
5

کستری شهری: جایگاه قدرت در  فهم فضاهای خا
مناسبات تولید سکونتگاه های غیررسمی شهری 

)مورد: شهرک رضویه تهران(

کیانفر2 مجتبی رفیعیان*1، آیدا 
گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ۱ دانشیار 

۲ دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: ۹7/۹/۲۸، تاریخ پذیرش نهایی: ۹7/۱۲/۲5( 

چکیده

کالنشهرها و به ویژه تهران تبدیل و منجر  کستری شهری به یکی از پدیده های رایج    امروزه، فضای خا

گفتمان ها در این فضاها شــده  بــه ظهــور مجموعــه ای از نهادهــا، هویت هــا، روابط قــدرت، شــیوه ها و 

است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی ساختارهای موجود، جایگاه قدرت و سیاست در 

سطوح برنامه ریزی شهری این فضاها است. در راستای این هدف، پژوهش حاضر، در پی پاسخ به دو 

کنان  کســتری چیست؟ وآیا سا ســوال اصلی اســت، ابعاد شــکل دهنده ی تجربه زندگی در فضاهای خا

این فضاها می توانند در برنامه ریزی و تصمیم گیری این محیط نقش داشــته باشــند؟ بنابراین، با اتکا 

گفتمــان انتقادی فرکالف و بر پایه مصاحبه ی ســاخت نیافته، به تفســیر توصیف های  بــر روش تحلیــل 

که شش مقوله ی  کی از این است  کنان شــهرک رضویه پرداخته شده اســت. یافته های پژوهش حا ســا

"سایه اندازی مناسبات قدرت، سایه ی سرمایه ی محیطی، سایه ی تعارض منافع، حاشیه ی سیاست 

که توســط آن ها  گفتمــان، حاشــیه ی حــق شــهری و حاشــیه ی شــهروندی نابرابــر"، مقوالتــی هســتند 

کنان این فضاها را توصیــف و در چارچوب مــدل پارادایمــی، مفهوم یابی فضای  می تــوان تجربــه ی ســا

کســتری شــهری و فرایند مشروعیت بخشــی، آن را تعریف نمود. همچنین، اهمیت ُبعد اقتصادی-  خا

کنار سایر ابعاد اجتماعی- فضایی این فضاها، طیفی از شهروندی  سیاسی تغییرات و جایگاه قدرت در 

کالنشهری با ضریب قطبش باال را نمایان می سازد. نابرابر در مناطق 
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کستری شهری، مناسبات قدرت محور، تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف،  شهرک رضویه تهران. فضای خا
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مقدمه

امروزه شهرنشینی به یکی از پدیده های اصلی قرن بیست و یکم 
گردیده اســت. بر اســاس آمار بانک جهانی در سال ۲0۱۸ بالغ بر  بدل 
55 درصد جمعیت جهان، معادل ۴.۲ میلیاردنفر، در مناطق شهری 
زندگی می کنند . انتظار می رود این جمعیت شــهری تا سال ۲050 به 
6۸ درصد افزایش یابد)United Nations, 2018(. حدود یک میلیارد 
نفر از این جمعیت در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند که تا 
سال ۲050، جمعیت شان سه برابر خواهد شد )UN-Habitat, 2016(؛ 
پدیده ای که در کشورهای در حال توسعه، حدود ۴۱ درصد جمعیت 
کشــورهای پیشــرفته 6 درصد جمعیت شهرنشــین  شهرنشــین و در 
را شــامل مــی شــود )UN-Habitat, 2006, 18(. در ایــران نیــز اســکان 
که بنابر برآورد بانک  غیررســمی پدیده ای چشمگیر اســت؛ به طوری 
مرکزی ایران در ســال ۱۳۸5، جمعیت ســکونتگاه های غیررسمی در 
گر چه  کشــور، حداقل ۸ میلیون نفر بوده اســت )صرافی، ۱۳۸7، ۸(. ا
این ســکونتگاه ها به طورکلی فضاهای فقر شهری نامیده می شوند، 
اما واقعیت این است که، ماهیت آن ها در سال های اخیر تغییر یافته 
گرفته در این زمینه، به ُبعد غیررســمی،  کثر مطالعات انجام  اســت. ا
کنید به زبردســت، ۱۳7۹؛ رازپور و همکاران، ۱۳۹6(  غیرقانونی )نگاه 
کالنشــهرها  و حاشیه نشــینی این نواحی شــهری، عمدتًا در مرزهای 
که در این زمینــه مورد غفلت واقع  پرداخته انــد. با  ایــن وجود، آنچه 
کم بر این فضاها در مناسبات شهری  شــده اســت، تبیین الگوی حا
بــه عنــوان یــک فراینــد قــدرت و نتیجــه ای از سیســتم های نهادی، 
کــه بســته های نابرابر  مــادی و فضایــی عمیقًا تعبیه شــده ای اســت 
گروه هــای مختلــف تقســیم و  حقــوق و قابلیت هــای مختلــف را بــه 
همچنیــن جدایــی بیــن آن ها را تقویــت می کنند. بنابرایــن در مقاله 

حاضر، ماهیت این سکونتگاه به عنوان نمودی از  هویت یابی پدیده 
گرفته است. فضایی  کســتری شــهری مورد بررســی قرار  فضاهای خا
گروه هــا، نهادها، هویت ها،  که دربرگیرنده ی بســیاری از  کســتری  خا
گفتمان های موثر بر پویش شــهری اســت  روابــط قدرت، شــیوه ها و 
کلمه، پدیده ای شــکل یافته "در ســایه ی" شــهر  و بــه معنــای واقعی 
رســمی، برنامه ریزی شــده، سیســتم حکومتی و ســاختار اقتصادی 
گرایانه اســت. در این راســتا، محله رضویــه واقع در  غیرمولــد و ســودا
منطقــه ۱5 شــهرداری تهران، به عنــوان فضایی از پدیدارســازی این 
گردید. آنچه در این مقاله، مبنای پژوهش قرارگرفته  هویت انتخاب 
کنان این  اســت، ضرورت فهم چگونگی تجربه غیررســمی بودن ســا
مــکان و چگونگــی تعریف قــدرت، در شــکل گیری و ســاماندهی این 
کم بر پیدایش و ســاختارمحتوایی این  ســکونتگاه ها، مناســبات حا
فضاها اســت. هدف پژوهش حاضر، شــناخت ابعاد شکل دهنده به 
کستری شهری، و در ادامه ی آن شناسایی ساختارهای  فضاهای خا
موجــود و بررســی جایــگاه قــدرت و سیاســت در ســطوح کالن و ُخرد 
برنامه ریزی این فضاهاست. در این پژوهش، در مرور ادبیات مفهوم 
کســتری و مفاهیــم هم پیونــد بــا آن، بر موضــوع تغییرات  فضــای خا
مــکان تمرکــز شــده اســت و داده هــا طی مصاحبــه ســاخت نیافته با 
کنان محله رضویه و بر اساس پرسشنامه ی باز بدست  شماری از سا
آمده است. همچنین به منظور فهم تجربه ی زیست مردم، از روش 
گفتمــان انتقــادی ِفــرکالف اســتفاده و برپایه ی آن  پژوهــش تحلیــل 
گردیده است. سرانجام نیز، به کمک  مدل پارادایمی پژوهش تبیین 
مقوله های بدســت آمده، ماهیت تجربه ی غیررسمی بودن و فرایند 

وقوع آن توضیح داده شده است.

مروری بر سوابق و اندیشه ی نظری: مناسبات 
کستری شهری قدرت در فضاهای خا

کستری، مابین سفیدبودن به معنای قانونی بودن،  فضاهای خا
تاییــد، امنیت و ســیاه بــودن به معنای اخــراج، تخریب و مــرگ قرار 
دارند. آن ها نه پذیرفته شده و نه حذف شده اند، بلکه حاشیه های 
شــبه دائمی در مناطق شــهری امروز ما را تشکیل می دهند. به باور 
ایفتاشــل)Yiftachel, 2009a & 2009b(، ایــن امــر، مرزهایی را خلق 
گروه های شــهری  کننده۱"،  که طــی یک فرآیند "ادغــام جدا می کنــد 
را بــا توجه به وضعیت و شرایط شــان تقســیم بندی می نمایند. این 
کســتری، فعالیت هــا و جمعیت ها را در  رونــد، دو لبه ی فضاهای خا
که هم زمان هــم تحمل و هم  "موقتــی بــودن دائمی۲" نگه مــی دارد 
محکوم می شوند و در نتیجه، همواره در انتظار اصالح هستند. این 
مناطــق محروِم شــهر ســرمایه دار، تبلور رژیم های نوظهور شــهری۳، 
گروه ها و فضاها و ظهور مجدد روابط استعماری در  ادغام نامناسب 
که به صورتی رایج از حکومت شهری بدل  برابر شهرهای امروز است 
 Yiftachel, 2009 b, 88-89; Yiftachel, 2009a, 250;( گردیده است

Brenner et al., 2012(. موضــوع ایــن فضاها، رویکردی از باال اســت 
که از یکسو، شامل بازیگرانی قدرتمند می شود که این فضاها را تحت 
عنوان توسعه، امنیت و نیازهای ملی تعریف می کنند و از دیگر سو، 
Yifta-( ،عقب نشــینی تدریجی دولت ها از نظارت بر توسعه شهری
کــه در آن، برنامه ریــزی  chel, 2009 a; Yiftachel, 2009b(، اســت 
کثر رســاندن  کارآفرینی به دنبال به حدا شــهری به مثابه یک عامل 
رشــد، بهره وری و انباشت سرمایه اســت )Harvey, 2002؛رفیعیان و 
 ،)Roy, 2002( از این رو، در توسعه ی شهرگرا .)جهانزاد، ۱۳۹۴، ۲۴6
برنامه ریــز بــا نظاره گــری قوانیــن تحــت تأثیــر سیاســت های شــهری 
کستری را  )Marcuse, 2002(، نخست به سیستمی، که فضاهای خا
تأمین کننده منافع قدرت یا مطلوب می داند، و ســپس به فرآیندی 
کســتری حاشــیه ای را تخریب، اخراج یا از  که حل مســئله فضای خا
بین بردن برمی شــمرد، متمایل می شــود. به این ترتیب، فضاهای 
گروه های قدرتمنــد، به مثابه یــک منطقه بالقوه  کســتری بــرای  خا
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تولیــد  مناســبات  در  قــدرت  جایــگاه  شــهری:  کســتری  خا فضاهــای  فهــم 

سکونتگاه های غیررسمی شهری

گروه ها،  تحول اجتماعی، انباشــت ســرمایه و سیاســی و برای ســایر 
حاشیه نشینی ناشی از عدم وجود فضای حقوقی تعریف می گردد که 
در اغلب موارد، این فضا حذف نخواهد شــد، بلکه با یک "سیاست 
عدم شناخت" همراه با بی تفاوتی حاشیه ای مواجه می شود. از این 
کســتری بین منطق سرمایه، حکومت  که فضای خا منظر، مادامی 
گیــرد، برنامه ریــزی شــهری- یعنــی ترکیبــی از  و رســمیت یابی قــرار 
سیاســت های فضایــی - هــم حامــِی بــودن و هــم مجــازات فضــای 
کســتری اســت و بــه یک سیســتم مدیریــت نابرابری های عمیق  خا
که هنگام  اجتماعــی یعنــی سیســتم آپارتاید خزنــده۴ بدل می گــردد 
کالن، سبب  تبدیل این الگوها به شــیوه ای نسبتًا پایدار از مدیریت 
کنترل گر فضا  می گردد یک رژیم شهری- سیستمی از قدرت نهادی 
و جمعیــت - پدیــد آیــد )Yiftachel, 2009b ,91-93(. بــا این وصف 
کستری به  گفت، در نظام شهری امروز شناخت فضای خا می توان 
مثابه ابزار "رسمیت بخشــی" به "شــکاف ها" در قــدرت، جهت اقدام 
که در این بخش از مقاله، از دو بعد  مناسب دارای اهمیت می گردد 

کاوی قرار داده شده است. محتوایی و فرایندی مورد وا

کستری شهری • محتوی فضاهای خا

بــه بــاور لوفــور، فضــا را نــه می توان بــه مثابــه ظرفی خنثــی )بعد 
کامــاًل ذهنــی تقلیــل داد  فیزیکــی( دانســت و نــه آن را بــه پدیــده ای 
)لوفور، ۱۳۹۳(. بلکه اثر ســاختاری تغییــرات اجتماعی-جغرافیایی 
که در آن تغییرات فضایی، توســعه و ارزش گذاری نهادی، به  اســت 
سیستم های پایدار مناسبات قدرت، هنجارهای سیاسی و معنای 
فرهنگــی الحــاق می گــردد )Roy, 2005; 2009(. از این منظر، فضای 
کســتری شــهری به عنوان یک منطقــه بالقوه تحــول اجتماعی،  خا
محلــی از زندگــی روزمــره تجربــه شــده مســتقیم انســانی محســوب 
کــه نتایــج سیســتم های اجتماعــی، اقتصــادی و  می شــود. مکانــی 
سیاسی در آن آشکارا و مستقیمًا تجربه می شود و محل ظهور و بروز 
Marcuse, 2010, 356-( گرفته توســط فرد اشــکال اجتماعی شــکل 
359( و حــاوی ســه مفهوم مرتبــط فضا، باز تولید روابــط اجتماعی و 
ســرمایه داری و قدرت اســت)رفیعیان و الوندی پور، ۱۳۹۴، ۲۸(. در 
این فضا، شــهروند به طور فزاینده ای تقســیم می شــود و دسترســی 
فــرد به حقوق سیاســی یا اجتماعی ممکن اســت بــر مبنای عواملی 
گردد. از  غیــر از حــق قانونی خــود به عنوان یک شــهروند امکان پذیر 
این رهگذر، مفهوم پنهان و در ســایه ی دیگر آن را می توان، حق به 
کسی باید از شهر)فضا( بهره مند  که چه  شــهر دانســت، بدین معنی 
کدام شــهر)فضا( باید باشــد. حق داشــتِن نه لزومًا یک شــهر  شــود و 
در معنــای متعــارف، بلکــه یــک مکان در یک جامعه شــهری اســت 
کــه در آن تمایــز سلســله مراتبــی ناپدیــد می شــود و می تــوان آن را 
Marcuse, 2009, 192-( تصــوری از تغییــر وضعیــت فعلــی دانســت
193(. از همیــن رو، دو نــگاه بــر حــق ایــن فضاهــا ســایه می انــدازد، 
کنان(. البته در سکونتگاه های  سیاسی)حکومت مبنا( و محلی) سا
غیررسمی به عنوان نمودی از این فضا، این پرسش اساسی که "حق 
که، به نظر می رســد،  چه کســی اســت"، دارای اهمیت می گردد. چرا
ایــن مفهــوم به دلیل عدم تــوان اقتصــادی این خانوارهــا )رفیعیان 

و ســیف الدینی، ۱۳۸۳، ۲۱(، عــدم قرارگیــری در نظــام اقتصــادی، 
عــدم ســکونت رســمی )داداش پــور و همــکاران، ۱۳۹۱، ۹۸(، عــدم 
حــق تصــرف و مالکیت)داداش پــور و علیــزاده، ۱۳۸۹( و قرارگیری در 
حاشــیه سیاســت ها و نظــام تصمیم گیــری، حــق شــهروندی و حق 
سیاســت های شــهری عادالنــه )صرافــی ، ۱۳۸۱، ۸ و داداش پــور و 
همــکاران ، ۱۳۹۱، ۱00( می توانــد، بــه عنــوان مولفه اصلــی محتوایی 
که بر بازخوانی درک ریشــه های محرومیت و  گردد  این فضاها  بیان 
کثریت  نارضایتی به مثابه ماهیت مشترک خواسته ها و آرمان های ا

.)Marcuse, 2009, 195( کید می نماید مردم تأ

کســتری  • فراینــد مناســبات در فضاهــای خا
شهری

گردید، در صورتی که بر پایه ی مفهوم حق به  که اشــاره  همانطور 
کســتری را رویارویی  شــهر، واقعیــت اجتماعی و سیاســی فضــای خا
 Bureau(قــدرت نرمال نهادی و تنوع تعامالت فردی تعریف نماییم
کیــد بر نقش دولــت به عنوان تنها  et al., 2018(، می تــوان ضمــن تأ
کنشــگران قدرتمند در  نهــاد برنامه ریــزی، بر ضــرورت اهمیت نقش 
کید داشــت. براین اســاس، عمــل برنامه ریزی،  رونــد برنامه ریزی تأ
 Marcuse,(گری، تعریف می گــردد ُکنشــی برای مردم، نه برای ســودا
که به تعبیر  ُکنش سرشار از بار قدرت است. قدرتی  195 ,2009(. این 
کنش ورزانه اســت و بیــش از اینکه در  التــور، مجموعــه ای از اعمــال 
دست کسی باشد، به صورت مناسبات در میان کنشگران به جریان 
می افتــد. این مناســبات فرایندی، درون ســاختار قــدرت در عمل، 
آفریده می شــود، بــاز تولید می گــردد و تغییر می یابد  )هیلیــر، ۱۳۹5، 
که قدرتمند هســتند،  که آن ها  ۱۱7(. از این رو، می توان باور داشــت 
که قدرت را در دست دارند بلکه آن هایی هستند  آن هایی نیســتند 
کار بگمارند و آن ها را وارد  که می توانند دیگران را متقاعد ســازند، به 
که خود را به عنــوان نماینده ی آن قــرار داده اند.  کننــد  اجتماعاتــی 
بنابراین قدرت، مســتلزم مشــارکت فعال انســان ها در میدان عمل 
اســت. ایــن میــدان، رابطــه نزدیکــی بــا مفهــوم ســرمایه دارد یعنــی 
کنشــگران به میدان می آورند و نباید آن را تنها مفهومی  که  منابعی 
گرفــت و در عیــن حــال، بــر منابــع دیگــری چــون  اقتصــادی در نظــر 
منزلت، مناسبات شخصی، قدرت و شکل های رسمی و غیررسمی 
آن داللت دارد. بنابراین ســرمایه، شــکلی از قدرت می گردد. چنین 
قدرتی زمانی مشروع است که متضمن رضایت یا موافقت کنشگران 
کنشــگران تحت ســلطه– هردو- باشــد )هیلیر،  مســلط و همچنین 

کستری شهری. نمودار 1- فرایند مناسبات برنامه ریزی در فضاهای خا
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۱۳۹5، ۲۱۸(. هر دو طرف، در یک فرایند گفت وگویی باید به وفاق5 و 
اجماع برسند )رفیعیان و جهانزاد، ۱۳۹۴، ۲0۴-۲0۳(. اما از یک سو، 
رویه های سیاســی و مدیریتی موجود از نظر پنهان کردن مناســبات 
قدرت و ارتباط تحریف شده، بخشی از مسئله است )همان، ۲۱5-
۲۱6( و از دیگــر ســو، جایــگاه سیاســت در برنامه ریــزی، بــر فاصله ی 
کیــد  میــان سیاســت عقالنــی در عرصــه عمومــی و اراده سیاســی تأ
ویژه ای دارد. بدین ترتیب، دست اندرکاران برنامه ریزی باید بتوانند 
که "چه چیز به معنای سیاسی نه  به جست وجوی این امر بپردازند 
انتزاعــی خوب اســت6؟" )هیلیــر، ۱۳۹5، ۲۲۳(. این امر در فضاهای 
کســتری، قــدرت را بــه عنــوان مفهوم مرکــزی تعارضــات منافع و  خا
سرمایه شهری و کنشگری بدل می نماید که به مثابه روندی اثرگذار، 
از طریق هم کنشــی ها به جریان می افتد و در هزاران شــبکه و ارتباط 
برنامه ریزی تولید و بازتولید می شود که در  آنجا "حق شهر" در اختیار 
.)Harvey, 2008, 38(نخبــگان سیاســی و اقتصــادی قــرار می گیــرد
فضــای  واقعیــت  اســت  مقالــه حاضــر درصــدد  ایــن حیــث،  از 
کســتری شــهری را به مثابه عرصه ی ناپایدار از عوامل، بازیگران،  خا
 )Avni and Yiftachel, 2014( گروه های محروم و قدرتمند مقررات و 
کاوی قــرار دهد و جایگاه سیاســت و انتقال هویت سیاســی  مــورد وا
کنشــگران را بــه عنوان ابــزار اقناع به قضــاوت ودرک همگانی بگذارد 
که آغازنمودن کار با پیشگامان، ذی نفعان  )هیلیر، ۱۳۹5، ۲0۲(؛ چرا
و حوزه هــا، راه و روش مباحثــه را تضمیــن می کنــد، صــدای همــه 
گفتمان سیاســی7، از برنامه ریزی تکنیکی و فنی  شــنیده می شود و 
به تصمیم گیری جمعی  گذار نماید. بنابراین در ادامه، به تشریح این 
کم بر این فضاها پرداخته شده است. دو ُبعد در مدل پارادایمی حا

معرفی مکان پژوهش

در پژوهش حاضر، شهرک رضویه در ناحیه ۴ منطقه ۱5 شهرداری 
تهــران به عنــوان یکی از مکان هــای دارای ویژگی های توأمان مفهوم 
کم، انتخاب  مورد بررســی از نظر محتوا و فرایند مناســبات قــدرت حا

گردیده است. این منطقه، از شمال به پادگان قصر فیروزه، ۴5 متری 
آهنگ، خیابان خاوران و شــوش شــرقی و از غرب به خیابان فدائیان 
کارخانه  کوه بی بی شهربانو و  اسالم و از جنوب به خیابان دولت آباد، 
کوه های شرقی تهران و حد شرقی اراضی افسریه  سیمان و از شرق به 
منتهــی می شــود )ســایت شــهرداری منطقــه ۱5(. در این محــدوده، 
که به دلیــل احداث  ســکونتگاه غیررســمی رضویــه واقع شــده اســت 
بزرگراه رســتگار مقدم، بخش هایی از آن تملک و تخریب گشته است 
و بخش تخریب نشده ی آن با فاصله از مرز منطقه ۱5، در سایه پروژه 
احــداث بزرگــراه در دوگانگــی تخریــب و جابه جایــی یــا مانــدگاری و به 
گردیده است. از این رو، در این پژوهش سعی  رسمیت شناســی واقع 
شده است، با نگاهی انتقادی و روش تحلیل گفتمان به تبیین رویکرد 

نحوه مواجه با موضوع پرداخته شود )تصویر ۱(.

روش شناسی پژوهش

از نظــر هــدف و ماهیــت، پارادایــم پژوهــش حاضــر انتقــادی و 
اســتراتژی آن، مبتنــی بــر اســتراتژی پس کاوی و اســتفهامی اســت 
)بلیکی،۱۳۹۲؛ بلیکی، ۱۳۹۳؛ محمدپور، ۱۳۹۲(. منابع داده های 
مورد اســتفاده در این پژوهش، محیط اجتماعی-طبیعی اســت و 
گردآوری داده ها، از نمونه گیــری غیراحتمالی تئوریک۸،  بــه منظور 
مشاهده ی مشــارکتی و مصاحبه ی ساخت نیافته )بلیکی، ۱۳۹۲، 
تحلیــل  روش  از  داده هــا،  تقلیــل  و  تحلیــل  بــرای  و   )۲۴۸-۲۴۴
گرفته شــده اســت )محمدپور،  گفتمــان۹ انتقــادی ِفــرِکالف۱0 بهــره 
گفتمان دارای یک نظام  ۱۳۹۲، ۱۴۴-۱۴۸؛ ایمــان، ۱۳۹۴، ۲0۸(. 
گفتمانی و  کــردار  کــردار اجتماعــی،  اندیشــه شــامل ســه مؤلفــه ی 
گفتمــان(،  کی)جهــان بینــی و غایــت  متــن۱۱ اســت و ســه ُبعــد ادرا
تحریکی)الگوهای ترغیبی، انگیزشی و ترجیحی(، عملی )الگوهای 
گفتمان( را شــامل می شــود  رفتاری مجاز و طریق وصول به غایت 
گفتمــان انتقــادی، این ســاختارها و  )ســاعی، ۱۳۹6، ۱۸۴-۱۸5(. 
گفتمــان را در روابــط تاریخی، فرهنگــی و اجتماعی  موقعیت هــای 

تصویر 1- تصاویری از محله رضویه، احداث بزرگراه و ناهنجاری های اجتماعی.
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وســیعی نشــان می دهد )Resende, 2012, 513( و موضع انتقادی 
نســبت به "حقیقــت" می گیرد تا ضمــن بازنمایی ســاختار دانش و 
قدرت، بتواند ســاختارهای بازتولیدی ناشی از آن متن را معرفی و 
به چگونگی ساختارهای تولید شده جدید بپردازد )ایمان، ۱۳۹۴، 
گفتمان،  گفتمان انتقادی۱۲، با پیوند  ۱۹5-۲۳۱(. بنابراین تحلیل 
که زندگی اجتماعی، واقعیت و متن را محصول تعامل های انسانی 
و مشــارکت افراد در ســاخت و ســازهای جهان اجتماعی می داند؛ 
کــه نقــش همــه ی انســان ها را در برســاخت واقعیت هــا  و انتقــاد 
یکســان نمی دانــد )محمدپــور، ۱۳۹۲، ۱۴6(.  یک درک انعکاســی 
از "سیاســت" را ارائــه و عمــل تحلیــل سیاســت را تغییــر می دهــد و 
گزینه هــای سیاســت جایگزین  کــه  گفتمــان حاشــیه ای  می توانــد 
را ارائــه می دهنــد، مــورد توجــه قــرار دهــد. ِفــرکالف بــرای تحلیــل 
گفتمان، ســه ســطح را در نظر می گیرد. سطح اول تحلیل توصیفی 
گفتمان به منزله متن اســت  یــا تحلیل متن اســت. در این ســطح 
گفتــار و نوشــتار می شــود. ســطح دوم تفســیر متــن یــا  کــه شــامل 
کــه  در آن  گفتمــان درون متــن زمینــه ای معین اســت  کاوی  معنــا
گفتمان اســت. سطح سوم تبیین متن،  کردار  گفتمان به منزله ی 
معطوف به زمینه اجتماعی متن یا علت کاوی گفتمان درون زمینه 
کلی  اجتماعــی خــاص اســت )ســاعی، ۱۳۹6، ۱۸5-۱۸۴(. بــه طور 
گفتمان انتقادی ســه قــدرت را در بردارد،  گفــت، تحلیل  می تــوان 
کردن نقش مرکزی زبان در  اولین قدرت، توانایی اش برای روشــن 
سیاســت اســت. قدرت دوم تعریف زبان را در عمل نشان می دهد 
کنشــگران و از دیگر ســو، با  کــه از یــک ســو، با نیــت و منافع فــردی 
Mat-  ( گفتار، از طریق عرصه های عمومی رقابتی مرتبط می شــود.
 thews and Satsangi, 2007; Feindt and Oels, 2005; Hajer and
کــه دربرگیرنده ی  Versteeg, 2005(. ســومین قــدرت، زبــان اســت 

روابط قدرت است )ایمان، ۱۳۹۴، ۲0۱؛ بهروان،۱۳۸6(. 
گذشــته محله،  بــر پایــه ایــن روش، بــه منظــور تصــور منســجم از 
کسانی  بافت اجتماعی آن و روند تغییرات در ذهن، نمونه ها از میان 
کم ۲0 ســال ســابقه ی ســکونت و اشتغال  که دســت  انتخاب شــدند 
که رابطه متعادلی از  دراین مکان را داشــته اند. همچنین تالش شــد 
گرفته  گروه زنان و مردان در نظر  نظر نمونه های منتخب میان هر دو 
شــود. از نظــر ســنی، نمونه هــا از میــان افراد بــاالی ۲5 ســال انتخاب 
شدند تا ابعاد واقعی تری را در ارزیابی هایشان ارائه دهند. مصاحبه ها 
به طور باز و عمیق انجام شد، تداوم مصاحبه بستگی به آن داشت که 
اشباع نظری حاصل شود و همه ی زوایای پنهان و پیچیده موضوع 
کاغذ  را روشــن نماید. متــن همه ی مصاحبه ها ضبط و ســپس روی 
پیاده و نظریه ی تولید شده در قالب مدل پارادایمی معرفی گردید. در 
راستای اهدف پژوهش، سعی شد به منظور تبیین ابعاد شکل دهنده 
کستری شهری )محتوایی( و جایگاه قدرت در مناسبات  فضاهای خا
کنان  کم بر آن )فرایندی(، از طریق پنج پرســش اصلی شــامل ســا حا
محیــط ســکونت خــود را چگونــه جایــی می داننــد؟، در ارائــه تصویر 
کیــد دارنــد؟، چه ارزیابــی درباره  گذشــته و امــروز بر چــه موضوعاتی تا
تغییــرات و تأثیــر آن بــر محیط زندگــی خود دارنــد؟، نیروهــای موثر بر 
تغییرات محیط زندگی خود را چه گروه هایی می دانند؟ و جایگاه خود 
را در تصمیم گیری هــا و سیاســت گذاری های محیطــی چگونه تعریف 

می کنند؟،  به سواالت اصلی پژوهش پاسخ داده شود. 
از این منظر، ابتدا در سطح تحلیل توصیفی، نظام معانی داده های 
گــردآوری شــده جــدا از زمینه هــای اجتماعــی آن در زبان شــناختی 
گان( به منظور دریافت  ساختار درونی متن )فعل، فاعل، مفعول و واژ
معنــای متــن تحلیــل شــده اســت )ســاعی، ۱۳۹6، ۱۸7()جــدول ۱(.
که آنچه متن  در ســطح تحلیل تفسیری، در پاسخ به این سوال 
می گویــد چــه معنایــی دارد؟، متــن درون زمینه خاص خــود تأویل 
کالم۱۳، دوم معنای  شده است. متن، نخست از نظر توجه به ظاهر 
کالم۱۴، ســوم انســجام موضعــی۱5 و در نهایــت ســاختار متن، تفســیر 
گردیــده اســت. تفســیر زمینــه متن نیز، بــا توجه به زمینــه موقعیتی 
متن که به نظم اجتماعی مربوط و زمینه بینامتنی که به تعلق متن 
گفتاری برمی گردد،  کنش متقابل  گفتمان های جاری در محیط  به 
یعنی زمینه معرفتی-تاریخی و زمینه اجتماعی، انجام شــده اســت 
ج شــده و به زمینه اجتماعی  و در ســطح تبیین۱6، از بافت متن خار
گفتمان های  بــه صورت تحلیلــی فرامتــن پرداخته شــد. بنابرایــن، 
که در جــدول ۱ از نظر متنی  کســتری در شــهرک رضویه  فضاهای خا
گام دوم در پاســخ به ســواالت یاد شده  گردید، در  مورد تحلیل واقع 
کالم و انســجام موضعی تحلیل و ســپس تاثیر  از نظــر ظاهر، معنای 
متقابل ساختارهای اجتماعی)مناسبات قدرت( و گفتمان )ساعی، 
گردید. براســاس تحلیل های تفســیری و  ۱۳۹6، ۱۸7-۱۹۱( بررســی 
گفتمان هــا در پاســخ به پرســش های پنج گانه یاد شــده،  اجتماعــی 
گردآوری شــده )جــدول۱( در قالب مفاهیم و شــاخص ها  داده هــای 
و مقوله هــا طبقه بنــدی شــدند )جــدول ۲(. در نتیجــه مقوله هــای 
شش گانه براساس پاسخ به پرسش های پنج گانه به ترتیب، سرمایه 
محیطی به عنوان مفهومی در ســایه واقع شــده در شــهرک رضویه، 
حق شــهری فراموش شده در راستای مطالبه ی حق اعتراض، حق 
مشارکت و حق رسمیت یافتن، سایه اندازی تعارضات منافع برخی 
که منجر به تداوم بخشــیدن به فضای  کنان  گروه ها بر منافع ســا از 
فقر شده است، نیروهای پنهان موجود در هدایت نظام برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری شهری تحت مقوله سایه اندازی مناسبات قدرت 
و حاشــیه ی شــهروند  گفتمــان  نهایــت حاشــیه ی سیاســت  و در 
گفتمان  گردیدنــد. از ایــن رو، با توجه بــه تحلیل  شــهری اســتخراج 
انتقــادی فرکالف )جــدول ۱و ۲( و بر پایه ادبیــات نظری در خصوص 
کســتری، به مثابه فضایی با ماهیت متفاوت از مفهوم  فضاهای خا
ســکونتگاه های غیر رســمی، نگارندگان به تبییــن مقوله های اصلی 

کم بر این فضاها پرداختند. شبکه مناسبات حا

یافته های پژوهش

کم بر فضاهای  مقوله های توصیف گر شبکه مناسباتی حا
کستری خا

• سایه اندازی مناسبات قدرت
کــه شــهرداری بر  کنان آن اســت  از دل مشــغولی های ذهنــی ســا
چــه مبنا و دلیلــی، اقدام به مداخله در محل ســکونت آن ها نموده 
گردیده اســت، اواًل برخی مجبور  که این مداخلــه باعث  اســت؟ چــرا 
گذاری ســرپناه و خانه ی خــود به دولت شــوند و ثانیًا منجر به  بــه وا

تولیــد  مناســبات  در  قــدرت  جایــگاه  شــهری  کســتری:  خا فضاهــای  فهــم 
سکونتگاه های غیررسمی شهری



۱0
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۴  شماره ۱  بهار ۱۳۹۸

موضوعاتمحورهاسطوح

سطح واژه 

کار دست دارند، شخصی معروف به روح ا...، دیگران.نیروهای نامرئی که در این  دالالن، یک سری 

کاره اند؟مشخص نبودن متولی کند، مسئولین چه  کی مسئول است،کی می خواد رسیدگی 

کاری نمی کنند.فاصله ادعا و عمل همه می شنوند، اقدامی نمی کنند، هیچ اتفاقی نیافتاده، عماًل 

کنن.فاصله میان "ما" و "آنان” کرده اند، بیان اینجا زندگی  کار را رها 

ک اینجا را خوردیم.حس تعلق کارگرنشین، بچگی من اینجا بوده، خا کی و قشر  اینجا آرامش داریم، قدیمی ان،۹0 درصد ارا

کره تا بالتکلیفی خریده اند اما جابه جا شدن امکان پذیر نیست، وعده وعید.از مذا

ما مردم عادی، همه جمع شدیم برای جابه جا شدن.از قدرت جمعی تا فردگرایی

گناهی دارند.اعتراض بی فایده بودن اعتراض، جمع شدن، شعار دادن، بچه های ما چه 

ک در آوردن.مشارکت   ما  مردم خودمان، همکاری با، انجام امور، از خا

کس به داد ما هم نمی رسد. اینجا از تهران پرت است.شناخته نشدن تهران اینجا هم پایتخت است، هیچ 

کردن.از رای جویی تا تعارض منافع شرکت در رای گیری ها، صندوق رای ردیف 

گرفتن، بودجه را برده است.منافع شخصی نه خیر مشترک رشوه 

کارگر نشینیم.فقر معروف به ته خط، نداریم، بی پولیم، قشر 

کنیم،کجا برویم، مجبوریم برویم، به ما پول دادن از اینجا بریم.اخراج اجباری فرار 

ج محدوده ایم. عدم مشروعیت مکانی و قانونی  معروف به زیر پونز، غیرقانونی، غیرمجاز، بالتکلیفیم، در حریم ایم، خار

گذاشتن، عدم اجازه ی ساخت، عدم مجوز داشتن.عدم حق تصرف  عدم اجازه ی آجر روی آجر 

کنشگر کنش و  کسی صدای ما را نمی شنود، اقدامی نمی کنن)شورا، شهرداری، و مسجد(.بی اثر بودن  بی فایده بودن اعتراض، خودمان باید به داد خودمان برسیم، 

ک اینجا نامعلومی وضعیت و سرنوشت گناهی دارند، خا کننده، مسئول روشن نمودن تکلیف، شهرداری و دولت، بچه های ما چه  رسیدگی به محله، مسئول رسیدگی 
کرده اند. را خورده ایم، اینجا را همینجوری ول 

رفتن و ماندن، بهبود یافتن و بدتر شدن و امنیت و ترس.دوگانگی و تضاد

مراجعه به نهادها، مشخص نمودن مسئول رسیدگی و مشخص بودن جایگاه دولتتقاضامحور

ک اینجا را خورده ایم.امید گر بزرگراه به پایان برسد و حاشیه آن سبز شود، همینجا می مانیم، خا ا

اعتراض فایده ای ندارد، ماندن فایده ای ندارد و هر روز بدتر می شود.ناامیدی

ما هم مردم عادی این شهریم، تهران اینجا هم پایتخت است و مجوز بدهند و قانونی شوند.تقاضای شناخته شدن

گر در باز شــود همه ی خانه را می برند«،»بچه ها نمی توانند بیرون عدم امنیت گذاشــت«، »ا »اینجا ســاعت 8 به بعد نمی توان پا را از در حیاط بیرون 
کوچه عبور می کنند«. بیایند« و »زن ها و دختران با ترس از 

به معنی دیده نشدن، فاقد موقعیت.زیر پونز

گیری.ته خط فقر، موقعیت قرار 

گرامر  سطح 

کجا برویم؟اجبار دولت به زور خانه های ما می خرد، حساب مسدود شده و می گویند از اینجا برویم، 

گرفتن.نیروی های پنهان دالالن، رشوه 

گرفته شدن کاری نمی کند.نادیده  کس  کرده ایم اما هیچ  5 متر آن طرف در محدوده است و از خدمات شهرداری برخوردار است اما اینجا...، به همه مراجعه 

کنشگری گذشت.روحیه  کرده ایم، بچگی ما اینجا  کرده ایم، ما اینجا را درست  ما مراجعه 

کیدی(ما خودمان.فاصله ما و آن ها ما )تا

معلوم نیســت، ســند ندارند، مردم عادی نمی توانند، دوســت ندارند، جز شهر نیســت، امنیت نیست و توجه نمی کنند، دردی دوا نشده ابهام در سرنوشت
است، انجام نمی دهند... .

نیست، شد، بود، است، شود.فعل ربط

گوش دادن، اعتراض کردن، عمل نکردن، رسیدگی نکردن.رساندن پیام و هشدار دادن  کردن، بهبود بخشیدن،  کمک  ساختن، 

پارک نهج البالغه.امکان پذیری بهبود محیط

کالن و ارزشمند شدن زمین بی ارزش.عملکرد های غیر قانونی قانونی ساخته شدن خانه ی چند طبقه در طی چند روز .. دریافت وجه 

سطح منابع 
متنی 

گر ... پس.تحلیل بر پایه پیش فرض ها ا

اقدامی نشده و همش وعده وعید بوده.تحلیل بر پایه نتایج و پیامد

گفتمان انتقادی فرکالف. جدول1- تحلیل متن در تحلیل 
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ابهام در سرانجام محله و باقی ماندگان شده  است. بنابراین با بیان 
ضرورت هــا و اولویت هــا، تغییــرات را ارزیابی می کنند. اغلــب آن ها از 
خ داده اســت، متعجب انــد، "ایــن پروژه در نقشــه حــدود ۱0  آنچــه ر
که شروع شده است ولی در اجرا حدود 5-6 سال است  سال است 
که شروع شده است، اجرای پروژه برای ما مشکالتی به وجود آورده 
گفتمان آنان بر مشــخص  کــردن و رفتن". معنای  اســت... آنــان ول 
کنن" و "هفت  کید می کنند، "باید بیایند رســیدگی  نبــودن متولــی تا
کرده اند، ســوال این  هشــت ســال اســت پروژه را بــه حال خــود رهــا 
کند،  کی می خواد رســیدگی  کنیــم،  کــه باید به "کــی" مراجعه  اســت 
کننــد؟".  کنــم؟ دیگــران می خواهنــد رســیدگی  مــن بایــد رســیدگی 
همچنیــن، بالتکلیفــی خــود را در طــی این ســالیان بیــان می کنند، 
حکــم اخــراج خــود را از محــل زندگــی خــود بــه تصمیم گیــری دولت 
کــرده اســت اما حســاب ها را  از یــک ســو، "دولــت خانه هــا را تملــک 
کنید امــا خانه خیلی  کرده اســت، می گویند خانــه را خالی  مســدود 
گذار  قیمتــش بــاال رفته دیگه بــا اون پــول نمی تونیم خانه مــان را وا
که  کنیم" و نیروهای نامرئی از دیگر ســو، مرتبط می دانند "یکســری 
در اینــکار دســت دارنــد، می گوینــد بهتر اســت برویــد تا بمانیــد، قرار 
کنان این فضا، بر سیاست پنهان  کارخانه بسازند". ســا اســت اینجا 
که بر  کــه به عمــوم امــکان می دهــد  قــدرت "البــی" اشــاره می کننــد 
برخی تصمیم گیری ها تأثیر بگذارنــد. فعالیت های البی کردن باعث 

که در حاشــیه هستند، بیشــتر به حاشیه رانده  می شــود تا آن هایی 
که دارای ارتباطاتی هستند،  کســانی می دانند  شــوند و آن را به نفع 
گروه های ثروتمندترند )هیلیر، ۱۳۹5،  زبان رساتری دارند و عمومًا از 
۱۹۸(. "دولت به زمین خالی پول نمی دهد، بنابراین برخی می آیند 
بر روی زمین های اینجا یک شــبه چندطبقه می سازند، چه طور ما 
نمی توانیم آجر روی آجر بگذاریم، اما این ها چند طبقه می ســازند، 
که یکــی از جنبه های مهم سیاســت پنهان  حتمــًا رشــوه داده انــد". 
که نمی توان آن را در قواعد و شــیوه های رســمی  قدرت، این اســت 
شــکل مشــخص و قطعــی داد و متکــی بر ســاختن فرصت سیاســی 
اســت)همان(. در حقیقــت، الیه هــای پنهــان را بــر نظام مناســبات 
که بر سرنوشــت آن ها ســایه انداخته است. این امر  کم می دانند  حا
کنان و نظام سیاســت گذاری شــده  منجــر بــه فاصله گیری میان ســا
که  کــه از آن بــا عنوان فاصله میان ما و آنان یــاد می کنند، "هر  اســت 
کنه، نه یک  کاری انجام بده بیــاد زندگی  می تونــه برای مــردم اینجا 
روز بلکــه یــک هفته، ببینند می تونند" این موضــوع را به ویژه در به 
که "مــا هم در  رســمیت شــناختن و مشــروعیت خود بیــان می کنند 
تهــران زندگــی می کنیــم"، "بیان ببینن آقــا درد و حال مــا چه چیزی 
اســت، تهــران اینجا هــم پایتخت اســت". این شــکاف را می توان در 
شکاف میان ادعا و عمل مشاهده نمود،"به شورای محله و شورای 
مســجد می رویــم... می گویند درســت می شــود... اما هیــچ اقدامی 

ابعادمقوله هاشاخص هامفاهیم

کار دست دارند، شخصی معروف به روح ا... که در این  نیروهای نامرئیدالالن، یک سری 

سایه اندازی 
مناسبات 

قدرت

بعد اقتصادی

کاره اند؟ کند، مسئولین چه  مشخص نبودن متولیکی مسئول است،کی می خواد رسیدگی 
بعد سیاسی کاری نمی کنند. فاصله ادعا و عملهمه می شنوند، اقدامی نمی کنند، هیچ اتفاقی نیفتاده، عماًل 

کنن. کرده اند، بیان اینجا زندگی  فاصله میان "ما" و "آنان”کار را رها 

اینجا آرامش داریم، اینجا امنیت داریم، اینجا قدیمیان، همینجا می مانیم، اینجا 
ک اینجا را خوردیم. سایه ی حس تعلقبهتر است، بچگی من اینجا بوده، خا

سرمایه ی 
محیطی

بعد اجتماعی

کارگرنشین. کی اند،  یکپارچگی قومی ارا

کره تا بالتکلیفیخریده است اما جابه جا شدن امکان پذیر نیست، وعده وعید حاشیه ی از مذا
سیاست 

گفتمان

بعد اقتصادی

بعد سیاسیاز قدرت جمعی تا فردگراییما مردم عادی، همه جمع شدیم برای جابه جا شدن.

گناهی دارند؟ اعتراضبی فایده بودن اعتراض، جمع شدن، شعار دادن، بچه های ما چه 

حاشیه ی حق 
شهری

بعد سیاسی

ک در آوردن بعد سیاسیمشارکت  ما  مردم خودمان، همکاری با، انجام امور، از خا

کس به داد ما هم نمی رسد. اینجا از تهران  تهران اینجا هم پایتخت است، هیچ 
بعد فضاییشناخته نشدنپرت است، اینجا به زیر پونز معروف است، معروف به ته خط

کردن. از رای جویی تا تعارض منافعشرکت در رای گیری ها، صندوق رای ردیف 
تعارض منافع 

در سایه

بعد سیاسی

گرفتن، بودجه را برده است، دالالن بعد اقتصادیمنافع شخصی نه خیر مشترکرشوه 
فقرمعروف به ته خط، نداریم، بی پول.

کنیم،کجا برویم، مجبوریم برویم، به ما پول دادن از اینجا بریم اخراج اجباریفرار 

حاشیه ی 
شهروند شهری 

بعد سیاسی معروف به زیر پونز، عدم شناخته شدن توسط شهر و مسئولین، غیر قانونی، 
ج محدوده ایم،  عدم مشروعیت مکانی و قانونی غیرمجاز، بالتکلیفیم، در حریم ایم، خار

گذاشتن، عدم اجازه ی ساخت، مجوز نداشتن عدم حق تصرف عدم اجازه ی آجر روی آجر 

جدول2- فرایند تحلیل تفسیری.

تولیــد  مناســبات  در  قــدرت  جایــگاه  شــهری  کســتری:  خا فضاهــای  فهــم 
سکونتگاه های غیررسمی شهری
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کنــن". در مجمــوع می توان  نمی شــود"، "ولــی عماًل رســیدگی نمــی 
کــه، در مناســبات تصمیم گیــری و  کنان بــر ایــن باورنــد  گفــت، ســا
کنان  سیاست گذاری، جایگاه سیاست گذاران و مدیران شهری و سا
این بافت ها با توجه به عدم شناخته شدن در نظام تصمیم سازی، 
نامعلوم است و نیروهای پنهان البی گری بر پاسخ گویی، شفافیت و 

کستری مؤثر می افتد.  حساب پس دهی در فضاهای خا

• سایه ی سرمایه ی محیطی
که در آن اجتماع ها به وســیله شبکه ها و  شــالوده مدل اجتماعی 
نهادهــای اجتماعی تعریف می شــوند، نه تنها بر پیوندهای فرهنگی 
)تانکیس، ۱۳۸۸، ۲5(، بلکه سرمایه محیطی استوار است، سرمایه ای 
کــه از تعامــالت اجتماعــی حاصــل می شــود و بســیار غیر ملمــوس و 
مفهومی چند ُبعدی، شــامل گســتره ی شــبکه ها، اعتماد، وظایف و 
الزامات متقابل، هنجارهای عملیاتی و دانش محلی است )کاظمیان 
و شفیعا، ۱۳۹۳، ۳(. به عنوان تأمین کننده نیازهای اساسی و امنیت 
که فرد خود را جزئی از  گونه ای  بــرای فرد اهمیت ویژه ای می یابــد، به 
مــکان و در پیونــد با مکان تعریــف می کند و در نهایــت حس تعلق در 
او پدیــد می آیــد )شــیخی و همــکاران، ۱۳۹۴، ۴۹(. این امر در شــهرک 
کردیم تا  رضویه بابیان "اینجا، اینطوری نبود، ما خودمان پول خرج 
ک درآریم"،  به عنوان  توانســتیم ســطح محله را باال ببریم و آن را از خا
کــم بر نظــام سیاســتگذاری و  کــه در مناســبات حا یکــی از نیروهایــی 
گــردد. "چــون اینجــا غیرمجاز  تصمیم گیــری موثــر اســت، مطــرح می 
ســاخته شــده اســت شــهرداری خدمات رســانی نمی کنــد. بنابراین، 
کردیم تا توانســتیم  در ایــن ســی ســال آنقــدر بــه شــهرداری مراجعــه 
کنیم".  که از آن ها آســفالت بگیریم و خودمان آسفالت  کنیم  متقاعد 
فرهنگ و ویژگی های قومی نیز به عنوان یکی دیگر از سرمایه ها بیان 
کــی هســتند."، یکپارچگــی موقعیــت  می شــود، " اینجــا ۹0 درصــد ارا
اجتماعــی را نیــز از دیگــر مشــخصه های بــارز مانــدگاری و حس تعلق 
کارگرنشــین هســتند". در برابر آن برخی  مطرح می کنند، " اغلب قشــر 
اجبــار را دلیــل مانــدن و انتخــاب ایــن مکان بــرای زندگــی می دانند، 
کنیم  "۲۳ ســال اســت اینجــا زندگــی می کنیــم، امــا می خواهیــم فــرار 
ولــی شــرایط مثــل آهنربا مــا را نگه داشــته اســت. کجا برویــم )نداریم 
کــه برویــم(، مجبــور هســتیم بمانیــم". از ایــن رو، صرفــًا ســکونت فرد 
کنار سرمایه های  نمی تواند زمینه ساز تعلق عاطفی در اینجا شود. در 
اجتماعــی- فرهنگــی، نگرش بــه ویژگی های فضایــی- اقتصادی نیز 
بــر حس تعلق تأثیر بســزایی دارند. بنابراین ســرمایه محیطی در این 
فضاها را می توان سرمایه اجتماعی کنترل فضا از راه ایجاد هنجارهای 
غیررســمی و تقویــت حــس مســئولیت پذیری شــهروندان برشــمرد.

گفتمان • حاشیه ی سیاست 
که  دســتگاه برنامه ریزی حول این اندیشــه ســاخته شــده اســت 
گروهی از نخبگان خیراندیش هستند که برای هدف مشترک جامعه 
کــه هدف هــا واقعًا هدف مشــترک جامعه  کار می کننــد. امــا هنگامی 
نیست، برنامه ریزان خود را مدیریت منازعه تلقی می کنند، منازعه ای 
ایــن   .)۲۴7-۲۴۸  ،۱۳۹5 )هیلیــر،  مختلــف  مطلوب هــای  میــان 
گاه در میان نظام  کنان فریاد زده می شود و  گاه توسط سا مطلوب ها 

کره سرخورده  کم در حاشیه قرار می گیرد تا آنجا که از مذا مناسبات حا
و به بالتکلیفی اذعان می نمایند. "با شورای مسجد صحبت کرده ایم، 
شورای محله هم در جریان است ولی عماًل کاری انجام نمی شود، این 
همه نامه رســانی و صحبت شــده اســت اما دردی دوا نمی شود"، "در 
گفته اند بروید، نه به رسمیت شناخته  این سی سال بالتکلیفیم، نه 
شــده ایم".  بــه ایــن ترتیــب دســت انــدرکاران برنامه ریــزی می تواننــد 
نمایشــگر تجربه بی قدرتی و مشــوق صدای به حاشــیه رانده شدگان 
گفتمان هــای حاشــیه ای باشــند و مناســباتی را در مســیر  در فضــای 
اختالفات ایجاد کنند که به بازنمون ها، ارزش ها و ایده های گروه های 
بــه حاشــیه رانده شــده اعتبار بخشــند و پایه هــای احتــرام متقابل را 
کنان باوردارند که  تحکیم کنند )همان، ۳5۸-۳57(. نه آنگونه که سا
که خانه های با متراژ  "جمع شده ایم اما فایده نداشته است"، "برخی 
کرده اند و  گذار  گذاری و به دولت وا بزرگ داشته اند، سود برده اند از وا
که مانده اند نیز یا مجبور به پذیرش پیشــنهاد دولت  رفته اند و آن ها 
شــده اند یا نمی تواننــد بپذیرند چون جایی برای رفتــن ندارند." این 
کنان از  کنان منجر شــده اســت، صدای سا دوگانگی در برخورد با ســا

مرکز قدرت جمعی به حاشیه قدرت فردی منتقل گردد. 

• حاشیه ی حق شهری
کستری سایه  کم بر فضاهای خا که بر مناسبات حا موضوع دیگر 
افکنده اســت، مشروعیت و شناخته شدن اســت. در طول سالیان 
سال دولت ها این فضاها را که به دلیل سیاست گذاری های از باال به 
گرفته اند، به رسمیت نشناخته اند. این امر در شهرک  پایین شــکل 
کنان اینجا نادیده انگاشته شدن  رضویه هم مشــاهده می شود. سا
و شناخته نشدن را نقد می کنند و می گویند، "آیا ما انسان نیستیم؟ 
آیا ما مردم تهران نیســتیم؟ چون قشر ضعیف هستیم فکر می کنید 
کنان  از شرایط باال باخبر نیستیم؟" این امر از یکسو بیانگر تحلیل سا
که به دلیل وجــود الیه های  از موقعیتشــان نســبت به تهران اســت 
پنهانــی در سلســله مراتــب مدیریتــی ایــن انــکار صــورت می گیــرد. 
گرفته شدن و ناشناخته ماندن از نظر موقعیتی  همچنین به نادیده 
و بی توجهــی از ســوی دســت اندرکاران و مســئولین، بــا جمالتــی از 
قبیــل ما به "زیــر پونز معروفیــم" و"تهران اینجا هم پایتخت اســت"، 
کنان دارای لحن  کــه ایــن امــر منجــر شــده اســت، ســا اشــاره دارنــد 
گونه شوند؛ "به اینجا نمی رسن، جمعیت زیاد شده است"  اعتراض 
و دارای روحیــه مطالبه گــری از نظــام برنامه ریــزی و سیاســتگذاری 
شــهری جهت برخورداری از مشــروعیت هویتی و مکانی باشند، "به 
شــهرداری می رویم، اعتراض می کنیم، امــا فایده ای ندارد می گویند 
شــما غیرقانونی و غیرمجاز ساخته اید". از همین رو، به نظر می رسد 
حق شــهری بــه عنوان مؤلفــه محتوایی ایــن فضاها، در حاشــیه ی 

گرفته شده است. نظام سیاست گذاری این فضاها نادیده 

• تعارض منافع در سایه
تأمین حق سکونت، اصل الزم و اساسی برای بهبود شرایط زندگی 
کستری و فضاهای فقر شهری به شمار می رود.  کنان فضاهای خا سا
کنان  که زندگی سا حق ســکونت، آغازی بر مجموعه امتیازاتی اســت 
این فضاها را دگرگون کرده و می تواند تضمین گر خدمات پایه و عمومی 
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کنان این فضا  باشد )داداش پور و علیزاده، ۱۳۸۹، ۹۲(. در حالی که سا
دچــار ابهــام و دوگانگــی در نحوه برخورد با خود از کســب آرای آن ها تا 
نادیــده انگاشته شــدن در بهره منــدی از خدمــات شــهری هســتند، 
"اینجا صدای ما را نمی شنوند ولی در رای گیری ها اینجا را می شناسند 
و صندوق رأی می آورند تا ما رأی دهیم، در حالی که ما مردم خودمان 
هســتیم". برخی دیگر به منافع متعارض حاصل از وجود این فضاها 
بــرای برخــی از نهادهــای تصمیم گیرنــده یــاد می کننــد" مــا را از اینجــا 
کــه آن را رها کرده اند  می خواهنــد به زور بیرون کنند تا بزرگراه بســازند 
و می گوینــد بودجــه اش را برده انــد". مســئله  فقر و مانــدن اجباری در 
کنان به شمار می آید،  محیط مناسب، از جمله نگرانی های اصلی سا
کنان "ما یک نفر نیستیم )یک  در این میان نگرانی های نسل دوم سا
نسل( بچه های ما گناه کرده اند که در این مخروبه اند" و بهبود نیافتن 
محیط ســکونت در سایه سیاست های شــهری، ضرورت توجه به آن 
گرنه  را دو چنــدان نموده اســت، "چون پول نداریــم اینجا مانده ایم و 
می رفتیــم مشــیریه، افســریه ..."، بنابرایــن بــرای توصیف شــرایط بد 
"اینجا" به استعاره "ته خط" اشاره می کنند که هم توصیف گر موقعیت 
ک زندگی ست. بنابراین  مکانی فضا اســت و هم مبین شرایط اســفنا

اینجا را انتهای دنیا برمی شمرند.

• حاشیه ی شهروند شهری 
کنین  تــرس و نگرانــِی از دســت دادن مــکان زندگــی، دغدغه ســا
که عالوه بر جنبه قانونی، احداث بزرگراه نیز به آن منجر  اینجا است 
کودکی تا بزرگسالی آن را  که از  شــده اســت. از دســت دادن مســکنی 
خانــه ی خــود می دانســته اند، بــه دلیــل سیاســت گذاری ها و نظــام 
تصمیم گیری دولت در شهرک رضویه، بر بسیاری از مسائل از جمله، 
مشروعیت، حق شهری، منافع شهری سایه افکنده است. "من در 
ایــن دره ها بزرگ شــده ام، با وجود اینکــه تمام موقعیت های خود را 
که اوضاع بهتر  کنون امید داشــته ام  از دســت داده ام، با این حال تا
می شــود، مشکل سند خانه ها حل می شود و با احداث بزرگراه وارد 
که پروژه خوابیده است  محدوده شهر می گردیم، اما هفت ماه است 
و می خواهنــد خانه هــای ما را نیز به دلیل قرارگیــری در حریم بزرگراه 
تملک کنند، اما با این پولی که می خواهند به ما بدهند، نمی توانیم 
کی و  کــه حتی به صورت ادرا جایــی برویم". بنابراین امنیت تصرفی 
که  کنون وجود داشــته اســت را در خطــر می بینند، هر چند  عرفی تا
گشــته اســت، "دولت  این امر برای برخی منجر به انباشــت ســرمایه 
خــوب خریــده اســت و االن رفته انــد در محــدوده شــهر در خانــه ای 
کن شــده اند". از ســوی دیگر برخــوردار نبــودن از  کمتــر ســا بــا متــراژ 

که آن ها سرنوشت تعیین شده  مشروعیت مکانی باعث شده است 
از ســوی نظام سیاســتگذاری را بپذیرند و قدرت و اختیاری نداشته 
باشند، "نه مشتری از ما می خرد و نه دولت رسیدگی می کند"، "اینجا 
کشیدند و اموالت را به  گر معتادان در روز روشن خانه ات را به آتش  ا
ج از حریم تهران  تــاراج بردنــد؛ نبایــد فریاد بزنی، چــرا؟ چون در خــار
که  کن هستی". بنابراین با شهروند شهری نابرابر مواجه هستیم  سا

شهروند را در حاشیه سیاست شهری قرار داده است.
کنان این فضاها، هریک  بر اساس آنچه بیان شد می توان گفت، سا
از موضوع ها را به طور هدفمند مورد قضاوت قرار می دهند تا بتوانند 
کستری خود نظم بخشند و با مقوله مرکزی  از این طریق به فضای خا
گذارند.  قدرت میان اولویت های خود و نیروهای توزیع قدرت تمایز 
گردیده اســت را  آنچه زمینه ســاز چنین مفهــوم مرکزی برای این فضا 
کنان این فضاها می توانند در برنامه ریزی  می توان با پاسخ به اینکه آیا سا
و تصمیم گیــری ایــن محیــط نقــش داشــته باشــند؟، تبییــن نمــود.  

معرفت هسته ای؛ قدرت در مشروعیت بخشی

شــش مقولــه )مناســبات قدرت، ســرمایه ی محیطی، سیاســت 
گفتمان، حق شــهری، تعارض منافع و حاشــیه ی شهروند شهری(، 
کنان  گون مفهوم قدرت در نظام تعیین سرنوشــت ســا گونا بــر ابعاد 
که، قــدرت توانایی  شــهرک رضویــه داللت دارند. آنــان بر این باورند 
یــا ظرفیــت انجام عمــل، ظرفیت یــا توانایــی هدایت افراد یــا جریان 
کنتــرل سیاســی یــا اجتماعــی توســط  رویدادهــا، اجــرای اقتــدار یــا 
گــروه را دارا اســت. ایــن مفهوم  یــک دولــت و ارتقــای وضعیــت یــک 
کــه در رابطه با نهادها،  با،»نفــوذ«، »کنترل« و »ســلطه« ارتباط دارد 
ماننــد دولــت یا حکومت و شــهروندان، ممکن اســت با اصطالحات 
گر فضای شهری، به عنوان مکانی  مرتبط جایگزین شود. بنابراین، ا
کســتری بــه دلیل ابهام  از شــهر به شــهروندان تعلق دارد، فضای خا
در سرنوشــت شــهروندی بــه دلیل دو مفهــوم قانونی/ غیــر قانونی، 
کنان خود بدل می گــردد. با این حال،  بــه فضای بالتکلیف برای ســا
کــه بــه معنــی وســیله ای بــرای دســتیابی بــه یک  قــدرت، هنگامــی 
که  جامعه متعادل تراســتفاده شــود، به معنی »توزیع قدرت« اســت 
دیگر مفهوم آن با ســایر اصطالحات مرتبط قابل تعویض نیســت. از 
کرد، یعنی »قدرت  این حیث، قدرت را می توان به دو دسته تقسیم 
زیرمجموعــه  ایــن دو   .)Njoh, 2009, 301-302( »قــدرت«  و  بــر۱7« 
اساســًا متــرادف بــا »قدرت به عنــوان ظرفیــت« و »قدرت بــه عنوان 
گروه ها« هســتند. از همین روســت  یــک رابطه بین افراد، عوامل و یا 

تولیــد  مناســبات  در  قــدرت  جایــگاه  شــهری:  کســتری  خا فضاهــای  فهــم 
سکونتگاه های غیررسمی شهری

کستری. گفتمان انتقادی فضاهای خا نمودار2- مدل پارادایمی 
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که قدرت در فضای شهری دارای ماهیت بی ثبات و همیشه درحال 
 .)Dovey, 2008,16( که قادر به خود ســازگاری است تغییر می گردد، 
بنابرایــن، در اشــکال چنــد الیــه اش، در زندگــی روزمــره از راه هــای 
مختلفی از قدرت دولتی )سازمانی و قانونی( تا قدرت فردی یا ترکیبی 
که از طریق  از هــر دو در حــال جذب انواع مختلف ســرمایه ای اســت 
گر چه  محیط ساخته شده در حالت پویا و نامنظم تولید می شود. ا
»قدرت بر« در عمل عمومًا واضح تر است، اما این »قدرت برای« است 
که اهمیت بیشــتری در زندگی روزمــره دارد. این مفهوم در فضاهای 
که در ادبیات موضوع به آن پرداخته شــد، در  کســتری همانطور  خا
یــک ســطح بر تولید فضا مؤثر اســت و در ســطح دیگــر در نظام میان 
کنش بر سیاستگذاری و برنامه ریزی اثرگذار است.  منافع، سرمایه و 
همچنین، مطالعه نشان داد دو شیوه در فرآیند قدرت در این فضاها 
وجود دارد، نمایندگی نهادی )داخلی( از طریق مجریان در سلســله 
مراتــب تصمیم گیــری مبتنــی بــر ســاختارهای ســنتی؛ و نمایندگــی 
غیرمســتقیم از طریــق ارتباطــات شــبکه های بازیگــران خارجــی بــا 
بازیگــران داخلــی. بنابراین، روند برنامه ریزی، صرفــًا فرآیند از باال به 
پاییــن و فرایند مشــارکتی از پایین به باال نیســت، بلکــه ارتباط افقی 
آن هــا از طریــق همکاری بین مکانیزم های تصمیم گیــری در بازار و از 
باال به پایین تعریف می شود. البته باید توجه داشت، فراتر از شرایط 
قــدرت، تصمیم گیرندگان، بســته بــه موقعیت شــان، »برنامه ریزان« 
که برای نهادهای  می توانند قدرتمند یا فاقد قدرت باشــند، حالتی 
که ممکن اســت قدرتمند و یــا خاموش  دولتــی نیــز اعمال می شــود 

که نشــان می دهد چگونه ســویه ی تاریک قدرت در واقعیت  باشــد؛ 
عمل می کند و ناروشــنی ها در برنامه های برنامه ریزی شــده توســط 
افــراد ذینفع، شناســایی می شــود. براســاس بررســی شــهرک رضویه 
که در نظــام برنامه ریزی امروز ایــران، برنامه ریزان در دنیای  و ازآنجــا 
جــدا از برنامه ریــزی ارتباطی یا مشــارکتی در تئــوری عمل می کنند و 
در نظامــی از باال به پایین، قــدرت مداخله با ظرفیت های حمایتی 
چندگانه در دســت دولت اســت، شــهروندان در ســایه ی قدرت قرار 
کســتری،  گفــت در فضاهای خا می گیرنــد. بــر ایــن اســاس می تــوان 
کنش های غیر رســمی در مواجه با تغییرات  منازعه )تولید و بازتولید 
محیطــی( به مثابه یک مســیر جایگزین بــرای ارتباط بیــن بازیگران 
گیرندگان و  که توانایی ایجاد روابط همه جانبه )بین تصمیم  است، 

همکاران خصوصی( را از طریق قدرت سرمایه خود داراست. 
کســتری  در مجموع، با توجه به طبقه بندی نظری فضاهای خا
که هر  از نظــر محتــوای فرایندی )نمودار۱(، می توان برپایه ی نقشــی 
یــک از مقوالت نســبت به مقوله هســته ای می یابنــد، آن را در قالب 
کستری  مدل پارادایمی ترسیم نمود که فرایند تغییرات فضاهای خا
را در چرخه برنامه ریزی و سیاست گذاری نشان می دهد )نمودار۲(. 
بــر پایــه ی ایــن مــدل، در ایــن فضــا، ســایه اندازی مناســبات قدرت 
گفتمان  کــم بر روابط به عنوان شــرایط عّلی و ســایه ی سیاســت  حا
بــه عنوان شــرایط زمینه ای می توانند حق شــهری، تعارض منافع و 
کســتری را هدایت  ســایه ی ســرمایه ی محیطی پدیده فضاهای خا

گردند. نمایند و بر سیاست شهروندی به عنوان پیامد آن مؤثر 

که، این منطقه تحول اجتماعی هرگز منفعل و  کی از این اســت  حا
که  بی قدرت نیست؛ در عوض دارای جریان قدرت غیرعادی است 
به طور رسمی غیرقابل شناخت، اما بسیار موثر است. با این وصف، 
کــه به طور دائم  روابــط قدرت یک نیــروی محرک ضروری می گردد 
واقعیت عمل را در برنامه ریزی شــهری از طریق تصمیم گیری ها، بر 
گرچه سیاســت های شــهری  قوانیــن اعمال می نماید. در ایران نیز 
گردیده اســت، با این وجود، آنچه  منجر به شــکل گیری این فضاها 
کم بر فضا  کم اســت، مناســبات قدرت حا بر زندگی روزمره آن ها حا
کم بــر برنامه ریزی  از بــاال اســت. ایــن امــر، نشــان دهنده فراینــد حا
که شــامل  کــه صرفًا مربــوط به این فضاها نیســت، فرایندی  اســت 
نادیــده انگاشــتن خواســته های ذی نفعــان، تقابــل منافــع، عــدم 
که توســط محیط ســاخته  شــفافیت، اجــرای بی اثر قوانینی اســت 
شــده و سیســتم برنامه ریــزی را در عمل نادیده می گیــرد و منجر به 
تعریفی دوگانه از، مفاهیمی از جمله »حق شهر«، »تعارض منافع« 
و »ســرمایه محیطــی« در نظــام محلــی و فرامحلــی شــده اســت. 
کنان در بازی هــای قدرت فضایی شــهری،  بنابرایــن مخالفــت ســا
کتیکی  هرچنــد از طریق روابــط بین بازیگران قدرتمند و اقدامات تا
گردد و اخراج اجباری و مقاومت را برای  آن ها شکل یافته، اما بی اثر 
آن هــا رقم زنــد. با این وجــود، برنامه ریــزی در این فراینــد می تواند 
دســته بندی ها و مکانیزم هایــی برای قدرت هــای مختلف، امکان 
ســاخت و یا تخریب، ســفیدنمودن و یا سیاه شــدن توســعه شهری 
کــه در آن توجــه بــه نقش بخش خصوصــی- دولتی  را، فراهــم آورد 

که فضای  برنامه ریزی شــهری، عملی سیاســی و حرفه ای است 
گرچه هدف ایده آل آن، تغییرات  شهری را تولید و بازتولید می کند. 
گفتمان  دموکراتیک برنامه ریزی شده به عنوان یک عمل اخالقی و 
فنــی اســت )Sanli and Townshend, 2018, 3(. بــا ایــن وجــود، در 
سال های اخیر، به یک ائتالف قوی نخبگان متشکل از نمایندگان 
دولت هــای مرکزی و محلی، توســعه دهندگان ملی، صاحب نظران 
که شــهروندان را  گردیده اســت  کارفرمایــان، از بــاال به پایین بدل  و 
تحــت تاثیــر مکانیزم هــای تصمیم گیری قــرار می دهد و ســویه های 
نزدیکــی بــه اقتصاد سیاســی فضا، بــا روابط قدرت بســیار نامتقارن 
کنــار عناصــر دارای قدرت، به ویژه دولت پیدا نموده اســت. این  در 
گردیده اســت، واقعیت برنامه ریزی، به یــک ابزار جانبی  امر ســبب 
Flyvbjerg,1998; Flyvb-(گــردد کســیس و روابط قدرت بدل  از پرا
کــه منعکس کننــده شــکاف در حال   ،)jerg and Richardson, 2002
گســترش بیــن عمــل ایــده آل و واقعیــت آن اســت. نتایــج حاصل از 
کســتری به مثابه  یافته هــای پژوهش نشــان می دهد، فضاهای خا
فضــای تعــارض یــا فضــای متقاطــع بازی هــای قــدرت، متشــکل از 
که غیرقابل تقســیم  روابــط رســمی و غیررســمی تعریــف می شــوند، 
کدگــذاری خــاص هســتند. در حقیقــت، ماهیــت  بــه پروســه های 
اجتماعی و سیاسی این فضاها، ناشی از رویارویی بین قدرت نرمال 
که اداره و  نهادهای موجود و تنوع اعمال یا حتی آرمان هایی است 
هدایــت اعمال و تعامالت میان افراد را منجر می گردد و هم توســط 
گروه هــای فاقــد قدرت اســتفاده می شــود. این امر  قدرتمنــد و هــم 
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پی نوشت ها

1 Separating Incorporation.
2 Permanent Temporariness.

تعریف،  را در حوزه های عمومی  پذیرفته شده چیزها"  "نظم  رژیم ها،   ۳
که نه تنها به اقتصاد، بلکه به هویت، حکمروایی  حفظ و تکامل می دهند، 
مشخصه های  براساس  اغلب  رژیم ها  دارد.  اشاره  فرهنگی  هنجارهای  و 
برجسته ای از ساختار قدرت - دموکراتیک، قومی، اقتدارگرا، اتوریته و غیره 

.)Yiftachel, 2009 b, 93( مشخص می شوند
استدالل  خزنده"  شهری  "آپارتاید  کستری،  خا فضای  مختلف  انواع  ۴از 
کنین  از نابرابری ایجاد می کند. نابرابری بین سا که طیف وسیعی  می شود 
یافت  سیاسی  قدرت  و  خدمات  مالکیت،  اساسی  حقوق  در  شهر،  یک 
نرم تر  توصیف های  جای  به  خزنده"  "آپارتاید  اصطالح  ترجیح  می شود. 
رتبه ی  پایین  موقعیت  دلیل  به  نابرابر"،  "شکاف های  یا  "تبعیض"  مانند 
نیست،  »تبعیض«  از  ناشی  صرفًا  شده  حاشیه نشین  کستری  خا فضاهای 
شده ای  تعبیه  عمیقًا  فضایی  و  مادی  نهادی،  سیستم های  نتیجه  بلکه 
که بسته های نابرابر حقوق و قابلیت های مختلف و همچنین جدایی  است 
گروه های مختلف تقسیم می کنندکه رسمًا اعالم نشده است  بین آن ها را به 

.)Yiftachel, 2009 b, 92-93(
5 Maintaining the Consensus.

کنشگران اصلی  کرات غیررسمی و البی کردن با  6بازی قدرت شامل مذا
است )هیلیر، ۱۳۹5، ۱۹۸(.

7 Making Policy Discussion. 
۸ در نمونه گیری غیر احتمالی تئوریک، پژوهشگر طی فرایند پیوسته ی 
کدگذاری و تحلیل می کند )بلیکی، ۱۳۹۲،  مستمری، داده ها را جمع آوری، 

.)۲۴۸-۲۴۴
توسط  اخیر،  سال های  در   ،)Discourse Analysis( گفتمان  تحلیل   ۹
دانشگاهیان به عنوان یک روش شناسی برای درک فرایند اجرای سیاست های 
شهری، به ویژه شیوه هایی که کنشگران اصلی اعمال قدرت بکار گرفته می شود. 
فرضیه روش شناختی رویکرد مبتنی بر گفتمان، این است که سیاست عرصه ای 
گون به دنبال ایجاد یک روایت خاص از رویداد به  گونا گروه ها با منافع  که  است 

 .)Jacobs, 2006(  مثابه ابزاری برای پیگیری اهداف سیاسی هستند
10  Norman Fairclough.
11 Text, Discourse Practice, Social Practice.
12 Critical Discourse Analysis )CDA(.

که بر اساس آن پژوهشگر،  ۱۳ در سطح تفسیر، متن مبین فرایندی است 
گزاره های  از نشانه های توصیف شده در مرحله توصیف را به  مجموعه ای 

معین تبدیل می کند
داده  معنا  متن  تشکیل دهنده  اجزای  به  کالم،  معنای  سطح  در   ۱۴
دانش  کاربردشناختی  و  معناشناختی  جنبه های  از  اینجا  در  می شود. 
گیر بین تمامی اجزا  زمینه ای )ذهنیت مفسر( استفاده می شود. انسجام فرا

جست و جو نمی شود، بلکه انسجام در بخش معینی از یک متن مورد توجه 
قرار می گیرد )ساعی، ۱۳۹6(.

گفته ها ارتباط معنایی  ۱5 در سطح انسجام موضعی تالش می شود بین 
گیرد )همان(. کالم انجام  برقرار شود تا تفسیری منسجم از رشته 

۱6 در سطح تبیین بر اساس الگوی قیاسی- قانونی e )واقعه( نمونهE و 
گرفته می شود )همان، ۱۹۲(. Ci )علت ها( نمونه مجموعه CI در نظر 

محیط  به  مربوط  بر«  »قدرت  از  خاص  فرم  پنج   ،)Dovey(داوی  ۱7
 ،)seduction( فریب   ،)coercion( اجبار   ،)force( راندن  را،  شده  ساخته 
نمود  شناسایی   )segregation( تفکیک  و   )manipulation( دستکاری 

.)Dovey, 2008,16(
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تولیــد  مناســبات  در  قــدرت  جایــگاه  شــهری:  کســتری  خا فضاهــای  فهــم 
سکونتگاه های غیررسمی شهری

در تغییــر مرزهــای تاریک رســمی و غیررســمی با اهمیــت می گردد و 
قــدرت بــه عنــوان ظرفیتی برای ترویــج و حفظ برنامه های شــهری 
جدیــد و ایجاد تغییرات بزرگــی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی 
گرفتــه می شــود و توجه بــه پویایی آن ضــرورت می یابد. هر  در نظــر 
گونــه نظــام برنامه ریــزی، ظرفیت هــای نهــادی  کــه، در ایــن  چنــد 
کنترل مقامات محلی اســت،  کافی و فراتر از قلمرو  دولــت محلی، نا
که سیاســت شــهری، مســئولیت  بــا ایــن حال نباید فراموش شــود 
تولیــد محصــوالت اجتماعــی را عهــده دار اســت تــا تاثیــر تغییــرات 
کاهش دهد و این شــکاف بیــن قابلیت ها  ســاختاری در اقتصــاد را 
که برنامه ریزی شــهری را به ســوی  و نقش سیاســت شــهری اســت 

مشــارکت جامعه هدایت می کند. الزم به ذکر است پژوهش حاضر، 
بــه تبییــن مفهــوم این فضا در قالب تجربه اســکان غیررســمی یا به 
حاشــیه رانــده شــده پرداختــه اســت. فراینــد پیشــنهادی در ایــن 
پژوهــش می توانــد بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فضاهــای نوظهــور در 
کالنشــهرها دارای چه ویژگی هایی هستند و مناسبات برنامه ریزی 
و مدیریــت شــهری در آن هــا چگونــه تعریــف می گــردد، هم راســتا با 
کالنشــهرهای جهــان جنــوب بســط و توســعه داده  گــی خــاص  ویژ
شــود. امیــد اســت ایــن پژوهــش، زمینــه و عرصــه تاملــی نویــن در 
کاوی این  جریــان فکــری برنامه ریــزی شــهری معاصر بــه منظــور وا
کشور باشد. کالنشــهرهای  فضاها در نمونه های متعدد موجود در 
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oday, the increasing process of urbanization 
has become one of the main phenomena of 

the 21st century. According to World Bank statis-
tics, in 2018, more than 55 per cent of the world’s 
population, equivalent to 4.2 billion lives in urban 
areas. The urban population will increase to 68% 
in 2050. Also, estimates show that about 2.5 billion 
people will be added to the urban population and 
about 90% of the expected increase will be in urban 
areas in developing countries. Based on estimates 
of Un-Habitat (2016), about 1 billion of the urban 
population lives in informal settlements expect-
ing its population will be triple to 2050. The phe-
nomenon involving about 41 per cent of the urban 
population in developing countries and 6 per cent 
of the urban population in developed countries.The 
phenomenon of informal urban settlement as an 
aspect of urban gray space has become one of the 
common phenomena of metropolises in the world, 
and in particular Tehran, characterized by poverty, 
migration, economic and social inequality, on the 
one hand, and, produced by the deficiency of the 
Urban policy and planning, on the other hand. This 
has led to the emergence of a set of the institu-
tions, power relations, practices and discourses in 
urban gray spaces. Generally, the gray space is a 
space that is directly related to the power of ac-
tion, the structure of content and the form of urban 
policies. The main objective of this paper is to study 
and identify existing structures, the role and place 
of power and politics at the levels of urban planning 
concerning these spaces. In line with, this research 
seeks to answer two main questions of what the 
dimensions of gray spaces are experienced by in-
habitants. In addition, whether the inhabitants of 
gray spaces can contribute to the planning and de-
cision making of this space? In this regard, Raza-

vie district, located in the 15th district of Tehran, 
has been selected as the space to show power 
relations. Therefore, in this research, based on the 
analysis of the critical discourse of Fairclough and 
the interview done in this place, a descriptive inter-
pretation has been revealed during interviews with 
residents of Razavie district. Research findings 
suggest the six categories Include power relations, 
the environmental capital, conflict of interest, dis-
course policy, right to the city and citizen inequal-
ity are the categories by which one can describe 
the everyday experience of the inhabitants of gray 
spaces and in the framework of the paradigm mod-
el defining the urban gray space conceptualize and 
legitimizes it. Based on this model, the paradigm of 
research and, with the help of the categories, the 
nature of the informal experience and the process 
of its occurrence are described. The importance of 
the economic and political dimensions of changes 
and the role of power along with other socio-spatial 
dimensions of these spaces reflect the unequal 
citizenship spectrum in metropolitan areas with in-
creasing polarization. Nevertheless, planning can 
provide categories and mechanisms for varieties of 
powers, the possibility of whitening or blackening 
urban development.
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Relations, Razavie District, Fairclough Critical 
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