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  هچکید

هاي شهري در شهرها، بدون توجه به خواست ساکنان و زمینه و صرفاً  در موارد متعددي طرح

در این میان، در شهر تهران در مواردي . گیرند ر جهت کسب سود بیشتر مدنظر قرار مید

هاي تجاري با تغییر  وساز در جهت کسب سود تا آنجا پیش رفته که بسیاري از مجتمع ساخت

رو تالش بر این است تا  در پژوهش پیش. اند شده کاربري فضاي سبز به این کاربري احداث

محلۀ (اي از محالت تهران  جاي پارك و زمین بازي در نمونه هاحداث مجتمع تجاري ب

گیري از دیدگاه شهروندان و با  و شرایطی که براي ساکنان به وجود آمده را با بهره) آجودانیه

گیري از روش تحلیل  این پژوهش با بهره. توجه به انگاره حق به شهر، موردسنجش قرار دهد

بر آن است تا دیدگاه ساکنان را از ) مصاحبه 18(عمیق هاي  تماتیک قیاسی و تحلیل مصاحبه

هاي اصلی که خواست ساکنان با تکیۀ بر انگاره  تم. دة آنها بررسی نمایدش منظر حقوق تضییع

اند، شامل حق به حرکت و دسترسی، حق به فضاي عمومی، حق  شدهبندي حق به شهر دسته

رخورداري از امنیت و حق مشارکت دسترسی به خدمات، حق دسترسی به فضاي سبز، حق ب

  .شوند ساکنان در اداره امور محله خود می
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مقدمه - 1

هاي شهري در ایران با توجه کمتر به منفعت عمومی و خواست شهروندان،  بسیاري از طرح

اند و از این رهگذر مشکالتی  ي شهري پی نمودهها روندي نامطلوب را در تهیه و اجراي طرح

هاي  گونه مراکز تجاري در مکان رشد قارچ. اند را براي کاربران فضاها و ساکنان ایجاد نموده

عنوان نمودي از این نگاه در نظر گرفت که در  توان به مختلف در شهرهاي بزرگ را می

قدرت . ت آوردن سود بیشتر استدس دار و در جهت به نتیجه توجه به خواست طبقۀ سرمایه

دهی به شهر، حتی در مقیاس خرد پیش رفته که برخی از  داري تا آنجا در شکل سرمایه

مراکز تجاري در مقیاس محالت و با کنار گذاشتن نیازهاي اساسی یک محله مطلوب و 

خواست ساکنان، با تغییر کاربري فضاهاي سبز و یا اختصاص دادن بخشی از فضاي سبز به 

. اند الشعاع قرار داده اي احداث و رضایتمندي ساکنان از محله را تحت ها فرا محله کاربري

عنوان یک طرح  براي مثال در نمونۀ موردي این پژوهش، ساخت مجتمع عرش آجودانیه به

این مجموعۀ تجاري، . شده است شهري در بخشی از پارك و زمین فوتبال محلی احداث

ین و نیز اصول طراحی شهري مرسوم، در کنار ایجاد مشکالت بدون توجه به خواست ساکن

فراوان در مقیاس محلی، سؤال مهمی را در ذهن ایجاد نموده و آن این است که فرآیند 

کنندگان از فضا را نیز مدنظر قرار  دهی به فضا باید تا چه حد باید خواست استفاده شکل

  دهد و چه حقوقی را براي آنها در نظر بگیرد؟

. شده است براي بررسی این موضوع استفاده» حق به شهر«این پژوهش، از انگارة در 

نماید  جهت اهمیت دارد که مشخص می انتخاب این انگاره در بررسی این طرح شهري ازآن

کنندگان از فضا تا چه اندازه با طرحی دستوري، از باال به پایین و بدون  که نظر استفاده

با توجه به مشاهدات و . ندگان از فضاي شهري زاویه داردکن توجه به خواست استفاده

گفتگوهاي اولیه، مشخص شد که احداث این مجتمع تجاري براي ساکنان محله آجودانیه 

اي و در نتیجه ترافیک شدید  ازجمله افزایش پارك حاشیه: مشکالت متعددي را ایجاد نموده

روش بخشی از زمین فوتبال عالوه بر آن، مجتمع در محدودة پارك و بر . در محله

شده و از همین رو احداث آن منجر به از میان رفتن پاتوق افراد محلی و تفریح  احداث

. اند ضمن آنکه برخی از افراد از حضور در مجتمع تجاري منع شده. رایگان آنها شده است

جدیدي تنها فضاي شهري  رسد، احداث مجتمع براي برخی از ساکنان نه بنابراین به نظر می

ایجاد نکرده، بلکه با خصوصی کردن فضاي عمومی، فضاي محلی فعال که پیش از احداث 

با توجه به شرحی . الشعاع قرار داده است کردند را تحت مجتمع، ساکنان آز آن استفاده می
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که از مسئله بیان شد، این پژوهش بر آن است تا با کاربست انگارة حق به شهر، به بررسی 

ن محله نسبت به احداث این مجتمع بپردازد و واکاوي نماید تحت تأثیر این دیدگاه ساکنا

شان دارند سلب شده یا در  تغییر، چه حقوقی از ساکنان محلی که بر فضاي محلی و محله

  .آنها محدودیت به وجود آمده است

  

  مروري بر پیشینۀ پژوهش -1- 1

شده  یران و سایر کشورها انجامهاي متعددي در ارتباط با دیدگاه حق به شهر در ا پژوهش

به بررسی ارتباط میان دیدگاه ) 1399(، برزگر و حبیبی )1394(تقوایی و همکاران . است

و شریفی و ) 1394(ایراندوست و دوستوندي . پردازند حق به شهر و فضاي شهري می

. اندهاي خودانگیخته پرداخته به بررسی انگاره حق به شهر در سکونتگاه) 1398(همکاران 

هاي غیررسمی در سراسر  چالش حق به شهر در سکونتگاه) 1394(ایراندوست و دوستوندي 

وضعیت حق به شهر را در یک مکان ) 1398(شریفی و همکاران . اند ایران را بررسی نموده

بر پرسشنامه و  اي، روش میدانی و نیز با تکیه با مطالعه کتابخانه) سکونتگاه نایسر(مشخص 

اشتیاقی و شارع پور با تأکید بر تقویت نهادهاي مدنی و با . اند ررسی نمودهمطالعه کمی ب

گذاري شهري بررسی  تحلیل تماتیک دیدگاه متخصصان، مفهوم حق به شهر را در سیاست

هاي متفاوت ساکنان یک محله به  به بررسی دیدگاه) 2016(بالزرینی و شلی . اند کرده

سازي  آنها با تأکید بر حق به شهر و اعیان. اند هساخت یک فضاي تفریحی در محله پرداخت

هاي  هاي متفاوت ساکنان قدیمی و جدید محله و تفاوت دیدگاه زمان، دیدگاه صورت هم به

سازي، به ارتباط  ، با توجهی ویژه به اعیان)2002(همچنین دوسن . اند آنها را بررسی نموده

دهنده  او فرآیندهاي شکل. است تولید فضا و حق به شهر در یک میدان شهري پرداخته

به پدیدهاي مشابه با ) 2013(کویمولو . زمان معین را شرح داده است میدان در طول مدت

وي به . پژوهش پیش روي یعنی ساخت مجتمع تجاري بر روي پارك اشاره نموده است

بررسی حق به شهر و اعتراضات شهروندان ترك به ساخت مجتمع تجاري بر روي پارك 

ی گزيتاریخ
1

در ادامه الزم است تا مشخص شود، نوآوري . در شهر استانبول پرداخته است 

بررسی دو پژوهش بسیار نزدیک با این پژوهش در حوزة انتخاب رویکرد و . پژوهش چیست

دهد، پژوهش بالزرینی و شلی و پژوهش شریفی و همکاران از حیث رویکرد  روش نشان می

                                               
1. Gezi
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بر تحلیل تماتیک قیاسی  اما پژوهش پیش رو با تکیه. و یا روش مشابه این پژوهش هستند

همچنین، اگرچه شریفی و . خأل موجود در پژوهش بالزرینی و شلی را مدنظر قرار داده است

اند، اما تمرکز  بر انگاره حق به شهر پرداخته همکاران نیز از تحلیل تماتیک قیاسی با تکیه

رو،  وردمطالعه آنها نیز برخالف پژوهش پیشآنان بر استخراج آراء متخصصان است و نمونۀ م

بر روش  بنابراین این پژوهش بر آن است تا با تکیه. هاي خودانگیخته است سکونتگاه

رو  ازاین. منتخب، به بررسی تأثیر احداث یک مجتمع تجاري از دید ساکنان محله بپردازد

ت است، نتایج آن شدن به روالی معمول در محال که این روند، متأسفانه در شرف تبدیل

چنینی ناشی از اقتصاد فضا، مطلوبیت  تواند نشان دهد که چگونه ساخت فضاهاي این می

  .کند خوش تغییر می فضا و حقوق اولیه ساکنان را دست

  

  مبانی نظري-2

  ریزي شهري از منظر حق به شهر انواع برنامه -2-1

  .وان شناسایی نمودت ریزي را می سه نوع برنامه) 1996(بر اساس نگاه لوفور 

هاي این گروه  تفکر و پروژه). معماران و نویسندگان(ریزي افراد با حسن نیت  برنامه) 1

گرایی آزاد نسبت  معموًال خود را به انسان. ریزان مبتنی بر یک فلسفه قاطع است از برنامه

مدنظر آنها توجه به مقیاس انسانی نیز . توجهی، حس نوستالژیک دارند میزان قابل داده و به

در بهترین حالت این سنت . گیرد هاي روستایی نشأت می ایدئولوژي آنها اغلب از مدل. است

شده از شناسی اقتباس و نوعی زیبایی) ها بدون توجه به محتوا اقتباس از مدل(به فرمالیسم 

  ).Lefebvre, 1996: 83(هاي کهن است، شباهت دارد مدل

این گروه . مرتبط است) نهاد(ریزان، به بخش عمومی  امهریزي این دسته از برن برنامه) 2

کنند و برخی موارد بر  بعضًا بر یک علم تکیه می. پندارند خود را علمی و تکنوکرات می

گرایانۀ عملی  گرایی، که با الگوهاي عقل این نوع از علم. اي تکیه دارند رشته هاي بین پژوهش

ریزي، بعضاً  در این نوع از برنامه ).Ibid(ستتوجه ا شود، به عامل انسانی بی همراه می

علمی که از تحلیلی ناقصی از واقعیت (هاي منتج از علوم  تکنیک غلبه کرده و تکنیک

این نوع از . کنند صورت مدل، بهینه می ، اطالعات و ارتباطات را به)مفروض نشأت گرفته

ها  ی مسیرها براي اتومبیلریزي تکنوکراتیک و سیستماتیک، از زمین براي بازگشای برنامه

ها و ادراك شهر از  ریزي به پیاده این برنامه. )Lefebvre, 1996: 83-84(کند  استفاده می
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در پی حل مشکل بدون توجه به ساکنان شهرها است و توجهی  دید انسان توجهی نداشته و

  .)Lefebvre, 1996: 84(به علوم اجتماعی ندارد 

پرده در راستاي بازار و با  ریزان، بی امهاین گروه از برن. گران ریزي توسعه برنامه) 3

صورت مستقیم ساختمان  آنها، به. کنند ریزي می تفکري سودجویانه شهر را برنامه

. دهند ریزي در مقیاس شهري، سبکی خاص از زندگی را ترویج می فروشند، اما با برنامه نمی

ادله سبکی نو و خاص از تأکید آنها بر ارزش مبادله است و این افراد براي افزایش ارزش مب

گران، دو موضوع مطرح است، یکی  ریزي توسعه در برنامه. )Ibid(کنند  زندگی را تشویق می

دار  ب، و دیگري ساختن مطابق نظر خریداران سرمایهتبلیغات براي ایجاد نیازهاي بعضًا کاذ

که به آن توسعه مشاور امالکی
1

گران، شهر ،هم مصرف و  ریزي توسعه برنامه. شود گفته می 

  .گردد هم، مکانِ مصرف می

ریزي و طراحی فضاي  شود، این است که در فرآیند برنامه بحثی که در اینجا مطرح می 

ها و صرفاً با توجه  ست؟ طراحی بدون در نظر گرفتن پیادهریز شهر چی شهري، نقش برنامه

این موارد، در از بین  رسد، گران؟ به نظر می به نقشه؟ و یا طراحی بر اساس خواست توسعه

ریز شهر باید خواستۀ ساکنان  از نگاه حق به شهر، برنامه. رفتن فضاي شهري مؤثر بوده است

امروزه  رسد، به نظر می. ریزي خود قرار دهند هیک محله و یا یک شهر را مالك عمل برنام

. دهی به فضاهاي شهري داشته است گران، بیشترین نقش را در شکل ریزي توسعه برنامه

گیرند که فضاهاي شهري بر  داران هستند که تصمیم می بیشتر مالکین زمین و سرمایه

را از حق خود در  هاي متعدد دیگري این عمل گروه. اساس حق مالکیت چگونه شکل بگیرد

ریزي شهر و محله محروم و فضاهاي شهري با منطق ارزش  مشارکت در فرآیند برنامه

  .)Smith, 1982, 1996; Van Deusen, 2002: 150(گیرد  اي شکل می مبادله

کند و  نقش بازي می) فرهنگی، سیاسی، و غیره(فضاي عمومی در مقام تجلی عموم 

اي و براي بیرون  بنابراین داراي ارزش استفاده است، اگرچه بازار جهت افزایش ارزش مبادله

 :Harvey, 1999; Lefebvre, 1991 [1974](کند  راندن ارزش استفاده بر آن فشار وارد می

67-68; Madanipour, 1996: 218; Van Deusen, 2002: 150( . با توجه به اهمیت

در این میان ازآنجاکه توان . شود گرایی مصرف می اي، شهر جهت رواج مصرف ارزش مبادله

گرایی را قشر ثروتمند جامعه دارند، شهر مطابق میل ثروتمندان به  پرداخت هزینه مصرف

                                               
1. Realstate development
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صورت توسعۀ  تر عنوان شد به طور که پیش این مصرف گاه همان. آید میرمصرف د

کم اقشار  در نتیجه کم. آید هاي تجاري لوکس درمی صورت مجتمع محور و گاه به بنگاه

این رانده شدن با . شوند متوسط و تهیدست از مراکز با اهمیت شهر به حاشیه رانده می

اي و  هاي تجاري بزرگ و جوامع دروازه جتمعشود، م خصوصی شدن فضاي عمومی همراه می

بسته
1

  .گیرند شکل می 

آید و مطابق سلیقۀ ثروتمندان  گران درمی ریز به ابزار دست توسعه در این حالت، برنامه 

ریزانی که در نهادهاي دولتی کار  در این بین، برنامه. شود گران طراحی می و نظر توسعه

در . شوند ها و ضوابط خشک غرق می بر اساس نقشه کنند، نیز در رویۀ طراحی علمی و می

هایی در جهت خروج از این دو رویه و یا متعادل کردن آنها انجام  ریزان تالش این بین برنامه

طور  ریزان شهري به براي مثال، برنامه. ها صرفاً ظاهري هستند دهند اما این تالش می

هاي سطحی  عنوان درمان شناسی به یباییگرایی تکیه و یا به ز اي بیشتر بر زمینه فزاینده

 Ellin, 1999; Madanipour, 1996; Van(کنند تا زمینۀ اجتماعی محیط  توجه می

Deusen, 2002: 150( .اقع شهرسازان با حسن نیت مترصد هستند تا از الگوي در و

داري دور شوند، اما تنها به فرم توجه داشته و به محتوا  ریزانۀ جامعۀ سرمایه طراحانه و برنامه

این امر همان فرمالیسم بدون محتوایی است، که در آن طراحان در پی . توجهی ندارند

  .اند اشتباه رفته یافتن فضاهاي شهري گذشته هستند، اما مسیر را

. اند دانان تأثیر پذیرفته در این میان شهرسازان، همواره از دو گروه معماران و جغرافی

نقش . دانان اغلب به کاربري فضا توجه دارند معماران اغلب به کالبد فضا و جغرافی

 تنوع تعاریف فرم شهر، عمدتًا ناشی از این. شهرسازان ارتباط بین کالبد و فعالیت باشد

 ,Madanipour(واقعیت است که بافت شهري اثري است هم فیزیکی و هم اجتماعی

اما بحث اینجاست که شهرسازان چگونه کالبد، فعالیت و معنا را در عمل پیوند . )1996

  دهند؟ می

رسد توجه به نظرات ساکنین و مشارکت آنها در فرآیند طراحی و  به نظر می 

اي فعال، مسیر ثبت نظرات مردم را  در صورت وجود جامعه. ریزي امري الزم است برنامه

اي، شهرساز باید به میان ساکنان رفته و  ود چنین جامعههموار بوده، اما در صورت عدم وج

  .نظرات آنان را جویا شود

                                               
1. gated communities
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  بازشناسی معیارهاي حق به شهر -2-2

بر همین  نیز با تکیه)2003(میشل . دارد)1968(هاي هانري لوفور  ریشه در اندیشه

انگاره، بر اهمیت فضاي شهري و نیز تأثیر قوانین بر فرآیند تحقق حق به شهر اشاره 

حق به شهر را نوعی اختیار در شکل دادن بر فرآیند  )2012و 2008(هاروي . کند می

دهی شهرها  هاي سرمایه، بر نقش سود در شکل نگرد و با تشریح چرخه دهی شهرها می شکل

هفده تناقض و پایان «همچنین با نگارش کتاب  )2014(هاروي. کند تأکید می

شمارد و راه پیروزي بر آن را در  داري را برمی هاي نظام سرمایه ، تناقض»داري سرمایه

هاي لوفور  در آثار خود به تشریح دیدگاه )2014و  2002(پورسل . داند هاي آن می تناقض

بندي  با دسته) 2009(مارکوزه. کند هاي وي استخراج می پردازد و اصولی عام از نوشته می

اقتصادي و نیز فرهنگی از شهروندان به موضوع حق به شهر براي چه کسانی و چه حقوقی 

بیند که کار براي  داري می ا نظام سرمایهپردازد و زمانی جامعه انتقادي را برندة مقابله ب می

  .رفته باشد سود از میان

هاي بسیار دیگري چه در ادبیات نظري خارجی  عالوه بر مواردي که عنوان شد، نوشته

(Attoh, 2011; Balzarini & Shlay, 2016; Butler, 2012; Diaz-Parra & Jover, 
2020; Fernandes, 2007; Friendly, 2013; Iveson, 2013; Kitchin, Cardullo, & 
Di Feliciantonio, 2019; Mayer, 2009; Middleton, 2018; Shaw & Graham, 

2017; Shields, 1999; Tayebi, 2013(  و داخلی) ،؛ حبیبی 1394؛ پیران، 1393اطهاري

ابعاد گوناگون ) 1396؛ کاظمی و تفنگچی، 1394پور،  ؛ رفیعیان و الوندي1394و امیري، 

  المللی همچنین در منشورهاي بین. موردتوجه قرار گرفته است» حق به شهر«انگاره 

)UN-HABITAT., 2010; UNESCO., 2006(  و شهري)City of Mexico City, 

2010; City of Montreal, 2006( حق به شهر«اي از حقوق در قالب  به مجموعه «

.شده است اشاره

کنندگان و نه سرمایه  دهی به فضا را متعلق به استفاده رت شکلقد» حق به شهر«

، موجب کاهش ازخودبیگانگی شهروندان »حق به شهر«بنابراین استفاده از انگاره . داند می

حق به شهر نوعی «: لوفور معتقد است. دهد شده و تعلق شهروندان را به شهر افزایش می

 :Lefebvre, 1996(» به زندگی شهري استو گونۀ تغییریافته حق ... شعار و درخواست

158; Purcell, 2002: 102( . حق شهر یعنی حق در قبال شهر، حق در قبال تفاوت و حق

در واقع حق شهر حقی دوسویه است؛ بدان معنا که ما بر شهر حقی داریم و . زندگی مدنی

حبیبی، (حق در قبال تفاوت، به معناي پذیرش دیگري است . شهر نیز بر ما حقی دارد
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رو براي تغییر  هاي پیشبندي اصلی خواست امروزه حق به شهر به یک صورت). 1391

بنابراین، حق شهر ). 1391:90سعیدي رضوانی، (شده است  اجتماعی در تمام جهان تبدیل

طور مشابه آزادند  اي است که در آن همه افراد به ازنظر لوفور به معناي حق زندگی در جامعه

 ,Marcuse(هاي خود را برآورده کنند و در آن از همه در انجام آن حمایت شود  تا خواسته

هایی که به  ترین معیارهاي حق به شهر در غالب دوگانه در ادامه برخی مهم). 87 :2010

  .گردد شود، طرح می تر شدن ابعاد معیار منجر می مشخص

  قدرت متمرکز/ دوگانۀ خودگردانی -2-2-1

گیري روابط  داري وجود دارد و نیز شکل با توجه به تناقضاتی که در سیستم سرمایه

اي و نه خواست  گیري شهرها بر اساس ارزش مبادله اعی بر پایه روابط پولی و شکلاجتم

هایی جهت یافتن سیستمی نو و یا تالش در راه رسیدن به آن، آغاز  ساکنین شهر، تالش

در این میان، لوفور از پروژة خودگردانی. شد
1

کند و معتقد است تمامی نهادهاي  دفاع می 

اي  هاي مدرن، احزاب سیاسی، مدیریت شهري و منطقه اري، دولتد اعم از سرمایه(اجتماعی 

شوند  می) دموکرات(طور ناخودآگاه مردمی  از این طریق به) و زندگی روزانه مردم

)Brenner, 2001: 795( .سایمون)روشنی بر  در ادامۀ بحث، خودگردانی لوفور، به)2005

اهمیت خودگردانی محیط تأکید کرده و این محصول خودگردانی را از محصول نهادهاي 

در واقع لوفور خودگردانی را راهی جهت جلوگیري از قدرت متمرکز . داند تر می دولتی موفق

  .کند داري، پیشنهاد می یک نهاد دولتی و نیز قدرت سرمایه

هاي جمعی را خودشان  گردانی در زمینۀ دولت به این معنی است که مردم تصمیمخود

ها تصمیم بگیرند  جاي آنکه اطرافیان در قالب کادر دولتی، جاي آن مدیریت کنند؛ به

)Lefebvre, 2003 [1990]: 187-188; Purcell, 2014: 147( .زند، خودگردانی  سر باز می

طور که  همین. )Lefebvre, 2009: 135; Purcell, 2014: 147-148(در حال وقوع است 

اي به قدرت خود  طور فزاینده یابد، مردم به یابد و در جامعه تعمیم می خودگردانی توسعه می

) قدرت(ها و دولت، احساس  کننده نظیر شرکت در نتیجه مؤسسات کنترل. برند پی می

 ,Lefebvre, 2009, p. 147; Purcell(کنند  کنند و شروع به از بین رفتن می کمتري می

در واقع لوفور در تالش است تا با خودگردانی ساکنین را در اداره امور شهر . )148 :2014

در ایران، درخواست براي خودگردانی در . خود از حالت منفعل بیرون آورده و فعال سازد

                                               
1. autogestion
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نشین و غیررسمی وجود هاي فقیر خصوص در محله سویه دولتی به مقابل اعمال خواست یک

هاي شهري توسط ساکنان  هاي غیررسمی که در پی یافتن طرح گیري تشکل دارد و شکل

  ).1394حبیبی و امیري، (محالت هستند، نیز نمود خودگردانی است 

  

  حس تعلق/ دوگانۀ ازخودبیگانگی -2-2-2

ازخودبیگانگی«لوفور حق به شهر را مبارزه با 
1

دن آن فضاي شهري جهت یگانه کر» 

را از دید تصاحب» ازخودبیگانگی«او این . بیند تنیده می سوي ارتباطات اجتماعی درهم به
2

 

) داران سرمایه(این بدان معناست که اگر عدة اندکی . )Purcell, 2014: 149(کند  بیان می

ند، مردم این فضاها را از آن خود فضاهاي شهري را بر اساس حق مالکیت شکل ده

دیگر، اگر مردم در فرآیند  عبارت به. آید در آنها پدید می» ازخودبیگانگی«پندارند و نوعی  نمی

دانند و  طراحی محیط شهري پیرامون خود نقش مؤثر داشته باشند، خود را صاحب فضا می

. رود یگانگی از بین می، این ازخودب)خود را صاحب فضا بدانند(اگر فضا را تصاحب کنند 

توان غرق شدن در روزمرگی را یکی از عوامل عدم توجه به شهر و فضاهاي  بنابراین می

ها و در نتیجه ازخودبیگانگی  گیري آن شهري و در نتیجه عدم دخالت شهروندان در شکل

  .شهروندان دانست

  

  شهروند منفعل ذیل معیار مشارکت/ دوگانۀ شهروند فعال -2-2-3

مشارکت«، »حق به شهر«تأمل انگاره  گر از نکات قابلیکی دی
3

  براي احقاق . است» 

  هاي گوناگون ادعاشده در هر محل را بررسی کرد  حق به شهر در شهرها باید خواست

)Pierce et.al, 2016 .(موضوع اساسی دیگر «: شمرد گونه برمی لوفور اهمیت مشارکت را این

در عمل ایده . یک موضوع ساده نیست است، اینمشارکت است که به یکپارچگی مرتبط 

دهد که رضایت مردم مشتاق و نگران را با بهایی اندك  مشارکت این امکان را به ما می

  .)Lefebvre, 1996: 145(» دست آوریم به

ریزان  جهت دستیابی به فضاي مطلوب در شهر، فضاي ذهنی ساکنان و پنداشتۀ برنامه

صدایی  هرچه این هماهنگی و هم. آوایی داشته باشد و طراحان شهري باید با یکدیگر هم

                                               
1. de-alienation
2. appropriation
3. participation
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کنندگان از فضا به وجود  بیشتر باشد، فضاي تولیدشده مطلوبیت بیشتري براي استفاده

جاي تمرکز به فضا باید بر فرآیند تولید فضا متمرکز  براي ایجاد فضایی مطلوب به .آورد می

تنهایی کافی نیست، چراکه مردم پس از مشارکت در یک پروژه دوباره به  مشارکت به. شد

تواند تداوم داشته باشد که با  بنابراین، مشارکت هنگامی می. آیند حالت منفعل خود درمی

اي جهت  طور فزاینده مشارکت به این معناست که ساکنان به .خودگردانی همراه شود

تر  به هر میزان، ساکنان فعال. دست خودشان گرد هم آیند مدیریت تولید فضاهاي شهري به

طور مؤثري شهر و تولید  شوند و جهت مدیریت شهرها توسط خودشان گرد هم آیند، به

ال به کنترل درآوردن شرایط زندگی در این حالت، آنها در ح. کنند فضاي آن را تصاحب می

حق به . )Purcell, 2014: 150(کنند  خودشان هستند و شهر را بار دیگر از آن خود می

دست شهروندان و نه  شهر در واقع ابزار الزم براي ایجاد تغییرات و خلق شهري است به

  ).1394الوندي پور،  رفیعیان و(شهربندان است 

  چندپارگی/ دوگانۀ یکپارچگی -2-2-4

یکپارچگی«اصل دیگر از اصول حق به شهر اصل 
1

ایـن اصـل مخـالف ایجـاد     . اسـت » 

جوامع بسته و گتوها
2

شوند  است، که موجب ایجاد عدم یکپارچگی میان فضاهاي شهري می 

)Purcell, 2014( . لوفور])فضـاها  «: کنـد  گونه بیان مـی  گسست فضا را این)1991] 1974

مرزهـاي رسـمی   ... انـد  شـده  هژمونی شده، عقالنی شده و همچنین تحمیـل : اند غریبه گشته

میان شهر و روستا، مرکز و پیرامون، میان حومه و مراکز شهري، میان غلبه اتومبیل و غلبه 

یز همین اتفاق رقم خـورده  چنین میان خشنودي و ناخشنودي ن هم. رفته است میانمردم از

جدا شـده و  ) هاي زندگی ها، محیط هاي آپارتمان تسهیالت عمومی، بلوك(چیز  و اکنون همه

فضـاها درسـت   . هاي غیرمتصل بدل شده اسـت  ها و محدوده در مدهاي ایزوله شده به مکان

صـی انـد، تخص  شـده اي که کارها براي کارگران به بخش اجتماعی و تکنیکی تقسـیم  گونه به

هاي تجاري کـه مالکیـت خصوصـی     مجتمع. )Lefebvre, 1991 [1974]: 97-98(»اند شده

. زننده یکپـارچگی هسـتند   دهند، برهم و قشر خاصی از جامعه را به درون خود راه میدارند 

از . بررسـی اسـت  شود از دو نظر قابـل  این جدایی گزینی که موجب چندپاره شدن شهر می

صـورت مسـتقیم از ورود افـراد کمتـر      هاي تجـاري در ایـران بـه    سو، بسیاري از مجتمع یک

                                               
1. integration
2. ghetto
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ظاهر  ز سوي دیگر بسیاري از افراد کمتر برخوردار با توجه بهکنند و ا برخوردار جلوگیري می

تـر بـا افـزایش     در مقیاس بزرگ. شود هاي تجاري وارد نمی متفاوت خود به برخی از مجتمع

تواند در قالب محالت خود را به نمایش  گزینی می قیمت زمین در مقیاس محله، این جدایی

  .دار گذارد مانند جوامع دروازه

  

  ارزش استفاده)/ با پشتوانۀ مالکیت(گانۀ ارزش مبادله دو -2-2-5

کنندگان  اي، فضاهاي شهر را بدون توجه به خواست شهروندان و استفاده ارزش مبادله

این موجب منفعل شدن ساکنان شهر و افزایش احساس ازخودبیگانگی . دهد فضا شکل می

گرداند و  دگان از فضا بازمیکنن قدرت را به استفاده» حق به شهر«. نسبت به شهر شده است

گیري  با تغییر قدرت تصمیم. داند گیرنده می دهی به شهر خود تصمیم آنها را در ادارة و شکل

کنندگان و ارزش استفاده، حس ازخودبیگانگی  داران و ارزش مبادله به استفاده از سرمایه

موجب » به شهرحق «استفاده از اصول مستخرج از انگاره . رود ساکنان شهر از بین می

افزایش ارتباط ساکنان با فضاي شهر خود شده و ساکنان را به ارتقاي فضاي شهر خود 

در انگاره حق به شهر، ارزش استفاده را بر ارزش مبادله  )1996(لوفور. کند تحریک می

گیرد که به پشتوانۀ قانون  داند و از این نظر در مقابل دیدگاه نئولیبرال قرار می ارجح می

همچنین هاروي . داند کیت ارزش مبادله و کسب سود را بر ارزش استفاده ارجح میمال

هاي مصرفی کافی براي همگان  تأمین مستقیم ارزش«کند که الزم است  بیان می) 2014(

سازي آنها از طریق نظام بازار محور  بر فراهم) ها مسکن، آموزش، امنیت غذایی و نظایر این(

اي را در  هاي مبادله بازار محور بر بیشینه کردن سود که ارزش طریقۀ. برتري داشته باشد

در . )Harvey, 2014: 294(» سازد،استوار است شماري متمرکز می دست افراد خصوصی کم

ریزي مبتنی بر حق به شهر و الگوي  شده در الگوهاي برنامه هاي طرح رو دوگانه نمودار پیش

  .شده استمقابل آن ارائه
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  داري ریزي مبتنی بر حق به شهر و الگوي سرمایه ریزي در الگوي برنامه معیارهاي برنامه - 1شکل 

  

  شناسی پژوهش روش -3

اي از  ریزي و معیارهاي مترتب بر آنها، نمونه در این بخش پس از تبیین انواع الگوهاي برنامه

گیرد تا مشخص  هاي شهري در مقیاس محالت از منظر ساکنان موردبررسی قرار می طرح

هایی ذیل انگاره حق به شهر از  ریزي مدنظر در این طرح، چه تم شود در الگوي برنامه

به این منظور در این پژوهش، از تحلیل تماتیک قیاسی . ساکنان سلب شده است

هاي کیفی و یکی از خوشه  تحلیل تماتیک یک روش براي تحلیل داده. شده است استفاده

قاسمی و (شناسایی الگوي معنایی در یک مجموعه داده تمرکز دارد هایی است که بر  روش

هاي مهم یا  ها، یعنی الگوها در داده هدف تحلیل تماتیک، شناسایی تم). 1398هاشمی، 

کند  گر استفاده می ها براي پاسخ به سؤاالت پژوهش توجه پژوهشگر است و از این تم جالب

)Maguira & Delahunt, 2017: 3353 .(ن و کالرك براو)میان دو سطح ) 77: 2006

گر از  تحلیل«هاي معنایی  اند و از نگاه آنان در تم ها تمایز قائل شده و پنهان تم» معنایی«

کننده گفته یا  درون معنی صریح یا سطحی به دنبال چیزي بیش از آنچه توسط مشارکت

گام اول واحدهاي در این پژوهش، در ). Braun & Clarke, 2006: 77(» شده نیست نوشته

هاي  اند و سپس با تحلیل واحدهاي معنایی، پس از تعیین کد اولیه، تم شده معنایی شناخته
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بنابراین، با توجه به مطالعه انجام. شده است هاي فرعی و اصلی شناسایی پنهان در قالب تم

ها،  احبهآمده حاصل از مص دست هاي به ها از درون داده شده در ارتباط با حق به شهر، تم

  .اند شده استخراج

ها را به دو دستۀ تحلیل باال به پایین یا تحلیل  تحلیل) 80: 2006(براون و کالرك 

شوند و تحلیل پایین به باال یا استقرایی که  هاي خاصی مطرح می تماتیک قیاسی که با پرسش

ژوهش، تحلیل در این پ. اند شود، تمایز قائل شده هاي خود هدایت می پژوهش بر اساس داده

ها، با تکنیک مصاحبه عمیق  داده. بیشتر از باال به پایین صورت گرفته و بنابراین قیاسی است

پرسش پایه مصاحبه در این پژوهش، . آوري و ضبط و نگارش شده است با ساکنان محله، جمع

تري نظیر هاي جزئی هایی دارد؟ پرسش فوق با پرسش محله شما چه ویژگی: به این شرح است

هاي مثبت و منفی مجتمع عرش آجودانیه و  ویژگی«، »مشکالت محله از نگاه شما چیست؟«

هاي مثبت محله خود را  ویژگی«، »کنید تأثیر آن بر محل زندگی خود را چگونه ارزیابی می

شوندگان، با پیشنهاد ساکنان جدید و قدیم محله  مصاحبه. کامل شده است» دانید؟ چه می

اولین مصاحبه با توجه به آشنایی پژوهشگران با برخی از ساکنان . اند شده بانتخا) گلوله برفی(

شده و افراد بعدي به ترتیب توسط  صورت مستقیم توسط پژوهشگران انتخاب محله، به

ها، با توجه به عمق مصاحبه و  زمان مصاحبه مدت. اند شده شوندگان پیشین معرفی مصاحبه

با لحاظ کردن . دقیقه بوده است 35طور میانگین  تغیر و بهکنندگان، م میزان تعامل با مشارکت

حجم نمونه در این پژوهش . طور برابر با زنان و مردان، مصاحبه شده است متغیر جنسیت، به

جهت تأیید . شده است مصاحبه بوده که به دلیل اشباع نظري، این تعداد در نظر گرفته 18

شونده نتایج تحلیل  کدگذاري از افراد مصاحبه اعتبار تحلیل صورت گرفته، پس از انجام عمل

شونده قرار گرفت تا میزان همخوانی میان تفاسیر و تجارب  نفر از افراد مصاحبه 3در اختیار 

  .شونده بررسی شود افراد مصاحبه

  

  معرفی اجمالی نمونه موردي - 4

طبقه  8شده که شامل واقعتهرانعرش آجودانیه در منطقه یکحیمجتمع تجاري تفری

پارکینگ،  464و ) طبقه تجاري 4طبقه زیرزمین هایپرمارکت و  1طبقه پارکینگ، 3(

 1394تا  .ش.ه 1389این مجتمع از سال . رستوران، تاالر پذیرایی، هایپر، شهربازي است

بر روي زمین خالی و نیز بخشی از پارك و زمین بازي فوتبال در شمال محله . ش.ه

این . مترمربع ساخته شد 40000مترمربع با زیربناي  4500آجودانیه در زمینی به مساحت 
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این محله در شرق نیاوران و . شروع و تا اقدسیه ادامه دارد) موزه دارآباد(محله از پورابتهاج 

به دلیل ) شهید سباري(خیابان آجودانیه . انیه و جنوب شرقی کاشانک واقع استصاحبقر

که ارتفاع این خیابان از  طوري شدن در دامنۀ رشتۀ کوه البرز داراي شیب زیادي است به واقع

  .)URL(متر در شمال متغیر است  1725متر در جنوب تا  1550

  
تهران  1منطقه  5موقعیت حوزه نفوذ مجتمع تجاري عرش آجودانیه در ناحیه  - 3و  2شکل 

  )پایین(مجتمع تجاري عرش آجودانیه و حوزه نفوذ آن )/ باال(



  

  

  

  

103   |، محمدي و کاظمی  ... گیري از بازخوانی یک طرح شهري با بهره

مالک زمین مجتمع شهرداري تهران است و این زمین در نقشه پهنه پیشنهادي طرح 

مسکونی با حداقل اندازه قطعه (R122و ) پارك شهري(G111در پهنه ) 1386(جامع 

شدن این مجتمع در محله آجودانیه، مقیاس محله  با ساخته. ساخته شد) مترمربع 300

قرارگیري مجتمع در محله موجب مراجعه گسترده از سراسر محله . کامالً تغییر یافت

  .رش آجودانیه شدهاي اطراف به مجتمع ع آجودانیه و نیز محله

  

  
، 2000هاي  ، تغییرات محدوده در سال)باالتصویر (شده  تصویري از مجموعۀ احداث - 4شکل

  )پایینتصویر (2020و  2008
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  هاي پژوهش یافته -5

صورت جدول واحدهاي معنایی، کدهاي  هاي پژوهش به در این بخش، گزارش کتبی یافته

هایی که  هاي پژوهش همراه با نقل قول روایی یافتههاي فرعی و اصلی شامل بیان  اولیه و تم

 25محدودة سنی افرادي که با آنان مصاحبه شد بین . شده است کنندگان، ارائه از مشارکت

تم  6تم فرعی و  15مفهوم،  21واحد معنا،  54ها،  با تحلیل داده. سال بوده است 73تا 

هاي محله با توجه ویژه به  یژگیهاي اصلی و و در ادامه بر پایه تم. اصلی استخراج شد

هاي  سپس مقوله. شود مجموعه تجاري عرش آجودانیه و حوزه پیرامون آن شرح داده می

شده در قالب رویکرد حق به شهر،  هاي شناسایی در ادامه تم. شود فرعی و اصلی تشریح می

  .گیرند صورت مشخص موردبررسی و تحلیل قرار می به
  

  لیه، تم فرعی و اصلیشناسایی کدهاي او - 1جدول 

  تم اصلی  تم فرعی  کدهاي اولیه  واحدهاي معنا

ها وسط خیابان پارك کردن، پر از پارك  همه ماشین

  ماشین شده، نمی صرفه ماشین رو ببریم پارکینگ

پارك 

  اي حاشیه
  اي پارك حاشیه

حق به حرکت 

  و دسترسی

راه بندون شدید، قفل میشه اینجا، قبالً پشت ترافیک 

  یمنمیموند

ترافیک 

  سنگین
  ترافیک سنگین

این وسط اصلن تاکسی نمیاد، همشون پرن، باید یا 

  اول خط سوارشی یا آخر خط

فقدان 

ونقل  حمل

  همگانی

فقدان 

ونقل  حمل

  همگانی

اینجا قبالً زمین فوتبال بود، قبالً اینجا فوتبال بازي 

  دیدیم کردن، از پارك بازي رو می می
  تغییر کاربري

ن از بین رفت

ها و  مکان

خصوصی شدن 

حق دسترسی   فضا

به فضاي 

  عمومی

یهو اومدن مجتمع رو ساختن، اصن یکباره از اینرو به 

  اون رو شد
  تغییر ناگهانی

تبدیل فضاي   قبالً مال همه بود، االن یجوري شده

عمومی به 

  خصوصی

از پارك شطرنج باالتر که بري، همون کوچه پارك 

  شطرنج
  نشانه

گره شاخص 

  حلیم
قبالً فقط رستوران باروژ بود، با خانوما پارك شطرنج 

ذاشتیم، االن میریم عرش دیگه، تفریحمون  قرار می

  شبا جلو موزه بود

  فضاي جمعی
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  تم اصلی  تم فرعی  کدهاي اولیه  واحدهاي معنا

اش بکنن، پادگان اون  خود رو یکاري اون پادگان بی

  پشت همینجوري افتاده

وجود فضاي 

  بالاستفاده

وجود فضاي 

  بالاستفاده

وشگاه درست حسابی نداشت، االن این محل یه فر

  خرید راحت شده، مرکز خرید نداشتیم

دسترسی 

فیزیکی به 

  مرکز خرید
دسترسی به 

  مرکز خرید

حق دسترسی 

  به خدمات

خدمات براي   کی میتونه از اینجا خرید کنه، قیمتش نسبتاً باالست

قشر خاص 

عدم (

  )شمولی همه

فوتبال حیف اون زمین فوتبال، االن دورتر یه زمین 

  سرپوشیده زدن

عدم دسترسی 

فیزیکی به 

دسترسی به   مرکز ورزشی

یه زمین تنیس داره اونم براي پولداراس، به جیب ما   مرکز ورزشی

  نمیخوره

خدمات 

ورزشی براي 

  قشر خاص

این محل یه مدرسه درست حسابی نداره، بچه 

هامون همه میرن کاشونک مدرسه، بعد عرش رو 

  .زدن

عدم دسترسی 

مرکز  به

  آموزشی

دسترسی به 

  مرکز آموزشی

گردیم، قبالً حوصلمون  خوب جایی زدن، میایم می

رفتیم، عصرها که دلم  رفت باید تا تجریش می سر می

  میگیره میام اینجا

دسترسی 

مناسب به 

  مرکز تفریحی

دسترسی به 

  مرکز تفریحی

نابودي فضاي   اون درختا و چمنا رو کندن، پارك رو نصف کردن

فقدان و کمبود   سبز

  فضاي سبز

حق به فضاي 

سبز و مسائل 

  محیطی زیست
این محل کالً دو تا پارك داره، تا پارك نیاوران بیاد 

  بریم، پارك نداره اصًال

کمبود فضاي 

  سبز

شبا اینجا پرنده پر نمیزنه، از عرش تا خونه تاکسی 

هایی رو، شبا پیاده جرئت  دوم یه تیکه نباشه می

  .دمکنم برگر نمی

عدم وجود 

  امنیت در شب

عدم وجود 

  امنیت در شب
حق 

برخورداري از 

آدم فک میکنه یکی از این زمینا میاد بیرون، پر   امنیت

  زمیناي بی در و پیکره

عدم وجود 

امنیت به دلیل 

عدم وجود 

امنیت به دلیل 
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  تم اصلی  تم فرعی  کدهاي اولیه  واحدهاي معنا

عدم وجود 

فعالیت و وجود 

هاي  زمین

  خالی

عدم وجود 

فعالیت و وجود 

  هاي خالی زمین

ببینید چه وضعیه، اینا نفع خودشونو میبینن، از ما 

  گفتیم نه پرسیدن می می

توجهی به  بی

خواست 

  ساکنان

توجهی به  بی

  خواست ساکنان
حق مشارکت 

ساکنان در 

اداره امور محله 

  خود

با چه ! جوري تونستن پارك رو خراب کنن چه

  !گیرن؟ ، خودشون تصمیم می!مجوزي

رانتی بودن 

مدیریت شهري 

اطالعی  بی و

مردم از 

  جزئیات

رانتی بودن 

مدیریت شهري 

اطالعی  و بی

  مردم از جزئیات

  

  حق به حرکت و دسترسی - 5-1

پارك «هاي صورت گرفته، تکرار و تأکید ساکنان محله بر سه تم  با بررسی مصاحبه

باوجود پارك . مشخص شد» ونقل همگانی حمل«و » ترافیک سنگین«، »اي حاشیه

ویژه در اطراف مرکز تجاري عرش آجودانیه باوجود پارکینگ زیرزمینی  وان بهاي فرا حاشیه

این مجموعه و نیز ترافیک سنگینی که این مجموعه در تقاطع خیابان آجودانیه قدیم و نیز 

مورد . هاي ساکنان است آمده از مصاحبه دست خیابان پورابتهاج ایجاد کرده است، دوتم به

ساکنان ملزم به سوارشدن . مگانی مناسب براي ساکنین استونقل ه دیگر، عدم وجود حمل

ها یکی در کنار مجتمع عرش آجودانیه  هاي تاکسی هستند که تعداد این ایستگاه در ایستگاه

ساکنان به » حق به دسترسی«دهندة  سه تم یادشده نشان. و دیگري میدان نوبنیاد است

رسد ذیل  بنابراین به نظر می. است نقاط مختلف محلۀ خود و نیز به محالت و مراکز شهر

هجوم گسترده اتومبیل از سراسر . شده را بیان نمود حق به دسترسی بتوان سه تم اشاره

دست افراد  نوعی منجر به تصاحب فضا به منطقه به محدوده نفوذ مجتمع تجاري عرش، به

اد پیاده بود، کنندگان به مجتمع شده و فضایی که زمانی محل عبور افر غیر محلی و مراجعه

این امر موجب کاهش حس . امروز به محل پارك خودروي افراد غیربومی بدل شده است

  .تعلق ساکنان محله و حس ازخودبیگانگی در آنها شده است
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  حق به دسترسی به فضاي عمومی -5-2

، »ها و خصوصی شدن فضا از بین رفتن مکان«هاي و کدها، سه مقوله  با مرور مصاحبه

طورکلی بر  ساکنان محله به. استخراج شد» وجود فضاي بالاستفاده«و » محلیگره شاخص «

عالوه بر آن، ساکنان در میان . اند ها اشاره نموده خصوصی شدن و نیز درونی شدن فعالیت

. اند کرده ها به تغییر کاربري از زمین فوتبال به مجتمع تجاري و نیز تغییر ناگهانی اشاره مصاحبه

این سه تم بیانگر نیاز به دسترسی به . د پادگان بالاستفاده در محله استموضوع دیگر، وجو

ساخت مجتمع . هستند» حق به دسترسی به فضاي عمومی«فضاي عمومی و در نتیجه بیانگر 

تجاري خصوصی عرش بر روي زمین فوتبالی که دسترسی به آن توسط تمامی شهروندان آزاد 

تواند موجب بروز حس  این امر می. خود ندانند بوده، موجب شده که مردم فضا را از آن

از میان رفتن زمین فوتبال عمومی و ساخت . ازخودبیگانگی و کاهش حس تعلق به محله شود

  .شود مجتمع جاري، همچنین غلبه ارزش مبادله بر ارزش استفاده را یادآور می

  

  حق به دسترسی به خدمات -5-3

، »دسترسی به مرکز آموزشی«، »مرکز خرید دسترسی به«ها نشان داد، چهارتم  بررسی

در ارتباط با نیاز به دسترسی » دسترسی به مرکز تفریحی«و نیز » دسترسی به مرکز ورزشی«

ها، لزوم ایجاد مرکز تجاري  با مرور مصاحبه. شده است عنوان تم اصلی حاصل به خدمات به

تمعی که قیمت کاالهاي مناسب در محله پیش از ساختن عرش آجودانیه احساس شد؛ اما مج

نکته دیگر از میان رفتن زمین فوتبال و نیز ایجاد . آن مناسب حال اکثر ساکنان محله باشد

اي دورتر است که بیشتر از آنکه براي ساکنان محله آجودانیه  هاي سرپوشیده در نقطه زمین

ورزشی از طرفی کمبود فضاي . شده باشد، مناسب حال ساکنان محله کاشانک استساخته

باوجود فضاهاي ورزشی براي اقشار خاص جامعه نظیر زمین تنیس در شمال محله جبران 

بنا بر گفتۀ ساکنان، . موضوع دیگر، کمبود مدرسه و مرکز آموزشی در محله است. شود نمی

اگرچه ایجاد فضاي تفریحی در غالب فضاي . تنها مدرسۀ نزدیک در محلۀ کاشانک قرار دارد

نوان فضایی براي تفریح ازجمله مواردي است که ساکنان از آن احساس ع مرکز تجاري به

عنوان یک مرکز ورزشی رایگان و احداث مجتمع  رضایت دارند؛ اما از بین بردن زمین فوتبال به

تفریحی که براي تفریح باید پول پرداخت کرد، موجب از میان رفتن پیوستگی در -تجاري

ر قالب مجتمع تجاري لوکس در اختیار قشر خاصی بخشی از محله د. سطح محله شده است

  .قرار گرفته و این امر موجب چندپاره شدن محله شده است
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  حق به فضاي سبز -5-4

» فقدان و کمبود فضاي سبز«ها و بررسی مفاهیم حاصل از آن، تم فرعی  با مرور مصاحبه

و در نتیجه بیانگر  تنهایی بیانگر نیاز دسترسی به فضاي سبز استخراج شد که این مورد به

هاي خود به  مردم در مصاحبه. عنوان تم اصلی است به» حق به دسترسی به فضاي سبز«

این امر . اند کرده کمبود فضاي سبز مناسب و فعال ناراضی و به دور بودن پارك مناسب اشاره

  .منجر به کم شدن حس تعلق ساکنان به محله و بروز حس ازخودبیگانگی در آنها شده است

  

  حق به برخورداري از امنیت -5-5

به عدم وجود امنیت در شب در خیابان آجودانیه قدیم به دلیل عدم وجود فعالیت و 

شوندگان  هاي بالاستفاده و در نتیجه عدم حضور افراد توسط مصاحبه نیز وجود زمین

 عدم وجود امنیت به دلیل«و نیز » عدم وجود امنیت در شب«دوتم فرعی . شده است بیان

. دارد» حق به برخورداري از امنیت«نشان از نیاز به امنیت در قالب » هاي خالی وجود زمین

طور غیرمستقیم به بحث غلبه ارزش مبادله بر ارزش استفاده  عدم توجه به بحث امنیت، به

چراکه افزایش امنیت در سطح محله سودآور نخواهد بود اما ساخت مجتمع . تأکید دارد

طور غیرمستقیم به عدم توجه به  از سوي دیگر این امر همچنین به. تجاري سودآور است

منظور فهم  و مشارکت با آنها به) چه فعال و چه غیرفعال(خواست شهروندان 

شده و ارتباط درون  گرا ساخته صورت درون مجتمع عرش آجودانیه به. هایشان است خواسته

ویژه در ضلع  این امر به. شود نمیکننده امنیت باشد در آن مشاهده  به بیرون که تضمین

مشاهده  شمالی مجموعه که هیچ ورودي از پارك براي مجتمع در نظر گرفته نشده نیز قابل

عالوه بر این، مجتمع تجاري در این سطح در جذب افراد غیر محلی به محله آجودانیه . است

محله پس از احداث رسد این موارد دالیل عدم افزایش امنیت  به نظر می. تأثیر داشته است

  .مجتمع عرش آجودانیه از نگاه ساکنان و عدم اشاره آنها به افزایش امنیت باشند

  

  حق به مشارکت ساکنان در ادارة امور محلۀ خود -5-6

توجهی شهرداري به خواست  دانند و از بی ساکنان، مجتمع عرش را از خودشان نمی

این مفاهیم در قالب . ي ناراضی هستندآنها و نیز ساخت این مجتمع بر اساس نفع شهردار

قرار گرفته » رانتی بودن مدیریت شهري«و نیز » توجهی به خواست ساکنان بی«دوتم فرعی 

حق به مشارکت «و این دوتم نیز بیانگر نیاز به مشارکت در امور محله، در قالبتم اصلی 
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ساکنان و  عدم توجه به خودگردانی توسط. است» ساکنان در اداره امور محله خود

. گیري توسط قدرت متمرکز در طرح ساخت مجتمع تجاري کامالً مشهود است تصمیم

چنین عدم توجه به صداي ساکنانی که خواستار مشارکت هستند و نیز عدم طراحی  هم

  .نشده است فرآیندي جهت تشویق به مشارکت افراد غیرفعال نیز انجام

که نمونۀ مجتمع تجاري عرش شده مشخص گردید  طورکلی با بررسی انجام به

داري و همچنین برتري ارزش مبادله بر  اي از ساخت بر اساس روابط سرمایه آجودانیه، نمونه

تنها مشکلی از  دهد که مجتمع عرش نه ها نشان می بررسی. ارزش استفاده در شهر است

اي  نکته. مشکالت محله آجودانیه حل نکرده، بلکه مشکالت جدیدي را نیز ایجاد کرده است

تأمل است، عدم اعتراض قاطع ساکنان در هنگام شروع  که در مورد ساخت این مجتمع قابل

با توجه به رواج طراحی فضاهاي شهري که کمتر به خواست شهروندان . به ساخت آن است

رسد ساکنان حالتی منفعل به خود گرفته و در تعیین سرنوشت  توجه دارند، به نظر می

در » مشارکت«توان با انگارة  در چنین وضعیتی می. کنند ش نمیمحله و شهر خود تال

هاي  هاي گوناگون خواست ساکنان را دریافت و با اعمال آن در پروژه مقیاس خرد به شیوه

با ادامه روند فوق و با فهم . طراحی شهري، حس تعلق آنان را به شهر افزایش داد

نوعی شهر را از آن  ند و در نهایت بهشو تأثیرگذاري نظرشان، آنها به مشارکت تشویق می

گیران و قوانین موجود نیز باید به سمتی  طور حتم در این میان تصمیم به. نمایند خود می

  .داري برتر بداند پیش برود که خواست شهروندان را بر سودجویی ناشی از روابط سرمایه

  

  بحث -6

توان گفت انواع مختلف  آمد، میدست  ها به بر اساس آنچه از مبانی نظري و همچنین یافته

و ) علمی(گرایان  ریزي عقل ریزي افراد با حسن نیت، برنامه ریزي شهري یعنی برنامه برنامه

ریزي  هر گونۀ برنامه. هاي شهري نقش دارند گرایان هر یک در تهیۀ طرح ریزي توسعه برنامه

سمت آن منفعت هایی در فرآیند و محصول خود مواجه است که یک  با مجموعۀ دوگانه

دار و منفعت عمومی در  منفعت سرمایه. دار و سمت دیگر آن منفعت عمومی قرار دارد سرمایه

تواند در قالب حداقل پنج  این پژوهش بر اساس مبانی نظري و تائید آن در نمونۀ موردي، می

که در جهت منفعت عمومی حرکت  ها درصورتی دوگانه طرح گردد، که هر یک از این دوگانه

عنوان  طور که در تصویر زیر به همان. شوند هایی از حق به شهر می کند، منجر به احقاق الیه

مدل مشخص است، دوگانۀ قدرت متمرکز و خودگردانی در تحقق حق به مشارکت دخیل 
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دوگانۀ ازخودبیگانگی و حس تعلق در احقاق حق به دسترسی، حق به فضاي عمومی . هستند

دوگانۀ شهروند منفعل و شهروند فعال در احقاق حق به . ستندو حق به فضاي سبز مؤثر ه

دوگانۀ چندپارگی و یکپارچگی در احقاق . شمارکت و حق به برخورداري از امنیت تأثیر دارند

ها و دوگانۀ ارزش مبادله و ارزش استفاده، در احقاق حق  حق به دسترسی به خدمات و فعالیت

  .به برخورداري از امنیت مؤثر هستندبه فضاي عمومی، حق به فضاي سبز و حق 

  نقشه تماتیک تأثیر طرح شهري بر حقوق ساکنان مبتنی بر انگاره حق به شهر -5شکل 
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گیري نتیجه -7

در این پژوهش با توجه به انگاره حق به شهر، طرح احداث یک مجتمع تجاري در یک محله 

ریزي در سطح  ار گرفت و برنامهبا استفاده از روش تحلیل تماتیک قیاسی مورد بازخوانی قر

ریز  رسد هدف برنامه به نظر می. محله را در قالب ابعادي دیالکتیکی موردبررسی قرار دارد

دهی  شهري در هر طرح شهري در مقیاس محله، باید تحقق این حقوق از طریق ارجحیت

ه حق به مشارکت، حق به دسترسی، حق به فضاي عمومی، حق ب. به منفعت عمومی باشد

ها، حق به فضاي سبز و حق به برخورداري از امنیت هرکدام  دسترسی به خدمات و فعالیت

خودگردانی، : شوند که یک یا چند معیار از وجوه منفعت عمومی شامل در صورتی محقق می

حس تعلق، شهروند فعال، یکپارچگی و همچنین ارزش استفاده، در مقابل وجه دیگر 

هایی نیز  آمده با محدودیت دست ذکر است که تعمیم مدل به قابل. ها بروز و نمود یابد دوگانه

رو تنها به بررسی یک نمونه موردي پرداخته، بدون شک  مواجه است، چرا که پژوهش پیش

  .تر یاري رساند دست آوردن مدلی دقیق توانست پژوهش را در به هاي بیشتر می بررسی نمونه

توجه در رابطه با نمونۀ موردي ارائه  اي قابله در این بخش در ابتدا برخی از پیشنهاد

هایی کلی در راستاي تحقق منفعت عمومی و ارزش استفاده بیان  شود و سپس توصیه می

یابی، طراحی و اجراي  شده در ارتباط با روند مسئله با توجه به موارد عنوان. گردد می

ي شهري، تشکیل و ها ریزي و اجراي طرح هاي شهري، براي طراحی فرآیند برنامه طرح

ناپذیر پروژه در تمامی مراحل از  عنوان بخش جدایی نظارت گروهی فعال از ساکنان محله به

صورت منفعالنه باشد، بلکه باید بر  این نظارت نباید صرفاً به. برنامه تا اجرا الزم است/طراحی

توجه به  در ارتباط با مجتمع تجاري عرش آجودانیه، با. پایۀ خواست ساکنان شکل گیرد

شده از مصاحبه با ساکنان، جداسازي ترددهاي محلی از ترددهاي عمومی و موارد استخراج

هاي مسکونی، افزایش ارتباط مجتمع با محیط  منع ورود خودرو افراد غیر ساکن به بخش

هاي نو در ضلع شمالی منتهی به پارك و نیز ایجاد ورودي  پیرامون خود با تعریف دسترسی

قطعات موجود در لبۀ مجتمع به بیرون از مجتمع جهت افزایش امنیت، تغییر  مستقیم براي

هایی در فضاي بسته مجتمع و دادن دسترسی آزاد  طراحی داخلی مجتمع و ایجاد پاتوق

نه شورایاري (تمامی شهروندان جهت ورود به آن، تشکیل گروهی متشکل از فعاالن محله  به

اي از  جهت نظرخواهی دوره) مشاوران امالك باشد که ممکن است در دست افراد متدین یا

ساکنان جهت اعمال نظر در مورد تغییرات محله و پیشنهاد تغییرات موردنیاز آنها ازجمله 

  .شود مواردي است که جهت تحقق خواست ساکنان محله آجودانیه پیشنهاد می
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هاي  ، توصیهدار رسد براي تحقق معیارهاي منفعت عمومی و نه نفع سرمایه به نظر می

زیر راهگشا باشد؛ هرچند باید به این نکته توجه داشت که ایجاد تغییرات اساسی متأثر از 

-نگاه کالن مدیریتی به مسائل شهري است و بدون تغییر این نگاه و نظام حاکم سیاسی

  .ها به ثمر نخواهد نشست ها و توصیه اقتصادي بسیاري از ایده

. گیري قرارگرفتن شهروندان در بطن تصمیمهاي مشارکتی جهت  کاربست نظریه-

الزم به ذکر است کهتم مشارکت در معناي تام آن باید مدنظر باشد و نه صرفاً در مقام 

ها نمایش طرح اولیه و شنیدن  یکی از مصادیق مشارکت شهروندان در طرح. نظرخواهی

ایجاد نهادي  صورت عمومی و هاي شهري به در واقع به نمایش گذاشتن طرح. ها است ایده

) نهادي که قدرت آن از شهرداري نیز باالتر باشد(براي رسیدگی به شکایات شهروندان 

حال مشارکت باید  درعین. تواند در گام اولیه به تحقق مشارکت شهروندان کمک نماید می

شده قطعاً، مفهوم  هاي خاموش یا به حاشیه رانده ها را در برگیرد و حذف گروه تمامی گروه

.شود صورت اسمی، به این مفهوم نزدیک می دار کرده و به مشارکت را خدشه اصیل

افزایش آگاهی و آموزش شهروندان با : کنندگان منفعل به فعال گذر از استفاده-

تواند در این گذار مؤثر باشد، هرچند بدون شک نگاه دولت و  هاي مختلف می شیوه

.عاً بر نوع کاربران فعال یا منفعل مؤثر استآفرینی آنها قط شهرسازان به جایگاه مردم و نقش

هاي  طور که در دوگانه همان: اولویت دادن ارجحیت ارزش استفاده بر ارزش مبادله-

مورد تأکید در دیدگاه حق به شهر گفته شد، ارزش استفاده یعنی توجه به منفعت عمومی و 

است اهمیت نیاز  یکی از عواملی که در چنین رویکردي مدنظر. عدم کاالیی سازي شهر

در این میان چنین فضاهایی، قطعاً منعی چه . کاربران فضا و نه ایجاد فرهنگ مصرف است

کنند و بستري براي فعالیتی غیر از  عینی و ذهنی براي حضور کاربران در فضا ایجاد نمی

.کنند خرید را براي آنها فراهم می

اید شهرساز دنبال کند، بدون شک هدف اصلی که ب: شناسی کاربرشناسی یا مخاطب-

لذا در این میان شناسایی تمامی کاربران فضا از اولویت . تهیه طرح براي و با مردم است

کنندگان فعلی فضا از فضا رانده یا  ریزي، استفاده اساسی برخوردار است تا در روند برنامه

.حذف نشوند

اي عمومی که مورد گانۀ نیازه از میان سطوح پنج: عنوان نیازي اصیل فهم امنیت به-

اي که براي ساکنان  فضا یا محله. نظر اندیشمندان است، نیاز به امنیت یک نیاز اساسی است

مفهوم . اي مناسب و امن خواهد بود و با شناخت از نیازهاي آنها شکل یا تغییر یابد، محله
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حس عنوان یک  احساس امنیت که بسیار بسیط و گسترده است و خوانش متفاوتی از آن به

ها و در نسبت با ادراك افراد مختلف از آن  ادراکی در مقابل ترس وجود دارد، باید در طرح

.موردتوجه قرار گیرد

هاي مهمی که همواره در طراحی  یکی از کیفیت: فهم ضرورت حس تعلق به فضا-

شهري بر آن تأکید شده است، حس تعلق به فضا بوده که خود بستر مناسبی براي درگیر 

در این میان . فضا، اهمیت دادن به فضا و مشارکت در امور مربوط به فضا استشدن با 

. کند هاي مردم محور باشد نیز بهتر عمل می تواند مبتنی بر مدل مدیریت ثانویه فضا که می

شده در باال، طرح تهیه و اجرا شود، حس از آنِ  بنابراین چنانچه از طریق تمامی موارد طرح

.شود شده و از این رهگذر فضا نگهداري و مدیریت می قویتفضا بودن در افراد ت
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