.
دســتیابی بــه ایــن وجــه از مفهــوم حــق در حــوزه شــهری نیازمنــد مجــزا نمــودن حوزههــای مفهــوم حــق و تطبیــق و
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 نمیکاهــد،
کــه تفکیــک آن ســبب ایجــاد امــکان گفتمــان در خصــوص حقــوق معطــوف بــه شــهر ،نظــام مدیریــت شــهری و شــهروندی
در ســطح جامعــه مدنــی و جنبههــای ملمــوس زندگــی روزمــره میگــردد.
مبنــای ایــن اســتعمال "حــق بــر شــهر" ،و عمومــی شــدن مطالبــه آن ،عــاوه بــر ایجــاد زمینههــای مشــارکت شــهروندی،
بســتر تحقــق توســعه پایــدار و شــهروندگرا را نیــز فراهــم میســازد .در حقیقــت نــوع خــاص توسعةشــهری ،و ســاماندهی
فضــا -مکانــی کــه بــر ایــن اســاس در حــال وقــوع اســت ،تجربةزیســتی مــا را شــکل داده و موقعیــت اجتماعــی مــا را -اعــم
از جنســیتی و طبقاتــی – تحتتأثیــر قــرار میدهــد .تراکــم و توزیــع فضــا ،بــر اخــاق و مناســبات و تعامــات اجتماعــی
انســانها نیــز تأثیــر میگــذارد .اهمیــت توجــه بــه مســاله حــق در ســازماندهی روابــط اجتماعــی و رابطــه شــهر و حوزههــای
پیرامونــی آن ،بــا جامعــه مدنــی و ســاختار زندگــی روزمــره ســازنده آن ،از آن حیــث دو چنــدان میگــردد 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 ،شــیوةزندگی و ارزشهــای زیباشــناختی کــه خواســتار آنیــم در ارتبــاط اســت (هــاروی.)1391،14 ،

مفهــوم چــه در شــهرهای حــوزه ســرزمینی ایــران ،پیــش و پــس از اســام بــه حســاب آورد.
مفهــوم دولــت در شــهر مــادی بــه عنــوان مفهومــی جدیــد در حــوزه ســرزمینی ایلــی و روســتایی ایــران ،اقــوام آریایــی را
بــه یکــی از اولیــن اقوامــی تبدیــل میســازد کــه گــزار از جوامــع ســاده روســتایی و ایلــی را بــه جامعــه شــهری در پیــش
میگیرنــد .شــهر دوران مــادی مفهومــی جدیــد در برابــر نظــام عشــیرهای حاکــم بــر جوامــع روســتایی و ایلــی اســت.
جامعــه شهرنشــین در ایــن دوران ،جامعــهای بــا اســتقرار متراکــم در یــک نقطــه بــا بهرهبرداری و تســلط بــر محدودهای وســیع
از ســرزمینهای 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 آنهــا تاکیــد دارد( .حبیبــی)87 ،6،
در واقــع مؤلفههــای اصلــی ســاختاری شــهرهای حــوزه ســرزمینی ایــران ،نــه تنهــا ســازندهی شــاکله اصلــی شــهر از دوران
مــاد تــا حداقــل دوران قاجــار اســت ،بلکــه ســازمان دهنــده اصلــی ســاختار و روابــط اجتماعــی شــهرها و تبییــن مســاله حــق
میــان شــهر (حکومتهــا و دولتهــای حاکــم بــر شــهر) و شــهروندان اســت.

میشــود تــا مفهــوم شــار پارســی مجــدداً در شــار پارتــی بــا ســیطرهای گســترده بــر حــوزهای ورای مرزهــای شــهر نمــود یابــد.
 .4-1-1-6حکومت سـاسـانیان
ظهــور دولــت ساســانی بــا کمــک دودمانهــای در ســتیز بــا دولــت اشــکانی اولیــن حرکــت جامعــه شــهری در رســیدن بــه
قــدرت بــه حســاب میآیــد .نطفــه اصلــی دولــت ساســانی در شــهر شــکل گرفتــه و نظریهپــردازی اصلــی آن در شــهر
صــورت پذیرفتــه بــود .بــه همیــن دلیــل شــهر پایــه نهادهــای اجتماعــی -اقتصــادی ،فرهنگــی -سیاســی و بازرگانــی -اداری
دولــت ساســانی میگــردد .دولــت ساســانی بــا تســلط کامــل بــر تمــام روابــط مــادی و معنــوی جامعــه موفــق بــه ایجــاد
دگرگونــی در روابــط تولیــد و شــیوههای مالکیــت منابــع تولیــد میگــردد .همچنیــن بــا بازســازی نظــام ســاتراپی دوران
هخامنشــی عم ـ ً
ا اشــرافیت دودمانــی را از طبقــات اجتماعــی بــه کنــار میگــذارد .بــه عــاوه بــا جــای دادن ســه جامعــه
ایلــی ،روســتایی و شــهری در طبقــات منظــم اجتماعــی ،دولــت قاهــر ساســانی بــه نوعــی نظــام کاســتی دســت مییابــد 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 میکنــد .در ایــن دوران مســاله حــق اساسـ ًا در
یــد نظــام حاکمــه و منحصــر بــه سلســله شــاهی و طبقــات برتــر بــوده کــه از ســوی دولــت بــه آنهــا تنفیــذ گشــته اســت .در
ایــن دوران جامعــه ایــران دچــار تبعیــض طبقاتــی شــدید تحــت لــوای نظــام حاکــم میگــردد و دولــت بــا قشــربندی جامعــه
وفــاق عمومــی در مشــروعیت حکومــت خویــش را بــا وجــود حمایــت نهادهــای مذهبــی از دســت میدهــد و راه بــرای ورود
نیــروی ایدئولوژیــک و مذهبــی خارجــی همــوار میگــردد.

 .2-1-6مسـاله حق در شـهر و شـهرنشینی پس از ورود اسـالم
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 .1-2-1-6قـرون اولیه حـکومت اسـالمی در حـوزه سـرزمینی ایران
بــا ورود اســام بــه حــوزه ســرزمینی ایــران ،شــهرها دچــار تغییــرات ماهــوی و نــه ســاختاری گشــتند .اســام 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 خــاف آموزههــا و مبانــی بنیادیــن آن در مــورد آزادی و برابــری در دوران
متقــدم حکومــت اســامی ،در شــهرهای قــرون متأخــر اســامی ،تبعیضــات طبقاتــی دولــت ساســانی جــای خــود را بــه تبعیض
نــژادی ،قومــی و مذهبــی امپراطــوری اســامی داد .ورود اســام بــه حــوزه ســرزمینی ایــران بیــش از هــر چیــز مدیــون قیــام
جامعــه ایلــی نســبت بــه جامعــه روســتایی و شــهری اســت کــه قرنهــا بــر ایــن جامعــه تســلط داشــتند ،بــه عــاوه قیــام
شــار بیرونــی – ربــض -نســبت بــه شارســتان و کهــن دژ یــا بــه نوعــی قیــام بــر علیــه نظــام کاســتی ساســانی اســت .امــا
شــهر متقــدم اســامی بــر خــاف 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 اســامی بــر خــاف شــهر دولتهــای یونانــی و رمــی و شــهر قــروم وســطایی نســبت بــه پیرامونــش امتیــازات
خاصــی بــرای شهرنشــینان قائــل نبــوده و بــر اســاس جهــان بینــی و قوانیــن اســامی فقــط "امــت" یعنــی اجتمــاع مومنــان،
صــرف نظــر از مــکان استقرارشــان ،کــه بــه ایــن جهــان بینــی اعتقــاد دارنــد و در راه آن جهــاد میکننــد ،نســبت بــه دیگــران
دارای امتیــازات خــاص هســتند .شــهروند شــهر دوران اســامی چــون روســتایی و یــا ایالتــی معتقــد بــه جهــان بینی اســامی،
فقــط و فقــط فرمانبــردار احــکام اســامی ،امــام ،خلیفــه و یــا نماینــدگان آنهــا 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
دیوانهــا و دیگــر ویژگیهــای کالبــدی شــهر اســامی اســت .در شــهر اســامی نقــش مذهبــی شــهر بــر نقشهــای سیاســی،
اقتصــادی و نظامــی آن بــه دلیــل روابــط بنیادیــن شــکلگیری اولیــه دولــت اســامی در شــهر اولویــت داشــته و بــر اســاس
قوانیــن شــریعت ســازمان مییابــد .همچنیــن ســاختار کالبــدی شــهر بــا خــروج عناصــر دیوانــی و حکومتــی از دژ یــا کهــن
دژ شــهرهای پیــش از اســام و عمومیــت یافتــن زندگــی در شارســتان تغییــر یافتــه و شــکل شــهر بــا ورود و فضایابــی مرتبــط
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 .5-1-1-6جمـعبندی مسـاله حق در شـهر و شـهرنشـینی پیـش از اسـالم
همــان گونــه کــه اشــاره شــد روابــط شــهر و شــهروندان در شــهرهای پیــش از اســام 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
انگارههــای غربــی هلنــی – یونانــی کار میکــرد 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
بــرای جوامــع حاضــر در حــوزه ســرزمینهای تحــت سلطهشــان ایجــاب حــق میکــرده اســت .دیگــر گروههــای جامعــه
بــه شــرط انتســاب بــه طبقــات فرادســت امــکان – یــا حــق – بهــره منــدی از خدمــات و امکانــات شــهری را مییافتنــد .از
همیــن روی تقســیمات کالبــدی شــهر ایــن دوران را بــه روشــنی میتــوان تحــت تأثیــر میــزان مشــمولیت حــق اجتماعــی،
بهرهمنــدی از امکانــات یــا حــق بــر شــهر دانســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن حــق تنهــا مختــص طبقــه فرادســت بــوده
و طبقــه فرودســت پشــت حصارهــا یــا شــار بیرونــی بــه تناســب طبقــه اجتماعیشــان جــای میگرفتنــد .شــهر ایــن دوران
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 پیشــهوران و  ...بود
و گروههــای اجتماعــی ســاکن در شارســتان بــه تناســب نــوع دولــت حاکمــه جابــه جــا یــا تغییــر میکردنــد ،چنــان چــه بــا
روی کار آمــدن ساســانیان طبقــه اشــراف دهقانــی برتــری اجتماعــی یافــت و یــا روحانیــون عــاوه بــر نفوذ در دســتگاه شــاهی
صاحــب قــدرت و ثــروت فــراوان گشــتند ،و در آخــر "شــار بیرونــی" کــه محــل زندگــی عــوام و شــکلگیری بــازار و دیگــر
ارکان شــهر بــود .در تمــام ایــن دوران طبقــه عــوام از حقوقــی چــون تحصیــل و یــا بهرهمنــدی 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 راههــا و کاروانســراها و تأمیــن امنیــت مســیرها و
شــهرها را بــر عهــده میگرفــت و حتــی در مــوارد عدیــده خــود در بازرگانــی و تجــارت نقــش تعیینکننــدهای ایفــا مینمــود.
در ســاختار شــهرهای پیــش از اســام میتــوان بــه عواملــی تعییــن کننــده در شــکلگیری مفاهیــم اجتماعــی از حــق و حــق

بــر شــهر اشــاره نمــود کــه شــکل دهنــده ســاختار اصلــی نظامهــای شــهری پــس از آن ،تــا دوران معاصــر ،بودهانــد .گرچــه
ایــن مفاهیــم دیــر زمانــی دچــار تغییــر میگشــتهاند امــا شــاکله اصلــی ســاختار ادراکــی از مســاله حــق و ســاختار اجتماعــی
شــهر را تشــکیل میدادهانــد .ایــن مــوارد از ایــن قــرار انــد:
 توســل دولتهــا و حاکمــان بــر امــری آســمانی تــا مشــروعیت زمینــی کــه دســتآویزی بــه منظــور تســلط همــه جانبــه
مــادی و معنــوی دولتهــا 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 مؤلفــهای ســاختاری در شــکلگیری 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 دولتهــا 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 بودهانــد و بیــش از شــهر نســبت بــه ایــن نظــام مســتحق و یــا موظــف میباشــند.

عناصــر جدیــد کالبــدی چــون دارالخالفــه ،مســجد و بعدهــا داراالمــاره و توســعه بــازار از دروازههــا تــا میــدان شــهر– که محل
اســتقرار مســجد ،دارالخالفــه ،محکمــه و  ...اســت -تغییــر مشــهودی پیــدا میکنــد .شــهر دوره اســامی نســبت بــه شــهرهای
پیــش از اســام محــل تحقــق و بــه رســمیت شــناخته شــدن نــه حــق بــر شــهر کــه حقــی فــرا شــهری و عمومــی اســت کــه
بنیــان مفهومــی را پایهگــذاری میســازد کــه تاکنــون نیــز تأثیــر بســزایی در تلقــی از مفهــوم حــق بــر جــای گذاشــته اســت.
شــهرهای اســامی بــا خالفــت امویــان و عباســیان هــر چــه بیشــتر بــا شــریعت نــاب فاصلــه پیــدا کــرده و بازســازی نظامــات
دیوانــی پیــش از اســام در آنهــا علــی رقــم مهیــا نمــودن ابــزار توســعه در دولــت اســامی ،مفهــوم حکومــت قاهــر مرکــزی
را بازســازی میکنــد .در ایــن دوران تمــام حــوزه نفــوذ دولــت اســامی تحــت فرمــان خلیفــه بــه عنــوان نماینــده خــدا بــر
زمیــن قــرار میگیــرد .در زمــان حکومــت عباســیان در گوشــه و کنــار حکومــت اســامی دولتهــا و حکومتهــای محلــی
شــکل گرفتــه و شــریعت بــر اســاس مصالــح حکومتهــا تغییــر مییافــت .حــال دولتــی کــه از مفاهیــم آرمانــی بــرادری و
برابــری و نفــی هرگونــه تمایــزات و تفاوتهــای اجتماعی-فرهنگــی شــروع کــرده بــود بــه ســازمانی دیوانــی ،قاهــر ،مملــو از
تمایــزات و تفاوتهــای اجتماعــی -اقتصــادی و فرهنگــی – سیاســی رســیده و مســجد بــه عنــوان نمــاد حکومــت اســامی
تبدیــل بــه نمــاد ایــن تعارضــات میگــردد.
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 .3-2-1-6حکومت دیلمـیان
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 میگــردد .ایــن اتفــاق را شــاید بتــوان مهمتریــن حرکــت تاریخــی در احقــاق
یــا صلــب حقــوق عمومــی بــه شــمار آورد .در ایــن دوران انجمنهــای 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
روشهــای کهــن و تعریــف آنهــا در زمــان تحــرک اجتماعــی وســیعی را قلمــرو تحــت ســلطه خــود ایجــاد میکنــد .آزادی
مذهــب ،آزادی اندیشــه ،رجــوع بــه مفاهیــم بــرادری و برابــری نیــروی محــرک ســازماندهی شــار ایــن دوره اســت .محــات
بــدون برتــری ویــژه مذهبــی و نــژادی ،در صلــح و آزادی گرداگــرد بــازار و مجموعــه مرکــزی گســترده میشــوند.
 -.4-2-1-6حکومت سـلجوقیان
بــا روی کار آمــدن دولــت ســلجوقی بزرگتریــن ضربــه بــر پیکــره مفهــوم حــق و حــق بــر شــهر در نظــام شــهری ایــران

حــق کــه معطــوف بــه تفســیر مفاهیــم شــرعی بیــان میگردیــد چارچوبــی محکــم بــرای امــر ســلطنت و حاکمیــت مطلــق
دولــت فراهــم مینمــود و دیگــر محلــی بــرای بــه رســمیت شــناختن هیچگونــه حقــی نســبت بــه شــهر و حکومــت باقــی
نمیگذاشــت .از ایــن نظــرگاه دولــت ســلجوقی صاحــب و مالــک تمامــی زمینهــای تحــت ســلطه و هــر آنچــه در آنهــا
اســت میگردنــد و ســلطان ســلجوقی خلیفــه اهلل بــر روی زمیــن اســت .در ایــن دوره مفهــوم نظــام اقطــاع و تیولــداری دوبــاره
رایــج گشــته و حیــات میگیــرد ،شــریعت بــه زنجیــر سیاســت در آمــده و اقتصــاد تولیــد و بازرگانــی مبتنــی بــر طــا جــای
خــود را بــه اقتصــاد زمیــن و آبــی میدهــد کــه در یــد حکومــت قاهــر ســلجوقی اســت.
 .5-2-1-6شـهر و شـهرنشینی پس از حمـله مغـول
بــا تاختوتــاز مغــوالن نظــام شــهری و شهرنشــینی ایــران تــا مدتهــا در بدتریــن شــرایط تاریخــی خــود قــرار گرفــت و
تــا ســه قــرن پــس از آن موفــق بــه بازســازی نشــد و باعــث تغییــری اساســی در ســاختار شــهری پــس از آن گشــت .در اثــر
جنگهــا ،خونریزیهــا ،غارتهــا و نسلکشــیهای ایــن دوره ،شــهرها و حوزههــای گســترده بیرونــی آن دچــار ویرانــی
و از هــم گســیختگی گشــته و شــیکه شــهری و ارتباطــی ایــران نابــود میگــردد .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 گستردهشــان ،بلکــه در حوزههــای 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 حکومتهــای ایــن عصــر ،باعــث پدیــد آمــدن معیارهایــی تــازه در ســاختار حــق بــر
شــهر گردیــد و بســتر را بــرای شــکلگیری ســاختار حکومتهایــی 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
مشــخص ًا 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 میتــوان 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 فضــلاهلل ،در کنــار تبریــز
اشــاره نمــود کــه البتــه هــر دو ،یکــی بــه دســت غــازان خــان در پــی اختــاف بــا خواجــه رشــیدالدین و دیگــری در اثــر زلزلــه
نابــود گردیــد .تغییــر ســاختاری اساســی بعــدی در ایــن عصــر را میتــوان در توســعه متمرکــز شــهرها در حوزههــای 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 خــاف آنچــه در شــهرهای اســامی بــه چشــم میخــورد ،تمایــزی اساســی بــا محیــط اطراف
داشــته و زندگــی در آن یــک امتیــاز محســوب میشــده اســت .در واقــع حــال شــهرها بــه عنــوان نقاطــی از توســعه در پهنــه
ای گســترده و فاقــد توســعه پیوســته محســوب میگشــته 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
نیــز بــا وجــود بــه قــدرت رســیدن حکومتهــای محلــی در گوشــه و کنــار ایــران و ســعی در جبــران خســارتها هرگــز
موفــق بــه بازســازی نگشــت .علــی رقــم مســائل ذکــر شــده بــا توجــه بــه عــدم تســلط متمرکــز حکومتهــای مغولــی و
آشــنایی تــازه آنــان بــا دیــن و فرهنــگ ایــران و عــدم مداخلــه در امــور اقــوام و فرقههــای مذهبــی ،آزادی اندیشـههای دینــی
و عرفانــی در ایــران رواج یافتــه و ایــن خــود بســتر بــه حکومــت رســیدن دولتــی قاهــر از دل همیــن فــرق عرفانــی گشــت.
 -1از نظر امام محمد غزالی( :خداوند دو گروه انسان را انتخاب کرد ،پیامبران بشارت دهندگان آخرت و سالطین چوپانان روی زمین)
 -2از نظر خواجه نظام الملک( :حق را تنها میتوان با ابزار زور کسب کرد ،حاکم قدرت مطلق است ،هیچ گونه تاییدی نمیخواهد ،مردم در برابر قدرت
وی هیچ گونه آزادی ندارند)
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 .2-2-1-6حکومت سـامانیان
در قــرن دوم هجــری ســامانیان بــه عنــوان اولیــن حکومــت ایرانــی پــس از اســام و بــا طبعیــت از خلیفــه اســامی مســتقر
در بغــداد ،بــه حکومــت رســید و بــا زنــده نمــودن کامــل نظــام دیوانــی پیــش از اســام ،نظــام طبقاتــی را بــار دیگــر در
ســرزمینهای اســامی حیــات بخشــید .حکومــت ســامانیان بــا تســلط و مدیریــت امــور شــهرها و مناطــق شــرایط جدیــدی
بــرای شــهرهای اســامی کــه حــال بــه شــدت بــا تعارضــات نــژادی و مذهبــی درگیــر اســت فراهــم میســازد چنــان کــه
علــی رقــم ســتیزهای عقیدتــی ،امــکان برخــورد آزاد عقایــد و نظریــه پردازیهــا در همــه زمینههــا امــکان پذیــر میگــردد،
بــا گســترش حصــار شــهرها یــا فــرو ریختــن آنهــا بــه خاطــر امنیــت بــاد امــکان کشــاورزی پشــت حصــار شــهرها یــا
حــوزه نفــوذ آنهــا فراهــم آمــده و وحــدت اجتماعــی کار ســازماندهی میگــردد .حکومــت وظیفــه تأمیــن امنیــت ،ســاخت
آب انبارهــا و مدیریــت آب شــهرها ،ســاخت مســجد و مدرســه را برعهــده داشــته و بــه ســنت حکومتهــای پیــش از اســام
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 محــات وابســته بــه ریشـههای ایلــی و
روســتایی و فومــی و مذهبــی خــاص تکامــل مییابــد و مفهــوم محــات در ســتیز شــکل میگیــرد.

وارد میگــردد .در ایــن دوران نظریهپــردازی امــام محمــد غزالــی 1در مــورد ســلطنت و خواجــه نظــام الملــک 2در مــورد
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دوره قاجــار مهمتریــن دوره از لحــاظ موضــوع حــق بــر شــهر بــه حســاب میآیــد چــرا کــه علیرغــم آشــنایی ایرانیــان بــا
فرهنــگ شــهری اروپــای جدیــد و اندیش ـههای شــهروندی و سیاســی آن ،حضــور گســترده اروپاییــان در ایــران ،دو اتفــاق
مهــم دیگــر مســیر تاریخــی بــه رســمیت شــناختن حــق بــر شــهر را در ایــران تغییــر داد .اول آن کــه ســعی حکومتهــای
غربــی مداخلهگــر در ایــران و عــزم نخبــگان و قدرتهــای مذهبــی و نظامــی گوشــه کنــار ایــران در ســاقط کــردن حکومــت
قاجــار ضعیــف شــده ،زمینــه انقــاب مشــروطه را فراهــم نمــود کــه بــه عنــوان نهــادی مؤثــر و مردمــی در مفهــوم زمــان خــود
نقطــه عطفــی در بــه رســمیت شــناختن گروههــای اجتماعــی بــود ،و دوم اعــام انقــراض حکومــت قاجــار توســط مجلــس
کــه نــه تنهــا نشــان از قــدرت گروههــای نســبت ًا 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 محــات کــه
معطــوف بــه ایــل ،قبیلــه و یــا مذهــب بــود بــا کــوچ دادن عشــایر و تضعیــف روابــط قومیتــی در هــم شکســته شــد و محــات
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

 -7نتیجه گـیری   

یکــی از جنبههــای 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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 .6-2-1-6حکومت صـفویان
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 ســرزمینهای ایــران آن زمــان را پدیــد آورد .ایــن حکومــت
بــا بازگشــت بــه نظــرات خواجــه نظامالملــک و امــام محمــد غزالــی در عصــر ســلجوقی و خوارزمشــاهیان و تئوریــزه کــردن
عرفانــی و فرقــهای آن ،شــاه صفــوی را بــه عنــوان مرشــد کامــل ،محــق بــر کل امــور و بــا بــه رســمیت شــناختن تشــیع بــه
عنــوان دیــن رســمی ،خــود را در رأس کلیــه جوانــب مذهبــی ،اقتصــادی و سیاســی قــرار داد .در ایــن دوران شــکلگیری
محــات قومــی و مذهبــی در ســتیز تشــدید شــد و حکومــت خــود بــه عنــوان یــک قطــب اقتصــادی بــر تمــام امــور تجــاری
نــه تنهــا نظــارت کــه دخالــت و شــرکت داشــت .اصنــاف تحــت نظــر حکومــت ،و خــود حکومــت در رأس آن بــه عنــوان
قدرتمندتریــن نهــاد اقتصــادی فعالیــت مینمــود .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 قرنهــای
پیــش رو مهــره تأثیرگــذار دیگــری در نظــام حکومتــی ایــران میگشــت .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 تــاش دولتهــا در بالندگــی حکومتشــان و نــه بــه رســمیت شــناختن حقوق شــهروندی
ظاهــر میگشــت ،بــا ایــن حــال نبایــد از تــاش افــرادی چــون شــیخ بهایــی در بازســازی نظامــی شــهری بــا خدمــات عمومی
چــون حمــام و مدرســه و ســازماندهی نظــام آبرســانی شــهری در دوره صفــوی چشمپوشــی کــرده و همیــن تالشهــا بــه
همــراه حفــظ امنیــت در بــاد را بایســتی بــه عنــوان نقــاط روشــن تحقــق حــق بــر شــهر برشــمرد.
بــا ضعیــف شــدن دولــت صفــوی و تصــرف اصفهــان توســط افغانهــا بــار دیگــر حــوزه ســرزمینی ایــران در اغتشــاش فــرو
رفتــه و جنگهــا و لشگرکشــی هــای متعــدد از جانــب گروههــای 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 مـیزد.
در ایــن دوران نــه تنهــا مســالهای بــا مفهــوم حــق یــا حــق بــر شــهر بــی معنــا مینمــود ،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 ضربــهای اساســی بــه نظــام شــهری تــا زمــان زمامــداری قاجــار وارد نمود.

کــه مظاهــر شــهری مــدرن در آنهــا در حــال بــروز ،و خدمــات بــه یکــی از ارکان نظــام کار تبدیــل گشــته بــود .نقــش جدیــد
شــهرها و ایجــاد نظامــات اداری و خدماتــی در آنهــا 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 رابطــهای متقابــل از حقــوق شــهر و شــهروند
را مهیــا کــرده بــود ،امــا رســم ًا 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
ســهم خــود میدانســتند ،دیگرتحــول اساســی ایــن دوران اصالحــات ارضــی موضــوع انقــاب ســفید در دوره پهلــوی دوم
بــود کــه حــال موضــوع حــق بــر زمیــن و مالکیــت عــوام و رعایــا را نیــز در کنــار آنچــه ســرمایه نفتــی بــه شــمار میآمــد بــه
رســمیت میشــناخت .گرچــه نبــود ســاختار مناســب اجتماعــی متناســب و آمــاده ایــن تغییــرات و نبــود نظــام منســجم تولیــد
و مبادلــه ،بــه عــاوه جذابیــت و امکانــات غیــر قابــل مقایســه مراکــز شــهری نســبت بــه دیگــر نقــاط کــه ناشــی از توســعهای
قطبــی و نــه پیوســته و گســترده در نظــام شــهری ایــران بــود ،موقعیتهــای شــغلی معطــوف بــه خدمــات و نبــود امکانــات
در حوزههــای گســترده روســتایی و شــهری زمینــه ســاز کــوچ گســترده از روســتاها بــه شــهرها گشــت .حــال جمعیــت تــازه
شــهری شــده و ســاکن در خــود شــهر یــا حاشــیههای آن بــا دیــدن توســعه نامتــوازن شــهر مــدرن خــود را نســبت بــه
شــهری کــه بــرای کار یــا زندگــی یــا بهرهمنــدی از خدمــات بــدان کــوچ کردهانــد محــق دانســته و نســبت بــه حقــی کــه
زاییــده اندیشــه دنیــای مــدرن امــروز اســت و شــهری کــه (حکومتــی) مســئولیت تأمیــن آن را دارد واکنــش نشــان میدهنــد.
بــا پایــان حکومــت پهلــوی و انقــاب ســال  57مســاله احقــاق حقــوق مســتمندان و مــردم بــه عنــوان یــک وظیفــه کلــی مورد
مداقــه قــرار گرفــت .هرچنــد تحــوالت و تنشهــای بعــد از انقــاب ،هشــت ســال جنــگ و دوران بحرانــی ســازندگی ،مجالــی
بــرای تحقــق اهدافــی چــون حقــوق شــهروندی و حــق بــر شــهر را نمـیداد و دولــت در رفــع کاســتیها و مشــکالت پــس از
جنــگ تــاش مینمــود ،امــا زمینههــای تئوریــک ایــن اندیشــه در حــال بازخوانــی بــود .گرچــه ورود اندیشـههای شــهروندی
بــه ایــران مــدرن ســابقهای طوالنــی قبــل از ایــن داشــت ،امــا روی کارآمــدن دولتــی بــر مبنــای یــک حرکــت مردمــی در
ســال  ،57مطالبــه آن را واجــب میســاخت .بــا پایــان دوران ســازندگی و روی کار آمــدن دولــت اصالحــات ،ثبــات نســبی
در اقتصــاد و سیاســت خارجــی ایــران ســبب رســیدگی و طــرح موضــوع حقــوق شــهروندی و مســائل مربــوط بــه آزادیهــای
مدنــی و اجتماعــی و حرکــت در مســیر یــک ســاختارمردمی پویــا گردیــد .توســعه و توجــه بــه بــه انجمنهــای مــردم نهــاد
و شــوراهای شــهری و محلــی ،گامهــای 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 دولتهــای نهــم و دهــم
حقــوق شــهری و شــهروندی در ســتیز بــا جنبههــای متعــدد انحصــار طلبــی و اندیش ـههای رادیــکال و حجمــه گروههــای
سیاســی قــرار گرفــت و فســادهای اقتصــادی و سیاســی باعــث بــه حاشــیه رانــده شــدن آن گشــت ،حــال میتــوان در یــک
نظــام مبتنــی بــر بازخوانــی ســاختارهای شــهری و اجتماعــی زمینــه تبلــور و شــکوفایی آن را فراهــم آورد.
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 لُـهفِور ،هانری، )1389(،تولید فضا ،ترجمه  :محمود عبداهلل زاده ،مرکز مطالعات و برنامهريزی شهر تهران ،تهران مامفورد ،لوییز، )1385( ،فرهنگ شهرها ،ترجمه عارف اقوامی مقدم ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری موریس ،جیمز ،)1368( ،تاریخ شکل شهر-تا انقالب صنعتی ،ترجمه راضیه رضازاده ،جهاد دانشگاهی دانشگاه علم وصنعت ولمــن ،کارل  ،)1380(،مفاهيــم حــق ،ترجمــه احمدحســين شــريفي ،در :بکــر الرنــس ،مجموعــه مقــاالت فلســفه اخــاق( ،برگرفتــهاز دايرهالمعــارف الرنــس بکــر) گــردآوري و ترجمــه گروهــي از مترجمــان ،موسســه آموزشــي و پژوهشــي امــام خمينــي ،قــم

 هاروی دیوید ،مری فیلد ،اندی ( ،)1391حق به شهر ،ترجمه خسرو کالنتری ،انتشارات مهرویستا ،تهران هاروی ،دیوید ،)1387( ،شهری شدن سرمایه ،ترجمه عارف اقوامی مقدم ،نشر اختران ،تهران -وبر ،ماکس ،)1369( ،شهر در گذر زمان ،ترجمه :شیوا کاویانی ،نشر شرکت سهامی انتشار  ،تهران
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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 شــکلگیری و ادامــه حیــات شــهرها ،یــا الاقــل عــدم بــاور بــه ایفــای ایــن نقــش ،ســبب
نقصــان در مطالبــه و تحقــق آن میگــردد .در واقــع "حــق بــر شــهر" بــا میــزان مشــارکت نســبت مســتقیم داشــته و ایــن دو
در یــک نظــام دیالکتیکــی معناپذیــر و تحققپذیــر میگردنــد.
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 فعالیتهــای شــهری و شــهروندی
دارد .بــه عبــارت دیگــر اجتماعیشــدن مفهــوم "حــق" در ســطح زندگــی روزمــره – بــه عنــوان بســتر شــکلگیری تحــوالت
و ورود بــه گفتمانــی جهانــی -در اولیــن گام نیازمنــد ورود شــهروندان ،نــه تنهــا در نظــام مشــارکتی تصمیمگیــری ،بلکــه در
نظــام فعالیــت شــهری مســتمر اســت .هــر چــه نقــش عملــی جامعــه در فعالیتهــای روزمــره بیشــتر بــه ســطح شــهر و فضای
شــهری وارد شــود ،عــاوه بــر رنــگ تعلــق بخشــیدن بــه فضــا ،بــه عنــوان یکــی از بنیانهــای 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 میســازد.
ایــن امــر مســتلزم شــناختی صحیــح از ســاختارهای فرهنگــی و تاریخــی شــهر و جامعــه شــهری آن اســت و بــه خصــوص
در جامعــهای ماننــد ایــران نمیتــوان مســتقیم ًا 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
"حــق بــر شــهر" الزم مینمایــد.
در هــر حــال بــاز تعریــف ســاختارهایی جدیــد چــه در حــوزه نظــام مدیریــت شــهری و چــه در حــوزه نظــام حقــوق شــهری
و شــهروندی را میتــوان از اولیــن گامهــای تئوریــک تحقــق "حــق بــر شــهر" و تأمیــن خدمــات و نظــارت و مشــارکت
توســط شــهروندان ،و دخیــل نمودنشــان چــه در تصمیــم و چــه در عمــل – در ســطوح مختلــف -را از اولیــن گامهــای عملــی
دســتیابی بــه شــهری پویــا ،مشــارکت محــور و ســرزنده کــه از واجبــات ادامــه حیــات شــهرهای امــروز اســت بایــد دانســت.
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