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Abstract

Today, with the spread of urbanization, we witness more and more the space of 

competitive logic and development in the world around us. In other words, it can be 

said that what we deal with in the form of various plans and programs is considered 

representative of the mentioned logic. As an example of these development plans 

and programs, this article uses the qualitative grounded theory method. It describes 

the conflict space formed around the University of Tehran's development plan. The 

research findings show that in this field, through an intertwining of academic 

rationality and power networks, the knowledge concerned with the public good is 

produced and creates the issue necessary here to develop a green, entrepreneurial, 

and Entrepreneur university. At the same time, this particular knowledge generated 

by power relations is legitimized. This is where the logic of development is 

reproduced in a specific spatial form. One of the commonalities of this spatiality in 

the general concept of development logic is the types of dispossession and 

gentrification. This expropriation, along with all the exercise of power, leads to 

resistance from the residents of the Vesal neighborhood. Finally, the set of these 

multiple forces is drawn around the University of Tehran's development plan. The 

relationship between the plan's claims and the reality field is measured using the 

methodology.

Keywords: Production of Space, Political Economy of Space, Expropriated 
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هاي توسعه شهري؛ تبیین روابط قدرت در تهیه و اجراي طرح

  نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران

  .استاد شهرسازي دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  ی رفیعیان مجتب

  .ریزي شهري، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران کارشناسی ارشد برنامه  حمتیرزهرا 

  .تهران، ایراندانشیار شهرسازي دانشگاه تربیت مدرس،  پور شهاشم دادا

  

  چکیده

ازپیش شاهد فضامند شدِن منطِق رقابتی و توسعه در جهان پیرامون  شدن، بیش امروز با گسترش شهري

کنیم،  ها برخورد می ها بدان ها و برنامه واع طرحتوان گفت آنچه در قالب ان به بیانی دیگر می. هستیم

ها، این نوشتار به  ها و برنامه عنوان مصداقی از این طرح به. شود نوعی نمایندة منطِق نامبرده تلقی می به

گیري از روش کیفی  گرفته پیرامون محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران با بهره ترسیم فضاي منازعه شکل

واسطه در هم تنیدگی عقالنیت آکادمیک و  دهد، به هاي پژوهش نشان می یافته.دازدپر گرانددتئوري می

شود و مسئله را که در اینجا ضرورت  هاي قدرت، دانشی که دغدغۀ خیر عمومی دارد، تولید می شبکه

زمان این دانش خاص  طور هم به. کند است، خلق میبخشی به ایجاد دانشگاه سبز، کارآفرین و هوشمند 

اینجاست که منطق توسعه در فرم فضایی . شود یدشده توسط روابط قدرت مشروعیت بخشی میتول

یکی از وجوه اشتراك این فضامندي در مفهوم عام منطق توسعه، انواع سلب . شود خاصی بازتولید می

وي هایی را از س ها، مقاومت این سلب مالکیت در کنار همۀ اعمال قدرت. هاست رانی و برون 1ها مالکیت

گرفته حول طرح  در نهایت مجموعه این نیروهاي متکثر دخیل و شکل. اهالی محله وصال در پی دارد

شناسی نسبت ادعاهاي طرح مذکور با میدان واقعیت  شده و با اتکا به روش توسعه دانشگاه تهران ترسیم

.شود سنجیده می

  رانی، طرح توسعه دانشگاه تهران ونتولید فضا، اقتصاد سیاسی فضا، سلب مالکیت، بر:هاي کلیدي واژه
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مقدمه و بیان مسئله

هاي شهري  کنند، الزمۀ تحلیل مسئله پردازان اقتصاد سیاسی تأکید می طور که نظریه همان

هاي اخیر چرخشی از  در سال. طور عام است گیري فضا به درك چرایی و چگونگی شکل

بسیاري از . داده است ضامندي رخهاي مربوط به ف هاي مربوط به زمانمندي به پرسش پرسش

هاي نابرابر جامعه انسانی را  هاي تصور کردن، درك کردن و زیستن فضا پویایی این شیوه

واسطۀ  ویژه به عنوان شکلی از مالکیت، به توان ازلحاظ اقتصادي به فضا را می. دهند نشان می

ی از قلمرو فهمید سان مسئلۀ استراتژیک زمین و همچون برداشتی سیاس مفهوم زمین؛ به

ترین مفهوم در  عنوان نقطه آغاز تحلیل، از بنیادین نوشتار حاضر به) 1397کیچن و تریفت،(

تاکنون از یک ایدئولوژي  60شهرسازي از دهه . کند مطالعات شهري، یا همان فضا آغاز می

است 1علم فضاعنوان  ها به اي از دانش گیرد و آن تعریف مجموعه غالب بهره می

)Lefebvre, 1991: 8 .(  

و 2شده امري ابژکتیو ریزي قرار است که فضاي برنامه الیۀ زیرین این رویکرد ازاین 

پردازي در گفتمان  فضا در این نگاه که مبناي نظریه. اي علمی است و ماهیتی خنثی دارد ابژه

امري عنوان  کند که از فلسفه و روشی مانند علم ریاضی به غالب شهرسازي است، ادعا می

گیرد که  اي در نظر می گونه این عقالنیت پوزیتیویستی فضا را به. برد غیرسیاسی بهره می

در ). همان(تفاوت است  دهد خنثی و بی گویی فرمی تهی و نسبت به آنچه درونش رخ می

اي علمی، اندیشمندانی در گفتار انتقادي  مثابه ابژه مقابل خوانش غالب از مفهوم فضا به

  .کنند هاي سیاسی آن تأکید می مقابل این فهم از فضا بر سویه هستند که در

رو که چگونگی بازنمایی فضا  ازآن: شود از همین رو در این گفتار چنین بیان می 

هایی چون به چه  پیامدهایی براي چگونگی استفاده از آن دارد، لذا پاسخ به پرسش

به همین دلیل باید به . منظورهایی، از سوي چه کسی، چه زمانی و چرا ضروري است

هایی از قدرت، دانش و فضامندي اشاره کرد که نظم  هاي فضا همچون منظومه بازنمایی

                                               
1. Science of Space
2. Objective
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یابد  طور ضمنی، مشروعیت می شود و به اي مادي در آن حک می گونه اجتماعی مسلط، به

)Zieleniec, 2007.(  

ر غالب در حال واسطه منطِق توسعه و در چارچوب گفتا زمان که به فضاهاي شهري هم 

گیري کنش جمعی، عاملیت، مقاومت  هاي شکل ترین عرصه عنوان مهم تسخیرشدن هستند، به

در . هایی است گردند و همواره واجد بالقوگی کالم قلمروي امکان نیز محسوب می و در یک

عنوان قلمرو امکان و  به - و در این پژوهش فضاي طرح توسعه دانشگاه تهران- این معنا فضا

واسطه طرح  طرف در حال قلمرو زدایی به گردد که ازیک ست ورزي براي افراد تلقی میسیا

توسعه و از طرف دیگر در حال تولید قلمرو یا قلمروسازي توسط اهالی محله دانشگاه تهران 

اي که در  منازعه. در این معنا ما در محدودة طرح با یک فضاي منازعه مواجه هستیم. است

  .شود از تولید و خلق فضا منتهی می نهایت به فرم خاصی

فضا «آید، مقصود  جاي متن که سخن از فضا به میان می در پژوهش پیش رو در جاي 

بدین معنا که فضا صرفًا در معناي کالبدي آن مقصود . است» اي اجتماعی مثابه برساخته به

ساً منازعه را توانیم اسا جانبه بفهمیم، نمی چرا که اگر فضا را چنین یک. پژوهش نیست

بندي  پردازي و صورت عنوان عاملی بر سازنده در ارتباط با فضاي موردمطالعه مفهوم به

هاي  کند اثرات طرح شناسی کیفی تالش می گیري از روش پژوهشِ حاضر با بهره. کنیم

رانی فضایی در محدوده مطالعاتی طرح  توسعه شهري بر زندگی شهروندان را از منظر برون

هاي حاضر در فضا شناسایی و  واسطه مراجعه به میدان و مصاحبه با گروه هران بهدانشگاه ت

  . تحلیل کند

نفر به اشباع نظري  66هاي میدانی در حد  ذکر است که در اینجا جریاِن مصاحبه قابل 

شاخص ازجمله منطق توسعه، گفتار آکادمیک،  5رسیده و در نهایت پس از شناسایی 

ها و چگونگی  رانی و مقاومت محلی، به تحلیل آن لکیت و برونهاي قدرت، سلب ما شبکه

بر همین اساس چنانچه طرح توسعه . شده است شان بر زیست افراد در فضا پرداخته تأثیرگذاري

گرایی خاص این  دانشگاه تهران در گفتار غالب روایت گردد، پژوهشگر در دام تقلیل

  . اند تأثیرات کالبدي این طرح را بررسی کندتو رویکرد خواهد افتاد که در بهترین حالت می
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مثابۀ  ولی در اینجا پژوهش قصد دارد منطق طرح توسعه دانشگاه را که در گفتار غالب به

در این راستا . گردد، مورد نقد و بررسی قرار دهد هاي توسعه فضا تلقی می یکی از سیاست

وحوش این طرح  و روابطی حول شویم که چه نیروها هایی مواجهه می ضرورتاً با چنین پرسش

گیرند؟  هایی چون طرح توسعه دانشگاه تهران از چه نیروهایی نشات می وجود دارند و طرح

هاي  کند، سپس خاص بودگی ها، نوشتار ابتدا از امر کلی آغاز می براي پاسخ به این پرسش

  .دهد یدهد و در نهایت مجدداً آن را به امر کلی پیوند م فضاي پژوهش را نشان می

زمان با پرداختن به مسئله فضا و شهر  توضیح اینکه در این نوشتار تالش شده است هم

مثابه یک امر کلی در مناسبات، روابط  به) در اینجا محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران(

کنند و ضروري  هاي ایدئولوژیکی که توسعه را ممکن می ساختاري کالن و سازوبرگ

ع به میدان پژوهش و محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران و تحلیل دهند، با رجو جلوه می

اند، ترسیم شوند و  روابط، نیروها و شبکه قدرتی که مشخصًا از دل این طرح بیرون آمده

برخالف روایت غالب در این خصوص که موضع ساکنان طرح در این مورد بدیهی 

در . اسی پژوهش منعکس گرددشن واسطه روش شود، مشخصًا مواضع متفاوت به انگاشته می

که بتوان توضیح  نحوي نهایت هدف پیوند این دو سطح تحلیلی کالن و خرد بوده است به

گرفته حول طرح توسعه در مناسبات کالن چطور بایستی فهم  داد مشخصًا نیروهاي شکل

  .اند هاي این فضا کدم شود و عالوه بر آن خاص بودگی

شود؟ لید میفضا چگونه تو: مبانی نظري پژوهش  

ها در آن  شود که چیزها و پدیده فضا در گفتار غالب همچون ظرفی در نظر گرفته می

طرفانه  گیرند، در این گفتار علم فضا است که با یک منطق پوزیتیویستی ادعاي بی جاي می

مثابه  ها را دارد و در واقع این نگاه وضعیت را به و خنثی و غیرسیاسی بودن تمامی وضعیت

تاریخی است -چیز در آن داراي نظمی طبیعی گیرد که گویی همه صلح در نظر میفضاي 

)Zieleniec, 2007( .هایی چون شهر خالق، برندینگ  در یک چنین نگاهی است که ایده

بنیان و شهر اطالعاتی و مفاهیمی  وکار بهتر، طبقه خالق، شهر دانش شهرها براي کسب

  . شوند دست تولید می ازاین
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واسطۀ پیوند یافتن با گفتار نئولیبرال، انواع  ولیدشده در چنین گفتمانی بهمفاهیم ت 

هاي گفتار  زنند و در نهایت ایده هاي شهري را به مفهومی چون خیر عمومی گره می سیاست

هاي شهري و در اینجا همچون طرح توسعه دانشگاه  واسطه انواع مختلف طرح سیاسی را به

چنین گفتمانی غالبًا در خدمت ایدة پیشرفت و نوعی از . شندبخ تهران مابه ازاي فضایی می

  .جهانی گرایی قرار دارد

این . کند می 1شناسی فضا اي علمی شروع به آسیب عنوان ابژه منطق مسلط با فهم فضا به 

کنند ـ معماران، شهرسازان،  پردازي کار را براي کسانی که از آن استفاده می این نوع عبارت

حمایت از گسترش این مفاهیم بدین . سازد ، آسان می»پزشکان فضا«واقع برنامه ریزان ـ در

داري و نو  گردد که در آن شهر محصول نظام سرمایه ترتیب، درنهایت به وضعیتی منتهی می

عرفی جامعه است و بیش از آنکه به یک منطق » بیماري«داري نیست بلکه محصول  سرمایه

این . خورد نامِ نقصان و بیماري گره می برسازنده ارجاع داده شود، به چیزي به

ها توجه را از انتقاد از فضا منحرف و تحلیل انتقادي را با مفاهیم کلیِ  بندي صورت

,Lefebvre(کنند کارکردپذیر جایگزین می 1991: 128( .  

هاي توسعه شهري پیچیده  ها و برنامه بندي مبتنی بر بیماري در قالب طرح نسخۀ صورت

یعنی متخصصان، شهرسازان، معماران، » گزاران اصلی تولید فضاي مسلطکار«. شود می

. کنند دهندگان با فضاي شهري همچونشی مادي رفتار می برنامه ریزان، سازندگان و توسعه

هاي شهري  اند در شکل دقت بازاریابی شده که به» زندگی شهري خوب«ها نمادهاي  آن

ریچارد میلگرام و کریستین اشمید، , تفان کیفراس, کانیشکا, گونواردنا(کنند  گر می جلوه

زنی به فضاهاي متفاوت فراهم  گذاري و برچسب هاي ارزش چنین زمینه این). 375: 1394

شناسانه براي حد و  شود و به دنبال چنین امري، تمام تمایزات فضایی از نگاهی آسیب می

اند که به  اقع همان حدوديهاي شهري در و ها و برنامه طرح. شوند ها آماده می حدود زدن

  .شوند فضاهاي متفاوت زده می

                                               
1. pathology of Space
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در . پژوهش پیش رو به دنبال درك فضا در گفتار انتقادي در مقابل گفتار غالب است 

شرط  زمان پیش مثابه یک برساخته اجتماعی هم پیامد تولید جامعه است و هم این نگاه فضا به

صول روابط و نیروهاي اقتصادي و توان گفت فضا مح در حقیقت می. تولید آن هم هست

توان گفت هر شیوه تولیدي  اینجاست که می). 66: 1394گونواردنا و دیگران (سیاسی است 

در این ). Lefebvre, 1991: 8(کند متناسب با الزامات بقایش فضاي خودش را تولید می

ي منازعه عنوان یک وضعیتی که فضا عنوان یک سطح صاف بلکه به نگاه است که فضا نه به

تواند به تصور درآید و آن وضعیت تنها  است و تخاصمی از نیروها در آن وجود دارد می

  ).Lefebvre, 1976(شود  جایی است که اندیشیدن به فضاي بدیل در آن ممکن می

عنوان بخشی از شیوه مدرن شدة  عنوان یکی از وسایل تولید به در این گفتار فضا به

. شود قصد تولید ارزش اضافی به کار گرفته می رود، و به شمار میتولید سرمایه دارانه به 

واسطۀ  دهد، بلکــه حــاال فضــا خــود در و به تولیــد دیگــر صرفًا در فضــا رخ نمی

ایــن نتیجۀ رشــد نیروهــاي مولــد و . شود فراینــد پیشــرفت ســرمایه دارانه تولیــد می

کــه بــا منطــق خــاص خــود کــه برگرفتــه از دانــش،  هایی اســت گري نیــز میانجی

  . کنند هاي معنــا و بازنمایــی هســتند عمــل می ایدئولــوژي و نظام

داري نوعـی فضـاي انتزاعـی تولیـد کـرده اسـت کـه بازتــاب  در واقع سـرمایه 

پـول و سیاسـت دولـت  المللی و نیـز قـدرت ِ جهــان دادوســتد در ســطحی ملــی و بین

ها، مشــاغل، و مراکــز بــزرگ  هاي وســیع بانک ایـن فضـاي انتزاعـی بــه شبکه. اسـت

هاروي، (هاي اطالعاتــی وابسـته اسـت  ها و شبکه ها، فرودگاه تولیــد، و نیــز بزرگراه

1392 :42.(  

ه شامل تولید، بخش اولیه ک: دانند اندیشمندان اقتصاد را متشکل از دو بخش می

شود و بخش ثانویه که شامل  دست می فروشی و مواردي ازاین بانکداري تجاري، خرده

اش، دالالن امالك و مستغالت،  ها و دیگر مجاري مالی صنعت امالك و مستغالت، بانک

در واقع چرخۀ دوم سرمایه لبۀ اصلی تغییرات درون . مالکان مستغالت، و بازارها است
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 1منطق این چرخه نسبتًا مستقل از منطق چرخۀ اول سرمایه. ري استهاي مادرشه محیط

هاي بحران چرخۀ اول  در نتیجه جریان یافتنِ سرمایه در و از چرخۀ دوم سرمایه، دوره. است

بخش مستغالت که همواره نقش فرعی را در ).1397گاتدینر، (کند  را تشدید و بغرنج می

شدن به بخشی موازي در اقتصاد و  حال تبدیلکرده به آرامی در  بخش اقتصاد بازي می

  . است 2ادغام شدن در چرخۀ تولید و مصرف

هاي اقتصادي در چرخۀ  گذاري گیرد که سرمایه چرخۀ مستغالت غالبًا وقتی رونق می

سرمایه بدین . شود با رکود و کاهش سود مواجه می) چرخۀ اول تولید(تولید و مصرف 

این موضوع را که . بیند ري براي خروج از بحران میترتیب بخش مستغالت را همچون مف

توان با نظریه شکاف میان اجاره  شود، می سرمایه چگونه و چه زمانی وارد محیط مصنوع می

هاي شهري متفاوت اعم  این مفهوم در توضیح دالیل سیاست. فهمید 3واقعی و اجاره بالقوه

، شروع 10، تغییر ساختار9تجدید حیات ،8، بازسازي7، نوسازي6، بازتولید5، نوزایی4از احیا

هایی از این قبیل که در اینجا  و دیگر طرح 13، اعیانی سازي12، مسکونی سازي11دوباره

  ).181: 1390اسمیت، (نوعی مرتبط با مسئلۀ پژوهش است، اهمیت نظري فراوانی دارد  به

ه به دنبال نتیجۀ کلی مواجهۀ مبتنی بر سرمایه با فضا این است که منطق سرمایه همیش 

. کند هایش را در یک نقطه از زمان تسهیل می اي است که فعالیت انداز جغرافیایی خلق چشم

شود در راستاي پاسخ  محض آنکه در لحظۀ دیگري مجبور می بدین ترتیب منطق سرمایه به

                                               
1. Capital
2. The production and consumption cycle

  ).110: 1390اسمیت، (باره نگاه کنید به  دراین - 3

4. Revitalization
5. Renewal
6. Regeneration
7. Renewal
8. Redevelopment
9. Rejuvenation
10. Restructuring
11. Resurgence
12. Residentialisation
13. Gentrification
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کند و  انداز جدیدي را خلق کند، افق قبلی را نابود می اش به انباشت چشم به ولع همیشگی

توان گفت تاریخ تخریب  با توجه به این فرایند می. سازد انداز کامًال جدیدي را میچشم

شده است  انداز جغرافیاي تاریخی، فعلیت یافتۀ انباشت سرمایه حک خالق در چشم

  ).1397:104هاروي، (

شوند در واقع  هاي متعدد توسعه مطرح می آنچه در فضاهاي شهري با عنوان برنامه

هاي ایده تخریب  پذیر نمودن شهرها از سیاست رقابت. ین نوع تخریب هستندبازنمودي از ا

گذاري و مشاغل در دوران فراگیرشدن بیکاري،  رقابت براي سرمایه. گیرد خالق نشات می

پذیرتر انباشت سرمایه  تر و انعطاف سوي الگوهاي سیال یابی صنعتی و حرکت به بازساخت

هاي توسعۀ  د تا به فکر جذب سرمایه و پیشبرد برنامهانداز حاکمان شهري را به تکاپو می

  .شهرهایشان باشند

مواجه با شهر و  1متخصصان شهري مدام با واژگان جدید ادبیات گفتمان لیبرالی

شراکت بخش خصوصی و «، »خود مدیریتی«. کنند روز می وضعیت زیست افراد را به

نمونۀ مشابه . اند تبلیغاتی این گفتمانازجمله کلیدواژگان » پایداري محیط زیستی«و » دولتی

شهر . توان دید او می 2هاي ریچارد فلوریدا و خصوصاً ایدة شهر خالق دیگر را در طرح

صورتی ویژه پذیراي متخصصان، فنی کاران، متصدیان  خالق وي آن مکانی است که به

دهی این ایده در حقیقت به هدف جذب سرمایه و سامان. کاران است فرهنگی و کاسب

  .داران مواجه شده است پرداخته و نتیجتاً نیز با استقبال خوب سرمایه» ماشین رشد شهر«

است که با مضامینی چون » خالق«توجه اما طریقۀ معرفی این شهرهاي  نکتۀ قابل 

رسد  اي که مهم به نظر می شوند؛ مسئله وطنی تبلیغ می گرایی، مدارا و فرهنگ جهان کثرت

ها رفت و منتفعان و متضرران  پژوهشگر بتوان در پس این رنگ و لعابآن است که در مقام 

وضعیت فضاي . )MacLeod, 2011(هاي شهري را افشا نمود واقعی این دست طرح

دهد چگونه ساکنان و کسانی که  موردمطالعه در پژوهشِ پیش رو بیش از هرزمانی نشان می

                                               
1. Liberal discourse
2. Creative City
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مجبور به جابجایی و در واقع بیرون رفتن هاي توسعه هستند، مدام  ها و برنامه در معرض طرح

  . از جلويِ ماشینِ رشد شهري هستند

که  طوري دارانه در حال فراگرفتن کل سیاره است به این ابرفرایند پیشرفت سرمایه

آرام  آرام. داري صنعتی شهري نیست کس در زمین، خارج از قلمروي تأثیرات سرمایه هیچ

: برد کند در خود فرومی د، که هر آنچه سیاره عرضه میشو به گردابی تبدیل می 1امر شهري

این . اش زمین و ثروتش، سرمایه و قدرتش، فرهنگ و مردم و نیروي کار غیرضروري

بلعیدن مردم و کاالها، سرمایه و اطالعات است که سوخت ماشین امر شهري را تأمین 

بخش و تمامیت ساز  وي انرژيکند، زیرا نیر ثبات می کند، آن را پویا و همچنین بسیار بی می

نامد  می 2باقیمانده/حال چیزي را که لوفور مازاد و درعین» طرد/حذف«این ماشین مردم را 

  ).2017مریفیلد (کند  سرریز و پنهان می

این . منظور نوعی مکیدن چیزها به درون و تف کردن چیزهاي دیگر به بیرون است 

عمودي آن از مرکزیت شهر است، مرکز در  هم در مفهوم افقی و هم 3شدگی بیرون پرتاب

توان گفت،  بنابراین می. این معنا نه مرکزیت جغرافیایی بلکه مرکزیت سیاسی شهر است

هاي مختلفی  ها و طرح اقتصادي فضاي خود را تحت برنامه-که هر ساختار سیاسی درحالی

هاست  سلب مالکیت کند، این تولید نوعاً شامل برخی ها تولید می چون طرح توسعه دانشگاه

)Levien, 2012(.  

کیفیت سلب مالکیت به عوامل سیاسی و ایدئولوژیکی بستگی دارد که به لحاظ 

بدین ترتیب سلب مالکیت به . اجتماعی و تاریخی در شهرهاي مختلف، متفاوت هستند

اَشکال مختلف . دهد هاي متفاوت ظهور و بروز می اَشکال مختلفی خود را در فضاها و زمان

اي از  سان منظومۀ به هم پیوسته سلب مالکیت را در مختصات و سطوح متفاوت باید به

بندي  خورده به منافع طبقاتی و صورت هاي اقتصادي گره هاي دولت، منطق نقش

ترتیب که بار مشروعیت بخشی به انباشت از  این به. درك کرد» خیر عمومی«ایدئولوژیک 

                                               
1. The Urban
2. Remainder
3. Throwing out
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میافتد تا دولت بتواند کسانی را که سلب مالکیت طریق سلب مالکیت بر دوش ایدئولوژي 

  .اند و البته عموم مردم را توجیه کند شده

رو منطق مدیریتی و سیاسی باید نشان دهد چرا غصب اموال یک گروه به نفع  ازاین 

هاي  گیري این مسئله را در موضع). همان(است  1گروهی دیگر، در راستاي منافع عمومی

توان  هاي آن درباره طرح توسعه دانشگاه تهران می ایدئولوژیست نیروهاي دولتی و دیگر

  :دید

.»شهر تهران است هدف اصلی طرح توسعۀ دانشگاه تهران، هویت بخشی به کالن«

تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه سبز، کارآفرین و هوشمند که در مقابل شهر و «.1

هندسین مشاور صفامنش، م(.»کند پذیر است و مشکالت آن را حل می جامعه مسئولیت

1397(  

صورت ابزاري براي کنترل و تسلط ظاهر  با وجود همه اینها اگرچه فضا اغلب به

امکان مقاومت . شود، ولی به همین دلیل است که دربردارندة بذرهاي مقاومت نیز هست می

چون در غیر این صورت دیگر . همیشه در هر نوع روابط قدرتی در فضا مفروض است

این مقاومت هرگز در موقعیتی بیرون از قدرت قرار . رت وجود نخواهد داشتروابط قد

فردي براي امتناع و سرپیچی وجود ندارد، بلکه همواره  رو هیچ فضاي منحصربه ازاین. ندارد

-واسطه نیروهاي مختلف کالبدي در هر فضایی، توأمان حضور سازوکارهاي قدرت که به

ها  هاي مختلف اجتماعی، کثرتی از مقاومت گروه و غیر کالبدي چون حضور -طراحی فضا

  ).1396،به نقل از رفیعیان، داداش پور، یزدانیان 1378:168فوکو، (نیز حضور دارند

نخست، : هایی استفاده کند که تواند از فضاي شهري به روش سیاست مقاومت می 

ضایشان، خود را مردم از فضا عمل کنند، ازلحاظ سیاسی و با استفاده از شرایط مادي ف

هاي فضایی جایگزین باشند، دوم، مردم بر فضا عمل کنند، آن  تجهیز کنند و به دنبال حالت

را در سطوح مختلف محلی و فراتر از آن تصرف کرده و با یک هویت گروهی بر آن 

مسلط شوند؛ سوم مردم در فضا عمل کنند تا آن را براي بحث، نمایش، اعتراض با خشونت 

                                               
1. Public interest
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سازند تا  ها کشند؛ و در نهایت، مردم فضا را می هاي شهري به خیابان انواِع جنبشدر قالبِ 

شرایطی خلق کنند که مشارکت سیاسی عموم را از راه به هم پیوستن فضاي استعاري و 

  ).1392:136مارکوزه و دیگران، (سیاست، گسترش دهد 

  

  شناسی تحقیق روش

ري، ضرورت انضمامی کردن امر انتزاعی در مواجهه با فضایی به نام شهر و مسائل شه

براي چنین امري، مفاهیم انتزاعی نیازمند نوعی از میانجیگري . شود ازپیش احساس می بیش

به عبارتی . گیرد ها به آن مفهوم انتزاعی انجام می این وساطت از خالل معرفی تعین. هستند

این متعین . اجتماعی متعین شود-یهاي تاریخ وسیلۀ تعین هر امر انتزاعی، مثًال شهر، باید به

وقفه است و درست از همین روست که مفاهیم همواره با تنشی  کردن مفاهیم فرآیندي بی

ها قرار است به ما بگویند که یک  در واقع این تعین. اند هاي مختلف مواجه درونی میان تعین

ی که همچنان کلیت حال اجتماعی دیگر درعین-مفهوم کلی چگونه در جغرافیاهاي تاریخی

ها انضمامی شدن  نتیجۀ این تنش. گیرد کند، اشکال مختلف به خود می خود را حفظ می

واسطه فضا به مجموعۀ روابطی  به بیانی دیگر باید به. مفاهیم یا به قولی انتزاع انضمامی است

  ).1395واقفی، ) سازند اندیشید که از خالل فضا، جهان و تجربه ما از زندگی را می

مثابه اموري  جاي مواجهه با مسائل به رو در پژوهش پیش رو تالش شده است به ازاین

. مثابه یکسري از روابط و نیروهاي برسازنده مواجهه گردد مطلق و از پیش موجود، با آنها به

جاي روشن کردن روابط اجتماعی که در فضا وجود دارد  در غیر این صورت پژوهشگر به

افتد  می 1ولید فضا و روابط اجتماعی متناظر آن، در دام تلۀ فضاي در خودجاي توجه به ت و به

متناسب با . کند اي ذات گرایانه درك می گونه جاي اندیشیدن به فضامندي، فضا را به و به

شناسی کیفی و مشخصاً گرندد تئوري بهره گرفته  آنچه بیان شد، پژوهش حاضر از روش

  . است

                                               
1. In it self
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که  طوري هاي ذهنی، به حاضر با در نظر داشتِن انگاره بر مبناي این تعاریف پژوهش

کند و با  مراجعه میمحدوده طرح توسعه ذهنِ پژوهشگر خالی از مفاهیم نباشد، به 

گیري از مصاحبه با افراد حاضر در فضا، درباره منطق و اثرات این طرح به مصاحبه و  بهره

هاي مبتنی بر واقعیات فضایی  نتیجهدر روش کیفی در راستاي رسیدن به . پردازد گفتگو می

ضمن اینکه در این شیوه . گردد هاي افراد درگیر با فضاي موردمطالعه تأکید می به دیدگاه

معموالً بر حسبِ ایجابِ روش و بنا به پارادایِم فکري پژوهش که نگرش انتقادي به فضا 

با افراد محدوده  تر، محقق است، براي شناسایی روابط قدرت و در نهایت تحلیل جامع

  . کند هاي مختلف برقرار می ارتباط متقابل در لحظه

شده  منظور تحلیل فضاي موردمطالعه از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده در اینجا به 

شده در  هاي شناسایی نفر با گروه 66هاي عمیق صورت گرفته در جمعیت  مصاحبه. است

شده چه به لحاظ  هاي شناسایی کلیه گروه. سیدمحدوده به ترتیب زیر به اشباع نظري ر

و چه منافع ) مسئولین دانشگاه تهران و مدیران شهري(مالکیت خصوصی یا منافع فردي 

هاي این افراد در  ذینفع طرح هستند ولیکن موضع) سایر اساتید(جمعی در نسبت با شهر 

  .است) موافق یا مخالف با حدود متفاوت(هاي مختلف، متکثر  گروه

  

  شونده هاي مصاحبه لیست گروه -1جدول 

  ساکنین و کسبه

  

ساکنین تملک شده

مستاجرین تملک شده

ساکنین باقیمانده

کسبه محدوده طرح تملک شده و باقیمانده

مشاورین امالك موجود در محدوده بالفصل

 نفر 36جمعاً (ساکنین و کسبه محدوده بالفصل طرح(  
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  اساتید دانشگاهی

استاد گروه معماري  7(ها  انشگاه تهران و اساتید دانشگاهمدیران و رئیسان د

نفر از اساتید سایر  2نفر از اساتید دانشگاه تهران و  5شهرسازي، از این افراد 

فنی و مهندسی و علوم (هاي غیر از شهرسازي  استاد از گروه 8ها و  دانشگاه

  )ها اهنفر از اساتید سایر دانشگ 2از دانشگاه تهران و ... اجتماعی و

فعالین شهري و 

  دانشجویی

 نفر 3(ها  و دیگر دانشگاه) هاي علمی انجمن(دانشجویان دانشگاه تهران(

نفر 3(هاي فعال در حوزه طرح و در سطح شهر  ها و تشکل گروه(  

  )مدیرعامل شرکت و همکاران-نفر 2(مهندسین مشاور طرح   مشاورین طرح

  مدیریت شهري

 شهرداري منطقه ، شهرداري تهران، )و شهرسازي معماري(نماینده شورایعالی

)نفر 5)(وقت(2و شهرداري ناحیه  6

 نفر 2)(وقت(شوراي شهر(  

  

شونده،  هاي مصاحبه پس از تدوین رهنمودهاي مصاحبه و انتخاب و تدقیق گروه

خواهیم بدانیم طرح توسعه دانشگاه تهران اوالً با  ما می«مصاحبه بر محوریت این پرسش که 

شده و دوما چه تأثیرات فضایی براي شهر و براي ساکنان  طقی و چگونه تصویبچه من

منظور تحلیل  در ادامه به. انجام شد» این محدوده ایجاد کرده است؟) ساکنین و کسبه(

ها در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و  هاي کیفی حاصل از مصاحبه، متون مصاحبه داده

روایی و اعتبار . اند بندي و تحلیل محتوا شده یل دستهانتخابی به مفاهیم و واحدهاي تحل

کنندگان در  ها در هر مرحله از کدگذاري توسط مشارکت مفاهیم مستخرج از کدگذاري

مورد بررسی قرار گرفته ) اساتید مربوطه و مرورگران خارجی(پژوهش و متخصصین امر 

  .است
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شناخت اولیه از فضاي مطالعاتی

محدوده طرح از . شده است شهرداري تهران واقع 6منطقه  2ناحیه فضاي موردمطالعه، در 

شمال بلوار کشاورز، از جنوب خیابان انقالب، از شرق خیابان وصال شیرازي و از غرب 

هاي وصال، کشاورز، جمشید  محله با نام 3داراي  2ناحیه . خیابان کارگر شمالی محاط است

سعه دانشگاه تهران در بخشی از محدوده جمالزاده سابق است، که محدوده طرح تو-آباد

هکتار از محله وصال را محدوده پردیس مرکزي دانشگاه  21. محله وصال قرار گرفته است

هکتار دیگر را از این محله  31شود و محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران  تهران شامل می

دین ترتیب مساحت ب. کند در قالب طرح توسعه دانشگاه تهران به پردیس مرکزي اضافه می

  .هکتار از محله وصال است 52محدوده طرح توسعه برابر با 

  

  نگارندگان: أخذشهر تهران، م 6منطقه  2دانشگاه تهران در ناحیه -موقعیت محله وصال -1نقشه  
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  نگارندگان: أخذمحدوده طرح توسعه دانشگاه تهران در محله وصال، مموقعیت  -2نقشه 

  

  ه دانشگاه تهرانروند تاریخی طرح توسع

گذاري تا اجرا که به  در بررسی تاریخچه این طرح در فرایند اجرایی شدن از سیاست

طرف  توان ازیک شده، می اي کرونولوژیک بیان گونه اقتضاي اختصار متن در جدول ذیل به

المللی، دولت بوروکراتیک، قوه قضاییه،  حضور نیروهاي سیاسی را در سطوح متفاوت بین

تحلیل فرایند از . و از طرف دیگر غیاب مردم را مالحظه کرد.. ر، شهرداري وشوراي شه

گذاري تا فضامند شدن طرح نشان از کنارگذاري نیروهاي مردمی در ساحت  سیاست

طرف و  ها ازیک ریزي ها و برنامه گذاري و عدم اطالع آنها از منطق تدوین سیاست سیاست

  .بات در وضعیت انضمامی فضاي موردنظر استتوجهی به برخی از مطال از طرف دیگر بی
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  )1398تلخیص از صدیقی، (اقدامات مرتبط با طرح توسعه دانشگاه تهران تاکنون  -2جدول 

دهه هفتاد
  

75(وبودجه  جمهور و نامه به سازمان برنامه جمهور و اعالم موافقت رئیس نامه رئیس دانشگاه به رئیس(

 ن درباره تعیین محدوده توسعه و تغییر کاربري و اعمال شهرداري تهرا 5مصوبه کمیسیون ماده

)76(وساز در محدوده  محدودیت ساخت

 79(درخواست دانشگاه تهران از بیت رهبري(

 79(نامه وزیر مسکن وقت به رئیس دانشگاه تهران(  

شتاد
دهه ه

  

 82(مصوبه کمیسیون ماده پنج در خصوص تمدید مصوبه پیشین(

82(ن وزیرا نامه هیئت تصویب(

 82(مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران(

 86(سال  5تهیه طرح پس از(

 94-88(پیشبرد کند روند عملیات خرید و تملک امالك و اراضی با منابع مختلف خود دانشگاه(  

دهه نود
  

 94(تصویب مجدد محدودة طرح در شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران(

شده توسط مهندس مشاور صفامنش و  رح جدید توسعه دانشگاه تهران ارائههاي ط گزارش و پیشنهاد

)96(به کمیسیون ماده پنج و در نشست دانشگاه تهران ) مشاور طرح(همکاران 

 شهر دانش، دانشگاه کارآفرین، سبز و هوشمند  "تصویب طرح جدید توسعه دانشگاه تهران با عنوان" 

)96(5در کمیسیون ماده 

هاي دانشجویی هاي تشکل هبیانیه و نام

 96(برگزاري جلسه مردمی در سراي محله وصال(

 تجمع ها- ، شوراي شهرجمهور رئیسوزیر راه و شهرسازي، شهرداري، نامه مردم به

 97(کوچ اجباري ساکنان پیرامون دانشگاه الزهراء(

 97(انتشار بخشی از اسناد مربوط به طرح توسعه در سایت شهرداري منطقه شش تهران(

 97(مخالفت مجلس با اختصاص بودجه به طرح توسعه دانشگاه تهران(

هاي متفاوت در محدوده و  برداري منظور بهره هاي سیاسی با مواضع سیاسی متفاوت به حضور گروه

.کنند تر می فضا را سیاسی

 97(کنفرانس مطبوعاتی شهردار تهران(

98(طرح توسعه دانشگاه تهران  مصوبه جدید شوراي عالی شهرسازي و معماري درباره(

98(جمهور  نامه روساي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به رئیس(

98(جمهور  ارجاع نامه روساي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به معاونت حقوقی رئیس(

تر جنیدي، معاونت حقوقی اي از طرف اهالی و کسبه محدوده طرح توسعه با خانم دک مالقات نماینده

)98(هاي فراوان  جمهور پس از پیگیري رئیس

98(جمهور  عالی شهرسازي و معماري از سوي رئیس اعالم خالف قانون بودن مصوبۀ شوراي(  
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طرح توسعه دانشگاه تهران و دانشگاه (هاي پیشنهادي براي محدوده طرح توسعه  کاربري -3نقشه 

  مشاور صفامنش و همکارانعلوم پزشکی تهران، مهندسان 

  

  
طرح توسعه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی (وضعیت تملک فضاي طرح توسعه -4نقشه 

  )تهران، مهندسان مشاور صفامنش و همکاران
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با توجه به . منازعه حول این طرح تا زمان نگارش این متن به قوت خود باقی است

گیري طرح اجتناب شده  صیلی به تاریخ شکلهاي نوشتار حاضر از پرداختن تف محدودیت

اند و در مقابل آن به تحلیل عدم  شده است ولیکن نیروهاي درگیر در سیر آن شناسایی

.شده است ها پرداخته گذاري حضور سایر نیروها در سیاست

  هاي تحقیق یافته

کدام به هاي اجتماعی متفاوت که هر ها و گروه پس از مراجعات میدانی و مواجهه با سوژه

هایی از معانی  ها که درواقع سازه اند، مقوله هاي مختلفی از طرح توسعه متأثر شده شیوه

مقوله کلی تحت عنوان منطق  5شناسی در قالب  واسطه کاربست روش گرفته هستند، به شکل

بندي هاي قدرت، سلب مالکیت و مقاومت محلی دسته توسعه، گفتار آکادمیک، شبکه

و در نهایت رسیدن به ) پس از کدگذاري محوري(کدگذاري باز و انتخابی  فرایند. اند شده 

با توجه به فشردگی متن مقاله از بیان تفصیلی . اند ها در جداول زیر قابل مشاهده این مقوله

هاي باز و انتخابی اکتفا شده  کدگذاري محوري اجتناب شده و صرفًا به ارائه کدگذاري

  .است

  نگارندگان: مردم محدوده طرح؛ منبع: شوندگان دگذاري باز، گروه مصاحبهاي از ک نمونه -3جدول 

  مردم محدوده طرح: شوندگان گروه مصاحبه  مؤلفه/ شماره کد
شماره 

  مصاحبه

رعیتی در  نگاه ارباب. 62

  ها طرح

  عدالتی بی. 63

ها باري اجبار  استراتژي. 64

  به فروش توسط دانشگاه

سلب مالکیت و . 65

  رانی برون

  سازي تجاري .66

حس مغلوب شدن و . 67

ها خیلی نامردي  این. نگاهشون مسئوالن طرح در اینجا ارباب رعیتیه

فتار دیگه وقتی دیدن مردم اسیر و گر. خیلی. کردن نسبت به مردم

مردم برن التماس کنن که تو رو خدا بیا شدن، دیگه نشستن کنار که 

با اوراق خزانه خریدن که . هاي مختلف به شکل. اینجا رو از ما بخر

. سال طول کشیده که تا این پول دست مالک برسه 7چیزي حدود 

خداشاهده من مکتوب متن اون خانمی که خونه ش رو با فشار 

گفت ما اوراق رو  می. که ما راضی نیستیم اون نوشت. فروخت دارم

قرارداد بستن،  97ها اردیبهشت  این. قبول کردیم، ولی راضی نیستیم

  مهرماه پولشون رو دادن

6  
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  مردم محدوده طرح: شوندگان گروه مصاحبه  مؤلفه/ شماره کد
شماره 

  مصاحبه

سلطه

ارجاع به امر خیر و امر . 68

  عام

فشار وارد کردن بر . 69

زدگی اهالی

سازي فضاهاي  تجاري. 70

  تملک شده

  فشار اجتماعی. 71

هاي دانشگاه  استراتژي. 72

  براي اجبار به فروش

  هاي رهاشده مسئله زمین. 73

  ناامنی. 74

  اجاره به پیمانکار. 75

هاي  دنام سازي کوچهب. 76

محله

استفاده تجاري و . 77

اقتصادي از فضاهاي تملک 

شده

رانی برون. 78

منطق اقتصادي و . 79

سازي سود از فضاهاي  بیشینه

  تملک شده

  

مثالً . دسترسی نداریم بهشون. ها اوایل راضی بودن و فروختن بعضی

ما . کاسبها میگن که گاها برمیگردن و میگن که اشتباه کردیم و رفتیم

دو . یه خانمی به من زنگ زد. نشین شدیم حاال آپارتمان. تیمخونه داش

به  93سال . گفت ما در ادوارد برون خونه داشتیم می. سه ماه پیش

گفت نیاز . گفتم چرا فروختین. فروختیم 7متري . دانشگاه فروختیم

ولی مجبور شدیم . گفت من اصًال راضی نبودم. اي بودن ورثه. داشتیم

  .بفروشیم

همیشه .. یی که در دفتر ساماندهی هست خیلی بهشون گفتممن به آقا

باقیات و . دید بند حرفهاشون آینه که دارید به دانشگاه می هم ترجیع

حبه کنید به . کنید در راه علم و دانش خیرات می. صالحات عمرتونه

حاال اومدم دیدم خونه مون .. گفت اینجوري با ما حرف زدن... دانشگاه

گفت من میتونم .. بعد دیگه پشیمون شده بود.. شاپ کردن رو کافی

. کنیم منم گفتم ما داریم اعتراضات جمعی می. باهاتون همراهی کنم

  ..میتونید بیایید

یه خانم دیگه اي هم هستن که با اوراق و اینا فروخته بودن و راضی 

من خیلی تالش کردم کهبا . اي بودن اونا هم خیلی خانواده بسته. نبودن

  .کلی اصرار کردم تا یه صفحه مکتوب بهمون بدن. رف زدمبرادرش ح

. اونایی که میفروشن میرن دیگه انگیزه ندارن برگردن ببین چی میشه

. ها هم فکر میکنن مغلوب شدن و دچار یه افسردگی میشن بعضی

ها هم که همراهی میکنن فکر میکنن میتونن منافعشون رو  بعضی

پشیمون شدیم ولی پیداشون  ممکنه بگن. ولی نمیتونن. برگردونن

  .کنم نمی

اینجوري که دانشگاه عمل کرد از اول تا به اآلن یه رقابت بدي بین 

اونایی . مردم اتفاق افتاد که کی بتونه خونه ش رو به دانشگاه بفروشه

حتی رفتن نمایندگان مجلس رو دیدن که . که مستأصل و گرفتار بودن

اندهی یه کم گرون تر ازشون بیان پا درمیانی کنن که دفتر طرح سام

رئیس دانشگاه هم با ارجاع به این . ببینین چی اتفاقی افتاده. بخرن

یکیش . اون مالک در شرایط بدیه دیگه. اند اتفاقات میگه ایناها فروشنده

دیدین چجوري دور خونه ش رو . همین خانمی که دیدین اون روز
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  مردم محدوده طرح: شوندگان گروه مصاحبه  مؤلفه/ شماره کد
شماره 

  مصاحبه

. اش رو گرفتن انهها خ وقتی اتوبوس. این باید بفروشه دیگه. گرفتن

خب ایشون هم نمیخاد خونه ش رو مفت . محل دپوي اشغال و فالن

مردم تشویش خاطر . ها این شرایط رو براي مردم ایجاد کردن این.. بدن

بعدم دانشگاه این جاهایی رو . بویژه اونایی که تو آپارتمان هستند. دارن

تجاري  بعد پیمانکار در واحدهاي. که خریده میده دست پیمانکار

. بندي کرده، یه واحد رو کرده سه واحد میدان انقالب بویژه پارتیشن

من گزارش محلی دارم از مردم که تو کوچه رستم . خودش اجاره داده

یه آپارتمانی که دانشگاه . و حسین علی پور، اونجا دوتا خونه ست

ایشون اینجا رو به هرکی اجار . خریده و داده به این پیمانکار معروف

. ما که مردیم از جلوي اینجا رد نمیشیم. برخی از کسبه میگن. دهدا

واحد مال دانشگاهه، داده . برخی از واحدهاي اینجا خونه فساد شده

  دست پیمانکار

گفت دیدم تو این کوچه اینجوري شده، منم رفتم  یه بنده خدایی می

براي زن و بچم یه جایی خونه اجاره کردم، و خونه خودم رو هم 

در خونه ها زنگه همه . من رفتم این کوچه.. به اقامتگاه کردم تبدیل

گفت . گفتم اینجا مالکی. از یه آقایی که اومده بود دم در خونه. خراب

گفت  خود یارو می. از آقاي پیمانکار گرفتم اینجا رو. نه من دفتر دارم

  .اینجا خیلی افتضاحه

  

  نگارندگان: کنشگران و دانشجویان؛ منبع: شوندگان هگروه مصاحباي از کدگذاري باز، نمونه -4جدول 

  کنشگران و دانشجویان: شوندگان گروه مصاحبه  مؤلفه/شماره کد
شماره 

  مصاحبه

  هاي قدرت شبکه. 610

روابط برسازنده . 611

  غیررسمی

سوژه سازي توسط . 612

  گفتار مرکزي

نقد و اعتراض به . 613

  ها سیاست

. معاون شهرسازي و معماري دانشگاه تهرانیه. وقتی وزیر دانشگاه تهرانیه

شهردار وقت تهران خودش . دست دانشگاه تهرانیهشوراي عالیدبیرخانه 

معاون شهرسازي شهرداري خودش رو . رو دانشگاه تهرانی میدونه

. هرداري دانشگاه تهرانیهمعاون فنی و عمرانی ش. دانشگاه تهرانی میدونه

. اي نیست جوري با مردم مواجه میشن، اتفاق پیچیده بذا این اتفاق مه این

وقت این . خیلی وقته که چاقوکشی رو به اسم جراحی به ما قالب میکنن

اي که به اهالی محله دارم آینه که با تمام  توصیه. حرفها دیگه گذشته
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  کنشگران و دانشجویان: شوندگان گروه مصاحبه  مؤلفه/شماره کد
شماره 

  مصاحبه

  دعوت به مقاومت. 614

دانشجویان و نقش . 615

  هاي علمی انجمن

تا آخرین . تمام سرمایۀ شماستاونا . ها خونه هاتون رو نفروشید سختی

ها هم ثابت کرده، هرروز که شما بیشتر  تمام طرح. ها وایستید لحظه

با همه . بمونید و مقاومت کنید. بمونید به ارزش ملک شما افزوده میشه

. حل مشخص داره یه راه. دشواري هایی که اینجا داره، اینجا مرکز شهره

ت ارگانیک برمی گرده به همون اینجا بصور .محله رو بردارید نفریز ای

  .حالت اول

زنیم که مثًال این موضوع پیگیري بشه و  ما یه نامه دیگه اي به ایزدي می

ما پیشنهادمون آینه که یه مشارکت دانشگاه با جامعه محلی داشته باشه و 

دانشگاه یک جلسات پابلیگ شیرینگ رو برگزار بکنه توي تابستون که 

در انحصار دانشگاه نباشه و مردم هم ازش یه این موضوع عمومی بشه و 

اي  فهمی داشته باشن اینم ایزدي باهاش موافقت میکنه منتهی کار جدي

  .بعدش اتفاق نمی افته

  

  نگارندگان: کدگذاري انتخابی، منبع -5جدول 

بندي مقولهمفاهیم مشترك

برداري  بهره, )C12(شمولی منطق توسعه و نوسازي  جهان, )C10(تجاري کردن فضاي طرح 

گره , )C14(کارآفرینی , )C13(ایدئولوژي شهر دانش , )C11(از آمار به شکل ایدئولوژیک 

, )C22(فریب مردم , )C19(ها  رعیتی در طرح نگاه ارباب, )C18(زدن طرح به خیر عمومی 

شهرسازي بولدوزري و هوسمانی , )C26(، ماشین توسعه )C25(خشونت منطق توسعه 

)C27( ,ه پیشرفت و جهانی گرایی اید)C30( ,مثابه دیگري بزرگ  نگاه به غرب به)C33( ,

اقتصاد بازار , )C39(بورژوازي مستغالت , )C38(تعارض منافع , )C34(کاالیی سازي فضا 

منطق سلسله مراتبی اعمال قدرت  -یکی شدن زبان مردم و مدیریت شهري, )C40(آزاد 

)C47( ,خلوت من  سیاست نه در حیاط)C49( ,ها  رقابت بین مکان)(C52 از بین رفتن ،

حق شهروندي , )C64(تقلیل مسائل مردم به بودجه , )C57(خاطره و تعلق  -حافظه تاریخی

)C67( ,سوژه سازي توسط گفتار مرکزي - سوژه دانشگاهی)C69( ,مثابه معارض  مردم به

)C71( , شکاف اجاره)C72( ,ارائه غلط -تولید مسئله)C76( ,قلیل گرایانه با طرح مواجه ت

)C77( ,گذاري میراثی  لکه)C78( , طبیعی سازي)C82( ,بخشی -کارکردگرایانه بودن طرح

, )C86(سیاسی بودن فضا , )C84(ارزش مصرفی در مقابل ارزش مصرفی , )C83(نگرانه 

)C92(رویکرد مستغالتی شهرداري به شهر 

ق توسعه
منط
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بندي مقولهمفاهیم مشترك

همدستی مدیریت , )C29(ها  فارشی بودن طرح، س)C28(، تخصص گرایی )C1(دانش بنگاه

, )C73(عقالنیت آکادمیک , )C58(قدرت دانشگاه در مقابل شهرداري -شهري و دانشگاه

همکاري دانشگاه و مشاور , )C89(مشاور طرح , )C74(اعتباري عقالنیت آکادمیک  بی

)C90(

ک
گفتار آکادمی

, )C16(فوذ دانشگاه در قدرت گري و ن البی, )C15(واسطه قانون  مشروعیت بخشی به

شکاف در ساحت , )C42(ها  گذاري نزاع در ساحت سیاست, )C23(کارشناسی طرفدارانه 

نقش شوراي شهر , )C48(امناي دانشگاه همان دولتمردان  هیئت, )C43(ها  گذاري سیاست

)C50( , حمایت شوراي شهر از مردم)C51( ,ها  نقش دولت)ها تغییر دولت) (C53( ,ي فرارو

زخمی شدن , )C60(حمایت فریبکارانه شهرداري از مردم , )C59(از قانون توسط دانشگاه 

اعتباري منطق  بی, )C70(هاي زبانی  استراتژي, )C65(ارجاع به دولت , )C63(ها  آپارتمان

- هاي نظام مدیریتی کار ویژه, )C81(ها  عدم وجود شفافیت در طرح, )C79(نمایندگی 

در طرح ) دستگاه قدرت(هاي دولت  کار ویژه, )C87(المللی  دهاي بیننها, )C85(دانشگاهی 

)C88( ,ها و حذف صداها  نقش رسانه)C91(

شبکه
 

ت
ي قدر

ها

, )C2(رانی  استراتژي زخمی کردن بافت براي برون, )C3(جایی  اعمال فشار براي جابه

. سط دانشگاهگذاري محله تو نشانه, )C4(کمرنگ کردن سکونت در محله و محله زدایی 

شعار مشارکت  - دادن کلنگ دست مردم, )C6(قدرت و زور , )C5(دار کردن وضعیت  نشانه

)C7( , ایجاد شرایط قهري و سلب مالکیت)C8( ,هاي توسعه  باقیمانده)C36( ,صدایی  بی

, )C21(رسوایی اهداف طرح , )C20) (غیرانسانی(ظالمانه بودن اساس طرح , )C17(مردم 

، )C32) (عدم وجود فضاي مداخله مردم(کنترل بر روي فضاي زیست  نداشتن قدرت و

توجهی  بی, )C37(گذاري زیر قیمت  ارزش, )C35(جاشدگان و طرد اجتماعی  نارضایتی جابه

, )C44(ناامنی , )C41) (سوژه مغلوب و قربانی(و سوءاستفاده از درماندگی براي خرید ملک 

ها و خوابگاهی  خوابگاه, )C46(رشدن کسبه متضر, )C45(وساز  عدم وجود امکان ساخت

, )C75(عدالتی  بی, )C66(مسئله مالکیت , )C56(حذف خدمات , )C55(شدن محله 

)C80(کنارگذاري و بیزاري از مردم 

ت و برون
ب مالکی

سل
 

ی
ران

کشف (صدادار شدن مردم , )C24(زیست در جنگ و بحران , )C9(مقاومت محلی 

, )C62(نقش زنان در مقاومت محلی , )C61(ودن مسئله جمعی ب, )C31) (ها عاملیت

)C68(کنشگران و دانشجویان و اساتید 

ی
حل

ت م
مقاوم

  



  

  

  

  

  1401بهار، 20، شماره هفتم، سال )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه مه برنامهفصلنا   |  64

هاي  شده از میدان، نهایتًا مقوله آوري پس از مراحل مختلف کدگذاري مفاهیم جمع

دهند،  هاي مختلف منطق طرح توسعۀ دانشگاه تهران را نشان می زیر که هرکدام سویه

نوعی برسازندة منطق توسعه  ها که در اینجا به در ادامه هرکدام از مقوله. اند هحاصل گردید

  .شوند تفصیل تبیین می گردند، به محسوب می

  

بحث و تفسیر

توان  گرفته پیرامون طرح توسعه دانشگاه تهران، می منظور ترسیم فضاي منازعه شکل به

دگی عقالنیت آکادمیک و واسطه در هم تنی مختصاتی را در نظر گرفت که در آن به

در واقع . زند آورد که خود را منادي نفع عمومی جا می هاي قدرت، دانشی سر برمی شبکه

وکار  هایی چون برندسازي شهرها براي کسب طرح توسعه دانشگاه با برآمدن از دل ایده

لیبرال که پیوندي وثیق با گفتار نئو... بنیان، شهر اطالعاتی و  بهتر، شهر خالق، شهر دانش

ها  این سیاست. آورد هاي شهري مشخصی را در قالب خیر عمومی به بازار می دارد، سیاست

واسطه این مجموعه  زمان که دانش به هم. کند در قدم بعدي مابه ازایی فضایی پیدا می

کند و یک نظام  گیرد، روابط قدرتی را نیز در اطرافش خلق می سازوکارها شکل می

یعنی ضرورت نوآور کردن شهرها و (داختن موضع گفتار مرکزي حقیقت را براي جا ان

هاي  ، بدون توجه به اقتضائات وضعیت انضمامی گروه)نقش حیاتی دانشگاه در این میان

اي از مسائل سر  از پس این فرآیند مسئله یا مجموعه. کند اجتماعی در معرض طرح تولید می

در عقالنیت آکادمیک و با رسمیت بخشیدن آورند که با پیوند زدنشان به خیر عمومی  برمی

این مختصات . گیرند وحوش آن سروشکل می وسیله قانون، نیروها و روابط قدرت حول به

کند و این گفتار توسعه  همان منطق توسعه است که مهر و نشان خودش را بر فضا حک می

  . طرف نیست خنثی و بی

 ,Dreher in Peck(! د یا بمیریدیا خالق باشی: خالصه کالمِ این منطق آن است که

و مکانیزم  1هاي سلب مالکیت یکی از وجوه اشتراك این فضامندِي توسعه، رویه). 2005

                                               
1. Dispossession
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هایی را از  البته این سلب مالکیت به انضمام شبکه روابط قدرت، مقاومت. رانی است برون

ها تحلیل  صاحبههایی از م سوي جوامع و اهالی محله در پی دارد که در ادامه بنا بر مصداق

  .شوند می

گفتار آکادمیک. 1

واسطه گفتار آکادمیک و  طرح توسعه دانشگاه تهران پیش و پس از تولدش، به

هاي مختلف مشروعیت بخشی  اش به شکل تخصص گرایی و عقالنیت آکادمیک پشتوانه

توان همدستی دانشگاه، مدیریت شهري و نگاه تخصص گرایانۀ  ضمن اینکه می. شده است

دهنده سفارشی بودن این طرح و در مقیاسی فراتر سفارشی بودن دانش  اور طرح را نشانمش

هایی وجود دارد که افراد در مورد  ها نشانه در رابطه با این موضوع در مصاحبه. تلقی کرد

  :کنند ها اشاره می بودن منطق توسعه بدان1دانش بنگاه 

اسب مرده که نعلش رو . هدنبال مرده می گرد. یعنی دانشگاه دکونی بازکرده

اون . فروشم ها بگه می بعد یکی از ورثه. ها باهم دعوا بکنن دنبال آینه که ورثه. دربیاره

فرمایید هرچه اینجا خریده به قیمت  شما فکر می. این یکی مفت بخره. بره بفروشه

  ).1398ساکن محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران، ...(تمامشو مفت خریده. خریده

» دفتر طرح ساماندهی«توان به راه انداختن  اقع در سطح انضمامی این مفهوم میدر و

توان به پشتوانه نظري بنگاهی شدن دانش اشاره کرد که  اما در سطح انتزاعی می. اشاره کرد

نوعی برگرفته از اقتصاد بازار آزاد است، چنانچه که در مبانی طرح توسعه عبارات زیر  به

  :مؤید این ادعاست

                                               
سازي دانش و از طرف دیگر پیوند یافتن  طرف به فرایندهاي کاالیی بنگاه مفهومی است که ازیک- طالح دانشاص - 1

قانون اساسی که بر تأمین  30ازپیش از اصل  ها بیش در همین راستا امروزه دانشگاه. دانشگاه با منطق بازار اشاره دارد

انواع (هاي مختلفی از مواجهات بازاري  به سمت شکلهاي رایگان در جامعه تأکید داشته، دورتر شده و  آموزش

متناسب با چنین . کنند حرکت می) فضایی و غیره ◌ٔ هاي آموزشی، الگوهاي توسعه هاي آموزشی، تغییر ظرفیت شهریه

. سازي سود خودشان هستند هاي مختلفی به فکر درآمدزایی و بیشینه ها به شیوه اي است که هرکدام از دانشگاه مواجهه

ها و  شده به انواع سلب مالکیت هاي توسعه بوده که چنانکه بیان این میان یکی از مسیرهاي درآمدزایی، انواع طرحدر 

 1395که در آذرماه سال » نقد اجتماعی کاالیی شدن دانش«باره بنگرید به نشست  دراین(گردد  ها منتهی می رانی برون

  ).برگزارشده است در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
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عنوان توسعه بخش دانشگاه به"ح طر")university as a developer(  

عنوان  آفرینی و ایفاي نقش کارآفرینی جهت قرار گرفتن دانش به ضرورت ارزش

  .)1396مهندسان مشاور صفامنش و همکاران (ترین منبع تولید ثروت  مهم

انش هاي فاقد د طور که تخصص گرایی مبتنی بر سلب صالحیت سخن از سوژه همان

:کنند، نشان داد ها مردم اشاره می ترتیب که در مصاحبه این توان به را می

ساکن محدوده (. یا شما سواد ندارید. فهمید ما تا میاییم حرف بزنیم، میگن شما نمی

.)1398طرح توسعه دانشگاه تهران، 

اه طورکلی چنانچه بخواهیم آثار گفتار آکادمیک را در محدوده طرح توسعه دانشگ به 

:توان به پنج دسته زیر اشاره نمود بندي کنیم می تهران جمع

گفتار : تخصص گرایی، دانش چندپاره و عدم اتصال فهم وضعیت به امر کلی) 1

تکه کردن آن امکان فهم مسائل  آکادمیک و علوم مدرن با چندپاره کردن دانش و تکه

: کند انري لوفور اشاره میطور که ه همان. کنند صورت یک کل یکپارچه را ناممکن می به

کند، آن را تا حدودي  اش را مشخص می هر تخصصی فضاي خاص ذهنی و اجتماعی

برَد  اند آن را می ایجاد کرده» جامعه/ طبیعت«کند، از آن کلی که  طور دلبخواه تعریف می به

قسیم ت(حال بخشی از این فعالیت تقسیم و تغییر دخیل در این روش  کند، و درعین و جدا می

هاي تقلیل یافته مربوط به آن رشته، و  ها و مدل کردن گفته ، جمع»رشته«کردن یک 

.کند را پنهان می) جابجایی از ذهنی به اجتماعی

کارکرد : تلطیف خشونت توسعه به شکلی ایدئولوژیک با اتصال به امر خیر و عام) 2

دن آن است، چنانچه دیگر گفتار آکادمیک تلطیف خشونت منطق توسعه با توجیه خیر بو

  .شود ها اشاره می که در مصاحبه

این طبیعیه باالخره و کًال تغییر و تحوله داره خیلی طبیعی اتفاق میوفته که در 

افتاده و باالخره همیشه یه عده قربانی این  گرونی توي مرکز شهرها همیشه اتفاق می

.)1398دانشگاه تهران،  شونده موافق طرح به نقل از دانشجوي مصاحبه...(تغییرات بودن
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دانش مدرن متناسب نیاز گردش : واسطه تولید امر خیر براي مردم ها به تولید مسئله) 3

. شود سرمایه در محیط مصنوع دست به کار تولید مسئله و تولید امر خیر براي عموم می

شود، چنانکه که پاسخ دانش به سرمایه این است، نگران توجیه نباشید، امر خیر متولد می

  :شهر سبز، شهر هوشمند و کارآفرین نیاز همگان است

مکاتباتی . امیدواریم سناریویی که حاصل توافق همه ذینفعان هست، محقق بشه

که از مؤسسات مختلف به دبیرخانه ما رسید، درمجموع آنچه که به نفع این مسئله 

ا و سایر ه دوستان دانشگاه تهران، انجمن. نیست برخورد احساسی با موضوع است

نهادها، باید به ما کمک کنند که ماهیت این رویکرد احساسی رو به یک ماهیت 

ما باید . و این موضوع اصًال نیاز به برخورد احساسی نداره. کارکردي تبدیل کنیم

نماینده دبیرخانه شوراي عالی معماري و ...(ببینیم بهترین سناریو براي اینجا کدومه

.)1397شهرسازي، 

یکی از : دنِ طرح توسعه به آیندة مطلوبِ شهر تهران و کل کشورگره ز) 4

و ) دیگري بزرگ(عنوان امر خیر مقایسه تهران با شهرهاي جهان  شده به هاي مطرح ضرورت

  :زمان تولید امر خیر است تولید فقدان و هم

بنیان دارن در کنار دانشگاه  هاي کارآفرینی و دانش همه جاي دنیا اآلن شرکت

هاي  هاي علم و فناوري زمینه هاي کارآفرین و پارك ما با ایجاد شرکت. کنندکار می

.)1398از مسئولین طرح، . (..کنیم توسعه تهران رو هم فراهم می

این طرح باعث : پیوند دادنِ طرح توسعه به یک ضرورت اجتماعی و اقتصادي) 5

و با این توجیه دانشگاه از .میشه وضعیت کل کشور ما از نظر دانش و فناوري خیلی باال بره

  .کند عنوان یک ضرورت اجتماعی دفاع می طرح توسعه به

توان گفت نقد جدي وارده به عقالنیت آکادمیک این است  از همین زاویۀ تحلیلی می

تواند امر کلی  یعنی نمی. ماند ازحد بر امر خاص از فهم کلیت بازمی واسطه تکیه بیش که به

تواند از ساختارها و سازوکارهاي اجتماعی  نمی. ح دهدحاکم بر امر خاص را توضی

پذیرند، شناختی به  کننده که امور خاص و تکین هم تا حدي در پرتو آنها توضیح تعیین
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نوعی تسامح در تحلیل باشد،  تواند هم تخفیف در وضعیت و به اما شاید نمی. دست بیاورد

  .این نوع دانش است چرا که باید گفت این شکل از فروکاهی و مواجه رسالت

  هاي قدرت شبکه. 2

. وحوش طرح است ها و روابط قدرت حول هاي مستخرج از کدها شبکه از دیگر مقوله

شود، دستگاه قضایی، دولت بوروکراتیک و مدیریت شهري گویی که در  چنانکه اشاره می

که در  طور همان. صدا قرار دارند اند و در مقابل همه اینها مردم بی این طرح همدست

  :شود ها گفته می مصاحبه

ــت    ــاي هیئ ــرح از اعض ــوقی ط ــاوران حق ــان دادگســتري و مش ــی  کارشناس علم

انـد و در مـدیریت شـهري     امناي دانشگاه از سیاسیون و دولتمردان اند، هیئت دانشگاه

هـاي   شـده در گـروه   سـاکن محـدوده طـرح، مشـابه روایـت مطـرح      . (نیز نفوذ دارند

  ).1398فعالین، دانشجویان، 

هاي  واسطه شبکه در حقیقت آن طرحی که به پشتوانه گفتار آکادمیک تولیدشده، به

. شود واسطه قانون نوعی از مشروعیت به طرح داده می گویی به. شود قدرت تحکیم می

هاي مختلف براي مشروع جلوه دادن  ها توسط دستگاه طور که طرح از انواع مصوبه همان

مثابۀ یک نظام حقیقت  واسطه فرایند مشروعیت یافتن به هزمان ب کند، هم خودش استفاده می

. کند بازتولید شده و در نهایت با مستقر شدن در قالب طرح، مابه ازاي فضایی پیدا می

ازجمله موضوعاتی که در این مقوله وجود دارد منازعه و شکافی است که در ساحت 

ها با  ش و رابطه دولتها به نق طور که در مصاحبه گذاري وجود دارد، همان سیاست

:شود هاي توسعه اشاره می طرح

رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ساماندهی و همه اینا، روي آینه که تـا ایـن دولـت    

چون میترسن که این دولت بره، دولت بعدي ممکنـه  . هست ما باید کارو تمام کنیم

  )1398ساکن محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران، ...(حمایت نکنه از طرحشون
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منطق توسعه. 3

اي  هاي موجود در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران، منطق توسعه از دیگر مقوله

ترین موضوعات در این منطق که در  یکی از اصلی. کند است که در محدوده طرح کار می

که مردم  شود خشونتی است که متوجه نیروهاي مردمی است، چنان این طرح دیده می

شوند و به شکل سلسله مراتبی در  نی در برابر ماشین توسعه قلمداد میعنوان معارضی به

  :گیرند معرض اعمال قدرت و سلطه قرار می

اي نیسـت جـز اینکـه ایـن      بعضی وقتا انگشت پات مثالً زخمی میشه هیچ چـاره 

 1396مشاور طرح توسـعه دانشـگاه تهـران،    ...(انگشت رو قطع بکنی این جام همونه

).1398به نقل از صدیقی، 

درصد راه رو تا اآلن اومده شما نمیتونیـد یـه ماشـین بـزرگ      80دانشگاه مثالً .. 

استاد دانشگاه و معـاون  . (...درصد راه رو اومده به عقب برگردونید 80سنگینی که 

).1398به نقل از صدیقی، 1397شهرسازي و معماري وقت شهرداري تهران، 

نمیشـه کـه نگـه    . این ماشین له میشنمن گفتم آقاي دکتر مردم دارن زیر چرخ 

بعد از اونجا هم بعداً مشاور طرح گفته بود که ما رو دیگه بـه ایـن جلسـاتی    . ندارین

سـاکن محـدوده طـرح توسـعه     ...(که در شان علمی ما نباشـن همـه، دعـوت نکنـین    

)1397دانشگاه تهران، 

 هـاي  انـد کـه تـنش    هاي بـزرگ شـهري   هاي بزرگ، جراحی ببینید همیشه طرح

هـا رو ندیدیـد؟ در ســاخت    شــما در طـرح نـواب تــنش  . زیـادي بـا خودشـون دارن   

ها رو ندیدید؟ ولـی یـک جراحـی بـزرگ رو داره انجـام       هاي بزرگ این تنش مال

  )1397استاد دانشگاه و رئیس وقت پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران،. (میده

شود و مردم چه  دم رفتار میاي ارباب رعیت مابانه با مر گونه در چارچوب این منطق به 

شوند و همه این موضوعات  به شکل عیان و چه به شکل ایدئولوژیک فریب داده می

  :کنند واسطه گره زدن این منطق به خیر عمومی، خشونت آن را طبیعی سازي می به

)1397مسئولین طرح، ...(باالخره یک جراحی بزرگ، خونریزي هم داره دیگه

یشه براي اینکه مردم را بترسونند و اونهـا فکـري بکننـد    آمارهاي متعددي داده م
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سـازي فضـاها در ایـن منطـق      موضوع دیگه موضوع یکسـان . براي رفتن از محدوده

  )1398فعال شهري، . (افتند ها هم به فکر توسعه می است که چطور مابقی دانشگاه

ها و رانی آن برداري ایدئولوژیک از آمار براي مرعوب کردن مردم، برون بهره

عنوان  به. هاي این منطق است سازي فضاها در این فهم از توسعه از دیگر ویژگی یکسان

هاي توسعه  ها براي تدوین طرح سازي فضاها، تالش سایر دانشگاه مصداقی از این یکسان

دانشگاه عالمه طباطبایی در  2توان به طرح جامع پردیس شماره  است ازجمله این موارد می

  .اشاره کرد 1397توسعه دانشگاه الزهرا در سال  و طرح 1397سال 

اي که  برد و مسئله این طرح و منطق توسعه از ایده پیشرفت و جهانی گرایی بهره می

هاي خودش را تولید  کند مگر اینکه بتواند سوژه وجود دارد این است که این منطق کار نمی

زبان مردم را تصرف کند و  تواند که می هاي دانشگاهی و چه مردم، چنان کند، چه سوژه

کند، در  گیرند که مدیریت شهري اتخاذ می توان دید مردم گاهی همان مواضعی را می می

شود که در محلۀ دانشگاه تهران نیز مردم همان ستمی  همین معناست که گاهی مشاهده می

ن به آنها دارند که دانشگاه تهرا آیند روا می شان می هایی که به محدوده خواب را به کارتن

  : توان گفت در این معناست که به قولی می. دارد روا می

  ).1378فوکو، (گذرد  قدرت به یک اندازه از بدن حاکم و محکوم می

اما موضوعی که منجر به یک افتراق فهم از توسعه در گفتار غالب و گفتار انتقادي 

عه کاالیی سازي اینکه فضا چطور در این طرح توس. شود، مسئله اقتصاد طرح است می

شود و چطور خانه و سرپناهی که براي مردم  سازي می شود و محدوده چگونه تجاري می

در نظر  2اي عنوان ارزش مبادله کند براي متولیان طرح به عمل می 1مثابه ارزش مصرفی به

                                               
1 -Use Value مثابه یک کیفیت غیرقابل تعویض با شیء دیگري، فقط با استفاده یا با مصرف  ارزش مصرفی یکشی به

  .دهد اش، تشکیل می نظر از شکل اجتماعی در واقع محتواي مادي ثروت را، صرف} ارزش مصرفی{. یابد تحقق می

2 -Exchange Value :شود که بنا بر آن، نوعی ارزش  اي کمی و نسبی ظاهر می ابطهاي همچون ر ارزش مبادله

  )66: 1394مارکس،. (کند این رابطه پیوسته با زمان و مکان تغییر می. شود مصرفی با نوع دیگري از آن مبادله می

 ارزش از نظر مارکس تابع کار انسانی است، محصول کار در تمامی حاالت اجتماعی شئی مصرفی بوده است، اما در

از تکامل خود، کار صرف شده در شئی مصرفی همچون خصوصیت ) اقتصادي مدرن-نظام اجتماعی(اي مشخص  دوره
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 6قولی مرتبط با این مضمون شهردار وقت منطقه  عنوان نقل که به چنان. شود گرفته می

 14تهران در گفتگویی با اهالی محله وصال از تجربیات اجرایی خود در منطقه  شهرداري

در قیاس با اجرایی کردن طرح توسعه دانشگاه تهران، از خانه و سرپناه مجاورین بزرگراه 

:کند هاي سیمانی معارض یاد می عنوان جعبه امام علی به

مـن  . هـم بـودم   15و  13در منطقـه  . کـه بـودم   12و هـم   14من هم تو منطقـه  ...

من بهشـون گفـتم   . سال باز کردم 2سال بسته بود، ظرف  35خیابون پیروزي رو که 

هزار پالك معـارض رو   10ما حدود . با روش خودم باز کردم. کاره نیستید شما این

کـه  ) محـدوده طـرح توسـعه دانشـگاه تهـران     (اینجا . ده هزار. در امام علی خریدیم

  1)1398شهرداري تهران،  6نطقه شهردار وقت م... (چیزي نیست

  

رانی سلب مالکیت و برون. 4

شود،  جایی اعمال فشار می هاي مختلف براي جابه در محدوده طرح توسعه به شکل

واسطه صاف  به: شود گذاري می هاي مختلف توسط دانشگاه تهران نشانه محله به شکل

سبز دانشگاه به  کردن و تغییر کاربري فضاهاي تملک شده به پارکینگ، زدن رنگ

رانی با تملک  هاي تملک شده، استراتژي زخمی کردن بافت براي برون هاي محدوده نرده

طورکلی بافت، خوابگاهی کردن بافت محله،  ها و به کاره آپارتمان اي و نیمه دندانه

طورکلی محله زدایی، عدم وجود  گذاري زیرقیمت، کمرنگ کردن سکونت و به ارزش

همه اینها گویی یک شرایط قهري را براي ... متضرر نمودن کسبه و وساز، امکان ساخت

  .کند خروج و برون راندن مردم فراهم می

                                                                                                              
زمین، آب، (چیزها  رو همه ازاین. شود عینی آن شئی، یعنی همچون ارزش آن بازنموده و محصول کار به کاال بدل می

گردش در بازار، ارزش مصرفی مغفول مانده و ارزش  واسطه میسر شدن شوند و در واقع به تبدیل به کاال می...) خاك و

فرایند تولید سرمایه، پاره: براي توضیحات بیشتر نگاه کنید به جلد اول سرمایه مارکس. (شوند اي آنها سنجیده می مبادله

)کاال: کاال و پول، فصل اول: یکم

 7000، اشاره دارد که بیش از 90ا اوایل دهه ت 60در اینجا شهردار وقت به پروژه احداث بزرگراه امام علی از دهه  - 1

  .اند شده تخریب، فضاهاي معارض طرح تلقی شده و بدین واسطه تملک و مثابه بهخانه 
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شرط فهم مقوله سلب مالکیت، فهم مالکیت است، آن هم زمانی که مالکیت صرفًا با 

  :29هاروي و مریفیلد، (مالکیت خصوصی مبتنی بر اخالقیات نئولیبرال فهمیده نشود 

شوند و صدایی در برابر شبکه قدرت  صدا می زمان فرایندي که در آن مردم بیآن ). 2008

در واقع چنانکه بتوان مالکیت را به معناي . شده ندارند همان سلب مالکیت است ترسیم

توان ناتوانی و فقدان هر  گیري در مورد آن بدانیم، می کنترل داشتن بر فضا و امکان تصمیم

مردم به انواع و اقسام اشکال به این سلب . گیري را دید ه تصمیمقدرتی براي مردم در هرگون

:کنند مالکیت اشاره می

واحدش با سروصدا میز بکشـین میـز بیـارن     6شما وقتی تو یه ساختمانی هستین 

 5تومنمو میدم  10تا مسکونی اونجا باشین میگین من  4ارباب رجوع بیاد و بره شما 

منتظـر همچـین فرصـتی هسـتن کـه مـردم رو خسـته         تومن که از اینجا در برم، اینجا

کنند مـردم از ایـن حـق مالکانشـون و حقوقشـون بگذرنـد تـا خودشـون هـم بنگـاه           

.داریشون رو بکنند

. خداشاهده من مکتوب متن اون خانمی که خونه ش رو با فشـار فروخـت دارم  

 گفـت مـا اوراق رو قبـول کـردیم، ولـی راضـی       می. اون نوشت که ما راضی نیستیم

.نیستیم

و . جـز اینجـا جـایی نـدارم کـه بـرم       اینجا خونه منه و بـه . خدا به من کمک کنه

. خـودم بیمـار  . یـه خـواهر مـریض   . دیگه هم نمیتونم مسکنی براي خودم تهیـه کـنم  

  .خونه مون رو چرا با آزار و اذیت باید ازمون بگیرم

مقاومت محلی. 5

ردم با یکدیگر و با دانشجویان، پس از اعالن عمومی طرح و پس از ارتباط گرفتن م

اي  زعم خودشان مسئله اي که پیش از آن به کنند و مسئله هایشان را کشف می ها عاملیت آن

هاي فعال در  طور که یکی از خانم همان.. شود اي جمعی می فردي بود تبدیل به مسئله

  : گوید اعتراض محلی می

ن مسئله، مسئله منه ولـی  کردم ای من فکر میازاین جلسات عمومی مردمی پیش
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  ...یک مسئله جمعی است بعد از اون براي من خودآگاه شد که این

کنند که فضاي طرح گویی برایشان فضاي جنگ و  مردم به این موضوع اشاره می

  :کند منازعه هرروزه بوده است، یکی از کاسبان محله اشاره می

ام اینجا جنگیدم و اگـر   لیسا هاي جوانی و میان اندازه تمام سال سال و به 30من 

...سال دیگه هم خواهم جنگید 30الزم باشه، 

مثابه  هاي توسعه مستخرج از آنها به مردم به هاي شهري و طرح در مقابل نگاه سیاست

هاي شهري، شهروند  هاي شهري با عناوینی چون زیست غیررسمی، سایه معارض، توده

توان مفهوم  در اینجاست که می. شوندتوز در منابع توصیف می شورشی، شهرهاي کینه

مثابه امري زایا و محلی، و نه سرکوبگر و سلسله مراتبی، که امکاناتی  قدرت و مقاومت را به

درواقع همین روایت از قدرت است . واقعی براي عاملیت و تغییر در بردارد، در نظر گرفت

آن سیاست ورزي ممکن  هاي فضایی را براي رسیدن به وضعیتی که در تواند امکان که می

  .گردد، باز کند

هاي توسعه شهري در پیوند با هم و در  ها با هم باید گفت طرح در پیوند همه این مقوله

هاي قدرتی که  واسطه شبکه به. شوند گفتار آکادمیک و به پشتوانه دانش تولید می

ن منطق توانند آ شوند و می گیرند مشروعیت بخشی و تحکیم می وحوش آن شکل می حول

منطق توسعۀ مذکور . اي که پشتشان هست و اتفاقًا غیرسیاسی نیست را بازتولید کنند توسعه

هاي توسعه شهري است که فضامند شده و غالباً منجر به  ترین سطحش در طرح در کوچک

  . شود هایی می سلب مالکیت

رانی تنها افقی  اگر برون. شود هایی می رانی طرح به انواع و اقسام اشکال منجر به برون 

رانی در ساحت  توان گفت این نوعی از برون و در فضاي جغرافیایی در نظر گرفته نشود، می

طور که مردم مدام از همه قلمروهاي  همان. گذاري هست گیري و سیاست تصمیم

طور که ممکن است هرلحظه براي جایی که ما  همان. شوند ریزي کنار گذاشته می برنامه

طور که مردم در طرح توسعه اشاره  همان. طرحی در نظر گرفته شودکنیم  زندگی می

  :کنند می
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ایـم، از   ما در محدوده دانشگاه تهران در حصار چندین و چنـد طـرح اسیرشـده   

کسـبه و سـاکن محـدوده طـرح توسـعه      (...طرح توسعه گرفتـه تـا طـرح ترافیـک و    

  )1398دانشگاه تهران، 

هاي محلی را  اي از مقاومت وهش وجود شبکهها میدان پژ در مقابل این سلب مالکیت

مثابۀ معارض در مقابل طرح توسعه دانشگاه قرار  چنانکه دیدیم مردمی که به. متذکر شد

توان معناي این  در اینجا می. کنند گرفته بودند، به اشکال مختلف خودشان را سازماندهی می

در .درك کرد گیرد، می هرجایی که قدرت وجود داشته باشد، مقاومتی شکلجمله را که 

شود به فضاي  اینجا پرسشی که مخاطب خواهان پاسخ به آن است این است که چطور می

  جایگزین رسید و فضاي بدیل چگونه فضایی است؟/بدیل

اي که با آن بحث آغاز شد، فضا در گفتار غالب  در پاسخ به این پرسش باید از دوگانه

اشاره شود که فرق فضاي متفاوت و بدیل بیش از  و فضا در گفتار انتقادي استفاده شود و

عنوان یک ظرف اشاره داشته باشد و این پرسش که  مثابه کالبد و فضا به اینکه به فضا به

تر به منطق اقتصادي و سیاسی مسلط بر آن  کالبد فضا چطور باید ساخته شود، بیشتر و پیش

توان فضا را  ق است که میدر حقیقت با دست گرفتن این منط. دهد است که ارجاع می

هاي  یعنی با فراهم کردن شیوه. ساخت و فضایی متفاوت را در فهم انتقادي آن رقم زد

توان فضایی بدیل را  زیست اجتماعی بدیل در انواع اشکال زیست جمعی است که می

  .متصور شد

در واقع اگر براي توصیف مراحل تحقق این نوع از فضا از ابزار نردبان مشارکتی 

توان گفت در طرح  ارنشتاین استفاده شود و مطالبه گري در آن دستگاه لحاظ گردد، می

هاي اول این مطالبه گري مبتنی بر نفی وضع موجود است، یعنی  توسعه دانشگاه تهران گام

در . زنند کنند و از آن سرباز می مردم آن نظام حقیقتی که طرح تولید کرده است را نفی می

کنند خودشان  کنند، سعی می اینکه در برابر این نظام حقیقت ایستادگی می گام بعد عالوه بر

هاي خودشان را در برابر آن خیر عمومی که  نظام حقیقت متفاوتی را شکل دهند و خواست

  .شده جا بیندازند برایشان در نظر گرفته
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  نگارندگان: میدان منازعه طرح توسعه دانشگاه تهران، منبع -1نمودار  
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سوم عالوه بر تالش جمعی بر تولید نظام حقیقت، گویی بایستی این نظام  در گام

اي فضامند ساخت که افراد بتوانند کنششان را داراي مختصات فضایی  گونه حقیقت را به

فراتر از انضمامی کردن کنش و گام بعد قائل به منازعه بودن در این فضاي متفاوت . نمایند

چراکه . شود عه است و در آن سیاست ورزي ممکن میاست، ساختن فضایی که فضاي مناز

اي به سلطه  اي است که از سلطه طرفه بدون تحقق این گام باید گفت کنش همان مسیر یک

  .انجامد دیگر می

  

گیري تیجهن

ها و روابط قدرت در  بندي بحث اولین قضیه قابل توضیح همبستگی شبکه منظور جمع به

هاي توسعه شهري از مفهوم  ها و برنامه چه براي فهم طرحچنان. بازتولید منطق توسعه است

اي از  توان گفت که دانش تنها با مجموعه دانش استفاده شود، می/نظري همبستۀ قدرت

ها،  هاي پژوهشی، مهارت گیرد؛ بلکه اهداف، ابزارها، کردارها، برنامه ها شکل نمی گزاره

. هاي توسعه، نیز در آن دخیل هستند امهها و برن هاي روابط اجتماعی و نهادها و طرح شبکه

هاي قدرت یکدیگر را تحکیم و  در یک چنین حوزه معرفتی است که روابط و شبکه

  . سازند هاي حقیقت خود را می زمان با تولید دانش، نظام کنند و هم تقویت می

طور که بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران به ما نشان داد که اهداف  درواقع همان 

شود و در آن  با نگاهی تخصص گرایانه و در دستگاه عقالنیت آکادمیک تولید می طرح

مثابه یک کاال  نگاه ضمن کاالیی سازي دانش، تمامی مفاهیم ازجمله فضاهاي شهري نیز به

پذیر باشند،  بایست رقابت عنوان یک بنگاه اقتصادي می شهر و دانشگاه به. شود انگاشته می

  .نوآورانه جاذب طبقه خالق باشندهاي  بایست با ایده می
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، دولت 1در این دستگاه تولید حقیقت نیروهایی چون مدیریت شهري، دستگاه قضایی

واسطه  کنند و به بوروکراتیک و دانشگاه نیز در یک پیوند منسجم یکدیگر را تائید می

ها و  بهکنند و انواع مصو هاي شهري گفتار کاالیی سازي فضا را منعکس می ها و برنامه طرح

امناي دانشگاه کسانی  در محدوده طرح توسعه، هیئت. بخشند ها قدرت می قوانین نیز به آن

هاي نمادین را دارند و مشاوران حقوقی  ها و موقعیت اند که در ساختار قدرت انواع منصب

مشاورین طرح دانشگاهیان هستند و از همین رو . هاي دانشگاه هستند علمی دولت، هیئت

نامد چگونه در این محدوده کار  می 2هاي قدرت ید آنچه را که جین هیلیر سایهتوان د می

  .هاي برچسب خورده از آن خود کنند کند تا فضا را با نام می

کنند  اي که ساکنان محدوده طرح به آن اشاره می اما در میان تمام این روابط مسئله

ها با زیست ساکنان و کارکرد  حاعتباري عقالنیت آکادمیک، پی بردن به عدم ارتباط طر بی

ساز و  آمیز، یکسان قضیه دوم تبیین کارکرد طبیعی ساز، خشونت. ایدئولوژیک قانون است

این منطق . خواه منطق توسعه است که در خدمت منطق اقتصادي مسلط قرار دارد تمامیت

خیر و منفعت  خواهد بیند و می مثابه موانعی در برابر ماشین توسعه می ساکنان محدوده را به

بخش دیگري از این منطق آنجاست که . ها را با نگاهی غیرمشارکتی در شهر تولید کند آن

سازد، آنجایی که حقیقت برساخته  هاي مختلف طبیعی می وضعیت غیرطبیعی را به شیوه

شود، این مسیر طبیعی سازي توسعه  دانش بازتولید می/شود و امر خیر در دستگاه قدرت می

رود که ایده پیشرفت و جهانی گرایی به ایده مسلط منطق توسعه تبدیل  میچنان پیش 

.شود می

                                               
موضوع شکایت ساکنین محدوده نسبت به طرح : مثابه یکی از نیروهاي دخیل در مواردي چون دستگاه قضایی به- 1

هاي ساکنین توسط کارشناسان رسمی دادگستري، نقش وکال  ري خانهگذا توسعه به دیوان عدالت اداري، بحث قیمت

.کند شده در خصوص اعتراضات و شکایات اهالی ایفاي نقش می هاي حقوقی تشکیل و قضات درگیر در پرونده

، هاي قدرت؛ حکایت دوراندیشی در برنامه ریزي کاربري اراضی اثر جین هیلیر باره نگاه کنید به کتاب سایه دراین  - 2

.، ناشر جامعه مهندسان مشاور ایران)1388(ترجمه کمال پوالدي 
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ها را در یک موقعیت رقابتی قرار  که تمامی فضاها و وضعیت این منطق ازآنجایی

همچون بحثی که در رابطه . خواند سازي نیز فرامی نوعی یکسان ها را به زمان آن دهد، هم می

روشن شد که منطق . کنند رات شهري شدن به آن اشاره میآمیز یا اث با فضاهاي تبعیض

شود، از همین  هاي خودش را تولید نکند، فضامند نمی که زبان و سوژه مذکور مادامی

زمان که توسط دستگاه حاکمیت بر فضاهاي در  توان دید این اعمال فشار هم روست که می

  .شود سعه نیز اعمال میهاي در معرض تو شود، توسط خود سوژه معرض توسعه وارد می

در مورد محدوده طرح مواضع ساکنان نسبت به یکدیگر یا نسبت به بیخانمان هاي پناه 

هاي دانشگاهی در تحلیل وضعیت و  برده به محدوده یا نگاه تقلیل گرایانه سوژه

شده است که اکنون توسط خود مردم شان با طرح، مؤید تثبیت نظام حقیقت تولید همدستی

سازي نیازمند نوعی از فراموشی است، چنانکه منطق  این نوع از یکسان. آید رود میدر فضا ف

در حقیقت . آورد هایش را به حرکت درمی کند و چرخ توسعه با این فراموشی کار می

  . رود سازي حافظه شهرها پیش می واسطه پاك ماندگاري خشونت این منطق به

شود، مدام در حال  خالق نیز یاد می عنوان تخریب منطق رقابت فضایی که از آن به

کند تا بتواند به  ها را پاك می از همین رو تمامی معناها و حافظه. تولید فضاهاي جدید است

توان با منطق سرمایه و  این کارگزاران فراموشی جدید را می. تري از نو بسازد شکل خالقانه

هاي  دام مستلزم تولید عرصهچراکه سرمایه براي چرخش خود م. اقتصاد بازار آزاد فهمید

کند و اولین  رو هرچه در مسیرش باشد به بیرون پرتاب می جدید براي ورود است و ازاین

در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران دیدیم که چگونه . آن نوعی حافظه زدایی است

ضرورت درآمدزایی دانش و دانشگاه و شهر  طرح جدید دیگر به شکلی صریح و عیان به

  . کند ره میاشا

هاي زیسته  شوند که در آن تجربه در این فهم است که تمامی فضاها به کاالیی بدل می

اي  عنوان ارزش مبادله به) خانه(تر از آن حکم سرپناه بودن آن فضا  ها و مهم افراد و خاطره

. شود گذاري در مقابل معیشت و سرپناه حرف زده می شود و از بودجه و از قیمت درك می

توان گفت آنچه در این بازتولید منطق توسعه توسط گفتار آکادمیک و  اینجاست که میدر 
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چنانچه . هاست رانی ها و برون افتد انواع مختلفی از سلب مالکیت هاي قدرت اتفاق می شبکه

توان از نداشتن  مثابه مالکیت خصوصی تلقی نکنیم می مالکیت را با فهم تقلیل گرایانه به

در . شود یادکرد برده می عنوان خانه نام ده طرح بر روي آنچه از آن بهکنترل مردم محدو

گیري در مورد فضاي زندگی  حقیقت مسئله اصلی اینجا فقدان وجود قدرت و اراده تصمیم

.و نوعی از آن خودسازي و قلمروسازي است

صدا کردن مردم، در مقابل دستگاه قدرت از آنها سلب  گیري با بی این قدرت تصمیم

در این فرایند ساکنان موجود در محدودة طرح توسعه در مقام وضعیت . کند الکیت میم

مثابه  انضمامی و خاص با ارجاع دادن به امر عامی به نام خیر عمومی و شهروندان شهر، به

توان به تضاد و تقابلی که میان  در اینجا می. شوند هاي منطق توسعه کنار گذاشته می باقیمانده

تبیین نظري آلترناتیو ضروري است که پیوند امر . شود اشاره کرد اص متولد میامر عام و خ

هاي  در غیر این صورت در دام تحلیل. اي دیالکتیکی در نظر آورد گونه عام و خاص را به

  .دارد افتیم که یکی را به نفع دیگري از میان برمی گرایانه می تقلیل

اي به نام توسعۀ  ه همواره بر امر کلیدر محدودة طرح توسعه نیز شاهد این هستیم ک

هاي آموزشی کشور، پیشرفت پایتخت کشور و غیره اشاره  شهري، پیشرفت زیرساخت

هاي  هرکدام از مفاهیم با ارجاع به امر کلِی توسعه، وضعیت انضمامی گروه. گردد می

و از  سازي کند که نهایتًا به پاك بندي می اي صورت گونه اجتماعی در معرض طرح را به

چنین ارجاعاتی به امر کلی در بسیاري از . گردد ها منتهی می میان برداشتن زیست آن

هاي فراوانی در شهرهاي مختلف  توان مصداق خورد و می گفتارهاي توسعه به چشم می

  .اي پیدا کرد کشور براي چنین مواجهه

ند باعث توا هاي موردي بدون در نظر داشتن وضعیت کلی، می از طرف دیگر تحلیل 

در این وضعیت که نقطۀ ارجاع . ها و نهایتاً بازماندن از فهم کلیت گردد گرایی انواع تقلیل

همواره یک وضعیت موردي و معطوف به فرد است، بیش از هرزمانی نقاط اتصال اجتماعی 

هاي مرکزي  دستگاهودر چنین وضعیتی دم. گردد تر می رنگ هاي مختلف در فضا کم گروه

  .اصلی این شکاف موجود میان امر کلی و جزئی هستندمنتفعین 
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ساکنان موجود در پیرامون دانشگاه تهران، از محدوده طرح توسعه با انواع اعمال  

فشارها به اشکال فشارهاي روحی، جسمی، تهدید، ارعاب و فریب و ایجاد شرایط قهري به 

هاي ساکنان محلی  سازي هدر مقابل این سازوکار سلب مالکیت شبک. شوند بیرون رانده می

شوند و نوعی اراده براي از  واسطۀ سازوکارهاي مختلف صدادار می را شاهد هستیم که به

  .آورند شان به دست می آن خودسازي فضاي زندگی

توان گفت در اینجا مسئله نوعی منازعه بر سر فضاست، اگر این  در حقیقت می 

توان گفت  سازد می لیدي فضاي خودش را میموضوع را در نظر داشته باشیم که هر شیوه تو

ودستگاه قدرت ساکنان محدوده نیز همواره  در مقابل به دست گرفتن فضا توسط دم

در حقیقت هر . شده را به دست بگیرند اند تا فضاي تصاحب هایی را اعمال نموده مقاومت

تولید، شیوه  ها همراه است و در شیوه مسلط شیوه تولیدي با انواع گوناگون سلب مالکیت

ها براي  گیري و سلب تمامی اراده سلب مالکیت به معناي گرفتن تمامی فضاهاي تصمیم

  . تغییر زندگی و فضاي آن است

تواند وضعیت بدیل باشد نیز تنها از ساخت  شده آنچه می در مقابل این تصویر ارائه 

اینکه . شود ن مینوع خاصی از فضاست که با ساخت و بازیابی نوعی از اراده سیاسی ممک

رو فضایی را ساخت که  گیري به دست آورد و ازاین مثابه مرکزیت تصمیم بتوان مرکز را به

اي که  در پایان مسئله. شود در آن روابط اجتماعی و فضایِی مبتنی بر شمولیت ممکن می

هاي دانشگاهی موجود ازجمله شهرسازي،  وجود دارد این است که کثرت تخصص

افتند و  ریزي شهري و طراحی شهري اغلب در دام این تله فضاي در خود می معماري، برنامه

دهند، پیش از آنکه به شهر  نوعی از چگونگی ساخت کالبدي فضا تقلیل می مسئله را به

مثابه یک کلیت بیندیشند و در پی کشف تکثر نیروهاي سیاسی و اقتصادي منجر به تولید  به

همان تداوم وضع موجود است، از همین رو باید  این. این شکل از فضاي مسلط باشند

  .هاي نمادین خواهان فهم دیگري از شهر بود گرچه در تخیل یا بیرون از جایگاه
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