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پردازي انديشه حق به شهر؛ در جستجوي مدلي  مفهوم

  مفهومي
  

  پور نينا الوندي  ،مجتبي رفيعيان
  

  )05/03/95 تاريخ پذيرش ،02/05/94 تاريخ دريافت(
  

ميالدي توسط فيلسوف  1970شده در دهة  حق به شهر از مفاهيم جنجالي مطرح: چكيده
پردازان  اين مفهوم در چند دهة گذشته توجه بسياري از نظريه. فرانسوي، هنري لوفور است

هاي  جنبشگيري  شهري را در جهان به خود جلب كرده و در عرصة عمل نيز منجر به شكل
عنوان يك ساختار  لوفور شهر را به. اجتماعي متعدد و صدور منشورهاي قانوني شده است

 .باشند دانست و اعتقاد داشت كه تمام شهروندان نسبت به شهر داراي حق مي اجتماعي مي
هدف نوشتار حاضر درك صحيح مفهوم حق به شهر، انتقال آن به متخصصان حوزه مطالعات 

اين نوشتار سعي دارد تا با استفاده از . جهت عملي نمودن اين ايده است شهري و كوشش در
هاي عيني اين مفهوم در قالب  شده توسط هنري لوفور و خوانش مصداق چارچوب نظري ارائه

  و تحليل مفهوم حق به شهر  هاي شهري متعدد و منشورهاي صادرشده، به بازشناخت جنبش
. شناسي كيفي است تحليلي و مبتني بر روش -يحاضر از نوع توصيف پژوهش. بپردازد
گزيني و تحليل تماتيك  هاي مورد استفاده در گردآوري و تحليل اطالعات نيز، سند شيوه

نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه . نظران انتخاب شده است هاي صاحب اسناد و ديدگاه
. است شهري امور در آنان تمشارك و شهروندان به شهر يافتن تعلق شاملمفهوم حق به شهر، 

ترين مقوالت پيش روي اين مفهوم در خلق فضاي شهري باكيفيت شامل  از اين رو مهم
حق  و اجتماعي هاي آزادي و فرهنگي در شهر تنوع اجتماعي؛ شمول شهري؛ حكمراني 
  .شهري براي تمامي ساكنان شهر است خدمات به دسترسي
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به شهر، حق مشاركت شهري، حق تخصيص فضا، شمول اجتماعي و  حق :مفاهيم كليدي
  .دسترسي فضايي

  
  مقدمه

آن  از نيمي از بيش رسيد كه اي نقطه به 2008 سال تاريخ، جمعيت جهان در در بار اولين براي
 اين 2030 سال شود كه تا بيني مي و پيشد كردن مي زندگي شهري نقاط در) نفر ميليارد 3,3حدود (

 و آفريقا در اين امر در حالي است كه رشد جمعيت شهري. نفر خواهد رسيد ميليارد 5 حدود به رقم
در ايران   .)3:2009، 1سن براون و كريستن( شد برابر خواهد دو 2030 و 2000 يها سال بين آسيا
 سرشماري در كه طوري بهيافته،  يشافزا به شدت سرشماري دوره هفت طي شهرنشيني ميزاننيز 

اين ). 1390مركز آمار ايران،( است رسيده درصد 70 به، ميزان جمعيت شهرنشين ايران 1390 سال
شهرها را برجسته  اقتصادي هرچند توانسته پتانسيل) زندگي شهرنشيني(افزايش جمعيت شهري 

شماري را به شهرها تحميل كرده  يب محيطي و انساني هاي در كنار مزاياي خود هزينه اما نمايد،
اند كه در شرايطي  شكل داده شهري فقراي جديد شهرها را ساكنان از ش قابل توجهيبخ. است

يررسمي رو به افزايش است و غاسكان  به ناممعضلي . كنند زندگي مي يزآم مخاطرهنامناسب، آلوده و 
برند و حقوق شهرنشيني شهروندان در  ساكنان شهرها در ابعاد متفاوت از تعارضات اجتماعي رنج مي

ي به شكلدر ايران نيز  .)49:2006، 2هبيتات -ان .يونسكو و يو(شود  ري از موارد ناديده گرفته ميبسيا
هاي موجود در عرصه عمومي شهر چون فقر و طرد اجتماعي، تبعيض جنسيتي،  مشابه، نابرابري

 و 1393پور، رهبري و شارع( اند به سر حد مسائل شهري رسيده...  خشونت و انسداد اجتماعي و 
 عدالت و شكوفايي برابري به منظورسياسي  و قانوني چارچوب يك رو ايجاد از اين). 1390معيدفر، 

ميان  در اين. شود گذاران شهري در ايران محسوب مي ي سياسترويشپاجتماعي، چالش اصلي 
هاجران، فقيران ، مزنان، كودكان-شهروندان برخورداري همه(طرح رويكردي مبتني بر حقوق شهري 

 3مفهوم حق به شهر. باشد راهگشاتواند  مي) مندي از مواهب شهري هاي برابر در بهر از فرصت -.. .و
طرح شد، پارادايمي نظري و عملي است كه  4توسط هنري لوفور  1968كه براي اولين بار در سال 

 براي چارچوبي مفهم ينا. هاي شهري برخوردار است جهت ارزيابي راديكال سياستم از پتانسيل الز
 ابزار الزم براي ايجاد شهر به حق .آورد مي فراهم را مدني هاي يتمسئول و حقوق مورد در بحث

 
1. Brown & Kristiansen 
2. UNESCO & UN-HABITAT 
3. Right to the city 
4. Henri Lefebvre 
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. شوند محسوب مي 1شهروند و نه شهربند تمامي ساكنانش، شهري و خلق شهري است كه تغييرات
از سوي ديگر تاكنون از منظر اقدامات سياسي نيز الگوهاي كاربردي موفقي از اين مفهوم در جهت 

به كار شهري  و ملي اي، اعطاي حقوق مدني و تامين شمول اجتماعي در سطوح متفاوت منطقه
 همچنان شهر، به حق موضوع به نسبت رشد به رو عالقهاما با وجود اين . شده است گرفته
ويژه براي متخصصان مطالعات شهري در ايران تحقق نيافته  شناسي انديشه حق به شهر به مفهوم
و اين امر كاربست اين مفهوم را با مشكل  رسدمي به نظر مفهومي همه و هيچي شهر به حق. است

نديشيدن ريزي براي تحقق آن  و اساسا ا چرا كه تا مفهومي شناخته نشود، برنامه. سازد مواجه مي
 مفهوم شناخت نشان داده شده است نيز) 1(كه در تصوير  همان طور. معنا خواهد بود يبپيرامون آن 
 آن اساس بر تا است معيارها و هاشاخص بحث به ورود مقدمه آن با مرتبط تعريف درك و حق به شهر

 در. ختپردا حق به شهرمفهوم  اجراي و ريزيبرنامه به كاربردي تحقيقات در و عملياتي گام در بتوان
 و روشن تعريفي اتخاذ با بتوان تا است حق به شهر مفهوم چيستي بررسي اقدام، ترينمهم حقيقت،
در پژوهش حاضر كوشش شده است تا مفهوم حق به شهر از بعد نظري . پيمود را مراحل ساير دقيق،

، )1992فريدمن، (ين موضوع پردازان پيرامون ا يهنظرهاي هنري لوفور و ساير  با توجه به نگاشته
، )2003، 4ميشل(، )2003هاروي، (، )2002، 3ديك و گيلبرت(، )1996، 2كوفمن و لباس(
با كاربست آن در عمل در قالب منشورهاي ) 2009، 6ماركوس(، )2013؛ 2008؛ 2002، 5پورسل(

 و حقوق[منشور  ،8قانون شهري برزيل ،7ي حق به شهرمنشور جهانشهري چون / ملي/اي منطقه
فهم دقيق  هدف اين پژوهش بررسي و. مورد بررسي و تحليل قرار گيرد... و 9مونترال] هاي يتمسئول

 بتوان آن طريق از تاسازي اين مفهوم است  دقيق مفهوم حق به شهر در دو بعد ايده و عمل و قاعده

  . رسيد شهري مطالعات در حق به شهر مبحث ازي روشن درك به

 
رود كه هنوز به سطح شهروندي  توسط جناب آقاي كمال اطهاري براي اشاره به ساكنان شهرهايي به كار مي اين واژه. ١

  .)1393اطهاري، ( اند نرسيده

2. Kofman & Lebas 
3. Dikeç & Gilbert 
4. Mitchell 
5. Purcell 
6. Marcuse 
7. World Charter on the Right to the City 
8. Brazil City Statute 
9. Montréal Charter 
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 مفهوم حق به شهر تحقق سير): 1(تصوير 

                                         
  مباني نظري

  مفهوم نظري حق به شهر با تاكيد بر آراء لوفور) الف
در مطالعات شهري قابل مشاهده  شهر به حق موضوع به نسبت رشد به رو عالقههاي اخير  در سال

شناس و فيلسوف فرانسوي، هنري  توان به جامعه در ميان مروجان اوليه و مطرح اين ايده، مي. است
و فيلسوفي است كه به شدت خود را  فرانسويي متفكر لوفور ). 1991-1901(لوفور  اشاره كرد 

 ارتودوكس ماركسيستي وجه يچبه ه اما هبود مماركسيس مكتب و پيروا. درگير شهرگرايي كرده است

 گرفته الهاميالكتيك خود دگيري   در شكل هايدگر و نيچه هگل، ماركس، ازنيست و به گفتة خود 

 منظور به موجود جامعه نقد، لوفور سياسي و فكري رويه). 2008و پورسل،  1393اطهاري، (هست 

 جامعه و دولت داري،سرمايه از فراتر ممكن جهاني يبه سو ديگر، ايجامعه سمت به راهي كردن باز

 در فضا مسأله يدنكش يشپ با اين مفاهيم، در برخوردلوفور   روش .)78:2009لوفور، (است  مصرفي

فضا نه يك موجود ذهني و نه يك موجود ، از ديد لوفور. بود خاص مفهوم در شهر و عام مفهوم
ابزار توليد، ابزار كنترل، سلطه و قدرت نيز  عالوه براين فضا . عيني، بلكه يك واقعيت اجتماعي است

فلسفه  بنا بررو و  از اين .)159:1376افروغ، (. بنابراين فضا، سياسي و ايدئولوژيك است. است
 شود يم شمرده خودآگاهي و ايجادكنندة وجود كه است شهر بلكه خانه، نه، يالكتيك لوفورد
 سه حاوي لوفور  براي شهر). 119:1393پور،رهبري و شارع به نقل از 1996كوفمن و لباس، (

افروغ، (. قدرت و داريسرمايه اجتماعي روابط يدباز تول و روزمره زندگي فضا،: است مرتبط مفهوم
160:1376(.    
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 )1376افروغ، (شهر از منظر لوفور؛  مفهوم): 2(شكل 

  
ميالدي منتشر شد، اولين اثر برجسته  1968كه در سال » حق به شهر«در همين ارتباط كتاب 

لوفور  با طرح مفهوم حق   .)68: 2003لوفور، (شود  اين نويسنده پيرامون موضوع شهر محسوب مي
به شهر رويكردي نو و راديكال نسبت به شهر مطرح نمود و ساختارهاي اجتماعي و سياسي قرن 

 روابط كننده منعكساز نظر لوفور  شهرهاي امروزي  .)19:2003ميشل، (ا به چالش كشيد بيستم ر

هاي  ارزش به خاطر اساساًو فضاهاي شهري   .)160:1376افروغ، (اند  قدرت نظام و داريسرمايه
  معرفي 1به مثابة اثر هنرير را كه لوفور  در شه آن چهبنابراين . يابند شان اهميت مي اي مبادله

ديدگاهي به تغييرات شهري منجر ز حق به شهر ا .)157: 2009لوفور، ( شود كند، پايمال مي مي
روي شهرها قرار داده و  عنوان چالشي مهم پيش شود كه ماهيت شهروند و شهروند بودن را به مي

اي مكاني كه در آن ارزش اجتماعي فضاه(گذاري  ي و سياستساز يمتصمترين الية  شهر را مهم
رو مفهوم  از اين  .)102:2002پورسل، (كند  معرفي مي) كند اي آن برابري مي مبادله باارزششهري 

توسط لوفور  مفاهيمي چون عمومي بودن، تنوع و رقابت بر سر فضا را دربر  شده مطرححق به شهر 
ست كه به تمام اي ا شهروند واژه، الزم به يادآوري است كه در گفتار لوفور). 2شكل شماره (گيرد  مي

و حق  3حق تملك فضا: آورد مي در نظرها  شود و دو حق را براي آن اطالق مي 2ساكنان شهر
آورد تا در تصميماتي  حق مشاركت براي ساكنان شهري اين فرصت را فراهم مي. 4مشاركت شهري

حق تملك يا تخصيص فضا نيز شامل حق . شوند، دخيل باشند كه منجر به توليد فضاي شهري مي
 
1. Cuvre 
2. Urban inhabitants 
3. Appropriation 
4. Participation 
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كوفمن و ( دسترسي، تصرف و استفاده از فضا و توليد فضاي جديد منطبق با نيازهاي مردم است
  .)23: 1996لباس، 

  
 (Mitchell, 2003)حق به شهر از منظر لوفور ؛ ): 3(ير تصو

  
در حال حاضر وجود دارد بلكه  آن چهتنها به  نه -حق به شهر مستلزم تعريف حق دستيابي

رو  از اين. هاي نو از شهر موجود است همچنين به باز توليد شهري با تصاوير متفاوت و تعريف خوانش
باز مكاني براي  به مثابهشهر  شناختن يتبه رسمجامعه، با هدف  برحق به شهر رويكردي مبتني 

؛ زيرا، )70:2002ديك و گيلبرت، ( شود يد روابط اجتماعي قدرت و حق مشاركت تعريف ميتول
 عنوان بهكننده روابط موجود در جامعه  اي از روابط اجتماعي است كه منعكس شهرنشيني مجموعه

ابراين نقش فضاهاي عمومي در تعريف حق به شهر امري بن  .)25:2008هاروي، (يك كل است 
اي براي نمايش  در حقيقت فضاي عمومي در شهرها بستر و زمينه .)18:2006براون، ( حياتي است

گونه بيان داشت كه مطابق نظر  توان اين حتي مي. شوند ميزان تحقق مفهوم حق به شهر محسوب مي
ص فضا توسط شهروندان در فضاهاي عمومي باالتر لوفور  هرچه ميزان مشاركت و تملك و تخصي

اگر اين حق و يا مدعاي به حق شهروندان در ؛ و ايم تر شده باشد به تحقق مفهوم حق به شهر نزديك
گير شهري ناديده گرفته شود، تجربه نشان داده  ساز و تصميم شهرهاي امروزي توسط بدنه تصميم

به  اند شده گذاشتهگي روزمرة شهري و فضاهاي آن كنار هايي كه از زند است كه به مرور زمان گروه
حق به شهر پاسخ قدرتمندي   .)75:1992فريدمن، ( كنند صور گوناگون شروع به تصرف فضا مي

كنار محروميت و (ها به صور متفاوت  ويژه شهرهايي كه شهروندان آن است براي تمامي شهرها به
برند  از تعارض شديد رنج مي) منيت و همبستگياز حق به صلح، ام هايي از مرد گروه گذاشتن

اخالقي حق به شهر تعريف حقوق جديدي نيست، بلكه در حقيقت  گاه نظراز  .)31:2006، 1سفير(

 
1. Safier 
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ها در جامعه، در كوشش است تا به تشريح نقش و حق  اين رويكرد با اتخاذ زبان حقوق و مسئوليت
  . ي به زندگي روزمره شهري بپردازدده در شكلهميشگي مشاركت شهروندان 

  
 ي كاربست حق به شهرابي نهيشيپ) ب

. )3نمودار شماره ( را به موازات هم طي كرده است عملدو مسير ايده و ، مفهوم حق به شهرتوسعه 
بندي اصلي  شهر به يك صورت بهدر واقع حق . است ايدهي جلوتر از تا حداما با اين وجود، عمل 

سعيدي رضواني، ( براي تغيير اجتماعي در تمام جهان تبديل شده است رو هاي پيش خواست
هم (هاي اجتماعي جوامع متفاوت  در جنبش حق به شهر  از آن جا كه نفوذ انديشه. )90:1391

قابل توجه است، در اين بخش به وجوه عملي و تجربي حق حضور ) يافته و هم در حال توسعه توسعه
البته الزم به اشاره است كه تعدادي از  .شود ي، پرداخته مل از آناقدامات سياسي حاصدر شهر و 

اند از جمله مارك پورسل،  پردازاني كه به بررسي مفهوم حق به شهر در آثار خود پرداخته نظريه
 اقدامات از بسياري و شهر به حق از هنري لوفور  راديكال مفهوم ميان آشكاري شكافاعتقاد دارند كه 

 )اند از لوفور  گرفته سكونت و مصرف بر تاكيدهاي خود را چون  مفاهيم و ريشه هرچند كه(معاصر 
 ليبرال چارچوب در بيشتر كه دارند گرايش شهر به حق از دركي به تجربيات اين .دارد وجود

 راديكال ايمبارزهو  فرياد يك عنوانبه، متفاوت كامالً را شهر به حقاما لوفور   .است مطرح دموكراسي
نگارندگان اين مقاله ). 141:2013پورسل، ( است كرده بيان داريسرمايه و دولت از فراتر حركت براي

 عنوان تحت لوفور  كه چيزياند كه  از رهگذر بررسي منابع مطالعاتي متعدد به اين امر اعتقاد يافته
 فرايند آن طريق از فرد كه است عملي ،كند يم ياد آن از شهر به حق به دست آوردن براي پراكسيس

 را او لوفور  ماركسيستي هايريشه اگرچه .رساندمي به انجام را ثابت يجهان آفريدن حال يندرع و شدن
 و فضا توليد فرايند او به نظر اما ،كند يم فرودست طبقات توسط انتقادي راديكال حركات هوادار

 .است پراكسيس از نمونه يك تنها انقالب در واقع .شودنمي ممكن انقالب طريق از تنها پراكسيس
 لوفور  كه باشند چيزي بارز نمود توانند مي منشورهاي صادره و يشهر هاي حركت و هاجنبش

   .نامدمي پراكسيس
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  1مقايسه زماني ايده و عمل حق به شهر): 1(نمودار 

  
 - اي منطقه -در سطوح متفاوت ملي هاي گوناگون منشورهاي حق حضور در شهر به شكل

ها در جهت كاربست مفهوم حق به شهر در سطوح  ترين كوشش از مهم. اند يداكردهشهري نمود پ
هاي حقوق  ي حق به شهر اشاره كرد كه از سوي سازمانمنشور جهانتوان به  اي، مي جهاني و منطقه

 تا شود محسوب بشر حقوق عنوانبه بايد شهر به حقاين منشور اذعان دارد كه . بشري محقق شد

 اساس اين بر .كنند تضمين آن را و بگذارند احترام حق اين به خود شهروندان به نسبت هادولت

 قانوني بندهاي به كردن اضافه به منظور هادولت براي را جديدي حقوق كه يافتند ظهور منشورهايي

 در بشر حقوق از حفاظت اروپايي منشورتوان به  از جمله اين منشورها مي .دهندمي پيشنهاد خود
. است، اشاره كرد جهان مورد تصويب قرار گرفته كشور 21 در شهر 350 از بيش شهر كه توسط

شود،  ترويج داده مي شهرهاي آموزنده جنبش آموزنده كه توسط شهرهاي همچنين است منشور
 و را هدف قرار داده جنسيتي برابريكه  محلي زندگي در مردان و زنان برابري براي اروپايي منشور
يكي از اولين در مقياس شهر نيز . پردازد مي دموكراتيك اصول ترويج آبردين كه به كار دستور
 هايسازمان. محقق شد 2001در كشور برزيل و در سال  اين مفهومها در جهت كاربست  كوشش

   براي شهر به حق از دفاع به ،2بزرگ رهايهش فقير هايمحله در خصوصاً شهري، فقراي حامي

 
هاي مورد اشاره، از ميان بر استنادترين و معتبرترين منابع موجود در ارتباط با  ذكر اين نكته الزم است كه نمونه. 1

  . اند مفهوم حق به شهر انتخاب شده
2. Favelas 
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 1شهر قانون عنوان با ايالتي قانوني گيريشكل منجر به هاآن كوشش. پرداختند شهري نشينانزاغه
 يتبه رسم«از جمله مواد مهم اين قانون  .دارد نظارت شهري توسعه بر جامع طور به كه شد

 رسمي هايبخش به زمان طول در هاآن ورود و شهرهاي در غيررسمي يها سكونتگاه »شناختن

 )فقيرنشين محالت در چه و رسمي بخش در چه( شهري زمين توسعهكوشش در جهت  و داقتصا
اي نيز در  كوشش مشابه. است اشپيراموني هايپهنه و زمين »اجتماعي مصرف ارزش«مبتني بر 

 ورنشمر شهر مونترآل در جهت كاربست عملي مفهوم حق به شهر شكل گرفت كه منجر به صدو

 شهري حكمراني ميان رايزني طوالني فرآيند از پس منشور اين. شد مونترآل هايمسئوليت و حقوق

 بين اي نامهتفاهم كه شد، تصويب 2006 سال در مونترآل شهرداري توسط جامعه، مدني هايگروه و

 مثابه به »شهروندان« تعريفاز جمله مواد اين منشور،  .شودمي محسوب شهر شهروندان و شهرداري

گيريتصميم در مشاركت نظير حقوقي طرحو  كندمي زندگي شهري محدوده در كه شخصي هر
 پايدار توسعه و شهري خدمات فيزيكي، ايمني فرهنگي، حقوق قيمت،ارزان مسكن شهري، هاي
هاي  اي فعال از گروه ويژه در اياالت متحده آمريكا، شبكه هاي اخير به همچنين در سال. است

 .اند گرفته شكل 2شهر به حق اتحادبا نام  واحد ايده يك عنوانبه شهر به حق مفهوم تحتاجتماعي 
روي  بر بيشتر تأثير به يابي دست براي كوششي در را 3مردم نهاد هايسازمان شهر به حق اتحاد

 راندن بيرون نظير مسائلي روي ه براعضاي اين اتحادي .آوردمي گرد هم متعدد، شهري مسائل

مي كار... شهري و  عدالت فرهنگي، حفاظت خانماني،بي محيطي،زيست عدالت شهري، ساكنان
 توسعه ملي قوانين در جهت وضع اتحاد هاي اين الزم به يادآوري است كه سهم عمده كوشش. دنكن

 اين مجموع در. كند متعادل شهري زمين اجتماعي مصرف باارزش را مالكيت حقوق كه است شهري

  .است شهر به حق ايده تجربه و شناخت براي جامعه مدني هاي گروه توسط گسترده كوششي اتحاد

  
  شناسي و چارچوب تحليلي پژوهش روش

دريافت و ارائه فهم (شده در ذهن پژوهشگر  يفتعرراهبرد غالب در اين پژوهش بر اساس مساله 
هاي عمل  اي از شيوه پژوهش كيفي شامل مجموعه. راهبرد كيفي است) دقيق از مفهوم حق به شهر

پژوهش كيفي مستلزم نوعي رويكرد . سازد مي مشاهده قابلتفسيري است كه جهان را -مادي
كه پژوهشگران كيفي امور را در محيط اين بدان معناست . گرايانه به جهان است يعتطبتفسيري و 

بخشند  يمها  اي كه افراد به آن ها را بر اساس معاني كنند پديده شان مطالعه كرده و سعي مي طبيعي
 به كيفي يها روش در يي كهآن جا از). 1393كرسول، ( براي خود معنا بخشيده و يا تفسير كنند

 
1. City Statute 
2. Right to the City Alliance 
3. Community Based Organizations (CBO) 
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 ها، يافته تحليل بخش در يزحاضر ن در پژوهش است،  داده تاكيد بر توليد  داده يآور جمع جاي

همچنين  .اند نكرده داده يآور جمع به را محدود خود يعني ،اند پرداخته ها يافته تفسير به نگارندگان
تحليلي براي انجام  -الزم به اشاره است كه متناسب با راهبرد كيفي، از روش تحقيق توصيفي 

در پژوهش حاضر كوشش شده است تا مفهوم ). 1392ورنس نيومن، ال(برده شده است  پژوهش بهره 
پردازان پيرامون اين  يهنظرهاي هنري لوفور  و ساير  حق به شهر از بعد نظري با توجه به نگاشته

شهري مرتبط با مفهوم حق به / ملي/اي موضوع با كاربست آن در عمل در قالب منشورهاي منطقه
به ها  هاي مورد استفاده براي گردآوري و تفسير داده شيوه. گيردشهر مورد بررسي و تحليل قرار 

 به كيفي، بيشتر محتواي حليلت. استن نظرا هاي صاحب يني، تحليل اسناد و ديدگاهسند گز صورت

 بيشتراين شيوه  از استفاده. است موضوع يك پيرامون دقيق توصيفي ارائه و اطالعات تقليل دنبال

 دانش خواهد مي محقق و نداشته وجود پديده يك درباره كافي اطالعات كه  دارد مي ضرورت زماني

 هاي داده به رجوع با محقق). 27:1391كريپندورف، (كند  فراهم خصوص اين در را الزم اي زمينه
 با مرتبط مضامين و مفاهيم ترين اصلي به نهايت در تا كند مي خالصه را ها آن تدريج به مطالعه، مورد

يري در اين پژوهش همانند گ روش نمونهاشاره است كه   الزم به .كند پيدا دست تحقيق موضوع
گيري در تحقيقات كيفي از نوع هدفمند است و حجم نمونه نيز به سطح اشباع نظري مسائل  نمونه

افتد كه  محقق به اين نتيجه برسد كه در  اشباع نظري زماني اتفاق مي(پژوهش بستگي دارد 
). يابد ديگر مفاهيم جديدي ظهور نمي يافته و هاي مشابه دست مفاهيم و پاسخ اي از كار به مرحله
 تكنيك اين. شوند مي شده نيز با روش تحليل تماتيك تحليل و بررسي يگردآورهاي نهايي  داده

 برجسته با كه است اسنادية مشاهد هعمد هاي روش از يا مداخله يرغ و يواكنش يرغ تحقيقي

 و پژوهش موضوعة دربار هـا متن از اي مجموعه در پراكنده طور به كه نكاتي دمن نظام بيان و ساختن
آغاز  ها پيام اين هاي ويژگي و هاشان پيام يافتن ها، آن  تحليل را خـود كـار شده، مطرح آن هاي مقوله
 و روايي از قبولي قابل درجات و عموميت مندي، نظام عينيت، با تحليل اين تا كوشد مي كند و مي

 آيد  فـراهم مـواد و هـا مـتن آن از يهـاي اسـتنتاج به يابي دست ةزمين و برسـد؛ انجام به پايايي
محمدپور، (هاست  داده در يابيالگو دنبال به تحليل نوع ديگر، اين سخن به ).30:1391كريپندورف، (

67:1392 .(  
  

    شهرسازي مفهوم حق به  ها؛ قاعده يافته
شده است تا تعدادي از  سعيرو  در پژوهش پيشكه در بندهاي پيشين اشاره شد،  همان طور

كه توسط هنري لوفور حق به شهر پيرامون مفهوم عملي  و اقدامات هاي نظري كوشش ترين مهم
از اين رو مطابق  .مورد بررسي و واكاوي قرار گيرند اسناديتحليل  تكنيكبا استفاده از  شده مطرح
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، پر استناد ترين منابع در دو بخش ايده و عمل ازجمله مقاله، كتاب، گزارش و 1شماره با نمودار 
هاي هنري لوفور  و افرادي كه به خوانش كارهاي  سند در ارتباط با مفهوم حق به شهر  شامل نوشته

هاروي، (، )2002ديك و گيلبرت، (، )1996و لباس  كوفتن(، )1992، من يدفر(او پرداختند چون 
اقداماتي چون و  )2009ماركوس، (، )2013؛ 2008؛ 2002پورسل، (، )2003ميشل، (، )2003

 آموزنده، شهرهاي ، منشور1شهر در بشر حقوق از حفاظت اروپايي منشور ي حق به شهر،منشور جهان
 منشور ،قانون شهري برزيل ،20062محلي  سطوح زندگي در مردان و زنان برابري اروپايي منشور

ترين ارجاع و توجه را  كه بيشحق به شهر مكزيكوسيتي  منشور ،مونترال] هاي يتلمسئو و حقوق[
؛ 2009؛ ماركوس، 3013پورسل، ( اند در مطالعات مربوط به حق به شهر به خود اختصاص داده

 -ان .؛ يونسكو و يو2010، 3؛ سوگرينيز و ميتيوت2010هبيتات،  -ان .؛ يو2009سن،  براون و كريستن
كار ابتدا با كمك تحليل اسنادي متون مورد  براي اين .اند مورد بررسي قرارگرفته .)2006هبيتات، 

سپس با استفاده از مقايسه تطبيقي . هاي معنايي استخراج شدند ترين گزاره بررسي تعدادي از مهم
، 4براون و كالرك(گيري از روش تحليل تماتيك  هاي مستخرج از دو بخش پيشين و با بهره گزاره

در ادامه براي . 5سازي آن پرداخته شد تري از مفهوم حق به شهر و قاعده به درك روشن) 2006
هاي مبنايي از تحليل و  ترين گزاره يافته كوشش شده است تا مهم درك بهتر مراحل تحليل انجام

بررسي متون نظري و اسناد قانوني مرتبط با مفهوم حق به شهر  و نقشه تماتيك  حاصل از 
  .هاي مبنايي آورده شوند كدگذاري

  
جريان نظري مفهوم  شده از تحليل اسنادي هاي مبنايي  استخراج ترين گزاره برخي از مهم): 1(شماره ل جدو

  )ايده( حق به شهر
  شده هاي عقالني و منطقي استخراج گزاره

o شهروند چه دارد وجود افراد تمام براي شهر به حق.دارند حق آن به نسبت كنندمي زندگي شهر در يك كه افرادي 

  .غريبه چه و رسمي
o فضا ايجاد و تخصيص طي در حقوقشان بايد كه است گروهي حقوق تجديد و مطالبه بيان، معناي به شهر، به حق 

  .شود لحاظ شهر در
o است شهري فضاهاي در هايشانفعاليت زمان و فضا درباره نظراتشان اعالم براي شهري فضاي كاربران حق.  

 
1. European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City 
2. European Charter for Equality of Women and Men in Local Life 
3. Sugranyes & Mathivet 
4. Braun & Clarke 

ها و مفاهيمي را كه به واسطه  ها، روابط بين آن سازي ها استخراج شده است مقوله هريك از گزاره  نقشه تماتيك كه از كدگذاري. 5
  .دهد اند، نشان مي ها شكل گرفته آن
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  شده هاي عقالني و منطقي استخراج گزاره
o و ممتاز جديد اربابان از شهر كاربري آوردن چنگ به براي شهر در حضور ةمطالب حق متضمن شهر به حق 

  .است فضا كردن دموكراتيزه
o شهروندان بنابراين و كندمي توليد را شهري فضاي كه است تصميماتي سمت به شهر، به حق اصطالح گيريجهت 

  .يابندمي نظارت شهري فضاي توليد بر
o ساختارهاي دادن شكل از فراتر چيزي شهري فضاي توليد بلكه نيست، ملموس و فيزيكي فضاي تنها فضا، از مقصود 

مي تنظيم را آن كه است اجتماعي روابط توليد باز و توليد و روزانه زندگي ريتم ايجاد متضمن شهر، مادي فضايي
  .كند

  
منشورهاي حق به  از تحليل اسنادي شده هاي مبنايي استخراج ترين گزاره برخي از مهم): 2(شماره ل جدو

 )عمل( شهر

  شده هاي عقالني و منطقي استخراج گزاره  تجربه عملي

 منشور جهاني
  آموزنده شهرهاي

  )2004 و 1994(
المللي  اتحاديه بين( 

، 1شهرهاي آموزنده
2004(  

o رو براي  هاي پيش حق برخورداري آزادانه و برابر از فرصت:حق به شهري آموزنده
  اوقات فراغت و رشد فردي براي تمامي ساكنان شهر؛آموزش، 

o ي خود را پيدا و حفظ كرده و آن را نمايش دهدشهر بايد هويت پيچيده: تعهد شهر .
هاي انساني ها، فرهنگ و زبان گروهرشد شهر بايد در هماهنگي با حفاظت از ساختمان

افراد مسن و همچنين فضاي شهري بايد نيازهاي همه از جمله معلوالن،  و بوده
  كودكان را پاسخ گويد؛

o هاي مديريت شهري موظف است تا تاثير فعاليت: خدمت رساني به ساكنان شهر
ها را بر روي كودكان و جوانان ارزيابي كرده و والدين تفريحي، فرهنگي و ساير فعاليت

جدايي «را قادر سازد تا در امر آموزش فرزندان خود مشاركت داشته باشند همچنين 
  .را به خصوص براي مهاجرين جديد كاهش دهد» يني و به حاشيه رانده شدنگز

 منشوراروپايي
 حقوق از حفاظت

  شهر در بشر
  )2006 و 2000(

 
شوراي شهر (

  )2006، 2بارسلونا

o كنند، تعلق دارد؛ شهر يك فضاي جمعي است و به كساني كه در آن زندگي مي 

o حفاظت مذهبي، و زباني آزادي تبعيض، عدم و برابري ترويج شهر، به حق: اصول اوليه 
 همكاري؛ و همبستگي ترويج پذير، آسيب شهروندان از

o خصوصي افراد؛ حريم از حمايت سياسي، مشاركت به حق: حقوق مدني و سياسي 

o ،خانه، فرهنگ، كار، به اجتماعي، حمايت به حق: اجتماعي و فرهنگي حقوق اقتصادي 
 شهر؛ در برخورداري از آرامش پايدار و شهري توسعه زيست، محيط بهداشت،

o شفافيت؛ اصل كارآمد و عمومي خدمات: حقوق مربوط به مديريت دموكراتيك محلي 

o شفاف بودجه محلي، پليس بودن دسترس در عدالت، به دسترسي: تضمين حقوق بشر 
  .مشاركتي و

 
1. International Association of Educating Cities (IAEC) 
2. Ajuntament de Barcelona 
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  شده هاي عقالني و منطقي استخراج گزاره  تجربه عملي

  قانون شهري برزيل
)2001(  

  
  )2001، 1پليس(

o ر؛شه در غيررسمي هايگاهسكونتختيشنا رسميتبه  
o  اجتماعي پيچيده كاركردبر  ، مبتنياقتصادي كاركرد بر عالوه شهري فضايتعريف 

 فضاها؛

o ؛ساكنان اجتماعي نيازهاي با خصوصي مالكيت منافع ميان تعادل ايجاد  
o زمين؛ مالكيت مفهوم تعريف باز  
o اجتماعي؛ مبتني بر ابعاد شهري مالكيت حقوق تعريف باز  
o شهري؛ مديريت در دموكراتيك ترويج مشاركت 

o شهري؛ حكمراني  تقويت  
o شهري پايدار؛ تنظيم زمين از حمايت براي ملي تصويب برنامه 

o شهري مراكز در بخشي هاي توان اجراي طرح.   

 و حقوق[ منشور
هاي  مسئوليت

  مونترال] شهري
)2002(  

 
شوراي شهر (

  )2002، 2مونترال

o مشاركت و مالي، شفافيت موثر، مشاركت طريقازشهرونداندموكراتيكحقوقترويج 
  اقليت؛ هايگروه و زنان

o فقر؛ كاهش به اقدام و خدمات و مناسب مسكن ترويج  
o فرهنگي؛ هايشيوه تنوع و موجود، ترويج طبيعي و فرهنگي ميراث حفظ 

o تفريحي؛ خدمات و امكانات ورزشي، و فيزيكي هاي فعاليت سرگرمي، و تفريح به حق  

o طبيعي؛ محيط از حفاظت و توسعه براي نياز مورد الزامات با زيست محيط از حفاظت 

o عمومي؛ فضاي از استفاده در ايمني زنان و براي امنيت امن، توسعه ترويج 

o و تعمير و منصفانه خدمات ارائه باال، باكيفيت شهري خدمات حق برخورداري از 
  .مناسب مديريت و نگهداري

منشور جهاني حق 
  به شهر

)2004(  
براون و ( 

  )2009سن،  كريستن

o اجتماعي است؛ روابط از ايشبكهكنندةتسهيلسكونت در شهر كهحق 

o در شهر؛ جمعي وساز ساخت و اجتماعي انسجام حق 

o زيست باعزت در شهر؛ حق برخورداري از 

o همزيستي؛ حق 

o مشاركت و دسترسي به مديريت شهري؛  حق 

o برابر براي همگان برخورداري از حقوق حق.  

 اروپايي منشور
 و زنان برابري
سطوح  در مردان

  محلي زندگي
)2006( 

هاي  شوراي شهرداري(

o برابري زنان و مردان؛ 

o هاي شهري؛ گيري مشاركت برابر زنان و مردان در تصميم 

o اي براي رسيدن به برابري؛ هاي جنسيتي پايه از بين بردن كليشه 

o توسعه برابر؛ باهدف دولت هاي فعاليت تمامي در جنسيتي ديدگاه تلفيق 

o ريزي توسعه باهدف برابري؛ هاي مناسب براي پي ها و برنامه طرح  
o گويي دموكراتيك و ارائه خدمات ؛ ترويج برابري از طريق پاسخ  
o دسترسي به سالمت و آموزش، جلوگيري از قاچاق انسان و خشونت مبتني بر جنسيت.  

 
1. Polis 
2. Ville Montréal 
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 هاي مبنايي نقشه تماتيك حاصل از كدگذاري گزاره):2(نمودار         

  شده هاي عقالني و منطقي استخراج گزاره  تجربه عملي
 )2006، 1اتحاديه اروپا

  اتحاد حق به شهر
)2007( 

  )2009ماركوس، (

o ؛آزاد و پربازده معيشت يك از بهرمندي براي برابر فرصت 

o ها،دارايي ديگر و زمين مالكيت وراثت، حق شامل اقتصادي منابع به برابر دسترسي 

 ؛مناسب هايفناوري و طبيعي منابع بانكي، اعتبار

o ؛اجتماعي و فرهنگي مذهبي، معنوي، شخصي، توسعه برابر فرصت 

o ؛عمومي هاي گيري تصميم در مشاركت براي برابر فرصت 

o فرهنگي و طبيعي منابع از استفاده و حفظ به نسبت برابر وظايف و حقوق.  
  

  
به  راديكال پارادايم عنوان يك به شهر به هاي پژوهش حاكي از آن است كه مفهوم حق يافته

مباني نظري  بر طبق .در بستر شهروندي شهرهاي امروزي است مفهومي تغييرات ايجاد دنبال
شود و دربرگيرنده  مي تصور ساكنان تمامي حقي برايعنوان  بهپژوهش مشخص شد كه حق به شهر 

 
1. The Council of European Municipalities  
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يك از اين حقوق در هر و حق مشاركت شهري است البته الزم به يادآوري است كه  1حق تملك فضا
گيرند اما فلسفة اساسي  فرهنگي تفسيرهاي متفاوت به خود مي و سياسي ملي، بسترهاي متفاوت

هاي زندگي  اين مفهوم همچنان توانا ساختن تمامي ساكنان شهر در برخورداري از تمامي فرصت
 شمول شهري؛ ترين مقوالت سازنده مفهوم حق به شهر شامل حكمراني  رو مهم از اين.شهري است

  . فضايي است دسترسي و تنوع و سرزندگي ؛اجتماعي
  

 گيري نتيجه

توان نتيجه گرفت  گونه مي از رهگذر بررسي و تحليل متون متعدد پيرامون مفهوم حق به شهر، اين
 است انساني حق يك شهر به حق .كنند يم زندگي آن در كه است افرادي تمام به متعلق شهركه 

 حق اين گرفتن قرار. است شهري امور در آنان مشاركت و شهروندان به شهر يافتن تعلق شامل كه

 هاي ويژگي و قوميت مليت، از نظر صرف انساني هر كه است معني اين به انساني حقوق چارچوب در

رو اولين مقوله و جزء  از اين .است حق اين از بهرمندي ةشايست بودن انسان دليل به تنها فرهنگي،
 براي خوب شهري حكمراني. شهري است شناسي حق به شهر، مقوله حكمراني  اساسي در مفهوم

مبتني بر  راهبردهايي طريق كاربست از توانند مي ها دولت. است حياتي مقابله با مساله فقر در شهر
نابرابري را در شهر فراهم آورند اما  و فقر اقدامات ابتكاري در برابر مساله فقر شهري، موجبات كاهش

و  2دواس(شود  موجب ميا ر تشديد فقر شهري ضعيف و سركوبگر اقدامات و ها يري سياستكارگ به
 در از جمله در ايران التين، آسيا و امريكا آفريقا، در شهري ساكنان از بسياري. )95:2004همكاران، 

در  .است شده منجر فقر شهري به افزايش شهرها، سريع رشد و كنند، مي زندگي شديد فقر شرايط
اين ميان مفهوم حق به شهر راهبردي است در جهت ترويج متناسب مفاهيم توسعه و عدالت از 

 يشپهاي  جانبه در فرصت طريق پرورش و آموزش تفويض قدرت به شهروندان براي مشاركت همه
هاي آن در  ي  خوب شهري و شاخصتوان به مفهوم حكمران يمدر اين ارتباط . يشان در شهررو

از . سازي در شهر اشاره كرد جهت بهبود كيفيت زندگي ساكنان و دسترسي شهروندان به امر تصميم
 اين شاخص جهاني به دنبال. توان به شاخص جهاني حكمراني  خوب شهري اشاره كرد يمآن جمله 

 تعريف حق وها  زاغه بردن بين از مشاركت شهروندان، شفافيت، ترويج افزايش براي ابزاري توسعه
  :محور مهم شكل گرفته است 4ها از  اين شاخص .شهري است فقراي براي امن تصرف
 شهروندان؛ هاي ينگران به و پاسخ خدمات ارائه مالي، مديريت در يور بهره مثالً: اثربخشي -

 
1. Appropriation 
2. Devas 
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 و سياست شهري، زندگي اساسي نيازهاي به يريگ جهت بدون دسترسي مثالً: برابري -
 پذير؛ يبآس اقشار و دستان تنگ منافع با موافق

 عادالنه انتخابات و آزاد قوي، محلي نمايندگي هاي يدموكراس طريق از مثالً: ساالري مردم -
 مشاركتي؛ گيري يمتصم فرايند و شهرداري،

 و مركزي دولت براي پاسخ محلي، يها دولت عملكرد در شفافيت مثالً: گويي پاسخ -
 ).2006، 1تيلور( انسجام و يكپارچگي ترويج و شهروندان،

سه گروه از ساكنان شهر را كه شناسي حق به شهر، شمول اجتماعي است كه  مقولة بعدي در مفهوم
زنان، مهاجران و  .تكنند، مدنظر قرار داده اس بيشترين تبعيض را در اكثر شهرهاي جهان تجربه مي

  .كارگران شاغل در بخش اقتصاد غيررسمي
 زندگي ناامني يا و محروميت فقر، در زنان از نفر ها يليونم جهان، شهرها در سراسر بسياري از در
 محل تبعيض در هاي خانگي، بسياري از اين زنان در معرض مشكالت متعددي چون تهديد. كنند مي
روست كه شهر تبديل به حافظة  از اين. كنند دست و پنجه نرم مي... منع آموزش و كار،

هاي اتحاديه اروپا،  شوراي شهرداري( اند شده فراموششده است كه زنان در آن اي  يافته سازمان
 باهدفمفهومي . مفهوم حق به شهر كوششي است در جهت احقاق حقوق زنان در شهر). 2006

كني فقر و ترويج  يشهرتوانمندسازي دوباره زنان و توجه دوباره به نقش پررنگ زنان در كمك به 
ها و معيارها موثر در تعريف حق  از جمله شاخص). 2010هبيتات،  -ان.يو( هاي شهري پايدار سكونت

 يتوانمندساز و جنسيتي برابري ترويج ،2ي توسعه هزاره سازمان مللها باهدفزنان به شهر، منطبق 
كه در مقدمه اشاره شد، يكي از نتايج رشد روزافزون شهرها، افزايش مهاجرت  همان طور. زنان است

 اند رسوم شده و آداب و فرهنگ، مردم، از اي ملقمه به تبديل حاضردر حال شهرها . به شهر است
را ... آموزش و و دانش رفاه، به دسترسي بسياري چون فرصت مزاياي شهرها .)128:2008، 3بالبو(

 اغلب مهاجران به دليل فقدان توجه مديريت شهري، اما با اين وجود،. آورند راهم ميبراي مهاجران ف
. مانند باقي مي خود تامين سرپناه و ارتباطات در برقراري خويشاوندي يا و خانوادگي شبكه به وابسته

 ارائه(شوند  شهري محسوب مي اقتصاد اصلي اجزاي از از اين رو و با توجه به اين نكته كه مهاجران
 ، اغلب)شهري غيررسمي اقتصاد يا و خدمات ساختمان، بخش در يرپذ انعطاف كار نيروي هزينه كم
اهميت پديده  وجود اما با. كنند ويژه از منظر قانوني زندگي مي به نشده محافظت و بد شرايط در

شهرها  شهرهاي بسيار كمي در جهان قوانين صريحي در ارتباط با مهاجران در مهاجرت در شهر،
قادر  شهري هاي ياستس و در شهر وجود دارد، مهاجران تعداد از آمار درستي ندرت به .اند وضع كرده

 
1. Taylor 
2. The UN Millennium Development Goals, 2000 
3. Balbo 
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چالشي اساسي در  بر اين اساس مهاجرت،. نيست شهري مهاجران و فقيران بين به ايجاد تمايز
 يعني شده حق به شهر يبررسبا توجه به منابع . تعريف و درك درست از مفهوم حق به شهر است

. است كرده ارائه شهر كه مزاياي به دسترسي براي مهاجران، جمله تمامي ساكنان شهر از براي حق
بالبو، (گذرا است  جمعيت براي حقوق و بازنمايي آگاهي، ترويج براي روش حق به شهر بهترين

خورد با به مفهوم حق به شهر يكي از راهبردهاي اساسي در بر توجهبر اين اساس و با  .)131:2008
چالش مهاجران در شهر پذيرش شمول اجتماعي مهاجران و اتخاذ رويكردي جامع از سوي مديريت 

  .ها است شهري در مواجه با آن
 افزايش شاهد گذشته سال 20ويژه توسط سازمان ملل، در  يافته به انجامي ها پژوهشبا توجه به 

 ايم توسعه بوده در حالويژه كشورهاي  به شهرهاي جهان در غيررسمي اقتصاد در بخش يتوجه قابل
ي متفاوت در شهر بروز ها بخشدر ايران نيز اقتصاد غيررسمي در  .)2009سن،  براون و كريستن(

امروزه پديده  .ي در شهر استفروش دستهاي آن پديده  ترين چالش كرده است كه شايد يكي از مهم
 .شود يررسمي در جهان را شامل ميغ قتصادا هاي بخش ينتر بزرگ از يكي فروشي در خيابان، دست

در شهر هستند  يرقانونيغگران  حذف اين معامله به دنبالمديران شهري غالبا  و محلي مقامات اما
 از كارگران اين بخش پرداخته و به دنبال به حمايت ندرت به شهري سياست .)146:2008براون، (

از اين روست كه مفهوم حق به شهر در  .فقر است تشديد و معاش آنان امرار هاي و راه درآمدف حذ
از ايده و  شده استخراجهاي  و مطابق با گزاره شده مطرحيررسمي غمقابله با حذف كارگران اقتصاد 

اين مفهوم است،  اساسي جزء كه شهري، عمل حق به شهر، راهبردهايي براي حمايت از معيشت
هاي موفق در اين زمينه  از جمله نمونه. دهد قرار ميتوانمندسازي اين گروه از ساكنان شهر را مدنظر 

افزايش . تحقق حق به شهر براي ساكنان فقير در اسپانيا اشاره كرد توان به جنبشي در راستاي يم
هاي صورت گرفته، با ايجاد  اما حركت. فقر در اسپانيا موجب تشديد نابرابري در اين كشور شده بود

  .جلوگيري از حذف افراد فقير از چرخة زندگي شهري پرداختند تغييراتي در قانون، به حمايت و
بحث . و سرزندگي شهري است شناسي حق به شهر، عامل تنوع مقوله سوم در مبحث مفهوم

كند  يمنژادپرستانه در شهر، چالشي ديگر را پيش روي مفهوم حق به شهر مطرح هاي  وجود تبعيض
ي تمام كاربران شهري در ريدر برگديدگاه به معناي تنوع از اين . و آن مساله تنوع در شهر است

رسميت  به«تنوع با مفهومي به نام  راستادر اين . ها هاي فرهنگي آن شهر است، فارغ از تفاوت فضاي
ريزي بازتاب هدفي آرماني  بخشي از دكترين برنامه عنوان بهتنوع رو  از اين. شود تكميل مي» شناختن

شود و نيز بستر  وابسته به فرايندي است كه براي رسيدن به آن طي ميمطلوبيت تنوع بسيار . است
در اين ميان مفهوم حق به شهر در  .كند طبقاتي، قومي و نژادي است كه در چارچوب آن عمل مي

 نژادپرستي، برابر در ويژه امنيت شهروندان به خواستار واكنش به چالش امروزي تنوع در شهرها،
شهري و تفريح و  خدمات به دسترسي در برابر يها فرصت ترويج بري،برا هاي سياست بر نظارت
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توان به اتحاد حق به شهر در كشور  در همين راستا مي .است سرگرمي براي همگان و ارتباطات
هاي اجباري  جايي آغاز به كاركرده است و مبارزه با تبعيض، جابه 2007آمريكا اشاره كرد كه از سال 

  .داده استخود قرار  دستور كارها را در  يساز ياناعدر شهر و 
صنعتي،  انقالبپس از  .حق به شهر است مفهومكننده  فضايي كامل در انتها نيز مقوله دسترسي

تحوالت اجتماعي و اقتصادي، شهرنشيني را به شدت تحت تاثير قرار داده و در فضايي لجام 
برنامة روستايي، مديريت شهري را  شديد و بي از مهاجرت متأثراي  گسيخته و بدون برنامه و تا اندازه

رو ساخته، بلكه در عصر جهاني شدن، مديريت كارآمد و  به تنها در ارائه خدمات عمومي با مشكل رو نه
روست كه امروزه در ارتباط با حل  از اين. كرده است ليتبداثربخش را به يك مديريت منفعل 

شهري، عدالت اجتماعي و همچنين رفاه  معضالت و مشكالت شهري، توزيع خدمات عمومي
ترين  بنابراين يكي از مهم). 151:1387وارثي و همكاران، (شهروندان مورد تاكيد قرار گرفته است 

هاي دولت و نهادهاي عمومي در پاسخگويي به نياز شهروندان، مسالة دسترسي به خدمات  چالش
حيات شهري دارد و نبود يا مديريت خدمات ارتباط تنگاتنگي با ). 2009، 1مرسير(شهري است 
تواند معضالت  به خواست شهروندان در دسترسي به خدمات شهري، مي توجهها و عدم  نادرست آن

جعفري صميمي، (ايجاد نمايد ... نظمي شهري، معضالت اجتماعي، سياسي و يباساسي از قبيل 
يري بر ساختار، ماهيت شهر و پذنا جبرانعدالتي در نحوة توزيع خدمات شهري، تاثير  يب). 85:1390

. كند رو مي به هاي جدي رو جدايي گزيني طبقاتي محالت شهر گذاشته و مديريت شهري را با چالش
به اين تظاهرات . استانبول تركيه اشاره كردر د 2013در سال  توان به تظاهرات پارك گزي مثالً مي

كسب سود  براي خريد مجتمع توسعه يك مردمي با پارك گزي و مخالفت كوشش براي حفظ دنبال
 شهري خدمات به يي، دسترسي ها رو در بستر چنين چالش از اين. ي پارك گزي بودبه جا بيشتر
از آنجايي كه . است شهر به حق در ذاتي آزادي و انتخاب آزادي حق به رسيدن براي بنيادي الزامي

تماعي و فضايي شهر است، توجه شكل و ماهيت كالبدي، اجساختار دهندة خدمات عمومي شهري 
به معيار عدالت در توزيع آن و بهرمندي تمام ساكنان شهر از خدمات شهري از جمله مقوالت بسيار 

كه از تحليل و مقايسه ايده و  همان طورحق به شهر . مهم در ارتباط با مفهوم حق به شهر است
از . هاي زندگي شهري است عمل مشخص شد مبتني بر برخورداري تمام ساكنان شهر از فرصت

گذاري بين  شهري و سرپناه بدون تبعيض و تفاوت خدمات به كه توجه به حق دسترسي ست رو نيا
تواند نقشي  ها و توزيع مناسب عملكردها، مي با تضمين مساوي بودن اين فرصتر ساكنان يك شه

وان به تجربة اتحاد ت در اين راستا نيز مي. كننده در بسط مفهوم حق به شهر ايفا كند يينتع
را تحت لواي ا اكتبر اشاره كرد كه تمامي اعتراضات موجود در سرتاسر اروپ 19كشورهاي اروپايي در 

 
1. Mercier 
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اصلي اين اتحاد شعار مسكن براي همه نه  فراخوان. خواست حق به شهر و حق به مسكن متحد نمود
به مطالب مورد بحث، مفهوم حق به شهر را كه  با توجهبنابراين و  .براي منفعت اقتصادي است

  :كرد ترسيم مدل مفهومي زير صورت به نتوا مي دربرگيرنده دو حق مشاركت و تخصيص فضا است،
  

  
  حق به شهر  مدل مفهومي؛ ارتباط مقوالت انديشه): 3(نمودار 

  
  :شناسي انديشه حق به شهر شامل موارد زير است رو، مفهوم از اين
اين مفهوم حقوق خاصي را . مفهومي متفاوت از حقوق موجود در شهر است شهر به حق -

 را در) زنان، مردان، شهروندان رسمي يا غيررسمي(شهر  كند بلكه ساكنان تضمين نمي
 همچنين اين مفهوم. سازد شهري توانا مي زندگي مزاياي آزادانه از دسترسي و برخورداري

ارائه اين حقوق  تسهيل براي  دولت از حمايت رد شهر ساكنان براي هايي را نيز مسئوليت
  .نمايد تعريف مي

مديريت شهري از مفاهيم كليدي در ارتباط با حق به شهر  در وري بهر و عدالت شفافيت، -
 به حق كنند؛ ايفا مي محروميت و شهري فقر با مقابله در مهمي مديران شهري نقش. است
 ساكنان آن به منظور و ديران شهرم مابين چالشي است براي وضع يك قرارداد شهر
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 افراد براي خصوص به منابع، تخصيص و خدمات عادالنه توزيع و كارايي از اطمينان
  .مهاجران شهري يا سالمندان و فقرا، محروم،

در طرح  محوري ساالر نيز چالشي مردم هاي محلي يساز يمتصم در احترام و مشاركت -
 تشويق مديران شهري از مسئوليت اساسي دررو هم  از اين. شهر است به حق مفهوم
 با هدف مشاركتي هاي كاربست روشق طري از شهروندان توانمندسازي و وگو گفت

 پذيرش به منابع برخوردار هستند و هم ساكنان شهر نسبت توزيع و نيازها شناسايي
  .اند مسئول مشاركت

در راستاي مفهوم  فرهنگي در شهر نيز و اجتماعي اقتصادي، تنوع شناختن رسميت به -
 به حق و هستند فرهنگي پوياي شهرها مراكز. حق به شهر از اهميت بااليي برخوردار است

 زباني فرهنگي، يها تفاوت(هاي اجتماعي و اقتصادي موجود  تنوع از استقبال مستلزم شهر
   .آموزش است و دانش توسعه از حمايت در شهر و) اجتماعي و اقتصادي مذهبي و

چالشي  به شهر حق. اند شهري نيز مفاهيم كليدي خشونت و اجتماعي انزواي فقر، كاهش -
 ارزش شناخت شهري و نيز فقراي براي امن معيشت و فقر كاهش براي است در مبارزه

 . شهر خصوصي و عمومي فضاهاي اجتماعي

  
گونه  اينطور كلي از رهگذر بررسي و تحليل متون متعدد پيرامون مفهوم حق به شهر،  بنابراين و به

حق به شهر يك . كنند توان نتيجه گرفت كه شهر متعلق به تمام افرادي است كه در آن زندگي مي مي
قرار . حق انساني است كه شامل تعلق يافتن شهر به شهروندان و مشاركت آنان در امور شهري است

از مليت، گرفتن اين حق در چارچوب حقوقي انساني به اين معني است كه هر انساني صرف نظر 
رو در  از اين. هاي فرهنگي، تنها به دليل انسان بودن شايستة بهرمندي از اين حق است قوميت و ويژگي

ادامه تالش شده است تا نتايج حاصل از تحليل محتواي متون نظري و تجربيات عمل در راستاي 
  .رده شده استها در قالب مدل مفهومي زير آو مفهوم حق به شهر و مقوالت استخراج شده از آن
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