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 و حقوق شهروندی ساکنان شهر های شهری: سیاستلوفور کاوشهای

 

 خالصه

مراحل مختلف بازسازی نئولیبرالی هستند که دموکراسی    اخیرو فعالیتهای    پژوهیتوجه درحوزه دانشمباحث قابلاز

قرارمی  تهدید  مورد  حتی  بگونه.  دهند را  که  علوم  ای  محققان  و  اظهارداشتهجغرافیدانان  موکداً  نیز  اندکه  اجتماعی 

بر  تاثیرات منفی  و سیاسی شهرها  اقتصادی  رای    بازسازیهای  یادداشتهای    دارد. ان  نشهرنشیحق  و  دراکثر تحقیقات 

نیز از این  درشهرها داده شده است.    امتیازات  این تصرف غیرقانونیبه    ایپاسخهای پیشرونده  اخیر    گرایشهای یکی 

نئو   "حقوق شهری  "ایده  متداول جذبه   توانمندسازی هرچه  بعنوان راهی برای پاسخ دادن به شهرنشینی  لیبرالی و 

باوجود عهد و پیمانی که درماهیت است. دراین مقاله به بحث درباره این موضوع می پردازیم که  بهتر شهرنشینان  

هم بلحاظ نظری و هم بلحاظ    های تحقیقاتی این ایده در پیشینهحقوق شهری وجوددارد، بااینحال، توجه به این ایده  

چطور مسائل  (  2و اینکه    شامل چه حقوقی است  ( حقوق شهری 1  اینکه   راین مقوله د  اما . سیاسی شهود چندانی ندارد

های فکری این مطالعه و تحلیل دقیق ریشه  فرضت. در این مقاله با  پذیرد، نامشخص اس فعلی عدم حق رای را می

در فرضیه  که حقوق شهری  پنداریم  پردازیم. چنین میحقوق شهری می  مسئله به  کاوشهای لوفور،  یعنی مطالعه  ایده  

ازآنچه درپیشینه به نظرمی نامشخصتر و  تر، پرمسئلهگردد، رادیکالیهای تحقیقاتی فعلی مطرح می لوفور  با تر  رسد. 

حق  برای  که حقوق شهری پتانسیل متمایزی برای مقاومت دربرابر تهدیدات فعلی  نماییم  گیری میاین فرضیه نتیجه

کامل برای حل مسائل فعلی  نباید بعنوان یک راه حل  هد اما بااین وجود، نوش دارو نیست و  درای شهری ارائه می

ایی درقبال ساکنان  سیاستهای شهری جدید به حساب بیاید یعنی آنچه که آن را سیاستهبرای   گشاییراهبلکه بعنوان 

 می نامیم.  شهر
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 مقدمه

سال   سازمان  1999دردسامبر  ضد  تظاهرات  شبکه    تجارت  درطول  درسیاتل،  و  جهانی  محیطی  زیست  فعالیتهای 

دموکراسی    جنگلداری  : مضمون  با  را  بزرگی  تبلیغات  جهانی،  –آگهی  تجارت  ساختمانی    سازمان  جرثقیل  یک  از 

 کرد.  آویزان

مونترئال   سی،  دی  واشنگتن  سیاتل،  تظاهرگنندگان  و  فعاالن  جهانی،  تجارت  سازمان  فرای  مباحث  این  باگسترش 

دیگر   وجاهای  پورتوآلگره  جنوا،  که  گوتبورگ،  کردند  پافشاری  موضوع  این  جهانی  برسر  بازسازی  اصلی  مسئله 

است.   دموکراتیک  شهروندان  ساختن  محروم  بونئولیرالی  این  آنها  از  استدالل  کنترل  که  و  د  دولتهای  شهروندان 

-گردد. عملگرایان شرکت چندملیتی و سازمانهای فرامیلیتی غیرمنتخب تبدیل می   سهامی  نها به شرکتهایمنتخب آ

بزرگ،   پولهای  المللی  بین  صندوق  جهانی،  تجارت  جهانیسازمان  بانک  دیگر    ،  مختلف  موسسات  همچون  را  و 

پروژه نئولیبرالی  معماران  از جهانی  که کنند  ی مییشناساای  یکپارچهبدنبال شکل خاصی  بدنبال  یعنی  سازی  سازی 

. مخالفان  باشند میفضای ساده و  آزاد    داری در اقتصاد جهانی سرمایه   نها در دن آفزاینده عملکرد همه مردم  و قراردا 

توده مردم و  بین بردن فزاینده    از   در و پیگیری نئولیبرالیسمی آن  چهارچوب جهانی ازقدرت درحال رشد سرمایه  این  

ازمحروم  آنها  در   کردن  تعیین میکه دوره جهانی  هراسند   تصمیماتی  را  از محققان  در    و    نماید شدن  طیف وسیعی 

و   سیاسی  اقتصاد  شهری،  مطالعات   ، جغرافیا  طنین  دیگر های  زمینهدرزمینه  ترس  این  آنیز  است.  چنین نها  انداز 

می فعلنمایند استدالل  دور  بازسازی جهانیکه  رای،  ی  به حق  توجه  عدم  افزایش  و  تقویت    موجبات  به  اقتدارگرایی 

 .  را فراهم ساخته استدموکراسی خطرانداختن 

  ازسوی جغرافیدانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی سازی و دموکراسی  تر درزمینه جهانیاین استدالل بطورجامع

ایجادکرده اند که  انجام فعالیتهای تجربی    برایهارچوبی گریزناپذیر را  چآنها  نیز درمحتوای شهری پذیرفته شده است.

استدالل انها اینگونه است دهد.  تداری شهری را مورد بررسی قرارمیرابطه میان بازسازی سیاسی و اقتصادی و حکوم

موسسات حکومتداری شهری است و    درحوزه سیاسی شامل تغییرات گسترده    –( دورکنونی بازسازی اقتصادی  1که  

که شهر را    باتوجه به تصمیماتی استشهروندان  ( هدف این تغییرات حکومتی حقوق سیاسی قائل شدن برای  2  اینکه
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این مقاله چنین    در شده و به طیفی از نتایجی منتهی گردیده است، اما  پیچیده  دهند. اگرچه این تغییرات  شکل می

را  تصمیم دارند شهرشان  که  ند  دهصددارند تا کنترل شهرنشینانی را افزایشانها ق  که بطورکلیاستدالل شده است  

تواند استراتژیهای جدید نیازمندهستیم که میی  اتاقدامانجام  مداوم به تحقیق و بررسی و  بطورد. بنابراین،  ندهیلشکت

   ر را ایجادنماید. برای حق رای دادن به ساکنان شهو  ی سازی نئولیبرالانیبرای مقاومت دربرابر جه

د توجه  بسیارمور  "حقوق شهری"، ایده  اند دست یافته  ای برای مسئله حق رایدرمیان کسانی که به پاسخهای بالقوه

آ، بیشترین بقراررگرفته است. بااینحال ن چیزی را توضیح داده است که حقوق  خش کار بطورسیستماتیک نه دقیقاً 

می تواند برای تشویق ساکنان    نتایجی را مورد ارزیابی قرارداده است که این ایده ن است و نه بدقت  شهری شامل آ 

بهمراه   قرارمیشهر  بررسی  مورد  مکرراً  شهروندی  حقوق  باشد.  آ داشته  درگیر  عمیقاً  بندرت  اما  هستیم گیرد    ن 

ن  است و پتانسیل آ  کلیدی تبدیل شده  ، حقوق شهروندی به بخشی از کلمههاتثنائات ... هستند(. دربرخی شیوهاس )

نه  این مقاله    ما در   برای شرکت در دموکراسی جدید شهری هنوز باید بطورمنطقی مورد بررسی قرارداده شود. هدف 

ن چیزی نیست تنها تفسیر جزییات آ(  1ن است. هدف ما  شهروندی بلکه بررسی منطقی آ   ق از مسئله ح  دفاع فقط  

نتایجی را ارزیابی نماییم که ممکن است برای  ( برخی از  2  اریم ن آن است بلکه قصد دکه حق شهروندی لوفور متضم

به   بازگشت  با  اهداف  این  دنبال  به  مقال  باشد.دراین  داشته  بهمراه  جهانی  بازسازی  با  درمواجه  شهری  دموکراسی 

های لوفور و درگیرشدن دریک نمایش دقیق و ارزیابی ایده لوفور هستیم. نظریه لوفور یک شروع خوب برای  نوشته

استدالل ما این دموکراسی شهری است.    برایتحلیل منطقی و باجزییات بیشتر مسئله حق شهروندی و کاربرد ان  

بسیارراد باز،  اندازی  چشم  لوفور  ازسوی  شده  مطرح  شهروندی  حقوق  که  سیاستگذاریهای  است  از  پرمسئله  یکالی، 

جایگزینی کامل و مستقل برای ساختارهای    دهد. لوفور شهری نسبت به دیدگاه مطرح شده در مقاله فعلی را ارائه می

را  دهد   فعلی شهرنشینی  نمی  دفاع می  ارائه  ازانها  و  را درنظردارد  را  بلکه، سیاستهای شهری جدیدی  آن  که  نماید 

درقبا شهری  میسیاستهای  ساکنان  یا ل  قبول  قابل  نتایج  است  یعنی ممکن  است  تصادفی  و  کامالً مشروط  و  نامد 

غیرقابل قبولی برای ساختار فضایی و اجتماعی آن شهر به همراه داشته باشد. این حق شهروندی رویکردی را ارائه  

هیجانمی امر  درابتدای  که  میدهد  ارائه  را  رادیکالی  جایگزینی  چراکه  است  فعلی  د انگیز  ساختار  مستقیماً  هدکه 
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دارد و نیز غافلگیرکننده است کشاند و مجدداً به فکر وامیداری و لیبرال دموکراتیک شهروندی را به چالش میسرمایه

توانند به عنوان یک چالش  دانیم این سیاستهای شهری جدید چه نوع شهری را ایجادخواهندکرد. آنها میچراکه نمی 

توانند اشکال جدید سلطع را  کردن ایفای نقش کنند اما همچنین میسازی و سرکوبحاشیه  واقعی دموکراتیک برای

ان   است چراکه درک  اهمیت  مسئله حقوق شهروندی حائز  به  دقیق  و  منطقی  اندیشیدن  بنابراین،  بازنویسی کنند. 

 تواند به مفهوم تکمیل یک انقالب شهری جدید باشد. پس این آغاز کاراست.  نمی

 حق رای درشهرها  بازسازی جهانی و کاهش اهمیتمسئله: 

فعلی   شهروندیمحبوبیت  حقوق  نگرانی    ایده  افزایش  نتیجه  جغرافیدانان  تاحدی  و  اجتماعی  علوم  دانشمندان 

،  درزمینه دموکراسیات درباره سواالتی  شهرها است. تحقیقدر  دموکراسی و حق رای  رنگ شدن فرضیه درخصوص کم

درمقابل تمامی    ما دراین مقاله به آزمودن مسئله حقوق شهروندی .  است  متنوعو    گسترده سازی  جهانیشهروندی و  

نخواهیم   تحقیقاتی  پیشینه  این  مقاله .  پرداختجوانب  ازسوی   دراین  که  داشت  توجه خواهیم  و  تمرکز  مباحثی    بر 

سیاسی   م   جغرافیادرحوزه  اقتصاددانان  دوره  که  کسانی  یعنی  است  گردیده  سالهای    مطرح  بازسازی    1970درن 

می تغییراتی  شامل  را  پیدامیجهانی  گرایش  حکومت  به  شهرها  ان  درطی  مقاله  دانندکه  دراین  همچنین  کنند. 

که   است  براین  ما  استدالل  میحکومهمچنین  شکل  دوباره  اصلی  شیوه  سه  به  می(  1  گیرد.ت    (2شود  بازخونی 

و  های غیردولتی  توابع دولتی به بدنهبسیاری از  ( 3یابد.  گیری میاز توزیع مجدد و بسوی رقابت جهت  سیاست به دور 

سه تغییر نگرانی  و این    وعی تغییراز دولت به حکومت اشاره داردتغییر آخر به ندهند. این  شبه دولتی تغییر شکل می

-که برروی تصمیماتی اعمال می   یه به کنترل با توج  ویژهببین رفتن حقوق سیاسی شهروندی    درخصوص افزایش از

 .دهد که جغرافیای شهری را شکل میاند را به اثبات رسانده ند کن

 تعویض مجدد 

و    یاسهای زیر درحال تعویض مجدد است که گویی موسسات درمق چنان  کنندکه حکومت  چنین استدالل می محققان  

قرار  بزرگتری  قدرتهای  در  که    گیرند.می  فراملی  جدید همچنان  دولتی  موسسات  ایجاد  درجهت  حرکتهایی 

ه  سیا شکل گرفتانی و یا انجمن ملتهای جنوب غربی آسازمان تجارت جه  ،درمقیاسهای فراملی همچون اتحادیه اروپا



5 
 

محلمانطهاست.   مقیاسهای  به  ملی  مقیاسهای  از  را  کنترل  ملی  ایاالت  منطقهورکه  و  میی  محول  جوانب ای  کنند 

این انتقال قدرت   .ذیرند پبیشتری را میولتیهای  مسئبندی شامل موسسات محلی است که مجوزها و  مقیاس زیرملی  

ک  است  معنا  بدین  اختیارات(  بطورفزاینده)تفویض  محلی  دولتی  موسسات  توسعه  ه  همچون  وظایفی  مسوولیت  ای 

زیرساختاقتصادی   تاسیس  و  اجتماعی  خدمات  برنامهو  و  برعه ها  را  فضایی  ازریزی  دارند  موسسات   ده  منظر  این 

درشهرها   مسئحکومتی  انها بزرگترین  دارند.  برعهده  شهری  درمناطق  سیاستها  اعمال  برای  را  اختیارات  و  ولیت 

 .  به موسسات حکومتی کمتر احتیاج دارند  ه درمقیاس ملیتر بویژهای بزرگدرمقیاس 

 گیری سیاسی   جهت

موس  استقالل  با  افزایش  محلی  در جهتسات حکومتی  همراه  تغییر  سیاسی  اصلی درجهت  گیری  تغییر  است.  شده 

رقابت اقتصادی  موسسات حکومتی محلی تاکید بیشتری برحفظ  بوده است و    درزمینه بازسازی نئولیبرال یعنی    رقابت

که بمنظور برانگیختن   ه استحکومت محلی بیشتر با طرحهای توزیع مجدد درمقیاس ملی همراه بودمنطقه دارند.  

بازسازی  تق ازانجاییکه  شدند.  طراحی  انبوه  مصرف  و  انبوه  تولید  بر  مبتنی  ملی  اقتصاد  از  حمایت  و  مشتری  اضای 

بطورفزایندهاقتصادی را  محلی  اقتصاد  اقتصادملی    ای،  عملکرد  به  است،نسبت  داده  بیشتر      کاهش  محلی  دولتهای 

اقتصاد جهانی هس در  منطقه محلی  تاثیرگذار  رقابت  تضمین  نمیتندرگیر  احساس  دیگر  رهبران محلی  که    کنند د. 

ملی متکی باشند. بنابراین، دراین مقاله به بررسی  بتوانند برای دفاع ازثروت اقتصادی درمحل خود به سیاستگذاران  

آورد.  گذاریهای محلی را بحرکت درمیکه سیاستپردازیم  ه ضرورتی اولیه میشدن توسعه اقتصادی و رقابت ب تبدیل

کنند. یعنی آنها به  در مناطق محله مداخله میگذاری  ای درجهت عرضه و جذب سرمایهفضاهای محلی بطورفزاینده

ی و تامین  ریزکنند و نقش مهمتری را در برنامهاوری باال کمک می تکنولوژی برای تحریک رشدی همراه با فن  انتقال

پذیر برای اقتصاد جدید منظور ایجاد یک نیروی کار انعطافبو طراحی آموزش شغلی را    نمایند مالی زیربنایی ایفا می

 د.  ندهپیشنهاد می

 حکومت 
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از   تقاضا و بسوی رقابت عرضهتوزدرمسیرحرکت  با سازماندهی مجدد    یی کارا جستجوگرا، حکومت محلی  یع مجدد 

است شرکتهای خصوصی آغازکردهداوطلب و  سازمانهای    است. این سازمان خدمات خود را با  آغازکرده را  ساختارکلی  

نها آ و  برای  کوانوها  مانند  دولتی  شبه  شودهای  و  مشارکتهای رموزش  و  شهری  توسعه  شرکتهای  سازمانی،  اهای 

تر  . به منظور تضمین رقابتی است تا بسیاری از اقدامات دولت محلی را پیش ببردعمومی را ایجاد نموده  –خصوصی  

بطوریکه می تواند با تنظیم مجدد  رخی از عملکردها را برون سپاری کرده است  اقتصاد جهانی، دولت محلی ببودن در

سلسله مراتب مدیریتی باالتر و پایین تر ،  باشد. دولت محلی بر مراقبت از مشتری ،    شبیه  پذیربه یک شرکت انعطاف

ری اطالعات و تصویب  اوروی کار، نقش کلیدی اطالعات و فنتحریم بودجه، مهارتهای چندگانه و انعطاف پذیری نی

به   محلی  دولتی  از  تغییر  که  است  موضوع  برسراین  بحث  بطورکلی،   . است  داشته  تاکید  مدیریتی جدید  های  ایده 

محلی   تالش حکومت  در  و  است  انجام  مرکز   درحال  برای  رقابت  محلی  گذاری  سرمایه  برای  دولت  فزاینده،  سیال 

غیردولتی را به    دولتی و هایی از موسسات دولتی، نیمهه است تا شبکهظایف را انتقال داد )دولت( بسیاری از قدرتها و و 

موسساتی است که برمناطق    ورد و نتیجه یک مجموعه بسیارپیچیده و بسرعت درحال تحول ازای درآ شکل مجموعه

نگرشهری حکومت می بان  کنند. دراصل، محققان  ازطریق ضرورت اصول اخالقی حکومت جدیدی هستند که  ویژه 

اسب بودن مشاوره دموکراتیک بدلیل شرایط آید. این حکومت از ناکارامدی و نامنبه حرکت درمیداری شت سرمایهانبا

ای خارج از دولت محلی قراردارند و این موسسات حکومتی جدید بطورفزاینده  کند. بعالوه، اقتصادی فعلی اجتناب می

تصمی بیشتر  که  است  معنا  توسط  بدان  دولتی  میمات  اتخاذ  رایگحامیانی  پاسخگوی  مستقیماً  که  دهندگان  ردد 

نیستند.   دموکراتیک  متعارف  کنترل  و  و  محلی  جدید  موسسات  این  وجودداردکه  مسئله  ازاین  ترس  بطورخالصه، 

. بطورکلی،  دهد تصمیماتی محروم می سازد که شهر آنها را شکل می  الزامات سیاست جدید انها ساکنان محلی را از 

نیاز درخصوص جهانی  تحقیقات شهری  تغییر حکومت  و  تا    سازی  است  داشته  بیان  را  استراتژیهای جدید  به  فوری 

 ن را بی اثرسازد.  ل رو به رشد شهرنشیناانحال

های جدید جنبش  کارست و اکثر آنها شامل رسیدگی عملی به  گردیده ات درخصوص چنین استراتژیهایی آغازتحقیقا

جمعیت حاشیدرمیان  شهری  که  نشین  ههای  میاست  دفاع  جدید  دوکراتیک  کنترل  از  درمیان  ازشکلی  کنند. 
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بدنبال   نیز  بسیاری  هستند،  نیولیبرال  اعتبارسازی  بی  برای  جایگزینی  درخصوص  تحقیق  درحال  که  دانشگاهیانی 

 کشف حقوق شهری بعنوان یک فرصت امیدوارکننده می باشند. 

آن   از  خارج  و  دانشگاه  در  تعدادکمی  متاسفانه،   داشتهبااینحال،  بیان  را  جزییاتی  حقوق  درست  درمفهوم  که  اند 

قرارمی  اما  شهروندی  برای  گیرد.  باید  که  زیانهایی  یا  ایجاد  امتیازاتمزایا  را  باشد  داشته  شهری  اند. کردهنساکنان 

تحقیق درحالیکه   موضوع،  این  شدن  نیکو    ابتکاری،  برای مشخص  و  کننده  تفسیر  آید بنظرمیتحریک  بااینحال،  و  . 

از   ارزیابی کوتاهی  و  شهروندی    دقیق  حق  استایده  گردیده  بیان  درخصوص  دران  جامع  توضیحات  کمبود  با  ما   .

نها را تعریف کند و یا جایگزین به چالش بکشد یا آ  تواند حقوق جدید رامضمون حق شهروندی و یا اینکه چطور می 

برو هستیم. بعالوه به مفهوم درستی از اینکه چطور حق شهروندی باید به مسائل مربوط به حق انحصاری  نماید، رو

اختالف نظر بزرگی میان تعدد و فراوانی اشاره به  خاص مرتبط با نئولیبریالیسم شهری بپردازد نیز دست نمی یابیم.  

ما ازاین موضوع درهراسیم که  بعبارت دیگر،  . شودحق شهروندی و عمقی وجوددارد که این حق در ان عمق کشف می

ارائه دهیم  اخیر  یادآوری اگر   نوشته،  را  به  بعدی  ترتیب،  بخش  بدین  اشاره خواهدداشت.  دراین خصوص  لوفور  های 

فرضیه ما براین نیست که فرمول لوفووریال ارتودوکس تنها شیوه قابل قبول بیان حقوق شهر است یا اینکه فقط به  

به ایده اولیه لوفور بعنوان یک جامفهومی از ارتودوکس نیازداریم،   از    ای یگاه منطقی برای آغاز تفسیر نسخهترجیحاً 

ن باشد. سپس  تواند مستلزم آکنیم که  را داریم  که حق شهروندی می تر ازآنچیزی اشاره می تر و صریحتعریف دقیق

نماییم و پتانسیل آن  تماعی و سیاسی درشهرها را کشف میبرخی از مفاهیم گسترده ایده لوفور درخصوص روابط اج

 کنیم.  نولیبرالی فوق را ارزیابی می ینی برای مقاومت در برابر روند ضد دموکراتیک شهرنش

 راه حل: حقوق شهری؟ 

م اصطالح دقیقی از  یدهارائه می  ما دراین مقاله مفهوم لوفور از حقوق شهری درمرتبه اول پیچیده و روان است. آنچه  

م  یدهمی   ما مجموعه ای ازاصولی را ارائه نها استخراج شده است.  ور نیست بلکه استداللی است که ازآاستداللهای لوف

نوشت  مطالعه دقیق  از  استخراج میهکه  لوفور  فضا  های  یعنی حقوق شهری،  لوفور  اثر  کار، سه  این  و  گردد. درانجام 

م که حق شهری بیان شده از سوی لوفور یک برهان و  یکنم. اینطور فرض می یکنسیاست و تولید فضا را ترسیم می 
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دوباره   کارعمیق  برای  اجاستدالل  روابط  برروی  درسرمایههم  دموکراتیک  تماعی  لیبرال  جدید  ساختار  هم  و  داری 

شهری است. ارائه حق شهروندی ازسوی لوفور نه به مفهوم پیشنهادی برای اصالحات است و نه پیش بینی مقاومتی  

تقسیم یکپارچه،   یا  است،  تاکتیکی  خواستاربندی  و  بلکه  سیاسی  اجتماعی  روابط  رادیکال  هم    بازسازی  اقتصادی 

آن   فرای  هم  و  شکلادرشهر  رادیکالی  ماهیت  این  کلید  تصمیم ست.  حوزه  چهارچوب  دوباه  درشهرها  گیری  گیری 

باست. یعنی حقوق شهری شیوه تصمیم  درمقوله حقوق شهروندی  تولید فضای شهری  گیری ازسوی دولت را  سوی 

-موکراتیک که تنها به تصمیمات دولتی محدودمیمشورت دنماید. به تصور لوفور در ازای بکارگیری  گیری میجهت

تصمیماتی   شود،  تمامی  که  می   در  بکارگرفته  را  مفهوم  این  حقوق  توان  دارند.  مشارکت  شهری  فضای  درتولید 

اساساً کنترل را دور    زمینه تولید فضای شهری می باشند و   که دارد شهروندی نیاز به بازسازی روابط قدرت را بیان می 

 . دهد لت و بسوی شهروندان تغییر می از سرمایه و دو 

شهر فضای  می ازانجاییکه  شهری شکل  درحقوق  بطورمتمرکز  در ی  فضا  از  لوفور  مفهوم  بیان  کلمه    گیرد،  حائز  یک 

ن را فضای درک شده و حمایتی و فضای زندگی می نامد. ه وی شامل آن چیزی است که لوفور آ اید اهمیت است.  

شوند. ن روبرو میایی واقعی درمحیط روزانه خود با آاشاره داردکه افراد درفض  نیای درک شده به فضایی نسبتاً عیفض

اشاره دارد. فضای زندگی ترکیبی    آن   های خالقانه و نمایش فضایی اختارهای فضای ذهنی و ایدهفضای حمایتی به س 

فضایی درزندگی روزانه را ارائه   پیچیده از فضای درک شده و فضای حمایتی است. این فضا یک تجربه فردی واقعی از

زندگی  می فضای  یابد ای  مرحلهفقط  دهد.  می  گسترش  اجتماعی  زندگی  آن  در  که  نیست  عنصر    غیرفعالی  بلکه 

گمان بایکدیگردرزندگی  ، روابط اجتماعی و فضای زندگی بیدهد. بنابراینارائه میتشکیل دهنده زندگی اجتماعی را  

که در آن محدود    است  شوند. تولید فضای شهری برای لوفور، لزوما شامل بازتولید روابط اجتماعیروزانه متحد می

و شامل  نیازدارد  رشهر  . بنابراین تولید فضای شهری به چیزی بیش از یک برنامه صرف برای فضای ذهنی دشده است

حق تغییر  است. پس ازنظر لوفور حقوق شهری مانند عجز و تقاضا و    یتولید و بازتولید تمامی جوانب زندگی شهر

  باشد. وتحول در زندگی شهری می
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فعلی   اشکال  از  بوضوح  را  بر فضای شهری حوق شهری  تاکید  لیبرال مجزا میاین  رای دردوکراسی  این   سازد.حق 

عم سازهاشکال  اطراف  در  میها  دتاً  رسمی  دولت  تصمیمات  و  سیاستها  دموکرات  ،  شهروندان  که  چرخد.   ( لیبرال 

و بنابراین آنها   ای در تصمیمات دولت دارند صدای نهادینه شدهنها براساس ملیتشان است( وضعیت شهروندی رسمی آ

  کنترل  غیرمستقیمی بر هر فرایند اجتماعی دارند که دولت می تواند بر آن تأثیر بگذارد. در مقابل، این حق به مردم 

کنند و این یعنی حقوق مردم را به خطر  دهد که فضای شهری را تولید میامتیازی با توجه به تصمیماتی را می   عادی

بطمی ساده  تغییر  این  دامنه  اندازد.  دو   امتیازاتوراساسی  ساختارهای  از  فراتر  فضایی   به  می را  گسترش    .دهد لتی 

از میتص  بسیاری  ایجاد  را  شهری  فضای  که  بسیمیماتی  اما  دارند،  دولتی  چهارچوب  این نمایند  از  خارج  نیز  اری 

ی  شهر  وق حقواد اساسی  م  درها  گذاری بنگاهبه جهت سرمایه  ی که به عنوان مثال، تصمیماتگردد.  ساختار اتخاذ می

مصوب بخاطر تصمیماتی که   امتیاز  این    .نقش مهمی در تولید فضای شهری دارند چراکه این تصمیمات    گیرند قرار می

می قرار گ اتخاذ  تاثیر  تحت  را  شهروندان  حقوق  میردد،  تنها  دولت  ازانجاییکه  اما  تاثیرگذر  دهد،  محتوایی  بر  تواند 

شود  جام میانمحدودیتهای زیست محیطی و غیره(  سیاست دریافت مالیات، قانون کار،)   گذاریسرمایه  نباشدکه درآ 

،  یشهر حقوق  این کنترل جزئی و منتشرشده است.  بنابراین،  کند،  چنین تصمیماتی را مستقیماً کنترل تواند  و نمی

  کند که گیری میمزیرا به هر طریقی تصمیقائل است    مشارکت  جایگاه ادبی برای ساکنان شهری در جدولبرعکس،  

صدا میبه  کمک  شهری  فضای  تولید  مستقیم  میی  و  از  تکند  برتر  فعلی های  محدودیتواند   ساختارهای    موجود 

 باشد.  متعارف امتیازات شهروندی

تحت اینکه   کسی  چه  که  شود  مشخص  قرارمیشهر  وقحق  حمایت  دقیقا  استوندی  اهمیت  حائز  حال  گیرد،  در   .

به طور  امتیازات حاضر،   بر  رسمی  کسانی که شهروندان ملی هستند، درهمکاری    .شهروندی ملی استمبنای  عمده 

شرایط هستند. بااینحال از منظر لوفور این امتیاز حق کسانی    مختلف دولتی واجد   درموضوعاتگیری  بجهت تصمیم

و شامل کسانی است   چراکه حق شهروندی خواهان تغییر حول تولید فضای شهری استاست که ساکن شهر هستند،  

کنند، کسانی  زندگی شهری و فضای زندگی کمک می  یعنی کسانی که به بدنه تجربه  نمایند،میکه در شهر زندگی  

قانونی ادعای  حقوق  شهری و شهروندی را داشته باشند. حقوق شهری به منظور تقویت منافع  توانند به طورکه می
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امتیازات معمول افراد  کن هستند، طراحی شده است. در حالی که  کل جامعه و در درجه نخست همه کسانی که سا

  .به شهروندان اختیاراتی می دهد   نیز  ی شهر  وق، حقگرداند دولت را صاحب اختیار و امتیاز می ن تابعه و دارای ملیت آ

از طریق    بلکهملیت یا قومیت یا تولد نیست؛  ی  بدون حق امتیاز، یک اتفاق بواسطهتحت حقوق شهروندی با افرادی  

به طور کلی با عضویت "شهروندی". از آنجایی که در قرن بیستم، واژه  شودمیروزمره درفضایی شهری حاصل    زندگی

مل سیاسی  جامعه  یک  باشد  در  بهتر  شاید  است،  شده  مرتبط  جای  ی  به  را  دارند  شهرنشینی  حقوق  که  کسانی 

لوفور  نظریه  در  نامید.    شهروندان  اصطالح،  لوفور  سیتادینز  این  از  استفاده  شهروبا  را  مفهوم  ساکن  حاکمیت/  با  ند 

 کند که  کند و چنین استدالل میترکیب می

  چندگانه ایجادنماید و)سیتدین( و کاربر خدمات    فرد مقیم شهرحقوق شهروندی را به عنوان یک  وق شهری باید  حق

ود در منطقه  های خود را در مورد فضا و زمان فعالیتهای خده از ایده د. از یک سو، حق استفا تصحیح و عملی ساز

 نماید و ... شهری اعالم می

حقوق شهروندی شامل دوحق اصلی برای شهرنشینان یعنی حق مشارکت و حق تقدم است. حق مشارکت اشاره به  

تواند تحت نماید. این تصمیم میگیری دارد که به تولید فضای شهری کمک مینقش اصلی مردم شهر در هرتصمیم

گذاری(، اتحادیه کارگری  گذاری / عدم سرمایهنظارت دولت )مانند تصمیمات سیاسی(، سرمایه ) تصمیم برای سرمایه

گذارد. بعالوه،  هر ارگان دیگری باشد که برتولید فضای شهری خاص تاثیرمیچندجانبه ) قانون تجارت جهانی( و یا  

می تصمیم  داین  یا تواند  و  محلی(  استانی،  ملی،   ( حکومت  از  هرسطحی  شامل  و  اتخادشود  مقیاسها  از  طیفی  ر 

کنند. برای مثال، مردم شهر سیتاتل، دراین شهر  شرکتهایی باشد که درهر مقیاسی )جهانی، ملی، محلی( فعالیت می

شود ( را دارند اداره می  گذاری درمرکزی مانند بویینگ ) که اکنون درشیکاگوگیری سرمایهاز حق شرکت در تصمیم

گیری مردم شهر باید داردکه نقش تصمیمتواند برفضای شهری سایتل تاثیرگذار باشد. لوفور به وضوح اظهارمی که می 

او به صراحت درخصوص  تواند باشد.  داردکه این مرکزیت به چه معنایی می کنترل شده باشد، اما به صراحت بیان نمی

تول  اتخادمیتصمیماتی که درراستای  ازسوی شهروندان  واضح است که  گردد، صحبت نمیید فضای شهری  اما  کند. 

دموکرات    -نقش شهرنشینان باید مستقیم باشد و مرکزیت داشته باشد. برخالف ماهیت غیرمستقیم حق رای لیبرال 
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شود، حقوق شهری باید شاهد مشارکت مستقیم ساکنان  که درآن صدای ساکنان ازطریق موسسات دولتی فیلتر می

 گردد.شهری در شهرشان اتخاد می  درتمامی تصمیماتی باشد که درخصوص تولید فضای 

 شامل  تصاحب.  تصاحب )تملک ، تخصیص( استحق  و آن هم   قرار داردحقوق شهری   دستور کار در جنبه دوم  ینا

  ی کسان  یه اول   تمرکز مفهوم    ینا  ین و بنابرا  ی استشهر  یفضا  استفاده از   و   اشغال  یزیکی،ف  ی به دسترس   ینساکن  حق

کند که    ی حال، لوفور تصور م  ین با ا.  کنند یم  یتحما شهر  یدر فضا  ر فیزیکیبرای حضوحق مردم    از   که بوده است

،  استشده  ید تول  ی شهر یحق اشغال فضا حق تصاحبدارد. نه تنها   ترییتر و ساختاریعوس   یمعناتصاحب یا تملک  

به ساکنان حق    تصاحب. از آنجا که  کند ینساکنان را تام  یازهاین  به طوریکه  هست  یز ن  ی شهر  یفضا  ید بلکه حق تول

  ی به نحو   ید (، فضا باص 179،  1996،  لوفوردهد )ی روزمره را م  ی زندگ یان در جر  ی شهر  ای از فض  کمالو   تمام استفاده  

استفاده کامل  شود   ید تول امکان  فضا  ینبنابرا   د.نباش را داشته  که  از  استفاده  ارزش  -یم در تصم  ید با  ی شهر  یجنبه 

فضا  ییهایریگ تول  یشهر  ی که  اولمورد  د،  نکنیم   ید را  فضا  یهتوجه  مفهوم  مالک   یشهر  یباشد.  عنوان    یتبه 

دیگر    یکاالها  ی گذارارزش   یشود )یا برا یارزش م   ای دار  ،سرمایه   ید تول  یند فرا  توسط که    ییبه عنوان کاال  ی،خصوص

 . قرارداردقابل آن در م  تصاحبحق   آن چیزی است که   (، به طورمشخصگیردقرار می  مورد استفاده 

امر    یناست. ا  ییروابط فضا  و  ی جامعه شهر  یادی از تحوالت بن  یکی شهر    وق در برابرحق  درباره لوفور    یدگاه دبنابراین  

ی را دچار تغییر و تحول کرده است. داریهسرما  یاجتماعهم روابط  و    یک جاریدموکرات  یبرالل   یشهروند   روابط   هم

طورکامل    یشهروند   غالبمدل   مشارکتباالبه  حق  ااست  بردن  بسیارلوفور    ییده.  چیزی  از    یش ب  دربرگیرنده 

اقامت در عوض    .دولتی است  ییرات تغ  مواجه با   در   ریزی شده یک پایهدموکرات  یبرالل   یشهروند   ساختارهای  گسترش 

مستق  شهری طور  شهروند   یمبه  مبنا  یمل  یبا  عنوان  برا  یبه  که  یم  روبرو  یاسیس   یتعضو  یغالب  آنجا  از  شود. 

و ا  یک مکز  یتنام، شهروندان  م   یاالتو  همه  مساویمتحده  طور  به  باشند،    یکساکنان    ی توانند  بنابراین شهر خاص 

-ین را رد م یحق مشارکت، مفهوم وستفال  از اینرو،باشند.  داشتهرا    یتحق مشارکت بدون توجه به مل  ید ساکنان با

 ینادولت ملی یک کشور باشند.  یت عضو  تابع  ی به شکل سلسله مراتب  ید با  یاسیس   یها  ی تمام وفاداردر آن  کندکه  

که    یماتی با توجه به تصم  یتاز مل  هم پیشو  است  مستقل  م  که ه  کند را پیشنهاد می (  اقامت)  یاسیس   یت هو  یک
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تول  ی شهر  ی فضا بیان میکنند یم  ید را  ا  . شود،  بر  د  ین،عالوه  باال  در  که  تصم  یدیم، همانگونه    یماتی حق مشارکت، 

را   دولت  از  ما  فراتر  روی  مپیش  برخالف  ی باز  حقوق کند.  رایج  یقانون  اعطای  و  مشارکت،  معمول  دسترسی  ، حق 

را    یریگیمصمت فضا  یی هایمتصم  به کلساکنان  تول  یشهر  ی که  میم  ید را  نهایکنند، گسترش  در  حق   یت،دهد. 

درتصمی  مشارکت، شهروندان  مستقیم  و  متمرکز  مشارکت  بجای بر  تاکیددار.  کنترل  که    ی کنون  رژیم   گیریها  درآن 

در  برگزیدگان  بعهده  شهری  فضای  درتولید  دولت   گذاری سرمایه  تصمیمات  ساکنان  است،    و  شهر   لوفور  به    یک  را 

 کند. یتصور م   برترو   یتاکثر یعنوان صدا

  یدار   یهسرما  یروابط اجتماع  در برابر   یم و مستق  یحچالش صر  یک  دربرگیرنده  تصاحب یا تملکحق    یگر، د  ی از سو

ارزش  قرن گذشته،  دو  در طول  و    یهسرما  یبرا  یدیکل  تجمع  یاستراتژ  یک  یشهر   یفضا  یگذاراست.  است  بوده 

  به موجب آن به  ای ارائه کرده است کهآزادانهی حق نظارت و کنترل نسبتا  دار یهسرما  یبه شرکت ها   یت حقوق مالک

بپردازند و  به حداکثر رساندن ارزش مبادله    ی برا   ی شهر  ی فضا  ید تول توانایآن  با  -ارزش   ی سرمایه برا  ی حق تملک 

  های نرخ  فراز  بر   یارزش مصرف ساکنان شهر  ی برا  و آشکاری  اولویت واضح  شود کهمیمواجه    یشهر  ی فضا  گذاری

  ی به معن   یتمالک  حقوق  کشیدن  چالشاگرچه به  .  ین،عالوه بر ا  .کند داری برقرار می سرمایه  ی هاشرکت  ارزش مبادله

ی را مجدد بازنویسی و  شهر  یکنترل فضادار است اما تصاحب یا تملک،  سرمایه  طبقه  روابط   اصول   کشیدن چالشبه  

  ساکنان   گیری بهره   حقوق   اولویت  بر   ید و تاک  یت حقوق مالک  یفعل  برتری  مقاومت در برابر کند به طوریکه به  آماده می

  یک چالش   یری همراه شود، گیم ساکنان در تصم  برای  یکه با نقش مرکز  یهنگامپردازد. حق تصاحب یا تملک  می

  در دوران مدرن  یه سرما  و تجمع   ی شهر  ی فضا  یابیارز  یبرا  ی که اقتصاد   -یاسیاز روابط س   ی ا به مجموعه  یم را مستق

 .کند ، وارد میبوده است یاتیح

راد  برابر حق  یکالیراه  در  شده شهر    وق  ایجاد  ساختارهای  هم  که  شهری(  هم    و   متداول   یبرالل  یشهروند   )حقوق 

با نئول  در برابر فسخوعده خاصی برای مقاومت    کشد،به چالش می   داری راسرمایه ی پیشنهاد  شهر  یبرالیسمقرارداد 

یشتری  ب  ی به شهر، پرسش هانسبت  ( حق لوفور  1: )نگرانی عمده مطرح شود  دو    با  ید وعده با  ین حال، اینا  با   .کند می

می پاسخ  به  نسبت که  م دهد،  هایی  ).  کند یمطرح  ا2و  اینکه  نامشخص  ویژگی  ین(   تواند یم  ی شهروق  حق  احتمال 
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شهرها    یتوجهقابل  ی منف  تاثیرات میبر  باز  را همچنان  باشد  عبارتگذاردداشته  به  سیاستد.  ساکنان    ی شهر  یگر، 

به    لزوماً   ، لوفور و    خاص   یجه نت  یک منجر  شد  منظور  نخواهد  شهری حق  یاسی،س   آزادی   حس   ایجادبه  ارائه    وق 

ی  شهر وق  که حقرا    بندی )مقیاس بندی( سیاست های مشروط درجه  ی هاجنبه  ی برخدر بخش بعدی    خواهدگردید.

   . خواهیم داد بیشتر توضیح  نهاده است، بنیاد

 ی شهر  وقو حق یاست های مدرج ) مقیاس بندی شده ، نردبانی شکل(س

س   انساکن  ی شهر  یاستس   پیگیری حوزه  م  الزاماً یاسی  در  شاملیاستس   یگر د  یاندر  سیاست  ها  بعد   یک    ی چند 

یاسی  س   یت عضومدرج    یفمشارکت و تعر  مدرج )مقیاس بندی شده(  ساختارشامل    یاستهاس   ین. ابندی استمقیاس 

این  جغراف  زمینهدر  یراخ  های مستدلهنوشت بود. درخواهد   بر وجود سیاستهای مدرج میمقیا  باشد و  یاسها مشروط 

 واقعیت  یک  یاس مق  نمایند. بنابراین،بی را ایفا میغالنقش    که  دارد  یاسیس   یگرانباز  فعالیتهایبه    یآنها بستگ   یجتان

؛ن  عینی از  یست  شکلس   مبارزه  یند فرا  یک  یقطر  بلکه  به  برنر،  1997،  آگنیو).   شودیم  ایجاد  یاجتماع  یاسی  ؛ 

مارستون،2001 اسم2000  ؛  اینکه  (1993  یت؛  شده  مقیاس   مقررات  یاآ  و  پیشجد بندی  رونده    یا  روندهید،  پس 

چه    ینکها  یینتعبندی به  درجه  مشروط  یاستس   یک،  یشهر  وقدر مورد حق بینی نیست.  هستند، از قبل قابل پیش

یی خواهند بود را شکل  قدرتها  نه ( کمک فراوانی خواهدکرد و اینکه این قدرتها چه   یتوانمند است )و چه کس  یکس

لوفور، صاحبان حقوق شهری   و روشن  واضح  کامالً  بر خالف منظور  داد.  ذاتخواهد  او  یستند.  ن  یخواهآزاد  یبه طور 

( و  تا چه حد؟)کنترل  سازی  توانمند این  درجه    همما  ا  توانمند باشند،  ید شهر با  ینکه ساکن  نماید یاستدالل مچنین  

ویژگی  )  هم  به  آیا  آن  ساکنان  هستند   اندازه  یک همه  توانمند  و  بود  ؟(قدرتمند  خواهند  جدال  و  .  تحت کشمکش 

ی را که حقوق شهری دارا می باشد را  خاص  ییفضاو    یاجتماع  اند، نتایجیاستها توانمند شدهس   ینکه توسط ا  یکسان

که عبارتند   د ندار  یدو جنبه اصل  بندی شدهمقیاس   یاستهایس   ینکه ا  نماییممی  ما چنین  استدالل.  کنند تعیین می

 .یاسیس  یتعضو  یفتعر یدر چگونگ   یبازنگر یک، و مشارکت دموکرات ی ساختار فعل کاهش :از

   یکمشارکت دموکرات  یساختارکنون سازی)تغییر( ابعاد  کوچک
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د. در  نکن  یرا مشخص م یکاست که در حال حاضر مشارکت دموکرات مقرراتیگسترده  کاهش یبه معنا  یشهروقحق

  یشهروندان رسم  اند؛خورده  یوند پ  یدر دولت مل   یرسم  یبه شدت به شهروند   ساختارها یبرال،ل  یک مشارکت دموکرات

تصم دولت    یماتیدر  بگیردکه  دارند ،  میخواهد  رسمی  و  نهادینه  نظرهای  اظهار  آنجائحق  از  با   یکه.  آنها  مشارکت 

س   یماتتصم ش   یهایاستو  به  شهروندان  مشارکت  است،  مرتبط  بندیمتفاوت    یار بس  یا یوهدولت    شود.یم   درجه 

کند، یکه مشارکت آنها را محدود ماز قبل    موجود   هایمقیاس و محکم از    سخت  مجموعه نسبتاً  یک  در   شهروندان

ا  به  ساکن هستند.  یالت ا  یک  بخش،  یک  ی،دولت شهر  یکشهروندان معموال در  به  متحده،    یاالتعنوان مثال، در 

فدرال  ی  دولت  اعطا میو دولت  ا شود  حقوق مدنی و مجوز  به  آنها محدود  است. موجود    یها  یاس مق   ینو مشارکت 

الوه  ع  ندارند.  یرسمحق اظهار نظر    ناز خودشا  یرغکشورهای عضو  ها و  بخشها،  یالت، اهاکه آنها درشهر  یمعن  ینبد 

برتر و    ی، مقیاس مل   یاس شده اند. مقمرتب  یرابطه سلسله مراتب   یکساکن هستند، در    هاآن  در   که   ییهایاس مق   ین،برا

یگر مجوز یا حقوق مدنی  د  یاسهایباشند تا بتوانند در مق  یشهروند دولت مل  ید که آنها با  یمعن  ینبه ا  است  غالب

در    ی دولت  یهادستگاه  یماتتصمتا حدی تحت کنترل    یاس فدرال، هر مق  یستم س   یک در    ین، . عالوه براکنند دریافت

است  یاس مق ا  .بزرگتر  رای  ترت  ین به  سنجش،  سیستم  موفق    بهکه    یشهروندانیب،  بخش  در    را  ند اهداد   ی رایک 

   .شده و بی اثر در نظرگیردلغو   یمل یا  یدولت   یاس در مق  تصمیماتی

بندی شده  مقیاس   مقررات  درحال دگرگونی است،  ی شهر  یفضا   ید تول حول  به طور محکم  یشهر  وق که حق  یی از آنجا

و قابل    هم پوشانی و اشتراک بیشتری داشته ،  یچیده بودهپ  یقاعمتواند  می  بر آن داللت دارند   ی کهمشارکت  و مدرج 

-یری گیمدر تصم یکند که ساکنان حق دارند به طور مرکز ی استدالل م لوفور چنین. باشند  یتر از ساختار فعلانعطاف

و    متفاوت   یهایاس از مق  یعیوس   یف در ط  یماتتصم  ین ا  اما  .مشارکت نمایند   کنی م  ید را تول   ی شهر  ی که فضا  ییها

  ییرتغ   ی برا  یک دولت مکز  یاز سو  ی فرض  یم تصم  یکبه عنوان مثال،    د.نکنی از مناطق مختلف عمل م  یعی وس   بازه در  

ا  ین زم  یتمالک  یهایاستس  نظربگ اواکساکا    یالت در  در  مجوز  فعلی   یساختارهایرید،  را  و  حقوق  به  قانونی    اعطای 

تا حدی    هایریگیمکه در تصمد ده  یم   اجازه  یکیشهروندان مکز  ای بهقابل مالحظه  یزانان و به م اککساشهروندان او

واند به شدت بر مهاجرت تیم  اواکساکا در    یحال، اصالحات ارضینبا ا  حق اظهارنظر داشته باشند امامحدود(به میزان  )
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این تاثیر وجود داشته استو در گذشته    تاثیربگذارد  ها(مکان  یگرد  یان آنجلس )در مبه لس  اواکساکا از    ین . چننیز 

ز  یمیتصم احتمال  لس  یشهر  یفضا  ید تول  در  یادبه  تغدر  با    خواهدکرد.  مداخله  یتجمع  یایجغراف  ییرآنجلس 

-ت شرک  متمرکزبه طور  یکدولت مکز  یماتدر تصم  تاآنجلس حق دارند  لس  ین، ساکنیشهر  تحت حقوق  ین،بنابرا

چننمایند  نسب  حقوقی،  ین.  مراتب  و    تاًسلسله  رفته  و  درتوییشسته  تو  درحال  مدرج  که    هایآزادیحاضر  را 

وستفال  تیک دموکرا مفروضات  م  ینو  مشخص  مید،  نکی را  ادهد گسترش  در  دسترس   ین.  لس   ی مثال،  -شهروندان 

مرزهافر  آنجلس از  کال لوس   یاتر  ا  یفرنیا آنجلس،  و   متحده   یاالتو  به   بوده  بخشو    یتیس یکومکز  هم  به  های  هم 

به  .یابد میگسترش    یک مکز  ییروستا مقررات  سیتادینس یک  این  اواکساکادر   کرسی  آنجالنو  مکز  مجلس  در    یکوو 

می   یتیس  و سلسله اعطا  فعل   کند  نهفته  رامراتب  مق  یچیده پ  یدگاه د  یکبا    ی    و مجدداً  ی شدههمپوشان  یهایاس از 

گرفته  بطورکند اعطا می  شکل  ا  ی ،  مراتب  ین که  بندی در    یگر د  هاسلسله  و تسلطی مشارکت    ساختار  . ندارند   برتری 

ا نشان م  ینهمانطورکه  اداللت دارد  یاسیدر ساختار قدرت س   یکالی راد  ییراتتغ   بر  یشهر  وق دهد، حقیمثال   ین. 

بازرا    یرشما  یب  ی هاتحوالت فرصت بنابرایم  پیش روی شهروندان  به    یشهر  وقحق  یاآاینکه    ینیب  یش پ  ینکند. 

بخش  یجهنت  ی منف  یامدهایپ  ایناز  یکی،  اواکساکادر مثال    . یر، بسیار دشوار استخ  یامطلوب منجرخواهد شد    یجنتا

پولدار سففعالیت مردمان   برا  یدپوست و  آنجلس  اواکساکانهای  حذف    ی لس  و  درشهرخواهدبود.    یرتر فقغیر سفیدها 

ب   یودادساکنان س   یگری،درچارچوب د  دیگر،بعبات از همان قدرت  به اهدافجوارز ممکن است  مختلف    رای رسیدن 

درتصمنمایند استفاده   آنها  که  آنجا  از  رای  TNC  یگذاریهسرما  یهایریگ  یم.  و  اظهارنظر  دارند، درشهر حق  دهی 

به    یکاییآمر  یمیاییشرکت ش تخلیه بار بنزن از سوی  از ورود    یریجلوگ  ی توانند از حق مشارکت خود برایم  بنابراین

و  استفاده    گراند   یور مقابل  یجهدرنتنمایند  ا  یطیمح  یستز  یعدالت یب  در  مرز  امتداد  مکزیاالتدر  و  یک  متحده 

کهافراد  دستورکار  این    یب،ترتینبد نمایند.  مقاومت می است  فضا  یاجتماع  یجنتا  قدرتمندی  و    یشهر  وق حق  یی و 

 دکرد. نخواه یینآن را تع درجه بندی  یاستهایس 

  یاسهایمقخصوص  شامل مذاکره در  همچنینشهروندان    یشهر  یاستتوسعه س   یعتری، وس   یاستهایس   ینبر چنعالوه

تحت   یااست که آ   ینا  و مرکزیمهم  . سوال  گرددی آن م  یاسهایمقزیر  و    یشهر  یاس مق  مذاکره بین   کوچکتر مانند 
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-یاس مق  یر زتواند  ی وجودآمده میشهر  یاس مقی،  شهریفضا  ید تول  یندهایدرفرآ برابر ساکنان  کامالً   حقوق مشارکت 

را ها م  . ؟بردیم  ین ازب  ی خود  ازگفتهتوانی ما  نماییم یم  استنباط  لوفور چنین  تمام شهروندان حق   های  مشارکت   که 

فرآ  یمساو دارند بر کل منطقه شهر  تاثیرگذاربزرگ    یهایند در  را  اگر  ی  مثال،  به عنوان  بس  یک.  بزرگ    یارشرکت 

بوئ تول  یرد بگ   یمتصم  ینگمانند  س   ید که  از  را  منتقل   یاتلهوافضا  خارج  ابه  ز  ین کند،  حد  تا    یایجغراف  یادیامر 

شهر  ی اقتصاد منطقه  تأث  ی کل  تحت  س   یر را  ساکنان  همه  و  داد  وضو   یاتلقرارخواهد  حق  به  متمرکزح    مشارکت 

یماتی برآمد تصم  از عهده  توانمی   که چگونه  یستحال، هنوز مشخص نین. باایری را خواهندداشتگیمتصم  یندرچن

تاث بیشتریمحل  یراتکه  رو   ی  نمونه   شهریبرون  یهایاس مق  یبر    یک   یجادا  یریها،گ یمتصماین    یی جادو  دارند، 

هر دو در ابتدا    ینکه امحله خاص است. با فرض  یک در    یمکان خال   یک در    اجتماعاتمرکز    یک  یا  فروشگاه کوچک 

محله  این  که در  ی کسان  یاآ  ،متحمل تاثیرات این تغییر قراربگیرند و آنها    یرند محله مورد استفاده قرارگ  ینتوسط ساکن

واضح  دارند؟  ند نسبت به ساکنان شهری خارج ازاین محله حق دخالت بیشتری درتصمیمات متمرکز  کنیم  یزندگ

در آن شرکت نمایند، همه ساکنان شهر حق دارند که    ینکند و بنابرای م  ید را تول   یشهر  یفضا  یمتصم  یناست که ا

آ مق  ینا  یااما  به حدیشهر  برون   یهایاس حقوق در  بودمتفاوت    ی  ساکنخواهد  تصم  ینکه  در  یری حق  گیم محله 

  یصهر موضوع و تخصبندی شده و مدرج  مقیاس   یرچگونه تاث ،  باشد   ینچناین  و اگر    ؟داشته باشند  یشتریب  اظهارنظر

تع آن  به  مربوط  دربگرددیم  یینحقوق  منف یشتر؟  مق  ی،موارد  در  آنگاه باشد ،متفاوت  یشهر  برون  یاس اگر حقوق   ،  

 هاکم درآمد   سکونتمسدودکردن    یخود برا  یافتهتوسعهتوانند از قدرت  یثروتمند م   یها چگونه محلهمشاهده اینکه  

یگر مثالً  موارد داین درحالی است که در  .، بسیار آسان استاستفاده کنند   یمسکون   ییجدا  یت و تقوشان  طقهمندر  

مورد    یمتصم در    یستگاها  یکدر  آهن    یستمس   یکخاص  و  راه  مسئله وضوح    منطقه  سراسر  در  برگشتیرفت  این 

ندارد اچندانی  واضح است که  اما سا  یخاص  همسایگی  یرتاث  یستگاها  ین.  )به عنوان    یستگاها  های یژگیو و  یتدارد، 

-یم  یر حمل و نقل کل منطقه تاث  یای ( بر جغرافاست  زیر آن   یا  ین زم  اینکه باالی  و که در آن قرار دارد    یی مثال، جا

اینکه چه کسیپرسش    ی،موارد  ین گذارد. در چن مورد  م  در  به چه  و    شده تر  یچیدهپ  کند مشارکتتواند  یم   یزان و 

 .است یاسیس  مبارزات  یجه به نتوابسته 
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 یاسی س یتعضو یفتعر   ییر مقیاستغ

  یاسی س یری )شمول(  گبردر   یدی به سویرا به عنوان کل  یمشتاق است که ساکنان شهر  یار، لوفور بسمطابق بررسیها

-نسبت به آن دارای حقوقی می   کنند یم  یشهر زندگ   یککه در    یکه کسان  کند می استدالل    چنین  . او نماید یفتعر

تشکیل    یاسی راجامعه س   بندی شده و مدرج از مقیاس   یفتعار  ایجاد تصور   ی برا  یگزینراه جا  یک  یارمع  ین. اباشند 

فرد مل  یتوسط شهروند   یتکه در آن عضو  ن استی لاوستفایده    ی، فعل   یاسیس   یت عضو  برتری   ایده .  دهد می   ی یک 

ی،  جهان  یا یامنطقه ی، شهر یگر یعنی د  یهایاس در مق یاسیدر جوامع س  یتطرح غالب، عضو ین در ا  شود.یم  یفتعر

مقیاس کند که در آن  ی را تصور م  مدرج   مقررات  یک،  محل سکونتاست. برعکس، اصل    یدر جامعه مل  یتعضو  تابع

  یگرد  یایاسه، مقیشهر  تحت حقوق.  شودمی  یفتعر  یاسیاست که در آن جامعه س   برتر و غالب  یاس مق  ی یکشهر

باشد، اما از    ی جامعه مل  یکاز    یبخش  هنوز  ممکن است  یک فرد  .است  شهری ساکنین  تابع مقیاس اجتماع   ،جامعه

مل  ییآنجا به  توجه  بدون  شهر  ی م  یت،که  در  برابر  تواند  طور  سکونتکند   ی زندگبه  بنابراین  ابتدا شهر  ،   یدبا  ی 

  داخلی  از ارتباطات  یگزینمجموعه جا  یک از    یتبه حما  یشهر   وق حق  ین. بنابراگرددیفتعر   یاسی جامعه س   مقیاس در

عالوه    یاسیس   یت از عضو  یشهر  برتر و غالب  یدگاه د  به بحث وگفتگو درباره یک  بندی شده و مدرج پرداخته و مقیاس 

 (. ید نگاه کن 1  )به شکل پردازد ی میمل دیدگاه برتر و غالب   یکبر 

مقیاس  س   تغییر  ب  شیوه   ین ا  به   یاسیجامعه  بس  یشتر اکنون  است.  ممکن  گذشته  تازگ  یاریاز  به  محققان   ینا  ی از 

را مطرح کرده )اندکه  استدالل  اقتصاد  یاسیسازمان س   ی( هژمونبرتری  نت  ی،درسطح مل   ی و    یجهان   ییراتتغ  یجه در 

  یت، و هو  اسییس   یتعضو  هروندی،ش   ید اشکال جد اند که  اظهارداشتهاست. آنها    یثباتیب در حال    یاقتصاد  -  یاسیس 

-یاستدالل م  چنین  آنها است.    ی درحال گسترش شمال  یکایمانند اروپا و آمر  یاقتصاد جهان  یاصل  مناطقدر   یژهبه و

. نیست  به همان اندازه که زمانی بوده  یاسیس   یزندگ  یبراغالب    چارچوب یک    ی مل  یتو هو  یمل  یکه شهروند نمایند 

ثباتی  و هم به این اوضاع بی   بهره مند خواهد شد مدرج و مقیاس بندی شده    ی ثباتیب  یط شرا  ین ا  هم از   یشهروق  حق

می اگردداضافه  با  ازراد  یکردرو  ینوجود، چنین.  راس   یتکه عضومدرج  روابط    یکالی  شامل  دهد می  کیلتش  یاسی   ،

نزاع درگ و  ب  یری  رابطه  آنچه    یفعل   بندی شدهمقیاس ساختار    یناست.  فرضو  باشودم  توسط حقوق شهری  از    ید ، 
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مورد س   هایکشمکش  یقطر ازشهر  وقحق  یاآ  . قرارگیردمذاکره    یاسی  مستقل  کامالً   می  یتملی  تا  عمل  یا  کند 

در  اما  است،    یتبه طور کامل مستقل از مل  ی شهر  وقحق  لوفور  یاگر چه برا  یقی؟چه طر  به مستقل است؟  حدودی

باید ازطریق ارتباط    روابط   ینایرند و مورد مذاکره قرارگ  ش و ساز   مصالحه قرار  یکدر    ید احتماال با  یتدو هو  ینعمل ا

  یت آنها در حال اهم ضر( که درحال حایرهو غ یستز یط مح  یت،قوم یت،)بر اساس جنس یملیرغ یاسیس  یهایتهوبا 

 تر گردد.   ، پیچیده است یشافزا

داخل و خارج    یاس مق  ینا  یرااست زمهم  یاسی غالب باشد، بسیارس   شمول   ییندرتع   یاس مقای که بر فراز آن  مبارزه

جلب    ی را مل  یاس به مق  یتاسم  توجه است که    یزی همان چ  یقاًاستدالل دق  ین. انماید می  مشخص   یاسی راس   یتعضو

م   وی چنین   و   نماید می از    را   داخل   ی مل  قلمروهای،  عضویت سیاسی وستافلین  مدل   تحتکه    نماید یاستدالل  باید 

باید   خارج   قلمروهای  یعنی  داد  از    "ما  "تمیز  وجود    کرد.جدا  "آنها"را  کاهش    یراخ  فعالیتهایبا  دهنده  نشان  که 

  سپتامبر   11پس از حمالت    مقیاس ملی هنوز بوضوح   متحده،  یاالتدر ایاس تمایزها است،  به عنوان مق  یمل   یاس مق

تما  یاربس  یروین  یک در  می   "آنها"و    "ما"  ینب  یزقدرتمند  و مضخرفانهال)و  گردد  محسوب  بیهوده  به شکل  ای  بته 

بندی شده و مدرج و  یک مقررات مقیاس   یز تما  ین ا  یجادا  یبرا   ی شهر  وق حق  (.باشد نیز می  "شر"و    "خوب"  ین بتمایز  

  ی کسان  "آنها"و    که در شهر ساکن هستند   ی هستند کسان  یشهر  وقحق  در  "ما".  کند را معرفی میمتفاوت    کامالً

-یاس »شهر« است. اگر مق  یففرمول تعر  یناز عناصر نامعلوم ا  یکی .  باشند می  ساکن  یگرد   ی هستند که در مکان ها

نوشتجات و  .  گرددیف آن تعر  ی پارامترها  ید باکند، بنابراین  یز می متما  از داخل   را که خارج  باشد غالب    یاسیمق  یشهر

از پیشهرمقیاس  ها )مثال  یاس د که مق نده ینشان م  یاس مقسیاستهای    مقاالت موجود در باب    یا شده    یین تع  یش( 

از طربدیهی نیستند   آنها    یای جغراف  یفتعر   یبرا  ین،بنابرا  شوند.یم  ایجاد  یبه طوراجتماع  یاسیمبارزات س   یقبلکه 

با حق  یاسیجامعه س  از    ی حق برخوردار   یچه کس  ینکها  تعیینو به منظور    شودمی   تعیین و محدود  یشهر  وقکه 

تاحدی به    لوفور   . شودیفتعر  یند مبارزهفرا  یق یک از طر  ید با  ی شهر  یاس مق  ندارد،   ی حقدارد و چه کس  آن راحقوق  

می موضوع کمک  این  در   یچگونگ   درمورد سرسختانه  او  کند.  بررسی  ابهام  مبهم تعروجود  انجام    "شهر"یف  اقداماتی 

شود.  یم درگیر    یشهردار  ونی و اختیاراتقلمرو قاناز    یشب  "آنجلس لس"  درموضوع  . به عنوان مثال، به وضوحدهد می
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گسترده    تا چه میزان ها  یتمحدود  ین . اما اتوسعه خواهد یافت  ی به منطقه شهر  یاد شهر به احتمال ز  ی هایتمحدود

آ ت  یااست؟  لس  یجواناساکنان  میآنجلس  ساکنان  گرفته  به  درنظر  توجه  با  که    یی؟ رهایامعچه  شوند؟  است  واضح 

 یاپورتلند؟ آ   یا  ؟ چطورگنجانده شده است، اما درباره ونکوور    « یاتلدر »س   یاتلس   پوگت سوند   یمنطقه شهر  یهامکان

نام  کالنشهر    یکاز    یبخشهمگی    یاهستند    یاجداگانه  یشهرها  ینهاا نظر  "کاسکادین"با  میدر    ؟ شوند گرفته 

-ی م یک فرد    یا . آ؟د نشو  یدهنام  "یالملل  ین ب"  ینن است ساکنممک  کسانی که چه    این است  مهم است  همچنین آنچه 

 یاکامل هستند؟    قوقح  یافراد در هر دو شهر دارا  ینا  یااست، آ  ین؟ اگر چنباشد شهر ساکن    یکاز    یشب  د درتوان

حقوق  فقط دارای    شوند،نسبت به اکثریت کمتر برای سکونت به شکل کامل مورد قضاوت واقع میکه آنها    ییازآنجا

س باشند ی میجزئ تمام  برا  بندی، یاس مق  ی هایاست؟ همانند  ساکن  یشهر  یاس مق  یف تعر  ی مبارزه  آن مشروط    ین و 

بود  بر    ی واقع  یر تاثو    خواهد  مجوز آن  و  حقوق  تول  اعطای  نیست.    یشهر  ی فضا  ید و  تصور  تعر یدرحالقابل    یف که 

 ، نماید شان اعمال میشهر  یبر فضا  یشتری کنترل ب  ننشیشهروندان شهربه    کوچکتر  یاس مقیک  در  یاسیس   یتعضو

تشوهمچنین   را  ازسوگردند   منزوی  بیشترخود    یاسیس   جهاندر    تاکند    ی م  یق آنها  توانمند   کامالً آنها    یگر، د  ی. 

 یا  یاقاره  ی،مل   یاسیجوامع س   دربرابر  یشانهایتاز مسئول  تاکند  تواند آنها را وسوسهیم   یتوانمندساز  این  و  هستند 

  وق چگونه حق  را مطرح خواهدکرد که   ین سوال ا  قطعاً  انزوا  بواسطه  یلی پتانس  ین. چننشینی بیشتری کنند عقب  یجهان

 یک باشد؟.دموکرات تواند ی، می شهروند 

 گیری یجهنت

را حادتر    یازن  ینا  یجهان  یبازساز  ید روشن است که دور جد   یباو تقر  است  آشکاردر شهرها    یشترب  یبه دموکراس   یازن

م  کرده  نظر  به  به حق یاست.  روزافزون  توجه  است  نشان  یشهر  وقرسد  ان چیزی  مدهنده  راه حلی که    ی ها تواند 

تنها   یفعل  نوشتجات و مقاالت علمیحال،  یندهد. با اهارائ  را  شهرها  در   مجوز و اعطای حقوق قانونی مشکالت    ی واقع

  ینشب  ینو بنابرا  شودبا شکست مواجه می  یدها  ینا  یقعم  ی. بررس اند قرارداده  مورد مطالعهرا    یدها  ی اینسطحبخش  

ا  یکمیاربس مورد  چگونه    یاآ  ینکه در  لغو  و  برای  بسیج  رشد    ید تهد امکان  به  سوی رو  وجود  شهر  ی دموکراس   به  ی 

  .دهد خواهد داشت به ما ارائه می
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 : روابط مقیاس بندی شده جایگزین در تعریف عضویت سیاسی1شکل 

 

عنوان    واقعی موجود را به   وعده  ی از دیدگاه او شهر  وق دهدکه حقی نشان م  از نظریه لوفور   یکنزد  و استنباط   تفسیر 

ارائه میشهرمحرومیت  به مشکل    ییپاسخگو  یبرا  یراه فعل  یک.  کند ی  از مشکل  به رشد   ی،منبع مهم  قدرت رو 

قدرت   ینا  یبررس   یبرا   یایلهبعنوان وس   یک دموکرات  یبرالل  یاسیس   یساختارها  گسترش درحال  ناکفایتی  و    یهسرما

  یساختارها  بنابر  یکالراد  یهاینه و با ارائه گز  یم، به طورمستقیا همان حقوق دربرابر شهرلوفور    وق شهریاست. حق

توسط سواالت   ید با  ی شهر  وقحال، وعده حق ینباا  . پردازدمیبه مقاومت    یه قدرت سرمادر مقابل    یک،دموکرات  یبرال ل

  یک   ینکه ا  یی . از آنجاپیدا کند   ی بهبود بیشتری شهروق  حق  ییو فضا  یاجتماع  یجدر مورد نتا  خقابل پاس   یرم و غمه

ن   یاسیس   یمعمار سویاما    یست،کامل  به  شهر  ید جد   یاستس   یک   دری  مشروط  می و  محسوب  بنابراین ی  گردد، 

از طریق سیاستهای  شهرها    ییو فضا  یبر ساختار اجتماع  آن  یر کرد بلکه تأثیابیارزاز قبل  توان  یرا نم  یشهر  وقحق

 یاست س   یک تواند به عنوان  یبهتر م   یزی چه چبطوریکه میتوان چنین دریافت که    شودی م  یین تع  مشروط و    یچیدهپ

 .در نظرگرفته شود  ی مقیمشهر

-نمی است. اگرچه    بندیی مقیاس چند بعد   یاستیس   یاست،س   ین مهم ا  ی از بخش ها  یکیکه    استدالل ما براین است

درا توانیم   به طورکامل  را  تجز  ینآن  تحل  یه مقاله  و  و  نماییم    ، یک  متمرکز   مقیم   ی شهر  یاستس یک    ین همچنیل 
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خود را از    یدهاست که او ا  ینا  لوفور در مفهوم    یدی ضعف کل  خواهد بود. ازنظرما  تفاوت مو    یتمتنوع از هو   یاستس 

  یک توسط    ید با  یشهروق  که حقنماید  یاستدالل مچنین  . او  یزدآمی م  در هم  "طبقه کارگر"با      "یا مقیم  ساکن"

ا156، ص  1996)   شودموجب می  در جامعه را    "یکالیراد  ی دگرگون  "  که   یابد تحقق    یاجتماع  یروی ن   که »   ین( و 

اگر    (. 158، ص  1996باشد« )  یاجتماع  یروی ن  ینا  یتگرحما  یا  یاجتماع  متصدی  ینده،تواند نما یفقط طبقه کارگر م 

  تقلیل   یدار یهضد سرما  در برابر  به مقاومت   وظیفه آنها  هستند، آنگاهبرابر با طبقه کارگر    تصور شود که ساکنان اساساً

  دگرخواه جنسیشهر    یابه عنوان مثال، شهر نژادپرستانه، شهر پدرساالرانه  کشیدن  چالشبه    یبجا  ید . آنها بایابد یم

قدرت    یقاًدق  ین. اما ابکشند چالش    ی را به داریهروزمره خود با آن مواجه هستند، شهر سرما  ی زندگ  که همه آنها در 

  یاسیها و منافع س یتهو  ای از بازه  برای دربرگیریرا    یاسیس   تابعیت  یفاست که تعر  سکونت  یدها  یاسیو س   یلی تحل

در شهر    ی زندگ  برای   یک فرد   تمایالت جنسییت و  طبقه و نژاد و جنسبنابراین،    .کند پیش روی ما باز می مختلف  

می محسوب  ساکنشوند اساسی  مبارزات  برابر    ین.  کم در  و  عل   توجهی،انزوا  ساختارها  ی امجموعه  یهمبارزه    یاز 

منفرد    یطبقه اجتماع  یک به    یا مقیم   است. مفهوم ساکن  هاآن  یکی از تنها    ی داریهاست که سرما  یی و فضا  یاجتماع

  زنده   یبا تجربه روزمره در فضا  یرازآمیزد    در هم ها و منافع متنوع را  یتهو  این   تمامی  تواند یم  بلکه  شود یمحدود نم

تحق  یف تعر واضح  طور  به  است.  تا    یشتریب  یقات شده  است  میان  الزم  ارتباط  با   یت هو  یاستس چگونگی  تفاوت  و 

 را بهتر درک نماییم.   مقیم  یشهر یاستس 

با  یست؛ن  ینی بیشدکرد، قابل پنکه ساکنان دنبال خواه  یدستورکار   ینبنابرا   یچیدهپ  یاستس   یک   یق از طر  ید بلکه 

م  یتهو  یاس،مق  شامل تفاوت در  د  یانو  معناقرارگیردمذاکره  مورد    یگرمبارزات  به  آن است که    ی. حق مشارکت 

 اینکه ساکنان با    نچه آ  .خواهندکرد  یفاا  و مرکزی   کند نقش مهمی م  ید را تول  یشهر  یکه فضا   یمیساکنان در تصم

تصم داد  انجام    یری گیمقدرت  نخواهند  مشخص  تولیستهنوز  است  ممکن  آنها  برا   یشهر  ی فضا   ید .   ینتام  ی را 

 ممکن است  اگرچه   . گرددیم  یینتعیاسی  مذاکره و مبارزه س   یق از طر  نوع این نیازها  کنند، اماساکنان دنبال   یازهاین

فضا  ساکنان از  استفاده  لزوماًپیگیری را    یشهر  یارزش  است  ممکن  اما  تعب  کنند،  ارزش   یستیمارکس  یر بدنبال  از 

نباشند   یسه استفاده در مقا به تفکر درخصوص  ممکن اس بلکه درعوض    با ارزش مبادله  یا تملک    ت  بعنوان  تصاحب 
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  ییفضا  تمرکز  مانع  . آنها ممکن استند ی بپرداز شهر  یدر فضا  یمنا  گردش برابر و    یدسترس   یزنان برا  وقی برایحق

مقاومت در    ی را برا  ی شهر  ی. آنها ممکن است فضای اقتصادی شوند گذاریهسرما  یردر مناطق غید  سف  یرساکنان غ

  یگرو د  ینهااز ا  یچیده پ  یبی آنها ترک  یاد کنند. به احتمال زید تول  یان زن و مرد همجنسگراو انزوای    ینی نش  یه برابر حاش 

-می   یفتعررا    یشهر  ساکنان  یاسی، س   یها  یتاز هو  یعیوس   یفازآنجا که ط  خواهندکرد.  لرا دنبا  یاسیس   یهاپروژه

 احتماالً  یجه این کار. نتپردازدبه تحریک وظایف آنها می   یاسی وجود دارد کهاز منافع س   یعیوس   یفطکنند بنابراین  

 تامین  یشده برا  ایجادشهر    ، در یکحالنیا  با  که همه آنهایبی است  ناهمگن و ترک  یشهر  جغرافیای  دنبال کردن

 .وجه اشتراک دارند   یشهر ساکنینو چندگانه   یچیدهپ نیازهای

  ی شکل ها  یا  بزرگتر  یشهر  یبه دموکراس   آننامعلوم    یجهسازد، اما نت یرا ممکن م  یاستس   ینااگرچه حقوق شهری  

ایاسی منجرسلطه س   ید جد    مقاالت علمیاز    یاری نامطلوب در بس  یجنتا  برای   یلو پتانس  عدم قطعیت   ینخواهدشد. 

است که بدون    بودن ذاتی حقوقی مبنی بر مثبتانتقادیرو غ  یر فرض فراگیشپ  یل یکبه دل   ی شهر  وقمربوط به حق

با   یدارپا  یمشارکت انتقاد   یک  ایجادبا    مقاله  به واسطه اینکه    مقصود این است.  مباحثه مورد قبول واقع شده است

و  این مقاله درجهت استنباط و تفسیر ایده لوفور کافی نیست    اما ارائه   .رفت  فرض فراتر  ینا  توان از ی میشهروق  حق

  یبرا یی  تنها  به   ی قطعاضشهر  وق حق  ین،انابرب  شکل نگرفته است.شهر    ی برا  ای لوفوری هم تنها به شکل ایده  وقحق

  که است    ی معن  ین، بد لوفور  یتعصب طبقاتمثال،  . بعنوان یستند ن   ی کافی  شهرفقط  تر و  یکالراد  ی دموکراس   یک   یجادا

  تحقیقات بیشتر برای   .مورد نیاز هستند   ی شهر  یدموکراس نسبت به    ترکامل   یدگاهد  برای ایجاد یک  یگرد یها  یدگاهد

د  ینکه ا  یدنفهم با  لوفور  دموکراس   یگر د  ی هایدگاهچگونه  شهروند   یکال راد  یاز  مواردی  و  آر   ی مانند    یون مار  یساز 

تواند ارتباط برقرارکرده و ترکیب شود،  بقیه افراد می   در میان  یویسد  یوال   یراشانتال موف، و ن  یزر،فر  ینانس  یانگ،

است نیاز  امورد  تمابواسطه سهمشانها،  یدگاهد  ین .  نادیده گرفتن ،  و  لغو  به  انداز عم  یل  لوفور    یایی جغراف  یق چشم 

است که    ین ا  ما بر   ید مختلف وجود دارد. ام  ی هایدگاهد  ترکیبدر    یادی ز  یلرسد پتانس  ی به نظر م  ینو بنابرا  دارند 

  رسان باشد کهین مسئله کمکدر مورد ا  یحترمداوم و صر  یها بحث  ینقطه شروع برا   یکبه عنوان    بتواند مقاله    ینا
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  یشترب  ی شهر  یدموکراس   در ممکن است    یزیچه چاینکه    و    در نظرگرفته شوند   ید بای  شهر   وقی باید حقوق چه حق 

 مشارکت و همکاری داشته باشد. 

 ها  یادداشت

می  اهمیت  حائز  نیز  مسئله  این  کهبیان  تنها    یشهر  وقحق  باشد  عنوان  به   یدتجد   یبرا  یاستراتژ  ینبهتر  یارا 

د   یشهروق  حق   ی انتقادارزیابی  مقاله    ین ا  هدف .  ننماییمارائه    ی شهر  یدموکراس  برابر  سوی   یکردها رو  یگردر    به 

توسعه    یکدموکرات  یکالرادگزینه    یکبعنوان    یشهر  وقحقبررسی    بلکهیست،  ن  یکالراد  یدموکراس  اما  موردتوجه 

  .باشد یایی میجغرافبعد در نیافته  

ی درخصوص چگونگی تفسیر و بیان حق شهروندی باتوجه به تغییر فرمهای  با سواالت  یگرد  یمثال، در جاها  بعنوان

 .  شویمروبروی می  (زیر چاپ، پورسل)شهروندی

از زبان فرانسه   یشترب یسیزبان انگلالبته به است.  یسیانگلهم به فرانسه و  هم بهلوفور  تفسیر و استنباط ما از دیدگاه

بیشتر بخشهای  ترجمه از  یک  و    Le droit à la ville  ترجمه کامل از  یک  (1996در دیدگاه لوفور )  . تکیه دارد

Espace et politique   .وی بودن  به طور کامل بر فرانس،  ترجمه نشده است  یفرانسو  درجایی که   البته  وجوددارد

 . ایمتاکید داشته آن
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