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هــدف ایــن نوشــتار ،بــه پرســش گذاشــتن تناقضــی اســت کــه از نظرگــه نویســنده در نظــر و عمــل متخصصــان شهرســازی به
چشــم میخــورد .تناقضــی کــه بــه منظــور تنقیــح آن بایــد در حوزههــا و رشــتههای دیگــری جسـتوجو کــرد و دریافــت کــه
چگونــه "حــق بــه شــهر"" ،مشــارکت طلبــی" و شــعارهایی از ایــن دســت ،توســط خــود متخصصــان شــهری عقیــم میشــوند.
بــرای شــروع میتــوان بــه مثــال مقابــل اشــاره کــرد :در نشســتی کــه بــه منظــور طرح هــای توســعه شــهری در محــات
شــهر تهــران برگــزار میشــد ،فیلــم مســتندی بــه نمایــش درآمــد کــه از وضعیــت مــردم یکــی از محــات قدیمــی شــهر
تهــران (محلــه ســیروس) ســاخته شــده بــود .در قســمتی از فیلــم ،یکــی از نماینــدگان شــورای محلــه –کــه بســاز و بفــروش
هــم بــود -عنــوان کــرد کــه «حمــام» دیگــر بــه درد ایــن مــردم نمی خــورد و باید بــه جــای آن «ســونا» و «جکوزی» ســاخت!
ایــن حــرف ،تعجــب همــراه بــا خنــده تمســخرآمیز و یــا تاســف بار اکثریــت حاضــران (متشــکل از متخصصــان جامعه شــناس
و شهرســاز) را بــه همــراه داشــت و در ادامـهی نشســت هــم بــه عنــوان یــک اقــدام نکوهیــده و نامطلــوب مطــرح شــد و ...
در انتهــای مطلــب دوبــاره بــه ایــن مثــال اشــاره خواهــد شــد.
در تعریفــی کــه هــاروی از حق به شــهر ارائــه می دهــد ،آنــرا فراتــر از آزادی فــردی در دسترســی بــه امکانــات شــهری
ـف او حق به شــهر ،حــق تغییــر دادن خودمــان از طریــق تغییــر دادن شــهر اســت .پرســش ایــن نوشــته
می دانــد .در تعریـ ِ
اینجاســت کــه رابطــه حــق مــردم بــرای تغییــر شــهر خــود بــا مقوالتــی همچــون آمــوزش عمومــی ،ا ِعمــال ضوابــط –چــه
کمــی و چــه کیفــی -و اصطالحـ ًا فرهنگســازی چیســت؟ یعنــی مــردم حــق دارنــد شــهر خــود و خــود را تغییــر دهنــد ،ولــی
بــه شــیوهای درســت؟ شــیوه درســت را چــه کســی تعییــن میکنــد؟ مرجــع تشــخیص خطــا و صــواب چگونــه تعییــن شــده
اســت یــا بایــد بشــود؟
اگــر هانــری لُـــهفِور در زمــان وقایــع  1968پاریــس و در ســال های بازســازی و نوســازی بعــد از جنــگ جهانــی دوم کــه
ـگری مــردم عمــل می کــرد ،ایــن ضــرورت را مطــرح کــرد و حق به شــهر را
ســاختار دیوانســاالرانه مدیریتــی بــدون کنشـ ِ
حــق تغییــر و دگرگونــی شــهر بــر اســاس ا ِعمــال قــدرت جمعــی دانســت ،متخصصیــن امــروز مــا بــر اســاس چــه ضرورتــی
ایــن حــق را مطــرح می کننــد؟ اگــر اختیــار دگرگونــی شــهر بــه مــردم ســال  1394شــهرهای ایــران داده شــود ،قضــاوت
ایــن متخصصیــن چــه خواهــد بــود و چــه عکسالعملــی خواهنــد داشــت؟

بــه نظــر می رســد ســنجه و محــک تعییــن تشــخیص عمــل و نظــر درســت در عــرف جوامــع ،نخبــگان (الیــت )1هــر جامعــه
هســتند .جالــب اســت کــه منطقــ ًا خــود مفهــوم حــق هــم اساســ ًا در رابطــه بیــن الیــت (بــه مفهــوم عــام آن) و عمــوم
شــکل می گیــرد؛ چراکــه تــا زمانــی کــه بیــم تضییــع حقــی وجــود نداشــته باشــد ،آن حــق آشــکار نخواهــد شــد .در بیشــتر
تقســیم بندی ها چهــار الیــت عمــده تمیــز داده شــدهاند .1 :الیــت قــدرت سیاســی  .2الیــت اقتصــادی  .3الیــت نظامــی .4
الیــت فکــری البتــه پارهتــو 2مفهــوم الیــت را در مــورد همــه دســته بندی های اجتماعــی بــه کار می بــرد و بــر ایــن مبنــا
می تــوان از الیــت روحانیــون ،دانشــگاهیان و یــا الیــت دزدان نیــز ســخن گفــت( .بشــیریه)69 :1374 ،
نظریه پــردازان نخبه گرایــی چــون پارهتــو ،موســکا 3و میشــل 4بــر ایــن عقیده انــد کــه دموکراســی بــه معنــای تاکیــد
ـت نخبــگان و یــا دســت بــاال کــه بگیریــم ،حکومــت
ســنتی بــر حکومــت مــردم غیرممکــن اســت :تمــام دولت هــا ،حکومـ ِ
5
دســته ای از نخبــگان در میــان تعــدادی از نخبــگان رقیــب اســت .ریمونــد آرون ایــن نتیجه گیــری را بــه صــورت مجمــل و
گویــا بیــان کــرده اســت« :دولــت بــرای مــردم وجــود دارد ،امــا دولتــی از ســوی مــردم وجــود نــدارد» (آربالســتر)86 :1386 ،
در چنیــن شــرایطی «گــردش نخبــگان» پیــش می آیــد .بــر ایــن مبنــا تضــاد واقعــی نــه میــان الیت هــا و تودههــا بلکــه
میــان الیتهــای گوناگــون اســت و همــواره الیــت کوچکــی قــدرت دولتــی را قبضــه می کنــد( .بشــیریه )73 :1374 ،در واقــع
گویــی دعــوا بــر ســر انتخــاب قیمــی بــرای مــردم از بیــن گروههــای مرجــع اســت .در ایــن کشــاکش ،نخبــگان فکــری نیــز
میکوشــند ،عمــوم را در جهــت مســیری کــه خــود صــاح میبیننــد همــراه کننــد و تــا حــد امــکا،ن مشــارکت آنهــا را بــه
ـت حداکثــری
ـت حداکثــری اســت و کســب موافقـ ِ
ـارکت حداکثــری ،موافقـ ِ
دســت بیاورنــد .طبیعتـ ًا در ایــن راســتا الزمــه مشـ ِ
بــه طــور عــام می توانــد از طریــق ا ِعمــال قــدرت بــه شــیوه های گوناگــون (اغــوا ،6تشــویق و ترغیــب ،7نفــوذ  ،8اقتــدار،9
ســلطه 10و حتــی زور )11صــورت گیــرد .از ایــن نظرگــه ،تفاوتــی در برخــورد بــا روش هــا وجــود نــدارد ،چــرا کــه هــدف ،کســب
موافقــت عمومــی اســت .در میــان ایــن شــیوهها نخبــگان فکــری در پــی به کارگیــری ناآشــکارترین و قویتریــن شــکل
ا ِعمــال قــدرت و درواقــع اســتیالی هژمونیــک هســتند .جریانــی کــه آنتونیــو گرامشــی در مــورد آن بــا بهره گیــری از مفهــوم
هژمونــی 12بــه ســازوکارهایی از قــدرت اشــاره می کنــد کــه در آن طبقــه مســلط بــورژوازی از طریــق نهادهــای اجتماعــی
نظیــر مدرســه و کلیســا بــدون اعمــال فشــار مســتقیم یــا ســرکوب ،حمایــت و همراهــی طبقــات پاییــن را فراهــم مــی آورد.
نخبگــی فکــری بــه ســایر نخبــگان (سیاســی ،اقتصــادی و
( Scott, 2001:9برگفتــه از نظــری )1391 ،هرچنــد خدمــت
ِ
نظامــی) بــرای بــه دســت آوردن امتیازهــای مختلــف ،خــود مقولــه ای شایســته بررســی اســت ،ایــن نوشــته کنــش نخبــگان
فکــری را صرف ـ ًا برخواســته از منطــق نظــری و فــارغ از بهرهگیــری از امکانــات اقتصــادی ،سیاســی و  ...فــرض می گیــرد.
بــا ایــن حــال ایــن گفتمــان نوعــی نفــاق روشــنفکرانه اســت کــه بــه جــای «از مــردم» بــودن –کــه مدعایــش اســت« -بــر
مــردم» اســت و بــا روش خــود «امحــای کامــل اراده آزاد» (راســل )318 :1390 ،را دنبــال می کنــد و بالتبــع نوعــی مونیســم
ارزشــی و روشــی را در پــی خواهــد داشــت کــه مخالــف را برنمی تابــد .آمــوزش عمومــی نخبــگان فکــری و آکادمســین ها
بــه عمــوم مــردم در همیــن زمینــه قابــل ارزیابــی اســت :کســب موافقــت و همراهــی مــردم ،بــرای حصــول مشــارکت آنــان
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13 - Good

 -14اشاره به شعار «واقعبین باش ،غیرممکن را بطلب!» (! )Soyez realiste demandez l`impossibleیکی از شعارهای جنبش
دانشجویی-کارگری مِی  1968در پاریس .این جنبش را می توان زمینه ساز فراگیری مفهوم «حق به شهر» دانست.
 -15آیزایا برلین ( )1909-1997به عنوان طراح اصلی مفهوم آزادی منفی در تاریخ فلسفه سیاسی ،آن را «آزادی از موانع بیرونی» می داند ،تا جایی که
آزادی های دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد.

1 - Paul Karl Feyrabend
2 - Subjective
3 - Objective
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بــه منظــور ســعادتمند کــردن جامعــه.
بــه مســاله ایــن نوشــتار بازگردیــم :می تــوان تناقــض یــاد شــده را ،یعنــی امــکان مشــارکت حداکثــری مــردم در شــهر ،در
حالــی کــه ممکــن اســت اقداماتشــان بــه نفــع خودشــان و آینــده شــهری خــاص و حتــی بشــر بــه طــور عــام نباشــد( ،مثـ ً
ا
بــه نابــودی کشــاندن محیط زیســت) بــه شــکل زیــر صورت بنــدی کــرد:
ـری یــک جامعــه خیرخــواه آن
اگــر بــه خیــر 13یــک جامعــه بیندیشــیم ،بــا پذیــرش مســامحه وار ایــن فــرض کــه نخبــگان فکـ ِ
ـی یــک نهــاد صاحــب قــدرت (بــه هــر یــک از اشــکالی کــه ذکــر شــد) ،طبعـ ًا حق به شــهر را بــرای مــردم
هســتند ،خیرخواهـ ِ
محــدود می کنــد .ایــن محــدود شــدن حــق می توانــد پذیرفتنــی باشــد ،ولــی زمانــی اخالقــی اســت کــه هــر دو طــرف ایــن
پدیــده را پذیرفتــه باشــند و یــا الاقــل از وقــوع آن آگاه باشــند .به خصــوص متخصصــان ا ِعمــال قــدرت خــود را بپذیرنــد و
حــد و حــدود ایــن اســتیالی هژمونیــک را تعییــن کننــد .آیــا هــدف از ایــن آموزش هــا ،پــرورش انســان دیگــری اســت؟ یــا
هــدف ســامان دادن بــه روابــط اجتماعــی آدمیــان اســت؟ ایــن پرســش را می تــوان در دوگانــه «انســان خــوب» و «شــهروند
خــوب» کــه ارســطو و کانــت بــه آن پرداخته انــد رهگیــری کــرد:
کانــت ،بخــش بزرگــی از عمــر خویــش را در کار فلســفه اخــاق ســپری کــرد و بــه پــرورش انســان اخالقــی بــاور داشــت ،امــا
در عیــن حــال دریافــت کــه نمی تــوان در یــک کشــور ،همــه مــردم را بــر مــدار اخــاق تربیــت کــرد و انتظــار داشــت کــه
همــگان بروفــق وجــدان اخالقــی خویــش عمــل کننــد .از اینــرو در طــرح نظــام جمهــوری بــر پایــه دموکراســی نمایندگــی ،از
ضــرورت تربیــت شــهروند خــوب ســخن گفــت( .محمــودی )1389 ،تجربــه بشــری نیــز نشــان داده اســت کــه تربیــت انســان
خــوب در حــد آرمانــی ،نهایتـ ًا امــری نزدیــک بــه ناممکــن اســت .ارســطو ،ســلف کانــت نیــز بــا در نظــر گرفتــن ایــن ناممکــن
نتیجــه گرفتــه اســت کــه «می تــوان شــهروند خــوب بــود ،بیآنکــه الزامـ ًا فضیلــت ویــژه یــک آدم خــوب را داشــت» (همــان
منبــع) تفــاوت اساســی ایــن دوگانــه را می تــوان اینطــور برشــمرد کــه تربیــت انســان خــوب «خیــر محــور» و تربیــت شــهروند
خــوب «حق محــور» اســت( .محمــودی )1388 ،یعنــی اگــر هــدف ،تعلیــم اجتماعــی از کودکی تــا بزرگســالی ،پرورش «انســان
ـخص «خــوب» و هدایــت عمــوم به آن ســمت اســت و اگــر هدف
خــوب» باشــد ،بدیهــی اســت تاکیــد بــر ارائــه الگوهــای مشـ ِ
دســتیابی بــه «شــهروند خــوب» باشــد ،تاکیــد بــر آشــنایی افــراد بــا حق هــا و وظایفشــان بــرای همزیســتی حداکثــری در
زندگــی اجتماعــی خواهــد بود.اگــر در پاســخ گفتــه شــود کــه اساسـ ًا حیــات بشــر بــه انتقــال آموخته هــا در طــول تاریخ وابســته
بــوده اســت و مفهــوم «تربیــت» شــهروند خــوب نیــز ماننــد انســان خــوب در بطــن خــود ،نــگاه بــاال بــه پاییــن و پدرســاالرانه
را دارد ،گرهــی از مســاله ایــن نوشــتار بــاز نکرده ایــم .زیــرا بحــث ایــن نوشــته ،زیــر پرســش بــردن مونیســم روشــی در عیــن
ـی هــر فــرد یــا گروهــی ،لزومـ ًا پیامدهــای ذکــر شــده را بــه دنبــال نخواهــد
شــعارهای پلــورال اســت ،وگرنــه مونیســم ارزشـ ِ
داشــت.می توان واقعبیــن بــود و شــرایط آرمانــی غیرممکنــی را تصــور کرد!14کــه در آن شــهروندان در زندگــی اجتماعــی خــود
از «آزادی هــای منفــی »15خــود بــه حــد کمــال اســتفاده می کننــد ،یعنــی خیــر و صــاح خویــش را بــدون ا ِعمــال قــدرت
پدرســاالرانه دیگــران تشــخیص می دهنــد و تــا جایــی کــه آزادی دیگــران را محــدود نکننــد ،در جهتــش حرکــت می کننــد.
تنهــا در چنیــن شــرایطی اســت کــه «حق به شــهر» در معنــای حداکثــری آن رخ می دهــد .ا ِعمــال قــدرت هــر دســته از
نخبــگان –در هــر وضــع و ســطحی کــه اشــاره شــد -ایــن حــق را محــدود خواهــد کــرد.
طبیعــی اســت کــه اقســام نظام هــای تئولوژیــک ،گرایش هــای ناسیونالیســتی ،فاشیســتی و تفکــرات فاندامنتالیســتی –بــه
معنــای عــام آن -بــه دلیــل مشــی یگانهانگارانــه خــود ،حــق یــاد شــده را محــدود کننــد ،ولــی در مــورد نخبــگان فکــری و

روش هــای علمــی چــه می تــوان گفــت؟ نخبــگان فکــری یــک جامعــه (متخصصــان و آکادمیســین ها)  ،بایــد چــه رابطــه ای
بــا عمــوم مــردم داشــته باشــند؟ آیــا بایــد مــردم ایــن قشــر را همچــون چراغــی بــه ســوی خیــر و ســعادت خــود بداننــد؟ و
اینکــه نبایــد تصمیمگیری هــای کالن و ضــروری را بــه متخصصــان بســپاریم؟
پاســخ فایرابنــد( 1فیلســوف مطــرح علــم )1924-1994 ،بــه ایــن پرســش منفــی اســت .او کــه نهــادی شــدن علــم در جامعــه
امــروزه را بــا نگــرش انســانگرایانه ســازگار نمی بینــد (چالمــرز ،)168 :1390 ،اینگونــه توضیــح می دهــد :زیــرا او ًال در
توانایــی ،پیچیدگــی و توفیــق علــم بســی اغــراق شــده اســت[ ...در حالــی کــه] علــم تنهــا فعالیتــی فکــری اســت کــه هــر
فــرد عالقه منــدی میتوانــد بــه نقــد و بررســی آن بپــردازد و اگــر دشــوار و عمیــق بــه نظــر می رســد بــه دلیــل تبلیغــات
منظــم و گمراه کننــده بســیاری از دانشــمندان اســت Feyrabend,1999:187( .برگرفتــه از خادمــی )1393 ،ثانیـ ًا ،دانشــمندان
و متخصصــان نــه تنهــا معصــوم و مصــون از خطــا نیســتند ،بلکــه رأی آنهــا اغلــب متعصــب ،غیر ُمعتمــد و بنابرایــن ،محتــاج
کنتــرل بیرونــی اســت .از ایــن باالتــر ،ایــن عمــوم مــردم هســتند کــه میخواهنــد بــا قوانیــن جامعــۀ خــود زندگــی کننــد،
دانشــمندان و متخصصــان تنهــا بخــش کوچکــی از جامعــه را بــه خــود اختصــاص می دهنــد .بــه همیــن دلیــل در تصویــب
و اجــرای قوانیــن بایــد بــا عمــوم مــردم مشــورت کــرد ،نــه بــا مدلهــای انتزاعــی مشــتی متخصــص بــی درد؛ «حتــی اگــر
ـق تصمیم هــا را کاهــش دهــد» (همــان منبــع)
ایــن امــر ،درصــد توفیـ ِ
البتــه مشــخص ًا ممکــن اســت بــا ســپردن کلیــه امــور بــه دســت متخصصــان ،تصمیم هایــی کــه در محــدوده «خیــر بــه
شــهر» می گنجــد ،گرفتــه شــود .یعنــی حق به شــهر و خیربه شــهر در تضــاد یــا تبایــن بــا یکدیگــر نیســتند و می تــوان
چنیــن نتیجــه گرفــت کــه نســبت «حق به شــهر» و «خیــر بــه شــهر»« ،عمــوم و خصــوص منوجــه» اســت .به عــاوه
شــاید بتــوان پاســخ دیگــری نیــز بــه پرســش یــاد شــده داد .اگــر تفکیــک قضایــا بــه گزاره هــای ســابجکتیو 2و آبجکتیــو 3و
تفکیــک گزاره هــای آبجکتیــو بــه آبجکتیوهــای بالقــوه و بالفعــل را بپذیریــم و و بــه ایــن بــاور برســیم کــه تنهــا درمــورد
گزاره هــای آبجکتیــو بالفعــل می تــوان صــدق و کــذب را مطــرح کــرد ،حقیقت طلبــی اقتضــا می کنــد کــه در مــورد ایــن
گزاره هــا بــه آرای عمومــی مراجعــه نشــود و عدالت طلبــی اقتضــا می کنــد در مــورد گزاره هــای ســابجکتیو و آبجکتیــو
بالقــوه کــه مبنــای تصمیمگیریهــای عملــی هســتند ،بــه آرای عمومــی مراجعــه کــرد (ملکیــان )1388 ،در مــورد بحــث ایــن
نوشــتار نیــز میتــوان بــه ایــن پاســخ فکــر کــرد کــه اســتفاده از آرای عمومــی در مدیریــت شــهری ،در دو دســته گزاره هــای
ســابجکتیو و گزارههــای آبجکتیـ ِو بالقــوه میتوانــد عدالت خواهانــه بــوده و در جهــت درســت بــه کار بــردن فهــم تفاوت هــای
«حق به شــهر» و «خیــر بــه شــهر» راهگشــا باشــد.
بــه مثــال مطرح شــده در ابتــدای ایــن نوشــته برگردیــم :بــا توجــه بــه نــکات ذکــر شــده ،اگــر از زاویــه «خیــر بــه شــهر»
بــه ماجــرا بنگریــم ،هیــچ نقــدی متوجــه حاضــران در جلســه نیســت ،ولــی از زاویــه دیگــر اســتفاده از اتوریتــه نخبگــی علمــی
بــه روشهــای اینچنینــی ،مســلم ًا تحقــق «حق بــه شــهر» را ناممکــن خواهــد کــرد .در واقــع متخصصــان یــاد شــده ،بــا
برخــوردی از روی تبختــر و در نقــش دانــای کل ،در بهتریــن حالــت غــم مردمــی را می خورنــد کــه بــه آنچــه کــه آنهــا
می داننــد ،پــی نبردهانــد .نخبگانــی کــه قصــد دارنــد بــه مــردم جهــت بدهنــد و اگــر مــردم را در مســیر ایــده خــود نیابنــد ،در
نرمتریــن حالــت بــا ابــزار تحقیــر بــا آنــان روبــرو می شــوند .اعتقــاد بــه آمــوزش همگانــی و ترویــج مفاهیــم خــاص و واژگان
اینچنینــی کــه بــا بســامد زیــاد در ایــن نــوع گفتمان هــا تکــرار می شــود ،نشــان دهنده تناقــض یــاد شــده اســت .آنهــا
خواســته یــا ناخواســته در تالشانــد بــا ا ِعمــال نوعــی پروپاگانــدای آکادمیــک و به کارگیــری زبــان تخصصــی ،بــا اســتحاله
ـن ناآشــکار ایجــاد کننــد.
روش دموکراتیــک ،نوعــی اریستوکراســی و یــا الیگارشــی نویـ ِ
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 بشیریه ،حسین ( ،)1374جامعه شناسی سیاسی؛ نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی (ویرایش  ،)2نشر نی ،تهرانمطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاه ها (ســمت) ،تهــران

پژوهشــی روششناســی علــوم انســانی ،شــماره  ،80پاییــز  ،1393صفحــات 158-141

 راسل ،برتراند ( ،)1390قدرت ،ترجمه نجف دریابندری ،انتشارات خوارزمی ،تهران فکوهی ،ناصر ( ،)1389انسان شناسی شهری ،نشر نی ،تهران1388

مهرنامــه ،شــماره  ،6آبــان 1389

 ملکیان ،مصطفی و دیگران ( ،)1388سنت و سکوالریسم ،موسسه فرهنگی صراط ،تهران -نظری ،علی اشرف ( ،)1391سوژه ،قدرت و سیاست :از ماکیاولی تا پس از فوکو ،نشر آشیان ،تهران.
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میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه در دنیــای نخبــگان شهرســازی امــروز ایــران ،در اکثــر مــوارد بــه لحــاظ ارزشــی همچــون
کثرت گراهــا و بــه لحــاظ روشــی چــون ایده بــاوران عمــل می شــود .در حالــی کــه بــرای پیشــبرد یــک نظــر ،بایــد ملتــزم
بــه همــه الزامــات آن بــود .فقــدان یــک نظــام فکــری منســجم و نامتناقــض 1در ســطوح بــاالی مدیریتــی در ایــن زمینه هــای
کالن فکــری ،تشــتت در عقایــد و تصمیمگیری هــا را بــه دنبــال دارد ،تصمیم گیری هایــی کــه گروههــا و افــراد مختلــف
در دو یــا چنــد نظــام فکــری و یــا حتــی یــک فــرد یــا گــروه بــدون توجــه بــه تناقضــات درونــی خــود در موضوعــات و
موضع هــای مختلــف و بــدون در نظــر گرفتــن خواســت مــردم و چــه بســا بــرای تأمیــن خیــر آنهــا انجــام می دهنــد .شــاید
بــه رســمیت شــناختن حــق اشــتباه بــه مــردم ،مهمتریــن حقــی باشــد کــه بــرای آنهــا وجــود دارد.
همانطــور کــه لُـــهفِور از پــروژه حــذف و یــا زوال دولــت و امــر سیاســی ،بــه مثابــه شــرط اساســی تضمیــن خودمختــاری جامعه
مدنــی دفــاع می کــرد( ،فکوهــی )1389:11،بــه نظــر می رســد پاییــن آمــدن متخصصــان (بــه طــور عــام و متخصصــان
شهرســازی در مســائل مربــوط بــه مدیریــت شــهری) از هــرم قــدرت (در مقابــل عمــوم مــردم و نــه ســایر نخبــگان) بتوانــد در
جهــت تحقــق ایدههایــی همچــون «حق به شــهر» مؤثــر باشــد .دیســیپلینهایی ماننــد «شهرســازی» بالمــآل نمی تواننــد
در جهــت تحقــق غایــی حق به شــهر حرکــت کننــد ،چــرا کــه بــه ض ـ ِد خــود بــدل می شــوند و ایــن بــا تمایــل بــه بقایــی
کــه هــر پدیــدهای بــا خــود بــه همــراه دارد ،ســازگار نیســت.
1 - consistent
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