
ــر اســتفاده از منظــر طبیعــی زیبــا از درآمــد  و در ایــن فروختــن راه را بــر فســادی چشــم گیر می گشــائیم. او ضمــن تاکیــد ب
گردشــگری نیــز یــاد کــرده اســت.

در ایــن مبحــث ارزشــمند دو نکتــه اساســی مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت کــه تــا بــه امــروز البتــه بــا فــراز و فرودهایــی 
ــه روح شــهر و فرهنــگ شــهری  ــر جســم شــهر و بی توجهــی ب ــد کامــل ب ــه اســت. نخســت تاکی ــه یافت کــم و بیــش ادام
و دوم  غفلــت کامــل دربــاره ی حقــوق شــهروندی و اهمیــت دخالــت و مشــارکت واقعــی و موثــر ســاکنان شــهر یــا همــان 
شــهروندان کــه حاصــل آن تماشــاچی بــودن آحــاد مــردم کــه از قرن هــا پیــش وجــود داشــته و ادامــه یافتــه اســت یعنــی 

همــان حــق بــه شــهر.
ــا  ــود ب ــم امــری گنــگ و نامفهــوم ب ــگام شــنیدن آن، برای ــه هن ــاره موضوعــی کــه ب ــم درب ــن معل بررســی های کم رمــق ای
زمیــن خــوردن آن مــرد بیچــاره، موضوعــی مهــم و قابــل درک از آب درآمــد. زیــرا نــه تنهــا مــردم مشــارکت و دخالتــی ندارنــد، 
ــه  ــدان ب ــه ســرزمین، چن ــه ب ــل ســود و تهاجــم همه جانب ــز در مقاب ــی کوشــش های متخصصــان رشــته های شــهری نی حت

ــد. ــاب نمی آی حس
سال هاســت کــه درســت یــا نادرســت بــرای شــهرها تحــت عناویــن مختلفــی برنامه ریــزی و بــه جنبه هــای مختلــف شــهر 
اشــاره می شــود. امــا بــه راســتی برنامه ریــزی هــای انجــام شــده تــا چــه حــد بــه کار آمــده اســت؟ اغتشــاش و درهمــی و 
ــای  ــا و برنامه ه ــه طرح ه ــی ب ــر بی اعتنای ــت ب ــی اس ــد گواه ــر می پذیرن ــود تاثی ــط از س ــه فق ــهرها ک ــه ش ــد بی برنام رش
تدوینــی، متاســفانه بــا ورود ماشــین و نمــره کــردن دایمــی آنهــا و حرکتشــان در شــهرها، در کنــار ســودآوری هــر چــه بیشــتر، 
بــه هــر شــکل و حیلــه ای، مســاله عبــور و مــرور نیــز بــر زندگــی و توســعه شــهرها ســایه انداختــه اســت کــه حاصــل آن 
ــواع آلودگی هــا و نابــودی زیســتگاه روزمــره انسان هاســت. حــق بــه شــهر نقــدی تمــام عیــار بــر چنــان شــرایطی اســت  ان
کــه گویــی هرگــز از رشــد بــاز نمی مانــد. "حــق بــه شهر"پاســخی بــه بی اعتنایــی بــه سرنوشــت انســانهای شــهری اســت. 
انســانهایی کــه حتــی بهنــگام صدمــه خــوردن جــز نگاهــی مــات و مبهــوت، بــه شــکلی کــه هنــوز قیافــه مــرد بیچــاره برزمین 
ــی  ــه جای ــه ب ــا ک ــری از آنج ــل دیگ ــر عم ــه ه ــد ک ــد و می دانن ــری ندارن ــش دیگ ــد، واکن ــی می کن ــم تداع ــاده در ذهن افت
ــت یکایــک شــهروندان در شــکل و شــمایل، کیفیــت  ــزوم دخال ــه شــهر" از ل نمی رســد، بیهــوده و بی مــورد اســت. "حــق ب
ــه  ــر ب ــان خــود جلوت ــه گلگــون ســال های ســال از زم ــت دارد. مرحــوم فریدالدول ــت و در دگرگونی هــای شــهر حکای و کمی
شــهر نگریســته اســت، امــا بی توجهــی او بــه حضــور و دخالــت و اندیشــه، برنامه ریــزی و اقــدام، آن هــم چــه فــردی و چــه 
توســط ســازمان های اجتماعــی و مردمــی کــه از حضــور و مشــارکت شــهروندان شــکل می گیرنــد، ســخنی بــه میــان نیــاورده 

اســت. آیــا بــه راســتی امــروز پــس از 80 ســال بــر ایــن کاســتی غلبــه کرده ایــم؟
مطرح کننــدگان ایــن اندیشــه برجســته تاکیــد کرده انــد کــه تــا ســودآوری از طریــق خریــدن قوانیــن و یــا بی اعتنایــی کامــل 
ــه حقــوق مــردم و قوانیــن پاســدار آن حقــوق کــه مهمتریــن دلیــل وجــودی موضوعــی بنــام شهرســازی و رشــد دایمــی  ب
شــهری اســت، هیــچ حــق و قانونــی ارزش و موضوعیــت واقعــی خــود را بــه دســت نمیــآورد. بــه ایــن دلیــل "حــق بــه شــهر" 
ــه کــس و  ــه هم ــا ب ــی بی اعتن ــه ســرمایه اندوزی اقلیت ــوردن سرنوشــت انســان و ســرزمین ب ــره خ ــردن گ ــو ک ــن بازگ ضم
همــه چیــز، از ضــرورت پایــان دادن بــه چنــان سرنوشــتی یــاد مــی کنــد. تاکیــد "حــق بــه شــهر" بازگردانــدن جوهــر واقعــی 
انســان بــودن بــه زندگــی، بــه خصــوص زندگــی شــهری اســت. نکتــه ارزنــده دیگــر تاکیــد ارائه کننــدگان ایــن اندیشــه درخــور 
توجــه برایــن واقعیــت اســت کــه "حقــوق بشــر"، "حقــوق شــهروندی"، پیدایــش شــهروند آگاه، مســوول و صاحــب حــق حتــی 
در کشــورهایی کــه حقــوق مذکــور بــرای قرنهــا مطــرح بــوده اســت، امــری ناتمــام و ظاهــری اســت. وهرگــز بــه شــکلی کــه 
بایــد وجــود داشــته باشــد و موثــر واقــع شــود، پدیــد نمی آیــد. البتــه بــرای ایــن معلــم تردیــدی باقــی نمانــده اســت کــه "حــق 
بــه شــهر" اگــر درســت مطــرح شــود حــاوی مطالبــی اســت بــه مراتــب فراتــر از آنچــه کــه عرضــه شــد. تــا چــه پیــش آیــد ...
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چکــیده
حــق بــه شــهر در مفهــوم واقعــی خــود تناقضــی بــا ســایر حقــوق شــهروندی نــدارد، امــا محدودیت هــا و ضعف هایــی کــه در 
تعریــف ماهیــت و تبییــن جایــگاه ایــن حــق از یــک ســو، و برقــراری تعامــل بیــن آن بــا ســایر حقــوق از ســوی دیگــر وجــود 
دارد، چالش هــا و پیامدهایــی بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه در طرح هــا و برنامه هــای توســعه شــهری در مقیــاس عــام و در 
بســتر اقدامــات نوســازی شــهری در مقیــاس خــاص، نمــود واقعــی پیــدا می کنــد. از مهمتریــن تعارضاتــی کــه بیــن اهــداف 
ــه " حــق مالکیــت خصوصــی" می باشــد،  ــه شــهر" و فراینــد "اقدامــات نوســازی شــهری" وجــود دارد، بیتوجهــی ب "حــق ب
حــق بــه فضــای خصوصــی، حقــی اســت کــه زندگــی کــردن ســاکنین را در شــهر معنــا می بخشــد، امــا وقتــی کــه اقدامــات 
نوســازی شــهری بــا هــدف تحقــق پذیــری حــق بــه شــهر، حــق بــه فضــا را از ســاکنین ســاقط کنــد و حــق مالکیتــی ایــن 
ســاکنین را بــه حاشــیه برانــد، نــه تنهــا حــق بــه شــهر تحقــق نخواهــد یافــت بلکــه بی عدالتــی در فضاهــای شــهری نیــز 
نمایانتــر خواهــد شــد. ایــن پژوهــش درصــدد اســت، بــا نقــد و بررســی پــروژه اتوبــان امــام علــی از دو بعــد حــق مالکیــت و 
حــق بــه شــهر، از یــک ســو در جهــت تقویــت مفهــوم و جایــگاه "حــق بــه شــهر" و در راســتای آن، تعریف"حــق مالکیــت"گام 
بــردارد و از ســوی دیگــر تقابــل موجــود بیــن حــق مالکیــت و حــق بــه شــهر را بــه تعادلــی دوســویه ســوق دهــد، لــذا ایــن 
پژوهــش از ماهیــت و رویکــرد کیفــی برخــوردار بــوده و بیشــتر بــر تحلیــل نقــد گونــه ای اســتوار اســت کــه بــا اســتفاده از 
"اســتدالل منطقــی" هــم در بعــد نمونــه مــوردی )اتوبــان امــام علــی در محــالت اتابــک و مینایــی( و هــم در بعــد مطالعــات 
اســنادی، بــه تحلیــل و بررســی جایــگاه دو مفهــوم "حــق بــه شــهر و مالیکــت" در فرایند اقدامات نوســازی شــهری می پــردازد.
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1-مقدمــه
در بســتر ضوابــط و مقــررات شهرســازی کشــور، پروژه هــای توســعه شــهری در مقیاس هــای مختلفــی و بــا اهــداف متنوعــی 
از قبیــل بهبــود حمل ونقــل شــهری، نوســازی بافت هــای شــهری و ارتقــا کیفیــت محیــط زندگــی در جهــت بهبــود وضعیــت 
شــهر و ســامان بخشــیدن بــه ابعــاد مختلــف زندگــی شــهری تهیــه شــده و بــه اجــرا در می آیــد. امــروزه بســیاری از شــهرهای 
کشــور بخصــوص کالنشــهر تهــران بــه دلیــل افزایــش جمعیــت، مهاجرت هــای بی رویــه و توســعه افقــی شــهر، عــدم خدمــت 
رســانی جدیــد بــه هســته های قدیمــی شــهر و همچنیــن تمرکــز فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی در ایــن بخــش موجــب 
شــده کــه بافت هایــی از ایــن قبیــل از نظــر امنیتــی، اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطی و قانونــی بــا مشــکالتی روبــه رو 
شــوند کــه باعــث فرســودگی اجتماعــی و کالبــدی درونــی بافت هــا گردنــد و بــه دنبــال آن پاییــن آمــدن کیفیت محیــط زندگی 
را در پــی داشــته باشــند. بــه دنبــال ایــن فرآینــد، مدیریــت شــهری بــا اقدامــات نوســازی نوســازی کــه در بســتر فضاهــای 
شــهری بــه اجــرا در مــی آورد، بــه دنبــال ارتقــا کیفیــت زندگــی شــهری و زیســت پذیری نمــودن فضاهــای شــهری می باشــد.
ســاماندهی بافت هــاي فرســوده و بــه طــور کلــی اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری، یــک موضــوع چنــد وجهــی و چنــد 
نظمــي اســت، در ایــن بیــن نظــام حقوقــي ســاماندهی و اقدامــات نوســازی نوســازی ایــن بافت هــا کــه از مهم تریــن وجــوه 
و زمینه هــای تحقــق پذیــري آن بــه شــمار مــي رود، تاکنــون در ایــران کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ بــه طوریکــه 
ــه موقــع امــالک  یکــي از بزرگ تریــن مشــکالت اجرایــي ســاماندهی آن بافت هــا در شــهر تهــران، عــدم امــکان تملــک ب
واقــع در طرح هــای مربوطــه اســت )کمانــرودی، 1392: 243(. در فرآینــد ایــن اقدامــات، گروه هایــی بــه عنــوان ذی نفعــان و 
ذی نفوذهــای مداخله گــر در طرح هــا و پروژهــای مذکــور، چــه نمایــان و چــه پنهــان در ســازماندهی ایــن اقدامــات مداخلــه 
نمــوده و در مقابــل گروهایــی از ســاکنین، تحــت تأثیــر ایــن اقدامــات بــه حاشــیه رانــده می شــوند. یــن چالــش در فراینــد 
اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری از عــدم تعــادل میــان منافــع عمومــی و حقــوق مالکانــه موجود ناشــی می شــود. بــه عبارتی 
دیگــر اقدامــات نوســازی نوســازی کــه در بســتر فضاهــای شــهری و در جهــت تحقــق پذیــری "حــق بــه شــهر" بــه اجــرا در 
می آیــد، از حقــوق مالکیتــی ســاکنین، کــه بــه نوعــی تحــت عنــوان "حــق فضــای خصوصــی" نامیــده می شــود، غافــل بــوده و 
در نتیجــه حقــوق شــهروندی و مدنــی ایــن ســاکنین بــه انــزوا کشــیده می شــود. بــه عبــارت دیگــر ایــن پروژه هــا در بســتری 
بــه اجــرا در می آینــد کــه مالکیــت خصوصــی ایــن بســتر را تحــت تأثیــر قــرار داده و از آن تأثیــر می پذیــرد، تعارضاتــی کــه 
فــی مابیــن منافــع عمومــی و حــق مالکانــه در بســتر پروژه هــای شــهری اتفــاق می افتــد در حقیقــت تعــارض میــان "حــق 
بــه شــهر" بــه عنــوان حقــی بــرای ســاکنین شــهر و "حــق بــه فضــای خصوصــی" بــه عنــوان حقــی بــرای ســاکنین فضــا 
)منظــور از فضــا، فضــای خصوصــی و منظــور از حــق، حــق مالکیــت می باشــد(، در بســتر اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری 
می باشــد. بــا مفاهیــم مختلــف حقوقــی، پژوهش هــا در رابطــه بــا حــق شــهر، مبهــم و از اســاس گشــوده مانده انــد، از یــک 
ســو گشــوردگی مفهــوم حــق شــهر می توانــد در خدمــت تببیــن ارتباطــات میــان مباحثــات مختلــف راجــع بــه عدالــت اجتماعی 
باشــد و از ســوی دیگــر دشــوار اســت کــه ایــن گشــودگی اساســی را بــا ایــن پنــداز تطبیــق داد کــه اهمیــت عملــی حقــوق 
هــم بســتگی بــه ایــن دارد کــه چگونــه مــا یــک حــق را تبییــن می کنیــم و هــم بــه شــکل خاصــی کــه یــک حــق بــرآورده 
ــواردی از  ــه در م ــرد ک ــا نشــأت می گی می شــود )شــفیعی و خدابخــش، 1391(. مســئله اساســی موضــوع پژوهــش از آن ج
اقدامــات و پروژه هــای نوســازی نوســازی شــهری در راســتای تحقــق حــق بــه شــهر، تأمیــن حقــوق مالکانــه و دســتیابی بــه 
منافــع عمومــی در تعــارض بــا یکدیگــر اســتفاده می شــود و ضعــف مقــررات در ایــن حــوزه بیــش از بیــش موجــب پیچیدگــی 
موضــوع و عــدم اجــرای صحیــح پروژه هــا می شــود، بــه دنبــال ایــن مســئله، هــدف پژوهــش حاضــر، بررســی اتوبــان امــام 
علــی بــه عنــوان اقدامــی نوســازی در محــدوده محــالت اتابــک و مینایــی، و نقــد جایــگاه "حــق بــه شــهر" و "حــق مالکیــت 

خصوصــی" در بســتر ایــن پــروژه می باشــد.

2-روشپژوهـش
ایــن پژوهــش بیــش از آنکــه بــه دنبــال یافتــن پاســخی در بــاب مســئله پژوهــش )تقابــل حــق بــه فضــای مالکیــت و حــق 
بــه شــهر در اقدامــات نوســازی شــهری( باشــد، بــا نقــد و بررســی اتوبــان امــام علــی بــه عنــوان پــروژۀ نوســازی نوســازی، 
در جهــت تقویــت مفهــوم و جایــگاه "حــق بــه شــهر" و همراســتا بــا آن و تعریف"حــق بــه فضــای مالکیــت خصوصــی" بــه 
تدویــن در آمــده اســت. لــذا پژوهــش از ماهیــت و رویکــرد کیفــی برخــوردار بــوده و بیشــتر بــر تحلیــل نقــد گونــه ای اســتوار 
اســت کــه بــا اســتفاده از "اســتدالل منطقــی" هــم در بعــد نمونــه مــوردی )اتوبــان امــام علــی در محــالت اتابــک و مینایــی( 
و هــم در بعــد مطالعــات اســنادی، بــه تحلیــل و بررســی جایــگاه دو مفهــوم "حــق بــه شــهر و حــق مالکیــت خصوصــی" در 
فراینــد اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری می پــردازد. اطالعــات مــورد نیــاز براســاس "مشــاهده اســنادی" منجملــه منابعــی 
کــه بــه مجموعــه ی فکــری حــق بــه شــهر و حــق بــه فضــا )حقــوق مالکانــه( مرتبــط بــوده و در بخش هایــی نیــز برپایــه 

"مشــاهده میدانــی" از اتوبــان امــام علــی و محــدوده اطــراف آن در محــالت اتابــک و مینایــی، جمــع آوری شــده اســت.

3-چهارچوبنظـری
3-1.اقداماتنوسـازیشهری

ــارت اســت از برنامه ریــزی،  نوســازی بافــت در مقیــاس خــاص و اقدامــات نوســازی نوســازی شــهری در مقیــاس عــام، عب
طراحــی و مدیریــت هــر گونــه پــروژه و طرحــی کــه در جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی شــهری در بســتر فضاهــای خصوصــی 
و عمومــی شــهر بــه وقــوع می پیونــدد. در دهه هــای اخیــر رشــد ســریع شهرنشــینی، توســعه و گســترش بی رویــه شــهرها، 
ــن  ــه شــدت یافت ــوان ب ــده، می ت ــن پدی ــای ای ــراه داشــته اســت. از پیامده ــه هم ــی را ب ــا، معضــالت و پیچیدگی های تنگناه
ضرباهنــگ تغییــرات کالبــدی شــهرها از یــک ســو و جریانــات فضایــی جمیعتــی از ســوی دیگــر اشــاره کــرد، کــه اغلب ســبب 
افــت منزلت هــای اجتماعــی، نابســامانی در ســازمان فضایــی- کالبــدی، زوال اقتصــادی، عدالــت اجتماعــی و حقوق شــهروندی 
شــده اســت. شــهر ســنتی بــه مثابــه سیســتمی طبیعــی و خودگــردان کــه در طــی فراینــدی تاریخــی قــادر بــه ایجــاد تعــادل 
ــا  ــر صنعتی شــدن کــه ب ــه نظی ــد نیروهــای دامن گســتر مدرنیت ــر تول ــود؛ در اث ــان نیازهــا و آســیب های خــود ب و تناســب می
ــد.  ــل گردی ــون تبدی ــا و آســیب های گوناگ ــه عرصــه ای از چالش ه ــود، ب ــراه ب ــی هم ــزی و نظارت ضعــف نهادهــای برنامه ری
ــه  ــه درک از شــهر ب ــه سیســتمی طبیعــی جــای خــود را ب ــه مثاب تحــت تأثیــر چنیــن زمینــه ای اســت کــه فهــم از شــهر ب
ــه پدیــده ای انســانی می دهــد کــه قابلیــت شــناخت، پیش بینــی و کنترل پذیــری دارد. در ایــن راســتا اســت کــه برنامــه  مثاب
توســعه و عمــران شــهری در جهــت سامان بخشــی بــه تغییــرات شــهری مــورد توجــه برنامه ریــزان شــهری قــرار می گیــرد.
ــي  ــزان شــهري، تکنوکرات های ــر برنامه ری ــع درحال توســعه نشــان مي دهــد کــه اکث ــد تاریخــي توســعه شــهري در جوام رون
هســتند کــه بینــش فنــي– ابــزاري آنهــا در توســعه و عمــران شــهري بــر جنبه هــاي اجتماعــي- فرهنگــي مردمــان شــهري 
ــدی شــهر ایجــاد کــرده و هــم  ــراي سیســتم اجتماعــي، فرهنگــي و کالب ــر نارســایي هایي را هــم ب ــن ام ــه دارد کــه ای غلب
ــزاري خــود ناموفــق مي ســازد. از ســوي دیگــر، بینــش فن ســاالرانه  ــه اهــداف اب نوســازی بافت هــای فرســوده را در نیــل ب
نســبت بــه فراینــد توســعه و عمــران شــهري و روش هــاي بدســت آمــده از چنیــن بینشــي، قــادر بــه درک جنبه هــاي ذهنــي 
و تعریف گرایانــه مردمــان شــهري در قبــال پروژه هــاي فني–عمرانــي شــهر نبــوده و در صــورت پرداخــت بــه ابعــاد اجتماعــي، 
ــر جنبه هــاي عینــي نوســازی بافت هــای فرســوده توجــه مي گردد.آنچــه کــه در  ــًا ب فرهنگــی و کالبــدی ایــن طرح هــا صرف
بررســی ســیر تکوینــی نوســازی شــهری بــه عنــوان بخشــی از توســعه های شــهر، مالحظــه می گــردد، نوع نــگاه بــه روش های 
مداخلــه و اقدامــات حاصــل از پروژه هــای ضربتــی در مقیــاس کالن بــا پیــش زمینه هــای آمرانــه و اجبــاری و تاکیــد بیشــتر بــر 
ابعــاد کالبــدی و اقتصــادی و همچنیــن تســلط اندیشــه های مدرنیســتی و عــدم توجــه بــه پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی در 
رویکردهــای پیــش از بازآفرینــی، بــه ســوی اقداماتــی قابــل انعطاف تــر، ترجیحــی، خــرد مقیــاس و جامــع نگــر، تغییــر نمــوده 
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ــن ویژگی هــای نظــام شــرقی  ــن یکــی از مهمتری ــر زمی ــردی ب اســت )بحرینــی و دیگــران، 1393: 18(. فقــدان مالکیــت ف
بــه شــمار مــی رود کــه در واقــع نشــان دهنــده اثــار حاکمیــت شــهر زورمــدار اســت کــه خــود محصــول حاکمیتــی اســتبدادی 
بــوده اســت، بــه طــوری کــه از مالکیــت بــه عنــوان حــق حکومــت بــا قابلیــت واگــذاری و بازپــس گیــری در هــر لحظــه و 

خانــواده ای را از هســتی ســاقط کنــد، مطــرح می گــردد )پیــران،1376(.
بــا وجــود ایــن تغییــر محتوایــی در بســتر اقدامــات نوســازی شــهری، همچنــان پروژه هــا و اقداماتــی در جهــت بهبــود کیفیــت 
زندگــی شــهری و تقویــت خدمــات رســانی از قبیــل دسترســی، بــه اجــرا در می آینــد کــه آثــار و نتایــج مخــرب غیــر قابــل 
انــکاری را بــر جــای می گذارنــد. هــر نــوع اقــدام نوســازی در هــر بســتری کــه بــه اجــرا در می آیــد بــا سیاســت ها و اهدافــی 
کــه در پیــش می گیــرد، بــه نتایــج و خروجی هایــی دســت پیــدا می کنــد کــه باعــث افزایــش کمــی و کیفــی زندگــی در ایــن 
ــزان ایــن  ــوده و مــورد بی توجهــی برنامه ری بســترها می شــود، امــا آن چــه عمــوم اقدامــات نوســازی شــهری از آن غافــل ب
ــات نوســازی شــهری می باشــد.  ــد اقدام ــده شــده در فراین ــه حاشــیه ران ــه گروه هــای ب ــرد، عــدم توجــه ب ــرار می گی ــر ق ام
هــر چنــد ایــن گــروه مذکــور در هــر پــروژه و اقــدام نوســازی ای، متفــاوت می باشــد، امــا ایــن گــروه یــا جایگاهــی در فراینــد 
ــه عنــوان گروهــی از ذی نفــوذ ایــن طرح هــا مطــرح نمی شــود. چنیــن رویکــردی ســبب  ــا ب اقدامــات نوســازی نداشــته و ی
می شــود کــه بــه بــه دنبــال بهبــود و درمــان زندگــی بخشــی از ســاکنین شــهر، حقــوق زیســتی بخشــی دیگــر از ســاکنین 

ــا چالش هایــی روبــه رو شــود. شــهر ب
ــا  ــان امــام علــی )ع( اشــاره نمــود؛ در طــرح نــواب همزمــان ب ــواب و اتوب ــه ایــن رویکــرد می تــوان بــه طرح هــای ن از نمون
ــه  ــز ب ــی نی ــام عل ــان ام ــد و در طــرح اتوب ــه وجــود می آی ــاالی خطــوط راه آهــن ب ــروژه، ســکونتگاه غیررســمی ب اجــرای پ
دنبــال اجــرای ایــن بزرگــراه در جهــت تســهیل دسترســی از شــمال بــه جنــوب شــهر، نزدیــک بــه هفــت هــزار خانــوار واحــد 
مســکونی خــود را از دســت می دهنــد، لــذا اقدامــات نوســازی شــهری هــر چنــد راهبردهایــی بســیار منطقــی و علمــی بــرای 
بهبــود زندگــی شــهری در دســتور کار خــود قــرار داده اســت امــا غفلــت از ابعــاد پنهــان یــا نیمــه پنهانــی کــه زندگــی بعضــی 

از ســاکنین شــهر را بــه خــط می انــدازد، کیفیــت محتوایــی فراینــد ایــن اقدامــات را مــورد نقــد قــرار می دهــد.

3-2.حقمالکیتخصـوصـی
ــد.  ــل یافته ان ــر تداخ ــده در یکدیگ ــه ای پیچی ــه بگون ــی ک ــای عموم ــی و فضاه ــای خصوص ــت از فضاه ــی اس ــهر ترکیب ش
نیــاز انســان بــه برقــراری ارتبــاط و ارائــه اندیشــه ها و افــکار در فضــای شــهر و نیــز نیــاز روانــی او بــه ایجــاد مرکــزی در 
ــوده اســت. فضاهــای عمومــی، عرصــه  مجتمع هــای زیســتی، عامــل شــکل گیری بناهــا و فضاهــای عمومــی در شــهرها ب
ــدازه تاریــخ زندگــی انســان قدمــت  ــه ان ظهــور وجــه اجتماعــی زندگــی انســان در جامعــه اســت. از ایــن رو ایــن فضاهــا ب
داشــته و عضــوی از جامعــه اســت کــه می تــوان آن را در تمــام جوامــع انســانی اولیــه بــه روشــنی مشــاهده کــرد )بصیــری و 
خلیجــی، 1392: 38(. تفکیــک فضــای اجتماعــی و فضاهــای تحــت تصــرف مــا بــه عرصه هــای عمومــی و خصوصــی یکــی 
ــا  ــه م ــره هم ــی روزم ــد. زندگ ــازماندهی می کن ــود را س ــه خ ــاع چگون ــه اجتم ــن ک ــاره ای ــدی اســت در ب ــای کلی از مولفه ه
زندگــی در فضــا اســت، ایــن فضــا از فضــای بــدن تــا فضاهــای عمومــی در نوســان اســت، مــا در اوقــات مختلــف در طــول 
شــبانه روز در محیط هــای گوناگونــی قــرار می گیریــم: از فضــای صمیمــی خانــه گرفتــه تــا فضــای بیــن شــخصی مدرســه و 
محــل کار و فضــای غیرشــخصی خیابان هــای پررفــت و آمــد )مدنــی پــور،1389(، لــذا مجموعــه ایــن فضاهــا بــا پیوســتگی 
ناگسســتنی از یــک ســو و بعــد زمانــی بیــن آن هــا از ســوی دیگــر، زندگــی روزمــره را تشــکیل می دهنــد. حــق بــه شــهر در 
حقیقــت حــق بــه مجموعــه ایــن فضاهــای شــهری می باشــد که ایــن فضاهــای شــهری، از مقیــاس فــردی )فضــای خصوصی 
بــدن( آغــاز شــده، بعــد از گــذر از مقیــاس گروهــی )ســکونت گاه شــخصی و فضاهــای نیمه خصوصــی( بــه مقیــاس شــهری 
)فضاهــای عمومــی( محــدود می شــود. از نظــر مالکیتــی نیــز فضاهــای خصوصــی عبــارت اســت از فضاهایــی کــه مالکیــت 
و مدیریــت آن بعــد خصوصــی و شــخصی دارد و در مقابــل فضاهــای عمومــی فضاهایــی بــرای عمــوم ســاکنین شــهر و بعــد 

عمومــی و جمعــی دارد و مالکیــت و مدیریــت فضاهــای عمومــی شــهر بــه مدیریــت شــهری وابســته اســت. حــال ایــن ســؤال 
مطــرح می شــود کــه، آیــا مدیریــت ایــن فضاهــا )خصوصــی و عمومــی( در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار دارد یــا بایســتی همســو 
باشــد؟ در حقیقــت حــق بــه فضــای خصوصــی در برابــر حــق بــه شــهر قــرار می گیــرد، حــق بــه شــهر در معنــای واقعــی 
خــود بســیار گســتردهتر و مشــمول تمامــی ایــن حقــوق می باشــد ولــی آن چــه کــه ماهیــت حــق بــه شــهر را در تقابــل بــا 
ســایر حقــوق )مثــل حــق مالکیــت خصوصــی( قــرار می دهــد، ضعــف در فراینــد اقداماتــی اســت کــه در جهــت تأمیــن حــق 

بــه فضــا بــه فضاهــای شــهری تحمیــل می شــود.

3-3.حقبهشــهر
حــق بــه شــهر، مفهومــی اســت کــه حــق زندگــی را در بســتری فضائــی بــه نــام شــهر تأکیــد می کنــد، شــهر در ایــن مفهــوم 
اهمیــت ویــژه ای می یابــد تــا حــدی کــه بــرای زندگــی بهتــر، ســاکنان حقــوق فــردی و جمعــی خــود را نــه در معنــای عــام 
بلکــه بایــد ایــن حقــوق را در فضائــی بــه نــام شــهر طلــب کننــد )ابراهیــم پــور، 1393(. حــق بــه شــهر، حقوقــی اســت کــه 
ــه ِفور بــه عنــوان پایه گــذار ایــن نظریــه معتقــد  تمامــی شــاخص های زیســتی پایــدار را در بــر می گیــرد، بــه طــوری کــه لُـ
اســت کــه حقــوق بشــر بــه عنــوان حقــی کــه مــورد تأییــد جامعــه جهانــی می باشــد، در جهــت دســتیابی بــه اهــداف "حــق 
بــه شــهر" الزم می باشــد ولــی کافــی نیســت، لــذا حــق شــهر، در عیــن حــال کــه همراســتا بــا حقــوق فــردی تــک تــک 
ــرای ارتقــا کمــی و کیفــی زندگــی شــهری و در نتیجــه حــق تمامــی ســاکنین شــهر اســت.  شــهروندان می باشــد، حقــی ب
حــق شــهر بــه عنــوان حــق عمومــی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت، بــه رســمیت شــناختن حــق شــهر یعنــی اینکــه، 
همــگام بــا حقــوق بشــر بــه عنــوان مبنــای حقوقــی انســان، بایــد نیــاز انســان در ارتبــاط بــا مقولــۀ فضــا و خدمــات شــهری 
ــه  ــه صــورت جمعــی از حقــوق انســان دفــاع شــود، حــق محیط زیســت و حــق ب مــورد توجــه قــرار گیــرد. در واقــع بایــد ب
ــال شــهر، حــق در  ــی حــق در قب ــاری، 1391(. حــق شــهر یعن ــی اســت )اطه ــوق جمع ــن حق ــارز ای ــای ب توســعه، نمونه ه
قبــال تفــاوت و حــق زندگــی مدنــی، در واقــع حــق شــهر حقــی دوســویه اســت؛ بــدان معنــا کــه مــا بــر شــهر حقــی داریــم 
و شــهر نیــز بــر مــا حقــی دارد )حبیبــی، 1391(. لُـــه ِفور معتقــد اســت کــه پایــه گــذاری حــق بــه شــهر در بســتر فضاهــای 
شــهری، بــه مثابــه گریــز از شــهر انحطــاط یافتــه و نوســازی نشــده از "زندگــی شــهری از خــود بیگانــه" می باشــد، از خــود 
ــدد، روزمرگــی کــه زندگــی ســاکنین شــهر را  ــوع می پیون ــه وق ــد روزمرگــی ب بیگانگــی زندگــی شــهری در ســاختار و فراین
ــوان در  ــم را می ت ــن مه ــی ای ــود واقع ــود، نم ــراد می ش ــی در اف ــود بیگانگ ــروز از خ ــب ب ــه موج ــوده و در نتیج ــرل نم کنت
ابعــاد مختلــف زندگــی ســاکنین شــهر از قبیــل بعــد اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، حقوقــی، زیســت محیطی و ... چــه در 
بعــد پنهــان و چــه در بعــد جویــا شــد. لوفبــور در ارائــه حــق بــه شــهر خــود، دو وجــه را مــورد تاکیــد قــرار می دهــد، یکــی 
اینکــه بتوانیــم شــهر را از ســیطرۀ قــدرت و ســرمایه بیــرون آوریــم و در شــهری کــه ارزش مبادلــه بــر آن حاکــم شــده، بــه 
ارزش مصــرف تقــدم دهیــم و بــه ایــن ترتیــب خالقیــت را بــه شــهر بازگردانیــم و شــهر را اثــِر انســان کنیــم. شــهر بــه مثابــۀ 
آفریــده انســان، نــه اینکــه انســان در آن تختــه بنــد و در حصــار شــده باشــد و ســبک زندگــی ای را کــه بــه او تحمیــل شــده 
تکــرار کنــد )اطهــاری،1391(. بــا ایــن تعاریــف، جایــگاه حــق بــه شــهر در بســتر اقدامــات نوســازی شــهری بــا ابهاماتــی روبــه 
رو اســت کــه پژوهــش حاضــر در راســتای بررســی ایــن ابهامــات بــه تحلیــل نمونــه ای از اقدمــات نوســازی شــهری و نقــد 

ــردازد. ــه شــهر می پ ــدگاه حــق ب آن از دی

4-نقدوبررسیاتوبانامامعلی)درمحالتاتابکومینایی(بهعنواناقدامنوسازیازبعد"حق
مالکیتخصوصیوحقبهشهر"   

اتوبــان امــام علــی بــه عنــوان اقــدام نوســازی، در جهــت بهبــود دسترســی و کیفیــت زندگــی شــهری، در مســیر عبــوری 
از شــمال تهــران بــه جنــوب شــهر، از بســتر دو محلــه قدیمــی منطقــه 15 تهــران یعنــی محــالت اتابــک و مینایــی عبــور 
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می کنــد. گــذر بزرگــراه امــام علــی از ایــن دو محلــه نــه تنهــا همراســتا بــا شــبکه معابــر شــهری موجــود ایــن دو محلــه 
نبــوده و ســاختار و ســازمان فضایــی محــالت یــاد شــده را بــه کلــی زیــر و رو کــرده اســت، بلکــه موجــب تخریــب تعــداد 
بشــماری از واحدهــای مســکونی ســاکنین محــدوده در فراینــد ســاخت بزرگــراه امــام علــی گردیــده اســت. همچنیــن نــه 
ــر ســکونت  ــی ب ــی مبن ــه تضمین ــاخته بلکــه هیچگون ــه رو س ــا ســردرگمی روب ــکان اخراجــی از ملکهایشــان را ب ــا مال تنه
دوبــاره ایــن اخراجی هــا بــا توجــه بــا اوضــاع نامناســب مســکن، وجــود نــدارد. همیــن امــر باعــث ایجــاد تعــارض دوســویه 

بیــن حقــوق خصوصــی )حــق مالکیــت( و حقــوق عمومــی )حــق بــه شــهر( عمومــی شــده اســت.

شکل شماره )1( - فرایند شکل گیری اتوبان امام علی در محالت اتابک و مینایی طی سال های 1383-93

تصویر شماره 6- خرداد ماه 1392تصویر شماره 5- آبان ماه 1391

تصویر شماره 8- فروردین ماه 1393تصویر شماره 7- فروردین ماه 1393

تصویر شماره 2- مردادماه 1386تصویر شماره 1- تیرماه 1383

تصویر شماره 4- تیرماه 1390تصویر شماره 3- مهرماه 1388

زندگــی روزمــره همــه مــا زندگــی در فضاســت. ایــن فضــا از فضــای بــدن تــا فضاهــای عمومــی در نوســان اســت، مــا در 

اوقــات مختلــف در طــول شــبانه روز در محیط هــای گوناگونــی قــرار می گیریــم: از فضــای صمیمــی خانــه گرفتــه تــا فضــای 
ــن  ــذا مجموعــه ای ــور،1389(، ل ــی پ شــخصی، مدرســه، محــل کار و فضــای غیرشــخصی خیابان هــای پررفــت و آمــد )مدن
فضاهــا در یــک پیوســتگی ناگسســتنی از یــک ســو و بعــد زمانــی بیــن آن هــا از ســوی دیگــر، زندگــی روزمــره را تشــکیل 
می دهنــد. حــق بــه شــهر در حقیقــت حــق بــه مجموعــه ایــن فضاهــای شــهری می باشــد کــه ایــن فضاهــای شــهری، از 
مقیــاس فــردی )فضــای خصوصــی بــدن( آغــاز شــده، بعــد از گــذر از مقیــاس گروهــی )ســکونت گاه شــخصی و فضاهــای 
نیمه خصوصــی( بــه مقیــاس شــهری )فضاهــای عمومــی( محــدود می شــود، نتیجــه ایــن فراینــد عبــارت اســت از اینکــه؛ حــق 
بــه شــهر در بســتر فضاهــای شــهری زمانــی تحقــق پذیــر خواهــد بــود کــه همراســتا بــا تحقق پذیــری حــق ســایر فضاهــای 
تعریــف شــده باشــد، بــه نحــوی کــه اگــر حــق فضــای شــخصی بــدن یــا حــق مالکیــت خصوصــی، بــا هــدف تحقق پذیــری 
حــق بــه شــهر مــورد غفلــت قــرار گیــرد، نــه تنهــا حــق بــه شــهر در مفهــوم واقعــی خــود اتفــاق نخواهــد افتــاد بلکــه عدالــت 

اجتماعــی را نیــز بــا ابهاماتــی روبــه رو خواهــد ســاخت.
اقدامــات نوســازی شــهری بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی و دسترســی عمــوم ســاکنین بــه خدمــات شــهری، منجــر بــه تهیه 
ــی  ــدف اصل ــم انداز و ه ــه چش ــود اینک ــا وج ــود، ب ــرد و کالن می ش ــاس خ ــا در مقی ــا و برنامه ه ــا، پروژه ه ــرای طرح ه و اج
ایــن نــوع اقدامــات همراســتا بــا تحقــق پذیــری حــق بــه شــهر می باشــد ولــی در فراینــد و ســاختار ایــن اقدامــات چالش هــا 
و نقــاط ضعفــی وجــود دارد کــه ایــن اقدامــات نوســازی را در تقابــل بــا اهــداف و آرمان هــای حــق بــه شــهر قــرار می دهــد. 
از مهم تریــن نقــاط ضعــف و چالش هــای مطــرح در ایــن فراینــد، عــدم توجــه بــه حــق بعضــی از فضاهــا می باشــد، کــه از 
مهم تریــن ایــن فضاهــا نیــز می تــوان بــه فضــای خصوصــی مالکیتــی اشــاره نمــود، کــه در حقیقــت بــا بی توجهــی بــه حــق 
فضاهــای خصوصــی، حقــوق مالکانــه کــه بــه عنــوان بارزتریــن و بنیادی تریــن حقــوق در قانــون مدنــی و قانــون اساســی و 
ســایر قوانیــن شهرســازی مطــرح می باشــد، مــورد غفلــت قــرار می گیــرد. عــدم توجــه بــه حقــوق مالکانــه، یعنــی بــه حاشــیه 
رانــده شــدن حــق بــه فضاهــای خصوصــی؛ علــت تاکیــد بــر مفهــوم حقــوق بــه حاشــیه رانــده، در تعریــف ســاختار قــدرت در 
حــوزه برنامه ریــزی شــهری نهفتــه اســت. ســاختار قــدرت در سراســر جهــان از دو نهــاد کلــی تشــکیل شــده اســت: بخــش 
عمومــی و بخــش خصوصــی. ادعــای بخــش عمومــی پیگیــری منافــع عمومــی اســت و بخــش خصوصــی نیــز بــه دنبــال 
ســود اقتصــادی اســت. پیونــد میــان ایــن دو بخــش ســاختار قدرتــی را می ســازد کــه بــه توســعه می انجامــد. در ایــن میــان، 

بــه دلیــل مبهــم بــودن مفهــوم منفعــت عمومــی، ایــن منفعــت در خدمــت ســاختار قــدرت تعریــف می شــود.
بــرای مثــال هــدف پــروژه ای چــون نــواب بــه عنــوان منافــع عمومــی شــهروندان تهــران تعریــف شــده بــود. ســایر طرح هــای 
ــل، دو طبقــه کــردن  ــواع طرح هــای ترافیکــی چــون احــداث تون ــا ان ــر ی شــهری چــون نوســازی محدوده هــای آســیب پذی
تقاطع هــا و غیــره نیــز بــه عنــوان منافــع عمومــی شــهروندان تعریــف و معرفــی می شــوند. امــا اگــر در الیــه ای دیگــر ایــن 
پروژه هــا را مــورد توجــه قــرار دهیــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه منافــع متولیــان پروژه هــا در ایــن اقدامــات قابــل کتمــان 
نیســت. بایــد اذعــان داشــت کــه بــه طــور کلــی هــر ســاختار و در هــر زمینــه ای، گروه هایــی بــه حاشــیه رانــده می شــوند. 
ــق  ــورد تواف ــا م ــن گروه ه ــع ای ــال اینکــه مناف ــرای مث ــرد، ب ــف متنوعــی را دربرگی ــد طی ــن می توان ــه حاشــیه رفت ــل ب دالی
ــه  ــوق ب ــت حق ــد. کیفی ــرار نمی گیرن ــی ق ــع عموم ــای مناف ــز اولویت ه ــا ج ــن گروه ه ــه مســائل ای ــا آنک ــت نیســت ی اکثری
حاشــیه رانــده شــده نیــز از زمینــه ای بــه زمینــه دیگــر متفــاوت اســت؛ بــرای مثــال در شــهری چــون ســان فرانسیســکو حقــوق 
افــرادی کــه ماشــین دارنــد بــه رانــده شــده اســت، چــون شــهر اولویــت خــود را بــر عبــور و مــرور پیــاده گذاشــته اســت )طیبی، 
1393(. اتوبــان امــام علــی نیــز بــه عنــوان نمونــه ای از ایــن پروژه هــای نوســازی شــهری کــه اهــداف پنهــان و نمایانــی را 

ــل نقــد و تحلیــل می باشــد. ــر دارد، قاب در ب
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شکل )2( - تصاویری از تخریب منازل در طرح اتوبان امام علی )حین اجرای طرح(

حــق شــهر بــه معنــای ایفــای نقــش مســئوالنه در چرخــۀ تصمیم ســازی، تصمیم گیــری، برنامه ریــزی و اقــدام )حبیبــی، 1391( 
می باشــد. چرخــه ای کــه تمامــی فضاهــای مــورد اســتفاده، تمامــی کنشــگران مداخله گــر و تمامــی ذی نفوذهــا و ذی نفعــان 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد. حــق بــه شــهر در بســتر فضاهــای شــهری، مفهومــی بســیار عمیــق تــر نســبت بــه آنچــه 
ــه طــرح و  ــد داشــت. هرگون ــردد، خواه ــای شــهری کشــورمان لحــاظ می گ ــا و طرح ه ــوای برنامه ه ــه در ســاختار و محت ک
برنامــه ای کــه در جهــت تحقق پذیــری حــق بــه شــهر تهیــه و بــه اجــرا در می آیــد، بایســتی فعــل "زندگــی کــردن" در معنــا 
و مفهــوم واقعــی کلمــه را بــرای شــهروندان و ســاکنین مهیــا ســازد. اقدامــات نواســازانه ای کــه در جهــت منفعــت رســانی بــه 
ــه  ــا مفهــوم حــق ب ــا خطــر مواجــه می ســازد، ب ــی زندگــی برخــی از ســاکنین را ب ــد ول ــه اجــرا در می آی عمــوم ســاکنین ب
شــهر همخوانــی نــدارد. اتوبــان امــام علــی بــا هــدف بهبــود دسترســی از مناطــق شــمالی تهــران بــه مناطــق جنوبــی تهــران و 
روان ســازی ترافیــک در بســیاری از گره هــای ترافیکــی، ســاخته شــده اســت، ایــن مهــم بــه معنــای بهبــود کیفیــت زندگــی 
ســاکنین شــهر می باشــد کــه دغدغــه روزمــره مبنــی بــر ترافیــک شــهری داشــته اند، امــا در نقطــه مقابــل بســتری کــه ایــن 
اتوبــان بــر آن نشســته اســت فضــای زندگــی برخــی از ســاکنین شــهر می باشــد کــه حــق زندگــی در فضــای خصوصــی آن هــا 
ــرای ســاکنین ایــن محــالت،  ــده شــدن حــق در فضــای خصوصــی ب ــه حاشــیه ران ــده شــده اســت. علــت ب ــه حاشــیه ران ب
مزیتــی اســت کــه ایــن پــروژه بــرای عمــوم شــهروندان بــه ارمغــان آروده اســت. بــه دنبــال ایــن امــر حــق مالکیــت و حــق 
بــه شــهر در تقابــل یکدیگــر قــرار می گیرنــد. "حــق بــه شــهر" کــه اتوبــان امــام علــی در جهــت تحقــق پذیــری آن در ســطح 
ــاد  ــه شــهر در تناقــض می باشــد. گذشــته از بررســی ابع ــی حــق ب ــا مفهــوم واقع ــال آن می باشــد، ب ــه دنب ــران، ب شــهر ته
ــروژه، از قبیــل؛ مســائل اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطی و کالبــدی کــه در ســطح محالتــی از شــش  مختلــف ایــن پ
منطقــه بــه صــورت مســتقیم و هشــت منطقــه بــه شــکل معیــن، بــر جــای گذاشــته اســت، از بعــد حقوقــی بســیار آمرانــه و 
غیــر منعطــف عمــل کــرده اســت، بــه طــوری کــه تملــک قهــری، آن هــم از خانوارهایــی کــه در محــالت کــم درآمــد شــهر 
ســاکن بوده انــد، جریان هــای فضایــی )فضــای مالکیتــی( ناعادالنــه ای را ایجــاد کــرده اســت بــه طــوری کــه ایــن جریــان نــه 
تنهــا کیفیــت زندگــی اخــراج شــدگان را ارتقــا نبخشــیده چــه بســا باعــث تنــزل کیفــی زندگــی آن هــا و ســکونت در محــالت 
ــه شــهر، "ایفــای نقــش مســئوالنه در چرخــه تصمیم ســازی،  فقیرتــر و حاشــیه نشــین نیــز شــده اســت. وقتــی کــه حــق ب
ــان امــام علــی،  تصمیم گیــری، برنامه ریــزی و اقــدام"، تعریــف می شــود، اجــرای پروژه هــای نوســازی شــهری از قبیــل اتوب
بــا فراینــد و ســازکارهای بســیار پیچیده تــر از آنچــه کــه امــروزه مشــاهده می کنیــم، ســروکار خواهــد داشــت. زیــرا فراینــدی 
ــه  ــدی ک ــا فراین ــد. ام ــه می باش ــی و آمران ــدی تحمیل ــد، فراین ــرار می دهن ــود ق ــتور کار خ ــا دردس ــل طرح ه ــن قبی ــه ای ک
در ماهیــت حــق بــه شــهر تعریــف شــده اســت فراینــدی اســت کــه نــه بــه صــورت آمرانــه بــر ســاکنین بلکــه بــه صــورت 
تعامالنــه بــا ســاکنین تعریــف شــده اســت.دکتر فکوهــی در ارتبــاط بــا معنــای واقعــی حــق بــه شــهر تاکیــد دارد کــه تجربــه 
قــرن بیســتم نشــان می دهــد کــه آزادی و حــق بــه شــهر نــه چیــزی اســت کــه بتوانــد از بــاال ابــالغ شــود )مثــاًل دولــت(، 

و نــه چیــزی اســت کــه از پاییــن باالجبــار بــه دســت آیــد )مثــل فرایندهــای خشــونت آمیــز انقــالب(. فرایندهــای آزادی و 
ــه همیــن دلیــل  ــد در سیســتم کنــش اجتماعــی و تمریــن آن حاصــل شــود، ب ــردن انســان، فقــط می توان ــذت ب رهایــی و ل
ــد )فکوهــی، 1391(. سیســتمی کــه  ــرای اســطوره ســازی و تخیــالت باقــی می گذارن ــن امــکان را ب ایــن سیســتم ها کمتری
بتوانــد ســازماندهی اقدامــات نوســازی شــهری را از رویکــرد آمرانــه بــه رویکــرد تعامالنــه تغییــر ماهیــت بدهــد، سیســتمی 
اســت کــه از کنش هــای سیاســی و اقتصــادی مداخلــه گــر در ایــن اقدامــات نوســازی خــارج شــده و فرصــت تصمیم ســازی، 

ــد. ــرار می ده ــی ق ــای اجتماع ــار کنش ه ــدام را در اختی ــزی و اق ــری، برنامه ری تصمیم گی
شکل )3( - تصاویری از اتوبان امام علی )بعد از اجرای طرح(

5-تقویتجایگاه»حقمالکیتخصوصی«دربستر»حقبهشهر«دراقداماتنوسازیشهری؛
ازتقابلتاتعامل

تنظیــم مناســبات بیــن گروه هــای ذیربــط و ذینفــع از مهم تریــن ویژگی هــا در علــم حقــوق اســت. ایــن نظــم کــه در نســبت 
ــی  ــوق داخل ــع می شــود، در حــوزه و قلمــرو حق ــورد بحــث واق ــه صــورت مرکــب و منفــک از یکدیگــر م ــراد ب ــت و اف دول
ــه اجــرا  عمومــی و خصوصــی قــرار می گیــرد )هاشــمی، 1369(. اقدامــات نوســازی ای کــه امــروزه در کشــورمان تهیــه و ب
در میآیــد، از ابعــاد مختلــف در تناقــض بــا حــق بــه شــهر قــرار دارد، و از میــان ایــن ابعــاد، بعــد حقوقــی ایــن اقدامــات از 
پیچیده تریــن فرایندهــا برخــوردار می باشــد، پیچیدگــی کــه از یــک ســو از مفهــوم واقعــی حــق بــه شــهر و از ســوی دیگــر از 
فراینــد نســجیده و ارزیابــی نشــدۀ  اقدامــات نوســازی، منتــج می شــود. آگــه حــق بــه شــهر را بــه عنــوان جامع تریــن حقــوق 
در عرصــه شهرســازی فــرض کنیــم، ایــن، فراینــد اقدامــات نوســازی هســت کــه بایــد مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد، فراینــدی 
کــه در بســتر آن هــم دولــت و هــم مــردم حضــور دارنــد. لوفبــور معتقــد اســت کــه، حــق شــهر را معــادل زوال دولــت یــا امــر 

سیاســی می دانــد. یعنــی دولــت و امــر سیاســی بایــد از بیــن بــرود تــا حــق شــهر بتوانــد بــه نهایــت خــود برســد.
حــق شــهر یــک حــق آزادی جمعــی اســت، حــق بــه شــهر، حــق آزادی بــه دسترســی بــه منابــع شــهری، حــق تغییــر دادن 
خودمــان از طریــق تغییــر دادن شــهر اســت، بنابرایــن حــّق مــا، اعمــال یــک اراده جمعــی بــرای تغییــر شــکل شهرســازی 
اســت، حــق بــه شــهر، حقــی اســت کــه در بســتر آن انســان ها بایســتی هــم خــود و هــم شــهر خــود را بســازد، بــا وضعیــت 
ــده انگاشــته شــده تریــن حــّق ســاکنین و شــهروندان می باشــد.  ــه شــهر، از نادی موجــود در بســتر زندگــی شــهری، حــق ب
)فکوهــی، 1391(. بــا تعارضاتــی کــه بیــن حــق مالکیــت خصوصــی و حــق بــه شــهر در طرح هــای نوســازی شــهری اتفــاق 
می افتــد، در حقیقــت تقابــل بیــن حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی شــهروندان مطــرح می شــود. ســاقط نمــودن یکــی از 
حقــوق مذکــور بــه نفــع دیگــری نــه در قانــون مدنــی کشــور جایگاهــی دارد و نــه بــا اهــداف حــق بــه شــهر همخوانــی دارد.
بــه طــوری کــه در قوانیــن موجــود شهرســازی کشــور، چالشــی بیــن حــق عمومــی و خصوصــی بــه چشــم می خــورد. ایــن 
چالــش در بســتر اجرایــی نمــودن قوانیــن و مقــررات شهرســازی در دو حــوزه حقــوق عمومــی و خصوصــی، بیــان نســبیت 
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تفکیــک ایــن دو و تعامــل میــان منافــع طرفیــن می باشــد. ایــن چالــش بدیــن نحــو در ذهنیــت ســاکنین نفــوذ پیــدا کــرده 
اســت کــه مــردم تحقــق حقــوق عمومــی را در تضــاد بــا دســت یابــی و حفــظ حقــوق خصوصــی می داننــد. عبــارت معنــای 
دیگــر منافــع عمومــی را نقطــه مقابــل منافــع شــخصی بــه حســاب می آوردنــد، و اینجاســت کــه ســاکنین شــهر، شــهر را از 
آن خــود ندانســته و متعلــق بــه "او")ضمیــری اســت کــه در ذهنیــت مــردم، باعــث ایجــاد تفکیــک بیــن حــق خصوصــی و 
منافــع عمومــی شــده اســت= دولــت(، می داننــد. در نتیجــه ایجــاد شــکاف بیــن حقــوق مالکیــت خصوصــی ســاکنین و منافــع 
عمومــی جامعــه، هــم ســاکنین را بــه مقابلــه بــه منافــع عمومــی ســوق میدهــد و هــم کمیــت و کیفیــت اقدامــات نوســازیای 

ــی انجــام می شــود، را کاهــش می دهــد. ــت عموم ــه در جهــت منفع ک
حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی در هــر نظــام بیانگــر مناســبات دولــت و مــردم در حوزه هــای اقتــدار و اختیار اســت، هرگاه 
قــدرت و اقتــدار پایــه در حقــوق و قانــون نداشــته باشــد دولــت و جامعــه عمــاًل از هــم جــدا بــوده و بنابرایــن بــا هــم دشــمنی 
ــا دگرگونی هــای  خواهنــد داشــت )کاتوزیــان،1381(. در مقابــل هــم اگــر دولــت و جامعــه همبســته و پیوســته باشــند امــا ب
کوتــاه مــدت و پیاپــی همــراه گردنــد، بــا تبعاتــی همــراه خواهنــد شــد کــه برآینــد آن هــا بــه صــورت منفــی بــر ســاختمان های 
ــن  ــان،1386(. بنابرای ــردد. )باقری ــدار می گ ــف پدی ــه در شــکل های مختل ــدی جامع ــی و کالب ــی – فرهنگ اقتصــادی، اجتماع
اگــر بخواهیــم در فراینــد و ســاختار اقدامــات نوســازی شــهری، از تقابــل و تعارضــی کــه بیــن حقــوق دوگانــه مطــرح شــده 
)حــق مالیکــت خصوصــی و حــق بــه شــهر( بــه ســمت تعامــل بیــن حقــوق مذکــور تغییــر جهــت بدهیــم، بایــد ایــن تعامــل 
ــی  ــی و حت ــی، جامعه شناس ــازی، انسان شناس ــی، شهرس ــادی، حقوق ــی، اقتص ــوزه اجتماع ــل ح ــف از قبی ــای مختل در حوزه ه
علــوم سیاســی مــورد ســنجش و تحلیــل علمــی و عملــی قــرار گیــرد. یکــی از مهم تریــن ایــن حوزه هــا، حــوزه شهرســازی 
ــف می شــود  ــزی طرح هــای نوســازی شــهری تعری ــزی و برنامه ری ــب طرح ری ــا وجــود اینکــه شهرســازی در قال می باشــد. ب
ولــی در مســیر تحقــق حــق بــه شــهر رســالت شهرســازی بایــد از علــم فنــی بــه علــم اجتماعــی تغییــر ماهیــت دهــد، تــا 
ــد، نداشــته  ــزی می کن ــرای فضاهــای شــهری طراحــی و برنامه ری ــی کــه ب ــی کــه دانــش شهرســازی درکــی از اقدامات زمان
ــه شــهر" انتظــار بسترســازی جهــت تحقق پذیــری ایــن حــق را  باشــد، از ســایر حوزه هــای مداخلــه گــر در "فراینــد حــق ب
نبایــد داشــت. یکــی از شــاخص ترین مــوارد در حــوزه شهرســازی، ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی طرح هــای توســعه می باشــد، 
ایــن ارزیابــی در ســه زمــان موضوعیــت پیــدا می کنــد، قبــل از اجــرای طــرح، در حیــن اجــرا و پــس از اجــرا. هــر طــرح توســعه 
برنــدگان و بازندگانــی دارد. بدیهــی اســت کــه بهتریــن نــوع ارزیابــی، ارزیابــی پیشــینی اســت کــه ذی نفعــان و متضررین طرح 

مشــخص شــوند و بــرای تخفیــف تأثیــرات منفــی چــاره ای اندیشــه شــود.

6-نتیجه گــیری
اگــر شــهر را در هــر دوره زمانــی، بازتــاب کالبــدی عوامــل اجتماعی-فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی هــر جامعــه در فضــا 
ــدار و  ــر حســب اقت ــر ویژگی هایــی اســتوار می گــردد کــه نظــام سیاســی – اجرایــی آن جامعــه ب ــم، تعریــف شــهر ب بدانی
ــوع  ــن ن ــد، ای ــاص می یابن ــی خ ــدی، نقش های ــادی و کالب ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــاختارهای اجتماع ــکل دهی س ــار در ش اختی
ــال اجــرای  ــه دنب ــم، و ب ــروزه در بســتر فضاهــای شــهرهایمان می بینی ــه ام ــی اســت ک ــا و اقدامات شــهر خروجــی طرحه
ایــن اقدامــات، انتظــار تحقق پذیــری حــق بــه شــهر، یعنــی "زندگــی کــردن در فضاهــای شــهری" بــه مفهــوم واقعــی را 
نیــز داریــم. وقتــی کــه هــاروی اعتقــاد دارد مدیریــت دموکراتیــک پایــه گــذار حــق بــه شــهر می باشــد، ودر مقابــل رونــد 
ــه و  ــات نوســازی ای کــه در کشــور تهی ــد اقدام ــد فراین ــازاد اســت، نبای ــرای اســتفاده م ــی عمــده ب شــهری گرایی، مجرای
بــه اجــرا در می آیــد همراســتا بــا اهــداف حــق بــه شــهر دانســت. نقــد اتوبــان امــام علــی بــه عنــوان اقدامــی نوســازی از 
بعــد حــق مالیکــت خصوصــی و حــق بــه شــهر، بیشــتر از آنکــه بعــد سیاســی و حاشــیه ای داشــته باشــد در تــالش جهــت 
ــه  ــر ک ــن نظ ــف از ای ــد، تعری ــهری می باش ــازی ش ــای نوس ــتر طرح ه ــهر در بس ــه ش ــق ب ــگاه ح ــت جای ــف و تقوی تعری
ــه شــهر در  برنامه ریــزان، مدیــران و مداخله گــران در امــر توســعه شــهری نبایــد تعریف هــای متعــدد و متنوعــی از حــق ب

جهــت تبلیــغ و بــه دنبــال آن تحمیــل اقدامــات نوســازی شــهری بــه ســاکنین، داشــته باشــند و تقویــت جایــگاه از ایــن 
نظــر کــه فراینــد حــق بــه شــهر در تعــارض بــا حــق فضــای خصوصــی نبــوده بلکــه در راســتای تحقق پذیــری ایــن حــق 

ــد. ــز می باش ــوق نی ــایر حق و س

منابع:

هــاروی، دیویــد و مــری فیلــد، انــدی )2008(«حــق بــه شــهر )ریشــه های شــهری بحران هــای مالــی(«، ترجمــه خســرو کالنتــری،   -
)1391(، انتشــارات مهرویســتا.

هــاروی، دیویــد )1935(«عدالــت اجتماعــی و شــهر«، ترجمــه حســامیان، فرخ و حائــری، محمد رضــا و منــادی زاده، بهروز؛ انتشــارات   -
شــرکت پــردازش و برنامه ریــزی شــهری.

کاشــانی، ســید محمــود )1391(،«حقــوق مالکانــه در پرتــو مقــررات شهرســازی«، مجلــه تحقیقــات حقوقــی دانشــگاه شــهید بهشــتی،   -
شــماره 57، ص 20.

بحرینــی، سیدحســین و ایــزدی، محمدســعید و مفیــدی، مهرانــوش )1393(،«رویکردها و سیاســت های نوســازی شــهری )از بازســازی   -
تــا بازآفرینــی شــهری پایــدار(«، مجلــه مطالعــات شــهری، شــماره 9، صــص 30-17.

کمانــرودی کجــوری، موســی )1392(،«آســیب ها وراهکارهــای قانونــی – اجرایــی تملــک امــالک واقــع در طرح هــای ســاماندهی   -
ــص 256-241. ــماره 31، ص ــهری، ش ــت ش ــه مدیری ــران«، مجل ــهر ته ــوده ش ــای فرس بافت ه

ــا«،  ــا و چالش ه ــبت ها نظام ه ــر، نس ــی در دوران معاص ــی و خصوص ــوق عموم ــازی، حق ــر )1386(،«شهرس ــد صاب ــان، محم باقری  -
ــاغ نظــر، ســال چهــارم، شــماره هشــتم. نشــریه ب

بصیــری، رضــا و خلیجــی، کیــوان )1392(«فضــای عمومــی، ماهیتــی پیچیــده و چنــد مفهومــی«، ویــژه نامــه نهــاد توســعه تهــران،   -
شــماره 7.

کاتوزیان، همایون )1381(،«تضاد دولت و ملت«، ترجمه علیرضا طیب، نشر نی، تهران.  -

شفیعی، امیر و خدابخش، حمیدرضا )1391(«حق شهر چگونه حقی است؟«، تشریه ابادانی، شماره 6، صص 1-16.  -

پیران، پرویز )1376(،«شهر شهروندمدار«، مجله سیاسی اقتصادی، شمار 119 و 120، صص 46-51.  -

ابراهیم پور، مجید )1392(،«حق به فضاهای عمومی شهر یا حق به زندگی«، انجمن انسان شناسی و فرهنگ.  -

ــورد شــهر و شهرنشــینی«،  ــور در م ــری لُه ِف ــات هان ــی، ســید محســن و فکوهــی، ناصــر )1391(، »نظری اطهــاری، کمــال و حبیب  -
ــران. ــگاه ته ــازی، دانش ــت شهرس نشس

هاشمی، فضا اهلل )1369(،«حقوق شهری و قوانین شهرسازی«، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری تهران.  -

50
-4

ره9
شما

50
-4

ره9
شما

130131


	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK4
	OLE_LINK6
	OLE_LINK9
	OLE_LINK10
	OLE_LINK11
	OLE_LINK12
	OLE_LINK15
	OLE_LINK16
	OLE_LINK17
	OLE_LINK18
	OLE_LINK25
	OLE_LINK26
	OLE_LINK27
	OLE_LINK28
	OLE_LINK29
	OLE_LINK30
	OLE_LINK31
	OLE_LINK32
	OLE_LINK35
	OLE_LINK36
	OLE_LINK37
	OLE_LINK38
	OLE_LINK39
	OLE_LINK40
	OLE_LINK41
	OLE_LINK42
	OLE_LINK43
	OLE_LINK57
	OLE_LINK58
	OLE_LINK69
	OLE_LINK70
	OLE_LINK44
	OLE_LINK45
	OLE_LINK1415
	OLE_LINK1416
	OLE_LINK1408
	OLE_LINK1409
	OLE_LINK494
	OLE_LINK495
	OLE_LINK496
	OLE_LINK497
	OLE_LINK498
	OLE_LINK499
	OLE_LINK500
	OLE_LINK501
	OLE_LINK20
	OLE_LINK19
	OLE_LINK221
	OLE_LINK220
	OLE_LINK1067
	OLE_LINK1068
	OLE_LINK1064
	OLE_LINK1063
	OLE_LINK102
	OLE_LINK103
	OLE_LINK1368
	OLE_LINK1369
	OLE_LINK1372
	OLE_LINK1373
	OLE_LINK470
	OLE_LINK471
	OLE_LINK397
	OLE_LINK398
	OLE_LINK401
	OLE_LINK402
	OLE_LINK1357
	OLE_LINK1358
	OLE_LINK1249
	OLE_LINK1250
	OLE_LINK1255
	OLE_LINK1256
	OLE_LINK226
	OLE_LINK227
	OLE_LINK1329
	OLE_LINK1330
	OLE_LINK1331
	b1
	OLE_LINK348
	OLE_LINK349
	OLE_LINK346
	OLE_LINK347
	OLE_LINK350
	OLE_LINK351
	OLE_LINK352
	OLE_LINK353
	OLE_LINK354
	OLE_LINK355
	OLE_LINK808
	OLE_LINK809
	OLE_LINK91
	OLE_LINK92
	OLE_LINK93
	OLE_LINK100
	OLE_LINK101
	OLE_LINK810
	OLE_LINK811
	OLE_LINK94
	OLE_LINK95
	OLE_LINK812
	OLE_LINK813
	OLE_LINK96
	OLE_LINK97
	OLE_LINK51
	OLE_LINK52
	OLE_LINK98
	OLE_LINK99
	OLE_LINK1470
	OLE_LINK1471
	OLE_LINK48
	OLE_LINK49
	OLE_LINK333
	OLE_LINK332
	OLE_LINK1402
	OLE_LINK1403
	OLE_LINK1343
	OLE_LINK1344
	OLE_LINK330
	OLE_LINK331
	OLE_LINK65
	OLE_LINK64
	OLE_LINK63
	OLE_LINK66
	OLE_LINK53
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	OLE_LINK9
	OLE_LINK10
	OLE_LINK11
	OLE_LINK14
	OLE_LINK15
	OLE_LINK18
	OLE_LINK19
	OLE_LINK22
	OLE_LINK23
	OLE_LINK24
	OLE_LINK25
	OLE_LINK26
	OLE_LINK27
	OLE_LINK28
	OLE_LINK29
	OLE_LINK30
	OLE_LINK31
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_ENREF_76
	_ENREF_75
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	start
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

