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Abstract 
 

Development paths in any society are more the result of choices and decisions that are made as a 
result of policy-making practices. In recent decades, rapid urban changes and the resulting crises have 
drawn attention to the field of urban policy. On the other hand, the unequal forms and distribution of 
resources and opportunities to the detriment of most individuals and social groups living in cities have 
led the critical theorists represent the demands of the citizens based on the concept of ‘right to city” 
against policy makers and decision makers of the city issues. To city policymakers and decision makers. 
The purpose of this article is to understand the concept of the right to the city in the field of policy and 
planning of urban issues and transfer it to urban experts and try to implement this idea in the field of 
urban policy and planning. In the present article, an attempt has been made to recognize and analyze 
the relationship between the two concepts of the right to the city and urban policy, using the theoretical 
framework presented by Lefebvre on the concept of the right to the city and the researchers' approach 
to urban policy. The research is descriptive-analytical based on qualitative method. Methods of data 
collection include selection of documents, thematic analysis of the views of experts and thinkers on the 
selected topic. According to the findings of the present study, urban policy-making is the most 
important area for bargaining about the ways of distributing benefits and opportunities in cities by 
urban stakeholders, which is the reason why  is why the need for citizens to be present in decision-
making and Urban policymaking layers. The neglect of institutional mechanisms, capacity building, 
transparency, accountability, the use of participatory budgeting and participatory planning, has made 
democratic decision-making difficult and relatively impossible for as the most serious stakeholder’s 
citizens in urban life. Strengthening civic and social institutions and creating mechanisms for 
monitoring and citizen participation in the decision-making process regarding the selection and 
implementation of metropolitan projects, along with the use of participatory budgeting in how the city 
invests capital, are among the items that: In that can practically lead to practice, it can lead to the 
realization of the right to the city in the administration of cities.  
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 چکیده
-های سیاستی که در شیوهها و تصمیماتی است نتیجهنتیجه انتخاب مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری  

گذاری ی سیاستها را به سمت عرصههای ناشی از آن توجههای اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحرانخورد. در دههرقم می گذاری

های ی افراد و گروها به ضرر بخش عمدههها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصتشهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت

های شهروندان را در ، مطالبه«حق به شهر»پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه

گذاری ی سیاستی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصهسازان شهری مطرح نمایند. هدف مقالهگذاران و تصمیمبرابر سیاست

-ی سیاستی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصهریزی مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزهو برنامه

ی مفهوم ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور دربارهگذاری و برنامه

-ی دو مفهوم حق به شهر و سیاستگذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطهی سیاستدرباره حق به شهر و رویکرد محققان

های گردآوری اطالعات شامل تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه -گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی

های وع انتخاب شده است. بر اساس یافتهی موضنظران دربارههای متخصصان و صاحبگزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه

ها در شهرها از سوی های توزیع منافع و فرصتی شیوهزنی دربارهترین عرصه برای چانهگذاری شهر مهمپژوهش حاضر سیاست

-موجب می گذاری شهرهاسازی و سیاستهای تصمیمالیهذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در 

ریزی ریزی مشارکتی و برنامهگویی، به کارگیری بودجهسازی شفافیت، پاسخمغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت شود.

ترین ذینفع در حیات شهری امری گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدیجو، موجب شده تصمیممشارکت

نی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مد

ی ریزی مشارکتی در چگونگی هزینهکارگیری بودجههای کالن شهری در کنار بهی انتخاب و انجام پروژهها دربارهگیریتصمیم
 ی شهرها شود. در ادارهتواند منجر به تحقق حق به شهر های شهر از جمله مواردی است که در عمل میسرمایه
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 مقدمه و بیان مسأله 
شود. ماهیت ارتباطات در روابط اجتماعی است که انعکاسی از جامعه محسوب می شهرنشینی حاصل مجموعه  

-بر شهر امری مهم تلقی شود. شهروندی به افراد حقوق و تعهدات خاصی اعطاء میجامعه موجب شده تا حق ساکنان 

؛ 2009، 1کند که شامل داشتن صدایی در اعمال قدرت دولت و تعهد به پرداخت مالیات و اظهارنامه دولتی است )پرسل

 (.2010، 2برون

که در حال حاضر از شهر و  شهروندی از لحاظ فضایی برآمده از حقوقی استمعتقد است  (171: 1111)آیسن 

ای برای زمینهکند که شهر نه تنها پیش زمینه یا پساند. وی این گونه استدالل میهای فضایی خود جدا شدهسرچشمه

مطالبه »ها بوده، بلکه رزمگاهی برای مطالبه آن حقوق نیز است. این مبارزات که با نام مبارزه با هدف تحقق حقوق گروه

ادامه یافت، در قرن هفدهم به شهروندی و مبارزات آن تغییر جهت داده و بر « ان فضای سیاستحقوق شهر به عنو

 (. 129: 1912ملت مدرن تمرکز یافت )دیکسی، -دولت متمرکز شده و در نهایت از قرن نوزدهم بر دولت

حق »طرح ایده و مبارزات مردمی در برابر تغییرات سریع شهری منجر به  1170های شهری فرانسه دهه بحران

شده است. وی در کتاب  1174از سوی هانری لوفور اندیشمند علوم اجتماعی مارکسیست فرانسوی در سال « به شهر

پردازد که همه ساکنان در شهر باید در تولید فضای شهری مشارکت داشته و فرصت حق به شهر به این موضوع می

وی حق به شهر حقی بیش از حق دسترسی افراد به منابعی است که  مندی و استفاده از آن را کسب نمایند. از دیدبهره

، 9دهد )زراتر در شهر به میل و خواست شهروندان رخ میدر شهر وجود دارد. آن حقی است که مطابق آن تغییر بیش

افراد ساکن ی ساختاری عادالنه است که در آن همه (. در این رویکرد، حقوق شامل ارائه29: 2004؛ هاروی، 2011:2

در شهر بتواند فعالیت داشته باشد. این شکل از حقوق مطالبه جدی برابر رفتار دولت، سرمایه و دیگر بازیگران قدرتمند 

 (.111: 2009کند که باید پاسخگو باشند )میچل، ایجاد می

ند بودن را به شود. ماهیت شهر و شهرواز دید پرسل، حق به شهر دیدگاهی است که به تغییرات شهری منجر می

سازی و سیاستگذاری )مکانی که در آن ترین الیه تصمیمروی شهرها قرار داده و شهر را مهمعنوان چالشی مهم پیش

؛رفیعیان، 102: 2002کند )پرسل، کند( معرفی میای آن برابری میارزش اجتماعی فضاهای شهری با ارزش مبادله

 (.21: 1911الوندی پور، 

-گری آن در ادبیات شهری محصول مجموعه بحرانتاریخی، طرح مفهوم حق به شهر و مطالبه یبه لحاظ پیشینه

ساز درباره مسائل شهرها پدیدار شد. رخدادهای گران تصمیمهای شهری بوده که در واکنش به دایره محدود کنش

های ز زیر شاخهی یکی ا، به مثابه«سیاستگذاری شهری»ی شهری موجب شده تا در طی چند دهه اخیر حوزه

؛ 879: 1166کاستلز، ؛ 92: 1946ریزی شهری مطرح شود )نک به کاکرین، سیاستگذاری عمومی و اجتماعی در برنامه

پردازد گیری درباره منابع و امکانات در شهر میسیاستگذاری شهری به تعیین ساز و کارهای تصمیم (.9: 2006جی ار، 

گیری منجر به شوند. این اشکال تصمیمهای موجود در شهر به چه نحو توزیع و به کار گرفته این که، منافع و فرصت

پردازان شود که این مهم مورد توجه نظریهعدالتی در شهر میهای متفاوتی از برابری/نابرابری و عدالت/ بیصورتبندی

 انتقادی شهر است.

های شهری باید ضرورتاً (، فعالیت2001؛ مایر، 2001مارکوزه، پردازان انتقادی شهر)مانند بر اساس دیدگاه نظریه

ما دموکراسی را بنا کردیم از این رو، اکنون »ی عمومی بر اساس عبارت ی مدنی و حوزهگیری جامعهروایتی از باز پس

به  دهد الگوی منسجمی در درک حق به شهر، باشد. تحقیقات نشان می«اجازه داریم دموکراسی را گسترش دهیم

 سازی و فرض عمیقا دموکراتیک برای ارتقای مشارکت در فرایندهای تصمیمای از حقوق همراه با پیشعنوان مجموعه

                                                             
1 Purcell 
2 Brown 
3 Zerah et al 
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ای دموکراسی به گونه(. منطق 10: 2014، 1دموکراسی شهری به عنوان هسته اصلی آن وجود دارد )پرزمسالو

مان را در توانیم تواناییچگونه می»کنند راد سوال میدهد زیرا؛ افکند که قدرت شخصی افراد را گسترش میعمل می

. این نگاه موجب شده تا درک (818: 2014، 2از اسلر و ارجل ؛: 2016مدیریت امور خویش گسترش دهیم )پرسل، 

های اجتماعی( که به طور ریزی، بخش خصوصی و گروهها، مقامات متصدی برنامهگران )سیاستمداران، بوروکراتکنش

های خاص و با هدف ها و استداللهای مهم را با گرایشکنند و کنشگذاری عینی مشارکت میدر فرایند سیاستمؤثر 

: 1917دهند، ضروری و مهم گردد )کارلو پالرمو، پونتزینی، بندی مجدد مسأله شکل میصورتبندی مسئله یا صورت

شود گذار مربوط میاهیت شرکای سیاستهای شهری به م(. به عبارتی، ویژگی متمایز و برجسته سیاست206

 (.1941:26)فردریش، 

المللی )منشور جهانی اسناد بین( Eide 2016; Earle 2016; Caprotti et al. 2017منتقدان )به عنوان مثال 

اند که اصلی حق به شهر، در درجه اول مقامات محلی حق به شهر( به این واقعیت توجه دارند که دریافت کنندگان

های مدیریت شفاف و ، روش9های مشارکتیعالقمند به اجرای اصل حکمروایی خوب، استفاده از ابزارهایی چون بودجه

-گذار در امور شهرها اساسی(. در واقع، ماهیت شرکای سیاست717: 2014، 8سازی مشارکتی هستند )دامورتگزتصمیم

 رود. شمار میگذاری شهری به ترین عامل شناسایی ساختار نظام سیاست

های شهری در آینده ی دموکراسی شهری از یک سو به جایگاه سیاستگذاری در عرصهاهمیت یافتن سیاست

گری ترین عرصه برای دنبال کردن مطالبهحیات شهرها و از سوی دیگر، به نقش محوری سیاستگذاری به عنوان مهم

شود. با وجود نی حقوق شهروندی از این دریچه میگردد که همین امر موجب بازخوااجتماعی شهروندی باز می

گذاری شهری و همین طور مفهوم حق به شهر در مطالعات شهری اما هیچ گاه مطالعه گسترش ادبیات درباره سیاست

مشخصی درباره کاربست این دو مفهوم در کنار هم انجام نشده است تا جایی که حق به شهری امری مغفول در عرصه 

 رسد.هر به نظر میسیاستگذاری ش

هدف این مقاله شناسایی مفهوم حق به شهر در ارتباط با سیاستگذاری شهری و درک ارتباط این دو در یک 

ظرف مشترک، آغاز و پیش درآمد ورود به معیارها و در ادامه عملیاتی نمودن آن در تحقیقات کاربردی مرتبط به 

ریزی مسائل شهری است. بررسی گذاری و برنامهر در سیاستهای شهری و عملی درباره بایدهای حق به شهموضوع

چیستی حق به شهر و سیاستگذاری شهری از بعد نظری و مفهومی برآمده از ادبیات این حوزه و استخراج و تحلیل 

 معیارهای حق به شهر در سیاستگذاری شهری با توجه به ادبیات موجود مد نظر است.

هم دقیق حق به شهر در سیاستگذاری شهرها در بعد ایده و عمل و در نهایت پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و ف

ریزی شهری گذاری و برنامههای حق به شهر در سیاستسازی این دو در کنار هم است تا درک روشنی از بایستهمدل

 صورت گیرد. 

 

 مبانی نظری 
 الف(حق به شهر 

را معروف کرد. شعار وی بسیار نقش تحریک کنندگی در طی  حق به شهر شعار 1174هانری لوفور در سال 

ارائه داده آن است که حق به شهر، « حق به شهر»های شهری فرانسه داشته است. بهترین تعریفی که لوفور از بحران

ای دارد که شامل: حق دسترسی به اطالعات، حق استفاده از خدمات و تقاضا است. این حق ابعاد گسترده حق فریاد

                                                             
1 Przemysław 
2 Islar& Irgil 
3 participatory budgets 
4 Domaradzka 
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چنین حق در مناطق شهری هم شان درباره زمان و فضا برای فعالیتهایمتعدد، حق استفاده کنندگان در ساخت ایده

؛  98، 1111شود )لوفور، استفاده از نقاط مختلف شهر است. در این تعاریف حق به شهر مفهومی جمعی تلقی می

 (. 141: 2001، 1مارکوس

ر وجود داشته بلکه، به عنوان حق بازسازی شده از شهر در بدنه حق به شهر، نه حقی که از قبل در شه

کند و کن میسیاستگذاری سوسیالیستی، با یک تصویر کامال متفاوت از این حقیقت که فقر و نابرابری اجتماعی را ریشه

از طریق (. در واقع تالش برای تغییر شهر 12: 2019، 2دهد، شکل گرفت )شیلدزفجایع محیط زیستی را کاهش می

های جدیدی از حقوق انسانی مانند حق تحرک )حمل و نقل عمومی(، حق داشتن کنش اجتماعی منجر به توسعه حوزه

محیط پایدار و سالم ، حق مشارکت سیاسی در سطح محلی، حق سالمت و حق عدالت اجتماعی شده است )کمپین 

(. در واقع حق 2004دهد )هاروی، شهروندان رخ می (. حقی که مطابق آن تغییر شهر به میل و خواست2: 2011، 9رایر

که ادعای ساده وابستگی سرزمینی باشد، چه لوفور حق به زندگی در شهر نامیده است، بیش از اینبه شهر یا آن

ای اجتماعی است. به نظر لوفور، مسئله شهری تنها به مرزهای یک شهر محدود نیست بلکه شامل نظام مطالبه

نیز است بنابراین، حق به شهر ادعای به رسمیت شناختن شهر به عنوان بازتولید کننده روابط اجتماعی اجتماعی تولید 

دیدگاه هانری لوفور از حق به شهر تقاضا برای عدالت اجتماعی را گسترش داد قدرت و حق مشارکت در آن است. 

اصول خاصی نظیر برابری، نیاز، ارزش ذاتی، (. چگونگی توزیع سود و زیان محیطی بین افراد طبق 8: 2018، 8)ادول اتو

 در رییتغ هری، هارو(. این در حالی است که به اعتقاد 119: 1941قدرت پرداخت و کمک بالقوه مطرح شد )لینچ، 

 یشهر یفضا در یا توسعه اقدام هرد و گذار جا به رشه در موجود یها ینابرابر بر یماندگار ریثأت تواند یم یشهر یفضا

 (. 1967هاروی،) دارد میمستق ارتباط یاجتماع عدالت با

های روزمره )از طور که لوفور گفته، حق به شهر نمایانگر حق مشارکت شهروندان در جامعه از طریق فعالیتهمان

قبیل: کار، سکونت، تحصیل و تفریح( است. به نظر وی، زندگی روزمره و شهر با یکدیگر ارتباطی ناگسستنی دارند. 

ای که به های سیاسی و اقتصادی، به گونهشهری تنها از طریق توانایی تایید امور اجتماعی در حوزه تحقق زندگی

-ساکنان اجازه مشارکت تمام عیار در جامعه را بدهد، مسیر است. حق به شهر لوفور از طریق روابط اجتماعی شکل می

های دید زندگی، روابط اجتماعی جدید و امکانهای جآورد و شیوهگیرد و به محض مطالبه، ارزش خود را به دست می

نگاه به شهر و شهروند از دریچه  (.864-866: 1919کند )گونواردنا و همکاران، جدید را برای مبارزات سیاسی ایجاد می

مفهوم حق به شهر موئد این واقعیت آشکار است که تعلق یافتن به شهر با حرکت در شهر، حضور در آن، احساس 

شود در حالی که مشارکت در شهر با دخالت داشتن در آرامش و داشتن فضاهای مناسب برای خود ممکن می

سائل فضایی، کالبدی و اقتصاد شهری و مالکیت و کنترل بخشی از این گیری در مورد مسیاستگذاری شهری، تصمیم

به همین دلیل، حق شهروندیت شهری نسبت به حق شهروندی، (. 114: 1919پور، شود )رهبری، شارعفضا ممکن می

ود، گذاری شدهد؛ مثال این که در کجا سرمایهتصمیمات بیشتری را در امور شهری زیر نظارت شهرنشینان قرار می

اندازی شود، مسکن جدید ساخته شود و هر تصمیم های حمل و نقل عمومی جدید راههای جدید ایجاد شود، خطشغل

؛ معروفی، وحیدی 2002، 1ای به تولید فضا در شهری که در آن ساکنند، مربوط باشد )پرسلدیگری که به طور برجسته

موضوع محوری است که ارتباط میان شهر و « سازیمتصمی»های حق به شهر مفهوم (. در مولفه6: 1918برجی، 

 شهروند به واسطه آن قابل درک و لمس است.
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و  -حق سکونت -حق به شهر شامل حق همه ساکنان شهر برای لذت بردن از همه خدمات و مزایا 1برای فرناندز

ساده، حق به شهر از دو (. به عبارت 204: 2006چنین حق مشارکت مستقیم در مدیریت شهرها است )فرناندز،هم

ها و افراد برای زندگی در شهر، حضور در آن و لذت بردن از همه کند: توانایی همه گروهعنصر شهروندی دفاع می

-هد و استفاده از فضاهای آن برای اعمال نقش شهروندیهای آن و شرکت در تصمیماتی که شهر را شکل میقسمت

ی، به عنوان یک حق برای بیان عقیده شخصی درباره فرایندها و فضاهای (. به عبارت41: 2001، 2)پایشتون« شان

گیری مجدد این فرایندها و فضاها ها زندگی در شهر را به مثابه حق مشارکت فعاالنه در شکلشهری و این که چطور آن

مثال حق به مرکزیت )حق دسترسی به مرکز  (.47: 2001، 9؛ پالاشتیون 1111دهند، مطرح است )لوفور، شکل می

کند: حق به شهر که با حق به تفاوت و حق به اطالعات ( آن را این چنین توصیف می1117شهر( حقی است که لوفور )

کامل شده است، باید حقوق شهروند را در مقام یک ساکن شهر و استفاده کننده از خدمات متعدد بهبود بخشد، فعلیت 

هایشان درباره فضا و زمان سازد. این کار از یک طرف، حقوق استفاده کنندگان برای شناساندن ایده تردهد و عملی

هاشان در حوزه شهری را تصریح خواهد کرد و از طرف دیگر در حق استفاده از مرکز مکانی ممتاز خواهد بود، به فعالیت

هاجران، محرومان و حتی برای ثروتمندان( )برنر، آبادها )برای کارگران، مجای پراکندگی و گرفتار بودن در حلبی

 (.17-11: 1917مارکوزه، 

یابی حق به شهر بیش از هر چیز مشروط به کاربست عملیاتی مشارکت شهروندان در امکان تحقق و عینیت

 اند از:گیری درباره شهر است. ابعاد مشارکت در شهر عبارتروندهای تصمیم

 

داری و توسط های کالن شهری در چارچوب اقتصاد سیاسی نظام سرمایهگیریتصمیم گیری شهری:تصمیم

ی سران سرمایه که عموما سران سیاست نیز هستند صورت گرفته است. اما جغرافیای شهری کنونی تنها ناشی از رابطه

ت )کوهن، های تولیدی نیست، بلکه جایگاه بازتولیدی مردان و زنان نیز در ساخت آن نقش داشته اسمیان جایگاه

 (.11: 1911پور، به نقل از شارع 6: 1164ولپ،

( دارد و در کتابی به همین عنوان مورد بحث قرار 1111این مفهوم نقشی کلیدی در نظریه لوفور ) تولید فضا:

گیری شهر برای شهروندان کند، فعالیت سیاسی در بازپسگرفته است. آن چه لوفور از آن تحت عنوان تولید فضا یاد می

ی مصرف شهروندان و سود دهی بیشتر، شهر را از آن خود کرده است. این مفهوم اشاره به از نظامی است که بر پایه

 حرکتی فردی و سیاسی برای از آن خود کردن شهر و فضاهای آن دارد. 

را توان تقاضای مردم برای حق به شهر ( معتقد است که فضای عمومی فضایی است که در آن می2009میشل )

: 1911پور، توان به تصویری از حق به شهر دست یافت )شارعمشاهده کرد، لذا با تحلیل روندهای فضاهای عمومی می

ریزی و دهد که در آن فضا بیش از یک موقعیت جغرافیایی، برنامه(. لوفور تصویر چند بعدی از فضا را نشان می11-70

-. از این رو، فرایندهای فضایی مستلزم تولید و بازتولید همه جنبهی محیط فیزیکی، ساختار ذهنی یا کاال استتوسعه

گیری درباره کاربری زمین و فضاهای تصمیم (. به عبارتی، نحوه66 -67: 2016، 8های زندگی شهری است )استروس

ان طور خورد. همسازان شهری از زوایا و ابعاد مختلف با حقوق شهروندی گره میشهری توسط سیاستگذاران و تصمیم

-دهد، پیشرفت حق به شهر نیازمند تغییرات اساسی در پویشکه جمالت بالیبار درباره قانون توسعه شهری نشان می

کنند. اگر نیروهای بازار آزاد که بر فضای شهری مسلط هستند )و تا های ساختاری است که فضای شهری را تولید می

توانند از فضاهای تحت سلطه ق به شهر، برای کسانی که نمیدهند( اصالح نشوند، حها شکل میحد زیادی به آن
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چنان آرمانی فریبنده و توانند آزادانه حق خود به شهر را اعمال کنند، هماستفاده کنند یا به عبارت دیگر کسانی که نمی

ی و نهادمند در های ساختار(. به عبارتی ریشه841: 1919نیافتنی خواهد بود )گونواردنا و همکاران، جذاب ولی دست

کند و سازی شهری را فراهم میهای حق به شهر در سیاستگذاری و تصمیمیک جامعه بستر زیربنایی به کارگیری مولفه

 در غیر این صورت حق به شهر در سطح شعار باقی خواهد ماند.

با شدت های اخیر های در هم تنیده سیاستگذاری شهری و حق به شهر موجب شده در سالپیچیدگی الیه

المللی نظیر یونسکو و هئیت ملل متحد های بینهای دانشگاهی شده و سازمانبیشتری مفهوم حق به شهر وارد گفتمان

اند که هدفش رسیدن به اهداف های شهری و حق به شهر را آغاز کردهای پژوهشی با عنوان سیاستمشترکا پروژه

ریزی شهری و کسب مشارکت زنان، جوانان و انونگذاری و برنامهتوسعه هزاره ملل متحد و کاهش فقر شهری از طریق ق

 (. 19: 1917مهاجران در مدیریت شهری است )برنر، ماکوزه، 

، پنج محور اساسی مرتبط با «های شهری و حق به شهرسیاست»سازمان ملل با عنوان  2004در گزارش سال 

هایی جهت تسهیل دسترسی این زندگی و مسئولیتهای ( دسترسی به فرصت1حق به شهر شناسایی شده که شامل: 

های دموکراتیک محلی، گیری( مشارکت و احترام به تصمیم9( شفافیت، عدالت و اثربخشی حکمروایی شهری، 2حقوق، 

( کاهش فقر، محرومیت اجتماعی و خشونت 1( به رسمیت شناختن تنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی، 8

 (. 111تا :؛ ایراندوست، دوست وندی، بی44: 2019شهری، است )طیبی، 

 های مهم حق به شهر عبارت است از: های اساسی و شاخصدر مجموع مولفه

ریزی و تضمین دسترسی و نظارت شهروندان بر فرایند برنامه -2ریزی مشارکت شهروندان در فرایند برنامه -1

توزیع عادالنه منابع شهری و  -9ها سازیها و تصمیمیریگها در تصمیمگیری از نظرات آنمدیریت شهری و بهره

کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن، کار و فعالیت، بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومی و فضای عمومی و 

فراهم آوردن شرایط استاندارد زیست برای افراد و تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن  -8اوقات فراغت 

 -7ساماندهی اسکان غیررسمی و توانمندسازی محالت کم توان شهری و توجه به افراد حاشیه رانده شده  -1سب منا

ها به فضاهای عمومی با اختصاص تضمین حضور شهروندان از طبقات اجتماعی و منزلتی متفاوت، دسترسی عادالنه آن

 (. 18تا: تقوایی و همکاران، بیبه نقل از  1910 های ویژه برای امور اجتماعی دعوت کننده در شهر )اطهاری،پهنه

های حق به شهر حاکی از پویایی مقوله مشارکت و به رسمیت توان گفت، داللتدر یک صورتبندی کلی می

شناختن حق اظهار نظر و ایده توسط شهروندان درباره هر آن چه قرار است سرنوشت شهرها را تحت تاثیر قرار دهد، 

های لیبرال کند. البته در دموکراسیاز وکارهایی برای مشارکت دموکراتیک محلی فراهم میاست. حق به شهر س

کنند ساختارهای مشارکت تابع دولت است و شهروندان در ساختار نهادی امکان مشارکت در مقیاس محلی را پیدا می

 (. 108: 2002)پرسل، 

 

 گذاری شهریب( مفهوم سیاست
-های شهری به یکی از محورهای مهم در عرصهشهرها موجب شده تا موضوع سیاستگستردگی مسائل پیرامون 

گذاری گذاری کشورها مبدل شود. سیاست شهری )خط مشی شهری( جزئی از سیاست و سیاستی کالن سیاست

 (.11: 1918عمومی جوامع است )جلیلی، 

-های جدید برنامهفین اشتاین، تمام نظریههای سوزان فین اشتاین و نورمن از نظر دو پژوهشگر آمریکایی به نام

ریزی شهری، ضرورتا یک اقدام سیاسی است گیری در عرصه برنامهریزی شهری حول این موضوع است که تصمیم

ی ( کار خود را بر این اصل مستقر ساخته است که سیاست شهری به منزله1111بلکمن ) (.71: 1947زاده، )مهدی

: 1946دهد )کاکرین، می است که زندگی افراد ساکن در شهرها را تحت تأثیر قرار میهای سیاست عموتمامی جنبه

 ی شهری بر ی توسعهای جمهوری چک اهداف سیاست شهری را شناسایی مشکالت عمدهی منطقه(. وزارت توسعه92
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: 2010، 1ای جمهوری چک)وزارت توسعه منطقهاساس همکاری مشترک بین نهادهای مختلف دانسته است 

تر دامن بزند ی بیشتواند به توسعه(. از منظر بانک جهانی نیز، سیاست شهری از آن رو حائز اهمیت است که می11

ها های جدید سیاست شهری در عصر جهانی شدن و متناسب با این ویژگیراهبردها و حوزه(. 211: 1946کاکرین، )

 عبارتند از:

 . نقش فزاینده سیاست اقتصادی شهر؛1

 . پیدایش نهادها و راهبردهای سیاستگذاری؛2

 های حکومت شهری؛های جدید برای سیاستمداران و بوروکراتگیری اهداف و نقش. شکل9

 . باز تعریف کارکردهای برخی از کاالهای عمومی؛8

 . ظهور نهادهای جدید یا ساختارهای جدید حکمروایی شهری؛1

به نقل از  Capello& Nijkamp, 2004: 851-855شهری ) های سیاستگیری و نوآوری. تغییر در جهت7

 (.211-218: 1912کاظمیان و همکاران، 

تواند از آن برای ی ذینفعان سیاست شهری برخی معتقدند، سیاست ملی شهری ابزاری است که دولت میدرباره 

 کنترل و تغییر جهت شهرنشینی استفاده کند.

ای منسجم از کند: مجموعهرا این طور تعریف می« سیاست ملی شهری» ی اسکان بشر سازمان ملل متحد،برنامه

آفرینان مختلف برای رسیدن به تصمیمات که برگرفته از یک فرایند آگاهانه دولت محور شامل هماهنگی و بسیج نقش

آورد. ارمغان میآور را در درازمدت به ساز، مولد، فراگیر و تابچشم انداز و هدفی مشترک که توسعه شهری دگرگون

های شهرنشینی در اجرای سیاست سیاست ملی شهری موفق، به هماهنگی کنش متقابل بین سطوح مختلف دولت

سیاست شهری در ارتباط با »( نیز اشاره دارد: 2001(. گیر )2: 1911ی اسکان سازمان ملل، پایدار بستگی دارد )برنامه

برداری از آن در گذاری و بهرهحکومتی به توزیع و هدایت سرمایه -لتمدیریت تغییرات شهری و به عنوان فعالیتی دو

های ریزی شهرها با ایجاد چارچوبریزی و بودجهتوان در فرایند برنامهالبته می«. پردازدمحیط مصنوع شهر می

، علی احمدیبه نقل از  2011های تاثیرگذار شد )هالند، مشخص، موجب هدایت منابع به سمت منافع گروه

 (. 64: 1914میرعابدینی، 

های شهری همانا بازوی قدرتمند و غالبا نوآور و در عین حال غایب هاروی در این بین معتقد است، سیاست

(. در واقع سیاست 112: 1946ی نابرابر طبقاتی در فضای جغرافیایی هستند )هاروی، تادیبی انباشت نابرابر و مبارزه

های تاثیرگذار شهری را در خود دارد. تا جایی که یکی از ولید نابرابری میان گروهشهری به لحاظ ماهوی ظرفیت بازت

 های شهری است.بندی سیاستی قدرت و نابرابری در شاکله مفهومپردازان شهری دوگانههای نظریهدغدغه

در چند  پردازد. وی معتقد استهاروی از منظر تغییر کارکرد سیاست شهری به چالش درون سیاست شهری می

کارساالری شهری تغییر یافته است. در حالی که گرایی شهری به کاسبی اخیر سیاست شهری از صورت مدیریتدهه

های محلی مسئولیت تأمین رفاه را بر عهده داشته و به تعبیر کاستلز مصرف جمعی برای بازتولید نیروی در اولی دولت

شود؛ وضعیتی که رشد اقتصادی و منافع تجاری اقلیتی محدود داده می کردند، در دومی اولویت به نرخکار را ممکن می

سیاست »ورزی شهری به رقابتی پر تب و تاب برای جذب سرمایه تقلیل داده شده و از اصول مسلم در آن سیاست

  (.2تا:شود )مک لئود، جونز، بیفرض می« جدید شهری

                                                             
1 2010 Ministry for Regional Development of the Czech Republic 



 
 

 

 ....بررسی مفهوم حق به شهر در سیاست گذاری

68 
 

اخیر حاکی از آن است که فکر کردن به سیاست شهری در مجموع مرور تاریخچه سیاست شهری در چند سال 

های شهری های عمومی در خصوص شرایط اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی ساکنان سکونتگاهتاثیر مثبتی بر سیاست

 (. 8-9: 2006، 1به نقل از جی ار 2-1، صص. 1142های ملی شهری، خواهد داشت )کمیته سیاست

های بزرگ دولت رفاه گیری از وعدهبخشی از فرایند کناره 1170دهه  گذاری شهری دری سیاستظهور حوزه

ها به سوی کینزی بود. این امر بازتاب گذار از احداث شهرهای جدید در مقیاس کالن یا سیاست پاکسازی آلونک

  (.261: 1946)کاکرین، رویکردهای گام به گام بر اساس مفاهیمی متفاوت از زندگی شهری بود 

گذاری شهری ملی به ویژه در کند که سیاستگذاری شهری این احتمال را تقویت میی سیاستاولیههای ریشه

 (.8: 1141، 2کشورهای در حال توسعه مهم است )بتراند

که ها است؛ نظیر ایناز پرسش در مجموع این ایده مطرح است که سیاست شهری به دنبال پاسخ به یک مجموعه

ها در گذاران شهری است؟ کدام گروهائل شهری در یک برهه زمانی مد نظر سیاستی خاصی از مسچرا مجموعه

ی تعامل این یابند؟ و شیوهها چیست و چگونه به این منافع دست میگذاری شهری مداخله دارند؟ منافع آنسیاست

-به عبارتی، سیاست (.212: 1912نقل از کاظمیان و همکاران،  به Friedrichs, 2001: 24-34افراد چگونه است؟ )

 های مدیریت شهری است. گذاری شهری یکی از کارکردها و الیه

ریزی و گذاری، سطح برنامهاند از: سطح سیاستتوان تعریف کرد که عبارتمدیریت شهری را در سه سطح می

ی راهبرد و در راه ها عبارتند از مجموعه تصمیماتی که از سوی نظام مدیریت برای هموارسازی اجراسطح اجرا. سیاست

ها، مبانی ایفای نقش و عملکرد این نفعان شهری، مطالعه انگیزهشوند. شناسایی عناصر و ذیحصول به اهداف اتخاذ می

گیری و ی تعامل و کنش آنان با یکدیگر و تاثیرگذاری آنان بر فرایندهای رسمی و غیررسمی تصمیمعناصر و نحوه

-چنین شناسایی ساختارهای رسمی تصمیمگیرد. همگذاری شهری قرار مییاستی مطالعات سسیاستگذاری در حوزه

گذاری در مورد شهر و میزان تطبیق آن با وظایف محوله به مدیران شهری و حتی انطباق ساختار و سازی و سیاست

گذاری ی سیاستههای آن با تقسیمات جغرافیایی و عملکردی نیز از دیگر ابعاد با اهمیت مطالعسلسله مراتب سازمان

 (.241: 1912آید )کاظمیان و همکاران، شهری به حساب می

گذاری شهری است، چرا که از نقش تعیین گران از مسائل مهم و اساسی در سیاستشناسایی ذینفعان و کنش

این بازیگران  ای در چگونگی تنظیم قواعد نوشته و نانوشته در فرایند سیاستگذاری برخوردارند. دفتر اسکان بشر،کننده

های مردم ی مدنی اعم از تشکلرا شامل حکومت مرکزی، حکومت محلی یا مدیریت شهری، بخش خصوصی، جامعه

المللی، نخبگان، فعاالن اجتماعی و اقتصادی و ها و احزاب، دفاتر و نهادهای بینهای غیر دولتی، رسانهنهاد، تشکل

 (. 91-90: 1910داند )کاظمیان و میرعابدینی، سیاسی و غیره می

ریزی، این هایی برای ذینفعان مختلف در فرایند برنامهریزی سعی کردند با ایجاد فرصتاگر چه مقامات برنامه

قادر به استفاده مؤثر از این  9ی ذینفعانچالش را برطرف کنند. با این وجود، درک محدودیت در این باره که آیا همه

 (.2: 2007، 8چنان وجود دارد )مجبین، شرستداهستند، همفرصت 

گذاری شهری مربوط به بازیگران و های محوری در پرداختن به سیاستبا توجه به ادبیات این حوزه یکی از چالش

های مختلف ریزی شهرها است. معضلی که موجب تعارض منافع میان گروهگذاری و برنامهذینفعان در فرآیند سیاست

گذاری آورد. ضرورت و اهمیت سیاستسازی را به بار میهای تصمیمشود و توزیع نابرابر فرصتحیات شهری میدر 

نفعان و صاحبان قدرت خیزد که فرایند اعمال قدرت از سوی ذیشهری برای مدیریت شهری از این واقعیت برمی

 های زیر شود: تواند به انحای مختلف باعث تغییر در حوزهشهری می

                                                             
1 Geyer 
2 Bertrand  
3 Stakeholders 
4 Mahjabeen, Shrestha 
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 های دیگر در فرایند ها و یا اجتناب آن از برخی گروهامکان گرایش مدیریت شهری به برخی از گروه

 گیری؛سازی و تصمیمتصمیم

 های شهری و له یا ها و پروژهها، برنامهگذاری، از جمله سیاستگیری و سیاستمحصوالت تصمیم

 های مختلف شهری؛علیه بودن این محصوالت برای گروه

 (.902: 1912گیری )کاظمیان و همکاران، های محیط مورد نظر تصمیمساختار و مؤلفه 

عبارتند از: « گذاری شفاف شهریچارچوب سیاست»های محتوایی ترین مؤلفهاز نظر پیتر هال برخی از اصلی

مدیریت مناسب تغییرات  ها و توزیع عادالنه و منصفانه عایدات؛ ارتقای سالمتی و اقتصاد محلی؛توزیع مناسب مسئولیت

 &Hallو نقل شهری پایدار )های محروم و نابرخوردار؛ ارتقای سیستم حملاجتماعی و رویارویی درست با مسئله اقلیت

Pfeiffer, 2000: 313  ،902: 1912به نقل از کاظمیان و همکاران.) 

شهرها شده منتج از چالش گذاری های شهری و امر سیاستاساساً بخش اعظم آن چه موجب توجه به سیاست

های ها و اقشار اجتماعی شهری است. تا جایی که در سالی گروهها به نفع همهتوزیع عادالنه و برابر سرمایه و فرصت

زدایی در برابر شهروندان در برابر نادیده گرفتن منافع بخشی از شهروندان و سیاست« شهر برای همه»اخیر شعار 

 خاموش مطرح شده است. 

ی اول متعلق به گروهی از (، در حال حاضر کنترل بر منابع در درجه2012واقعیت امر از دید برنر و همکاران ) در

افراد ممتاز اقتصادی و سیاسی شامل نخبگان امالک و مستغالت، سیاستمداران با نفوذ و صاحبان رسانه است 

ای بایست توزیع عادالنهذاری شفاف شهری میگ(. این در حالی است که طبق اصول سیاست719: 2014، 1)دامورتکز

ها در شهر صورت گیرد تا بتوانند شفافیت عملکردها را با میان ذینفعان مختلف در خصوص تقسیم منابع و فرصت

گذاری شهری و توان در پیوند میان سیاستی صداها در بر داشته باشد. ضرورت این مهم را میشنیده شدن همه

ی شهرها از دید ی کالن توسعهگذاری شهری در شاکلهدنبال کرد که در آن اهمیت سیاستحکمروایی شهری 

 حکمروایی خوب قابل درک خواهد بود. 

 

 پژوهش روش

برانگیز وجود دارد و های مختلف علوم انسانی ضرورت واکاوی مسئله یا موضوع بحثکه در حوزهبا توجه به این

قادر به پاسخگویی به این مسائل نیستند، از این رو ضرورت استفاده از پژوهش های کمی به دلیل ماهیت خود پژوهش

 (. 1911شود )کرسول، تر احساس میکیفی هر چه بیش

گذاری شهری مد نظر است تا ضمن در پژوهش حاضر بررسی مفهوم حق به شهر در کاربست نظری سیاست

گذاری شهری توصیف و تحلیل شود. متناسب با سیاستی توصیف دقیق موضوع کاربست عملی این ایده در عرصه

 (. 1912تحلیلی برای انجام پژوهش استفاده شده است )الرنس نیومن،  -راهبرد کیفی، از روش توصیفی

طور که آوری شده است. همانهای پژوهشی حاضر از بین منابع و اسناد جمعبا توجه به ماهیت پژوهش، داده

تواند دوباره تنظیم و تفسیر شود دهد که اطالعات از منابع ثانویه میق مرور ادبیات نشان می( از طری2007) 2موگالواوه

 (. 4: 2010، 9ی اجتماعی خاص ارائه دهد )امدها جدیدی را درباره یک پدیدهتا بینش

گزینشی ها به شکل انتخاب آوری و تحلیل مفهومی دادههای مورد استفاده برای جمعدر این پژوهش نیز شیوه

ها استفاده شده است. تحلیل محتوای اسناد و تحلیل اسناد است. بر همین اساس از تحلیل محتوا برای ساماندهی داده

                                                             
1
 Domaradzka 

2
. Mogalakwe 

3
. Ahmed 
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تر ها و توصیف متقن پیرامون موضوع مورد پژوهش است. استفاده از این شیوه بیشکیفی، به دنبال ساماندهی داده

ای الزم را در خواهد دانش زمینهیک پدیده وجود نداشته و محقق میی زمانی ضرورت دارد که اطالعات کافی درباره

ی حق به شهر و های مورد مطالعه درباره(. پژوهشگر با ارجاع به داده26: 1911این باره فراهم کند )کریپندورف، 

رد پژوهش دست ترین مفاهیم و مضامین موها را خالصه کرده تا در نهایت به اصلیگذاری شهری، به تدریج آنسیاست

 یابد. 

گیری هدفمند برای انتخاب متون و اسناد استفاده شده است و تا رسیدن به با توجه به روش پژوهش از نمونه

آوری شده با های جمعادامه یافته است. داده -جایی که محقق دیگر به داده جدیدی نرسد -هاسطح اشباع نظری داده

های عمده ای از روشفت. این تکنیک تحقیقی غیر واکنشی و غیر مداخلهروش تحلیل تماتیک مورد بررسی قرار گر

ی ها دربارهای از متنمند نکاتی که به طور پراکنده در مجموعهمشاهده اسنادی است که با برجسته ساختن و بیان نظام

ها آغاز های این پیامژگیهایشان و ویها، یافتن پیامهای آن مطرح شده، کار خود را تحلیل آنموضوع پژوهش و مقوله

مندی، عمومیت و درجه قابل پذیرش از روایی و پایایی به انجام برسد و کوشد تا تحلیل با عینیت، نظامکند و میمی

(. به عبارتی، این شکل از تحلیل به 90: 1911ها فراهم آید )کریپندورف،هایی از آن متنیابی به استنتاجزمینه دست

 (.76: 1912هاست )محمدپور، دادهدنبال الگویابی 

  هاداده تجزیه و تحلیل
 ریزی مسائل شهری گذاری و برنامهسازی مفهوم حق به شهر در سیاستقاعده

گذاری ترین دستاوردهای نظری درباره دو مفهوم حق به شهر و سیاستدر پژوهش حاضر سعی شده تا مهم

 شهری با استفاده از تکنیک تحلیل اسنادی مورد شناسایی و بحث قرار گیرد. 

چنین درباره در بخش حق به شهر مطالعات مرتبط با دیدگاه لوفور و خوانش رویکرد وی مد نظر قرار گرفت. هم

است. در ادامه با به های مطرح شده توسط محققان این حوزه دیده شده ای از گزارهگذاری شهری نیز مجموعهسیاست

های مستخرج از ادبیات نظری این دو حوزه و با کمک روش تحلیل تماتیک ی تطبیقی و گزارهکارگیری روش مقایسه

بین این دو مفهوم خواهیم پرداخت. برای  یسازی مفهومی رابطهبه دنبال درک روشنی از رابطه این دو مفهوم و مدل

های مبنایی از تحلیل نظری و اسنادی این دو مفهوم نشان داده شده تا گزاره نشان دادن مراحل انجام تحلیل سعی

 شود. 

های دو مفهوم قابل مشاهده است متغیرهای مشارکت، عدالت، برابری، که در کدهای مستخرج از گزاره  طورهمان

-هرها به عنوان گزارهریزی امور شتملک و تخصیص فضاها، نظارت و دسترسی شفاف شهروندان به تصمیمات و برنامه

 های محوری و کدهای استخراجی حق به شهر مطرح است.

گذاری شهری ی شهرها بر عهده سیاستریزی توسعهاز سوی دیگر تعیین اهداف و ذینفعان دخیل در برنامه  

است گذاری شهری ریزی شهرها رکن سیاستاست. بر اساس ادبیات مستخرج مشخص شد که فرایند مدیریت و برنامه

شود. تصمیماتی که تمامی ابعاد و زوایای زندگی ساکنان شهر را که به واسطه آن ساز و کار تصمیمات شهر اتخاذ می

های شهری و هر گونه تغییر و تحول در ی تولید و تخصیص فضاها و مکانگیری دربارهدهد. تصمیمتحت تاثیر قرار می

 شود. سیاستگذاران این حوزه اتخاذ می های شهری در سطح سیاستگذاری شهری و توسطعرصه

ی کدهای استخراجی دو مفهوم بیانگر آن است که بخش مهمی از کدهای حق به شهر ربط مستقیم با مقایسه

های کدهای مربوط به سیاستگذاری شهری دارد. عناصری چون مشارکت، تخصیص و تولید فضاها، دسترسی به فرصت

ترین کدهایی هستند که پیچیدگی پیوند ها و برابری ذینفعان مهمعدالت فرصتاطالعاتی و نظارتی تصمیمات شهر، 

دهند. هر یک از کدهای گذاری شهری را در عرصه نظری و عملیاتی نشان میمیان دو مفهوم حق به شهر و سیاست

 ی صورتهای شهربیان شده در حق به شهر جزو حقوق شهروندی هستند که در بستر اشکال گوناگون سیاستگذاری
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گذاری شهری استوار است و های سیاستی مفهوم حق به شهر بر پایهگیرد. شاکلههای متفاوتی به خود میبندی

ی دانش عملی و قابل کاربست گذاری شهری از عرصه دانش نظری  به عرصهتوان حق به شهر را جدا از سیاستنمی

 انتقال داد. 

 

 گذاری شهریستخراج شده از تحلیل اسنادی مفهوم حق به شهر و سیاستهای اترین گزاره. مهم1یجدول شماره

 های مستخرج شدهگزاره

 

 حق به شهر

 ی شهرحق دسترسی برابر  همه ساکنان شهر به اطالعات درباره-
 عدالت و برابری فرصت اظهار نظر و ایده درباره فضاها و مکان های شهر توسط شهروندان-

 تصمیمات شهریحق مشارکت شهروندان در -

 حق تغییر شهر به میل و خواست شهروندان-

 حق در مالکیت و کنترل بر فضاهای عمومی شهر توسط شهروندان-
 حق  بر تولید فضاهای شهری توسط شهروندان-

 گذاری در شهرحق نظارت ساکنان شهر بر روند سرمایه-

مل و نقل عمومی ، ساخت ها مانند ایجاد خطوط ححق نظارت ساکنان بر ایجاد و توسعه مکان-

 مسکن و ...
 ریزی و مدیریت شهریحق نظارت شهروندان بر فرایند برنامه-

 حق تملک و تخصیص فضاهای شهری-

گذاری سیاست

 شهری

 مجموعه تصمیمات برای هموارسازی و حصول اهداف مدیریت شهر-

 شهریها میان ذینفعان برای تولید و تخصیص فضاهای توزیع مناسب مسئولیت-

 مدیریت تغییرات شهر و کنترل فضاها-
های سیاست عمومی که زندگی افراد ساکن در شهرها را تحت تاثیر گیری درباره تمامی جنبهتصمیم-

 دهد.قرار می

های مشخص که موجب های شهر با ایجاد چارچوبریزی سرمایهریزی توسعه و بودجهفرایند برنامه -
 شود.های تعیین شده میگروههدایت منابع به سمت منافع 

 

ی مفهوم حق های سازندههای به دست آمده از تحلیل اسناد درباره این دو مفهوم بیانگر آن است که مقولهیافته

گذاری شهری به لحاظ ماهیت نظری و عملی در یک ظرف مشترک قرار دارند اگر های سازنده سیاستبه شهر با مقوله

گذاری شهری از منظر ساختار کالن دولتی مطرح است. در شود و سیاستروندی دنبال میچه، حق به شهر از منظر شه

اند که با در کنار هم ای تعریف شدهواقع حق به شهر و سیاستگذاری شهری در عین در هم تنیدگی در ساختار جداگانه

 یاتی ارائه داد. تری از هر دو مفهوم  به لحاظ کاربست عملتوان تفسیر کاملتعریف شدن این دو می

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
و « حق به شهر»در پژوهش حاضر سعی شده به چیستی، چرایی و چگونگی ارتباط میان دو مفهوم مهم 

های همان گونه که در بخش یافتهها پرداخته شود. با توجه به ادبیات مفهومی این حوزه« گذاری شهریسیاست»

ی مستقیم با های برآمده از مفهوم حق به شهر رابطهپذیری تحقق گزارهداده شد امکانمستخرج از متون و اسناد نشان 

های ی پروژهگیری دربارهگذاری شهری دارد. مشارکت درباره تولید و بازتولید فضاهای شهری و تصمیمعرصه سیاست

گذاری شهرها قابل گاه سیاستکنندگی و کاربست حق به شهر است که تنها در میدانی تعیینشهری قلب تپندهکالن

 جستجو است. 
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ونقل ی تولید و یا بازتعریف فضاهای شهری و ساخت و سازها در شهر اعم از حملمشارکت ساکنان شهر درباره

ی شهر و دسترسی به اطالعات شفاف و امکان ی روند توسعهعمومی، مسکن، اقتصاد شهری و دیگر تصمیمات درباره

-ی همهگذاری شهرها است که دربرگیرندهی سیاستتنها به واسطه تعریف این حقوق در بدنه کنترل بر این تصمیمات

ی تغییرات و تحوالت شهر هدفگذاری گذاری شهری مدیریت تصمیمات دربارهی سیاستی این موارد است. در عرصه

 شود. یشود و به عبارتی تولید و بازتولید فضاهای شهر تعیین و به مرحله اجرا سپرده ممی

ی ( برآنند که مشارکت اجتماعی تنها هنگامی اثربخش خواهد بود که زمینه2009در همین باره پرون و اسکایرز )

کنند را که ابتکارات اجتماعی در غالب موارد از آن پرهیز می« سازی در تخصیص منابع مادیتصمیم»دسترسی به 

ی واقعی ی گستره اثرگذاری یا مداخلهابهام قرار دارد تردید درباره یچنان در هالهچه در این رابطه همفراهم سازد. آن

  (.191: 1946کاکرین، های مطرود در ترتیبات جدید است )گروه

سازی اولیه تا آور نیز مشارکت جامعه محلی و کلیه ذینفعان در تمام مراحل از مفهومریزی شهر تابدر برنامه

ها تا حد زیادی وابسته به سطوح مشارکت است که این مهم د. موفقیت برنامهشومرحله اجرا بسیار جدی پیگیری می

-ریزی و تصمیمگذاری شهری به دنبال برنامهآید. سیاستگذاری شهری نیز به شمار میهای سیاستیکی از پیش شرط

خواهد بود که همه ی شهرها است و متحمل است این امر زمانی پایدار و منجر به نتیجه گیری درباره روند توسعه

ی موضوعی پژوهش حاضر نیز ی عملی را داشته باشند. دغدغهسازی امکان مداخلهبازیگران در طی مراحل تصمیم

 گذاری شهری بوده است. های حق به شهر و  سیاستنشان دادن همین در هم تنیدگی گزاره

گیر، قدرت خویش را در ی تصمیمای است که قادر است با به خدمت گرفتن نهادهاماهیت سیاست به گونه

بازتعریف فضاها به کارگیرد و قدرت عمل جامعه مدنی و شهروندان را تحت الشعاع قرار دهد. محتمل است برای مهار و 

های حق به خصوصی در فضاهای عمومی شهر الزم است بایسته محدود کردن قدرت و نفوذ صاحبان سرمایه و بخش

گذاری شهر تحت کنترل و نظارت زی شهر نهادمند و قانونی شده تا دایره عمل سیاستساشهر در ارکان کالن تصمیم

گذاران کالن به گذاری شهر از شعاع مدیران دولتی و سرمایهتری قرار گیرد و عناصر درون میدانگاه سیاستمناسب

کنند اما یر تالش میهاست مدافعان حقوق شهروندی در این مسسطح ساکنان شهری گسترش داده شود. اگر چه سال

-ی سیاستهای عملیاتی در بدنههای نهادی، قانونی و استراتژیاین امر نیازمند تغییرات ساختاری با ایجاد ظرفیت

 گذاری و فرایند مدیریت شهری است.

ریزی کند که برنامهدر همین ارتباط سوزان فاینشتاین در قالب رویکرد شهر عدالت محور این سؤال را مطرح می

داری جهانی، شرایطی را فراهم کند که در آن شهری )ناحیه/ کشور/ تواند در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایهچگونه می

ی شهروندان به وجود آید و امکان بهبود کیفیت زندگی انسانی افزایش یابد. وی تغییر شهری را جهان( بهتر برای همه

پذیر باشد. از نظر وی قواعد رویکرد شهر عدالت محور الگویی را مکانداند که هم مطلوب و هم انیازمند راهکارهایی می

کند فراهم می« داریهای اجتماعی و فضایی تولید شده از سوی سرمایهواکنش به نابرابری»ریزی به منظور برای برنامه

 (.61: 1914رفیعیان و همکاران، ؛ 2001، 1)فانشتین

به شهر متناظر به عدالت، دموکراسی شهری، مشارکت حداکثری  ها نشان داده شد مفهوم حقدر بخش یافته

ی تولید و تخصیص فضاهای شهری مطابق با دیدگاه و سازی دربارههای تصمیمهمگان و برابری دسترسی به فرصت

سازی، انتخاب گذاری شهری آمده، دایره تصمیمهای سیاستی ذینفعان است. و همان گونه که در یافتهخواست همه

توان حق شود. از این رو، نمیگذاری شهری تعیین میی سیاستها و تغییرات شهرها در عرصهنفعان دخیل در برنامهذی

ی وجود ظرفیت نهادی و تردید تحقق بایدهای حق به شهر نتیجهبه شهر را در خالء نهادی و راهبردی دنبال کرد. بی

 را ساختارمند خواهند کرد. گذاری شهری ی پیوند با سیاستقانونی است که زمینه

 

                                                             
1 Fainstein 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار


 

 
  1911 زمستان ،2پیاپیشماره ،2شماره ،1دوره           

16 

 
 

ی امور شهر خواهد ی ذینفعان، موجب تسهیل ادارهمحتمل است بازتعریف ساز و کارهای مشارکتی بر مبنای همه

شود. عنصر های اجتماعی در شهر فراهم میی گروهشد چرا که، ظرفیت برای شنیده شدن و دیده شدن منافع همه

 گذاری شهری است. ق به شهر و سیاستی اتصال محوری میان حمشارکت نقطه

حکمروایی شهری به دنبال مشارکت حداکثری ذینفعان در حل و بهبود معضالت و مسائل شهری است که همین 

های مختلف گذاری شهری شده است، چرا که، مشارکت حداکثری در الیهامر موجب توجه بیش از پیش به امر سیاست

اجرا زمینه پایداری تصمیمات را به همراه خواهد داشت. در غیر این صورت شکل ناقصی از حکمروایی ریزی تا برنامه

به ارتباط  1ی در شکل شمارهها گذار شهری خواهد بود. بر مبنا یافتهیابد که تنها ابزار اجرایی سیاستشهری رشد می

 گذاری شهری پرداخته شده است.میان حق به شهر و سیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری شهریهای محوری حق به شهر و سیاست. مدل مفهومی ارتباط مقوله1شکل

 

خارج نمود که بایدهای آن در توان مفهوم حق به شهر را از حالت شعار طور که در مدل باال آمده، زمانی میهمان

ریزی شهر ساختارمند شود. محتمل است این شرایط بستر تعامل دولت و مدیران گذاری و برنامهفرایندهای سیاست

  های تصمیمات شهری تقویت خواهد نمود.شهری با شهروندان را در بزنگاه

مشارکت شهروندان در اداره امور موضوع گیری را از مدل حاضر داشت که سطح، نوع و میزان توان این نتیجهمی

های سطح کالن، میانه گیریگذاری شهرها است. سطوح مداخله درباره چارچوب تصمیمبسیار مهمی در آینده سیاست

ای شهر باز های کالن توسعهو خرد هر یک نتایج و پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. مثالً در مقیاس پروژه

گیرد و یا در سطح میانی عمومی شهری متناسب با دیدگاه کدام ذینفعان و تصمیم گیران صورت می تخصیص فضاهای

گذاری ها را در بدنه سیاستتغییر کالبد و فیزیک شهر چه عناصر و ذینفعان شهری سازماندهی تصمیمات و انتخاب

ز توسعه در شهر شده که در عمل شهر بر عمده دارند. هر یک از این تصمیمات موجب ایجاد مسیرهای متفاوتی ا

 حکمران محلی در مقیاس خرد قادر به هدایت و کنترل آن نخواهد بود.

ی حیات شهری بازیگران مختلفی وجود دارند که هر طور که پیش از این نیز مطرح شده در عرصهدر نهایت همان

-تحقق حکمروایی شهری از دریچه سیاستیک منافع و اهداف گاها متعارضی دارند. این که با چه ساز و کاری امکان 
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نظارت شهروندان  بر 

 تولید فضاهای شهری
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های مختلف های بین گروهی ابهام است. محتمل است ابهامات و تعارضگذاری شهری ممکن خواهد شد هنوز در سایه

پردازان انتقادی شهر را به سمت طرح مفهوم گیری توسعه شهرها نظریهدرون شهر درباره روند مداخله درباره تصمیم

 د. سوق دا« حق به شهر»

سازی است ریزی حق محور، کارایی و اثربخشی منوط به حضور و مشارکت فعاالنه شهروندان در تصمیمدر برنامه

های الزم در قالب دسترسی اطالعات، نظارت و ها ربط وثیقی با سطح مشارکت عمومی دارد. مکانیسمو کارایی برنامه

گذاری شهری چندان ملموس نیست ر ساختار رسمی سیاستها دشرطشفافیت فرایندها مورد نظر است. اما این پیش

 کند. که همین امر محل مناقشه در کاربست عملی حق به شهر را ایجاد می

گذاری شهری حق محور باید دیده شود. های در حاشیه شهری از مواردی است که در سیاستی گروهمداخله

در کنار هم « شهروندان و شهر»ن حق به شهر همانا، تعریف گذاران شهری و مدافعینقطه اشتراک بنیادی میان سیاست

ای شهر در عرصه عمومی های عمومی درباره تصمیمات توسعههای شفاف برای دیده شدن دیدگاهاست. اتخاذ مکانیسم

های شرطو حیات اجتماعی شهر محتمل است. این امور در واقع در جهت حکمروایی شهری و در پی آن تحقق پیش

-تر آن که پذیرش تنوع و تکثر شهری بیش از همه در ظرفیتسی شهری، برابری و عدالت اجتماعی است. مهمدموکرا

 یابد. سازی نهادی برای سیاستگذاری شهری حق محور نمود عینی می

گویی، قانونگرایی، سازی عدالت، شفافیت، پاسخبر همین اساس کاربست عملیاتی حق به شهر منوط به ظرفیت

گذاری شهری است و تا زمانی که شهر در های ذینفع در چارچوب سیاستها و تعادل بین منافع گروهرصتبرابری ف

زنی و گفتگو درباره حق به شهر موضوعی انتزاعی و گیر باشد امکان چانهتصرف تعداد محدودی از نخبگان تصمیم

محلی به عنوان شوراهای توانمندساز و رقابتی بخشی عدول نخواهد کرد. شوراهای فانتزی است که از سطح شعار رهایی

نهادی استراتژیک در سطح محلی هستند که در برابر قدرت دولت شکل گرفتند تا بتواند به نمایندگی از شهروندان با 

تر قدرت دولت به مناطق و مقامات محلی تر کشورهای اروپایی به سمت واگذاری بیشزنی داشته باشد. بیشدولت چانه

 روند. پیش می

های پیرامون این که آیا در کشور انگلستان شوراهای محلی بازیگران اصلی سیاست شهری هستند. اگر چه بحث

(. 21-11: 2009اند مطرح است )بلکمن، های شهری شدهشوراهای محلی منجر به کاهش دولت در اتخاذ سیاست

های نی و ملی مطرح است که از بسترسازیتشکیل شوراهای شهر و مدیریت محالت در شهرها در سطح تجارب جها

های گذاران شهر فراتر از ظرفیتها و سیاستنهادی مشارکت عمومی در سطح محلی است اگر چه قدرت سیاسی دولت

 موجود دموکراسی شهری است.

ر آمیز دخلق شعار حق به شهر به منزله فراخوانی برای اقدامات اجتماعی و مبارزه بر ضد فرایندهای تبعیض

 سازی فضای شهری بوده است. فضاهای شهری و پایان دادن به خصوصی

کوشند با تحقق حق به شهر، انواع شهرنشینی های شهری فعال در سراسر جهان میدر حال حاضر، جنبش

سودمحور و سودگرانه کنونی را با نوعی شهرگرایی دموکراتیک شهروندمدار، پایدار و با شهرهای متعلق به همه 

 4: 1917ان که مشارکت اثربخش در امور مدیریت شهری و حق انتخاب دارند، جایگزین کنند )برنر و همکاران، شهروند

 (. 2: 1916به نقل از پور محمدی و همکاران، 

ای از ذینفعان و بازیگران در قواعد بازی سیاست دیده خواهد شد و  این بندی منافع مجموعهدر این صورت

های حق به شهر برای کند. اما این که چطور هر آن چه اهداف و داللتزنی را فراهم میچانه ها امکان گفتگو وفرصت

ی توان در عرصههای شهری فراهم نماید را میی افراد و گروههای مساوی برای همهبرخورداری از شهری با فرصت

اضر محدود به تعداد اندکی از گذای در شهر در حال حگذاری شهری مطالبه کرد. در واقعیت امر سیاستسیاست

های مختلف گذاران شهری، نخبگان سیاسی، بخش خصوصی و دولتی است که در آن امکان حضور گروهسرمایه

 شهروندان کم رنگ و تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. 
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امکان نظارت ی تصمیمات شهری مرهون ساز و کارهای شفاف و پاسخگو است که مشارکت عادالنه در عرصه 

پذیری اجتماعی را به همراه داشته باشد. در این بستر شهر و شهروند از حالت مفاهیم ذهنی دور عمومی و مسئولیت

-افتاده از هم به مفاهیم عینی و مشهود در عرصه حیات اجتماعی شهروندی مبدل شده و این شرایط به تقویت ظرفیت

های ی سامانهاز سوی دیگر دسترسی شفاف به اطالعات به واسطه ی شهرها منجر خواهد شد.های پایداری توسعه

تواند بستر پاسخگویی و نظارت دهی از جمله مواردی است که به طور زیربنایی و نهادمند میشفافیت و گزارش

ری از شههای کالنها درباره پروژهشهروندی را فراهم نماید. ممنوعیت دسترسی به اطالعات و محرمانه خواندن گزارش

گیری جانبدارانه و مغایر با عدالت و برابری ی آن امکان هر گونه تصمیمهای ساختاری است که در سایهجمله ضعف

 همگانی محتمل است. 

های کالن وابسته به دولت و ی عرصهدر کشورهای در حال توسعه مانند ایران مدیریت شهری به مانند عمده  

های مدنی و شهروندان به معنای عام و خاص از جایگاه قانونی رسمی و یا حتی نهادهای زیرمجموعه آن است و نهاد

گذاری شهرها ندارند و همین موجب شده تا پرداختن به مسائل شهری شکل بدفرم غیر رسمی چندانی در سیاست

میان ساکنان گیری پیوندهای بنیانی و نهادمند گذارانه به خود گیرد. محتمل است عدم شکلزده و نه سیاستسیاست

هایی است که امکان رسیدن به توافق بر سر حل مسائل شهر را با چالش گیران منجر به ایجاد شکافشهر و تصمیم

 مواجه خواهد نمود. 

های مختلف در حوزه کاربری دهد در حال حاضر سیاستطور که مسائل پیرامون شهرهای ایران نشان میهمان

و نقل شهری، آلودگی هوا، ترافیک، ساخت و سازها و غیره ی، فقر شهری، حملهای غیررسماراضی شهری، سکونتگاه

گذاری از باال به پایین به شکل اند پاسخگوی نیازها شهر و شهروندان باشند. تغییر رویکرد سیاستجملگی نتوانسته

است در پرتو آن جو با حضور حداکثری ذینفعان از جمله راهبردهای کالن است که محتمل گذاری مشارکتسیاست

 زنی را فراهم نمود. توان جلب مشارکت و امکان گفتگو و چانهمی

جویی، توان به پاسخگویی و دموکراتیک بودن، مشارکتهای موفق شهری میز عناصر اصلی سیاستدر مجموع ا

(، 22: 2009لکمن، ها اشاره کرد )بایجاد فرصت برای شنیده شدن همه صداها شهر، برابری و شفافیت اهداف و برنامه

های حق به شهر به کار گرفته گذاری شهری با توجه به بایستهکه الزم است در راهبردهای کالن نظری و عملی سیاست

 شود. 

 منابع و مأخذ

های های فقرنشین با تاکید بر سکونتگاه( حق به شهر و سکونتگاه1918ایراندوست، کیومرث، دوست وندی، میالد )

 .208-148، صص. 10-81ی ی هفت شهر، شمارههری در ایران، نشریهی شخود انگیخته

( سیاست ملی شهری و اجرای دستور کار جدید شهری، وزارت 1911برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران )

 مسکن و شهرسازی ایران.

 حق و انتقادی شهری نظریه) سوداگری برای نه، مردم برای شهرها(. 1917) مارگیت، مایر، پیتر، ماکوزه، نیل، برنر

 فرهنگی، تهران هایپژوهش دفتر نشر، تهران، زاده عبداله محمود یترجمه(، شهر به

( بررسی نقش حق به شهر بر احساس تعلق 1916پور محمدی، محمد رضا، روستایی، شهریور، خضرنژاد، پخشان )

ریزی های جغرافیای برنامهی پژوهششریههای جنسیتی )مطالعه موردی: فضاهای عمومی ارومیه(، ندر میان گروه

 .11-1، صص. 1ی ، شماره6ی شهری، دوره

ی های حمل و نقل پایدار شهری )مطالعه( ارزیابی و تحلیل شاخص1918تقوایی، مسعود، سجادی، مسعود )

 .17 -1ی اول، صص. ی معماری و شهرسازی، سال چهارم، شمارهموردی: شهر اصفهان(، فصلنامه
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ریزی شهر گذاری کالن شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه( تحلیل الگوی معاصر سیاست1918مصطفی ) جلیلی،

 تهران. 

 هادی: مترجمان، محور عدالت شهر جوی و . عدالت و تخیل فضایی، در کتاب جست(1912)دیکسی، مصطفی 

 .شهر نشر یمؤسسه، تهران، کشمیری محجوبه، رضوانی سعید

گذاری ( تحلیل گفتمان عدالت فضایی در سند سیاست1914قاسمی، ایرج، نوذری، کمال )رفیعیان، مجتبی، 

 . 41-61، صص. 7 یشماره ی جغرافیای اجتماعی شهری،ی موردی: شهر تهران(، دو فصلنامهمدیریت شهری )مطالعه

-جامعه یجنسیت و حق به شهر: آزمون نظریه لوفور در تهران، مجله (.1919) محمود، پورشارع، الدن، رهبری

 .181-117. صص، 1 یشماره، چهاردهم یدوره، ایران شناسی

 پور، تهران، تیسا. ی محمود شارعی اجتماعی و مسئله شهری، ترجمه( نظریه1911سوندرز، پیتر )

یند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری تهران ( واکاوی فرا1914علی احمدی، علی رضا، میرعابدینی، زهره )

 .14-61، صص. 1 یشماره، 1ی گذاری عمومی، دورهی سیاست(، فصلنامه1919-1916)

ی مدرن(، های شهری اروپا )اوایل دورههای شهری حکومت( تکوین دموکراسی1941فردریش، کریستوفر آر )

 ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران، انتشارات آذرخش. 

( ابعاد الگوی حکمروایی خوب شهری در تهران با تأکید بر نظریه دولت محلی 1911قنبری، علی و همکاران )

 ، در حکمروایی خوب شهری )جلد سوم(، تهران، تیسا. 104-109گرا، صص. توسعه

ی شهری، ترجمه لطفعلی کوزه گر کالجی و ریزی فضایی و توسعه( برنامه1917کارلو پالرمو، پیر، پونتزینی، داویده )

 بتول حسینی تلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 

 ها(، تهران، تیسا. ( مدیریت شهری )جلد اول مبانی و حوزه1912رضا و همکاران )کاظمیان، غالم

-تهران از منظر سیاستشناسی مدیریت یکپارچه شهری در ( آسیب1910رضا، میرعابدینی، زهره )کاظمیان، غالم

 . 94-26، صص. 87 یشمارهمعماری و شهرسازی، –ی هنرهای زیبا گیری شهری، نشریهگذاری و تصمیم

 های شهری: رویکردی انتقادی، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران، نشر آذرخش. ( سیاست1946کاکرین، آلن )

ان پنج رویکرد روایت پژوهشی، پدیدارشناسی، . پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از می1911کرسول، جان. 

ی حسن دانایی فرد، حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار. ی موردی. ترجمهنگاری، مطالعهنظریه داده بنیاد، قوم

 ویرایش دوم. 

 شناسی تحلل محتوا، مترجم هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.( مبانی و روش1911کریپندورف، کلوس )

( فضا، تفاوت، زندگی روزمره خوانش 1919انیشگا، کیفر، استفان، میلگرام، ریچارد، اشمید، کریستین )گونواردنا، ک

 هانری لوفور، مترجمان افشین خاکباز و محمد فاضلی، تهران، تیسا. 

های پژوهش اجتماعی، رویکردهای کمی و کیفی، مترجم حسن دانایی فرد و ( شیوه1912الورنس نیومن، ویلیام )

 حسین کاظمی، تهران، نشر مهربان نشر. 

 سعید هادی: مترجمان، محور عدالت شهر جوی و جست در( 1912) همکاران و جیمز، کولی، پیتر، مارکوس

 .شهر نشر یمؤسسه، تهران، کشمیری محجوبه، رضوانی

 شناسان. ، تهران، انتشارات جامعه2( روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 1912محمدپور، احمد )

 فضایی هایمولفه شناسایی: شهری حق پذیری¬تحقق و فضا( 1918)  گلدیس، برجی وحیدی، حسین، معروفی

،  شهری مطالعات یفصلنامه، پاریس در الدفانس و تهران در نواب پروژه ارزیابی و تحلیل منظور به شهری حق از برآمده

 .18-1. صص، شانزدهم یشماره

تا( بازتجدید سیاست شهری، برگردان و تلخیص الف. علوی، فضا و دیالتیک، مک لئود، گوردن، جونز، مارتین )بی

 . 10-1صص. 
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ی عارف ی دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع(، ترجمه( شهری شدن سرمایه )چرخه1946هاروی، دیوید )

 اقوامی مقدم، تهران، نشر اختران. 

( از حق به شهر تا شهرهای شورشی، ترجمه خسرو کالنتری و پرویز صداقت، تهران، نشر 1911هاروی، دیوید )
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