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دکــترپیران
باعــث ســعادت و خوشــحالی ایــن کمتریــن اســت کــه بــا بحــث »حــق بــه شــهر« یــا بــه نظــر بنــده 
"حــق مشــخص بــه شــهِر مشــخص یــا خــاص" در خدمــت همــکاران فرهیختــه و دوســتان عزیــز 
ــاور نکردنــی کــه شــهر تهــران از زوایــای گوناگــون بــه ویــژه در  ــا توجــه بــه شــرایط ب هســتیم. ب
زمینــه ی محیــط زیســت و بــه خصــوص انــواع آلودگی هــاِی انســان و نهــاد ســاخت، مــواردی چــون آلودگــی هــو ا و از آن 
بدتــر در مناطقــی آلودگــی صــدا یــا آلودگــی صوتــی، تجربــه می کنــد آنهــم از همــه بدتــر، در مقابــل دیــدگاِن ســاکنانی مــات 
ــه  ــه شــهر، حتــی اولیــن ســطح حــق ب ــد و از بدیهی تریــن حــق ب و مبهــوت کــه نقشــی در زندگــی شــهری خویــش ندارن
شــهر یعنــی ســطِح دسترســی های ســاده نیــز محروم انــد، )حــال حــِق خــاص یــا مشــخص بــه شــهِر خــاص یــا مشــخص 
کــه از ضــرورت و نادیــده گرفتــه شــدن حقــی بــس گســترده بــا عمــق معنایــی و مصداقــی بــی ماننــد و تــام و تمــام، یــاد 
ــا  ــودی میــراث شــهری، خاطــره شــهری ب ــار(، بحثــی اســت بســیار به هنــگام و حتــی از جهاتــی چــون ناب ــه کن می کنــد، ب
نمودهــای فــردی و نهــادی آن، بسیاردیرشــده،. پــس اجــازه دهیــد تــا بــرای شــروع بحــث ابتــدا مقدمــه ای درمــورد ســابقه ی 

موضــوع "حــِق خــاص بــه شــهِر خــاص "بیــان شــود. بــس آنــگاه از نظــرات ارزشــمند عزیــزان بهــره گیریــم. 
بدیهــی اســت کــه مبحــث "حــِق خــاص بــه شــهِر خــاص"، ارتبــاط مســتقیمی بــا موضــوع تحــوالت اقتصــاد ی ســاختار های 
جامعــه ای و نهادهــای آن از جملــه شــهر دارد کــه بحثــی بــال فصــل و در هــم تنیــده در تمامــی مباحــث امروزیــن یــا مــدرن  
و فــرا امروزیــن یــا پســت مــدرن اســت. در واقــع اگــر بخواهیــم مدرس هــای بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم، می تــوان گفــت 
کــه در مرکــز تمامــی نوشــته های لُـــه ِفور تحــوالت اقتصــاد کالن و در پرتــو آن دگرگونی هــای شــهر و دگردیســی مهــم و 
غیــر قابــل مقایســه آن بــا گذشــته، یــا آنچــه در دوران ســرمایه داری امروزیــن یــا مــدرن رخ داده اســت، بــه وضــوح خودنمایــی 
ــه  ــی ن ــات آدم ــرن رخ داده اســت در ســالنامه حی ــار ق ــه آنچــه در چه ــرده اســت ک ــد ک ــا تاکی ــن عاصــی باره ــد. ای می کن
ماننــد دارد نــه مشــابه، ماکــس وبــر در بیــن متفکریــن معاصــر از معــدود کســانی اســت کــه هــر جــا از ســرمایه داری ســخن 
ــوع ســرمایه داری در گذشــته  ــه یــک ن ــا را ب ــن موضــوع م ــد. ای ــز اشــاره می کن ــه پســونِد مــدرن  نی ــان مــی آورد، ب ــه می ب
بــه عنــوان »ســرمایه داری ربایــی« رهنمــون می ســازد کــه اتفاقــا لــه فــور در کتــاب الغــر خــود "حــِق خــاص  بــه شــهِر 
خــاص"، بــدان نیــز اشــاره کــرده اســت. اشــاراتی مربــوط بــه دنیــای باســتان و دنیــای فیودالــی بــا تاکیــد بــر شــهر در آن 
دوران هــا، "پولیــس" در یونــان و رم و شــهرهای کلیســیایی )Eclestical cities( از ســویی و قلعه هــای شــاهزاده و شــوالیه 
ــرمایه داری  ــرمایه داراِن نوکیســه س ــکونتگاه های س ــوان س ــه عن ــده ب ــای یادش ــر قلعه ه ــد ب ــا تاکی ــر ب نشــین از ســوی دیگ
صنعتــی در آغازیــن مراحــل آن کــه در زمــان شــروع ســرمایه داری تجــاری یــا دوران پایانــی قــرون وســطا امــکان حضــور 
ــه انباشــت ســرمایه از  ــر انباشــت، ب ــو قواعــد و نظام هــای حاکــم ب در شــهرهای موجــود را نداشــتند و نمی توانســتند در پرت
طریــق صنعــت نوپــا مبــادرت کننــد، کــه بحــث از آنهــا حداقــل در مــوارد و زمان هایــی بــا بحــث از تحــوالِت ســرمایه داری 
ــای  ــهر در دنی ــه ش ــز ب ــاره ای نی ــه اش ــه ِفور البت ــری لُـ ــد. هن ــدا می کنن ــانی چشــم گیری پی ــده، همپوش ــی، یکســان ش ربای
"شــیوه تولیــد آســیایی" دارد. ولــی فــورا تاکیــد می کنــد کــه بحــث او صرفــا بــه شــهر غربــی مربــوط اســت و بــه شــیوه ی 
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یــاد شــده، نخواهــد پرداخــت. گرچــه بــا جهانــی شــدن ســرمایه داری، کشــورهای مســامحتا شــرقی خوانــده شــده یــا بهتــر 
اســت گفتــه شــود عقــب مانــده، بــه بدتریــن و اســف بارترین شــکل، مصــداق شــهِر بــا خــود بیگانــه و نابودســاِزِی بــه شــماراند 
کــه هنــری لُـــه ِفور، شــکل گیری و نهادینــه شــدن "حــق خــاص بــه شــهر خــاص "را پادزهــر آن می دانــد و کنــِش انقالبــِی 

دگرگــون ســاِز آگاهانــه را وســیله ی رســیدن یــا خلــق آن معرفــی می کنــد.
بــه نظــِر لُـــه ِفور علی رغــم محدودیت هــا و معضــالِت شــهر و ســکونتگاه ها در دوران ماقبــِل ســرمایه داری اروپــای غربــی از 
جملــه پولیس هــای یونانــی و رومــی، شــهرهای کلیســیایی و ســکونتگاه های اطــراف قلعه هــای شــاهزاده و شــوالیه نشــین، 
بــا خــو د بیگانــه شــدن فراگیــر موضوعــی جــدی و نابودکننــده ویژگی هــای نــوع انســاِن شهرنشــین نبــوده اســت. اساســا بــا 
حاکمییــت ارزش مبادلــه و بهــم ریــزی رابطــه مصــرف- کاال و نیــاز، موضــوع حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص موضوعییــت 
و فــوری بودنــی حیاتــی بــه کــف مــی آورد ]آنهــم بــا نادیــده گرفتــن ایــن واقعییــت کــه نــه در غــرب بلکــه در ســومر اولیــن 
پولیــس ) ایــن مفهــوم در انگلیســی بــه city – state ترجمــه شــده اســت کــه ترجمــه مناســبی نیســت در فارســی هــم، همــان 
واژه انگلیســی بــه دولــت شــهر ترجمــه شــده اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن عاصــی از مفهــوم پولیــس یعنــی فارســی نویســی 
مفهــوم اصلــی اســتفاده می کنــد( شــکل گرفتــه اســت کــه بــه دالیلــی از جملــه ضــرورت  تاسیســاِت آبیــارِی کالن مقیــاس 

یــا همــان بحــِث شــیوه تولیــد آســیایی، از میــان رفتــه اســت[.  
حــال بــا ایــن پیــش درآمــد گــذرا و در نتیجــه ســاده شــده و ناتمــام، بــه نظــر می رســد می تــوان ســه ســوال مهــم را بــرای 
آغــاِز بحــِث میزگــرِد حاضــر پــی گرفــت: اول: دالیل،خاســتگاِه، ضــرورت و فــوری شــدِن مــورد اشــاره، دوم: ارتبــاِط حــق یــاد 
شــده بــا محــروم کــردن و کنــار گذاشــتن )Exclusion( و نادیــده گرفتــِن خیلــی عظیــم یــا در واقــع تمامــی ســاکنان و ســوم: 
ارتبــاِط "حــق خــاص بــه شــهر خــاص" بــا فــراز و فرودهــا و تحــوالت ســرمایه داری و آثــار آن. یعنــی علــل اصلــی محــروم 
شــدن، کنــار گذاشــتن، و بــه حســاب نیآمــدن و بــرده شــدن عمیــِق انســان ها در دوران مــدرن و پســامدرن، آنهم محروم شــدن 
از حــِق دگرگون ســازی تــام و تمــاِم شــهرها توســط تمامــی ســاکنان کــه فقــداِن "حــِق مشــخص بــه بــه شــهِر مشــخص" 
را بــه معضــالِت جــدی و کلیــدی دنیــای معاصــر یعنــی آنومــی )اغتشــاش طوالنــی شــده هنجارهــا و ارزش هــا( و بــا خــود 
بیگانگــی یــا آلیناســیون بــه نحــوی تنگاتنــگ مرتبــط کــرده اســت. دگرگون ســازی و بناکــردن شــهر توســط ســاکنان کــه 
طــی آن انســاِن شهرنشــین، خــود را نیــز ســاخته، توانمندی هــای بالقــوه اش را بالفعــل می کنــد. البتــه تردیــدی نیســت آنچــه 
بــا ســرمایه داری امروزیــن یــا قمارخانــه ای رخ داده اســت و پیــدا شــده، از نظــر کیفیــت و کمیــت، گســتردگی آثــاِر مخــرب و 
منفــی، قابــل مقایســه بــا گذشــته یعنــی ســرمایه داری صنعتــی و حتــی ســرمایه دارِی انحصــاری، نیســت، بــه ویــژه اینکــه از 
اواخــر دهــه70 19میــالدی همزمــان بــا ظهــور جهانی ســازی، مبحــث مــورِد نظــر آنهــم بیشــتر در قالــِب مفهــوِم حــق بــه 
شــهر، دوبــاره جایــگاه مهمــی پیــدا می کنــد، به طوریکــه اکثــر شــهرهای مطــرح از منشــور حــق بــه شــهر، البتــه بــا تاکیــد 
بــر حقــوق انســانی، شــهروندی و انــواع حــِق دسترســی )آمــوزِش برابــر، بهداشــت، ســرپناه، متفــاوت بــودن و...( ســخن گفتــه 
 )Restructuration( بــه تدویــن و تصویــب عمومــی آنهــا مبــادرت کرده انــد. بــه ایــن دلیــل کــه بــا ســاختارپذیری مجــدِد
ســرمایه داری، نوعــی محرومیــت )disenfranchisement( در حــال شــکل گرفتــن و سراســری شــدن و رواج یافتــن اســت 
کــه بــه حــق بــه شــهر و تعلیــِق دگرگــون کــردن و دگرگــون شــدن مربــوط و ابعــاد متفاوتــی بــه خــود گرفتــه اســت. در 
اینجــا دو ســوال دیگــر بــه ســه ســوال قبلــی اضافــه می شــود: یکــی اینکــه از ایــن پــس حــق بــه شــهر را بایــد از جانــب 
عرضــه و یــا تقاضــا ببینیــم؟ زیــرا یکــی از مباحثــی کــه بــا توجــه بــه ســاختارپذیری مجــدد سیاســت و اقتصــاد بــه ویــژه در 
ــه ســمت عرضــه و رقابــت اســت کــه باعــث می شــود زمینــه  ــا آن مواجه ایــم، حرکــت ناخواســته شــهرها ب نئولیبرالیســم ب
حــق بــه شــهر بســیار محــدود شــود. ســوال بعــدی ایــن اســت کــه در شــرایط محــدود شــدن کنشــگری، از طرفــی شــهرها 
بــرای بــه دســت آوردن ســرمایه و در آمــد بــه ســمت هایی حرکــت می کننــد کــه در تضــاد بــا حــق بــه شــهر قــرار می گیــرد 
و از طــرف دیگــر نیــاز بــه رادیکالیســم تاریخــی در شــرایطی کــه بایــد تشــدید شــود و اثرگذارتــر عمــل نمایــد، موضوعیــت 

خــود را از دســت داده اســت. 
بــا ایــن مقدمــه کلــی ســوال ایــن اســت کــه انعــکاس مــوارد بــاال در شــهری مثــل تهــران و در کشــوری مثــل ایــران چگونــه 
اســت؟ بــه ویــژه بــا تحــوالت ســرمایه داری و تمرکــز ســرمایه بــر یــک نقطــه و خالــی شــدن ســایر نقــاط از ســرمایه )مــورد 
چیــن( کــه ســایر نقــاط را بــه اجبــار بــه ســمت داللــی زمیــن و مســکن بــرای ســود و تشــفی ارزش مبادلــه آنهــم بــر اســاس 
ــرای  ــی ب ــه انتخاب های ــاند، چ ــه ای، می کش ــرمایه داری قمارخان ــژه س ــه وی ــرمایه داری و ب ــی )Inner-logic( س منطــق درون
کشــورهای جهــان ســوم و بــرای کنشــگران تحــوالت آنهــا باقــی می مانــد. در چارچــوب پنــج ســوال مطــرح شــده می تــوان 

بحــث را آغــاز کــرد. 

دکــترصرافی
از آقــای دکتــر پیــران کــه فرصــت ایــن جلســه را فراهــم کردنــد، تشــکر می کنــم. بهتــر اســت تــا بــا 
پرســش نخســتیِن ایشــان یعنــی خاســتگاِه ایــن موضــوع و پیدایــش مفهــوم حــق بــه شــهر شــروع 
ــی ی  ــرای دوگانگ ــایی ب ــه راهگش ــپس ب ــم. س ــرار دهی ــد ق ــوالت جدی ــتر تح ــرا در بس ــرده و آن ک
بپردازیــم کــه در حــال حاضــر شــهرها بــرای رســیدن بــه -بــه اصطــالح- توســعه بــا آن روبــه رو هســتند و کامــاًل در تضــاد 
بــا حــق بــه شــهر می باشــد. امــا ســوال ایــن اســت کــه مســاله شــهری مــا کــه ذیــل آن حــق بــه شــهر بــه عنــوان یــک 
ــا آن روبــرو هســتیم را بررســی کنیــم،  تیتــر مــورد بحــث قــرار می گیــرد، چیســت؟ اگــر مســاله شــهری یــا مســائلی کــه ب
ــه آن  ــز ب ــن نهادهــا و موسســات نی ــت اجتماعــی و شــکاف اجتماعــی اســت کــه حتــی محافظه کارتری ــن آنهــا عدال بارزتری
اذعــان دارنــد. امــروزه بــه عنــوان یکــی از نقــاط اوج ایــن مباحــث می تــوان بــه بحــث کتــاب ســرمایه پیکتــی اشــاره کــرد. 
شــکاف اجتماعــی روزبــه روز در حــال بیشــتر شــدن بــوده و از ســوی دیگــر فقــر شــهری نیــز در حال گســترش اســت. ســومین 
مــورد نیــز مســاله بســیار مهــم محیط زیســت اســت. اینهــا ســه اتفــاق بــزرگ، در حــال متحــول کــردن شــهرها هســتند. از 
ســوی دیگــر گفتــه می شــود کــه آینــده جهــان در شــهرها تعییــن خواهــد شــد. چــرا کــه جمعیــت عظیمــی در حال شهرنشــین 
ــد در  ــن مشــکالت را هــم بای ــه می شــود کــه پاســخ ای ــاد گفت ــن زی ــًا شــهرگرا شــدن- هســتند. بنابرای ــه لزوم شــدن –و ن
شــهر دیــد. از اینــرو فرمولــه کــردن مســائل تحــت عناویــن مشــخص بــرای بررســی ایــن مشــکالت، الزم اســت. بــه نظــر 
مــن موضــوع عدالــت و شــهروندی مهمتریــن موضوعــات اســت. و واکنشــی اســت بــه رخ دادهایــی کــه قــرار نبــود اتفــاق 
ــه نظــر می رســد کــه شهرنشــینی خــالف آن چیــزی کــه نویــدش را مــی داد، حرکــت کــرده اســت. مامفــورد  افتــد. زیــرا ب
ــهری  ــه آن ش ــازد«؛ درحالیک ــهر آزاد می س ــوای ش ــه »ه ــد ک ــل می کن ــطی نق ــرون وس ــی را از دوران ق ــل زیبای ضرب المث
)ســیتی( کــه در ذهنیــت بســیاری از مــا ســیتیِزن را تداعــی می کنــد و قــرار بــود ســازمان اجتماعــی نوینــی را کــه می توانــد 
پاســخگوی بســیاری از مســائل بشــر باشــد، در حــال دور شــدن از مفهــوم خــودش اســت. مــا بــه ســوی شــهر نشــینی بــدون 
شــهروند و اربانیزیشــن )Urbanization( حرکــت کرده ایــم. در صــورت پذیــرش ایــن حــرف، بحــث حــق بــه شــهر مســئله 
روز ماســت، چــون احســاس می کنیــم کــه شــهروندزدایی در حــال اتفــاق افتــادن اســت. شــهرها بــرای توســعه خودشــان نیــاز 
بــه محرک هــای برونــی ی دارنــد کــه ســازمان و روابــط جدیــدی را بــه همــراه بایــد داشــته باشــد. امــا برعکــس انتظــاری کــه 
پدیــد آمــده و ادامــه یافتــه، روابــط و ســازمان مــورد نیــاز ضــِد شــهروندی شــده اســت. نهایتــًا از دیــد مــن عدالــت اجتماعــی، 
خاســتگاه حــق بــه شــهر اســت و بایــد ایــن موضــوع را در رابطــه بــا فضــا دنبــال کنیــم. در شــهر ،عدالــت اجتماعــی فضایــی 
شــده، می بایســت از قواعــدی پیــروی کنــد و فضــای شــهر نویدبخــِش حــل مســائل در آینــده باشــد. البتــه در ســطح باالتــر، 
موضــوع »حقــوق بشــر« مطــرح اســت کــه مــی تــوان در حــق بــه شــهر بــه آن پرداخــت. همچنیــن بایــد بــه قــول لُـــه ِفور  
توجــه داشــته باشــیم کــه »حــق بــه شــهر« بــا »حــق در شــهر« تفــاوت دارنــد. نبایــد تصــور کنیــم کــه قــرار اســت ایــن حــق 
ــه فرمایــش  ــه عنــوان نوع دوســتی اعطــا گــردد، بلکــه می تــوان گفــت بنــا ب توســط افــراد خیراندیــش و دارای فضیلــت و ب
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حضــرت امیــر ایــن حــق دادنــی نیســت، بلکــه گرفتنــی اســت و ناشــی از توانمندســازی شــهروندانی اســت کــه ایــن حــق را 
ــوند. ــانند و صاحــب می ش ــور می رس ــه منصــه ظه ب

دکــترثقـفی
بــدون اینکــه بخواهــم وارد تعریــف خاصــی بشــوم، بــه معنــای خــوب آن، بحــث حاضــر را مقــداری 
پولمیک1تــر کنــم. از خــود لُـــه ِفور شــروع می کنــم: بــه نظــر بنــده فهــم و درِک نظریــات لُـــه ِفور، 
بــه ویــژه در آمریــکا، خیلــی فراتــر از خــودش بــود. بــه یــک آنکتــد2 اشــاره کنــم: لُـــه ِفور و تــورن 
هــر دو در دوره ایــی عضــو حــزب کمونیســت فرانســه بودنــد. آلــن تــورن بــه عنــوان یــک جامعه شــناس طــراز اول در کشــور 
ــه  ــد ک ــع جدی ــا مناف ــد ب ــی جدی ــای اجتماع ــکیل گروه ه ــاس تش ــر اس ــدی ب ــی جدی ــد جامعه شناس ــالش می کن ــه ت فرانس
تضادهــای آنهــا قابــل حــل نیســتند، پدیــد آورد. بــه همیــن جهــت تــورن یکــی از مبدعیــن جنبش هــای اجتماعــی جدیــد در 
کنــار آدم هــای برجســته ای مثــل تیلــی بــه شــمار مــی رود. آثــار لُـــه ِفور درمــورد شــهر در دوره ایــی کــه بحــث جوامــع جدیــد 
)جوامــع اطالعاتــی، پیچیــده و ...( پدیــد آمــد، مطــرح می شــود. بیــن تــورن و لُـــه ِفور بگومگویــی صــورت می گیــرد و در جایــی 
ــا  ــن حوزه ه ــق بی ــی دقی ــی خط کش ــد: »کار جامعه شناس ــد و می گوی ــرف را می زن ــخت ترین ح ــه ِفور س ــورد لُـ ــورن در م ت
و بررســی جداگانــه آنهاســت، حتــی اگــر الزم باشــد بعــداً تاثیــرات متقابــل آنهــا بررســی شــود و لُـــه ِفور ایــن بدیهی تریــن 
وجــه جامعه شناســی را نادیــده می گیــرد.« ایــن حــرف بــه نظــر مــن اشــتباه نیســت. ایــن می توانــد ناشــی از ایــن باشــد کــه 
لُـــه ِفور نســبت بــه تــورن، دیرتــر و خیلــی ناروشــن عضویــت در حــزب کمونیســت را رهــا کــرده بــود. خــود لُـــه ِفور نیــز در 
کتاب هــای ناظــر بــر شــهرش می گویــد کــه ازاین به بعــد شــهرها محــل بــروز تضادهــا و تنش هــا خواهــد شــد. شــهرها بــه 
عنــوان محــل زیســت، دادوســتد، نشــیمنگاِه اقتــدار و محــل تالقــی افــراد و... تضادهایــی ایجــاد می کنــد کــه از درون آن بایــد 
مســاله حــق بــه شــهر را اســتنتاج کنیــم. امــا همانطــور کــه تــورن بــه درســتی اشــاره می کنــد، بــا خوانــدن نظریــات لُـــه ِفور 
ــود  ــث می ش ــن باع ــم و ای ــی را نمی بینی ــی سیاس ــی و جامعه شناس ــرای جامعه شناس ــیم بندی الزم ب ــوان تقس ــچ عن ــه هی ب
در برخــورد بــا مفهــوم حــق بــه شــهر، بــه ناچــار ســراغ قالب هــای ســابق مثــل عدالــت اجتماعــی برویــم. همچنانکــه خــود 
لُـــه ِفور هــم در برخــورد بــا وقایــع مــاه مــی 68 فرانســه بــه همیــن تناقــض برمی خــورد. یعنــی در کتابــی کــه در ایــن زمینــه 
ــا وجــود تمــام احتیاط هــا بــرای ناراحــت نکــردن ایــن جوانــان، می گویــد کــه شــما راه بــه جایــی نخواهیــد بــرد. در  دارد، ب
حالیکــه بــه معنایــی، خــود ایــن اتفاقــات می توانســت بــروز موضــوع حــق بــه شــهر باشــد. ناتوانــی لُـــه ِفور در درک ایــن اتفــاق 
در مقابــل تحلیــل تــورن در کتــاب »کمونیســم آرمانشــهری« کامــاًل قابــل رویــت اســت. در واقــع مــا بــا عملــی کــردن حــق 
بــه شــهر و یافتــن فهــم جامعه شناســانه کــه آن را بــا نوعــی فاعلیــت سیاســی بــه حــق بــه شــهر ارتبــاط بدهیــم، مشــکل 
داریــم. همیــن مشــکل در پرداختــن روشــنفکران دیگــر بــه ایــن مقولــه  نیــز قابــل تشــخیص اســت کــه نمونــه مشــخص آن 
ــی  ــه ِفور بســیار عال ــد توصیف هــای لُـ ــن موضــوع در کشــورهای دیگــر. هرچن ــد باشــد. ای شــورش های واالســتریت می توان
اســت، امــا الزم اســت یــک جامعه شناســی سیاســی بــه ایــن مفهــوم متصــل شــود تــا در نهایــت بــه درک ایــن مفهــوم در 
ــا زمانیکــه ایــن مفاهیــم در فرهنــگ مــا ُخــرد نشــود و یــک جامعه شناســی سیاســی بومــی  هــر فرهنگــی منجــر گــردد. ت
ایجــاد نگــردد، فهــم تناقضــات شــهر -مثــاًل در نئولیبرالیســم یــا بــورژوازی مســتغالت- پاســخگوی مــا نخواهــد بــود. حتــی 
خــود لُـــه ِفور تاکیــد می کنــد کــه ایــن تئوری هــای شــهری در جوامــع شــرقی قابــل تعمیــم نیســت، زیــرا جوامــع شــرقی بــر 
پایــه نشــیمنگاه قــدرت بنــا شــده اند و در آنهــا بســیاری از تناقضــات مطــرح شــده توســط قــدرت نادیــده گرفتــه می شــود. در 
نتیجــه همانقــدر کــه ضــرورت بحــث درمــورد حــق بــه شــهر وجــود دارد، همــان قدرهــم مهــم اســت کــه ایــن مبحــث بــه 
جزئیاتــی خــرد شــود تــا مفهوم هــای مرتبــط بــه جامعه شناســیِ سیاســی متناســب بــا جامعــه خودمــان را از آن اســتنتاج کنیــم.

 Polemic ،1 - جدلی
 Anecdote ،)2 - حکایِت دو پهلوی طنز گونه )جوک

دکــترحبیـبی
بحثــی کــه دکتــر پیــران آغــاز کــرد و مباحثــی کــه دکتــر ثقفــی جمع بنــدی کردنــد، هــردو بحث های 
ریشــه ای هســتند و در حــوزه اقتصــاد سیاســِی جــای می گیرنــد. بازخوانــی هــاروی از لُـــه ِفور هــم در 
مــورد اقتصــاد سیاســی و فضــا اســت. بــه گفتــه هــاروی، تولیــد فضــاِی شــهرِی یکــی از نقاطی اســت 
کــه ســرمایه داری می توانــد بــه واســطه آن از بحــران خــارج شــود. دعوایــی هــم کــه بیــن آلــن تــورن و لُـــه ِفور توســط دکتــر 
ثقفــی مطــرح شــد، برآمــده از ایــن اســت کــه یکــی از جامعه شناســی سیاســی و دیگــری از اقتصــاد سیاســی بــه ســمت ایــن 
موضــوع حرکــت کرده انــد. مفهــوم حــق بــه شــهر  نگاشــته شــده در قبــل از جنبــش مــاه مــه ولــی چــاپ شــده در یکســال 
بعــد بــه بــاور بســیاری شــکل دهنــده یــا حداقــل اثــر گــذار بــر جنبــش مــی 1968 فرانســه بــه پیشــگامی دانشــجویان بــوده 
ــد. پــس  جــای بحــث  ــای اجتماعــِی برآمــده از تناقضــات اقتصــادی مطــرح می کن ــرا یــک تمن ــه ِفور بعــداً آن اســت کــه لُـ
وجــود دارد کــه از جامعه شناســی سیاســی و یــا اقتصــاد سیاســی و یــا هــردو بــه قضیــه نــگاه کنیــم. هــاروی از منظــر اقتصــاد 
سیاســی بــه نئولیبرالیســم نــگاه می کنــد و بــه جامعه شناســی سیاســی نمی پــردازد. اگــر از دیــد یــک شهرســاز بــه موضــوع 
نــگاه کنیــم، در موضــوع حــق بــه شــهر، حــق مصــرف در مقابــل حــق معاملــه را می بینیــم کــه نزدیــک بــه بحــث عرضــه 
و تقاضــای دکتــر پیــران خواهــد بــود. در واقــع آنچــه کــه اقتصــاد سیاســی بــه آن می پــردازد ایــن اســت کــه شــهر بــا حــق 
مبادلــه تعریــف می شــود. ایــن حــق مبادلــه قســمت اعظــم از ســرمایه شــهر را در اختیــار یــک اقلیــت قــرار می دهــد و دعــوا 
از همینجــا آغــاز می شــود. اگــر حــق بــه شــهر را در حــق خودگردانــی شــهر بدانیــم، بالفاصلــه می تــوان حــق »دسترســی 
بــه« را مطــرح کــرد کــه در بحــث مصــرف و نــه در بحــث مبادلــه قــرار می گیــرد. هــاروی هــم بحــث »مصــرف فضــا« را در 
مقابــل »فضــای مصرفــی« طــرح می کنــد. اگــر از دیــدگاه جامعه شناســی سیاســی، مصــرف فضــا در اولویــت قــرار می گیــرد، 
ــن دو  ــم از همی ــی شــهری« ه ــل »بازآفرین ــی مث ــد. بحث های ــی« را مطــرح می کن ــی اقتصــاد سیاســی »فضــای مصرف ول
دیــدگاه قابــل بررســی هســتند. از دیــدگاه فضــای مصرفــی، هرچــه ســودآورتر بهتــر و از زاویــه مصــرف فضــا برخــورد دیگــری 
ــونده  ــل فضــای دگرگون ش ــود- در مقاب ــده انجــام می ش ــه ش ــی قطعه قطع ــای انتزاع ــدگاه عرضــه، فضاه ــد. از دی را می طلب
زیست شــده کــه تمنــای شــهر اســت- و بــا اینکــه کامــاًل قانونــی اســت و در شــورای عالــی شهرســازی تصویــب می شــود، 
ابتــر خواهــد شــد. بنابرایــن حــق بــه شــهر در تعریــف امــروزه را می تــوان اینگونــه بیــان کــرد: حــق تغییــر شــهر بــرای حــق 
تغییــر خــود. یعنــی شــهروند ایــن حــق را دارد کــه شــهر را تغییــر بدهــد، بــرای اینکــه خــودش تغییــر کنــد. یعنــی حــق تغییــر 
زندگــی روزمــره انتزاعــی بــرای ایجــاد زندگــی روزمــره دگرگون شــونده. در ایــن جهــت در ســال 2004 ســازمان ملــل منشــور 

حــق بــه شــهر تهیــه و بــه کشــورها ابــالغ شــد و حــق بــه شــهر را جــزء حقــوق بشــر قــرار داد.
در راســتای صحبت هــای دکتــر ثقفــی و بحــث عدالــت شــهری، زمین هایــی کــه در شــهر وجــود دارد و داراریــی عمومــی 
محســوب می شــود، در اثرســوداگری از دســترس عمــوم خــارج می شــود. بــرای ورود بــه بحــث عــرض می کنــم کــه درســت 

اســت کــه مــا بــه جامعه شناســی سیاســی نیــاز داریــم، ولــی در مقابــل آن اقتصــاد سیاســی حضــور دارد.

دکــترپیران
بــا توجــه بــه تمــام صحبت هــای ارزشــمندی کــه دوســتان مطــرح کردنــد، از بحــث دکتــر صرافــی 
کــه موضــوع عدالــت را بــه عنــوان یــک بحــث جدانشــدنی از حــق بــه شــهر در نظــر می گیرنــد، تــا 
بحــث ایــرادات تئوریکــی کــه آقــای دکتــر ثقفــی مطــرح کردنــد کــه بــه شــکلی آقــای دکتــر حبیبــی 
در چنــد عرصــه آنهــا را بــاز کردنــد، بــه نظــر می رســد مــا درگیــر مفهــوم دیالکتیــک عــام و خــاص هســتیم. اولیــن مشــکل 
مــا در ایــران ایــن اســت کــه مفاهیــم ذکرشــده هنــوز در غــرب در حــاِل شــدن و پاالیــش هســتند و َمحــوی و گنگــی آنهــا 
کمــاکان زیــاد اســت و مــا هــم هنــوز نمی توانیــم در ســاختار اندیشــه و زبانــِی خودمــان جایگاهــی برایشــان متصــور شــویم. 
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ایــن امــر باعــث می شــود دچــار پیچیدگــی مضاعــف مفهــوم )پیچـــیدگی در خاســتگاه و پیچیدگــی در ایــران( شــویم. بحــث 
دیگــر ایــن اســت کــه حیطــه معنایــی ِموضــوع چگونــه بــا تحــوالت ســرمایه داری تغییــر می کنــد. مخصوصــا حــق خــاص 
بــه شــهر خــاص کــه ابعــاد گوناگونــی دارد در ســطح کالن کــه بحــث تــوان و دگرگون ســازی ســاختار ی و دگرگــون شــدن 
در دل ســاختارها یــا رابطــه دیالکتیکــی بیــن ایــن دو مطــرح می شــود. در ســطح میانــه ی تحلیــل،  موضــوع ســاختن شــهر 
مناســب انســان بــا تمامــی کیفیت هــا و ارزش هــای انســانی و اجتماعــی آنهــم بدســِت تمامــی ســاکناِن شــهر تنهــا بــه دلیــل 
ســاکن بــودن در شــهری مفــروض مطــرح می شــود و بــاز هــم دگرگونــی مثبــت انســان ها در درون شــهر و در اثــر دگرگــون 
کــردِن شــهر بــه هدفــی ارزنــده و گرانقــدر بــدل می گــردد، باالخــره در ســطح خــرد تحلیــل، کــه ســطح رخدادهــای روزمــره 
اســت محرک هــای روزمــره دگرگــون ســاز مثــال پروژه هــای ســاده آگاه ســازی یــا فعال ســازی شــهروندان مطــرح می شــود. 
محلــه یــاری کــه پــروژه فراگیــر بازآفرینــی محلــه ای ایــران اســت و از ســوی شــرکت مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی 
شــهری در دو محلــه یکــی در شــیراز و دیگــری در یــزد، بــه صــورت آزمایشــی  بــه زودی اجــرا خواهــد شــد، از آن جملــه 
اســت. در ابتــدا کــه موضــوع حــق بــه شــهر پدیــد آمــد،  بــه دلیــل تنــوع ابعــاد، برداشــت اولیــه بــه اشــتباه بــه حقــوق انســان 
و حقــوق شــهری یــا شــهروندی مرتبــط و لــذا مباحــث یــاد شــده مِدنظــر بودندکــه اتفاقــا کــف تقاضاهــای مرتبــط بــا "حــِق 
مشــخص بــه شــهرِ مشــخص" اســت. ســپس موضــوع اداره شــهر، ســازمان، نهــاد و غیــره توســط دخیــالن آن حیطه هــا یعنــی 
هــر انســان، گــروه، ســازمان، نهــاد و ... کــه بــه هــر شــکلی و هــر نــوع و ماهییتــی بــر آن حیطــه مفــروض مثــال شــهر، اثــر 
گذاشــته یــا متاثــر می شــوند، مطــرح گردیــد کــه بــا کــج ســلیقگی و بی توجــه بــه ســابقه ی ُحکــم، حاکــم، محکــوم و... در 
ایــران، حکمروایــی یــا حکمرانــی )Governance( ترجمــه شــد کــه هیــچ نکتــه ای مربــوط بــه کنشــگران اصلــی کــه جوهــر 
ــژه کــه اداره کــردن توســط تمامــی دخیل هــا، در حــال حاضــر  ــه وی ــد.، ب ــا نمی کن ــی مفهــوم اداره کــردن اســت را الق اصل
نــه تنهــا از شــهر بلکــه از حیطــه ملــی نیــز فراتــر رفتــه اســت. مــا ســال ها حــق بــه شــهر را حــق دسترســی بــه مســکن و 
آب ســالم و شــغل و ... ســایر حقــوق شــهروندی کــه قوانیــن اساســی تاییــد کرده انــد، در نظــر گرفتیــم، ولــی هــدف لُـــه ِفور 
حــق ناموجــوِد دیگــری اســت کــه بایــد از طریــق مبــارزه ای فراگیــر یــا کنــش انقالبــِی آگاهانــه، پدیــد آیــد و نهادینــه شــود. 
امــروزه مســاله حــق بــه شــهر ایــن نیســت کــه بــه عنــوان مثــال بایــد دنبــال حــق مســکن باشــیم، آنهــم در حالیکــه دیگرانــی 
صاحــب ســرمایه و رانت هــای گوناگــون یــا اقلیتــی بســیار کوچــک بــرای ســود بــه شــهر و مســکن می نگرنــد و بــه دنبــال 
ارزش مبادلــه، مســکن و شــهر را بــر پایــه ی ســود خــود، طبقــه خــود می ســازند آنهــم کامــال بی توجــه بــه آنچــه بــر ســِر 
ــًا  ــان ها ماهیت ــا انس ــد.، م ــش می آی ــا و ارزش های ــانی، هنجاره ــه ی انس ــی و جامع ــور کل ــت بط ــان و محیط زیس ــهر، انس ش
ــد  ــاد گوناگــون فضــا را تولی ــه سلســله مراتب های موجــود و از ابع ــر پای ــی هســتیم کــه ب ــی هســتیم و کنشــگران فعال فضای
می کنیــم و بــه آن شــکل می دهیــم. امــروزه در جهــان مــا فضــا را گروه هــای اجتماعــی خــاص ذی نفــوذ و بســیار محــدود 
ــر  ــاخته هایی ب ــه دست س ــی ک ــد در فضای ــه بای ــی اینک ــود، یک ــر می ش ــا متکث ــای م ــد. در اینجــا پارادوکس ه ــد می کنن تولی
علیــه انســان بــه طــور علی االطــالق اســت، بــه دنبــال حــق بــه فضــا باشــیم و دوم اینکــه شــهری کــه دیگــران می ســازند، 

ــا چــه می ســازد؟  از م
در این قسمت از بحث نیاز داریم که هرکدام از دوستان صورت مساله ای را مطرح کنند و به آن بپردازند.

دکــترصرافی
مــا تــا بــه حــال پذیرفته ایــم کــه بــا دیــدگاه لُـــه ِفوری قــدرت در فضــا انعــکاس پیــدا می کنــد و بــه 
قــول لُـــه ِفور شــهر تنهــا توســط مــردم ســاخته نمی شــود، بلکــه شــهر همــان مــردم اســت. اشــاره 
می کنــم بــه صحبــت آقــای دکتــر حبیبــی کــه گفتنــد فضــای بدیــل و آلترناتیــوی کــه قــرار اســت 
انســانی و یــا اجتماعــی بشــود، احتیــاج بــه دگرگونــی دارد. امکان ایــن دگرگونــی را چگونــه در حق به 
شــهر می بینیــم؟ قاعدتــًا از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری خواهــان ایــن هســتیم کــه اجتماعــات شــهری توانمنــد شــوند و الزمه 

ایــن کار ظرفیت ســازی و نهادســازی اســت کــه ایــن اجتماعــات بتواننــد فضــای بدیــل خــود را بســازند. در مــورد نیروهایــی که 
می تواننــد فضــا را متحــول کننــد، پارادوکســی وجــود دارد. نیروهــای فرادســت و مــاوراء اجتماعــات چگونــه می تواننــد بــه مهــار 
کشــیده شــوند یــا بایــد بــه کنــاری گذاشــته شــوند؟ ســوالی کــه بــه نظــر مــن مطــرح می شــود ایــن اســت کــه مــا بایــد در 
حــق بــه شــهر دچــار transition یــا دگرســازی یــا بایــد دچــار transformation یــا دگرگونــی بشــویم؟ بــه نظــر می رســد 
در تفکــر لُـــه ِفوری شــرایط بایــد دگرگــون بشــود و ایــن یــک فــازی نیســت کــه بــا تغییــر تولیــد اجتماعــی فضــا وارد فضــای 
ــده ای خواهــد  ــه شــهر وظیفــه ی دگرگون کنن ــر از حــق ب ــن اســاس تعبی ــر ای شــهروند ســاز و شــهروند فضاســاز بشــویم. ب
داشــت. بــه عنــوان مصــداق، در مــورد تراکم فروشــی و درواقــع نقــد کــردن فضــا، وقتــی فضــا کاالیــی شــد، ارزش مبادلــه 
کلیــدی می شــود و یکــی از راه هــای برون رفــت ســرمایه داری از تضادهــای ذاتیــش در انباشــت ســرمایه می شــود. کمبــودی 
ــه  ــه می شــود، شــاخص هایی اســت کــه حــق ب ــرای ســنجش موفقیــت و مقایســه شــهرها ارائ کــه در شــاخص هایی کــه ب
شــهر را ارائــه بدهــد. شــاید انعــکاس بحــث از طریــق بحــث حکمروایــی )Governance( مناســب باشــد. قبــل از اینکــه بــه 
بحــث حــق بــه شــهر وارد شــویم، تمهیداتــی کــه مــا را بــه ایــن بحــث می رســاند، برقــراری یــک نظــام تصمیم گیــری در 
عرصــه عمومــی بــا حضــور همــه کنشــگران اســت. بــا ایــن دیــد، امــکان یــک مرحلــه انتقالــی بــرای دگرگونــی یــا دگرســازی 
ــی را مهــار و از آن اســتفاده  ــوان محرک هــای ســرمایه جهان ــن اســت کــه می ت ــر ای ــه فــرض ب ــن مرحل ــم. در ای را می آوری
ــا  ــا قدرت ه ــه در آنه ــی ک ــی از فضــای جریان های ــتلز مطــرح می شــود. یعن ــه فضــای کاس ــبیه ب ــی ش ــرد. در اینجــا بحث ک
بی مــکان هســتند و پاســخگوی اجتمــاع محلــی نیســتند، کشــانده بشــود بــه فضــای مکانــی کــه قــدرت از اجتمــاع محلــی 
ــه عنــوان یــک برنامه ریــز شــهری بایــد  ــه قــدرت محلــی پاســخگو باشــد. مــن ب ــد ب ــی بای برمی خیــزد و آن فضــای جریان
ســعی کنــم بــا تقویــت اجتماعــات محلــی و قلمــروی آنهــا و نهادســازی حکمروایــی، امــکان بــروز حــق بــه شــهر را فراهــم 
کنــم. مثــاًل در مقابــل بحــث تراکم فروشــی و یــا تعبیــر خاصــی کــه شــهرداری ها از بازآفرینــی می کننــد و بــرای درآمدزایــی 
ــزرگ و در مقیاس هــای انسان شــکن در شــهر ایجــاد می کننــد و تمــام تجارت هــای خــرد را از بیــن  مجتمع هــای تجــاری ب
می برنــد، بایــد موضــع گرفــت و مــا امیدواریــم بــا حضــور کنشــگران مرحلــه انتقالــی را بــرای دگرگونــی نهایــی ایجــاد کنیــم. 
در واقــع رســیدن بــه یــک city کــه در آن شــهروندان بــا مشــارکت آگاهانــه )بــه نقــل از مامفــورد( از طریــق یــک ســاختار 
مدنــی و عشــق ورزیــدن بــه محیــط پیرامــون و دیگــر شــهرها بــه ســاخت آینــده خــود بپردازنــد از ایــن راه امکان پذیــر اســت.

دکــترثقفی
ــه ِفور  ــه لُـ ــه گفت ــته ایم ب ــم و نتوانس ــی می ریزی ــای قدیم ــهر را در قالب ه ــه ش ــق ب ــوم ح ــا مفه م
ــن  ــا ای ــم. م ــاره می کن ــی اش ــر حبیب ــای دکت ــه آن در صحبت ه ــه نمون ــم. ب ــاز کنی ــوم آن را ب مفه
مفهــوم را در قالــب دوگانــه شــناخته شــده »ارزش مصــرف« و »ارزش مبادلــه« قــرار می دهیــم. خــود 
لُـــه ِفور هــم تصمیــم دارد از ایــن فراتــر بــرود. اتفاقــًا اهمیــت کار لُـــه ِفور و تــورن و دیگرانــی همچــون کاســتلز ایــن اســت 
کــه مــا بایــد از ایــن دوگانه هــا فراتــر برویــم. شــهر محــل بــروز تضادهــای متفــاوت و نــه یــک تضــاد اســت. تضــاد فقــط 
بیــن کارگــر و صاحــب ابــزار تولیــد رخ نمی دهــد. تضــاد فقــط اســتخراج ارزش اضافــی از کار یــک فــرد و پــس نــدادن همــه 
ایــن ارزش اضافــی بــه او بــه نفــع ســرمایه داری نیســت. اهمیــت کار لُـــه ِفور و بقیــه کســانی کــه برآمــدن ایــن جوامــع جدیــد 
ــه وجــود آمــده اســت. مثــال بیــن  ــادی ب ــد منافــع و تضادهــای زی ــوان می کنن ــن اســت کــه عن ــد، در ای را توصیــف کرده ان
پیــاده و ســواره، بیــن مال هــا و تجارت هــای خــرد، بیــن ارزان خریــدن و جنــس بهتــر خریــدن. یکــی از دالیــل از بیــن رفتــن 
تجارت هــای خــرد و بــه وجــود آمــدن هایپراســتار، تمایــل بــه ارزان تــر خریــدن برخــی از مــردم اســت. ایــن ارزان تــر خریــدن 
کــه بیــن آدم هــای دارا و نــدار خــط می کشــد، بــرای بنــده بــه عنــوان تضــادی ثانــوی مطــرح اســت. دعــوای فضــای مال هــا 
و فضــای انســانی بــرای مــن مهمتــر اســت. همیــن مفهــوم در مــورد قضیــه پیــاده و ســواره صــدق می کنــد. اهمیــت بحــث 
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لُـــه ِفور در مــورد خــاص شــهر و بحــث دیگــر جامعه شناســان در ایــن اســت کــه دیگــر نمی تــوان ایــن دوگانه هــا را بــه کار 
بــرد. بــرای مثــال یکــی مشــکالت ایــن شــهر کــه تضــادش در حــال بــروز اســت، بیــن شــهرداری و دست فروش هاســت. در 
اینجــا صحبــت از دو نــوع تضــاد مبادلــه ای اســت. یــک دســت فروش عنــوان می کنــد کــه پــول، جــا و ســرمایه نــدارد، امــا 
شــهررا بــرای خــود می دانــد. او نیــز بــرای حــق خریدوفــروش -و نــه کارهــای دیگــر- و فقــط بــه عنــوان فضــای مبادلــه بــه 
ایــن مــکان نیــاز دارد. بحــث مــا بــر مصــرف و مبادلــه نیســت، بلکــه بــر ســر مبادله هــای مختلــف اســت. موضــوع دیگــر 
فضاهــای جداشــده جنســیتی اســت کــه عــده ای می گوینــد بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی مــا بــه ایــن فضاهــا نیــاز داریــم 
و گروهــی ممکــن اســت بگوینــد کــه موافــق ایــن جداســازی نیســتند. بــه نظــر مــن زمانــی کــه از حــق بــه شــهر صحبــت 
می کنیــم بایــد ایــن پیچیدگی هــا را در نظــر بگیریــم. تقلیــل ایــن مــوارد بــه یکــی دو مــورد، مثــال دوگانــه مصرف-مبادلــه یــا 
ــت هــم مســاله ای اســت کــه  ــه عدال ــد. البت ــن پیچیدگی هــا را حــل کن ــد ای ــا مشــابه آن نمی توان ــورژوازی رانت خــواری ی ب
بایــد بررســی شــود. بــه عنــوان مثــال مدارســی کــه درموقعیــت گران قیمــت شــهر قــرار دارنــد و پیشــنهاد می شــود کــه در 
ازای فــروش آنهــا در مــکان دیگــری ســه مدرســه ســاخته شــود. ایــن کار از منظــری ممکــن اســت عادالنــه باشــد، زیــرا ســه 
مدرســه جدیــد ســاخته می شــود. در واقــع حــق بــه شــهر بایــد در چهارچــوب همیــن پیچیدگی هــا بررســی شــود و نبایــد در 
یــک ســری مفاهیــم پایــه ای کــه در دوره ای جوابگــو و قابــل فهــم بوده انــد، بازتــاب داده شــود. تضــاد منافــع متعــددی وجــود 
ــی و در بعضــی دیگــر در طــرف دیگــر  ــه انجــام می شــود در طرف ــرد ممکــن اســت در خط کشــی هایی ک ــک ف ــه ی دارد ک
قــرار گیــرد. بــه عنــوان مثــال یــک کارمنــد می توانــد بــه طــور مشــخص بــا ســاخته شــدن هایپراســتار در محلــه اش موافــق 
باشــد، زیــرا خریــد را برایــش آســان تر و ارزان تــر می کنــد، ولــی یــک بازنشســته کــه دوســت دارد بــا کاســب های محلــه اش 
صحبــت کنــد، لزومــًا نمی توانــد بــا ایــن مــورد موافــق باشــد. ایــن دیگــر دعــوای کارگــر و کارفرمــا نیســت. بــا توجــه بــه 
صحبت هــای دکتــر پیــران بــه نظــر مــن مــا خیلــی از ماجــرا دور نیســتیم. تصــور می کنــم بــا تاریــخ پنجــاه ســاله دانشــگاه، 
اســتاد و دانشــجو و... دانــش الزم وجــود دارد. ممکــن اســت ایــن دانــش مثــال در دانشــگاه هایی ماننــد شــیکاگو، پاریــس یــا 
آلمــان پراکنــده باشــد یــا بــه علــت مهاجرت هــای زیــاد، تجاربــی توســط افــراد غیردانشــگاهی کســب شــده باشــد، ولــی قابــل 

انتقــال اســت. مــن فکــر می کنــم گرچــه وظیفــه مــا کنــدوکاو بیشــتر اســت، امــا در عیــن حــال ابــزار مــورد نیــاز را داریــم.

دکــترحبیبی
بحثــی را کــه آقــای دکتــر ثقفــی مطــرح کردنــد، از ســال 71 شــروع کرده ایــم. مســلمًا بحــث تقلیــل 
ــد، در  ــرح ش ــازه دار و... مط ــت فروش و مغ ــورد دس ــه در م ــی ک ــام مباحث ــًا تم ــت. اتفاق دادن نیس
همیــن دوگانــه قابــل تعریــف اســت. در واقــع فضــای پیــاده رو مــورد بحــث ماســت. فضــای تولیــد 
شــده توســط شهرســاز کــه فضایــی انتزاعــی اســت کــه اتفاقــًا مــردم در آن قالــب نمی رونــد. می تــوان نمونه هــای روشــنی 
از حــق بــه شــهر را در همیــن چنــد ســال اخیــر دیــد. جنبــش وال اســتریت یــک جنبــش حــق بــه شــهر اســت، یعنــی تمنایــی 
اســت کــه جوانــان از شــهر در مقابــل فضــای انتزاعــی کــه در ارتبــاط بــا قــدرت، طراحــی شــده اســت، دارنــد و بــه همیــن 
ــد و فضــا را از  دلیــل آن را متصــرف می شــوند. همــان کاری کــه در مقابــل ســنپل لنــدن کردنــد و مدت هــا چــادر زده بودن

آن خــود کــرده بودنــد تــا بتواننــد از ایــن تضادهــای متفــاوت ایجــاد شــده حــرف بزننــد.
مــا از مفهــوم ســیتی عبــور کرده ایــم. دنیــا حــدود یــک قــرن اســت کــه از ایــن مفهــوم عبــور کــرده اســت و بــه مفهــوم اوربان 
رســیده اســت؛ مفهومــی کــه بــدون حــد و مــرز اســت و بــا دسترســی های سریع الســیر تعریــف می شــود. اگــر بخواهیــم بــه 
مباحــث امــروز مرتبــط شــویم، آشــر می گویــد کــه در حــال حاضــر تمــام موضــوع شــهر بــا کریــدور و نقطــه و یــا بــه قــول 
ــای  ــود. فض ــاخته می ش ــا س ــا در آنج ــه مال ه ــت ک ــی اس ــان جای ــا هم ــود. قطب ه ــف می ش ــب تعری ــه و قط ــودش میل خ

جریان هــا حتــی مفهــوم اوربــان را عــوض کــرده اســت. 

مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه مــن مفهــوم حــق بــه شــهر را در ســیتی طــرح می کنــم، دکتــر پیــران در اوربــان بــه 
ــه متاپــل فکــر می کنــد. یعنــی یــک مفهــوم در ســه فضــای متفــاوت  آن می اندیشــد و دکتــر ثقفــی مطابــق بحــث آشــر ب
در حــال طــرح شــدن اســت و بنابرایــن پاســخ ها متفــاوت اســت. در مقابــل مفهــوم ســیتیزن –کــه تعبیــر شــهروندی مقابــل 
آن گذاشــته شــده- در موضــوع حــق بــه شــهر بــا جریــان دیگــری کــه بــا اســتفاده از تعابیــر کاســتلز نتیــزن ) از نــت وورک 
یــا شــبکه ســاخته شــده اســت( خوانــده می شــود، روبــه رو هســتیم. ایــن نتیزن هــا در حــال حاضــر در شــهرها قویتــر عمــل 
ــا  ــد و ب ــده فــوت کــرده- مــردم در شــهرهای مختلــف بیــرون می ریزن ــاًل فــالن خوانن ــا یــک کلیــک -کــه مث ــد. ب می کنن

یــک کلیــک برمی گردنــد. بنابرایــن حــق بــه شــهر امــروزه تمنــای حــق بــه زندگــی شــهری اســت. 
در حــال حاضــر نتیــزن معنــای غربــی و شــرقی نــدارد و انســان ها تبدیــل بــه افــراد چنــد متنــی شــده انــد یعنــی تمناهــای 

نســل جــوان نیــز چنــد متنــی اســت. 

دکــترصرافی
تضادهــای چندگانــه ای کــه دکتــر ثقفــی طــرح می کننــد در ذهــن شــما چگونــه قابــل تحلیــل اســت؟ 
حــاال کــه تضادهــا شــبکه ای و ضربــدری شــده اند و دیگــر بــه راحتــی قابــل تشــخیص نیســتند، مــا 

بــرای ســاختن حــق بــه شــهر می توانیــم مفهــوم روشــنی داشــته باشــیم؟ 

دکــترحبیبی
ــال  ــل در ح ــرد و در متاپ ــدرت می گی ــل ق ــود، در متروپ ــرح می ش ــان مط ــه در اورب ــی ک در مفهوم
بازتعریــف اســت، در می یابیــم کــه در اوربــان دو مقیــاس بیشــتر وجــود نــدارد، یکــی مقیــاس محــل 
و دیگــری مقیــاس کالن کــه در هــر کــدام حــق بــه شــهر معنــای متفــاوت خــود را پیــدا می کنــد. 
ــت  ــاز اســت، در حالیکــه در حال ــه تعامــالت رودررو نی ــد ب ــر ثقفــی مطــرح می کنن ــی اســت کــه دکت در محــل همــان بحث
دیگــر بــه مــال می رویــم و بــدون اینکــه فروشــنده ای در مقابلمــان باشــد خریــد می کنیــم، همــه کارهــا بــا دســتگاه انجــام 
می شــود و دیگــر گفت وگویــی وجــود نــدارد. اتفاقــًا در فضــای دوم نیــاز اســت ســینما و شــهربازی وجــود داشــته باشــد؛ امــا 
در مقیــاس محــل الزم اســت زندگــی روزمــره بــه زندگــی روزانــه تبدیــل شــود و لحظه هــای زیست شــده تجربــه شــود. مــا 
هنــوز در تهــران City planning تدریــس می کنیــم، درحالیکــه تهــران بــه اوربــان گــذر کــرده اســت. اوربــان حریــم نــدارد، 
در حالیکــه مــا هنــوز در گیــر ایــن هســتیم کــه حریــم تهــران کجاســت. بنابرایــن حــق بــه شــهر متفــاوت می شــود. تمــام 
مبحــث دوگانــه مصــرف و مبادلــه یــا بــه تعبیــر دیگــر عرضــه و تقاضــا همــان صحبــت دکتــر پیــران اســت، یعنــی فضــا در 
یــک دســتگاه تولیــد می شــود، امــا مردمانــی کــه مجبــور بــه اســتفاده از ایــن فضــا هســتند در یــک دســتگاه دیگــر هســتند 
ــه  ــه شــهر همیــن حــق تفــاوت اســت کــه هنــوز ب و بنابرایــن تعــارض حــادث می شــود. یکــی از شــاخه های مهــم حــق ب
رســمیت نشــناخته ایم. دیگــر در اوربــان بــا فرهنــگ غالــب مواجــه نیســتیم، بلکــه بــا چنــد فرهنگــی روبــه رو هســتیم کــه 

درســطح قطب هــا یــک تمنــا از شــهر دارد و در مقیــاس محلــه اش یــک تمنــای متفــاوت دارد.

دکــترثقفی
بــدون اینکــه قصــد داشــته باشــم پیچیدگــی را تقلیــل دهــم، می خواهــم حــق بــه شــهر را بــه صورت 
برعکــس نیــز بررســی کنیــم، یعنــی آنکــه حــق بــه شــهر نــدارد چــه چیــز نــدارد؟ در حــال حاضــر 
در شــهرهای مــا خیلی هــا حــق بــه شــهر ندارنــد. بــه عنــوان مثــال در بهتریــن نقطــه شــهر امــکان 
حرکــت افــراد بــا صندلــی چرخــدار وجــود نــدارد، یعنــی افــراد حتــی بــا تمکــن مالــی و مســتقل از 
امکانــات مالــی نیــز در بهتریــن نقطــه شــهر امــکان پیــاده روی و حــق بــه شــهر ندارنــد. در مثــال دیگــر تعــداد مــدارس دولتــی 
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ــا محــروم هســتند.  ــه ایــن معن ــه شــهر ب ــه از حــق ب ــه کاهــش اســت، االن بچه هــای الهی ــه رو ب ــد الهی در منطقــه ای مانن
موضــوع دیگــر مصرفی شــدن خوشــحالی اســت. یعنــی بــرای خوشــحالی بایــد خــرج کنیــد و اکثــر اوقــات حــق بــه شــادی بــا 
پــول میســر می شــود. بحــث ســکونتگاه های غیررســمی نیــز ناشــی از نداشــتن حــق بــه شــهر اســت. مــن تاکیــد می کنــم 

کــه بایــد جزئیــات ایــن مفاهیــم روشــن شــده و عملیاتــی شــوند. 

دکــترپیران
ــرف  ــورد مص ــی در م ــت توضیح ــا الزم اس ــده، ام ــخص ش ــث مش ــاله های بح ــًا صورت مس تقریب
ــرای عرضــه، رقابــت  ــه کنــم. منظــور مــن ایــن اســت کــه در حــال حاضــر شــهرها ب و تولیــد ارائ
ــه ای  ــان در عرص ــهرها خودش ــی ش ــرد. یعن ــاد خ ــی اقتص ــه معن ــا ب ــه و تقاض ــه عرض ــد، ن می کنن
ــرو  ــی روب ــا تقاضاهای ــه ای ب ــال شــوراهای محل ــوان مث ــه عن ــود می شــود. ب ــد کــه در آن حقــوق شــهری ناب ــت می کنن رقاب
می شــوند کــه ممکــن اســت از نظــر اقتصــادی در لحظــه بــه نفــع اهالــی باشــد امــا در نهایــت بــه محلــه صدمــه خواهــدزد. 
در واقــع تحلیــل مــا از فضــا گل آلــوده و واژگونــه شــده اســت. وقتــی کــه درگیــر ایــن واژگونگــی شــویم یــا بــه قــول گیدنــز 
درگیــر دوگانگــی فضــا شــویم، گرچــه مــا عامــالن اقتصــادی اجتماعــی یــا کنشــگران تولیــد فضــا هســتیم، امــا عمــاًل ایــن 
تولیــد از جــای دیگــری شــروع شــده و مــا از وســط کار وارد شــده ایم. حــاال موضــوع ایــن اســت کــه یــا بایــد ایــن تولیــد را 
ادامــه دهیــم، یــا اینکــه کلیــت آن را مــورد تردیــد قــرار بدهیــم و نقــد را بــر پایــه تناقــض و پاردوکســی کــه اشــاره کردیــم 
وتناقض هــای مشــابه شــروع کنیــم. بشــر بــه گمــان ایــن عاصــی در شــرایط تعییــن کننــده ای قــرار گرفتــه اســت. موضــوع، 

بــاز نگــری جــدی یــا نابــودی اســت.

دکــترثقفی
حضــور زنــان در ورزشــگاه ها بــه عنــوان موضوعــی کــه در حــال حاضــر بحــث روز اســت -کــه هــم 
ــه مفهــوم عرضــه و  ــه ب بحــث فضــای شــهری و هــم حضــور و تفریــح را درون خــود دارد- چگون
تقاضــای مطــرح شــده از ســوی شــما قابــل توجیــه اســت؟ مــن قبــول دارم کــه شــما بــه نــگاه کلــِی 
تمدنــی نظــر داریــد، امــا ایــن واقعیــت دعــوای عینــی بــر ســر فضــای شــهری کــه عــرض کــردم، چگونــه درقالــب حــق بــه 

شــهر قابــل تبییــن اســت؟

دکــترحبیبـی
ــم  ــودم، عــرض می کن ــش ب ــارک آب و آت ــان شــکل گیری پ ــن در جری ــال چــون م ــوان مث ــه عن ب
فضایــی کــه در ذهــن ســازندگان پــارک آب و آتــش بــود، بــا فضایــی کــه اکنون مــردم از آن اســتفاده 

می کننــد، بســیار متفــاوت بــود، یعنــی مــردم ایــن فضــا را از آن خــود کردنــد. 
مثــال دیگــر خیابــان اســتقالل شــهر اســتانبول ترکیــه کــه یکــی از شــلوغ ترین خیابان هــای جهــان اســت. پلیــس در جریــان 
اتفاقــات دو ســال گذشــته شــرایطی ایجــاد کــرد کــه هیــچ فــردی وارد آن نشــود؛ و یــا موضــوع پــارک یــا میــدان تقســیم در 
ترکیــه نشــان می دهــد مــردم خیلــی وقت هــا اســتفاده های دیگــری از فضاهایــی کــه قــدرت تعریــف کــرده اســت کرده انــد 
و ایســتاده اند. در بحــث ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها نیــز ایــن هــراس وجــود دارد کــه ایــن فضــا را زنــان در اختیــار بگیرنــد. 
یــا مثــال دیگــر اینکــه ارزش مبادلــه زمیــن آنقــدر قدرتمنــد شــده اســت کــه حــق پیــاده روی را از مــردم در تهــران ســلب 

کــرده اســت.

دکــترصرافی
ــد.  ــد اجتماعــی فضــا و فضــای زیست شــده اشــاره می کنی ــه ِفوری تولی ــه بحــث لُـ شــما در واقــع ب
ــد. در مــورد  ــاق می افت ــدرت اتف ــِل ق ــوان بدی ــه عن ــد فضــا ب ــی از تولی ــد کــه نگران شــما می فرمایی
ایــن پرســش کــه کســی کــه حــق بــه شــهر نــدارد، چــه چیــزی نــدارد، بــه نظــرم بایــد بــه تفکیــک 
»حــق بــه شــهر« و »حــق در شــهر« بپردازیــم. یعنــی کســی کــه حــق بــه شــهر نــدارد حــق در شــهر )مدرســه و پــارک و ...( 
را دارد. ادعــای حــق بــه شــهر در ایــن اســت کــه امــکان ســاختن فضــای خــودش را بــرای دگرگونــی داشــته باشــد. تجربــه 
تمــام کشــورهای پیشــرفته نشــان می دهــد بــه صــرف سیاســت های اجتماعــی حتــی دلســوزانه، مســاله حــق بــه شــهر حــل 
نخواهــد شــد. مهــم ایــن اســت کــه نمودهــای حــق بــه شــهر کــه بایــد ســنجیده شــوند، کدامنــد؟ مثــاًل اســتفاده معلــوالن، 
ــداری محیط زیســت  ــر و پای ــات شــهری و کاهــش شــکاف اجتماعــی، کاهــش فق ســالمندان، کــودکان و مهاجــران از امکان

می توانــد حــق بــه شــهر را بــه یــک مفهــوم قابــل اســتفاده بــرای معضــالت شــهری تبدیــل کنــد.

دکــترپیران
ــهر   ــه ش ــاص ب ــق خ ــوم ح ــله مراتبی از مفه ــود، سلس ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــری ک بحــث دیگ
ــا  ــا ب ــود، ام ــن یــک موضــوِع حــل شــده ب خــاص اســت. بحــث دسترســی در تحــوالت مغرب زمی
مفاهیــم نئولیبرالیســتی جدیــد، مجــدداً مفهــوم دسترســی مطــرح گردیــد. مثــاًل بــا وجــود خانه هــای 
خالــی، تعــداد زیــادی خیابان خــواب وجــود دارد. یــا در مفهــوم Gentrification بــا ایــن عنــوان کــه کار، امکانــات، مصــرف 
باالتــر و درآمــد بیشــتر بــرای مــردم منطقــه ایجــاد شــود، در واقــع شــهر از شــهروند گرفتــه می شــود و ممکــن اســت مــردم 
ــری  ــا برایشــان تصمیم گی ــم ت ــرار می گیری ــردم ق ــر از م ــی فرات ــا در موقعیت ــت م ــن حال ــد. در ای ــد کنن ــن کار را تایی ــز ای نی
کنیــم کــه چــه منافعــی دارنــد. نکتــه ایــن اســت کــه در ظــرف خــاص مــا، همــه ایــن اتفاقــات همزمــان اتفــاق می افتــد و 

ــد.  ــر می کن ــیار پیچیده ت ــکالت را بس مش

دکــترحبیـبی
اتفاقــی کــه در عبــور از متروپــل بــه متاپــول حــادث می شــود همزمانــی امــور ناهمزمــان اســت کــه 

مــا بــه آن توجهــی نداریــم و امــری بدیهــی اســت. 

دکــترثقفی
ــت اســت.  ــی دول ــه دار شــدن در شــرایط ناتوان ــرای خان ــی ب ســکونتگاه غیررســمی، سیاســت مردم
به همین صــورت دست فروشــی در شــرایطی کــه دولــت از ایجــاد شــغل ناتــوان اســت، شــغلی اســت 
ــورد  ــی برخ ــرای درک چگونگ ــی ب ــد الگوی ــن می توان ــد. ای ــاد می کنن ــود ایج ــرای خ ــردم ب ــه م ک
مــردم بــا فضــا باشــد. نــه بــه ایــن معنــا کــه هــر کاری کــه مــردم انجــام می دهنــد را درســت در نظــر بگیریــم و نــه اینکــه 
دانــش و ســواد را باالتــر از هرچیــز بدانیــم. بــه هــر حــال یــک روش ایــن اســت کــه ببینیــم مــردم چــه برخــوردی در مقابــل 
فضــا دارنــد و حــق خــود را بــه شــهر اعمــال می کننــد. شــرط اولــش ایــن اســت کــه بــا ایــن مســاله امنیتــی برخــورد نکنیــم. 
ــا  ــد و ی ــا کرده ان ــرای آنه ــتفاده ب ــل اس ــد را غیرقاب ــا می خوابیده ان ــه کارتن خواب ه ــی ک ــدن، مکان های ــال در لن ــرای مث ب

ــد. ــد آنجــا بخواب ــا کســی نتوان متــروی پاریــس شــب ها بســته می شــود ت
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دکــترپیران
ــای بســیاری  ــردن فضــا، مثال ه ــود ک ــون از آِن خ ــی چ ــا در بحــث مهم ــان اتفاق ــران عزیزم در ای
ــق  ــازی دقی ــد زمینه س ــد و نیازمن ــر می طلب ــی دیگ ــال و فرصت ــا مج ــث از آنه ــه بح ــود دارد ک وج
ــان  ــه خصــوص پــس از پای ــی بیســت ســاله ب ــان شــهری، در مدت مفهومــی و نظــری اســت. جوان
جنــگ، ســاز و کارهــای بی نظیــری را تجربــه کــرده و در زمینه هایــی ســخت موفــق بودنــد. زیــرا نــه تنهــا فضــا را حداقلــی 
ــه  ــد. امــا اگــر ب ــاز تعریــف نموده ان ــد، بلکــه ریشــه های قدیمــی بســیاری از امــور را نیــز ب در زمان هایــی از آن خــود کرده ان
وضــع تهــران بازگردیــم واقعــًا شــرایِط حاضــر، شــهر تهــران در حــال روبــرو شــدن بــا یــک معضــل جــدی اســت. فضاهــای 
مشــاع و هــوا در اختیــار یــک عــده معیــن قــرار می گیــرد و کوچه هــا در شــمال تهــران نیــز در حــال تجاری شــدن هســتند 
ــا  ــده و فعــال فروختــه می شــود ت و امــکان رفت وآمــد بســیار محــدود شــده اســت. مســاله آن اســت کــه حتــی بوســتان زن
بــر جــای آن فضایــی تجــاری ســاخته شــود. شــهرداری در مقــام دفــاع عنــوان می کنــد کــه بودجــه نــدارد و بایــد خدمــات 
ــه ســازمان های دیگــری  ــی شــده ب ــه فســادی باورکردن ــن کار منجــر ب ــه ناچــار تراکــم می فروشــد. ای ــس ب ــه دهــد، پ ارائ
کــه نوعــی خدمــات عرضــه می کننــد یــا می تواننــد رانــت خلــق کننــد نیــز ســرایت می کنــد. در چنــان وضعییتــی الیه هــای 
ــه  ــری بســیار ســخت می شــود. ب ــل و بررســی و تصمیم گی ــاوت، متضــاد و پارادوکســیکال شــده و تحلی ــر، متف بحــث متکث
ویــژه آنکــه مصــرف از طریــق بمبــاران تبلیغاتــی فریبنــده شــده، لــذت از مصــرف بــه شــکل نوعــی اعتیــاِد جــدی و دم افــزون، 
ــه شــده  ــا واژگون ــا و هنجاره ــد و ارزش ه ــذت می برن ــه شــدن ل ــا خــود بیگان ــرادی از ب ــت اف ــن حال ــرد. در ای شــکل می گی
ــم می شــود.  ــه مغزشــویی خت ــزون ب ــی مصــرف دم اف ــردد. فریبندگ ــه می گ ــوده و باژگون ــز گل آل ــه فضــا نی ــگاه انســان ب ن
در چنــان وضعییــت بغرنجــی، صــورت مســاله ی فوق العــاده مهمــی چــون "حــق خــاص بــه شــهر خــاص" بــه بحث هایــی 
چــون حقــوق شــهروندی، حــق دسترســی بــه اقالمــی کــه بیشــتر آنهــا از جملــه نیازهــای پایــه ای و ضروری انــد تنــزل داده 
ــتریت در  ــغال وال اس ــه اش ــده ک ــه ای ش ــه لحظ ــرایط جامع ــه ای در ش ــوده ای لحظ ــای ت ــد واکنش ه ــا می مان ــود. تنه می ش
ایاالت متحــده و موضــوع جالــب میــدان تقســیم از جملــه آنهاســت. حــال بایــد پرســید کــه چنــان واکنش هایــی چگونــه بــه 

ــدل می شــود؟  ــدار ب ــه و پای جنبشــی ســازمان یافت

دکــترصرافی
نکتــه دیگــری کــه می تــوان بــه صحبت هــای شــما اضافــه کــرد، در مــورد مثــال تراکم فروشــی بــا 
توجیــه کمبــود درآمــد اســت. ایــن قضیــه ناشــی از دیدگاهــی اســت کــه حــق بــه شــهر را برنمی تابــد 
و در همــان چهارچــوب کاالیی شــدن فضــا و ارزش مبادلــه ای فضــا، قابــل بررســی اســت. بســیاری 
از خرج هایــی کــه می شــود ناشــی از اتفاقــات تجــاری و کاالیــی کــردن فضاســت کــه غیرضــروری 
بــوده و بالتبــع حــق بــه شــهر بیــش از پیــش نادیــده گرفتــه می شــود. شــاید یکــی از راه حل هــای حــل ایــن مشــکل حضــور 

کنشــگران محلــی از اجتماعــات محلــی در نهادهــای تصمیم گیــری بــرای عرصــه عمومــی باشــد.

دکــترثقفی
در همه جــا شــهرداری ها هزینه هــای حیرت انگیــز دارنــد کــه آنــرا بــا درآمدهایشــان جبــران می کننــد. 
ــران،  ــاره محــل می باشــد. در ته ــاه اج ــک م ــر ی ــس، براب ــات نوســازی در شــهر پاری ــه مالی از جمل
شــهرداری تصمیــم گرفــت بــه جــای چهــار میلیــون نفــر بــا هــزار نفــر بســازوبفروش طــرف باشــد. 
یعنــی اینکــه تصمیــم گرفتــه شــهر را دموکراتیــک اداره نکنــد؛ مســاله تراکم فروشــی بــه همیــن برمی گــردد. متاســفانه ادامــه 

ایــن نــگاه در پیش نویــس الیحــه مدیریــت شــهری بازتــاب عینــی دارد کــه پدیــده بســیار خطرناکــی اســت.

دکــترپیران
زمــان شــروع اولیــه فــروش تراکــم طــی یــک نامــه بیســت صفحــه ای بــه شــهرداری تاکیــد شــد 
کــه بــه جــای فــروش تراکــم بایــد شــهر را عادالنــه مدیریــت کنیــد و هــر کســی بــه انــدازه اســتفاده 
ــده  ــه در آین ــی می فروشــید ک ــه عده ای ــردازد، شــهر را ب ــه بپ ــد هزین ــه مصــرف می کن ــی ک و میزان
بایــد همــان زمین هــا را چندصــد برابــر بخریــد. در حــال حاضــر شــهرداری در خیلــی جاهــا نمی توانــد زمیــن شــهری بخــرد. 
محاســبه شــده کــه شــهرداری در ســال 80 بــه ازای هــر یــک ریــال درآمــد از فــروش تراکــم 13 ریــال ضــرر کــرده اســت، 
درحالیکــه در محاســبه ای بــرای شــورای اول شــهر تهــران، ایــن ضــرر 560 ریــال تخمیــن زده شــد. ایــن رقــم امــروز چــه 

رقمــی اســت؟. وضعییــت شــورای شــهر هــم داســتانی پــر از آب چشــم اســت.

زمــان تعییــن شــده بــرای میزگــرد حاضــر بــه پایــان آمــد. گرچــه حکایــت "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" همچنــان 
باقــی اســت. از همــکاران فرهیختــه و اســتادان عزیزکــه دعــوت فصلنامــه هفــت شــهر را پذیرفتنــد و بــا طــرح نکاتی ارزشــمند 

و ســخت ضــروری، بــر غنــای مباحــث نشــریه افزودنــد بســیار سپاســگزار اســت. ایــام عــزت شــرافتمندانه عزیــزان بــر دوام.
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