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چکــیده
در تفکــر اســالمی، عدالــت فراتــر از مســاوات تعریــف شــده اســت و هرگــز بــر ایــن عقیده نیســت کــه همــه باید بطور مســاوی 
ــد. اقداماتــی  ــد رزق و روزی کســب کن ــر خــود می توان ــوان، کوشــش و تقدی ــه ت ــا ب ســهم داشــته باشــند، بلکــه هرکــس بن
کــه در ســطح حکومتــی کشــور اســالمی صــورت می پذیــرد، همیشــه می بایســت جانــب اعتــدال را رعایــت نمایــد. اعتــدال 
می توانــد بــه معنــای میانــه روی و اســراف نکــردن باشــد. ولــی در واقــع نوعــی عمــل اقتضایــی قلمــداد می شــود. ایــن بــدان 
معناســت کــه در هــر شــرایطی و بــا هــر امکاناتــی، ممکــن اســت عمــل عادالنــه بــه گونــه ای متفــاوت انجــام گیــرد. بنابرایــن 
ــع  ــری به جــا و به موق ــوان تصمیم گی ــه جهــت ت ــی ب ــران شــهری و حکومتــی می بایســت از توانایی هــای  ادراکــی باالی مدی
برخــوردار باشــند. عدالــت فضایــی در توزیــع عملکردهــای شــهری از جملــه مهم تریــن مســائلی اســت کــه امــروزه در زمینــه 
پایــداری اجتماعــات در حــال توســعه مطــرح گردیــده اســت. در ایــن مقالــه ســعی بــر آنســت تــا جایــگاه عدالــت در شهرســازی 
ــت در حکمــت و شهرســازی  ــف روشــنی از مفهــوم عدال ــن تعری ــن گــردد و همچنی ــه آن تبیی ــوط ب اســالمی و فلســفه مرب
اســالمی ارائــه نمایــد. عدالــت بــه زعــم بعضــی از متفکریــن تعریــف روشــنی نــدارد و شهرســازان نیــز تــا کنــون از ارائــه یــک 
ــه آســانی  ــا کنــون ب ــد، چــرا کــه عدالــت فضایــی کامــل ت ارزیابــی کامــل و همــه جانبــه از عدالــت فضایــی ناتــوان بوده ان
عملــی نبــوده اســت. البتــه عدالــت در مقیــاس فضایــی خــود شــرایط و مالحظاتــی دارد کــه در ایــن مقالــه بــه آن هــا اشــاره 
خواهــد شــد. ســرانجام موضــوع حــق بــه شــهر بررســی خواهــد شــد و دیدگاه هــای اســالم راجــع بــه آن تبییــن می گــردد تــا 
ابعــاد مختلــف آن بــا روشــی توصیفــی- تحلیلــی بــا شــرایط شــهرهای ایرانــی- اســالمی و شــهروندان آن انطبــاق داده شــود.
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مقدمــه
در تفکــر اســالمی عدالــت1 فراتــر از مســاوات تعریــف شــده اســت و هرگــز بــر ایــن عقیــده نیســت کــه همــه بایــد بطــور 
ــد.  ــد رزق  و روزی کســب کن ــر خــود می توان ــوان، کوشــش و تقدی ــه ت ــا ب مســاوی ســهم داشــته باشــند، بلکــه هرکــس بن
اقداماتــی کــه در ســطح حکومتــی کشــور اســالمی صــورت می پذیــرد همیشــه می بایســت جانــب اعتــدال را رعایــت نمایــد. 
ــه روی و اســراف نکــردن باشــد ولــی در واقــع نوعــی عمــل اقتضایــی قلمــداد می شــود.  ــه معنــای میان ــد ب اعتــدال می توان
ایــن بــدان معناســت کــه در هــر شــرایطی و بــا هــر امکاناتــی، ممکــن اســت عمــل عادالنــه بــه گونــه ای متفــاوت انجــام 
ــری  ــوان تصمیم گی ــه جهــت ت ــی ب ــی می بایســت از توانایی هــای  ادراکــی باالی ــران شــهری و حکومت ــن مدی ــرد. بنابرای گی

ــند. ــوردار باش ــع برخ ــا و به موق به ج
از منظــر حکمــای اســالمی، عدالــت در مــورد مــردم متفــاوت از چیــزی اســت کــه امــروزه بــر مبنــای فلســفه غربــی شــاهد آن 
هســتیم. در عدالــت اســالمی فقیــر وجــود دارد، اّمــا بــه حــال خــود رهــا نمی شــود، یعنــی صدقــه، فطریــه و زکات بــه ایشــان 
پرداخــت می شــود. ایــن موضــوع بــا فلســفه اقتصــاد لیبرالیســتی کــه بــازار آزاد را ســرلوحه کار خویــش قــرار می دهــد و اعتقــاد 
دارد کــه نمی توانــد بــرای فقــرا کاری انجــام دهــد، متفــاوت اســت. همچنیــن تفــاوت آشــکاری بــا فلســفه سوسیالیســتی دارد 
کــه بــه دنبــال ریشــه کن کــردن فقــر از طریــق نظــام زندگــی اشــتراکی اســت. پــس امــروزه ضــرورت تبییــن جایــگاه عدالــت 

اســالمی در سیســتم های حکومتــی و مدیریتــی در ایــران بــه طــور جــدی مطــرح اســت.
ــا ناهمگونی هایــی مواجــه اســت  در بســیاری از کشــورها به ویــژه جهــان ســوم یــا درحــال توســعه، رشــد شــتابان شــهرها ب
ــه  ــری در شــرایط ســکونت و دسترســی ب ــا، نابراب ــن ناپایداری ه ــه ای ــا شــده اســت؛ از جمل ــداری در آن ه ــه موجــب ناپای ک
زیرســاخت های فیزیکــی و اجتماعــی اســت )Martinez, 2009, 387(. عدالــت توزیعــی2 بــر توزیــع منصفانــه منابــع در میــان 
ــرد.  ــع را دربرمی گی ــد و الگــوی توزی ــه ی فرآین ــع تخصیص یافت ــه مناب ــع عادالن ــد؛ توزی ــد می کن ــه تأکی ــف جامع ــراد مختل اف
محققــان در بررســی عدالــت توزیعــی کــه بــرای اولیــن بــار توســط ارســطو مطــرح گردیــده اســت، بــر اصولــی ماننــد "برابــری، 
نیــاز، شایســتگی و رفــاه" به عنــوان راه کارهــای مفیــد در درک توزیــع عادالنــه تأکیــد می نماینــد )Mayer, 2009, 1(. عدالــت 
در زمــره انســان کــه بــه تعبیــر صدرالمتألهیــن مالصــدرای شــیرازی عالــم صغیــر اســت )شــجاری، 1386، 104(، مرتبــه نازلــه 
ــد  ــی جســم و کالب ــن درجــه آن یعن ــن می باشــد کــه در پایین تری ــر و قســمی از اصــول دی ــم کبی اســم عــدل الهــی در عال

مــادی دنیــا نیــز قابــل تصــور اســت.

ــا آنــری لُـــه ِفور فیلســوف مارکسیســت فضــا و زندگــی روزمــره در جــدل  مفهــوم حــق بــه شــهر، نزدیک تریــن ارتبــاط را ب
کالســیک خــود »حــق بــه شــهر )1968(« دارد. حــق بــه شــهر، بــرای لُـــه ِفور در ابتــدا یــک ادعــا چکیــده و انتزاعــی دربــاره 
آنچــه کــه او حــق بــه آثــار یــا کار می نامــد بــود کــه حــق بــرای تعییــن سرنوشــت بــه جهــان شــهری کــه ســاکنان شــهر 
ایجــاد نمــوده بودنــد و یــا بــه حــق نداشــتن بیگانــه شــدن از فضــای زندگــی روزمــره متعلــق بــود. پــس از آن، یــک ادعــای 
محکــم بــرای محصــوالت اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی بــود. مســکن، فرهنــگ، کار کــه توســعه کارگــران بجــای نابــودی 

آن هــا، حقــوق افــراد مســن، کــودکان و بــه ویــژه حــق همــه افــراد در یــک فضــای شــهری می باشــد.
همانطــور کــه النــور کافمــن و الیزابــت لبــاز در 1996 در بررســی های خــود بــر روی نوشــته های لُـــه ِفور اشــاره دارنــد، حــق 
بــه شــهر در هــر دو کار لُـــه ِفور و در شــورش های شــهری ســال 1968 بــه عنــوان باالتریــن شــکل حقــوق ایجــاد می شــود 
)Kofman and Lebas, 1996: 3-60(. در ســال 2003، جمــع دیگــری از حقــوق بســیار حیاتــی توســط لُـــه ِفور تعریــف شــد 

ــه ِفور،  ــرای لُـ ــود از: آزادی فــردی در جامعــه و محیــط )زیســتگاه( و طریقــه زندگــی عنــوان شــد. بنابرایــن ب کــه عبــارت ب
»حــق بــه شــهر، یــک فریــاد یــا تقاضــا اســت« )Lefebvre, 1965(، فریــاد بــرای آن دســته از حقــوق بشــری کــه مســلم 

1 - Justification
2 - distributive Justice
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و غیرقابــل انــکار می باشــد و یــا بایــد باشــد و تقاضــا بــرای آن دســته از حقوقــی اســت کــه حقــوق بشــر در شــهر را قابــل 
حصــول می نمایــد؛ نــه بــرای یــک بــار و بــه عنــوان نیکــی بلکــه بــه عنــوان یــک اثــر هنــری )بویــژه یــک پــروژه مشــارکتی(. 
بــه هــر حــال شــهر بــه عنــوان اثــر هنــری پایــان جشــن خــود را دارد. »جشــنی کــه بــی حاصــل مصــرف می کنــد، فاقــد 

ــول و هــدف، می باشــد«. ــم پ ــت و ثروت هــای عظی ــدر و منزل ــوده و در عــوض لذت بخــش، صاحــب ق ــای دیگــر ب مزای

1-عدالتاسالمی
1-1.عدلازمنظـرقرآنکـریم

عدالــت مســئله ای اســت کــه در اســالم، هم طــراز بــا اصــول دیــن قــرار گرفتــه، زیــرا هیــچ مســئله ای نیســت کــه در اســالم 
بــه اهّمیــت عدالــت باشــد؛ چــون عــدل هماننــد توحیــد، در تمــام ابعــاد اســالم، چــه مســائل اصولــی و اعتقــادی، چــه مســائل 
فروعــی و عملــی ریشــه دوانــده؛ یعنــی همــان طــوری کــه هیــچ یــک از مســائل عقیدتــی و عملــی، آن هــم در ابعــاد فــردی، 
ــم  ــی از عــدل نخواهی ــا را خال ــک از آن ه ــن هیچ ی ــد و یگانگــی جــدا نیســت، هم چنی ــی از حقیقــت توحی اجتماعــی و حقوق
یافــت، بنابرایــن جــای تعّجــب نیســت کــه »عدلّیــه«، عدالــت را بــه عنــوان یکــی از اصــول دیــن و یکــی از زیربناهــای فکری 
ــد اســت و از اصــل خداشناســی  ــه بیانــی روشــن تر: گــر چــه عدالــت یکــی از صفــات خداون ــد. ب مســلمانان قلمــداد نموده ان
یعنــی توحیــد، کــه نخســتین اصــل از اصــول دیــن اســت، نشــأت می گیــرد؛ لکــن ممتــاز نمــودن آن از دیگــر صفــات خداونــد 
بســیار بامعنــی اســت و بــه همیــن علـّـت در مباحــث اجتماعــی اســالم، روی هیــچ اصلــی بــه انــدازه  عدالت تأکید نشــده اســت.

تصویر 1- بخشی از اثر ضامن آهو، استاد فرشچیان در سال 1358

ــودن عدالــت  ــاُس بِالِْقْســط« )حدیــد، 25( اســتفاده می شــود، فطــری ب ــوَم النَّ  نکتــه ی جالــب دیگــری کــه از جملــه ی »لَِیُق
ــه عدالت خواهــی و اجــرای قســط و عــدل قیــام نماینــد و نمی فرمایــد: هــدف ایــن  اســت؛ چــون می فرمایــد: مــردم خــود ب
بــوده کــه انبیــا، انســان ها را وادار بــه اقامــه ی قســط کننــد، بلکــه می فرمایــد: مــردم خــود مجــری قســط و عدالــت باشــند.
 مهــم ایــن اســت کــه مــردم چنــان ســاخته شــوند کــه بــه خواســت فطــری خویــش پــی ببرنــد و خــود مجــری عدالــت باشــند 

و ایــن راه را بــا پــای خویــش بپوینــد، ولــی از آن جــا کــه بــه هــر حــال در جامعــه ی انســانی، هــر قــدر اخــالق و اعتقــاد و 
ــرای قســط  ــع اج ــد و مان ــر می دارن ــان و گردن کشــی ب ــه طغی ــر ب ــه س ــوند ک ــدا می ش ــرادی پی ــاز اف ــد، ب ــاال باش ــوی ب تق
ــازل کردیــم کــه در آن قــّوت  و عــدل خواهنــد بــود، بــر همیــن اســاس، در ادامــه  آیــه خداونــد می فرمایــد: »مــا آهــن را ن
شــدیدی اســت و نیــز منافعــی بــرای مــردم« )قــرآن کریــم، ســوره حدیــد، آیــه 25(. آری تجهیــزات ســه گانه  الهــی بــرای 

اجــرای عدالــت، وقتــی می توانــد هــدف نهایــی را بــرآورده کنــد کــه از ضمانــت اجرائــی برخــوردار باشــد.
بــا ایــن تفاســیر،  مشــّخص اســت کــه رکــن اساســی و مســتحکم شــرع در تمــام ابعــاد، عدالــت بــوده و ایــن اصــل مهــم در 
تمــام شــئون حکومت هــای اســالمی ســاری و جــاری اســت؛ حّتــی در رفتــار بــا دشــمنان نیــز اســالم و شــارع مقــّدس تأکیــد 
بــه برخــورد عادالنــه دارد چنان کــه می فرمایــد: »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، همــواره بــرای خــدا قیــام کنیــد و از روی 
عدالــت گواهــی دهیــد. دشــمنی بــا جمعیتــی، شــما را بــه گنــاه و تــرک عدالــت نکشــاند! عدالــت کنیــد، کــه بــه پرهیــزگاری 
ــم، ســوره  ــرآن کری ــر اســت« )ق ــا خب ــد، ب ــه انجــام می دهی ــه از آن چ ــد، ک ــدا بپرهیزی ــت( خ ــر اســت و از )معصی نزدیک ت

مائــده، آیــه 8(.
پــس بــه طــور خالصــه بایــد گفــت: عدالــت مســئله ای اســت کــه در اســالم، هم طــراز بــا اصــول دیــن قــرار گرفتــه، زیــرا 
هیــچ مســئله ای نیســت کــه در اســالم بــه اهّمیــت عدالــت باشــد؛ چــون عــدل هماننــد توحیــد، در تمــام ابعــاد اســالم، چــه 
مســائل اصولــی و اعتقــادی، چــه مســائل فروعــی و عملــی ریشــه دوانــده؛ یعنــی همــان طــوری کــه هیــچ یــک از مســائل 
عقیدتــی و عملــی، آن هــم در ابعــاد فــردی، اجتماعــی و حقوقــی از حقیقــت توحیــد و یگانگــی جــدا نیســت، هم چنیــن هیــچ 
یــک از آن هــا را خالــی از عــدل نخواهیــم یافــت، بنابرایــن جــای تعّجــب نیســت کــه »عدلّیــه«، عدالــت را بــه عنــوان یکــی 
ــه بیانــی روشــن تر: گــر چــه عدالــت یکــی از  ــد. ب از اصــول دیــن و یکــی از زیربناهــای فکــری مســلمانان قلمــداد نموده ان
صفــات خداونــد اســت و از اصــل خداشناســی یعنــی توحیــد، کــه نخســتین اصــل از اصــول دیــن اســت، نشــأت می گیــرد؛ 
لکــن ممتــاز ســاختن آن از دیگــر صفــات خداونــد بســیار بامعنــی اســت و بــه همیــن علـّـت در مباحــث اجتماعــی اســالم، روی 

هیــچ اصلــی بــه انــدازه  عدالــت تأکیــد نشــده اســت.
ــه(  ــر اســالم )صــل اهلل علی ــرای درک اهّمیــت موضــوع کافــی اســت. پیامب ــه ب ــوان نمون ــه عن ــل ب مالحظــه ی احادیــث ذی
می فرمایــد: »از ظلــم بپرهیزیــد زیــرا در روز رســتاخیز کــه هــر عمــل بــه شــکل متناســب خــود مجّســم می شــود، ظلــم در 
شــکل ظلمــت، تجّســم خواهــد یافــت و پــرده ای از تاریکــی اطــراف ظالمــان را فــرا خواهــد گرفــت«. می دانیــم هــر خیــر و 
برکتــی هســت در نــور و ظلمــت اســت، منبــع هــر گونــه عــدم و نیســتی می باشــد. همان گونــه عنــوان شــد، حضــرت علــی 
ــاترین  ــن و رس ــر، زیباتری ــن تعبی ــتوار اســت«. ای ــدل اس ــاس ع ــر اس ــن ب ــمان ها و زمی ــد: »آس ــه( فرموده ان )ســالم اهلل علی
جملــه ای اســت کــه انســان می توانــد دربــاره ی اهّمیــت عدالــت بگویــد، چــون نــه تنهــا زندگــی انســان ها مرهــون عدالــت، 
ــز در موضــع  ــر چی ــتن ه ــرار داش ــا و ق ــادل نیروه ــاس تع ــر اس ــت و ب ــو عدال ــه در پرت ــن، هم ــمان ها و زمی ــای آس ــه بق ک
مناســب خــود اســت؛ بــه طــوری کــه اگــر لحظــه ای و بــه مقــدار ســر ســوزنی از ایــن اصــول منحــرف شــوند، رو بــه نیســتی 

خواهنــد گذاشــت.
ــم«.  ــع الّظل ــی م ــر و ال یبق ــع الکف ــی م ــُک یبق ــم: »المل ــت، می خوانی ــده اس ــل ش ــه نق ــری ک ــروف دیگ ــث مع در حدی
حکومت هــا ممکــن اســت بــا کفــر دوام یابنــد، اّمــا بــا ظلــم هرگــز. زیــرا ســتم چیــزی اســت کــه اثــر آن در همیــن زندگــی 
دنیــا ســریع و فــوری نمایــان می شــود. توّجــه بــه جنگ هــا، اضطراب هــا، هــرج و مرج هــای سیاســی و اجتماعــی و اخالقــی 
و بحران هــای اقتصــادی در دنیــای امــروز کــه همگــی بــه ســبب ظلــم و ســتم پذیــری، پدیــدار شــده، ایــن حقیقــت را بــه 

ــد. ــت می کن ــی ثاب خوب

1-2.حقـوقمتقابلمـردموحاکـمانعدالتخواه
احقــاق حــق مظلومیــن در جامعــه و حمایــت مــردم از مجریــان برقــراري عــدل و عدالــت، یکــي دیگــر از شــرایط برقــراري 
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عدالــت در جامعــه مي باشــد. بدیهــي اســت کــه هــرگاه جامعــه از نظــر فکــري تــوان پذیــرش حــق و عدالــت را نداشــته باشــد 
و رهبــران عدالت خــواه خــود را در مقابــل فاســقان پشــتیباني نکنــد، اجــراي عدالــت در جامعــه بــا شکســت مواجــه مي شــود.
امــام علــي )ســالم اهلل علیــه( در بخشــي از خطبــه 92 نهــج البالغــه )ص 173( کــه پــس از قتــل عثمــان و هجــوم مــردم 
بــراي بیعــت بــا وي در ســال 35 هجــري بیــان نمــود، عــدم تمایــل خــود را بــراي پذیــرش خالفــت بــه شــرح ذیــل مطــرح 
مي نمایــد: »مــرا واگذاریــد و دیگــري را بــه دســت آریــد. زیــرا مــا بــه اســتقبال حــوادث و امــوري مي رویــم کــه رنگارنــگ و 
فتنه آمیــز اســت و چهره هــاي گوناگــون دارد و دل هــا بــر ایــن بیعــت ثابــت و عقل هــا بــر ایــن پیمــان اســتوار نمي مانــد...«.
 امــام علــي )ســالم اهلل علیــه( در خطبــه شقشــقیه )خطبــه 3، ص 47( بــه آشــوب طلبــي و مقابلــه ناکثیــن، قاســطین و مارقیــن 
در برابــر حکومــت عادالنــه خــود اشــاره دارد. در ارتبــاط بــا حقــوق متقابــل مــردم و رهبــران، امــام علــي )ســالم اهلل علیــه( 
ــق  ــق، ح ــن ح ــي، بزرگ تری ــوق اله ــان حق ــد: »... و در می ــه مي فرمای ــج البالغ ــه 216 )ص 443( نه ــي از در خطب در بخش
ــه اصــالح حاکمــان و حاکمــان اصــالح  ــه رهبــر اســت. مــردم اصــالح نمي شــوند مگــر ب ــر مــردم و حــق مــردم ب رهبــر ب
ــدار حــق مــردم را  ــد و زمام ــري را ادا کنن ــداري مــردم... و آن گاه کــه مــردم حــق رهب ــه اســتقامت و پای نمي شــوند مگــر ب
بپردازنــد، حــق در آن جامعــه بیــن آن هــا عــّزت یابــد و راه هــاي دیــن پایــدار و نشــانه هاي عدالــت برقــرار و ســّنت )پیامبــر( 
پایــدار گــردد، پــس روزگار اصــالح شــود و مــردم در تــداوم حکومــت امیــدوار و دشــمن در آرزوهایشــان مأیــوس مي گردنــد. 
امــا اگــر مــردم بــر حکومــت چیــره شــوند یــا زمامــدار بــر مــردم ســتم کنــد، وحــدت کلمــه از بیــن مــي رود، نشــانه هاي ســتم 

ــردد«. ــراوان مي گ ــن ف ــازي در دی ــکار و نیرنگ ب آش
ــت امــري واجــب اســت. دولت هــا  ــردم و دول ــل م ــوق متقاب ــت حق ــه( رعای ــي )ســالم اهلل علی ــام عل ــدگاه ام ــن از دی بنابرای
وظیفــه دارنــد  تــا در قلمــرو اختیــارات خویــش شــرایط رشــد و تعالــي و زمینــه تکامــل و تــوازن اجتماعــي و دســتیابي عادالنــه 
هــر کــس بــه حــق و حقوقــش را فراهــم ســازند. مــردم نیــز وظیفــه دارنــد بــه تعهــدات خــود در برابــر زمامــداران وفــا کننــد، 
کارهــاي جامعــه را انجــام دهنــد مســئولیت پذیر باشــند و بــراي اســتواري جامعــه از دولت هــا و رهبــران عدالت خــواه حمایــت 
نماینــد. افــراد بایــد بداننــد کــه رفتــار فــردي داراي بعــد اجتماعــي اســت. مجموعــه تالش هــاي فــردي حرکتــي بــزرگ و 

پیوســته پدیــد مــي آورد، ســبب ســامان یافتــن جامعــه و احقــاق حــق همــگان خواهــد شــد.

2-جایگاهحقیقیعدالتدرشـهرسازیاسالمی
ــای  ــی، بی عدالتی ه ــت محیط ــرزمینی، عدال ــت س ــون عدال ــی چ ــر مفاهیم ــر ب ــته کمت ــی در گذش ــت فضای ــالح عدال اصط
ــا  ــت در عصــر حاضــر ب ــن ظرفی ــد )Soja, 2006, 1(. ای ــه ای اطــالق می گردی شهرنشــینی و کاهــش بی عدالتی هــای منطق
جنبش هــای »عدالــت خــواه« زیــر یــک چتــر مشــترک حاصــل شــده و در آینــده بــه شهرســازان و سیاســت گذاران در دســتیابی 
بــه جوامــع عادالنه تــر و پایدارتــر کمــک خواهــد کــرد )Prange, 2009, 27(. ســازماندهی فضــا یکــی از ابعــاد تعییــن کننــده 
جوامــع انســانی و بازتــاب وقایــع اجتماعــی و محــل تجلّــی ارتباطــات اجتماعــی اســت. از ایــن رو، تجزیــه و تحلیــل کنــش 
ــرای کاهــش و  ــزی ب ــم سیاســت های برنامه ری ــی و چگونگــی تنظی ــای اجتماع ــم بی عدالتی ه ــاع در فه ــان فضــا و اجتم می
یــا حــل آن هــا ضــروری اســت )Dufaux, 2008, 2(. برخــی عدالــت فضایــی را فقــط دسترســی برابــر بــه تســهیالت عمومــی 
اساســی تعریــف کرده انــد و میــزان ســنجش عدالــت ایشــان هــم میــزان فاصلــه از خدمــات بــوده اســت. برخــی دیگــر هــم 
عدالــت فضایــی را توزیــع یکســان خدمــات براســاس نیازهــا، ســالئق، اولویت هــای ســاکنان و اســتانداردهای خدمات رســانی 
تعریــف کرده انــد )Liao et al, 2009, 138(. عــالوه بــر ایــن، تالــن و انســلین معتقدنــد کــه »بــرای تحلیــل عدالــت فضایــی، 
بایــد بــر مقایســه ی توزیــع مکانــی تســهیالت و خدمــات عمومــی بــا توزیــع مکانــی گروه هــای مختلــف اقتصــادی- اجتماعــی 
تأکیــد بیشــتری صــورت پذیــرد )Talen & Anselin, 1998, 598(. در هــر صــورت عدالــت فضایــی بــر اســاس ایــده ای کــه از 
عدالــت اجتماعــی گرفتــه شــده، بــه ایــن معناســت کــه بایــد بــا ســاکنان در هــر کجــا کــه زندگــی می کننــد، به طــور برابــر 
رفتــار شــود )Tsou et al, 2005, 425(. بنابرایــن شهرســازان بایــد در پــی حــل ایــن مســئله باشــند کــه در الگــوی مکان یابــی 

خدمــات و تســهیالت ایجــاد شــده و چگونگــی توزیــع آن هــا، چــه میــزان نابرابــری به وجــود آمــده و چــه گروه هایــی بیشــتر 
.)Hewko, 2001, 5( ــده اند محــروم ش

رویکــرد توســعۀ اجتماعــی شــهرها بــه ارتبــاط میــان ســرمایه اجتماعــی در جامعــه و عوامــل پیشــرفت و عدالــت در آن تأکیــد 
دارد )اســدی محــل چالــی، 1393، 64(. از منظــر آن رویکــرد، عدالــت دربرگیرنــده مفاهیمــی چــون توزیــع متناســب عملکردهــا 
و خدمــات، دسترســی مناســب بــه مراکــز خدمــات دهــی و فعالّیت هایــی بــدون تبعیــض و تفــاوت بیــن ســاکنان یــک شــهر یــا 
منطقــه شــهری می باشــد )شــکوی ای، 1383، 6(. دیویــد هــاروی، ماهیــت عدالــت اجتماعــی بــرای ســنجش توزیــع عادالنــه ی 
ــاز، مهم تریــن  ــاز، منفعــت عمومــی و اســتحقاق. در ایــن بیــن نی ــد: نی ــار مطــرح می کن ــع و خدمــات را تحــت ســه معی مناب

معیــار از نظــر وی می باشــد )هــاروی، 1376، 98(.
تصویر 2- عدالت فضایی در عناصر چهارگانه ای که در چهار ضلع آن قرار گرفته است

عدالــت تعریــف روشــنی نــدارد )کاتوزیــان، 1379، 1259(. شهرســازان نیــز تــا کنــون از ارائــه یــک ارزیابــی کامــل و همــه 
Kin-(  جانبــه از عدالــت فضایــی ناتــوان بوده انــد، چــرا کــه عدالــت فضایــی کامــل تــا کنــون بــه آســانی عملــی نبــوده اســت
man, 1999, 663(. از نظــر نگارنــدگان عدالــت تجلّــی اســم الهــی اســت و عــدم توانایــی در تعریــف عدالــت بخاطــر ایــن 

اســت کــه عقــل، قیــد و بنــدی دارد کــه بخاطــر محدودیت هایــش، امــکان گنجایــش نامحــدود را نــدارد )شــجاری، 1389، 
48(، پــس درک کامــل آن تنهــا بــا علــم حضــوری ممکــن اســت. بنابــر بــاور عدلّیــه، عدالــت، امــری فطــری و هماهنــگ بــا 
سرشــت انســانی اســت و بدیــن خاطــر می تــوان آن را عمــل مبتنــی بــر وجــدان تعریــف کــرد. وجــدان آگاه بشــر حســن و 

ــروز می دهــد. ــه از خــود ب ــن، عمــل عادالن ــز می دهــد بنابرای ــح را تمی قب

عدالــت فضایــی بــه معنــای توزیــع خدمــات متناســب بــا نیــاز و اســتحقاق هــر منطقــه شــهری بــا درنظــر گرفتــن منفعــت 
عمومــی و صــالح اجتمــاع اســت. بدیهــی اســت کــه هریــک از ســطوح تقســیمات کالبــدی شــهر از جملــه مناطــق شــهری 
بــر اســاس نیازهــای شــهروندان خدمــات مختلفــی را نیــاز داشــته و بــر ایــن اســاس، خدمــات مختلــف نیــز بایــد بــا توّجــه بــه 
آســتانه جمعّیــت مــورد نیــاز در ســطح مناطــق توزیــع شــوند. عدالــت فضایــی در ســطح خــرد، رابطــه مســتقیمی بــا توســعه 
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پایــدار اجتماعــات محلــی دارد و در ســطح کالن بــا پایــداری توســعه در جوامــع در حال توســعه مرتبط اســت. درواقع توســعه ای 
ــع  ــه توزی ــع این گون ــه مناف ــردد. در صورتی ک ــع گ ــاکنان توزی ــن س ــادل بی ــوازن و متع ــور مت ــع به ط ــه مناف ــدار اســت ک پای
ــرای کســب منفعــت بیشــتر و بهتــر صــورت می گیــرد کــه خــود موجــب جلوگیــری از  نشــود، حرکت هــای درون اجتمــاع ب
ــه محیط زیســت انســان و مشــکالت دیگــری چــون ترافیــک و آلودگــی می شــود. پــس امــروزه  توســعه و آســیب رســانی ب

ضــرورت تبییــن جایــگاه عدالــت اســالمی در سیســتم های حکومتــی و مدیریتــی در ایــران بــه طــور جــدی مطــرح اســت.

3-مبانیحقبهشـهر
حــق بــه شــهر )Le Droit a la Ville( بــه مناســبت صدمیــن ســالگرد انتشــار ســرمایه مارکــس، نوشــته شــد. در ســال 1958، 
بــه دنبــال اصالحاتــی کــه در پــی افشــاگری خروشــچوف از جنایــات اســتالین در حملــه 1956 شــوروی بــه مجارســتان صورت 
گرفــت، حــزب کمونیســت فرانســه از ایــن کشــور اخــراج شــد. لُـــه ِفور هــم تعامــل خــود بــا نوشــته های مارکــس )بــه عنــوان 
مخالفــت بــا ارتدوکســی کمونیســتی( عمیق تــر نمــود و مجــدداً توجــه خــود را بــر روی مســائل مربــوط بــه زندگــی روزمــره، 
ایدئولــوژی و از خــود بیگانگــی متمرکــز نمــود و هــم بــر روی مطالعــات روســتایی و بــه طــور فزاینــده ای در تجزیــه و تحلیــل 
مطالعــات شــهری متمرکــز شــد )Lefebvre, 1970(. حــق در نتیجــه بــه عنــوان یــک تفســیر از طــرق مختلف بر روی ســرمایه 
می ایســتد. امــا در درجــه اول ازطریــق تحلیــل دقیــق آن کــه چگونــه آثــار در میــان فضــای شــهر بیگانــه اســت و چــرا بطــور 
مســتمر الزم اســت کــه بــا از خــود بیگانگــی مبــارزه شــود. »حــق« بوضــوح از اتفاقــات 1871 در پاریــس الهــام گرفتــه شــده 
اســت کــه لُـــه ِفور در کتــاب »در ایــن اعالمیــه از شــهر« در 1965 بــه عنــوان »بزرگ تریــن جشــن قــرن دوران مــدرن« در 
صفحــه 389 کتــاب و بــه عنــوان »ترکــی در شــهر انقالبــی« در صفحــه 394 کتــاب، بــدان اشــاره دارد و بــه عنــوان اولیــن 
تــالش لُـــه ِفور بــرای نظریــه پــردازی آثــار در داخــل و یــا بــه عنــوان بخشــی از شــهر، قــرار می گیــرد. بــه ایــن ترتیــب، راه 
بــرای چنــد مــورد هدایــت می شــود، ازجملــه بــه آثــاری نظیــر انقــالب شــهری )1970 و 2003( و مهم تریــن آن محصــول 
فضــا )1974( می تــوان اشــاره نمــود )Lefebvre, 1974(. تجزیــه و تحلیــل شــهری لُـــه ِفور در زمانــی آمــد کــه پژوهش هــای 
شــهری نیــاز بــه توســعه نظــری داشــت. پژوهش هــای شــهری در علــوم اجتماعــی توصیفــی باقــی مانــده بــود و بیشــتر بــر 
تعمیــم تجربــی نســبت بــه عنــوان مثــال نظریــه تکیــه داشــت و ایــن مســاله بــه شــدت تکنوکــرات بــود. از ســوی دیگــر 
ــر  ــا وجــود مدل هــای قبلــی تجزیــه و تحلیــل نظــری شــهری دورکیــم و زیمــل کــه ب نظریــه اجتماعــی پــس از جنــگ، ب
ــوری مارکسیســتی  ــوان تئ ــه عن ــاب از نگرانی هــای شــهری داشــت. ب ــه اجتن ــل ب ــود، تمای ــی ب جامعه شناســی شــهری مبتن
در آن زمــان، تمایــل بــه انــکار تشــکیل قلمــرو اجتماعــی خــاص داشــت و بجــای آن ایــن گونــه اســتدالل کــرد کــه تــا حــد 
زیــادی فوق العــاده ســاختاری بــود. در نتیجــه اصــالح نظریــه مارکسیســتی، هــدف اول لُـــه ِفور بــود. بــرای نفــوذ در هــدف، 
ــه« بازگشــت  ــه تســلیحات خانه انتقــادی مفاهیــم مارکــس »رابطــه دیالکتیکــی بیــن ارزش اســتفاده و ارزش مبادل ــه ِفور ب لُـ
)اگرچــه کامــاًل صریحانــه نبــود(. حــق بــه شــهر، یــک نــوع حــق اســتفاده و حــق تملــک )کــه بوضــوح مشــخص اســت کــه 
بــا حــق مالکیــت زمیــن تمایــز دارد( بــود )Lefebvre, 1968(. حقــوق در زمــان تهیــه و در ابتــدا عــرف بــود امــا بعــداً مــدون 
شــده و بــر »تغییــر واقعیــت اگــر وارد یــک عمــل اجتماعــی نظیــر حــق کار، آمــوزش و پــروش، بهداشــت، مســکن، اوقــات 

فراغــت، زندگــی« اثــر می گــذارد. اینــان حقــوق اســتفاده و تملــک هســتند.
و لُـه ِفور به خوبی نکته را به خواننده می رساند:

ــه شــهرهای باســتانی، بلکــه زندگــی شــهری،  ــه شــهر ن ــد، حــق ب ــی ایجــاد می نمای ــوق کــه ویژگی های ــن حق ــان ای درمی
بامرکزیــت تــازه، محل هایــی بــرای تبــادل و درگیــری، ریتــم زندگــی و اســتفاده از زمــان، اســتفاده کامــل از ایــن لحظــات و 
مــکان، و غیــره را قــادر می ســازد. بشــارت و تحقــق زندگــی شــهری بــه عنــوان قانــون اســتفاده از مبادلــه و برخوردهــای جــدا 
از معامــالت ارزشــمند بــر تســلط اقتصــادی )ارزش مبادلــه، بــازار و کاال( پافشــاری دارد و بــه طبــع آن در درون دیدگاه هــای 

.)Lefebvre, 2000( انقالبــی تحــت هژمونــی طبقــه کارگــر نقــش نوشــته شــده اســت
اساســًا، ایــن اســتدالل بــرای حــق و بــه ویــژه بــرای مشــارکت سیاســی کامــل در ســاخت شــهر رد شــود. ایــن اســتداللی بــر 
علیــه ســلب مالکیــت و ازخودبیگانگــی بــود. بــه طــور قطــع، پــس از آن، حــق بــه شــهر بــه حــق داشــتن فضــا، حــق حضــور، 
ســکونت، و همچنیــن حــق اســتفاده از فضــا مــورد نیــاز داشــت. ایــن موضوعاتــی بــود کــه لُـــه ِفور بطــور کامــل در انقــالب 
شــهری و محصــول فضــا بــه آن هــا پرداخــت. امــا در عیــن حــال »فریــاد و تقاضــا« حــق بــه شــهر در خیابان هــای پاریــس 
انتخــاب شــد کــه بــا شــور انقالبــی مــاه مــی 1968 کمــی بعدتــر از انتشــار »حــق« منفجــر شــد. حــق بــه ماننــد »جامعــه 
نمایــش )1967/1994(«، در همــان زمــان توســط گای دبــور مخاطــب  لُـــه ِفور منتشــر شــد و تبدیــل بــه یکــی از بیانیه هــای 

وحــدت قیــام دانشــجویی و کارگــری شــد.
هــم  لُـــه ِفور و هــم موقعیــت بــاوران اغلــب در واژگان مشــابه از تجزیــه و تحلیــل شــهری، و از همــه مهم تــر، تمرکــز بــر توجه 
انتقــادی وضعیــت موجــود، داد و ســتد داشــتند. نشــأت گرفتــه از فلســفه اگزیستانسیالیســم، ایــن وضعیــت ممکــن اســت بــه 
عنــوان یــک ســاختار فضــا- زمــان تعریــف گــردد. ســاختارهای فضــا- زمــان اســت کــه محدودیت هــای امــکان بــرای زندگــی 
روزمــره یــا کمتــر نبــودن ســکونت از گــردش ســرمایه یــا خلــع یــد نیــرو کار، ایجــاد می شــود. دبــور بــه صــورت راهبــردی 
ــه شــدن اســت. گرفتــن یــک نشــانه از راهــکار سورئالیســت،  ــه وارون ــد ب ــد کــه شــرایط نیازمن ــد اســتدالل می کن و هدفمن
موقعیت بــاوران بــه دنبــال مهــار قــدرت جانشــینی و جایگزینــی )بــه معنــای واقعــی کلمــه، خــارج از محــل بــودن( بــه منظــور 
افشــای آن یــا مانــوری حــول ســاختار فضــا- زمــان و ایجاد شــرایط جدیــد هســتند. ســاختار جدیــد فضا-زمان کــه فرصت های 
جدیــدی را بــرای زندگــی فراهــم می ســازد )Debord, 1967/1994(. تفــاوت از نظــر اســتراتژی نســبت بــه ســطح فلســفه 
بیشــتر اســت. لُـــه ِفور بــه دنبــال گســترش مفهــوم یــک وضعیــت و تعمیــم بــه منظــور فهــم آن بــود. بــه عنــوان مثــال بــه 
دنبــاالن بــود کــه چگونــه مدرنیتــه خــود، یــک موقعیــت بــوده اســت )بخصــوص از یــک مقیــاس گســترده تر(. بنابرایــن بــرای 
لُـــه ِفور، وظیفــه اصلــی یــک فلســفه انقالبــی آشکارســازی شــرایط بــود کــه معمــواًل تولیــد می شــد و چگونگــی آن بــود. ایــن 
اســتدالل عمــده ای بــود کــه او در »حــق« بــه ســوی آن در حرکــت بــود و در »محصــول فضــا« بــا اســتنتاج بــه ارمغــان آورد و 
اهمیــت آن را نمی تــوان دســت کــم گرفــت )Lefebvre, 2003(. بــه بیــان دبــور، »انقــالب پرولتاریــا«، نیایــش طبقــه کارگــر 
لُـــه ِفور، هنگامــی کــه او بــه ســمت حــق بــه شــهر بــه عنــوان فریــاد و تقاضــا اشــاره داشــت، بــه یــاد مــی آورد. »در نقــد 
جغرافیــای انســانی، خــواه افــراد خــواه جوامــع، بایــد مکان هــا و وقایــع متناســب بــا تملــک نــه بــرای کارشــان بلکــه بــرای کل 
تاریخشــان  باشــد«. بــرای لُـــه ِفور، بــا ایــن حــال، بیــش از نقــد الزم بــود: حتــی حیاتی تــر از ایجــاد فضاهــای جدیــد، شــرایط 
جدیــد بــود. پــرورش یــک اثــر بــود و ایــن بــه نوبــه خــود نیــاز بــه مبــارزه بــرای حــق بــه شــهر )شهرســازی انقالبــی( بــود 
)McCann, 2002: 77-79(. بــه عنــوان ســرمایه مارکــس بــه دنبــال تجزیــه و تحلیلــی بــود کــه نقطــه راه را بــرای تولیــد 

یــک اقتصــاد سیاســی جدیــد کــه بــر روی مصــادره و بیگانگــی از طبقــات کارگــر ســاخته نشــده، پیــدا کنــد )بــه گونــه ای کــه 
جهانــی خلــق کنــد کــه در آن انســانیت بتوانــد ترقــی کنــد(. بنابرایــن حــق بــه شــهر بــه عنــوان یــک مداخلــه تحلیلــی اســت 
کــه ممکــن اســت راه را بــه ســوی تولیــد فضــای جدیــدی از انســان ها بــه طــور کامــل شــهری نشــان طراحــی شــده اســت.

 شــاید اگــر از خیلي هــا بپرســیم شــهروند کیســت؟ پاســخ بدهنــد؛ شــهروند کســي اســت کــه در شــهر زندگــي مي کنــد! امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه شــهروند، صرفــًا کســي نیســت کــه در شــهر زندگــي مي کنــد. هرچنــد در لغــت، چنیــن معنایــي از 
آن ادراک مي شــود، امــا شــهروند معنایــي فراتــر از ایــن دارد. در یــک تعریــف ســاده و ابتدایــي شــاید بتــوان گفــت؛ شــهروند 

ــد، اطــالق می گــردد. ــا کشــور زندگــي مي کنن ــه ی ــرادي کــه در یــک جامع ــه تک تــک اف ب
ــه عنــوان  در ایــن تعریــف، کلیــه افــرادي کــه در محــدوده جغرافیایــي یــک کشــور زندگــي مي کننــد و نیــز افــرادي کــه ب
ــود  ــرح مي ش ــه مط ــؤالي ک ــال س ــوند. ح ــي مي ش ــهروند تلق ــد، ش ــت مي نماین ــور زیس ــاي آن کش ــارج از مرزه ــه در خ تبع
ایــن اســت کــه: بــا ایــن تعریــف، آیــا شــهروندان همــان اتبــاع یــک کشــور نیســتند؟ بایــد گفــت؛ نــه! شــهروندان بــا اتبــاع 

50
-4

ره9
شما

50
-4

ره9
شما

152153



ــد کــه در  ــد. اگرچــه ایــن دو، داراي نقــاط مشــترکي هســتند، امــا وجوهــي متمایــز و متفــاوت از هــم نیــز دارن تفــاوت دارن
تعییــن جایــگاه آن هــا در جامعــه و حقــوق و تکالیــف ناشــي از آن مؤثــر و تعییــن کننــده اســت. در واقــع تابعیــت رابطــه اي 
صرفــًا سیاســي اســت کــه فــردي را بــه دولتــي مرتبــط مي ســازد. بــه طــوري کــه حقــوق و تکالیــف اصلــي وي از همیــن 
ــا احــراز شــرایطي توســط دولــت  ــد ب رابطــه ناشــي مي شــود )جعفــری لنگــرودی، 1382(. در ایــن رابطــه، تابعیــت فــرد بای
یــا قانــون پذیرفتــه شــود، تــا فــرد بــه یــک دولــت مرتبــط شــده و تابعــي از آن دولــت محســوب  شــود. موقعیــت اتبــاع بــر 

سلســله مراتــب و ســلطه داللــت دارد )فالکــس، 1381(.
امــا در مقابــل، شــهروندي مبتنــي بــر سلســله مراتــب، موقعیت هایــي متمایــز بــراي افــراد، وجــود شــرایطي بــراي بــه رســمیت 
شــناخته شــدن، حاکمانــي خــاص و حکومــت شــوندگاني خــاص نیســت. نســبت و رابطــه آن بــا دولــت و جامعــه نیــز متفــاوت 
ــد ســویه را  ــا اســت، شــهروندي رابطــه اي چن ــراد و دولت ه ــن اف ــک رابطــه یک ســویه بی ــت، ی ــه تابعی ــي ک اســت. در حال
ــد. یکــي از تفاوت هــاي تابعیــت و شــهروندي ایــن اســت کــه در مفهــوم  ــت، جامعــه و شــهروندان تعریــف مي کن بیــن دول
شــهروندي، برخــالف تابعیــت، ایــن افــراد نیســتند کــه تابعــي از دولــت قــرار مي گیرنــد، بلکــه دولــت تابعــي از شــهروندان و 
مبتنــي بــر تصمیم گیــري و خواســت آن هــا اســت. در تابعیــت، افــراد وابســته بــه دولــت هســتند، امــا در شــهروندي دولــت 
وابســته بــه افــراد جامعــه اســت و بــر همیــن مبنــا اســت کــه شــهروندي جــزء اصــول، مولفه هــا و پیش شــرط هاي دموکراســي 

درنظرگرفتــه شــده اســت.
بــه عقیــده کیــت فالکــس »موقعیــت شــهروند بــر یــک حــس عضویــت داشــتن در یــک جامعــه گســترده داللــت دارد. ایــن 
موقعیــت کمکــي را کــه یــک فــرد خــاص بــه آن جامعــه مي کنــد، مي پذیــرد در حالــي کــه بــه او اســتقالل فــردي اش را نیــز 
ارزانــي مــي دارد. بنابــر ایــن ویژگــي کلیــدي معــرف شــهروند کــه آن را از تابعیــت صــرف متمایــز مي کنــد، وجــود یــک اخــالق 
مشــارکت اســت« )همــان(. مشــارکتي کــه اجبــاراً بــه افــراد تحمیــل نمي شــود و جنبــه صــوري و غیرواقعــي نیــز نــدارد. بلکــه 
همان طــور کــه گفتــه شــد بــه یــک اخــالق تبدیــل شــده اســت. »درواقــع شــهروندي نــه یــک موقعیــت منفعالنــه، بلکــه 
یــک موقعیــت فعاالنــه اســت کــه بــه کمــک مجموعــه حقــوق، وظایــف و تعّهداتــش، راهــي را بــراي توزیــع و اداره عادالنــه 
منابــع از طریــق تقســیم منافــع و مســئولیت هاي زندگــي اجتماعــي ارائــه مي کنــد و بیــش از هــر هویــت دیگــري قــادر اســت 

انگیــزه سیاســي انســان ها را کــه هــگل آن را نیــاز بــه رســمیت شــناخته شــدن می دانــد، ارضــا نمایــد« )فالکــس، 1381(.

4-حقبهشـهروحقوقشـهروندی
در مطالعــات شــهری زبــان انگلیســی، حــق بــه شــهر احتمــااًل بیشــتر از یــک شــعار بــه ماننــد موضــع فلســفی یــا نظــری 
تمرینــی تأثیــر دارد. اگــر چــه در ســال 1968 منتشــر شــده و بــه وضــوح در شــورش های شــهری کــه در آن ســال بــه پــا 
شــد، نفــوذ داشــته اســت. »حــق بــه شــهر« تــا ســال 1996 بــه انگلیســی ترجمــه نشــده بــود و پــس از آن نیــز بطــور کامــل 
ترجمــه نشــد. حتــی در نســخه کامــل »حــق« بیشــتر یــک طــرح کلــی و یــا یــک چکیــده بــه معنــای واقعــی کلمــه می باشــد. 
ایــن کار عمــدی بــوده. همــان طــور کــه لُـــه ِفور در ابتــدا اظهــار داشــته، هــدف او بــاز کــردن ایده هــا و پــر و بــال دادن بــه 
آن هــا بجــای خامــوش کــردن آن هــا از طریــق تجزیــه و تحلیــل سیســتماتیک اســت. بــه ایــن ترتیــب آنچــه کــه وی نگــرش 
اســب ســوار نامیــد، در جهــت تجزیــه و تحلیــل و تفســیر صــورت داد. توســعه کامل تــری آ تجزیــه و تحلیــل شــهری لُـــه ِفور 
ــر ادوارد ســوژا )1989(  ــا ترجمــه 1991 »محصــول فضــا«، و اث ــان انگلیســی منتشــر شــده اســت. ب ــه زب در حــال حاضــر ب
و دیویــد هــاروی )1973( و نیــل اســمیت )1984( و همچنیــن بعــد از ســال 1991 شــماری دیگــر از آثــار، ســهم لُـــه ِفور در 
پرداخــت بــه یــک نظریــه اجتماعــی فضایــی شــناخته شــده بــود. بــا انتشــار ترجمــه انگلیســی »حــق«، ایــن نظریــه اجتماعــی 
فضایــی در اســتدالل های مربــوط بــه تحــول شــهری و نقــش حقــوق در مبــارزه اجتماعــی بــه ســرعت بــه کار گرفتــه شــد 
)و بــا دیــدی انتقــادی مــورد بررســی قــرار گرفــت(. بــا ایــن حــال مفهــوم »حــق بــه شــهر« توســط لُـــه ِفور ایجــاد شــده بــود 
خیلــی بــه عنــوان ســند مــورد بررســی قــرار نگرفــت. دان میچــل ایــن عنــوان را بــرای کتــاب ســال 2003 خــود در مــورد 

فضــای عمومــی وام گرفــت. بــه عنــوان مثــال ایــن کــه بــه غیــر از چنــد صفحــه توضیــح ایده هــای لُـــه ِفور، بــر روی تجزیــه 
و تحلیــل خــود متمرکــز شــد و خیلــی بــر روی شــهر بــه عنــوان یــک اثــر هنــری متمرکــز نبــوده، امــا در عــوض بــر روی 
ســوال های ظریف تــری تمرکــز داشــته اســت. نظیــر )Mitchell, 2003(: فضــای عمومــی چگونه در شــهری ســاخته می شــود؟ 
چــه کســانی بــه آن دسترســی دارنــد؟ و چــرا ایــن مســاله بــرای اقدامــات سیاســی و عدالــت اجتماعــی شــهری مهــم اســت؟

ــان  ــه شــهر« نمای ــق ب ــر روی »ح ــال ب ــال 2002 ژئوفرن ــاص س ــاله خ ــه در مس ــاالت ک ــابه، بســیاری از مق ــور مش ــه ط ب
ــای سراســر  ــه تالش ه ــد ک ــه شــده ان ــا ارائ ــس رم در ایتالی ــی 2002 در کنفران ــاًل در م ــه قب ــی هســتند ک می شــود، مقاالت
شــهرهای مختلــف جهــان را روشــن می ســازد. بــه عنــوان مثــال، برنامه ریــزی شــهری و توســعه مجــدد، باغ ســازی اجتمــاع، 
ــه آن هــا  ــوان ب ــه، و شــهروندی درون »دولــت ســایه« نئولیبــرال از جملــه تالش هایــی هســتند کــه می ت تجدیدحیــات محل
اشــاره نمــود. آن هــا زمــان کمــی صــرف تحقیــق بــر روی مفهــوم حــق بــه شــهرخود می کننــد. مقــاالت یوجیــن مــک کان و 
مــارک پورســل در ســال 2002 در ایــن زمینــه اســتثنایی بودنــد. مــارک پورســل اســتدالل می کنــد کــه حــق بــه شــهر تحــت 
توســعه سیاســی و نظــری باقــی می مانــد امــا پــس از آن بطــرز عجیبــی وزن سیاســی و نظــری مفهــوم آنچــه کــه او »سیاســت 
ــی در فضــای  ــداری زندگ ــد، کاهــش می دهــد )Purcell, 2002: 99-108(. در اصــل پورســل طرف شــهری ســاکن« می نام
شــهری بجــای توســعه فعــال آن می باشــد. در نتیجــه بــه صفــر رســاندن یــک جنبــه باریــک موضــع سیاســی رادیــکال لُـــه ِفور 
و اساســًا پــاک کــردن توجــه بــه مفهــوم شــهر بــه عنــوان اثــر هنــری منجــر می شــود. هرچــه بــا طیــف وســیع تری از تفکــرات 
لُــه ِفــور درگیــر شــد، بیشــتر رضایت بخــش می باشــد. بنابرایــن در بررســی مصطفــی دیکــچ در ســال 2001، حــق بــه شــهر 
بــه عنــوان بــاز پــس گیــری شــهر از بوروکراتیــزه کــردن بیــش از حــد و اعتمــاد عمیــق بــه مصــرف می باشــد. درواقــع، ایــن 
مهــم، دقیقــًا یکــی از دالیلــی اســت کــه حــق بــه شــهر، بــه عنــوان شــعار، چنیــن رزونانســی )شــدت( دارد. درســال 1999 
ــول، گــروه  ــی بیــن المللــی پ ــر صنــدوق جهان ــی درســیاتل و کمپین هــای مختلــف دربراب تظاهــرات ســازمان تجــارت جهان
هشــت )G8( و اجــالس مجمــع جهانــی اقتصــاد در چنــد ســال متوالــی دیــد قابــل توجهــی نســبت بــه شرکتی ســازی، کاالیــی 
شــدن، بوروکراتیــزه شــدن فضــای شــهر بوجــود آورد کــه توســط ایــن نهاد هــای بیــن المللــی حمایــت و ترویــج شــده بــود 
)Dikec, 2001(. بنابرایــن درک حــق بــه شــهر بــه عنــوان نقــدی بــه جهانــی کــه ارزش مبادلــه فضــای شــهری بــه منظــور 

ــوری دارد و یــک برنامــه روشــن سیاســی را پیشــنهاد می دهــد. برنامــه ای  ــد، رزونانــس ف ــر اســتفاد از ارزش می آی تســلط ب
کــه گســترده تر از نشــانه های سیاســت ســاکن اســت، حتــی اگــر بعــداً پیــش شــرطی بــرای ســابق باشــد(

بنابرایــن، دیویــد هــاروی چنیــن اظهــار می کنــد کــه، حــق بــه شــهر نــه تنهــا حــق دسترســی بــه یــک شــهر بــا گمانه زنــی 
ــاوت«  ــرای ســاخت شــهری متف ــال ب ــی فع ــف شــده، »بلکــه حق ــال حاضــر تعری ــی در ح ــزی دولت ــر امــالک و برنامه ری ب
می باشــد )Harvey, 1973(. البتــه مشــکل ایــن اســت کــه مــا در حــال حاضــر در جامعــه نمایشــی زندگــی می کنیــم. همانطــور 
کــه دبــور در ســال 1994 اظهــار داشــته، »منظــره مربــوط بــه لحظــه تاریخــی اســت کــه کاال، زندگــی اجتماعــی را اســتثمار 
می کنــد. فقــط آن نیســت کــه رابــط بیــن کاالهــا در حــال حاضــر بــرای مشــاهده کاالهایــی کــه بــرای دیــدن موجــود اســت، 
روشــن باشــد، جهانــی کــه مــا می بینیــم جهــان کاال اســت« و در عیــن حــال همانطــور کــه هــاروی در ســال 2003 اظهــار 
می کنــد، »مــا نمی توانیــم بــدون برنامه هــای آرمانــی و ایــده آل هــای عدالــت زندگــی کنیــم« )Harvey, 2003(. بــه ویــژه 
بــه دلیــل تناقضــات شــدید در حقــوق مالکیــت ســرمایه داری کــه از طریــق آن کاالهــا تعریــف شــده اســت و بــرای آن حــق 
بــه شــهر بــه عنــوان حــق اثــر می توانــد جایگزیــن قدرتمنــدی شــود. حــق بــه شــهر بــه تازگــی بــه یــک شــعار قدرتمنــد و 
تقاضــا در میــان جنبش هــای اجتماعــی مبــارزه بــرای عدالــت اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. تــي اچ مارشــال بــه ســه نــوع 

حــق در ارتبــاط بــا رشــد شــهروندي اشــاره مي کنــد )اســدی محــل چالــی، 1394، 164(:
1- حقــوق مدنــي کــه بــه حقــوق فــردي در قانــون اطــالق مي شــوند. شــامل آزادي افــراد بــراي زندگــي در هرجایــي کــه 

انتخــاب مي کننــد، آزادي بیــان و مذهــب، حــق مالکیــت، حــق دادرســي یکســان در برابــر قانــون و ... .
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2- حقوق سیاسي: به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن، انتخاب کردن و... ؛
3- حقــوق اجتماعــي کــه بــه حــق طبیعــي فــرد بــراي بهره منــد شــدن از یــک حداقــل اســتاندارد رفــاه اقتصــادي و امنیتــي 
مربــوط مي شــود. شــامل مزایــاي بهداشــتي و درمانــي، تأمیــن اجتماعــي در صورت بیــکاري، تعیین حداقل ســطح دســتمزد و... .
 مصادیــق حقــوق مدنــي، سیاســي و اجتماعــي یــا حقــوق شــهروندي گســتره وســیعي در حوزه هــاي مختلــف زندگــي اجتماعي 
و فــردي شــهروندان را دربــر مي گیــرد و مســلمًا تحقــق مجموعــه آن هــا مســتلزم پیش شــرط هایي اســت کــه بــدون  آن هــا 

نمي تــوان بــه تحّقــق حقــوق شــهروندي امیــدوار بــود.
بایــد گفــت: بحــث راجــع بــه حقــوق شــهروندي تابعــي اســت از تحقــق مفهــوم شــهروندي و بــه رســمیت شــناختن آن. بــه 
عبــارت دیگــر وقتــي مي توانیــم از حقــوق شــهروندي صحبــت کنیــم کــه مفهــوم شــهروندي را بــا همــه وجــوه و مشــخصات 
آن شــناخته و بــه آن اعتقــاد داشــته باشــیم و بســترها و زمینه هــاي تحقــق حقــوق شــهروندي را فراهــم نمــوده باشــیم. ایــن 
خــود مســتلزم طــي یــک پروســه و مراحلــي اســت کــه در قالــب آن افــراد یــک جامعــه از حالــت اتبــاع یــک جامعــه تبدیــل به 

شــهرونداني شــوند کــه مي تواننــد بــه خوبــي حقــوق و تکالیــف خــود را درک نمــوده و آن هــا را اعمــال نماینــد.
نکتــه دیگــر ایــن کــه حقــوق شــهروندي چیــزي نیســت کــه از طــرف حاکمیــت بــه مــردم اعطــا شــود. حقــوق شــهروندي 
در نــزد شــهروندان واقعــي، ثابــت و محفــوظ اســت و یکــي از ویژگي هایــي اســت کــه شــهروندي بــا دارا بــودن آن شــکل  
مي گیــرد. حقــوق شــهروندي را دولــت ایجــاد نمي کنــد، بلکــه بایــد آن را رعایــت نمــوده و از آن حمایــت کنــد و حتــي آنجــا 

کــه خــود، ایــن حقــوق را نقــض نمــوده اســت، جبــران نمایــد.
در واقــع، خــود حکومــت )در جوامــع دموکراتیــک و مردم ســاالر( تبلور حقــوق شــهروندي اســت. بــه عبــارت دیگــر، حکومــت 
زاییــده تحّقــق بخشــي از حقــوق شــهروندي اســت، برایــن اســاس همان طــور کــه گفتــه شــد، هــر چنــد حکومــت در حمایت و 
رعایــت مصادیــق حقــوق شــهروندي و تنظیــم ســازوکارهاي مربــوط بــه تحقــق آن مؤثــر اســت، امــا تمامّیت حقوق شــهروندي 

ناشــي از اراده حکومــت و تمایــل وي بــراي اعطــا آن بــه مردم نیســت.
حقــوق شــهروندي از جامعیتــي برخــوردار اســت کــه شــکل و نــوع حکومــت و حاکمــان را در درون خــود جــاي مي دهــد. بــه 
عبــارت دیگــر ایــن شــهروندان هســتند کــه بــا اعمــال حــق خــود بــه انتخــاب حکومــت و حاکمــان مي پردازنــد، بــر ایــن مبنــا 
موجودیتــي کــه خــود ناشــي و زاییــده حقــوق شــهروندي اســت، نمی تواند موجــد ایــن حقــوق باشــد. مطلــب دیگــري کــه 
بایــد بــه آن اشــاره شــود، ایــن اســت کــه حقــوق شــهروندي داراي یــک کلّیــت و یکپارچگــي اســت کــه نمي تــوان اجــزاء آن  
را از هــم تفکیــک نمــود. نــگاه انتزاعــي و یــا ناقــص بــه حقــوق شــهروندي و تــالش بــراي رعایــت برخــي از ایــن حقــوق، در 
مقابــل نادیــده گرفتــن بخش هایــی دیگــر از آن، نــه تنهــا زمینــه اجــرا و تحقــق نمي یابــد، بلکــه کلّیــت حقــوق شــهروندي 

ــز مخــدوش می ســازد. را نی

5-حقبهشهرازدیدگاهاسالمی
هرچنــد مفهــوم »جــق بــه شــهر« مفهــوم و پدیــده اي جدیــد در جهــان معاصــر محســوب مي شــود امــا آموزه هــاي فلســفي 
باســتان و همچنیــن آموزه هــاي مذهبــي ادیــان توحیــدي ماننــد مســیحیت و اســالم بــر اصالــت آن گواهــي مي دهنــد. نقــش 
آموزه هــاي نشــأت گرفتــه از آموزه هــاي مذهبــي بــه ویــژه در حــوزه حقــوق طبیعــي و فطــري بي گمــان در تکویــن شــاکله 
ــن  ــن و کامل تری ــن، جوان تری ــوان آخری ــه عن ــکار نیســتند. در آموزه هــاي اســالمي ب ــل ان ــن مفهــوم در غــرب قاب ــن ای نوی
دیــن توحیــدي کــه بــر حقانیــت رســالت انبیــاء ســلف نیــز مهــر تأییــد نهــاده اســت رهنمودهــاي مهــم و اندیشــه برانگیــزي 

در حــوزۀ حقــوق فــردي و شــهروندي وجــود دارد.
پیامبــر عظیم الشــأن و وصــي و جانشــین ایشــان یعنــي حضــرت امیرالمؤمنیــن علــي ( ســالم اهلل علیــه( همــواره منــادي و 
ــد. پیامبــر اســالم ( صــل اهلل علیــه( تکمیــل فضایــل اخالقــي را انگیــزه  مراعــي آن در جامعــه اســالمي در آن دوران بوده ان
اصلــي بعثــت خــود شــمرده اند و فرمودنــد: »انّمــا بُعثــت التمــم مــکارم االخــالق«. قــرآن مجیــد راه تبلیــغ توحیــد و آموزه هاي 

دینــي را نیــز علــي االصــول مســالمت آمیــز و منطبــق بــا عقــل و منطــق و پنــد و انــدرز نیکــو مي دانــد و مي فرمایــد: »اُدُع 
الــي ســبیل ربـّـک بالحکمــه و الموعظــه الحســنه و جادلهــم بالّتــي هــي أحســن«.

ــواري و  ــرام و بزرگ ــي اک ــه و حت ــوق آحــاد جامع ــت حق ــن رعای ــي مبّی ــه خوب ــز ب ــه( نی ــر اکــرم ( صــل اهلل علی ســیره پیامب
گذشــت در مقابــل دشــمنان و حتــي اســیران جنگــي اســت، جنگجویــان غیرمســلماني کــه خــود بانــي شــورش علیــه تبلیــغ 
رســالت الهــي بودنــد. در جریــان فتــح مکــه، پیامبــر اســالم ( صــل اهلل علیــه( فرمــان عفــو عمومــي نســبت بــه تمــام مــردم 
ــد. حضــرت  ــد صــادر کردن ــه مســلمانان بودن و دشــمناني کــه در طــول ســالیان متمــادي مســّبب خشــونت ها و آزارهــا علی
ــد.  علــي )ســالم اهلل علیــه( خــود الگویــي جامــع در رعایــت حقــوق تمــام شــهروندان اعــم از مســلمان و غیرمســلمان بودن
امیرالمؤمنیــن )ســالم اهلل علیــه( در بخشــي از نامــه خویــش بــه مالــک اشــتر نخعــي هنگامــي کــه وي را بــه حکمرانــي مصــر 
ِحَمــه للرعیــه و المحبَّــه لهــم و اللُّطــَف بِهــم، و التکونـَـنَّ علــی ام َســُبعًا  منصــوب نمودنــد مرقــوم نمودنــد: »و اشــعر قلَبــَک الرَّ

ضاریــًا تغَتنــم أکلهــم، فانّهــم صنفــان امــا أخ لــک فــي الدیــن أو نظیــٌر لــک فــي الخلــق....«.
ــف  ــاف مختل ــا اصن ــان ب ــه آن پیشــواي متقی ــه و عادالن ــار منصفان ــددي از رفت ــاي متع ــي نمونه ه ــع تاریخــي و روای در مناب
مــردم اعــم از مســلمان و غیرمســلمان حتــي دشــمنان و جنگجویــان نافرمــان ذکــر شــده اســت. بررســي ســیره نبــوي و ســیره 
علــوي بــه خوبــي نشــان مي دهــد کــه عامــل اصلــي جــذب غیرمســلمانان و پیــروان ادیــان توحیــدي دیگــر ماننــد یهودیــان 
و مســیحیان بــه اســالم در ســیره اخالقــي و رفتــار منصفانــه و اندیشــه برانگیــز آن پیشــوایان الهــي بایســتی مــورد توجــه و 
جســتجو گــردد. ایــن قبیــل فرمایشــات می توانــد راهنمــای خوبــی در زمینــه اصــول خــوب مدیریــت شــهری باشــد. حضــرت 
علــی )ســالم اهلل علیــه( خــود نمونــه بــارز حاکمــی عــادل و پاســخگو بــود کــه مطالعــه شــیوه حکومــت اســالمی ایشــان در 

طــول پنــج ســال خالفــت ایشــان بهتریــن راهنمــای عمــل مدیــران شــهری مــا خواهــد بــود.
در خــارج از گفتمان هــای دانشــگاهی، حــق بــه شــهر توســط فعــاالن اجتماعــی، ســازمان های غیردولتــی، و ســازمان ملــل 
متحــد برگزیــده شــده اســت و ســازمان ملــل خواســتار حقــوق ملمــوس و محکــم همــه شــهروندان بــه فضــای شــهری شــده 
اســت. منشــور جهانــی حــق بــه شــهر در اســاس انجمــن اجتماعــی قــاره آمریــکا در کیوتــو و انجمــن جهانــی شهرســازی در 
بارســلونا در ســال 2004، ایجــاد شــده اســت و هــدف اصلــی آن بــه رســمیت شــناختن حــق بــه شــهر بــه عنــوان حقــوق اولیــه 
بیــن المللــی بشــر اســت. منشــور جهانــی بــه عنــوان پایــه ســازماندهی یونســکو / ســازمان ملــل متحــد از اجالس هایــی کــه 
»سیاســت شــهری و حــق بــه شــهر« را بررســی می کنــد )در پاریــس )2005( و بارســلونا )2006( و دومیــن مجمــع جهانــی 
شهرســازی در ونکــور )2006(( حمایــت کــرده اســت )Merrifield, 2006(. منشــور و اجالس هــای بعــدی بــه عنــوان یــک 
نتیجــه از آن چــه کــه ســازمان دهنــدگان بــه عنــوان افزایــش فقــر شــهری و محرومیــت اجتماعــی و نقــش فزاینــده فعالــی 
ــه  ــه شــهر، ب کــه بخــش خصوصــی در برنامه ریــزی شــهری ایفــا می کنــد، پدیــد آمــد. از قضــا، ایــن ســه اجــالس حــق ب
نــدرت بــه طــور مســتقیم شــامل وجــود کســانی کــه از دسترســی بــه فضاهــای روزمره شــهر محــروم هســتند، شــد. در عوض، 
موضــوع فقــر شــهری و محرومیــت اجتماعــی بوســیله ســازمان های غیردولتــی )NGOs( نظیــر کالنشــهر، شــهرهای متحــد، 
ــدگان  ــاکنان و نماین ــی س ــاد بین الملل ــترک المنافع، اتح ــی مش ــای محل ــن حکومت ه ــی، انجم ــای محل ــن حکومت ه انجم
دولت هــای محلــی، شــرکت های خصوصــی و ســازمان ملــل متحــد، ارائــه می شــود. بــه طــور عمــده بــا مدیریــت و حاکمیــت 
ــه شــهر بیشــتر در راســتای مفهــوم  ــف حــق ب ــه تعری ــل ب ــا تمای ــن ســازمان ها و کنفرانس ه ــی، ای شــهرها، مســکن، پویای
مــد نظــر پورســل )سیاســت شــهری ســاکن( در مقایســه بــا شــهر بــه عنــوان اثــر هنــری بــه عنــوان یــک تولیــد خــالق و 
مشــارکتی از شــهر دارنــد. نهادینــه شــدن حــق بــه شــهر از طریــق نشســت های بین المللــی، اگــر چــه در بســیاری از جهــات 
تحســین برانگیــز اســت )Purcell, 2002: 99-108(، خطــر سیاســت زدایی ایــن حقــوق بــه عنــوان محبوب تــر شــدن گفتمــان 
و بحــث، وجــود دارد. یــک شــکاف روشــن بیــن دیدگاه هــای فلســفی و جامعــه شــناختی انقالبــی لُـــه ِفور و اهــداف محدودتــر 
ســازمان های غیردولتــی وجــود دارد. همــان طــور کــه لُـــه ِفور در نتیجه گیــری »حــق بــه شــهر«، نوشــت: »روشــن اســت کــه 
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تنهــا افزایــش بزرگــی در غنــای اجتماعــی، و تغییــرات عمیــق روابــط اجتماعــی )در شــیوه تولیــد( می توانــد ورود بــه اجرایــی 
شــدن حــق بــه شــهر و ســایر حقــوق شــهروندی را اجــازه دهــد« )Lefebvre, 2000(. چنیــن توســعه  ای مســتلزم گرایــش 
بــه رشــد اقتصــادی اســت کــه پایــان آن، انباشــت ســرمایه بــه خــودی خــود بــه عنــوان پایــان، نخواهــد بــود بلکــه پایــان 
آن بــازده و دســتاورد برتــر خواهــد بــود. حــق بــه شــهر کــه لُـــه ِفور نتیجــه می گیــرد، »حــق شــهروندان شــهر و گروه هایــی 
)بــر اســاس روابــط اجتماعــی( کــه تشــکیل می دهنــد کــه بــر محوریــت منابــع و مدارهــای ارتباطــی، اطالعــات و مبــادالت 
می باشــد« )Smith, 2003(. در نتیجــه حــق بــه شــهر، حــق بــه بخــش جدایــی ناپذیــری از شــهر اســت. لُـــه ِفور می گویــد:  
»ایــن مســاله بــه ایدئولــوژی شــهری و یــا مداخــالت معمــاری بســتگی نــدارد، بلکــه بــه کیفیــت یــا امــالک فضــای شــهری 
ضــروری بســتگی دارد«. حــق بــه شــهر، حقــی بــرای تولیــد اســت کــه بــه عنــوان یــک اثــر هنــر برمحوریــت قــرار دارد و 

.)Steaheli, 2002( یــک حــق حاشــیه ای نیســت

6-قانوناساسیایرانوحقبهشهر
قانــون اساســي جمهــوري اســالمي مصــوب 1358 پــس از تشــریح اصــول کلــي در فصــل اول و بیــان زبــان، خــط، تاریــخ 
و پرچــم رســمي کشــور، در فصــل ســوم بــه حقــوق ملّــت )شــهروندان( پرداختــه اســت. مهم تریــن حقــوق شــهروندي کــه 
البتــه بیــان جزئیــات آن بــا قوانیــن عــادي اســت در ذیــل مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بدیــن ترتیــب عناصــر حــق بــه 
شــهر کــه قانــون اساســي جمهــوري اســالمي بــر آن مهــر تأییــد نهــاده اســت و از طرفــی بــا دیــدگاه اســالمی نیــز بــه عنــوان 

نمــود عملــی قوانیــن الهــی منطبــق اســت، بــه شــرح ذیــل مي باشــد:

6-1.اصلبرخورداريازحقوقمساوي
در اصــل نوزدهــم قانــون اساســي جمهــوري اســالمي آمــده اســت: »مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه کــه باشــند از حقــوق 
مســاوي برخوردارنــد و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد این هــا ســبب امتیــاز نخواهــد بــود«. ایــن اصــل نافــي هرگونــه امتیــازات 
طبقاتــي، قومــي و نــژادي اســت. مســاوات منــدرج در اصــل نوزدهــم عمدتــًا ناظــر بــه مســاوات در برابــر قانــون و برخــورداري 
از حمایــت قانونــي از تمــام آحــاد جامعــه صــرف نظــر از پایــگاه قومــي، طبقاتــي و نــژادي اســت. پیــروان ادیــان توحیــدي )اهل 
کتــاب( کــه قانــون اساســي آن هــا را احصــاء کــرده اســت ماننــد اکثریــت مســلمان بایــد مــورد حمایــت قانــون قــرار گیرنــد 
و از حقــوق شــهروندي برخــوردار گردنــد. منظــور از حقــوق مســاوي منــدرج در اصــل نوزدهــم، تســاوي حــق تمتــع نیســت. 
زیــرا از نظــر قوانیــن اســالمي برخــورداري از حــق تمتــع بــراي خــود مســلمانان نیــز در مــواردي ماننــد ارث و دیــات براســاس 
جنســیت متفــاوت اســت. همچنــان کــه بــراي اقلیت هــا نیــز بــر طبــق قوانیــن مربــوط بــه احــوال شــخصیه نیــز گاه حقــوق 
ــه صــورت مســاوي از حمایت هــاي  ــر اصــل نوزدهــم برخــورداري تمــام شــهروندان ب ــور متفاضــل اســت. روح حاکــم ب مزب
قانونــي اســت. بــر همیــن اســاس در ایــن اصــل از واژه »مــردم ایــران« فــارغ از نــژاد و قومیــت و زبــان و دیــن ســخن گفتــه 
شــده اســت. اصــل برخــورداري از حقــوق مســاوي در مقابــل قانــون کــه مصادیــق آن متنــوع و تبییــن آن بــا قوانیــن عــادي 
ــاع از حقــوق اقلیت هــا در جهــان محســوب مي شــود. در  ــژه کــه در دف ــه وی اســت از اصــول مهــم در حقــوق شــهروندي ب
اصــل بیســتم آمــده اســت: »همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد و از همــۀ حقــوق 

انســاني، سیاســي، اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي بــا رعایــت موازیــن اســالم برخوردارنــد«.

6-2.اصلامنیّـتفـردي
حــق حیــات و برخــورداري از امنّیــت و آزادي در مــاده ســوم اعالمیــه جهانــي حقــوق بشــر مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. در 
اصــل ســي و دوم قانــون اساســي آمــده اســت: »هیــچ کــس را نمي تــوان دســتگیر کــرد مگــر بــه حکــم و ترتیبــي کــه قانــون 
معّیــن مي کنــد. در صــورت بازداشــت، موضــوع اتهــام بایــد بــا ذکــر دالیــل، بالفاصلــه کتبــًا بــه متهــم، ابــالغ و تفهیــم شــود 
و حداکثــر ظــرف مــدت بیســت و چهــار ســاعت، پرونــده مقدماتــي بــراي مراجــع صالحــه قضائــي ارســال و مقدمــات محاکمــه، 

در اســرع وقــت فراهــم گــردد. متخلــف از ایــن اصــل مطابــق قانــون مجــازات مي شــود«. اصــل امنیــت فــردي بــه عنــوان 
یکــي از ارکان مهــم حقــوق شــهروندي بــا مجموعــه اي از مقــّررات دیگــر جهــت تضمیــن ایــن اصــل تکمیــل شــده اســت. 
بــه عنــوان مثــال اصــل قانونــي بــودن جــرم و مجــازات، اصــل عــدم عطــف بــه مــا ســبق شــدن قانــون، اصــل علنــي بــودن 
محاکمــات و حضــور وکیــل در مراحــل بازپرســي و دادرســي و رســیدگي بــه جرائــم بــزرگ و مهــم توســط هیــأت منصفــه کــه 

همگــي در قانــون اساســي جمهــوري اســالمي پیش بینــي شــده اســت.

6-3.اصلمصونیتمسکنوآزاديدرانتخابمحلسـکونت
حــق آزادي در انتخــاب محــل ســکونت از حقــوق شــهروندي محســوب مي شــود و انتخــاب محــل ســکونت و نقــل و انتقــال 
براســاس میــل و ارادۀ افــراد علي االصــول انجــام مي شــود. البتــه ایــن اصــل داراي مــوارد اســتثناء نیــز مي باشــد. بــه عنــوان 
مثــال مســکن زن شــوهردار تابــع انتخــاب شــوهر و مســکن افــرادي کــه بــه ســن رشــد قانونــي نرســیده اند توســط والدیــن 
یــا سرپرســت قانونــي آنــان انتخــاب مي گــردد. همچنیــن برخــي کارکنــان دولتــي مجبــور بــه اقامــت در محلــي معّیــن بــراي 
مــدت زمانــي خــاص مي باشــند. افــرادي کــه براســاس قانــون بــه تبعیــد از محــل ســکونت محکــوم شــده باشــند و یــا صرفــًا 
بــه شــهر یــا مــکان خــاص تبعیــد شــده باشــند نمي تواننــد در شــهرهاي دیگــر ســکني گزیننــد. مســکن افــراد نیــز مصــون 
از تعــرض اســت. در اصــل بیســت و دوم قانــون اساســي گفتــه شــده اســت: »حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق و مســکن و شــغل 

اشــخاص از تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردي کــه قانــون تجویــز مي کنــد«.

6-4.اصلعدمتعـرضبهمکاتبات
ــن  ــراد اســت. ای ــي خصوصــي اف ــت از زندگ ــت و حمای ــت صیان ــراد در جه ــاي اف ــات و نامه ه ــري مکاتب اصــل تعرض ناپذی
اصــل کــه در جهــت حفــظ حقــوق شــهروندي اســت در اصــل بیســت وپنجم قانــون اساســي جمهــوري اســالمي مــورد تأییــد 
ــن آمــده اســت: »بازرســي و نرســاندن نامه هــا، ضبــط و فــاش کــردن مکالمــات  ــور چنی ــه اســت. در اصــل مزب ــرار گرفت ق
تلفنــي، افشــاي مخابــرات تلگرافــي و تلکــس، عــدم مخابــره و نرســاندن آن هــا، اســتراق ســمع و هرگونــه تجســس ممنــوع 

اســت، مگــر بــه حکــم قانــون«.

6-5.آزاديرفـتوآمد
از حقــوق بــه رســمیت شــناخته شــده شــهروندي در جهــان معاصــر و قوانیــن اساســي، آزادي آمدوشــد و تــردد اســت. حــق 
ــن  ــد در قوانی ــورد تأکی ــا خــروج از کشــور از حقــوق شــهروندي شــناخته شــده و م ــرور آزاد در داخــل کشــور و ی ــور و م عب
اساســي کشــورهاي دموکراتیــک محســوب مي شــود. ایــن حــق نیــز بــه عنــوان حقــي بدیهــي مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه 
اســت هــر چنــد در قانــون اساســي بــه آن پرداختــه نشــده اســت. البتــه ایــن حــق نیــز در همــه کشــورها ماننــد بســیاري از 
حقــوق فــردي و شــهروندي داراي مــوارد اســتثناء اســت. اســتثنائات نیــز علي االصــول مربــوط بــه افــرادي اســت کــه قانونــًا 

محکــوم بــه اقامــت در محلــي خــاص شــده و یــا بــه موجــب قانــون بــراي مدتــي مجــاز بــه خــروج از کشــور نباشــند.

6-6.اصلآزاديدرانتخابشـغل
قانــون اساســي در اصــل بیســت و هفتــم مقــرر مــی دارد: هــر کــس حــق دارد شــغلي را کــه بــدان مایــل اســت و مخالــف 
اســالم و مصالــح عمومــي و حقــوق دیگــران نیســت، برگزینــد. دولــت موظــف اســت بــا رعایــت نیــاز جامعــه بــه مشــاغل 

گوناگــون بــراي همــۀ افــراد امــکان اشــتغال بــه کار و شــرایط مســاوي را بــراي احــراز مشــاغل ایجــاد نمایــد.

6-7.اصلممنوعـیتتفتیـشعقاید
اصــل بیست وســوم تفتیــش عقایــد را بــه صراحــت منــع نمــوده اســت. در اصــل مزبــور آمــده اســت: »تفتیــش عقایــد ممنــوع 
اســت و هیــچ کــس را نمي تــوان بــه صــرف داشــتن عقیــده اي مــورد تعــرض و مؤاخــذه قــرار داد«. در مــورد آزادي عقیــده و 
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آزادي مذهــب نیــز در قانــون اساســي براســاس آموزه هــاي دینــي ســه اصــل دوازدهــم، ســیزدهم و چهاردهــم تدویــن شــده 
اســت. در ایــن اصــول مذاهــب و ادیــان بــه رســمیت شــناخته شــده اعــم از اقلیت هــاي دینــي مســلمان )در ایــران( ماننــد 
ــامل  ــالم ش ــده در اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــي ب ــاي دین ــن اقلیت ه ــدي و هم چنی ــي و زی ــافعي، حنبل ــي، ش ــي، مالک حنف
زردشــتي، کلیمــي و مســیحي احصــا شــده و بــراي همــه آنــان حقــوق شــهروندي در نظــر گرفتــه شــده اســت. اقلیت هــاي 
ــوال  ــود آزاد و در اح ــي خ ــم مذهب ــق تعالی ــي برطب ــي و دین ــه موجــب دو اصــل 12 و 13 در انجــام مراســم مذهب ــور ب مزب
ــا اســتناد بــه آیــه اي از آیــات  شــخصیه برطبــق تعالیــم و آموزه هــاي دینــي خــود عمــل مي نماینــد. اصــل چهاردهــم نیــز ب
قــرآن مجیــد خواســتار رفتــار تــوأم بــا اخــالق حســنه و رعایــت عــدل و انصــاف بــا تمــام شــهروندان غیرمســلمان از ســوي 

دولــت اســالمي شــده اســت.

6-8.حقوققضائيشـهروندي
اصــل ســي وچهارم قانــون اساســي مقــرر مــي دارد کــه دادخواهــي از حقــوق مســلم فــردي و شــهروندي تمــام آحــاد ملــت 
اســت. در اصــل مذکــور آمــده اســت: دادخواهــي حــق مســلم هــر فــرد اســت و هرکــس مي توانــد بــه منظــور دادخواهــي بــه 
دادگاه هــاي صالــح رجــوع نمایــد. همــه افــراد ملــت حــق دارنــد اینگونــه دادگاه هــا را در دســترس داشــته باشــند و هیچ کــس 
را نمي تــوان از دادگاهــي کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه بــه آن را داراســت منــع کــرد. هم چنیــن حــق انتخــاب وکیــل 
بــراي طرفیــن دعــوي در همــه دادگاه هــا در اصــل ســي و پنجم قانــون اساســي پیش بینــي شــده اســت. ایــن حــق نیــز مهــم 
و مکمــل حقــوق قضائــي شــهروندي اســت. اصــل برائــت کــه در اصــل ســي و هفتم قانــون اساســي از آن ســخن بــه میــان 
آمــده اســت و کامــاًل منطبــق بــا آموزه هــاي اســالمي اســت از دیگــر حقــوق شــهروندي مرتبــط بــا حــوزه قضائــي اســت. در 
اصــل ســي وهفتم قانــون اساســي آمــده اســت: اصــل، برائــت اســت و هیــچ کــس از نظــر قانــون مجــرم شــناخته نمي شــود، 
مگــر ایــن کــه جــرم او در دادگاه صالــح ثابــت گــردد. منــع هرگونــه شــکنجه بــراي گرفتــن اقــرار و یــا کســب اطــالع در 
اصــل سي وهشــتم و منــع هتــک حرمــت و توهیــن بــه کســي کــه بــه موجــب قانــون دســتگیر، بازداشــت یــا زندانــي شــده 
اســت از اصــول مهــم و مترقــي پیش بینــي شــده در قانــون اساســي و در دفــاع از حقــوق فــردي مســتوجب مجــازات دانســته 
شــده اســت. قوانیــن عــادي مکمــل حقــوق شــهروندي در ســاحت قضائــي نیــز نبایــد بــه گونــه اي تنظیــم شــود کــه بــا روح 

و مفــاد اصــول مزبــور مغایــر باشــد.

6-9.آزاديآمـوزشوپـرورش
در زمان هــاي گذشــته در بســیاري از کشــورها، حــق آمــوزش  و  تعلــم در انحصــار طبقــات خــاص و ممتــاز بــود. از مصادیــق 
آزادي آمــوزش  و  پــرورش کــه در حقــوق فــردي شــهروندي در کشــورهاي مغــرب زمیــن مــورد توجــه واقع شــده اســت، آزادي 
تأســیس مدرســه، آزادي انتخــاب مؤسســه آموزشــي و حتــي آزادي محتــواي مطالــب آموزش و پــرورش اســت. قانــون اساســي 
جمهــوري اســالمي در بنــد ســوم از اصــل ســوم، آموزش و پــرورش و تربیت بدنــي رایــگان بــراي تمــام شــهروندان در تمــام 
ــرار داده شــده  ــت ق ــات دول ــي در ســرلوحه اقدام ــوزش عال ــم آم ــن تســهیل و تعمی ــوده اســت. هم چنی ــرر نم ســطوح را مق
اســت. هم چنیــن در اصــل ســي ام قانــون اساســي دولــت مکلــف شــده اســت وســایل آموزش و پــرورش رایــگان بــراي همــه 

ملــت را تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم آورد.

10.6.آزادياخبارواطالعات
ــت ترین  ــه درس ــل ب ــت نی ــهروندي جه ــوق ش ــن حق ــن و عام تری ــات، از مهم تری ــار و اطالع ــه آزادي اخب ــوط ب ــوق مرب حق
و صادقانه تریــن اطالعــات درخصــوص مســائل داخلــي و بیــن المللــي اســت. آزادي مطبوعــات و ممنــوع بــودن سانســور از 
لــوازم اصلــي تحقــق اصــل مزبــور اســت. مطبوعــات را رکــن چهــارم نظــام دموکراســي یــا مردم ســاالر دانســته اند. در اصــل 
ــه شــرط آن کــه  ــون اساســي جمهــوري اســالمي از آزادي نشــریات و مطبوعــات جهــت اطالع رســاني ب بیســت و چهارم قان

مخــل بــه مبانــي اســالم و حقــوق عمومــي نباشــد ســخن بــه میــان آمــده و تفصیــل آن بــه قوانیــن عــادي مفــوض شــده 
اســت. هم چنیــن در اصــل 175 قانــون اساســي آمــده اســت: »در رســانه هاي گروهــي( رادیــو و تلویزیــون( آزادي انتشــارات 
و تبلیغــات، طبــق موازیــن اســالمي بایــد تأمیــن شــود.... «. البتــه حفــظ مصالــح ملــي و اخــالق عمومــي از یکســو و رعایــت 

اصــل اشــاعه اطالعــات گاه بــا چالش هایــي در عمــل مواجــه اســت.

11.6.آزاديهايسـیاسيواجتمـاعي
بخــش مهمــي از حقــوق شــهروندي در دولــت مــدرن مربــوط بــه آزادي هــاي سیاســي و اجتماعــي اســت. آزادي هــاي سیاســي 
و اجتماعــي در جهــان امــروز اشــکال متنوعــي یافتــه اســت و قوانیــن اساســي کشــورها و قوانیــن عــادي مکمــل، حــدود و 
ــور آن را مشــخص نمــوده اســت. آزادي تحــزب، تشــکیل اجتماعــات و میتینگ هــاي سیاســي، آزادي انتخــاب کــردن و  ثغ
ــون  ــد شــمرده شــده اســت. قان ــات آزاد و غیرفرمایشــي از حقــوق سیاســي شــهروندي در دوران جدی انتخــاب شــدن، انتخاب
ــه  ــده اســت. ب ــادآور ش ــي را ی ــي و اجتماع ــاي سیاس ــن آزادي ه ــي از مهم تری ــي برخ ــوري اســالمي در اصول اساســي جمه
ــده اســت:  ــون اساســي آم ــازماني در اصــل بیست و ششــم قان ــاي س ــزاب و آزادي ه ــت آزاد اح ــورد فعالی ــال در م ــوان مث عن
»احــزاب، جمعیت هــا، انجمن هــاي سیاســي و صنفــي و انجمن هــاي اســالمي یــا اقلیت هــاي دینــي شــناخته شــده آزادانــه، 
مشــروط بــه ایــن کــه اصــول اســتقالل، آزادي، وحــدت ملــي، موازیــن اســالمي و یــا اســاس جمهــوري اســالمي را نقــض 
ــور ســاخت«. اصــل  ــه شــرکت در یکــي از آن هــا مجب ــا ب ــع کــرد ی ــوان از شــرکت در آن هــا من ــد. هیچ کــس را نمي ت نکنن
بیســت و هفتم قانــون اساســي نیــز تشــکیل اجتماعــات و راهپیمایي هــا را بــدون حمــل ســالح و بــه شــرط آن کــه مخــل بــه 

مبانــي اســالم نباشــد آزاد شــمرده اســت.

12.6.اصلحـرمتمالکـیت
ــزه جهــت  ــه رشــد و توســعه کشــور و اشــتغال زایي و ایجــاد انگی ــوق مهــم شــهروندي و الزم ــت یکــي از حق اصــل مالکی
ســرمایه گذاري جهــت نیــل بــه پیشــرفت محســوب مي شــود. تملــک، انتقــال و زوال حــق بالمعنــي االعــم )مــادي و غیرمــادي( 
از ارکان حقــوق مدنــي اســت. ایــن اصــل، از اصــول متقــن و اساســي در آموزه هــاي فقهــي و حقوقــي اســالم و پایــه مهــم 
در تنظیــم روابــط اجتماعــي و اقتصــادي اســت. »اصــل حرمــت مالکیــت مشــروع بــراي تمــام شــهروندان در قانــون اساســي 
محتــرم و مقبــول شــمرده شــده اســت«. در اصــل چهل وهفتــم قانــون اساســي آمــده اســت: »مالکیــت شــخصي کــه از راه 
مشــروع باشــد محتــرم اســت«. ضوابــط آن را قانــون معیــن مي کنــد. در اصــل چهل و ششــم نیــز گفتــه شــده اســت: »هــر 
کــس مالــک حاصــل کســب و کار مشــروع خویــش اســت. هیــچ کــس نمي توانــد بــه عنــوان مالکیــت نســبت بــه کســب و 
کار خــود امــکان کســب و کار را از دیگــري ســلب نمایــد«. هم چنــان کــه در اصــل چهلــم قانــون اساســي مســأله مهمــي 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه در حوزه هــاي مختلــف از جملــه حقــوق اقتصــادي شــهروندي داراي کاربــرد اســت. اصــل مزبــور 
مقــرر مــي دارد: »هیچ کــس نمي توانــد اعمــال حــق خویــش را وســیلۀ اضــرار بــه غیــر یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــي قــرار 
ــري کــه مقتضــاي زندگــي در دوران  ــات بیش ت ــه و جزئی ــي یافت ــاد گوناگون دهــد«. در دوران معاصــر حقــوق شــهروندي ابع
جدیــد اســت نیــز بــه آن افــزوده شــده اســت. بــه عنــوان مثــال حفــظ محیــط زیســت بــه عنــوان بســتر زندگــي ســالم بــراي 
شــهروندان از وظایــف مشــترک دولــت و عمــوم شــهروندان شــمرده شــده اســت. اصــل پنجــاه ام قانــون اساســي جمهــوري 
اســالمي نیــز حفــظ محیــط زیســت و پاســداري از آن بــه عنــوان میــراث و ســرمایه طبیعــي بــراي شــهروندان فعلــي و آتــي 
ــود تحــوالت عمــده در زندگــي بشــر  ــروز کــه مول ــه حقــوق شــهروندی در جهــان ام ــرار داده اســت. البت ــد ق ــورد تأکی را م
بــه ویــژه در دو قــرن گذشــته اســت مصادیــق جزئي تــر نیــز یافتــه اســت. همچنیــن اصــول مربــوط بــه حقــوق شــهروندي 
ماننــد بســیاري از اصــول حقوقــي در کشــورهاي مختلــف گاه بــا اســتثنائات قانونــي و یــا چالش هــاي عملــي مواجــه اســت. 
معمــواًل حفــظ امنیــت و مالحظــه »مصلحــت عمومــي« یــا »حقــوق عمومــي« از مســائل چالــش برانگیــز در حقــوق فــردي و 
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شــهروندي اســت. در قــرن بیســتم اعالمیــه جهانــي حقــوق بشــر )1948( و اعالمیه هــا و کنوانســیون هاي دیگــر بین المللــي 
کوشــش نموده انــد، حقــوق شــهروندي و حقــوق فــردي را از جنبــۀ توصیــه بــه جنبــه آمریــت تبدیــل کننــد و رعایــت مفــاد 
ــي  ــه مجمــوع اعالمیه هــا، قطعنامه هــا، معاهــدات بین الملل ــد. البت ــم دهن ــف تعمی ــل مختل ــان مل حقــوق شــهروندي را در می
یــا منطقــه اي کــه مســتقیمًا یــا غیرمســتقیم مربــوط بــه حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندي اســت بســیار گســترده و متنــوع 
اســت. کتــاب ارزشــمندی1 کــه اخیــراً توســط دانشــگاه آکســفورد منتشــر شــده اســت، مهم تریــن اســناد مربــوط بــه حقــوق 

بشــر و حقــوق شــهروندي را تــا زمــان انتشــار )2000( احصــاء نمــوده اســت.

6-13.حقتابعـیتوتغـییرآن
یکــي از حقــوق شــهروندي کــه در اعالمیــه جهانــي حقــوق بشــر نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت، حــق برخــورداري از 
تابعیــت و همچنیــن حــق تغییــر تابعیــت اســت. بــه عبــارت دیگــر تغییــر تابعیــت ملــي از مصادیــق حقــوق بشــر در نظام هــاي 
ــودن ســلب خودســرانه  ــوع ب ــاده 15 و ممن ــد یــک م ــزرگ معاصــر قلمــداد مي شــود. حــق داشــتن تابعیــت در بن حقوقــي ب
تابعیــت در بنــد دوم مــادۀ 15 اعالمیــه جهانــي حقــوق بشــر مــورد تأکیــد واقــع شــده اســت. قانــون اساســي جمهوري اســالمي 
ــد  نیــز در اصــل چهل و یکــم مقــرر مــي دارد: »تابعیــت کشــور ایــران حــق مســلم هــر فــرد ایرانــي اســت و دولــت نمی توان
از هیــچ ایرانــي ســلب تابعیــت کنــد، مگــر بــه درخواســت خــود او و یــا در صورتــي کــه بــه تابعیــت کشــور دیگــري درآیــد«. 
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تــرک تابعیــت یــاد شــده مربــوط بــه تابعیــت ملــي و جغرافیایــي اســت، زیــرا تــرک تابعیــت 
دینــي و اعتقــادي بــر اســاس آموزه هــاي اســالمي جــرم تلقــي مي گــردد کــه از آن تعبیــر بــه »ارتــداد« البتــه بــا مالحظــه 
ــه مهم تریــن و در مــواردي  تمــام شــرایط و جوانــب مي گــردد. مؤلفه هــاي ذکــر شــده در حــوزه حقــوق شــهروندي ناظــر ب
کلي تریــن و جامع تریــن مصادیــق حقــوق فــردي شــهروندي اســت. تشــریح حقــوق شــهروندي در ابعــاد اجتماعــي، قضائــي، 

سیاســي، اقتصــادي و فرهنگــي مســتلزم تدویــن رســاله و تألیفــي جامــع در ایــن بــاب مي باشــد.
کشــور ایــران بــا تمدنــي کهــن و بــا پیوســتگي آمیختگــي بــا تمــدن اســالمي و بــا طــي فــراز و نشــیب هاي گوناگــون تاریخــي 
ــدرت  ــد ق ــي و سیاســي را جهــت تحدی ــالب اجتماع ــرن، دو انق ــک ق ــر از ی ــاز در کمت ــي و ممت ــا داشــتن فرهنگــي غن و ب
سیاســي و بــه رســمیت شــناختن حقــوق و امتیــازات فــردي و اجتماعــي و نیــل بــه اســتقالل تجربــه نمــوده اســت. در فصــل 
مربــوط بــه حقــوق ملــت، امتیــازات و حقــوق شــهروندي در قانــون اساســي مالحظــه شــده اســت. البتــه بــا توجــه بــه مــوارد 
اســتثنائي کــه در اصــول منــدرج در قانــون اساســي پیش بینــي شــده اســت الزم اســت بــا توجــه بــه روح حاکــم بــر قانــون 
اساســي کــه درجهــت تقویــت نهادهــاي مدنــي از یکســو و حفــظ حرمــت و کرامــت انســان ها کــه مــورد تأکیــد آموزه هــاي 

اســالمي اســت، قوانیــن عــادي نیــز در جهــت صیانــت از اصــول مزبــور تدویــن یابــد.

7-نتیجهگــیری
حقــوق متقابلــی میــان حاکــم شــهر اســالمی و مــردم وجــود دارد کــه از جملــه مهم تریــن آن هــا وظیفــه حاکــم در برقــراری 
عدالــت در شــهر اســالمی اســت. عدالــت جنبه هــای گوناگونــی دارد کــه البتــه تبییــن عدالــت فضایــی در توزیع خدمــات، هدف 
اصلــی ایــن مقالــه بــود. در شهرســازی و برنامه ریــزی شــهری تنهــا افزایــش کمــی مراکــز خدماتــی، دلیــل بــر خدمات رســانی 
مناســب نیســت، بلکــه آن چــه حائــز اهمّیــت اســت توزیــع بهینــه ایــن مراکــز و دسترســی مناســب بــرای همــه شــهروندان 
می باشــد. تمرکــز مراکــز خدمــات رســانی در یــک مــکان ضمــن ایجــاد مناطــق دوقطبــی و بــاال و پاییــن در شــهرها، باعــث 
ــتی،  ــط زیس ــار محی ــود فش ــن خ ــه ای ــود، ک ــق می ش ــه آن مناط ــات ب ــده و محــروم از خدم ــت مصــرف کنن هجــوم جمعّی
ترافیکــی، آلودگــی اعــم از صوتــی و هــوا و ... را به دنبــال خواهــد داشــت. توســعه متعــادل در مناطــق شــهری و منطبــق بــا 
ایــده عدالــت اجتماعــی بــه توســعه شــهر پایــدار خواهــد انجامیــد کــه آرمــان همــه شهرســازان و برنامه ریــزان شــهری اســت. 

1 - Basic Documents on Human Rights

اســالم همــواره حــق بــه شــهر را محتــرم شــمرده اســت. زیــرا بــاور دارد کــه انســان مدنــی بالطبــع اســت و از طرفــی دیــن 
اســالم در شــهرهای اســالمی ظهــور کــرد. بنابرایــن شــهر همــواره بــرای اســالم محتــرم شــمرده شــده اســت و شــهروندان 
آن کــه مومنــان و مســلمانان و یــا کســانی هســتند کــه زیــر پرچــم اســالم و تحــت امنیــت بــالد اســالمی زندگــی می کننــد 
می بایســت راه رســیدن بــه کمــال را بپیماینــد و کرامــت انســانی ایشــان حفــظ شــود. ســرانجام بنابــر شــواهد و قرائنــی کــه 
ذکــر گردیــد می تــوان گفــت کــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران حتــی بــدون نــام بــردن از واژه شــهروندی، بــه 
طــور نســبتًا کامــل بــه موضوعــات حــق بــه شــهر پرداختــه و کرامــت انســان بــه عنــوان جانشــین بــر حــق خــدا روی زمیــن 
را مالحظــه نمــوده اســت. گرچــه لــزوم پرداختــن صریح تــر بــه مقــوالت شــهروندی در قانــون اساســی حــس می شــود کــه 

تحقیــق دیگــری نیــاز اســت تــا مســائل روز و جنبه هــای مختلــف حــق بــه شــهر را در قانــون اساســی وارد نمایــد.
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کندوکـاویسـاختاریدرمسـالهحقبرشـهر

وحید حائری1

چکــیده
امــروزه شــکل جدیــد ســاختارهای مدیریــت شــهری، بــه منظــور دســتیابی بــه توســعه ای پایــدار، راهــی جز قبــول ســاختارهای 
اجتماعــی و مشــارکت جامعــه مدنــی پیــش روی ندارنــد. از ایــن روی می تــوان از مکالمــه مشــارکت شــهروندی و "حــق بــر 
شــهر" بــه عنــوان بارزتریــن گفتمــان قــرن حاضــر یــاد کــرد و بی تردیــد گفتمــان "حــق بــر شــهر" بیــش از هــر چیــز مدیــون 
ــه ِفور" و "دیویــد هــاروی"  ــری لُـ تالش هــا و فعالیت هــای دو تــن از اندیشــمندان معاصــر حــوزه اجتماعــی و شــهری،" هان
اســت. بــا توجــه بــه ترجمــه و اســتقبال اخیــر از آثــار ایــن دو، و رونــق یافتــن گفتمــان "حــق بــر شــهر" در حــوزه تخصصــی 
شــهری ایــران ایــن ســؤال مطــرح می گــردد کــه نســبت بــن مایه هــا و ســاختارهای تولیــد ایــن مفاهیــم بــا شــهر و جامعــه 

شــهری ایــران، چگونــه قابــل بررســی و مقایســه اســت.
بــر همیــن اســاس شــاید بتــوان از بازخوانــی مفاهیــم بنیادیــن موضــوع "حــق بــر شــهر" و بازبینــی شــرایط اجتماعــی جامعــه 
ایــران، بــه عنــوان یکــی از راه هــای حصــول بــه هــدف انطبــاق نظریــات "حــق بــر شــهر"، و اولیــن گام تحقــق عملــی آن، در 
راه دســتیابی بــه جامعــه ای پویــا، مشــارکتی و خــالق بــرای شــهری پایــدار، نــام بــرد. لــذا ســاختار ایــن نوشــتار بــر اســاس 
اواًل: تدقیــق و مشــهود کــردن مفهــوم حــق در دیباچــه تاریــخ ســرزمینی ایــران و مقایســه آن بــا ریشــه های بازتولیــد آن در 
آرای متفکریــن نــام بــرده، ثانیــًا: بــه مقایســه ســاختارهای متفــاوت شــکل گیری مفهــوم شــهر در دو حــوزه مذکــور، و ثالثــًا: 
بازبینــی نمودهــای بازنمایــی مفاهیمــی چــون جامعــه مدنــی، فرهنــگ و زندگــی روزمــره بــه عنــوان بســتر اعتبــار و مطالبــه 
ــر تعمیــم گفتمــان مفاهیــم برخاســته از  ــی ب ــا از ایــن دریچــه مدخلــی مکانــی- زمان ــا گشــته اســت ت ــر شــهر" بن "حــق ب

بســتری عمدتــًا اروپایــی – پاریســی- مارکسیســتی آن باشــد.

واژه های کــلیدی  

حق،سـاختار،شـهر،جامعـه،فرهـنگ،زندگیروزمـره

Vahid_Haeri@yahoo.com ،1  کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی

50
-4

ره9
شما

50
-4

ره9
شما

164165


	_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

