مفًُم حك بٍ شُر لفًر ي تجربٍ کًیت
ًَیؼٌذُ  :هشین وٌْؼبل
ایه ريزَا َمٍ از «حك بر شُر» حرف میزوىذ ،شما چطًر؟
در حاشیٍی سخىراوی فرح الىخیب با عىًان «گريٌَای دگراوذیش شُری در
کًیت :کىشگری اجتماعی جًاوان ي حك بر شُر» در مرکس مطالعات شرق مذرن
در برلیه

هفَْم «حك ثش ؿْش» 1وِ اٍلیي ثبس تَػظ ّبًشی لفَس ،2فیلؼَف فشاًؼَی ،دس اٍاخش دِّی  1661هغشح ؿذ ،ػبلّب اػت دس هتَى ٍ
هجبحث هشتجظ ثب ؿْش ٍ ؿْشًٍذی ثِوبس گشفتِ هی ؿَد ٍ ایي سٍصّب پبیؾ سا چٌبى ثِ صًذگی ٍ هىبلوبت سٍصهشُ دس دًیبی ٍالؼی ٍ هدبصی
ثبص وشدُ وِ هیؿَد گفت حشف صدى دسثبسُی آى هُذ سٍص اػت .گفتٌی اػت وِ ایي یبدداؿت ثِ دًجبل اسصیبثی هفَْم «حك ثش ؿْش» ثِ
ػٌَاى یىی اص ساّجشدّبی هغشحؿذُ دس صهیٌِی تحمك دهَوشاػی ؿْشی ًیؼت؛ ثلىِ ٍاوٌـی اػت ثِ سًٍذ پشؿتبة ٍ ووتش اًذیـیذُ
ؿذُی ػبمػبصی یه هفَْم ٍ ّـذاسی اػت ثِ اهىبى اضوحالل خَّشُی آى دس ایي سًٍذ.
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فشح الٌخیت ،3اػتبد داًـگبُ آهشیىبیی وَیت دس ػخٌشاًیاؽ دس هشوض هغبلؼبت ؿشق هذسى دس ثشلیي ضوي هشٍس تبسیخ ثشًبهِسیضی
ؿْشی دس دٍلت-ؿْش وَیت دس عَل ؿؾ دِّی گزؿتِ ،ثِ ایي هَضَع اؿبسُ هیوٌذ وِ ػبوٌبى ایي ؿْش آى چیضی سا وِ ٌّشی لفَس
«حك ثش ؿْش» تَكیف هیوٌذ  -یؼٌی «حك ثش داؿتي صًذگی ؿْشی پَیبتش» ٍ « حك ثش ؿىل دادى ٍ اػتفبدُ اص فضبّبی ؿْشی هغبثك ثب
ًیبصّب ٍ توبیالت خَدؿبى» -اص دػت دادُاًذ .ثشًبهِسیضی ٍ ػبخت ؿْش وَیت ثؼذ اص وـف ًفت دس ػبل  1646فشایٌذی اص ثبال ثَدُ؛ ثِ
ایي هؼٌی وِ هذیشاى ٍ هؼئَالى ثشًبهِسیضی ایي ؿْش ثب ثِوبسگیشی ساّجشدّبی هختلف اص خولِ ّذایت تَػؼِی ؿْشی ثِ حَهِّب ٍ خبلی
وشدى هشوض تبسیخی ،تفىیه اختوبػی فضبیی ػبوٌبى ،خلَكیػبصی ٍ تفىیه اساضی ثش اػبع وبسثشیّبی هـخق ،توشوض ٍ پَیبیی
صًذگی ؿْشی ػبوٌبى وَیت سا اص ثیي ثشدُ ٍ ثِ خبی تَخِ ثِ ًیبصّبی ٍالؼی ػبوٌبى ،ثیـتش ثِ دًجبل اسائِی تلَیشی هذسى ٍ دس حبل
پیـشفت اص آى ثِ دًیبی خبسج (ٍ ثِخلَف خْبى غشة) ثَدُاًذ.
اهب اص ػبل  2115ثِ ثؼذ ،ثِتذسیح گشٍُّبی دگشاًذیؾ صیبدی ،وِ ثیـتش اػضبی آىّب سا خَاًبى تـىیل هیدٌّذ ،ؿىل گشفتِاًذ ٍ
ثِ وٌؾگشی اختوبػی پشداختِاًذ .هثبلّبیی وِ الٌخیت اص وٌؾگشی ایي خَاًبى  -اص وبسآفشیيّب ٍ هؼوبساى تب فؼبالى خبهؼِی هذًی ٍ
هؼتشضبى ػیبػی -هیآٍسد ،فؼبلیتّبیی ؿىلگشفتِ دس دل خبهؼِ ّؼتٌذ وِ دس همبثل پشٍطُّبی دٍلتی دس حبل اخشا لشاس هیگیشًذ.
ثشگضاسی تدوغّبی هشدهی دس ثشاثش ػبختوبىّبی ثباسصؽ دس حبل تخشیت ،ثشگضاسی تَسّبی پیبدُسٍی غیشهؼوَل ثشای هشدم ،تـَیك هشدم
ثِ ثبغجبًی دس حیبطّبی خلَكی یب فضبّبی ًیوِخلَكی ٍ ثشگضاسی هشاػن هختلف دس آىّب ٍ ،تـَیك ثِ اػتفبدُ اص فضبّبی ػوَهی ثِ
ػٌَاى ثبصاسّبی غیشسػوی یب ًیوِسػوی غزا ٍ وـبٍسصی ،تـىیل گشٍُّبی داٍعلت ًظبفت فضبی ؿْشی (ثب ّذف ثبال ثشدى حؼبػیت
هشدم ثِ هحیظ صًذگی ؿبى) ٍ چٌذیي ٍ چٌذ هثبل دیگش اصخولِ هلذاقّبی ایي فؼبلیتّب ّؼتٌذ .الٌخیت ثب تـشیح تدشثِّبی ایي خَاًبى
هجتىش دس ػبهبىدّی فؼبلیتّبی خوؼی هختلف دس همیبعّبی هتفبٍت ،اػتٌجبط خَد اص ایي حشوتّب سا تالؽّبیی – اغلت ًبآگبّبًِ-
ثشای احمبق حمَق اصدػتسفتِؿبى ثش ؿْش هیداًذ.
ایي وِ اكغالح «حك ثش ؿْش» دس ّش خبهؼِای چگًَِ ،ثب چِ ویفیتی ٍ ثِ ٍاػغِی وذام هتَى ٍاسد ؿذُ ،ایي وِ آیب سٍیىشد لفَس ثِ
ایي هفَْم دسػت دسن ؿذُ یب ثیـتش ثِ اًحشاف وـیذُ ؿذُ ٍ یب حتی هجتزل ؿذُ ،ایي وِ آیب ثِ ًمذّبی هغشحؿذُ ثِ آى ّن ّنصهبى

1

Right to the City
Henri Lefebvre
3
Farah Al-Nakib
4
Zentrum Moderner Orient
2

تَخِ ؿذُ یب ًِ ٍ ،دس ًْبیت ایي وِ آیب دس هَسد استجبط ؿشایظ صهیٌِای ّش خبهؼِای ثب ایي هفَْم ،تحلیلی كَست گشفتِ یب ًظشیِپشداصیای
ؿذُ یب ًِ ،ثِ وٌبس؛ ٍلی آىچِ ثِعَس ولی ٍ هغبثك ثب گفتِی هبسچلَ لَپض دػَصا 5دس ػول هـبّذُ هی ؿَد ،ایي اػت وِ دس ثیؾتش هَاسد،
ایي هفَْم ثِ هؼٌی حك ثش داؿتي یه صًذگی اًؼبًیتش دس ثؼتش ؿْشّبی تحت تؼلظ ػشهبیِداسی ٍ ثش هجٌبی یه دهَوشاػی ًیبثتی
اكالحعلجبًِ ثِ وبس هیسٍد ٍ ثِ خض دیَیذ ّبسٍی ،پظٍّؾگش ؿْشی ّوچٌبى ٍفبداس ثِ ایذُّبی هبسوؼیؼتی وِ لشائت غیشاكالحعلجبًِ ٍ
سادیىبل هؼتتش دس ایذُی «حك ثش ؿْش» لفَس سا حفظ وشدُ (ٍ الجتِ دیذگبُ ٍی ًیض دس خبی خَد هؼتلضم تحلیلً ،مذ ٍ اهىبىػٌدی
اػت) ،6ثمیِ ایي ػجبست سا ثِ ػٌَاى یه هفَْم ولی پَؿؾدٌّذُی ثؼیبسی هفَْمّبی سیض ٍ دسؿت دیگش ثِ وبس هیثشًذ؛ یؼٌی ّوبى
ثشخَسدی وِ ثب هفَْم «پبیذاسی» ؿذُ اػت .خغش ایي هَضَع ایي اػت وِ ایي هفَْم ّن هبًٌذ ثؼیبسی هفبّین دیگش تملیل دادُ ؿذُ ٍ ثب
آى عَسی ثشخَسد ؿَد وِ اًگبس یه هفَْم آؿٌبٍ ،اضح ٍ هـخق اػت وِ احتیبج ثِ ّیچ ٍاوبٍی ،تحلیل ٍ ًمذ دلیمی ًذاسد .ؿبیذ
هْنتشیي هلذاق ایي هفبّین دس خبهؼِی هب هفَْم «هـبسوت هشدهی» اػت وِ ثِ ًمل اص ػجبع آخًَذی دس وتبة «ثشسػی ٍضؼیت
ؿْشػبصی ٍ ثشًبهِسیضی ؿْشی ٍ هٌغمِای دس ایشاى هؼبكش»« ،كحجت اص آى دس لبلت لضٍم هـبسوت گشٍُّبی ریًفغ ٍ ؿْشًٍذاى دس
عشحّب ٍ ثشًبهِّب ،اص ثؼذ اص هـشٍعِ دس ایشاى ثبة ؿذ ٍ دس ٍالغ آگبّی ًؼجیای وِ هیبى هشدم دس خالل خٌجؾ هـشٍعِ ایدبد ؿذ ٍ سٍ
ثِ سؿذ گزاؿت ،ثِعَس هشتت لذست سا ثِ چبلؾ هیوـیذ ٍ .ػبدُتشیي ساُ همبثلِ ثب ایي سًٍذ ،فشٍوبػتي هفبّین ؿىلدٌّذُی آى ثَد؛
یؼٌی ؿوب یه هفَْم هتؼبلی سا اص هحتَا تْی وٌیذ ٍ یه هفَْم ًبصلی سا وِ فمظ اؿتشان لفظی ثب هفَْم اكلی داسد ،خبیگضیي آى ًوبییذ ٍ
ػپغ ثگَییذ ایي ّوبى اػت .ایي هـبسوتی وِ دس ثشًبهِّب ٍ عشحّبی ؿْشی هغشح هیؿَد ،اص ّویي ًَع اػتً( ».ه .غوبهی،1362 ،
ف.)23.
هثبلّبی فشح الٌخیت ٍ هلذاق لشاس دادى ایي فؼبلیتّب ثشای هفَْم «حك ثش ؿْش» ّن ًـبىدٌّذُی ثشداؿت اٍلیِ ٍ
ووتشتحلیلؿذُی پظٍّـگشاى ،ثشًبهِسیضاى ٍ خبهؼِؿٌبػبى دس وَیت اص ایذُی سادیىبل لفَس ٍ تملیل آى ثِ هدوَػِای اص ساُحلّبی اهشٍص
ثِ فشدایی ٍ اص ایي ػتَى ثِ آى ػتًَی اػت وِ آیٌذُای ًِچٌذاى هتفبٍت ثب اهشٍص سا تشػین هیوٌذ؛ ٍ هْنتش اص آى اص اّویت پشداختي
دلیك ثِ ایي هفَْم ٍ ٍاوبٍی ٍ ًمذ آى هیوبّذ.
پغ ؿبیذ ثْتش ثبؿذ ّشچِ صٍدتش پب سا سٍی تشهض ثگزاسین ٍ ووی آّؼتِتش ،ثب عوأًیٌِ ٍ ثب دلت ثیـتش ثِ سیـِیبثی ٍ ٍاوبٍی هفبّین
ٍ ًظشیِّب ثپشداصین ،آىّب سا ثش اػبع ؿشایظ صهیٌِای ّش خبهؼِای ثؼٌدین ٍ ،دس ًْبیت تلوین ثگیشین وِ آیب ثبیذ آىّب سا فمظ دس
گَؿِی رّي خَد ًگِ داسین یب ثبیذ ثؼذ اص اكالح ٍ تغجیكؿبى ثب ؿشایظ ،آىّب سا ٍاسد صًذگی سٍصهشُ ٍ وٌؾّبی اختوبػی وٌین.
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