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 چکیده
باشند که در طی یک فرایند های شهری میمثابه بخشی از فضامطالعه محالت فرودست شهری سنندج به    

وهش را مفروضه این پژ طور کلی، آنچه مشخصاًبهاند. ای برساخت یافتهتولید و تفکیک فضایی به شکل ویژه

 ق بهوبیش حاست که کم های فضایی ناکارآمد شهریدهد، تولید فضای اجتماعی از طریق سیاستتشکیل می

از روش اتنوگرافی نهادی استفاده شده  هاشهروندان را با چالش مواجه نموده است. برای گردآوی داده شهرِ

های مورد پژوهش شهر سنندج مصاحبه شده است و سعی بر آن نفر از ساکنان محله ٣٦بر این اساس، با است، 

های فضایی و حق به شهر استخراج گردند. نتایج پژوهش ند با سیاستای در پیوها و مقوالت بنیادیبوده که تم

، فضایی، عدم مرکزیت فضایی شهری از جمله عدم سیالیت گذارینمودهای فضایی سیاستدهد که نشان می

 مایند.ننبود خودگردانی فضایی و.. حق به شهر شهروندان را ضایع نموده و عدالت فضایی را با مسئله مواجه می

شده ضرورت شدن حق به شهر شهروندان و کاربران فضاهای محالت طردهای فضایی و تداوم پایمالنابرابریین ا

ق هایی که با اتکا به حکند. سیاستهای جایگزین را ایجاب میی سیاستهای مزبور و ارائهبازنگری در سیاست

یکپارچگی شهری به ماکت و فضایی انتزاعی برای گاه آنان، از تقلیل کلیت و به شهر شهروندان و حق سکونت

سازی شهروندان جلوگیری نماید و فرایند تولید فضای شهری در راستای تحقق عدالت فضایی را کنترل و ابژه

 در پیش گیرد.
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 مسئله بیانمقدمه و 

ضایی های فگیری سیاستداری بر شهرها و روند شهرنشینی، از سویی شکلی نظام سرمایهسیطره    

 شارزگذاری بدل کرده و از سویی دیگر ارجحیت های شهری را به یک الزام سیاستدر قالب سیاست

رفتن و استحاله ارزش حاشیهریزی شهری و بهای شهرها )فضاهای قابل تجارت( در نظام برنامهمبادله

عدالت فضایی را با چالش مواجه نموده،  تنهانهوری و مصرفی آن )فضاهای اجتماعی و نمادین(، بهره

 یک عنوانبه شهردر واقع، »شهری شده است.  مندشدن حق به شهر و شهروندیتِ بلکه موجب مسئله

، واملچگونگی ترکیب این ع ورود شمار میاین مسائل به گاهتالقیپدیده اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 

گیری فضای تواند به شکلمی نحوی از انحاءنماید، که بهدهی میهای فضایی شهری را سامانسیاست

، 1سل)پر« ی شودنامناسب منتهاقتصادی و کالبدی  شهری مطلوب و مناسب یا ایجاد فضای اجتماعی،

 یهافضا یند مدیریت سیاسیآشروع فر یریزی توسعه شهری که نقطه، برنامهسیاقبرهمین .(2۰۰٣

و  شهری های توسعهبرنامه ،در جغرافیای سیاسی مضاعفیرود از اهمیت به شمار می یشهر

 شهریِ  حقبهها وکیف ابتناء این سیاستلیکن، کم برخوردار است. های شهریگذاریسیاست

 کردن فضاهای عمومی شهری، تجربه شهریها در ساختن شهر و دموکراتیزهگری آنشهروندان و کنش

بحث بنیادی بر این گزاره استوار است که ساختار و نماید. را پروبلماتیک می های فضاییو سیاست

 ید و بازتولید روابط اجتماعی در جریان زندگی شهری است.کالبد فضای شهری واسطه و میانجی تول

ریزی شهری در کشورهای به دلیل پارادایم مسلط بر برنامه یطورکلبهشهری  فضاییهای سیاست

دهی به فضاهای شهری درحال توسعه که مبتنی بر عدم مشارکت ساکنان و شهروندان در شکل

باشد، نوعی از سلب حق شهروندی را به دنبال خواهد داشت که نمودهای اجتماعی و فضایی آن را می

ناپذیری به مرکز شهر، کمبود ی جمعی از فضا، دسترسیهتوان در عدم حضور همگانی و استفادمی

فیلد، مری) ی شهری، خودگردانی فضایی و... مشاده نمودجامعهرسانی، عدم تعلق خاطر به خدمات

های اجتماعی و فرهنگی اعم از بزهکاری، (. این مسئله در نوع خود پذیرای بسیاری از آسیب2۰1٣

های فرهنگی و اجتماعی و... است. بنابراین، در نوع رابطه ن سرمایهسطح پایی، ناامنی و 2طرد اجتماعی

نحو  و شناختینشانه ی فضایی و تعامالت اجتماعی، مسئله این است که نظمعملکردهاو تعامل میان 

نیاز و ظرفیت اجتماعی شهری  با منطبق و هماهنگ اندازه چه تا فضاهای شهری بر حاکم ٣فضاییِ 

اندازهای نظری هانری لوفور و دیوید هاروی بدان هش حاضر با تکیه بر چشمای که پژومسئلهاست. 

ی شهری و متعاقبًا فضاهامثابه بخشی از مطالعه محالت فرودست شهری سنندج بهپردازد می

ای برساخت ای است که طی یک فرایند تولید و تفکیک فضایی به شکل ویژههای فضایی شهریسیاست

دهد، تولید فضای اجتماعی از مفروضه این پژوهش را تشکیل می مشخصاً طور کلی، آنچه بهاند. شده

                                                           
1. Purcell 

2. social exclusion 

3. space syntax 
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شهروندان را با چالش مواجه  شهرِ بهوبیش حق های فضایی ناکارآمد شهری است که کمطریق سیاست

 .سد نموده است 1نموده و کنش متقابل فضا و مناسبات اجتماعی را در راستای افزایش نابرابری فضایی

امروزه چه در مقیاس جهانی و چه در سطح محلی در چارچوب نهادهای متولی شهرسازی و بهسازی 

های شهری در بر دارد. گذاریای در سیاستشهری و... نظر و مشارکت شهروندان جایگاه ویژه

فضایی و اجتماعی مورد بحث و انتقاد  عدالتها از منظر ها و نقد آنسیاق، بررسی این سیاستبرهمین

در بیشتر کشورهای در حال توسعه های مدنی بوده است. عالوه بر این بسیاری از محققان و جنبش

سیاسی داشته و تمرکزگرایی اداری های توسعه شهری رابطه تنگاتنگی بامانند ایران، ضعف برنامه

ها در نواحی عدم رفع آن نیازها و یدیدکنندهها با محوریت دولت مرکزی تشاعمال این گونه سیاست

رمایهسرشد ت استلزاما مبتنی برسیاسی فضا در شهرهای ایران  مدیریت بوده است.ای حاشیه شهریِ

است. به همین جهت، اغلب شهرهای ایران به صورت نامتعادل توسعه  بوده زاای برونشیوهداری و 

 تحوالت .است شهری های مختلفِمحالت و بخش رشد نامتوازنمسأله ین اند و یکی از پیامدهای ایافته

عامل  نیترمهمی اخیر شهر سنندج، دههاجتماعی ناشی از جریان مدرنیزاسیون در چند -قتصادیا

گام با روند رو به های فضایی ناشی از آن بوده است. این توسعه شهری همی شهری و سیاستتوسعه

های غیررسمی در گیری اسکانهای روستا به شهر، عالوه بر شکلرشد شهرنشینی و مهاجرت

های شهری به محالت قدیمی و گذاریتوجهی سیاستهای غیرمجاز شهر، منجر به بیمحدوده

 ست شهر سنندج گردیده است.فرود

های قدیمی و فرودست شهر ، آقازمان، جورآباد و کورآباد چهار مورد از محلهقطارچیانهای محله

نین ریزی و همچهای فضایی برنامهی شهری و سیاستتوجهی نهادهای متولی توسعهسنندج، در پی بی

سی الزم و دستر مؤثربه دلیل بافت فرسوده و قدیمی، عدم سیالیت فضایی )فقدان مسیرهای ارتباطی 

تراکم ساختمانی و مسکونی(، منظر ذهنی ) یکالبدحمل و نقل(، وجود تراکم فضایی و ی به شبکه

فقدان ارزش عملکردی مرکزی ) ییفضای، عدم مرکزیت باشناختیزی نامناسب و فقدان جلوه 2شهری

ش فقدان نق) ییفضادر مقیاس شهر(، بحران مشارکت محلی و عدم خودگردانی فضایی، فقدان تداوم 

 عاقباًمتهای کالبدی و فضایی بسیاری که اختار فضایی شهر( و مشکالت و نارسائیعملکردی در س

ی های اجتماعی و تعرض به حق به شهر مردمان و ساکنان آن را فراهم آورده است، زمینهزمینه آسیب

این پژوهش با  های فضایی شهری محقق نموده است.فرودستی و انزوای اجتماعی را در بستر سیاست

وان ی عنهای فضایی شهری حاکم بر محالت مذکور، در پی تأمل در باب مسئلهموردی سیاست مطالعه

های فضایی شهری کلی حاکم بر شهر سنندج چگونه و باشد: سیاستمی سؤاالتاین شده و پاسخ به 

 دهیانجامریزی شهری ی محالت مذکور در قالب توسعه و برنامهرانهیحاشدر طی چه فرایندی به طرد و 

سازوکارهایی حاصل آمده و تبعات این  چههای مذکور مبتنی به است؟ ناکارآمدی سیاست
                                                           
1. spatial inequality 

2. urban mindscape 
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وکیف اند؟ کمهای نهادی برای ساکنان محالت مذکور کدامهای شهری و مداخلهگذاریسیاست

های فضایی شهر سنندج در محالت مورد نمودهای اجتماعی عدم تحقق حق به شهر در بستر سیاست

 های فضایی را در این محالت بازتولید نموده است؟ست و از چه طریقی نابرابریپژوهش چگونه ا

 

 مروری بر پیشینه پژوهش

ی تاریخی شهر کالبدی هسته-شخصیت فضایی»ی ( در مقاله1٣۸۷علیزاده و الهورپور )

پردازند و با توسل به اسناد و های تاریخی بافت مرکزی شهر سنندج میبه بررسی ویژگی «سنندج

ها( تپه-شهر) هاقلعه-رسد که ساختار اصلی شهر از مفهوم شهرای به این نتایج میهای کتابخانهداده

افت یهایی است که در سایر شهرهای ایرانی به ندرت یژگیو. این بافت هسته، واجد استمنتج شده 

( 1٣۹1) زیاری و همکاران ریزی جهت ارتقاء دارند.هایی نیز به مدیریت و برنامهشود و چنین ویژگیمی

نه گواین« ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس»در پژوهش 

ایی فض توسعهو های مناسب رشد کنند که شهر مذکور با وجود برخورداری از فرصتگیری مینتیجه

هایی جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری برد و سیاستمتوازن از عدم تعادل ساختار فضایی رنج می

به « پذیری حق شهریفضا و تحقق»( در مقاله 1٣۹۴) معروفی و وحیدی دهند.در آن را ارائه می

گیرند یجه مینتو اند مقایسه و ارزیابی دو پروژه در تهران و پاریس بر اساس مفهوم حق شهری پرداخته

های شهری باشد و نیز مداخالت کالبدی تاثیری تواند معیاری برای ارزیابی پروژهکه حق شهری می

بررسی و تحلیل وضعیت عدالت »( در 1٣۹۰همکاران )حبیبی و مستقیم بر حق شهری خواهد داشت. 

سنندج( به پژوهش )در مورد میدان مطالعه این  مشخصاً، «اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

. در این تحقیق، به منظور بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار اندپرداختهتحقیق و بررسی 

ی هااخصشفضایی شهر سنندج، با استفاده از شاخص پراکندگی ویلیامسون و موریس، وضعیت توزیع 

گانه شهر سنندج بررسی شده است. در ادامه با  21اجتماعی ـ اقتصادی و کالبدی در سطح نواحی 

ی بین سطح اقتصادی ـ اجتماعی ساکنان با رابطهی آماری نتایج همبستگی و هالیتحلاستفاده از 

ی خدمات شهری مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایجی که از هایکاربرمیزان برخورداری از 

ی خدمات شهری هایکاربراجتماعی ـ اقتصادی باالتر از این پژوهش به دست آمده، ساکنان با سطح 

 ترمرفهی هاگروهی خدماتی شهری به نفع هایکاربربهتری برخوردارند و عالوه بر این، الگوی توزیع 

ی همین پژوهش، با هاافته(. همچنین بر اساس ی1٣۹۰حبیبی و همکاران: است )جامعه عمل نموده 

ی اجتماعی ـ اقتصادی در بین نواحی مختف شهری و هاشاخص وجود عدم تعادل در توزیع فضایی

وجود همبستگی مستقیم و معنادار بین پایگاه اجتماعی ساکانان و میزان برخورداری از خدمات شهری، 

ی کالبدی، عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج به چشم توسعهدر سطوح بسیار پایین 

 .خوردینم
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( در پژوهشی با عنوان: 1٣۹1همکاران ) منوچهری میاندوآب واز این نوع،  در تحقیق مشابه دیگری

ی( به مسئله توسعه فیزیکی شهرها و پاشیدگی لیتحلـیفی)توص یکمبا روش « شهر و عدالت اجتماعی»

ماعی نابرابری اجت سازنهیزمکه بر اساس مفروضه تحقیق  اندپرداختهنظام توزیع مراکز خدماتی شهری 

شهروندان و محرومیت ساکنین محالت قدیمی از خدمات شهری شده است. در این پژوهش با هدف 

شاخص کیفیت زندگی و  1۷تبین سطح کیفیت زندگی در بافت قدیم شهر میااندوآب و با استفاده از 

وآب پرداخته شده ی شهری به تحلیل وضعیت محالت قدیمی شهر میاندهایکاربرارتباط آن با سرانه 

 است.
 

 پیشینه خارجی

این امر را در راستای عدالت اجتماعی و منازعه « حق به شهر»( در کتاب 2۰۰٣) دان میچل

های فضایی و میان فضاهای عمومی شهری مورد بررسی قرار داده و از منظر عدالت فضایی به سیاست

تجربی که در این زمینه انجام شده است  ای از کارهای تحقیقاتیپردازد. اما نمونهفضاهای شهری می

توان به یکی در مناطق خاصی پرداخته، می« حق به شهر»و همچون پژوهش حاضر به مطالعه میدانی 

 از مطالعات میدانی در ریوگرند برزیل اشاره کرد. 

، طی «یشناسانسانرنج اجتماعی و تجسم جهان از منظر »( در مقاله 2۰11) ایکتوریوکیریس  

ای میدانی که درباره چالش رنج کشیدن و ارتباط آن با فضای اجتماعی زندگی، در میان بومیان عهمطال

ای همنطقه ریوگرند برزیل انجام داده است، وضعیت زندگی مردم این منطقه را در ارتباط با سیاست

ی سدولت در این منطقه، تحلیل سبک زندگی در ارتباط با بهداشت و سهم رنجش جمعی مورد برر

هایی همچون دسترسی به آب ی پدیدهنگارانهقرار داده است. در این مطالعه، ویکتوریا با تحلیل مردم

کشی سالم در این منطقه و ابعاد مختلف آن، سبک زندگی و عادات غذایی و بهداشتی مردم و لوله

ز ی کلی ای یک سیماکند ضمن ارائهارتباط آن با سالمت عمومی و مسئله محیط زیست، سعی می

ای هگیریها و دولت تحلیل کند و نتیجهزندگی مردم این محله در ارتباط با سیاستهای شهردرای

 کند. مشخص و واضحی از آن داشته باشد که به بهبود زندگی و دلپذیری محله کمک می

 

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی

 هانری لوفور: تولید فضای اجتماعی و حق به شهر

ی فضا، مشخصاً مبتنی بر یک چرخش فضایی است که عمدتًا از جغرافیا بحث لوفور درباره

بندی خورد. این ترکیبشدن پیوند میشدن و جهانییشهررود و با فرایندهایی همچون فراتر می

ی ید فضای تولیهنظرطلبید و زمان، بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فضا را می -متفاوت از مسئله فضا

کردن این مفهوم از طریق پیونددادن آن با یکپروبلماتلوفور محصول و برایند همین بازاندیشی و 

ی روزمره و تجربهتحلیل لوفور از تولید فضا، بر تأثیر متقابل » داری و زندگی روزمره است؛سرمایه
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ی سو، و توسعهداری از یک یژه سرمایهوبههای تاریخی تولید، داده در شیوه ی رخهاکنشبرهم

ست. ا استوار های فضا( از سوی دیگرهای فضایی و بازنمایییس)پراکت ها و دریافت از فضانولوژیکت

ژلینتین، )« کندها( است که فضا را تولید میهای پیچیده این سه )ترکیب مؤلفهتوازن پویا بین آمیزه

داری و مناسبات یهسرمایخی درون ی اصلی لوفور این است که امروزه چرخشی تاریدها(. 1٣۴: 1٣۹۴

شرفت ی پیواسطهبهدهد، بلکه خود فضا ینکه تولید صرفًا در فضا رخ نمیاسرمایه رخ داده مبنی بر 

 دهد که از تولید چیزها درامروزه، تحلیل تولید نشان می» دیگر،عبارتشود. بهداری تولید میسرمایه

فضای اجتماعی، »(. مدعای لوفور این است که 2۵: 1٣۹۴وفور، )ل« ایمفضا، به تولید خود فضا گذار کرده

ای است یدشدهتولواقعیت اجتماعی محصول این فضای  (.2٦: 1۹۹1)لوفور،  «تولیدی اجتماعی است

او با تفکیک فضاهای  (.2۸: 2۰۰۸)اشمیت،  «شودنفسه ندارد بلکه تولید میای فیهستی» که خود

ی زندگی را در این مفهوم بیسیار پررنگ کرده و از همین یوهش اجتماعی و فیزیکی، نقش فرهنگ و

یک فضا در ابعاد مختلف مورد واکاوی و تحلیل است. شهر دیگر فضایی برای  عنوانبهزاویه شهر 

ده تصویر کشیده شسکونت نیست، بلکه بازتابی از جامعه و روابطه اجتماعی است که روی زمین به 

بودن فضا و بر اساس این نوع خوانش است که لوفور از سیاسی(. 111-1۰۸: 2۰۰٦)مریفیلد،  است

سیاست فضایی وجود دارد، چراکه »یری لوفوری تعببهآورد. در واقع، میان میسیاست فضایی سخن به

(؛ کم و کیف بازنمایی فضا اثراتی بر چگونگی استفاده از آن دارد و 1٣۹۴)الدن، « فضا سیاسی است

قات جویی بین طبهای معارضههای فضا، همان توانشهای معارضه بر سر سلطه و کنترل بازنماییتوانش

 هایضا، خود به نوعی نمایانگر معانی و ارزشها بر سر فو اقشار متفاوت طبقاتی است. این تعارض

ردد، گیز میانگمناقشه، «حق به شهر»و « مالکیت فضا»ها است که متضاد است و در میانه این بحث

ی کمیابی و منازعه است و نمودیافتگی عینی و مشخص آن زیرا اقتصاد سیاسیِ فضا نیز مبتنی بر ایده

ذا آید. لیش درمینمابهیانجی آن مبهدهد و قدرت د را نشان میمراتب اجتماعی بازنمایی، خودر سلسه

 ی فضایی محرز و الزامی خواهد بود.بیش از هر دوران دیگری، مبازره

نماید حاکی از این مسئله است که بندی میرت( آن را صو1۹۷٣که لوفور ) طورآنحق به شهر   

ایشان هی فضا و زمان فعالیتشان دربارهیدگاهکاربران فضای شهری )شهرنشینان( برای اعالم نظر و د

وی معتقد است که حق (. ۵1۵: 2۰۰٣)پرسل،  در مناطق شهری، دارای حقی انکارنشدنی هستند

ی بایست در طشهرنشینی، حقی شهروندی است به معنای ابراز، مطالبه و تجدید حقوق گروهی که می

این حق در کارهای لوفور  (.۵۷: 2۰۰2ت، )دیک و گیلبر تخصیص ایجاد فضاهای شهری لحاظ گردد

 گردد. لوفور شهر راوری قائل میای و ارزش بهرهمبادله ارزشی است که میان تقابلناشی از مقایسه و 

 آفرینی تمامی ساکنان و کاربرانکه محصول کنشگری و نقش گیردمثابه یک اثر هنری در نظر میبه

اجتماعی تولید فضاست. این حق، کنترل نخبگان اقتصادی و کارشناسان -شهر در یک فرآیند تاریخی

أثیر ها تبر شهر نیست بلکه، ازآن افرادی است که تصمیمات در مورد فضاهای شهری مستقیماً بر آن

( معتقد 2۰۰٣باشند. پرسل ) داشتهاید بر تولید فضاهای شهری نظارت گزارد. بنابراین شهروندان بمی
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گیرد، دهی به فضاهای مادی شهر در نظر نمیمثابه شکلاست که لوفور تولید فضاهای شهری را صرفاً به

که  داندای میآهنگ زندگی روزانه و تولید و بازتولید روابط اجتماعیبلکه آن را متضمن ایجاد ضرب

، لوفور دو نوع حق اساسی را برای شهروندان و ساکنان فضاهای سیاقبرهمین کند.دهی میانآن را سام

ن وری آگیرد: حق تخصیص فضاهای شهری برای افزایش ارزش استفاده فضا و بهرهشهری در نظر می

بخشیدن در فضاهای خاص شهری است، و حق که مستلزم حق زندگی، بازی، کار، بازنمایی، تشخص

شهرنشینان برای دخالت « نقش مرکزی»دهنده مرکزی در تولید فضاهای شهری که نشان مشارکت

 (.۷۸: 2۰۰2کان، نقل از مک)لوفور، به شوددر تصمیماتی است که تولید فضای شهری را منجر می

حق  تنها تاکید بر نقش وگیری، نهساکنین و کاربران فضا در تصمیم« نقش مرکزی»منظور لوفور از 

دهی و نیز ها در شکلها بلکه اهمیت و توجه به نقش فعال و راهبردی آنگذاریدر سیاست هاآن

بدین جهت است که  (.2۰۰٣)پرسل،  باشددهی جریان زندگی شهری و مناطق مرکزی میسامان

چه که وجود دارد، بلکه نیازمند امکان و حقی هاروی نیز حق به شهر را نه تنها شامل دسترسی به آن

 امعن من که مفهومی این در شهربه  حق ادعای»پندارد؛ ای متفاوت میبازسازی شهری به شیوه برای

 اختهس شهرها که است شیوهایی بر شهرها، زادوشد فرایند بر دادنشکل در اختیار نوعی ادعای کنممی

 یهبه وسیل آغاز همان از شهرها. است رادیکال و بنیادی ایشیوه به کار این انجام و شودمی بازساخته و

 نوعی همواره شهری زادوشد بنابراین،. اندآمده پدید مازاد محصولِ اجتماعی و جغرافیایی تمرکز

 دستان در مازاد کنترل که حالی در شده گرفته جایی از مازاد زیرا است، بوده طبقاتی یپدیده

 «امپراتورمآبانه هایبلندپروازی با آورانرزم یا مذهبی الیگارشی مانند، درست دارد قرار شماریاندک

 .(٣۰-2۹ :1٣۹۵هاروی، )

  

 دیوید هاروی: شهر و عدالت فضایی

های مکرر به زیرساختارسازی شهری شهری و جذب مازاد از طریق آن مستلزم هجوم دگرسانی

 عموالً موبیش همواره بعدی طبقاتی داشته است، زیرا این است. این کار کم «ویرانگری خالق»از طریق 

اند هستند که قبل از هرکس و بیش یه رانده شدهحاشفقرا، فرودستان، و آنانی که از قدرت سیاسی به 

یم، های قدیابی به جهان شهری جدیدی بر ویرانهبینند. برای دستاز هرکس از این فرایند آسیب می

ضایی تولید شده و ای فگونه بهی فرایندها بر اساس دیدگاه هاروی، چنانچه همه خشونت الزامی است.

ی شکلی ضرور بهای در باب عدالت باید ای فضایی است، لذا هر نظریههمچنین عدالت نیز برساخته

ای مربوط هدانش فضا را تولید نموده و به خدمت بگیرد. بر این اساس، این واقعیت که فضا برای نظریه

 «ود، از صراحت الزم برخوردار استشتر تلقی میی سیاسی بسی بنیادیبه عدالت در مقایسه با نظریه

ی عدالت اجتماعی و فضای طراحی شهری و ( به بررسی رابطه1۹۷٣(. هاروی )2۰1٣)ویلیامز، 

ی اقتصادی، پیوستههمپردازد. ]بخش[ فضایی، همچون فرایندهای بهشدن میهای شهریسیاست

عدالتی د ... او بر بیکردن کالنشهر مشارکت داردگرگوندهی و اجتماعی، و سیاسی در شکل
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کند؛ گذارد تأکید میای که فرایندهای فضایی را تولید نموده، و بر توزیع درآمد تأثیر میاجتماعی

ی دسترسی به بازار کار، منابع و خدمات اجتماعی، امکان موانع اجتماعی و روانی، و مجاورت به مثابه»

 «گیرندبدون واسطه[ از آن بهره نمی] تقیمبودن به برخی چیزها که مردم به طور مساثرات نزدیک

 هایی درپی داشته و بر وضعیت درآمد خانوار مؤثر باشندتوانند هزینههر دو می (.۵۷: 1۹۷٣)هاروی، 

عنوان به) هااثرات منافع یا هزینه 1ی فضایی بیرونیتبسترهاتوانند به خوبی در ها میآن (.۵٦)قبلی: 

که موقعیتشان  صدا و آلودگی، همچنین با اثرات مثبت بر بازار کار(مثال یک فرودگاه با اثرات سرو

بنابراین،  (.٦۰)قبلی:  «یابی و مستقر شوندگیرد، مکانهای سیاسی قرار میعمیقاً تحت تأثیر تصمیم

شهر در نهایت حاصل نوعی نابرابری در توزیع درآمدهاست که وی آن را در »بر آن است که  وی

گوید گونه که خود میکند. مازاد اقتصادی هاروی هماند اقتصادی تعریف میی معروف مازانظریه

انطباقی تقریباً کامل با مفهوم مارکسی ارزش افزوده دارد. با این تفاوت که هاروی در این مازاد نه فقط 

یجه ها و در نتگیری شهرها، بلکه همچنین انگیزه و عاملی برای افزایش نابرابریموتوری برای شکل

یجه هاروی بر آن است که شهرها در سیر تحول خود گرایشی ناگزیر به درنتبیند. ها میتنش در آن

سوی ایجاد خشونت و تعارض درون خود دارند. این تعارض در آن واحد هم به دلیل نابرابری میان 

آید و هم به دلیل نابرابری میان مناطق مختلف زیستی در اثر توسعه و می وجوداقشار اجتماعی به

ی هاروی تنها در ایجاد عدالت اجتماعی در شهرها از یدهعقتوزیع نابرابر ثروت در آنها. راه چاره به 

 هاروی در فکوهی،)« ای و توزیع عقالنی و منطقی ثروت استهای توسعهطریق تبیین و اجرای برنامه

توانیم نتیجه بگیریم که زادوشد شهری نقش مبرمی در جذب مازاد سرمایه داشته می (.21۹: 1٣۹۵

ای انجام داده اما به بهای فرایندهای رشد ویرانگری و این کار را در مقیاس جغرافیایی هردم فزاینده

 (.۵۴: 1٣۹۵)هاروی،  «های شهری از هر نوع حقی بر شهر استخالق که مستلزم سلب مالکیت توده
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 شهر به حقهای : مولفه1جدول

 حق مشارکت:

 کنترل فضایی 

 خودگردانی فضایی 

 کنترل اجتماعی 

 حق مرکزیت شهری:

 استفاده جمعی از فضا 

 تصرف و تملک فضا 

 پذیری و سیالیتدسترسی 

 رسانی اجتماعیخدمات 

 شهری: حق شهرندیِ

 تعلق خاطر به جامعه شهری 

 خودگردانی فضایی 

  اجتماعی و فضاییکنترل 

 حق تخصیص فضا:

 پذیریدسترسی 

 تاریخ و حافظه شهری 

 تصرف فضا 

 سرزندگی اجتماعی 

 

 : نمودهای فضایی حق به شهر2جدول

، حضور پذیریها متناسب با نیازهای ساکنین، دسترسیکنترل و مدیریت فضای محلهخودگردانی فضایی: 

ها حومه شهر از منظر عملکری و مرکز شهر و محلهی یکسان از مرکزیت شهری، توازن بین وربهرهو 

 نمادین برای ساکنین.

 تراکم فضایی: تجمع ساختمانی، تجمع و سازگاری کاربری

ر، های مختلف شهتخصیص فضا به شهروندان، دسترسی آسان به مراکز شهری و بخش سیالیت فضایی:

 ای.ارجحیت ازش کاربری فضا بر ارزش مبادله

 کنش متقابل و مبادله اجتماعی. مرکزیت فضایی:

 
 

 

 

 

 
 

 : مدل مفهومی پژوه1مدل 
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 شناسیروش

نگاری نهادی مورد استفاده شناسی این پژوهش از نوع کیفی بوده و از حیث روش نیز مردمروش

 افراد یروزمره یتجربه یعنی، پروبلماتیک، امر یک وسیلهبه نهادی نگاریقرار گرفته شده است. مردم

 ایگفتمانه به مربوط توصیف، در واقع ضمنی است، دیدگاه شده مندجهت نهادی بستر یک در فعال

 .شوندیم تولید هاآن برای هاتوصیف اینکه و کرده مشارکت کنندگانمشاهده آن در که است آکادمیکی

 پروبلماتیک خاستگاه که اینهادی روابط خالل در موجود نظر نقطه از نهادی نگاریمردم وجود، این با

ت که ای اسنگاری نهادی نه مسئلهپردازد. یک امر پروبلماتیک در مردممی فعالیت به هستند تحقیق

ممکن است پاسخگو یا عضوی از گروه کنشگران به توضیح آن بپردازد، نه یک پرسش پژوهشی؛ امر 

این واقعیت که  و بر روی (. 277: 2۰۰٦)اسمیت،  «کندی تحقیق را تنظیم میپروژه»پروبلماتیک 

 . یککندشوند، تمرکز میی مردم با روابط مستقر اتصال یافته و هماهنگ میهای روزمرهچگونه تجربه

 اقالص» روزمره زندگی از هاییواقعیت تجارب چگونه اینکه مورد در تحقیق با معمولی پروبلماتیک

 شودهستند، آغاز می «اکتشاف تحتنهادی  روابط یی، و سازندهوسیلهپذیرند بهشکل می به، شوندمی

 افرادی نظرنقطه از را خود اکتشاف معمول طورنهادی به نگارمردم (.۷۵٣: 2۰۰2کوای، )دیولت و مک

 مرا این .کندآورد شروع میبررسی فرآهم می تحت پروبلماتیک برای شروعی شان نقطهتجربه که

 یانجر در محلی موقعیت در که نهادی روابط از ابعادی آشکارسازی با است مرتبط( نهادی نگاریمردم)

 .هستند

تجارب  ی معناییهامقوله، عالوه بر این که ابزاری مناسب برای شناسایی اتنوگرافیبه طور کلی 

ی مورد مطالعه هاگروهی از پایین هادگاهیدانسانی است، همچنین روش مناسبی برای نشان دادن 

. تأکید دهدیمدر اختیار ما قرار  هاقدرتو  گذاراناستیسی را در برابر جهان اارزندهی هانشیباست و 

ی مورد مطالعه در این روش، به ماهیت رویکرد اغلب محققان هاگروهو روایات  هانشیبدر اتکا کردن بر 

ه ان بدر تحقیقاتش هاآن. اغلب اندبستهکه این روش را به کار  گرددیبرمی شناسمردمی و شناسانسان

را در  هاگروهی افراد و ستهیزکه ورود به جهان معنایی و تجارب  اندبستهرویکردهایی تفسیری دل 

. تلقی اصلی در اصل تفهمی یا همان تفسیری تحقیق، آن است انددادهدستور کار تحقیقاتشان قرار 

 هاشکنر واقع، ی بشری متفاوت از رفتار موضوعات فیزیکی است. بر مبنای این فرض، دهاکنشکه 

نیست؛ بلکه  هامحرکی شدهادگرفتهی یهاپاسخی ساده و یا حتی هاپاسخدر جوامع انسانی شامل 

. این شودیمدر برابر آن دارند و ساختارهایی است که به آن پاسخ داده  هاکنشتفسیرهایی است که 

است اگر قرار است ما قادر و معتقد  کندیمی مکانیکی در جهان اجتماعی را انکار هاتیعلرویکرد 

ی که ایفرهنگی هادگاهیدی انسانی را به طور مطلوب شرح دهیم، بایستی به فهمی از هانقشباشیم 

 هراند حاشیه به که را افرادی نهادی نگاریمردم در این میان مبتنی هستند، دست یابیم.  هاآنبر 

 با امر این. سازدمی قادر محلی هایموقعیت در خود تجربیات از تریوسیع مفاهیم درک به اندشده

 هب را محلی امر که رسدمی انجام به کنندمی عمل دور راه از که قدرتمند نیروهای آن از بردارینقشه
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 عهقط یک نهادی نگاریمردم از محصول این. دهدمی پیوند اقتصاد جمله از حکمرانی، فرامحلی روابط

 وسطت و هم شده رانده حاشیه به که کسانی یوسیلهبه هم تواندمی که است اجتماعی بردارینقشه از

 بل،کمپ)گیرد  قرار استفاده مورد قدرتمند، اجتماعی نیروهای تغییر و چالش بهتر درک برای فعاالن

 فرودست مردم دانش بازسازی هدف این روش .(1۹۸۸ اسمیت، ؛2۰۰٦ همکاران، و فرامپتون ؛2۰۰۰

نهادی  متون و فرودستان یزیسته یتجربه میانجی به بازسازی باشد. اینمیفرادست  دانش مقابل در

 متون با مواجه در خاص یزمانه و محیط در افراد این رفتارهای و کردارها دیگر، تالقی عبارت یا به

 پژوهش روش مناسبی برای ینگاری نهادمردم. بنابراین، است آن مربوطه ساختارهای و قدرت و نهادی

 هاییتواقعباشد؛ رهیافتی است برای پژوهش در نقش می یدولت یافراد با نهادها انیم یدر رابطه

. هدف آن دگرگونی هاآنسیاسی -زندگی افراد در سطوح محلی در رابطه با زمینه اجتماعی

هدف  .گذاری و واقعیات استکردن پیوند بین سیاستها و کردارهای محلی با برجستهگذارییاستس

  (.2۰۰٦)اسمیت،  نگاری نهادی عدالت اجتماعی استمردم

 .ی استدولت ینهادها دنیپرسش کش هب یبرا ییهاداده زیسته افراد، تجربه این روشدر  

 یهتجربکند که در آن به یمیری فوکوس گروپ استفاده گنمونهنگاری نهادی معموالً از شیوه مردم

 شود.پرداخته می شانموقعیت توضیح و آنها نظرات تفسیر و شرح به همچنین و آنها با مصاحبه و مردم

 مندهدف گیری: نمونهکرد استفاده همزمان صورت به گیرینمونه دو از توانیم کیفی هاییبررس در»

 رینظ گیرینمونه از و مصاحبه مورد افراد گزینش برای هدفمند گیرینمونه از. نظری گیرینمونه و

، ورمحمدپ)« کرد استفاده پژوهش مسیر یافتن و موردنیاز یهاداده محل افراد، تعیین تشخیص برای

 گرفته به نقد و انتقاد از متون نهادیِ های صورتدر مرحله بعدی تحلیل تماتیک مصاحبه .(۸۹: 1٣۹۰

در ها نفر از ساکنان محله ٣٦شود. در پژوهش حاضر، با های محلی پرداخته میگذاریمنتج از سیاست

 به اشباع یافتهساختنیمه مصاحبهقالب فوکوس گروپ مصاحبه به عمل آمد و پس از موارد مذکور، 

 ها متفاوت بوده و به میزان مشارکتها نیز به نسبت هرکدام از محلهبندی مصاحبهنظری رسید. تقسیم

نفره  ۵های های کانونی در قالب گروهساکنین در پژوهش بستگی داشت؛ لیکن هر کدام از مصاحبه

ها، امهنن به آیینهای متنی به دلیل عدم دسترسی پژوهشگرابوده است. بخش متون نهادی و تحلیل

یژه شهرداری و بخش عمران آن به صورت وبهگذار های نهادهای سیاستاسناد، مدارک، دستورالعمل

های مورد ها در محلهای ضمنی و بر اساس نمودهای فضایی آن، لیکن به شیوهمشخص انجام نشده

 است. ها پرداخته شدهپژوهش به آن
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 پژوهشهای تجزیه و تحلیل یافته

بندی و تفکلیک مناطق مختلف آن از نگاه دیوید هاروی و هانری گیری شهر و بخشروند شکل

صورت گرفته است که استلزامات انباشت  2و نابرابری فضایی 1لوفور بر مدار نوعی محرومیت اجتماعی

 ینتیجهتوان گفت که در براین اساس میاند. سرمایه و تولید فضای انتزاعی آن را ایجاد نموده

گرایی شهری، دیالکتیک فضا یعنی مصرف یهای معطوف به انباشت سرمایه و توسعهگذاریسیاست

کار و ) مناسبات اجتماعی(، فضای اقتصادی) پیوندی سه عنصر اساسی فضای اجتماعیهمگرایی و هم

ی بر نشکسته و فضای تولید شده مبتکالبد شهری(، درهم) های انسانی( و فضای فیزیکیفعالیت

ایی های فضبحث از ناکارآمدی سیاست نابرابری فضایی و ناپایداری اجتماعی پیکربندی خواهد شد.

بر تصمیمات ناکارآمد اتخاذشده،  مؤثردر نهادها و کارگزاران توسعه شهری و نیز دالیل و عوامل  شهری

 کند.های مورد مطالعه مییاست فضایی در محلهسما را درگیر بحث از نمودهای 

مطابق آخرین آمارهای رسمی ارائه شده توسط پایگاه خبری وزرات راه وشهرسازی، مساحت 

ی تاریخی مرکز فرسودهآن بافت  هکتار 1۸2است که از این میزان  هکتار ٦۰۰و  هزار ۴شهر سنندج 

ی شهر است. هیحاشی فرسودههکتار بافت  ۷/٣2۴ی میانی شهر، و فرسودههکتار بافت  ۹/1٦۵شهر، 

 12۰۰هکتار است. در کل بیش از  ۵۸۰ مجموعاًی منفصل شهری هم در سنندج هیناحاحت چهار مس

 درصد جمعیت شهر در آن ساکن هستند. ۵۰هکتار بافت فرسوده در این شهر وجود دارد که بیش از 

ی اقتصادـیاجتماعی چهل، ساختار دههی آغازین هاسالبه دنبال اجرای اصالحات ارضی در 

ی ریگشکل. شودیمشهر سنندج همانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران دستخوش تغیرات جدی 

و در اواخر این دوره به وضوح  شودیمتشکیل  ۵۵تا  ۴۵ی هاسالی، در ررسمیغی هاگاهسکونتاولین 

به (. سرعت مهاجرت روستائیان 1٣۸۸قرخلو و همکاران: ) شودیمدر ساختار کالبدی شهرها نمایان 

ی سیاسی و هابحرانو در همین دوران است که  رسدیمبه اوج خود  ٦۵تا  ۵۵ی هاسالشهرها، در 

و شهرهایی که امید بیشتری را  هااستانهمان(. در این فاصله، مراکز ) رسندیماجتماعی نیز به اوج 

ت داشتند. در این ، بیشترین جاذبه را برای مهاجرختیانگیبرمبرای کار و زندگی بهتر در روستائیان 

است و نخستین  هامهاجرتدوره شهر سنندج نیز به عنوان مرکز استان کردستان، پذیرای موج اول 

؛ به طوری که نرخ رشد جمعیت در این شهر در رندیگیمی آن در این دوره شکل اهیحاشمناطق 

(. این جمعیت 2: 2۰1۵عزیزیان و دیگران، ) رسدیمدرصد  ۸۷/۷به  ٦۵تا  ۵۵ی هاسالی فاصله

عظیم، با توجه به بافت و موقعیت کوهستانی شهر سنندج و محدود بودن امکان رشد، به ناچار در 

ی در این دوران به نرخی درصد ۸۷/۷. نرخ رشد شوندیمی مرکزی شهر ساکن هستهو اطراف  هاتپه

نرخ رشدی  نیچننیااز آن پس تا کنون این شهر و  شودیمتکرارناشدنی در تاریخ شهر سنندج تبدیل 

 رندیگیمهم در همین دوره شکل  لهکوزه، تقتقان و کانی آبادعباسی هامحلهرا به خود ندیده است. 

                                                           
1. Social deprivation 

2. Spatial inequality 
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یی با رنگ و بوی هاگاهسکونت، دوشان و آساوله زهیگر ،آبادحسنهمان(. روستاهای نایسر، قار، )

. تقسیم اراضی کنندیمرشد  هامهاجرته بعد و در دور دوم ب ٦۵ی هاسالکشاورزی هستند که از 

. از یک سو با تغیر گذاردیمکشاورزی در واقع به دو صورت بر کالبد و ساختار فضایی شهر سنندج اثر 

ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای اطراف و خود شهر سنندج، آن را به مکانی مهاجرپذیر تبدیل 

و از طرف دیگر روستاهای اطراف آن را به حیات شهری و مناسبات جدید اجتماعی نزدیکتر  کندیم

ی از اعده. به طوری که کاربری زمین در این روستاها را تغیر داده و به طور غیرمستقیم منافع کندیم

ن ارزان . مهاجرین در این دوره اقدام به خرید زمیکندیممالکان قدیمی اراضی را درگیر شهری شدن 

به  عمدتاًی و ساخت منازل انامهقول( به صورت شدهکیتفکی هاباغی کشاورزی و هانیزم)شامل 

صورت خودانگیخته و فاقد زیرساخت و با مصالح بی کیفیت، فاقد نما، متراژ پایین و به طور کلی در 

 شانندهیآار حد استطاعت خود کردند و به سرعت محلی برای سکونت خود در نزدیکی بازارهای ک

ی کشاورزی هانیزمی مالکان و دالالن زمین و آیش اجتماعی با هدف خارج کردن بازبورسساختند. 

به منظور تغیر کاربری در راستای کسب سود بیشتر در کنار  هاآنی تولید و بایر کردن چرخهاز 

ط، این روند را ی مربوهاسازمانو کنترل ساخت و سازها در اراضی حریم شهر توسط  نظارتعدم

تسریع کرد و به تدریج موجب باال رفتن قیمت زمین )در مقیاسی کمتر به نسبت نواحی داخلی و 

(. 1٣۹۵پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی: شد )رسمی شهر( و رونق ساخت و سازها در این مناطق 

  .رسدیمبه اوج خود  ٦۵تا  ٦۰ی جنگ و در فاصله هاسالرونق این ساخت و سازها در 

های کلی ی مورد بررسی بر اساس شاخصدهد که چهار محلهتحقیق نشان می هاییافته

 ه اولشوند. گروشده تقسیم میمرکز/فراموشسنجش تحقیق به دو گروه اصلی مرکزی/فرسوده و نیمه

ی هواسطباشد اما بهتر میتر و بافت فرسودهو قطارچیان( با وجود اینکه دارای بناهای قدیمی )آقازمان

هایی از فضای آن تحقق دربخش 1سازیمرکز شهر و اهمیت اقتصادی فضایی، فرایند اعیاننزدیکی به

فتاده هایی اتفاق اسازی و در مواردی نوسازی و بهسازی، فقط در مورد بنایافته است. البته فرایند اعیان

ها به خدمات ها قرار گرفته و لذا مشکل ارتباطی و دسترسی آنی مرزی این محلهکه در محدوده

شهری تاحدی برطرف گردیده است. این گروه اول درعین نزدیکی به مرکز از نظر بافت کالبدی/فیزیکی 

البدی از دست داده است. ی کدچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و پایداری فضایی خود را در عرصه

ی خدمات فرهنگی و آموزشی، اجتماعی و ارتباطی از کمترین بخش مرکزی/فرسوده همچنین در زمینه

های جمعیت را در جهت مهاجرت میزان خدمات موردنیاز محل برخوردار بوده که خود جابجایی

نموده است. بخش جمعیت فعال و برخوردار و جایگزینی جمعیت منفعل و کمتربرخوردار فراهم 

گزینی و عدم دسترسی به خدمات شهری به نوعی فرآیند شده، در فرایند دوریمرکزی/فراموشنیمه

کردن این محالت از فضای کارآمد و پویای شهری، روند گرفتار آمده است که با خارج 2جداگزینی
                                                           
1. gentrification 

2. segregation 
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الب های فضایی در قها را باعث گردیده است. سیاستفرسایش و گسیختگی فضایی آن

ریزی شهری در این مناطق موجب ناپایداری و گسیختگی فضایی ها و مدیریت و برنامهگذاریسیاست

شده و هیچگونه راهبرد کارآمدی را برای توانمندسازی جمعیت محالت و پایداری فضایی این مناطق 

یزیکی دی فهای میدانی و همچنین توصیف پاسخگویان، بافت کالببر اساس مشاهده ارائه نکرده است.

گذاری فضایی ترین معضالت شهری این مناطق بوده که در سیاستها از عمدهناکارآمد این محله

یکی از بینی نشده است. ها پیشی آنای برای بهبود و یا بازتوسعهرسمی هم هیچگونه برنامه

 گوید:شوندگان محله آقازمان میمصاحبه
های کمی ل قدمت دارن، بجز نمونهسا ی این ساختمانها بیشتر از دویستهمه»

بینیم که توی یه خونه که تازه ساخت هستن و یا نوسازی شدن. معموالً می

ی هایی که ظرفیت یه خانودهکنن، خونهقدیمی سه تا چهار خانوار زندگی می

دردبخوری، هیچ پارکینگی های بهکوچیک رو دارن. نه حیاط مناسبی، نه پلکان

شون پارک کنن. ما خودمون چهار شون را جلو خونهشینتونن ماندارن و نمی

خانوار هستیم همه تو یه خونه قدیمی که ظرفیت شش تا هفت نفره از سر 

 ساله(. ۴۰)مرد،  «کنیم.ناچاری زندگی می

 

در این مناطق مرکزی/فرسوده عالوه بر تراکم ساختمانی و مسکونی، تراکم فضایی معضالت  

شهری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی نیز اتفاق افتاده و فضایی ناکارآمد را از نظر کالبدی و 

ی وگانگهای تعدد مساکن ناامن و نامقاوم، دکارکردی تولید کرده است. ناکارآمدی کالبدی در زمینه

در بافت کالبدی، عدم بهبود بافت کالبدی، عدم وحدت و پیوستگی کالبدی، ریخت و نمای نامناسب 

شهر خواهد شد که حقوق  بهو عدم خوانایی فضای کالبدی باعث نقض و نفی آشکار نمودهای حق 

ضای دهد. فشهروندان را در زمینه حق تخصیص فضا و حق شهروندیت شهری را مورد تأکید قرار می

ها را به مکان از بین برده و ی تولیدشده، حس تعلق ساکنان این محلهکالبدی ناپایدار و گسیخته

ها را برای ارتباط با مکان و تالش برای حل مشکالت آن کاهش ی مشارکت و همیاری آنانگیزه

ت که فضایی اسدهد. یکی از پیامدهای مهم دیگر این فضاهای ناپایدار کالبدی، تولید نوعی ناامنی می

کند. های تخریبی و همچنین رهگذران عبوری از کنار این بناها را تهدید میهای مجاور بافتخانه

شدت سوزی بهی طبیعی یا آتشو ایمنی این بناها در برابر هرگونه سانحه 1آوریعالوه بر این، تاب

اه خواهد داشت. از آنجا که همر ی را بهاگستردهپایین بوده و در صورت وقوع عوارض مالی و جانی 

ای آوری بناهتوان گفت عدم تابداند میآوری را با مفهوم پایداری مرتبط میمطالعات جدید مفهوم تاب

ی شهری بوده و از طرف دیگر خود به محالت مورد تحقیق از یک طرف نمودی از ناپایداری توسعه

ق به شهر های حید فضای ناپایدار، مولفهکند. تولتولید ناپایداری و گسیختگی فضای شهری کمک می

                                                           
1. resilience 

 



40  های فرودستشهری و وضعیت محلههای فضایی سیاست 
  

 

و عدالت فضایی را نفی نموده و باعث تداوم و تشدید نابرابری اجتماعی در بستر نابرابری فضایی خواهد 

های مذکور حاکی از عدم کارایی و مشاهدات میدانی و همچنین روایت شهروندان ساکن محله شد.

در این محالت است. یکی از ابعاد اساسی پایداری فضا ونقل کارآمدی فضای ارتباطی و مکانیزم حمل

وانتقال و دسترسی سریع به وجود سیستم ارتباطی کارآمد و بسترهای محیطی مناسب جهت نقل

مقاصد و منابع خدماتی و همچنین ایجاد تعامل و سیالیت در فضای اجتماعی و محیطی است. 

ر روها و معابنقل عمومی کارآمد، وجود پیادهوهایی از قبیل دسترسی همگانی به سیستم حملشاخص

روها برای عبور و مرور معلولین و سالمندان، روشنایی معابر، باکیفیت، ایمنی معابر، کیفیت پیاده

مداری، که ابعاد اساسی یک سیستم ارتباطی کارآمد را تشکیل عملکردهای جاذب و مشوق پیاده

های توانند کارکردهای مطلوبی را برای بخشای میدهند، عالوه بر کارکرد ارتباطی و رسانهمی

ی هاحلهمیمی قداقتصادی، تعامالت اجتماعی، خدمات فرهنگی و آموزشی نیز در بر داشته باشند. بافت 

های این مناطق بدون ها و خیابانها باعث شده که کوچهمزبور و گسترش این بافت بر روی ناهمواری

مرور برای وسایل نقلیه به معضلی اساسی برای ساکنان در شرایط های عبورودرنظرگرفتن زیرساخت

 ی در محله قطارچیان:اشوندهمصاحبهزندگی امروزی تبدیل شود. 
ها و خیابونا، حرکت ماشین و رفت و آمد رو سخت کرده. اگه یه محدودیت فضای کوچه»

ها و معابر ماشین رد بشه جایی برای ردشدن حتی یه بچه هم نمیمونه. آسفالت کوچه

نشینی نیستن و هرکدوم ها هیچکدوم حاضر به عقبست. خونهخیلی قدیمی و فرسوده

 ساله(. ۴۵)زن، « انداز برای خودشون گذاشتنگیر و دستهم سرعت

 ی در جورآباد گفت:اشوندهمصاحبهرابطه  همیندر 
دردسر ما شده.  تونه رد بشه. این خیابون هم مایهها و معابر ماشین نمیاز بیشتر کوچه»

کنن و رفت و آمدشون اینجا رو برای عنوان کمربندی ازش استفاده میها بهماشین

هامون باشیم که موقع بازی ماشین زیرشون ساکنین ناامن کرده. باید همیشه مواظب بچه

ست. ترافیک و گردوخاک و سروصدا زندگی رو برامون نگیره. این خیابون هم پر چاله چوله

 ساله(. ٣۸)زن، «. جروم کرده

 

 :در کورآباد ایشوندهمصاحبه
رویی نیست که وقت بارون میاد آب ها زیرساخت درست و حسابی ندارن، هیچ آبکوچه»

هایی بودن ها پر آب شده. خونهاینجا جمع نشه. بارها شده مواقعی که بارون اومده خونه

که توی یه سال حداقل  هایی هم بودنکه با بارندگی نشت کردن و تخریب شدن، خونه

 ساله(. ۵۵)مرد، « سانتیمتر نشت داشتن 1۰

بندی مناسب، نبود آسفالت در معابر، تجمع و در معابر، نبود جدول گودالناهمواری و وجود  

وخم های تنگ و پرپیچگرفتگی معابر در هنگام بارندگی، عدم روشنایی معابر، کوچهانباشت زباله، آب

لت کاربرد، خوانایی و نفوذ و همچنین نظارت عمومی بر این معابر از بین رفته و... باعث شده که سهو
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پذیری، امنیت فضایی معابر تا حد زیادی کاهش یابد و و عالوه بر ایجاد معضالت ارتباطی و دسترس

شوندگان به این مسئله اشاره های اجتماعی باشد. اغلب مصاحبهمحل مناسبی برای رشد آسیب

ین معابر تنگ و تاریک که خارج از دسترسی و نظارت نیروهای انتظامی قرار دارد به کردند که امی

وآمد افراد معتاد و انجام عمل تزریق و یا مصرف مواد مبدل شده است. پناهگاه امنی برای رفت

 ای در جورآباد:شوندهمصاحبه
کشن، اینجا می شن و موادهای اینجا دور هم جمع میآره، خیلی زیادن ... شبا تو کوچه»

 ساله(. 1۸)مرد، « موادفروشم زیاد داره

 گوید:شوندگان در آقازمان می مصاحبهرابطه، یکی از  همیندر 
عضی کنین تو ب نگاهکنن به کارشون، اگه ها تنگ و خلوت اینجا شروع میشبا تو کوچه»

ترسن شبا یا هامون میبینید، زن و بچهها اثرات سرنگ و تزریقاتشونو میاز کوچه

 ساله(. ٣۵)مرد، « غروب جایی برن از دست اینادم

تخصیص فضا به شهروندان، بر اساس نمودهای فضایی حق به شهر، سیالیت فضا به معنای  

هر، ارجحیت ارزش کاربری فضا بر ارزش های مختلف شدسترسی آسان به مراکز شهری و بخش

ای از ضروریات اساسی دستیابی شهروندان به برابری و عدالت فضایی است. بر این اساس کاربران مبادله

ونقل و خدمات مورد نیاز خود ی کارای حملفضا در محالت مذکور نه تنها از دسترسی آسان به شبکه

زا گیر افتاده و آرامش و آسایشی در قبال امنیت افراد آسیبها و بلکه در حصار گروه اندماندهمحروم 

در واقع، حق به شهر، حق شهروندان مبتنی بر اشتراک نمایند. و سالمتی کودکان و زنان و جوانان نمی

یص بایست در طی تخصسکونتگاه است که به معنای بیان، مطالبه و تجدید حقوق گروهی است که می

وضوح در استحاله لحاظ گردد. امری که در میدان مورد مطالعه پژوهش بهو ایجاد فضاهایی در شهر 

 نماید:اینگونه اذعان می آقازمانقرار گرفته است. یکی از ساکنان محله 
بودن بافت خانه های خود، کمبودهای محله همچون فرسودهبارها برای بیان خواسته»

ها فرش کوچهها، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی، سنگو تعمیر آنها، تنگی کوچه

نند کبه این محله توجه نمی هاآنو معابر و... به شهرداری رفتیم ولی جوابی نگرفتیم. 

« اجرا کنن نونجا رو خالی کنیم و بعدش طرح شهری خودشوخوان همه ایمی اصالً... 

 ساله(. ٣2)مرد، 

 

 و همچنین در محله جورآباد:
ما به عمران شهرداری در مورد مشکالت محله مثل آسفالت و بافت فرسوده نامه »

نوشتیم اما اعتنایی نشده. نیومدن بازدید بکنن بازدیدی که مثالً سالیان ساله این کوچه 

کنیم ولی متاسفانه عامل معضلش حل نشده. ما بین خودمون تاحدی همکاری میفالن 

 ساله(. ٣۹)مرد،  «اصلی که شهرداری باشه و توانایی حل مشکل رو داره اقدام نکرده
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های ایییابد بلکه بازنمفضا به قول لوفور و هاروی فقط در ابعاد فیزیکی و ریختاری تجسد نمی 

محقق  ی آن راهای چندگانههایی هستند که اقتصاد فضا و ساحتنیز عرصهفضایی و فضاهای بازنمایی 

های مورد بررسی تحت عنوان فضای ناپایدار یا افت شهری مشاهده ای را که ما در محلهسازند. پدیدهمی

وند های فضایی برساخت یافته و در پیی فضا و سیاستکنندههای بازنماییکنیم تحت تأثیر جریانمی

ای با اقتصاد سیاسی شهری پیکربندی شده است. گسیختگی فضا که منجر به ناپایداری انبهجهمه

ی اجتماعی محالت شود پیامدهای مخربی برای پیوندها و سرمایهاجتماعی و نابرابری فضایی می

 همراه داشته است. در برشمردن علل ناپایداری اجتماعی عالوه بر دالیل اقتصادی، فرهنگی و حقوقیبه

)سیاست نظام مدیریتی در سطح کالن و خرد،  های مدیریت فضابه دالیل فضایی نیز در قالب سیاست

)موقعیت جغرافیایی شهر و محل زندگی، منشأ  فضای دسترسی به امکانات و خدمات( و مدیریت مکان

تی این سنها نشان از آن دارد که بافت جمعیتی و فرهنگی مکانی ساکنان( نیز اشاره شده است. یافته

های جمعیتی از بین رفته و روابط اجتماعی نوینی نیز جایگزین محالت در اثر مهاجرت و جابجایی

ی اجتماعی این جوامع که مبنایی اساسی ی آنومیک باعث شده است که سرمایهنشده است. این پدیده

گام البدی همباشد؛ تضعیف شده و افت فضایی و کبرای مشارکت و همبستگی گروهی افراد محل می

های رفتاری توسعه یابد. گسیختگی فضایی و عدم وجود حس با ناپایداری اجتماعی و افزایش آسیب

تعلق افراد محل نسبت به فضای محله عاملی اساسی در پدیدآمدن احساس ناتوانی این افراد در کنترل 

وهی خود را نسبت به گرباشد. مردم این محالت عالوه بر اینکه اعتماد درونمحیط زندگی خود می

ماد اعتاند نسبت به نهادهای ذیربط از قبیل مقامات شهرداری و شورای شهر بییکدیگر از دست داده

در این مورد یکی از اند. شده و حس همکاری و مشارکت در امور شهری را تا حد زیادی از دست داده

 گوید:ساکنان محله کورآباد می
کردن، حاال این اعتماد و همکاری از داشتن و همکاری میقبالً مردم همه به هم اعتماد »

 ساله(. ٣۰)زن،  «بین رفته و هیچکس حاضر نیست برای رفع مشکالت محله مایه بذاره

نش کیکی از نمودهای فضایی حق به شهر از نظر لوفور مرکزیت فضایی است که بر اساس آن  

های شهر ادامه یافته و در بستر نوعی ا و بخشهمتقابل و مبادله اجتماعی ساکنان محل با دیگر محله

ی نماید. همچنین بر اساس یکتداوم فضایی از ایجاد انزوای اجتماعی و جداگزینی فضایی جلوگیری می

 توان گفت بحرانی درشود میهای لوفور که خودگردانی فضا نامیده میدیگر از نمودهای فضایی آموزه

باشد. ن از طرف جوامع ساکن این محالت قابل مشاهده میزمینه کنترل محیط و قدرت مدیریت آ

پذیری، ها متناسب با نیازهای ساکنین، دسترسیخودگردانی فضا که کنترل و مدیریت فضای محله

ها حومه شهر از منظر ی یکسان از مرکزیت شهری، توازن بین مرکز شهر و محلهوربهرهحضور و 

های جداافتاده و منزوی شود هیچ نمودی در این محلهمیعملکری و نمادین برای ساکنین را شامل 

ی کنترل فضایی، خودگردانی فضایی و کنترل نداشته و بر این اساس حق مشارکت افراد در زمینه

 شود.اجتماعی پایمال می



  43 1399 پاییز، سوم شماره، دومدوره                                                          جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

 

از طرفی ضعف جدی خدمات فرهنگی و آموزشی در این مناطق از قبیل عدم وجود مراکز 

های مطبوعاتی، کتابفروشی و ها و کیوسکذران اوقات فراغت، دکهورزشی و تفریحی، مراکز گ

های مردمی باعث ها و تشکلNGOها، مؤسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی و همچنین کتابخانه

شده است که مشکالت و معضالت شهری هیچ متصدی رسمی و غیررسمی نداشته و هیچ نهاد یا 

ها، ذیر نباشد. فقدان نهادهای مردمی و واسط در این محلهپتشکلی در این زمینه پاسخگو و مسئولیت

گذار از طرف دیگر را افزایش داده و شکاف بین مردم و محیط از طرفی و مردم و نهادهای سیاست

 بخشد.انزوای اجتماعی افراد را تحقق می

 هایریی عدم توانایی کنترل کاربواسطههای ناکارآمد مورد مطالعه بهاجتماع ساکن در محله

اند، توان داران و نخبگان سیاسی و اقتصادی به انحصار کشیده شدهزمین که از طرف سرمایه

ره بهخودگردانی و کنترل بر محیط خود را از دست داده و از این طریق از حق مشارکت مؤثر و کارا بی

ن رس ساکنای خدمات شهری باکیفیت، از دستاند. از طرف دیگر فضاهای عمومی شهری و شبکهشده

ها خارج بوده، که خود ناقض حق به شهر و دسترسی به فضای شهری در شکلی برابر و این محله

ی تمایز فضایی و کارکردی حق واسطهباشد. جداگزینی و افت فضایی این محالت بههمسان می

 ی شهریمرکزیت و مرکزبودگی را از این محالت سلب نموده که خود عاملی اساسی در ایجاد ناپایدار

ها را گسیختگی توان آنهای فضایی که میو گسیختگی اجتماعی خواهد بود. تمامی این وضعیت

تای ریزی شهری و در راسهای کارگزاران و متولیان برنامهفضایی و ناپایداری فضا نامید توسط سیاست

 یگذارانهبردن به گفتمان سیاستمنافع صاحبان سرمایه و قدرت حاصل آمده است. لذا برای پی

اداری  هایها و دستورالعملنامهکنندگان فضا چندان نیازی به بررسی اسناد، آیینمهندسین و کنترل

ریزی شهری نیست؛ چراکه به قول هاروی شهر بازتولیدکننده و رسمی در باب شهرسازی و برنامه

، و نابرابری اجتماعی عدالتی فضاییباشد. بیی قدرت در فضا میگذارنشانهروابط اجتماعی قدرت و 

توسط معماری اقتدار و اقتصاد سیاسی شهر حاصل آمده است و لذا بافت ناکارآمد و افت شهری این 

باشند. یکی از های فضایی شهری میشده تجس و تجسد سیاستیه راندهحاشبههای محله

 گوید:شوندگان محله آقازمان میمصاحبه
هزار متره حتی یک نانواخانه وجود نداره. یه کتابخونه  ۴ تا ٣تو این محله که وسعتش تقریباً »

اصالً وجود نداره. این اطراف مدرسه وجود نداره. تنها یک پارکینگ اینجا هست که قبالً مدرسه 

 ۵۹)مرد،  «بود و حاال شده پارکینگ خیابونا و ماشینای خارج محله. هیچ نفعی به حال ما نداره

 ساله(.

شده در مورد محالت مورد مطالعه و های فضایی بکارگرفتهاسی سیاستدر ارتباط با پیوند اس

توان گفت که فضاهای ناکارآمد و افت شهری تحقق یافته در مناطق مذکور خود دلیلی ها میفضای آن

باشد. هیچ فضایی وجود آمده می های بهآسیب با مقابله هایسیاست واضح و مبرهن بر ناکارآمدی

اکارآمدی توان عوامل نای اکتشافی میشود و لذا به گونههای فضایی تولید نمیی سیاستبدون پشتوانه
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های فرسوده و طردشده استخراج های فضایی مورد اشاره را از بطن مسائل و معضالت این محلهسیاست

ارز با اقتصاد سیاسی شهر طراحی شده است که همشده مطابق و های فضایی بکارگرفتهنمود. سیاست

ادی ی خود اقتصباشد و این به نوبهدرواقع درپیوند با جریان انباشت سرمایه و نابرابری فضایی می

آورد که برحسب دسترسی، طرد و کنترل تنظیم شده است. برهمین اساس هاروی فضایی را به بار می

نامد و معتقد است که حاکمیت این روند در شهر می 1مندمعدالتی نظاشدن بیاین جریان را شهری

ی های ناکارآمد فضایشود که الگوهای نابرابری اقتصادی و فرهنگی بازتولید شود. سیاستباعث می

ای شده با فضاهشهر سنندج امکانات و خدمات رفاهی بیشینه را به سمت فضاهای برخوردار و مرزبندی

های خارج از خود سرشکن های درونی این فضاها را به حوزهت و تنشطردشده هدایت نموده و معضال

شدن ای تحت عنوان فضاییها، با پدیدهی این سیاستتوان گفت در نتیجهطوری که مینماید. بهمی

های شهری در فضای محالت مورد باشیم که طی آن، معضالت و چالشمسائل شهری مواجه می

 گردند.سازی فضایی و اجتماعی دچار مینشینآن به حاشیه مطالعه تراکم یافته و براساس

 

 گیرینتیجه

 های لوفور و هاروی در پیوند با سیاستدر این پژوهش سعی بر آن بود که با توسل و وامداری به ایده

های فضایی شهری و کارگزاران آن در شهر و بویژه در شهری و حق به شهر، به نقد و بررسی سیاست

ورد های مهای قدیمی شهر سنندج پرداخته شود. فرض ما بر این بود که محلهها و محلهبافتارتباط با 

پژوهش طی روندها و فرآیندهای ساختاری ناشی از مدرنیزاسیون شهری در طول چند دهه از توسعه 

های مدیریت راندگی از توسعه و طرححاشیههای گاها نادرست دچار طرد و بهریزیشهری و برنامه

 های فضایی را پیشتر به بحث و بررسی گذاشتیماند. نمودهای فضایی این قسم از سیاستشهری گشته

های فضایی سیاستبر ناکارآمدی آنها صحه نهادیم. « حق به شهر»و با استفاده از مفهوم انتقادی 

باشد م میبر آن حاک 2ای از کوررنگی فضاییشود که شکل ویژهای اجرا و عملیاتی میگونهشهری به

وت های متفای شهری بدون توجه به تمایزات فضایی و پتانسیلگیری توسعهمعنی که جهتبدین

ها نه تنها گیریها و جهتشود که این سیاستمناطق مختلف شهری صورت گرفته و این باعث می

ی در املتغییری در وضع محالت دچار افت شهری و نابرابری فضایی موجود نداشته باشد بلکه خود ع

ر شهر های دیگآمیز این مناطق در مقایسه با بخشراستای ایجاد شکاف بیشتر و جداگزینی تبعیض

های فضایی یا گذاریی سیاستشده تحت سلطهراندهحاشیهگردد. فضای محسوس این محالت به

گذاری ، ارزشریزان، معماران و طراحان شهریوسیله برنامههای فضا قرار گرفته که بههمان بازنمایی

ی فضا برای ها در راستای کنترل و ادارهشوند و اجرای هر طرحی در این محیطسازی میو کمی

                                                           
1. urbanization of injustice 

2. Spatial blindness 
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و فضای  1باشد. فضای زیستههای عمل دولت و سرمایه میبخشی به شیوهحمایت و مشروعیت

ر، ی تصاویسطهها را به وای این مکانی واقعیت زیستهکاربران فضا در این محالت، تجربه 2شدهتحمل

 بخش و انتقادیهای زیسته که حاوی عناصری رهاییکنند. اما این تجربهتجربه می تخیالت، نمادها و

ی های فضایی و فضاهای درک شده، تحت سیطرهباشند با تفکیک و جداشدگی از پراکسیسنیز می

های شوند.  نابرابریید میشده تولعنوان فضایی ناکارآمد و کاالییفضاهای انتزاعی قرار گرفته و به

شدن حق به شهر شهروندان و کاربران فضاهای محالت طرد شده ضرورت فضایی و تداوم پایمال

کند. بدون شک بدون های جایگزین را ایجاب میی سیاستهای مزبور و ارائهبازنگری در سیاست

یل کلیت بدیل نموده و از تقلهای بدیلی که بتواند کوری فضایی را به بصیرت فضایی تی سیاستارائه

سازی شهروندان جلوگیری نماید، و یکپارچگی شهری به ماکت و فضایی انتزاعی برای کنترل و ابژه

ضایی عدالتی فهای مبتنی بر بیفرایند تولید فضای شهری در چارچوب نابرابری فضایی و سیاست

 تداوم خواهد یافت.
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Urban Spatial Policies and the Right to the City: Institutional 

Ethnography of subalterns Urban Neighborhoods 

(Case study: Old neighborhoods of Aghazman, Qatarchian, Jurabad and Korabad 

in Sanandaj) 

Masoud Binandeh1 Jahangir Mahmoudi2 Ali Sanaei3 

 

 

   The study of the urban suburbs of Sanandaj as part of urban spaces that 

have been specially constructed during a process of production and spatial 

separation. In general, what specifically constitutes the premise of this 

study is the production of social space through inefficient urban spatial 

policies that have more or less challenged citizens' right to a city. 

Institutional ethnography method has been used to collect data. 

Accordingly, 5 residents of the studied neighborhoods of Sanandaj have 

been interviewed and an attempt has been made to extract fundamental 

themes and categories in relation to spatial policies and the right to the city. 

The results of the research show that the spatial manifestations of urban 

policy-making, including lack of spatial fluidity, lack of spatial centrality, 

lack of spatial self-government, etc., deprive citizens of their right to the 

city and pose a problem for spatial justice. These spatial inequalities and 

the continuing violation of the right to the city of citizens and users of 

spaces in excluded neighborhoods necessitate a review of these policies and 

the introduction of alternative policies. Policies that, by relying on the right 

of citizens to the city and their right of residence, prevent the reduction of 

totality and urban integration to a model and abstract space for control and 

objectification of citizens and the process of urban space production in 

order to achieve spatial justice. 

 

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

city 
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