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 چکیده
رغم همه به و گذرددهی فضای شهری میهای شهری به هدف ساماندهه از زمان تهیه و اجرای طرح چهاربیش از   

اند. از جمله یابی به اهداف خود ناموفق بودهها در دستدهد که این طرحها نشان میتمهیدات صورت گرفته، ارزشیابی

بشری است که شامل  یست. حق به شهر، حقشهری شهروندان اهای شهری عدم توجه به مسئله حقمشکالت اصلی طرح

یافتن به شهر با حرکت در شهر، حضور در آن، شهری است. تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امورتعلق

های شهری از شناسی طرحشود. هدف از این مقاله آسیباحساس آرامش و داشتن فضاهای مناسب برای خود ممکن می

که از جمله محالت قدیمی و فرسوده تهران است و طرح شهری نواب  بریانکبدین منظور محله  .استمنظر حق به شهر 

های پیاده شده در محله دهد که طرحجرا شده است، انتخاب شده است. نتایج نشان میمحدوده آن ا و گسترش مترو در

های غصب و تصاحب فضایی هستند، ی بر سیاست، بلکه مبتنرندهای حق به شهر ندالفهؤهیچ تناسبی با م فقط، نهبریانک

تر ی محلی درآورده و در قالب فضای باارزشجامعه نگبه بهانه ارائه خدمات عمومی و نوسازی، زمین را از چ بدین معنا که

 . اندکردهدر بازار دوباره ادغام 
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 مسئله بیانمقدمه و 

باشد که میلیون جمعیت می سیزدهشهر تهران، به همراه شهرهای اطراف، در حال حاضر پذیرای    

(. 1395های مرکز آمار، سرشماریششم از جمعیت کل کشور است )نشریه نتایج مساوی با حدود یک

هزار جمعیت جدید بوده، یعنی  988، پذیرای 1395ساله، منتهی به سال  10یی شهر تهران در بازه

افزوده شده است. عوامل سال جمعیتی در حدود شهرهای کرمانشاه یا اهواز به شهر تهران  10در طول 

های موجود ها و ظرفیترواضح است که قابلیتاما پ ،اندرشد جمعیت شهر تهران متعدد و خارج از بحث

امکانات و تسهیالت، در دیگر مناطق کشور، سبب سرازیر شدن و انباشت  در تهران و عکس آن و فقدان

شده است. جمعیت زیاد و تراکم باالی  مان جمعیت، امکانات، ثروت و مشکالت کشور در تهرانأتو

نقل شهری، تأمین و های زیرساختی، شبکه حملمینهای در زآن مشکالت عدیده انسانی و مادی در

به وجود آورده است. دسترسی به  غیره مسکن مناسب، تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

یربط، وجه برابر نیست. نهادهای زهیچها و مصائب موجود بهطور آسیبمنابع انباشت شده و همین

اند روی آورده« یهای شهرطرح»رساندن مشکالت، به ایجاد  و به حداقلی ی متوازن شهربرای توسعه

روند. چگونگی سازمان دادن به دهی به شمار میدهی و نظمترین ابزار شکلکه به خودی خود، بنیادی

ی شهرها، برقراری ارتباط منطقی های شهری در فضا، ترویج ضوابط شهرسازی و کنترل توسعهفعالیت

ور باال ها به منظلحاظ مطلوبیت، سازگاری و تناسب، چگونگی عملی شدن برنامهها از بین انواع کاربری

 های شهری ممکن خواهد بودبردن منافع عمومی از جمله مسائلی است که تنها از طریق تهیه طرح

 (.2: 1390)دلیر و همکاران، 

و گذرد ها میهای شهری به منظور ساماندهی شهربیش از چهار دهه از زمان تهیه و اجرای طرح  

 دهدها نشان میها و محتویات آنها صورت گرفته، ارزشیابیهمه تمهیداتی که در عناوین طرح رغمبه

های ها و سازماناند. بدون تردید شهردارییابی به اهداف خود ناموفق بودهها در دستکه این طرح

به دلیل مشکالت زیاد، بسیاری از اند. اما ها در این مدت تجربیات زیادی کسب کردهکننده طرحتهیه

ها در جهت کارآمد کردن مدیریت ادارۀ شهرها در مسائل همچنان پابرجاست. ارزیابی مداوم طرح

ل در زمینه امور شهری و مسائریزان انطباق با نیازهای جامع از طریق تغذیه اطالعاتی مسئولین و برنامه

های بخشی نهادها ری در هماهنگ کردن برنامهشههای توسعهمشکالت موجود و همچنین نقش طرح و

ها های شهری، شناخت و اصالح نارساییهای مسئول در ادارۀ امور شهر، ضرورت توجه به طرحو سازمان

نیازهای مدنی شهروندان در  ادر ایران درخواست برای فضاهای شهری منطبق ب کند.را دو چندان می

شهرهای شود. تهران یکی از کالنده نمینهااما وقعی بدان  ،شودزیست روزمره شهر به وضوح دیده می

 هایبزرگ ایران است که دارای انواع متعددی از مشکالت است. شهرداری و دولت با تهیه و اجرای طرح

های شهری به این بزرگ است. بسیاری از طرح متعدد شهری در تالش برای حل مشکالت این شهر

نادیده گرفته  هاهای حق به شهر در آنکه حق شهری و توجه به مؤلفهاند رو شدهعلت با شکست روبه

گسترش مترو اشاره  توان به طرح نواب وهایی که در شهر تهران اجرا شد میشده است. از جمله طرح
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وط کلی آن در نخستین طرح جامع شهری ارائه شد و هایی بود که خطکرد. طرح نواب یکی از طرح

سازی ترافیکی شمالی این شهر را داشت. اجرای و در تداوم آن، وظیفه روانهمراه بزرگراه چمران 

های پرمسئله و فرسوده شهری به اراده سیاسی و توان مالی بسیاری نیاز چنین طرحی در کنار بافت

است و های شهری از منظر حق به شهر شناسی طرحآسیب بر این اساس، مسئلۀ این پژوهشداشت. 

تا پرداخته است گسترش مترو( -)طرح نواب های شهری محله بریانکررسی طرحبه ب در این راستا

 اند؟ های حق به شهر نادیده گرفته شدهها کدام یک از مؤلفهکه در تهیه و اجرای این طرح دنشان ده

 

 شدههای انجاممرور اجمالی پژوهش

ندی بور کلی  در سه دسته تقسیمتوان به طموضوع را میاین در ارتباط با  شدهانجاممحتوای تحقیقات 

  کرد:

   های شهریپذیری طرحثر در تحقق یا عدم تحققؤعوامل م -

پذیری تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق»عنوان باای در مطالعه (1397)  ناصر رضایی و همکاران  

-معیار بسترهای قانونی مناسب بیشترین تأثیر را در تحقق که داردبیان می «های توسعه شهریطرح

-نفعان و ذیست و معیارهای نوع مالکیت زمین، مشارکت ذیا های توسعه شهری داراپذیری طرح

ها، تعیین مشاور مجرب، نقش مدیریت شهری در تأمین نفوذان، امکانات مالی و اجرایی شهرداری

ی ادر مطالعه .دارندپذیری طرح ها ین تأثیر را در تحققگذاری بخش خصوصی، کمترزمین و سرمایه

ای ههای جامع شهری در ایران و چالشپذیری طرحارزیابی عوامل اثرگذار بر عدم تحقق»عنوان دیگر، با

 تبریز 6های شهری در منطقه طرح که دندار( بیان می1393) آبادی و همکارانزنگی ،«مربوط به آن

محاسبه نادرست تحوالت جمعیتی، عدم تحقق سلسله مراتب  مثلهای  شتحقق نیافته است و چال

 پذیری تراکم پیشنهادیپذیری جمعیت مناطق و محالت شهری و عدم تحققمراکز شهری، عدم تحقق

  .شهر همچنان پابرجا استدر این کالن

 

 گیری طرح های شهریمراحل شکل -

 مدعی است که «ریزی برای شهرریزی و طرحبرنامهشروع »عنوان باای ( در مطالعه2009) چاپین  

مرور ه به. این توسعشده استسابقه آنها تاثیرات انقالب صنعتی در شهرهای اروپایی سبب گسترش بی

ی ریزریزی و طرحکند و از این زمان به بعد اندیشه برنامهزمان مشکالتی برای این شهرها ایجاد می

های طرح»عنوان ای تحت( در مطالعه1390) شارمندهمچنین  یرد.گطور جامع شکل میبرای شهر به

توسط کارل فریش آلمانی برای  1310اولین طرح شهری به سال  که داردمی اظهار «شهری ایران

که  گرددی سوم قبل از انقالب باز میهای شهری به برنامهتهیه و تصویب طرح و کالً همدان تهیه شد

وجود در شهر و ارائه پیشنهاد برای رفع نواقص موجود در آیند و ایجاد ها بررسی مسائل مهدف آن

  شهری پر از آرامش برای ساکنان است.
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  ارزیابی پیامدهای طرح های شهری -

ارزیابی پیامدهای اجتماعی طرح شهری تونل توحید »پژوهش ( در 1391) محمد فاضلی و همکاران  

ر د عدالت اجتماعی را فقطشهرداری با ساخت تونل نه اند کهبه این نتیجه دست یافته «در شهر تهران

أثیر تهای اجتماعی را در بین محالت و مناطق تحتبین شهروندان برقرار نکرده است بلکه نابرابری

ای هارزیابی میزان انطباق مکانی در فرآیند اجرای طرح»ای دیگر، با عنوان در مطالعه افزایش داده است.

گسترش شهر در طول  که دنداربیان می (1393) رسول قربانی و همکاران «هر بنابدر ش جامع شهری

ها، تراکم شهری از دوره طرح در ابعاد مختلف اعم از محدوده، جهات توسعه، استقرار مکانی کاربری

 پیشنهادات طرح تخطی نموده و سازمان اجرایی ناظر برآن نتوانسته است گسترش شهر را با پیشنهادات

 منطبق سازد. دموجو

های شهری تا به امروز در زمینه تحقق و گرفته در زمینه طرحعمده مطالعات صورت ترتیب،بدین   

ها بوده است. چیزی که ها  و ارزیابی پیامد طرحآنگیری ها، چگونگی و زمان شکلعدم تحقق طرح

ه به حق شهری و حق به شود عدم توجدر هیچکدام از تحقیقات صورت گرفته تا به امروز دیده نمی

های شهری است. در این تحقیق ما به طرح یک مسئله جدید شهر شهروندان در تهیه و اجرای طرح

 پردازیم. های شهری از منظر حق به شهر میشناسی طرحایم و به آسیبروی آورده

 

 مفهومی هایسازه

 های هویتی حق به شهرداللت -   

آفرینی تمامی ساکنان محصول نقش و معتقد است که شهر کندمیتشبیه اثر هنری  شهر را به لوفور  

مثابه (. بنابراین شهر به1968فور ،و) ل کنندگان شهر در یک فرایند تاریخی و اجتماعی استو استفاده

شوند. به گذاری میمقابل شهرهایی است که در راستای گردش کاال و سرمایه هدفاثر هنری نقطه

و جایگزینی  oeuvreتن محور شهرها منجر به از بین رفشدن و توسعه سرمایهعتیعقیده لوفور صن

ای )فضای قابل خرید و فروش( شده است. )فضای اجتماعی و نمادین( با ارزش مبادله وریارزش بهره

ای موجب بیگانگی فضایی ایجاد شکاف در روابط اجتماعی، توزیع خدمات و مثابه کاالی مبادلهفضا به

محور، آنچه امروزه (. در پاسخ به شهر سرمایه2013)پورسل، زندگی روزمره شهروندان شده است

گیری یک اومانیسم جدید، یک بشر جدید و یک سمت شکلبایست انجام پذیرد، هدایت جامعه بهمی

گیری اومانیسم جدید را بر پایه یک حق (. لوفور شکل150: 1996)لوفور،  جامعه شهری جدید است

پذیری داند. به عقیده وی تحققپذیر میامکان oeuvreجتماعی نوین با عنوان حق شهری یا حق به ا

گیری حق بلکه در گرو شکل ،حق شهری منوط به بازگشت به فضاهای شهری گذشته نیست

فریاد و یک  (. حق بر شهر مانند یک خروش/158: 1996)لوفور،  تجدیدیافته به زندگی شهری است
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 زند، بازگشتآور نوستالژی و توریسم پرسه میهای شگفتت. این حق به آرامی در کژراههمطالبه اس

 . (158:  1967شده. ) لوفور، های موجود یا اخیراً پروراندهبه قلبِ شهر سنتی، و فراخوانی برای مرکزیت

یزی رو برنامهلوفور در زمانی نوشته شد که مدرنیسم پس از جنگ در اوج خود بود  حق به شهرمقاله   

 بایستمی شد کهعنوان شی نگریسته میشده بود که به مردم بهفضاهای شهری شبیه به روندی صنعتی

وه یا ایدئولوژی شهرسازی انب مبتنی بر و تیتر ادغام شوند. در چنین فضای فوردیسدر سیستم بزرگ

مقیاس بود که لوفور ایده حق به شهر را مطرح کرد. دیدگاه او ایجاد تغییرات رادیکالی در خلق بزرگ

فضای شهری و رهایی شهرسازی از دست قدرت های حاکم و سپردن آن به شهروندان بود )اشمیت، 

 قطفکند. فضا نهکه رابطه میان قدرت و فضا را تحلیل می راهگشا است(. اندیشه لوفور زمانی 2015

(. لوفور 19: 1393مراتبی و چارچوبی برای قدرت است )لوفور ، پاره شده، بلکه سلسلههمگن و پاره

رق مختلف اسیر سرمایه و دولت شده داند که امروزه به طدگی شهری میحق شهری را حق به زن

ی آن اهای کاربری فضا با ارزش مبادلهاست. فضا در خدمت دولت و سرمایه موجب جایگزینی ارزش

بایست منظور مقابله با این بیگانگی میشود. بهوران میو در نتیجه بیگانگی روزافزون فضا برای بهره

ن وری آنابه بهره کنترل بر نحوۀ کاربری زمین و پراکنش خدمات در اختیار ساکنان شهر و با توجه

شهر  و تولید فضای باشد. خودگردانی فضایی به معنای تکاپوی ساکنان شهر برای کنترل، مدیریت

گذاری حق به شهر در معتقد است که پایه (. لوفور2015)لوفور، باشدمتناسب با نیاز های خود می

نشده از زندگی شهری از یافته و نوسازیبه مثابه گریز از دوگانۀ شهر انحطاطبستر فضاهای شهری،

وندد، پیوقوع میند روزمرگی بهباشد، ازخودبیگانگی زندگی شهری در ساختار و فرایخود بیگانه می

روزمرگی که زندگی ساکنین شهر را کنترل نموده و در نتیجه موجب بروز ازخودبیگانگی در افراد 

ندگی ساکنین شهر از قبیل بعد اجتماعی، توان در ابعاد مختلف زشود که نمود واقعی آن را میمی

رد. لوفور در ارائه حق به شهر خود، دو .مالحظه کجز آن  محیطی واقتصادی، فرهنگی، حقوقی، زیست

دهد، نخست آنکه بتوانیم شهر را از سیطرۀ قدرت و سرمایه بیرون آوریم و وجه را مورد تاکید قرار می

کم شده، به ارزش مصرف تقدم دهیم و به این ترتیب پس از این در شهری که ارزش مبادله بر آن حا

شهر را اثری انسان کنیم. شهر به مثابۀ آفریده انسان، نه  خالقیت را به شهر بازگردانیم و به عبارتی

 ای را که به او تحمیل شده تکرار کندبند و درحصارشده باشد و سبک زندگیاینکه انسان در آن تخته

 (.2009)لوفور،

از نظر لوفور  .لوفور با طرح مفهوم حق به شهر رویکردی نو و رادیکال نسبت به شهر مطرح نمود   

یابند. بنابراین آن چه را که لوفور شان اهمیت میایهای مبادلهخاطر ارزششهری اساساً بهفضاهای 

(. حق به شهر از دیدگاهی 2009،157شود )لوفور، کند، پایمال میمثابۀ اثر هنری معرفی میدر شهر به

هم پیش عنوان چالشی مشود که ماهیت شهروند و شهروند بودن را بهبه تغییرات شهری منجر می

مکانی که ، کندگذاری معرفی میسازی و سیاستترین الیۀ تصمیمروی شهرها قرار داده و شهر را مهم

از این رو مفهوم حق به  .کندای آن برابری میارزش مبادلهدر آن ارزش اجتماعی فضاهای شهری با 
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فضا، مشارکت، عدالت شهر مطرح شده توسط لوفور مفاهیمی چون عمومی بودن، تنوع و رقابت بر سر 

درآمدها، مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، حق مالکیت اجتماعی، تامین مسکن مناسب برای کم

شهروندان بر فضاهای متعلق به خود، حق مالکیت خصوصی، حق تخصیص فضاهای شهری به 

ای است وند واژهگیرد. الزم به یادآوری است که در گفتار لوفور، شهررا در برمی امثالهم شهروندان و

آورد: حق تملک فضا و حق ها در نظر میشود و دو حق را برای آنکه به تمام ساکنان شهر اطالق می

آورد تا در تصمیماتی که مشارکت شهری. حق مشارکت برای ساکنان شهری این فرصت را فراهم می

یز شامل حق شوند دخیل باشند. حق تملک یا تخصیص فضا نمنجر به تولید فضای شهری می

(. 154، )همان دسترسی، تصرف و استفاده از فضا و تولید فضای جدید منطبق با نیازهای مردم است

را زی ،کندلوفور برای تعریف تعلق به یک اجتماع سیاسی از مفهوم هنجاری سکونت استفاده می

ند نشود. شهروندی یک مفهوم اخالقی است که ممکن است شامل تمام افرادی که در یک شهر حاضر

خانمان که فاقد مدارک هویتی هستند، پناهندگان اجتماعی برای نمونه، کارگران مهاجر فصلی، افراد بی

د مند نیستنپذیری که به هر دلیلی از مدارک رسمی هویت بهرهو سیاسی، مسافران و اقشار آسیب

مانی شان تا زیت شهروندینظر از وضعگیرند؛ ولی همین افراد، صرفبیرون از تعریف شهروندی قرار می

 پور و همکارانکه در فضای شهری حضور دارند، ساکنان شهر هستند و نسبت به شهر حق دارند )شارع

کنند نسبت به آن حق دارند. زعم لوفور افرادی که در شهر زندگی میبه ،طور کلی(. به182:  1394، 

 (.120چه غریبه )همان:  حق به شهر برای تمام افراد وجود دارد چه شهروند رسمی و

به آنچه در حال حاضر وجود دارد بلکه همچنین  فقطحق به شهر مستلزم تعریف حق دستیابی نه   

های نو از شهر موجود است. از این رو حق به به باز تولید شهری با تصاویر متفاوت و تعریف خوانش

ط مثابه مکانی برای باز تولید روابشهر رویکردی مبتنی بر جامعه، با هدف به رسمیت شناختن شهر به

ای از روابط اجتماعی است که مجموعه نیشود؛ زیرا شهرنشیاجتماعی و حق مشارکت تعریف می

بنابراین نقش (. 25: 2008)هاروی،  کننده روابط موجود در جامعه به عنوان یک کل استمنعکس

فضای عمومی در شهرها بستر  فضاهای عمومی در تعریف حق به شهر امری حیاتی است. در حقیقت

توان این گونه شوند. حتی میمیای برای نمایش میزان تحقق مفهوم حق به شهر محسوب و زمینه

بیان داشت که مطابق نظر لوفور هرچه میزان مشارکت و تملک و تخصیص فضا توسط شهروندان در 

 تکیه بر رویکردیبا  لوفور  (.24: ان)هم ایمتر شدهفضاها باالتر باشد به تحقق مفهوم حق به شهر نزدیک

ی های اجتماعی، زندگعنوان موجودیتها بهانسان» . به نظر اوگویدمارکسیستی از تولید فضا سخن می

نه در تاریخ و نه در جامعه وجود ندارد که  کنند. هیچ چیزی، و خودآگاهی و جهان خود را تولید می

این بدان معناست که فضا  .شودفضای اجتماعی نیز تولید می (.68: 1991)لوفور، « تولید نشده باشد

مفهوم زمان و مکان را در کنار هم و مربوط به هم  تواند وجود داشته باشد. لوفور خود نمیخودیبه

دهندۀ نظم همزمان و درزمان یا کند تا این فضای تولیدشده را به ما بشناساند. فضا نشانتعریف می

 -های مادی زمانیعنوان مجموع موجودیتبه فقطعی است. او جامعه را نیز نهتاریخی واقعیت اجتما
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داند بلکه هر دو عنصر کردار، اندیشه و جسمانیت فضایی و فضایی و نه مجموع افکار یا کردارها می

 یهزندگی روزمر ی«هشدادراک»یا « درآمدهفهمفضای به»دهد. مادیت زمانی را در کنار هم قرار می

-نقشه توسط معموالً ؛ی مردم استانداز عامهای از عمل و چشمعی و ادراک عمومی که آمیزهاجتما

شود و با این همه کسی که انسان ریزان شهری یا دالالن ملکی به غفلت گذاشته میها، برنامهکش

وسیلۀ هنرها و فنون و ها هم قرار دارد که بهشامل تخیل و لحظه« فضای زیسته»کامل است در 

  (.412: 1390ادبیات، زنده و در دسترس نگاه داشته شده است )الیوت و ترنر، 

  

 تعامل روزمره در فضاهای شهری -  

 گانههو این ابعاد س فضای اجتماعی از طریق سه بعد که با هم روابط دیالکتیکی دارند ایجاد شده است 

-شخصم کردار فضایی. ا نقش دارندلید فضدر تو (کردار فضایی، بازنمایی فضایی و فضای بازنمایی)

ال بندی و اتصنمایانگر نظامی است که از مفصل وی بعد مادی فعالیت و تعامل اجتماعی است کننده

های تعامل و ارتباط روزمره که در فرایند تر، شبکهشود. به زبان سادهها ساخته میعناصر و فعالیت

رآمده یا دفهمفضایی هستند. کردار فضایی در فضای بهای از این کردارهای کنند نمونهتولید بروز می

تصویری از فضا ارائه کرده و بنابراین فضایی را تعریف  بازنمایی فضایی . یابدشده تبلور میادراک

هاتی تواند با بازنمایی دیگری که به جکند. در مقایسه با بعد جانشینی زبان، یک بازنمایی فضا، میمی

 های فضا باتوجه به ماهیتولی از جوانب دیگر متفاوت است جانشین شود. بازنماییبا آن شباهت دارد 

عاریف ای نظیر توصیفات، تیابند و بنابراین اشکال زبانیشان، در سطح گفتمان و کالم ظهور میدرونی

، اطالعات، هاها و طرحنقشه عالوه، لوفور گیرند. بههای علمی مربوط به فضا را در بر میو باالخص نظریه

هایی هستند که ریزی رشتهداند. معماری و برنامههای فضا میتصاویر و عالمات را در زمرۀ بازنمایی

هایی سروکار دارند، اما علوم اجتماعی نیز در این دسته قرار صورت تخصصی با تولید چنین بازنماییبه

شده توسط یی در فضای احساسگیرند و جغرافیا در این جا اهمیت خاصی دارد. بازنمایی فضامی

حاظ لسومین بعد تولید فضاست که در نظر لوفور به فضاهای بازنماییشود. شهروندان دریافت می

ای پردازد . بر این اساس، فضاهواژگانی معکوس بازنمایی های فضایی است . این به بعد نمادین فضا می

ل اشاره دارند: قدرتی برتر، لوگوس دولت، اص بازنمایی راجع به خود فضاها نیستند بلکه به چیز دیگری

مردانه یا زنانه و غیره. این بعد از تولید فضا راجع به فرایند داللتی است که خود را به نماد مادی پیوند 

های توپوگرافیک چشمگیر؛ توان از طبیعت گرفت، نظیر درختان یا شاکلهدهد. نمادهای فضا را میمی

ی (. فضاهای بازنمایی جنبه2008ها باشند )گونواردنا و همکاران، اختمانتوانند مصنوعات و سیا می

-های بدنی روزمره بخشی از فرایند بهتمام فعالیت نمادین دارند و از زندگی روزمره فاصله دارند.

دادن و باز خوداختصاصاند. اعمال روزانۀ بهدادن هستند که در حق به شهر مطرح شدهخوداختصاص

دادن، باعث برخورد و رقابت افراد با مفهوم هژمونیک از شهروندی هستند )دوسرتو، خوداختصاصبه

 کند، فضاییی تولیدی که استفاده میای بنابر شیوهبر این باور است که هر جامعه (. لوفور 1984
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معه ای کردار فضایی خاصی دارد که فضای مخصوص آن جاآفریند. لذا هر جامعهمخصوص به خود می

میان آورد. فضامندی عینیت یافتگی توان از تولید اجتماعی فضاها سخن بهسازد و بنابراین میرا می

  وجوه اجتماعی است.

-ها، شخصیتسازی بدنداری در جهت همگونبورژوازی و سرمایه ژیمعتقد است که ایدئولو لوفور      

 دهد کهگیرد و پیشنهاد میایدئولوژی قرار میکند. او در مقابل این ها حرکت میها، فضاها و فرهنگ

سازی نظام ها بر تمایزات خود از هم تاکید کنند و به یکدستها و فرهنگها، شخصیتفضاها، بدن

شدن )توانایی کنترل فضا در وسعت داری تن ندهند. به نظر او، یک تضاد بنیادی میان جهانیسرمایه

-های مختلف تولید سرمایهجزیی فضا وجود دارد. گسترش جنبهسازی فضاها( و مالکیت باال و همگون

د . شوی مجادله و رقابت میکند. فضا در سطح خرد تبدیل به صحنهدارانه فضاها را به هم شبیه می

کند و معتقد است که این فضا فضای لوفور برای نمونه از فضاهای سرگرمی مانند سواحل یاد می

ای است که در نظام ند و هم شناسهمثابۀ شناسا عمل مین هم بهزیرا در آن بد ،تضادآمیز است

معتقد است که فضاهای مصرف  داری تعریف شده است. در مورد فضاهایی مانند سواحل، لوفور سرمایه

سرگرمی تبدیل به مصرف فضای سرگرمی شده است. فضا خود به یک عنصر مصرفی در زندگی تبدیل 

نظرگاه اخالقی حق به شهر تعریف حقوق جدیدی نیست، بلکه در از  (.1991شده است )لوفور ، 

ها در جامعه، در کوشش است تا به تشریح نقش حقیقت، این رویکرد با اتخاذ زبان حقوق و مسئولیت

دهی به زندگی روزمره شهری بپردازد. باید دقت کرد که و حق همیشگی مشارکت شهروندان در شکل

نماید و ذینفعان حق شهری تمامی کسانی هستند ی حقوق آشکار میحق شهری خود را فراتر از تمام

شود های لوفور حق شهری همانند یک سبد مفهومی معرفی مینوشته در .اندکه در شهر سکنی گزیده

  (.2009)لوفور، شودکه بسیاری از حقوق اجتماعی دیگر را نیز شامل می

 

 مقاومت فرودستان در فضاهای شهری -

، به نقد طرز فکر مسلط 1شهرهای شورشی: حق به شهر تا انقالب شهریب خود با عنوان هاروی در کتا

های ست این طرز فکر سلب مالکیت و نابرابریپردازد و معتقد ای شهر میداری دربارهسرمایه

 هریتوانیم حیات شگیرد. او معتقد است ما میناپذیر مالزم با توسعۀ اقتصادی شهر را نادیده میاجتناب

محیطی مقابله کند. به اعتقاد او پس گرفتن جایگزینی را متصور شویم که با نابرابری و تباهی زیست

ی حیات شهری داری است که بر دگرگونی هرروزهی ضدسرمایههامان بر شهر متکی بر جنبشحق

ازسازی بمعنای باشند. این دگرگونی شهری صرفاً به معنای بازآفرینی شهر نیست بلکه بهمتمرکز می

ها تواند جدا از این پرسشاین پرسش که ما خواهان چگونه شهری هستیم نمی .خودمان هم هست

اندیشیم، به دنبال چه سبک ای با طبیعت میباشیم، به چه رابطه ییهاخواهیم چگونه انسانکه می

                                                           
1. Rebel Cities: from the right to the city to urban revolution  
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(. به اعتقاد 3: 2012) هاروی،  ای داریم، مطرح شودشناختیهای زیبایای هستیم و چه ارزشزندگی

های حقوق بشر، منطق هاروی حق به شهر، نوع دیگری از حقوق بشر است و از آنجایی که آرمان

ر راستای یابد. هاروی دطلبند، لزوماً طرح میای بنیادین به چالش نمیگونهر را بهلیبرال و نئولیبرال بازا

های های توسعه شهری و جنبشهپردازد و برنامهای شهری میتوضیح حق به شهر، به بحث انقالب

(. از نظر هاروی داشتن حق به شهر یعنی داشتن 4: )همان مخالف با آنها را مورد بررسی قرار می دهد

راتی هم بر استفاده و هم توزیع مازادهای شهری . هاروی مطرح می کند که نئولیبرالیسم نمود اختیا

فرد در کنترل بخش خصوصی در آمده است و های منحصربگونهدورانی است که در آن حق به شهر به

شان تولید و مدیریت می به طور گسترده ای خرده نخبگان شهری، مازاد را با توجه به اهداف شخصی

نمایند. بنا به نظر هاروی وظیفه اصلی جنبش های اجتماعی دموکراتیک نمودن این حق و اختصاص 

 (.2008ن سیاسی است )هاروی، حق به شهر هم به عنوان شعار کارگران و هم آرما

های اساسی اقتصادی محور به جنبهگرایی، گردشگری، صنایع فرهنگی و دانشدر جهانی که مصرف   

های عمجتم .اند، کیفیت زندگی شهری، همچون خودِ شهر، به کاال تبدیل شده استشهری تبدیل شده

اخالقیات نئولیبرالی فردباوری  این جهان اند. درفروشگاهی و مراکز خرید بزرگ اشاعه یافته

دن ششود برای اجتماعیگیری سیاسی از اشکال جمعی فعالیت، الگویی میصفتانه و کنارهمالک

شود. های هویت شهری، شهروندی و تعلق، دشوارتر میها. تحت چنین شرایطی، حفظ آرمانانسان

دهد یت فردی را مورد تهدید قرار میشده از طریق اقدامات جنایتکارانه، همواره امنبازتوزیع خصوصی

گردند. با حضور پلیس در شهر، احتمال بروز و سبب درخواست عمومی برای سرکوب پلیس می

هایی وجود دارند و خواستار تغییر آید. با این حال چنین جنبشجتماعی مترقی پایین میهای اجنبش

 کنند، هستندتوسعه مطرح می هایی که شرکت عمران وای متفاوت از شکلگونهشکل شهر به

هاروی معتقد است جذب مازاد از طریق دگرگونی شهری، عالوه بر موارد یاد  (.11: 2012)هاروی،

هایی های مکرر بازسازی شهری است، یورشی تاریکی هم دارد. جذب مازاد مستلزم یورششده، جنبه

شدگان از قدرت سیاسی هستند که پیش راندهاند، چرا که این فقرا، محرومان و که بعد طبقاتی داشته

ی جهان شهری قدیم برند. ساختن جهان شهری جدید بر ویرانهو بیش از دیگران از این روند رنج می

ادعای خود را بر این  گرشهرهای شورشبحث  در هاروی (.19: 2012نیاز به خشونت دارد )هاروی،

گی به تداوم جذب مازادی دارد که توسط رشد داری بستدهد که استمرار سرمایهاساس قرار می

ذب خود ج ی اضافی را مانند اسفنج بهی شهری، این سرمایهشود. توسعهوقفه تولید میروزافزون بی

دن و شکسانی که به ساخته .شودکند و این کار اغلب به ضرر نیروی کار و محیط زیست تمام میمی

شوند، در مقابل ثروتمندان، مسحور شوند و از آن طرد میمیکنند به حاشیه رانده تداوم شهر کمک می

جر به شود و منشوند. این پروسه با فردگرایی نئولیبرال تشدید میها میبازارهای صنعتی و بوتیک

گردد. خود بازار شهر، برای رسیدن به هدف شدن و جغرافیاهای نابرابر ثروت و قدرت میتکهتکه

 هاها و استودیومداری در مراکز خرید، هتلاستراتژی اقتصادی سرمایهگرایی و توریسم، به مصرف
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شوند، فقرا به اکز خرید سوق داده میمر های فرهنگی یاطور که ثروتمندان به حوزهپردازد و همانمی

: 2014گیرد که صاحب پول هستند )هاروی، حاشیه رانده شده و شهر فقط در دسترس کسانی قرار می

483 .) 

یابیم های مفهوم حق بر شهر دست مینهایت از رویکرد نظری لوفور و هاروی به سطحی از مؤلفه در   

 که به شرح زیر است:

 ریزی.مشارکت شهروندان در فرایند برنامه - 1

 ریزی طراحی و مدیریت شهری.طراحی و مدیریت شهری تضمین دسترسی شهروندان به برنامه -2

ی کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن و کار فعالیت و لبانهطهدایت متوازن و برابری - 3

 ی طوالنی .بهداشت و آموزش؛ حمل و نقل عمومی و فضای عمومی، اوقات فراغت و زندگ

 درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیررسمی.تضمین دسترسی شهروندان کم - 4

 های ویژهفضاهای عمومی با اختصاص پهنه تضمین دسترسی به استفادۀ مشترک شهروندان از- 5

 برای امور اجتماعی در شهر.

 تضمین دسترسی به عدالت در شهر. -6

 تضمن دسترسی به حق مالکیت خصوصی و فضاهای مختص به خود ... -7

 

 های حق به شهر از دیدگاه  لوفور و  هارویمولفه.   1نمودار 
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 پژوهش روش

ای هتحلیل تماتیک یا تحلیل مضمونی برای تحلیل داده و از وهش کیفی استژرویکرد این پ   

گیری هدفمند انتخاب گردیده و ها با استفاده از روش نمونهگردآوری شده استفاده شده است. نمونه

ها از تکنیک مصاحبۀ عمیق برای گردآوری اطالعات استفاده شده است.  ما در این روش، از سوژه

، مشکالت و تفاسیر خود را در رابطه با شهر و بریانک یخود در محله یخواهیم که زیست روزمرهمی

، از زبان خود ساکنان طریقبا ما در میان بگذارند، تا بدین صورت مصاحبۀ تک نفرهبههای شهری طرح

با روش  بریانک ینفر از ساکنان بافت فرسوده محله 20مشکالت مورد بررسی قرار گیرند. بدین منظور 

  ری هدفمند انتخاب شدند.گینمونه

 

 شوندگانمشخصات پرسش. 1جدول شماره 

 تعداد شاخص

     

 جنسیت

 زن مرد

13 7 

 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 سن

2 3 4 5 6 

 فوق لیسانس لیسانس دیپلم زیر دیپلم بی سواد تحصیالت

2 7 5 4 7 

 

 های تحقیقیافته

  بریانک یمحله زیست روزمره در

لحاظ تاریخی بافت جمعیتی و اجتماعی محله بریانک از سه قشر شامل ساکنان قدیمی محله، به   

فقرای محله و افراد مجرد اعم از بزهکاران، دانشجویان و کارمندان و کارگران سطح پایین تقسیم شده 

ی هااست. از حیث تجاری، خیابان نواب قدیم محل تجمع خرده فروشان، عمده فروشان و کارگاه

های بلند مسکونی و صنعتی کوچک و بزرگ بوده است که با اجرای پروژۀ بزرگراه نواب، ساختمان

ها در خیابان نواب جدید در های خالی جایگزین این فضای تعامل اجتماعی شد. ورودی بلوکمغازه

ه است کمجاورت بزرگراه، نواب را عمالً به دو بخش بلوک های مجاور و فضای پشت آنها تقسیم کرده 

از حیث فضایی و اجتماعی، وجهی حاشیه ای بدان داده است. این امر موجب ایجاد فضایی غیرقابل 
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استفاده بین بافت قدیم و جدید شده و سّد جدایی بین مناطق را تشدید کرده است و موجب ویرانی 

شی از احداث های محله بریانک شده است. جدایی فضایی ناها و ساختمانوتخریب خود به خودی خانه

ها، از حیث کالبدی وجهی پستووار به خیابان ها و کوچه های پشت بلوک ها داده و انگاره بلوک

تحمیل کرده است. این موضوع در اظهارات  هارهاشدگی، فرسودگی، سستی را برای ساکنان پشت بلوک

 برخی از مطلعین و ساکنان قدیمی محله مشهود است:

خوابیم که نکنه وقتی ما خواب باشیم سقف هره می(: هر شب با این دل1شاهد )

 «خونمون و دیوارمون روی سرمون خراب بشه..

هایی مانند انتظار برای فاجعه، رهاشدگی، اضمحالل صرفاً نتیجه عملکرد فضایی احداث انگاره   

های وعده ها، همسو باهای مجاور اتوبان و در سایه افتادن کنارهها نیست. در واقع احداث برجبلوک

شهرداری برای نوسازی بافت شهری و باز کردن دست پیمانکاران، برای احداث بافت های جدید بود. 

هم بودند، یعنی نابودی بافت شهری از  اقداماتی که در راستا و فراخور یکدیگر و به عبارتی مکمل

ب و نوسازی و دست طریق احداث اتوبان، به محاق بردن محالت اطراف نواب، خلق انتظار برای تخری

 باز پیمانکاران برای خلق ارزش افزوده در محالت اطراف اتوبان.

(: زمانی که طرح نواب در حال اجرا بود؛ شهرداری اعالم کرد که خانه ما داخل طرح 2شاهد)

خواهند این خانه را از ما بخرند... آن زمان تصمیم داشتیم تا خانه را بسازیم اما قرار دارد و می

 چیزی ندیدیم.بعداً 

هامون دست بزنیم. چون برنامه مشخص نبود. باید تونسیتم به خونه(: ما نمی3شاهد)

 کردیم.نشینی میعقب

( همه دادن بساز بفروشا و واحد گرفتن یا پول گرفتن. اینجوری نه زحمتی داشت نه 4شاهد)

 ریم. ای نداکوبیدم ولی سرمایهخرجی. فقط ما موندیم. من اگه داشتم خودم می

اند با عبور خطوط مترو در این منطقه، ، که هنوز به پیمانکاران واگذار نشدهبریانکشده های رهاخانه 

خوردگی آنها، های منازل و ترکدیوارها و جدارهگاه بهدر محل فرسودگی بیشتر قرار دارند. ریزش گاه

سال بالتکلیفی  25بدل شده است. خصوصاً منازلی که بر روی تونل مترو احداث شده اند به امری عادی 

 ساکن محل، عمالً وضعیت مسکونی آنها را به حالت تعلیق درآورده است. 

سال است که در این خانه ساکن هستیم. مترو بریانک درست در  30نزدیک به(»... 5شاهد)

نیاز ام را سه سال پیش از پسرم خریدند، آن زمان مقابل خانه ما قرار دارد. یک دانگ از خانه

 . «مابقی خانه را از ما نمی خرند...   به پول داشتیم اما

 

 حق مشارکت، حلقۀ مفقوده 

های شهری یک اصل اساسی و ضامن موفقیت توجه به مقوله مشارکت در فرآیند اجرا و تهیه طرح  

های شهری زمانی محقق خواهد شد که مردم های شهری است. به طور کلی مشارکت در پروژهطرح

ها، در انجام کار دخیل بوده و منافع و نظرات آنها محترم بردارن و ذینفعان اصلی طرحعنوان بهرهبه
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 پندارد؛ بلکه مشارکتشمرده شود. لفور مشارکت ساکنان را صرفاً امتیازی از جانب دولت به آنها نمی

 & Purcell باشدتکاپویی سیاسی به منظور افزایش کنترل و خودگردانی ساکنان بر شهر می

Tyman, 2015) .) حق مشارکت رفع موانعی است که دولت و سرمایه به واسطه آن، ساکنان را از

محور و آنچه در بریانک شاهدیم، یک تیپ از رشد سرمایهاند. گیری به حاشیه راندهمرکز تصمیم

ینی در فضای آفرگونه نقششدن روابط فضایی است که در آن ساکنین و شهروندان نه تنها، هیچکاالیی

گیری کالبدی و کاربری آنها به فضای اندرونی نیز بیرونی محله ندارند، بلکه حق مالکیت و تصمیم

های کنترل فضا، از قبیل، داران به محاق رفته است. کلیۀ شاخصتوسط نخبگان شهری و سرمایه

آنها  علق و امنیتفضایی و احساس ت -گیری بر اجزای فیزیکی فضا، کنترل بر روابط اجتماعیتصمیم

 ها از بین رفته است. از خالل انجام پروژه

شناسیم. های دیوار به دیوارمون رو نمی( کسی توی این محل باقی نمونده، ما حتی همسایه1شاهد)

 دونم کجا باید برم.  خود من، دوست دارم دیگه اینجا نباشم. اما نمی

بدون گفتگو و توجه به حق مشارکت شهروندان شده بر فضای محل در آغاز کالن تحمیل دو پروژه

های کالن عموماً امکانات فراوانی برای مشارکتی شدن دارند که در دو سطح خرد پیاده گردید. پروژه

سازی است. بسیاری از منازلی که در مسیر اتوبان قرار گرفته بودند، صرفاً با تطمیع و کالن قابل پیاده

د، اما پس از احداث اتوبان و تخطئه تدریجی فضای زندگی، اندک مالی و ایجاد فشار، برچیده شدن

 زنی ساکنین نیز از دست رفت.  توانایی چانه

ع کنیم و این خانه خواستیم با خانه های کناری تجمی(: چند سال پیش می3شاهد)

بار شهرداری رفتیم و جلسه گذاشتیم. ما خواستیم در حل مشکلمان  20را بسازیم...

 شود.مشارکت کنیم، اما زمانی که از جلسه بیرون آمدیم، گفتند نمی با شهرداری

 دونن تا  پا پیش بزارن. (: من باید منتظر باشم تا ببینم کی خودشون صالح می4شاهد)

شوند. مشارکت شهروندان در مدیریت بنابراین این دو پروژه، در ذیل هیچ تعریفی، مشارکتی تلقی نمی

سازوکارهای نهادی شده است که ما در بدو امر، فاقد آن هستیم. برای شهری نیازمند وجود برخی 

های مردمی و به تبع آن، دخالت دادن شهروندان در مدیریت شهری، ها و سازمانفعال شدن انجمن

اً به تمرکززدایی از مدیریت شهری نیاز است؛ طوری که مدیریت شهری به جای تبدیل شدن ضرورت

سطوح  ترینشود، به وسیله پایینکه در سطوح باالی حاکمیت انجام میی سطح کالن به یک مسئله

 (. 1393نژاد، زاده و فاطمیدار انجام شود)ابراهیمصالحیت

در هنگام تهیه و اجرای طرح نواب و مترو و حتی بعد از اجرای طرح در محله بافت فرسوده بریانک 

توانست به حل بسیاری از مشکالت این محله ها میمطمعناً دخیل کردن ساکنان در مدیریت این بافت

توان به تخریب و کج که بر اثر طرح شهری نواب و مترو ایجاد شده کمک کند. از  مشکالت مردم می

های پشت اتوبان، اُفتادگی بخشر مترو، تشدید ازدحام و تراکم فضایی، پسهایشان بر اثر عبوشدن خانه
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اجتماعی  های، فروپاشی نظام محله و رشد انواع آسیبعدم وجود دسترسی مناسب در داخل محله

 اشاره کرد.

(: مسئولین محترم به جای اینکه لم بدن تو صندلی گرمشون و برای حل مشکالت اینجا 5شاهد)

و جو کنن که دستور صادر کنن بدونه اینکه مشکالتشو بدونن بیاد مستقیم از ساکنای این محله پرس

 اگه ما خودمون تو مدیریت این محله شرکت کنیم خیلی از مشکالت دقیقا دردشون چیه ، به واهلل

 محلمون حل میشه...

 

 تأمین مسکن یا تأمین درآمد 

های فرسوده شهری حق مسکن شهروندان را بدون ریزی تامین مسکن برپایه نوسازی بافتبرنامه   

سازد. بر همین اساس ن میدرآمدها تامیهایی مخصوص کمنشینی در قالب مسکندامن زدن به حاشیه

نوسازی بافت فرسوده به منظور تامین مسکن "قانون شورای اسالمی توجه به  71ماده  3در اجرای بند 

های به عهده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری گذاشته شده است. اما تسهیالت و وام "درآمدافراد کم

درآمد از یک سو تغییری در اند که اقشار کمنهاد، به هیچ وجه در حدی نبوده 2ارائه شده توسط این 

دهی آن را داشته باشند. بنابراین این وضعیت مسکن خود ایجاد کنند و از سوی دیگر توانایی بازپس

ها دهند. این طرحهای فرسوده خود بدون حق نوسازی ادامه حیات میاجبار در خانه افراد به ناچار و به

تند، اما تاثیر مستقیمی در مسئله تامین مسکن شهروندان داشتند، با هدف تامین مسکن صورت نگرف

 جایی، افزایش سرعت فرسایش و تخریب منازل بود. بهکه شامل جا

ها و مدیریت منابع، کننده زیرساختلوفور معتقد است که دولت، از طریق نقش خود به عنوان تأمین

فعاالنه در تولید فضا مداخله و با آن به منزله ابزاری کند. دولت گیری فضای انتزاعی را تسهیل میشکل

ت. مورد نظراس "نظم اجتماعی"کند. در این حالت، فضا بستری مناسب برای تولید سیاسی برخورد می

مراتبی نظمی قانونی بر فضا حک و فضا را به صورت سلسله "بندیپهنه"یا  "بندیمنطقه"مثالً 

ه دولت برای برخی نواحی مستعد خلق ارزش افزوده امتیازهای یا کند. به این معنی کساماندهی می

 کند.رسد و دیگر مناطق را به حال خود رها میشود و از قبال آن به منفعت میهایی قائل میمحدودیت

اما دو طرحی که در محله بریانک پیاده شدند، به شکلی دیگر تحت تاثیر قرار دادند. محله بریانک به 

که معابر مناسب و بافت فشرده و جاگیری در بخش جنوبی شهر تهران، از مناطق دلیل فقدان شب

ای هتحرک بازار مسکن است. ساخت و سازهای انفرادی در داخل محالت فرسوده و احداث ساختمانکم

ها و خدمات الزم، نهایت پتانسیل محل، برای خلق ارزش افزوده طبقه بدون تأمین زیرساخت 5و  4

ها نگردیده، بلکه به کاهش کیفیت نها موجب خلق ارزش افزوده اقتصادی در این بافتت است که نه

های فرسوده در این مناطق انجامید. های بهسازی پهنهمحیط مسکونی و افزایش مشکالت و محدودیت

های توسعه شهری نظیر گسترش مترو و طرح در محله بریانک شهرداری و دولت بعد از اجرای طرح
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هایشان را داد، اما بعد از گذشت چندین سال و ردم تعهد به اعطای وام برای بازسازی خانهنواب به م

وجود رفت وآمدهای زیاد ساکنان محله به شهرداری، اقدامی صورت نگرفت. در واقع نه تنها حق تامین 

وب از طلمسکن نادیده گرفته شد، فرصت نیز در اختیار پیمانکاران قرار گرفت. خانوادهای با درآمد م

درآمد ها که توان مالی پایین دارند و جز اقشار کماند اما بسیاری از خانوادهاین محله مهاجرت کرده

اند. بنابراین از حیث تامین های فرسوده این محله شدههستند مجبور به ماندن و زندگی در خانه

 اختیارات به پیمانکاران، به ها با فشار به ساکنین از طریق تعلیق نوسازی و واگذاریمسکن، این طرح

 شوند.هیچ وجه به نفع ساکنین محل، در خدمت اهالی محل تعریف نمی

های کناری را سال پیش ساخته شده است.... ببینید ساختمان 70خانه ما (: »...1شاهد)

میلیون دادند تا تمام کارهای  5اند آنها با دفاتر مهندسی ساختمان را قرارداد بستند و ساخته

هماهنگی را برایشان انجام دهد. ما پول اضافه نداشتیم که پرداخت کنیم تا بتوانیم افراد 

ها در عرض چند ماه گرفتند و ساختند و تاثیرگذار در شهرداری را ببینیم و اما این ساختمان

دهید، این دفاتر من از این پول ها ندارم که بدهم. شما وقتی پول را به دفاتر مهندسی می

شوم دهند. من وارد شهرداری منطقه که میشهرداری رابط دارند، تمام کارها را انجام میداخل 

 مالقات کنم..توانم با آنها بعد هم نمی  باید پشت در اتاق مدیران و شهردار بنشینم  ساعت 3

 ام ریخت. قرار بود به من خسارتساختند دیوار خانهزمانی که مترو را در اینجا می(:»...2شاهد)

دهند.... پیمانکار  گفت که همه کارهای پرونده شما انجام شده است و روی میز آقای هاشمی 

میلیون خسارتی که ساخت مترو به خانه  5پرونده من را امضا نکرد تا   این آقا  است.اما

بپردازند. ما مجبور شدیم دیوار خانه را بازسازی کنیم و آشپزخانه را به این سمت خانه بیاوریم 

 میلیون تومان هزینه کردیم... دادگاه هم رفتیم، ولی به جایی نرسید. 5، 

 

 

 احداث مترو اثر ساکنان محله بافت فرسوده بریانک بر یخوردهای از دیوار ترک. نمونه3تصویر
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 شهرتوزیع ناعادالنه 

پاسخگو ای باشد که نیازهای جمعیت شهری را گونهاز دید هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به

ترین شکاف ای هدایت کند که افراد با کمگونههای شهری را بهباشد و تخصیص منابع و زیر ساخت

طبقاتی و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند. از نظر وی این مفهوم در نهایت یعنی 

تداوم وضعیت عدم توازن و  بریانک(. در محله 989: 1376)هاروی،  توزیع عادالنه از طریقی عادالنه

عدالت در بافت فرسوده شهری و انجام نوسازی به صورت نامتوازن موجب بروز مشکالتی فراوان شده 

تراز »های خوردن موازنه میان شاخصاست. توازن و تعادل الزمه پایداری یک سیستم است. برهم

های آن، موجب ها و پیوندها، جریانهای فرسوده به دلیل قطع یا اختالل شبکهدر بافت «میانگین شهر

پذیری و فقر و بروز پدیده عدم توازن و در نتیجه، اختالل در نظم پایدار سیستم این تشدید آسیب

ها دهد. در چنین شرایطی، این بافتها شده و این مناطق را به سوی فرسودگی بیشتر سوق میبافت

سندی با  1389د. در همین راستا در سال نیازمند توجه در جهت برگشت به حالت متوازن هستن

به  "و ناکارآمد شهری” فرسوده“های قانون احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت"عنوان 

شد،  در قوانین استفاده” فرسوده“تصویب رسید. برای نخستین بار بود که از عبارت ناکارآمد در کنار 

 1385عالی سال مصوب شورای” فرسوده“مان تعاریف بافت ها به هاما متأسفانه در تعاریف این بافت

ها و تأمین های بهسازی و نوسازی برای ایجاد زیرساختبسنده شد. این قانون در جهت تقویت طرح

ها را تسهیل های این طرحبود که مشارکت مالکان ساکن در محدودهخدمات عمومی تدوین شده 

که سند راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی  1393کرد. متأسفانه این قانون تا سال می

شهری به تصویب رسید، بالاستفاده باقی ماند. مفهوم عدالت را به طور ” فرسوده“های ناکارآمد و بافت

پذیری به امکانات و فضاها درک نمود. برای نمونه در بحث فضای سبز، در دسترس توانمشخص می

ها در توان تفاوتمی 1395شده از سالنامه آماری شهر تهران در سال بر اساس اطالعات برگرفته 

 عدالت توزیعی را به وضوح مشاهده کرد:
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گانه شهرداری تهران) منبع : سالنامه  22وسعت و تعداد پارک ها بر اساس مناطق . 2جدول شماره 

 آماری شهر تهران(

 وسعت هاتعداد پارک مناطق شهرداری تهران

 8326 203 1منطقه شهرداری 

 2974 207 2شهرداری منطقه 

 1602 97 3شهرداری منطقه 

 14226  255  4شهرداری منطقه 

 3137 206 5شهرداری منطقه 

 782 66 6شهرداری منطقه 

 277 59 7شهرداری منطقه 

 359 87 8شهرداری منطقه 

 178 25 9شهرداری منطقه 

 247 50 10شهرداری منطقه 

 526 32 11منطقه شهرداری 

 612 61 12شهرداری منطقه 

 608 64 13شهرداری منطقه 

 964 89 14شهرداری منطقه 

 5163 131 15شهرداری منطقه 

 1820 57 16شهرداری منطقه 

 463 67 17شهرداری منطقه

 2213 94 18شهرداری منطقه 

 3435 65 19شهرداری منطقه 

 1790 167 20شهرداری منطقه 

 1490 54 21منطقه شهرداری 

 5334 69 22شهرداری منطقه 

 56345 2205 جمع بندی

دارای  12تا  7همچنان که از جدول باال پیداست، عمالً بسیاری از مناطق شهر تهران مانند مناطق 

 58دقیقاً  4باشند و  وسعت فضای سبز منطقه متر برای هر شهروند می 1سبز زیر ی فضای سرانه

های ها البته از عواملی مانند قدمت مناطق، ویژگیباشد. این تفاوتمی 9ی منطقهبرابر بیش از 

توان عامل طبقاتی و رانتی پذیرد اما به هیچ وجه نمیتوپوگرافیک و شرایط آب و هوایی نیز تأثیر می

ری پذیا در توزیع عادالنه تسهیالت شهری مانند فضای سبز نادیده گرفت. این نابرابری در دسترسیر
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های درباره طرحهای خدمات شهری نیز صادق است. چه از حیث کمی و چه کیفی درباره دیگر، حوزه

ی، دسترس پیاده شده در محله بریانک، باید در نظر داشت که احداث مترو و بزرگراه خصوصاً از حیث

تواند برای میمزایای فراوانی برای کلیت محله داشته است. به عبارتی دیگر، گاهی ارائه یک پروژه، 

ای را در مجاورت طرح دشوار کلیت یک شهر/محله، مفید باشد، اما همان پروژه، زیست اجتماعی عده

دان را تامین نماید. گردد که منافع کلیه شهرونسازد، از این جهت، عدالت شهری زمانی محقق می

بسیاری از مناطق جنوبی  همانند 10دهد که قبل از ایجاد پروژه نواب در منطقه ها نشان میمصاحبه

تهران کمبود خدمات وجود داشته اما با احداث پروژه نواب و از بین رفتن تعدادی از خدمات عمومی 

با احتساب  10ر شد. در منطقه ها( این کمبود شدیدتدر محالت )از جمله مدارس، مساجد و حمام

است در حالی که سطح باالی  هکتار زمین برای خدمات مورد نیاز 150های حداقل، بیش از سرانه

شود. احداث اتوبان به عنوان یک پروژه در خدمت عموم تراکم، مانع از هر اقدامی در این مورد می

های اطراف های پشت برجمردم، با تخریب بسیاری از فضاهای عمومی و به محاق رفتن بناها و خیابان

فرایند فرسایش منازل در مجاور طرح منجر  اتوبان توامان شد و احداث مترو در نهایت، به تسریع در

 گردید.   

(: اگه توی خود محله ما امکانات ورزشی، فرهنگی و... الزمو داشتیم دیگه الزم نبود 1شاهد )

من کلی وقتمو هدر بدم تا با کلی انتظار از محله خارج بشم و به مکان مورد نظرم برسم، توی 

 چند تا بوستان هستن فقط.این محل، حتی پارک درست حسابی نداریم. 

سالی میشه این محله به حال خودش رها شده. از اولم زیرساخت چندان  60(: 2شاهد)

مناسبی نداشت. یه چندتا باشگاه و کالس زبان و مدرسه و... بودش که اونم به مدد اجرای 

 طرح نواب و مترو  قشنگ شدن پاتوق اوباش.

 

 

 )منبع: مولف( باریک محله بافت فرسوده بریانکهای تنگ و . نمایی از کوچه4تصویر
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 کام سوداگراننام ساکنان بهبه ،کاالیی فضای شهریِ

 های مکملهای مکملی ارایه شده است که این سیاستسیاست تراکم تشویقی همراه با سیاست   

وساز است. نکته مهم دیگر تمرکز صرف این شامل تخفیفات و تسهیالت مالی در فرآیند ساخت

ها نه تنها توجهی به خدمات پشتیبان مسکن که این سیاستها بر مسکن است، به طوریسیاست

سازی( شرایط زیست را برای ساکنان ندارند بلکه از طریق نقض قانون )مثل تخفیف پارکینگ یا عمودی

، ”سودهرف“های گذاری در بافتگذاران برای تشویق کارآفرینان برای سرمایهکنند. سیاستمیتر سخت

از طریق افزایش تراکم، تسهیالت و ” فرسوده“های های واقع در بافتتنها به ایجاد رانت برای زمین

 تخفیفات مالی، تمرکز دارند.

های فنی و از پیچیدگی "فرسوده"های جا که مالکان ساکن در بافتها، از آنعالوه بر این سیاست

های ابراین رانت تولید شده ناشی از این سیاست به روشسازی اطالعات کاملی ندارند، بنمالی ساختمان

ای تولید (؛ یعنی گروهی که تنها و تنها به ارزش مبادله2016پور، مختلف از آنِ سازندگان است)ابراهیم

دهند. در حقیقت ارزش مصرفی ناشی از این رانت نه تنها شرایط زیستی مالکان قبلی فضا اهمیت می

تر ها را سختکشد و شرایط زیست آنها را به چالش میه سبک زندگی آنبخشد بلکرا بهبود نمی

طور که باید در بهبود شرایط زیست ها نتواند آنجهت دور از انتظار نیست که این سیاستکند. ازاینمی

داری با قدرت توان نشان داد سرمایهتأثیرگذار باشد. اینجاست که می” سودهفر“های ساکنان بافت

تواند فضاهایی شهری را به اختیار بگیرد و این فضاها را بر اساس منافع خود تغییر ود میسیاسی خ

دهد. پیمانکاران، شهروندان را ناگزیر به فروش فضای زیستی خود، تخریب آن، و فروش دوباره آن به 

 ادالتیکنند. این چرخه، خانه را از فضایی برای زیستن، به فضایی مبها با قیمتی بیشتر میخود آن

 بدل کرده است.

تا دستور نقشه دارم. زمانی که طرح نواب را اجرایی کردند؛ تمامی  20من االن (: :»... 1شاهد) 

خواهد به جای این های این محدوده را تخریب کردند و گفتند سازمان نوسازی میساختمان

ان شما را سازمهای قدیمی آپارتمان بسازد. گفتند باید منتظر باشید تا تکلیف ملک خانه

دهند. بعد نوسازی شهر تهران مشخص کند یا خانه را می خرند و یا اجازه نوسازی به شما می

ام را  بخرد... اما هر زمان که پیگری کردیم خواهد خانهسال... گفتند سازمان نوسازی می 10از 

 گفتند شهرداری پول ندارد.

نن و از قبالش منفعت میبینن و هم ک(: خوبه دیگه، هم طرح نواب رو اجرا می3شاهد )

 ندازن.خرن و با نوسازیش بیشتر از پولی که دادن به خودمون میهای ویرون شده مارو میخونه
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 شده محله بریانک در حال مرمت های فرسوده خریداریای از بافت. نمونه5تصویر

 حق مالکیت خصوصی  در بستر حق به شهر 

ریزی کالن شهری است، تضاد بین نظام محله، که بخشی از آن، ماحصل برنامه با اضمحالل تدریجی  

فضای اندرونی و بیرونی تشدید گردید و تاکید فضایی به اندرونی بیش از پیش گشت. در واقع، یکی 

های شهری که در شهر تهران اعمال گردیده، عدم رعایت تعادل میان های برنامهترین کاستیاز عمده

فضایی اندرونی/بیرونی است. به عبارتی دیگر اقدامات نوسازی که در بستر فضاهای شهری و دوگانگی 

آید، نه تنها از حقوق مالکیتی ساکنین)که البته به اجرا در می "حق به شهر"پذیری در جهت تحقق

است، غافل بوده بلکه در  "حق فضای خصوصی"عین مفهوم فضای اندرونی نیست(، که به نوعی 

ها، استفاده کرده است. این مانند آنچه در بریانک رخ داده، از این امر در جهت پیشبرد برنامه مواقعی

 وهایی مبتنی بر فضای بیرونی هستند که نتیجه رویکرد بورکراتیک ها از یک سو، صرفًا طرحپروژه

زدگی فضایی گرایانه طراحی و اعمال آن، چیزی جز از خودبیگانگی هر چه بیشتر شهروندان و پسنخبه

نیست. نتیجه این امر، پس افتادگی و انزوای ساکنین و برجسته شدن مفهوم مالکیت است. اما، ادامه 

ها، فرسودگی و ها و آپارتمانهای شهری مانند خطوط مترو و احداث تدریجی برجو استمرار پروژه

تخطی به حقوق کند و دست آخر موجب استهالک تدریجی همین فضای خانگی را نیز تشدید می

گردد. تعارضاتی که فی مابین منافع عمومی و حق مالکانه در مالکیت و مدیریت فضای اندرونی می

حقی برای به عنوان  "حق به شهر"ُافتد در حقیقت تعارض میان های شهری اتفاق میبستر پروژه

 ین حقبه عنوان حقی برای ساکنین فضا در چالشی ب "حق به فضای خصوصی"ساکنین شهر و 

 کند.عمومی و خصوصی بروز پیدا می
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(: عمالً دست ما بسته است، تنها کاری که می تونیم انجام بدیم اینه که ملک رو بدیم 1شاهد)

 به بساز بفروش، همه رفتن ما هم باید بریم. شهرداری االن خودش عمالً همین رو عمالً میگه.  

شهرسازی در دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی، این چالش در بستر اجرایی نمودن قوانین و مقررات 

باشد. تخطی به فضای خصوصی و اندرونی، بیان نسبیت تفکیک این دو و تعامل میان منافع طرفین می

است که مردم تحقق حقوق عمومی را در این چالش بدین نحو در ذهنیت ساکنین نفوذ پیدا کرده 

نافع عمومی را نقطه مقابل منافع شخصی به دانند.  میابی و حفظ حقوق خصوصی میتضاد با دست

آوردند، و اینجاست که ساکنین شهر، شهر را از آن خود ندانسته و متعلق به دولت به عنوان حساب می

کاف بین حقوق مالکیت خصوصی ساکنین و منافع دانند. در نتیجه ایجاد شنماینده منافع عمومی می

دهد و هم کمیت و کیفیت اقدامات منافع عمومی سوق میعمومی جامعه، هم ساکنین را به مقابله به 

دهد. حق به شهر، را نباید شود، را کاهش مینوسازی حتی اگر در جهت منفعت عمومی انجام می

مفهومی انتزاعی و کالن دانست، که منفعت کلی را پس از کسر و جمع، مثبت یا منفی تلقی کند، 

 گردد. راد، حاصل میتک افبلکه حقی است که با احقاق حقوق تک

دونیم ( خونه من کامالً فرسوده شده، ما یکی دو بار دست بردیم تو خونه، ولی وقتی می2شاهد)

 ؟  دونیم این خونه مال ماست یا نهتونیم هزینه کنیم. نمیقراره خراب شه، نمی

 

 گیری نتیجه

رشد طبیعی جمعیت شهری، و گرفته در شهرها، که ناشی از عواملی مانند به موازات تغییرات صورت

ریزی شهری احساس گردید. به همین دلیل، برای شهری شدن جوامع بوده نیاز به طرح و اعمال برنامه

 دهیترین ابزار شکلبنیادی "های شهریطرح"ی متوازن شهرهای امروزی و رهایی از مشکالت، توسعه

های شهری، کل نظام مداخله در امور رحها در طروند. وجود نارساییدهی به شمار رفته و میو نظم

 شود. از جمله مشکلکند و موجب تشدید نابرابری و فاصله بین طبقات شهری میشهرها را مختل می

شهری -ها شده است عدم توجه به مسئله حقهای شهری که موجب شکست بسیاری از آناصلی طرح

با تکیه به همین مفهوم که برگرفته از نظریات  ها است. ما در این مقالهشهروندان در تهیه و اجرای طرح

های شهری احداث اتوبان و متروی پذیری اجتماعی طرحهنری لوفور و دیوید هاروی است به آسیب

ای که مستقیماً زیست های پژوهش دو طرح عمدهشهری در محله بریانک پرداختیم. بر اساس یافته

های غصب فضایی هستند که در د، مبتنی بر سیاستاجتماعی محله بریانک را تحت شعاع قرار دادن

ی محلی درآورده شده و در قالب آن به بهانه ارائه خدمات عمومی و نوسازی، زمین را از چنگ جامعه

ها مستلزم یک تقابل آشکار هستند و راه د. این سیاستتر در بازار دوباره ادغام گردیفضای باارزش

 ی محلی است.ن از دست بازار و ادغام دوباره آن در جامعهمقابله با آن از چنگ درآوردن زمی

از دیدگاه هنری لوفور و دیوید هاروی با طرح شهری نواب و گسترش  "حق به شهر"های تطابق مولفه  

ها، در جریان نوسازی این محله دارند. حق مشارکت  مترو در محله بریانک نشان از نقض کلیه این مولفه
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های تامین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد، حق عدالت در تامین زیرساخت فعال و آگاهانه، حق

شهری، اقتصادی، فرهنگی، حق برخورداری از فضای مربوط به خود و کاالیی نشدن فضای شهری به 

اند. کام سوداگران، حق مدیریت شهری شهروندان و حق مالکیت خصوصی هر یک به طریقی نقض شده

نواب و متروی شهر تهران، با این وجود که سبب تسهیل رفت و آمد در محله  های شهری اتوبانطرح

اند، موجب تسریع در روند فرسودگی فضاهای مسکونی محله های دیگر شدهبریانک و برخی گشودگی

افتادگی و تسریع ترین مشکل ساکنان محله بریانک یعنی پسوی که مهماند به نحبریانک گردیده

عینی ناشی از اجرای طرح نواب و مترو است. دولت با ایجاد این دو طرح، فضای فرسودگی پیامدهای 

های تحمیلی، سکونتگاهی را به فضایی برای خلق ارزش افزوده تغییر داد. دولت از طریق ایجاد این طرح

اندازی مناسب، برای پیمانکاران شهری فراهم آورد، که از هر جهت، در تضاد و تباین با بستر و چشم

های حق به شهر بود. دو طرح احداث بزرگراه، با روانه کردن حجم زیادی از تراکم و تردد به ولفهم

ها را سرعت بخشید، احداث دو ردیف برج در دو سوی اتوبان، مسبب ایجاد محل، روند فرسودگی

ها گردید. این طرد های پشت برجکوچهدر کوچه پس 3و دفع فضای 2طرد فضایی1جداسازی فضایی

توان صرفاً به احساس اهالی نسبت به تغییرات فضایی تقلیل اماًل عینی و کالبدی است و آن را نمیک

داد. شهرداری تهران پس از به محاق بردن فضای زیستی، با باز گذاشتن دست پیمانکاران و ایجاد 

محلی  فتممانعت برای ساکنان بریانک در جهت بهسازی، ساکنان عمالً با تغییر فضای کالبدی و با

مواجه شدند در حالی که برای خود آنها امکانی برای بهبود فضای اندرونی وجود نداشت. احداث مترو، 

یمانند های موجود برای حفظ قلمروهای حضوراین فرایند را سرعت بخشید و عمالً اندک مقاومت

دهد که دو ن میها و اماکن عمومی را با تهدیدات بیشتری مواجه کرد. نتیجه این تحقیق نشاخانه

ی مبتنی بر مداخله"طرح پیاده شده در نواب و به طور خاص محله بریانک، نه تنها مبتنی بر 

، مشارکت مردمی و انتفاع اهالی نبوده، بلکه در عمل از خالل این دو طرح، به "ریزی اجتماعیبرنامه

  مثابه فضایی برای کسب ارزش با آن برخورد شده است.

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1. Spatial segregation  

2. Spatial exclusion  

3. Special Repulsion  
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Pathology of urban plans from the perspective of the right to the 

city  
(Case Study: Navab Urban Plan - Metro Expansion in Bryank Neighborhood) 

Mohammad Darkesh1, Sara staraki2 

 

 

Abstract 

More than four decades have passed since the preparation and implementation of 

urban plans for the purpose of organizing the urban space, despite all the measures 

taken, evaluations show that these plans have failed to achieve their goals. One of 

the main problems of urban plans is the lack of attention to the issue of citizens' 

rights. The right to the city is a human right that includes the city belonging to the 

citizens and their participation in urban affairs. Belonging to the city is possible 

by moving in the city, being in it, feeling calm and having suitable spaces for 

yourself. The purpose of this article is to study the pathology of urban plans from 

the perspective of the right to the city. In this research, a qualitative method has 

been used to achieve the main objectives. In order to collect data, interview and 

observation techniques were used and data analysis was performed by thematic 

analysis. The authors conducted in-depth interviews with twenty people. The 

results of this study show that the two projects implemented in Beryank 

neighborhood, not only have no proportion to the components of the right to the 

city, but are based on policies of dispossession, in which under the pretext of 

providing public services and renovation take the land out of the hands of the local 

community and reintegrate it into a more valuable market space. 

 

Keywords: Worn texture, improvment and reconstruction, the poor, right to the 

city. 
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