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چکیده

فضاهای خاکستری که تحت تأثیر روابط قدرت و سرمایه و دو گانه انگاری های رسمی/غیررسمی در یک حالت 

موقتی بودن دائم همواره در انتظار اصالح شدن هستند، دارای طرح های توسعه شهری می باشند اما آن چه که در 

حال اتفاق است این است که این فضاها نه صرفاً همانند ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری بلکه هم چنین به 

شیوه ای دیگر نیز یعنی برنامه ریزی شورشی در حال شکل گیری هستند. ازاین رو، هدف این پژوهش آن است که 

نشان دهد چگونه تولید فضا در فضاهای خاکستری نه صرفاً از طریق فرآیندهای رسمی برنامه ریزی فضایی بلکه 

هم چنین از طریق برنامه ریزی شورشی در حال شکل گیری است. این پژوهش با رویکرد برساخت گرایی اجتماعی 

و تحلیل گفتمان انتقادی دو گفتمان رایج را شناسایی کرده است. نخست گفتمان غالب که از طریق قدرت-دانش 

سعی بر ایجاد فضاهای دعوت شده است و گفتمان آلترناتیو که با برنامه ریزی شورشی سعی بر ایجاد فضاهای 

خلق شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با وجود تهیه طرح های متعدد توسعه شهری و محله ای برای 

محله آبکوه، تولید فضا در این محله نه صرفاً از طریق فرآیندهای رسمی برنامه ریزی فضایی بلکه هم چنین تحت 

تأثیر مؤلفه های برنامه ریزی شورشی رخ داده است و ساکنان این محله ها در کمبود عرضه مسکن در توان مالی، 

خود توانسته اند مسکن حداقلی برای زندگی خود تأمین کنند.
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تاریخ، چيزها را یادمانی می سازد، و به این طریق افعال را در نوعی 
گفتمان حک می کند. گفتمان، کنش های ناچيز را در یادمان ها حبس 
و تثبيت می کند، آن را بر پيکر سنگ ها منقوش کرده و به اصطالح 
برای هميشه حی و حاضر نگه می دارد. تاریخ، گفتماِن قدرت است؛ 
گفتماِن کنشگراِن دارای قدرت، که برای تحت کنترل درآوردن دیگران 
قدرت  و  ارزش های جهان شمول  حامل  مسلط  طبقات  می برند.  بهره 
برنامه ریزی  رشته  تاریخ  در   .)354-115  ،1390 )فوکو،  عقالنيت اند 
که  است  این  بوده،  مطرح  غالب  گفتمان  به عنوان  که  آن چه  شهری 
برنامه ریزی فضایی دانشی فنی و غير ارزشی است که فارغ از جهت گيری 
سياسی عمل می کند )صرافی، توکلی نيا، چمنی مقدم، 1395، 75(. حال 
آن که در دهه های اخير این رویکرد با تردید جدی روبه رو شده است و 
دانش و کاربست برنامه ریزی فضایی به عنوان دانشی که متأثر از روابط 
قدرت و سرمایه است )Flyvbjerg, 2002a, 46( یاد می شود. اگر در 
این پژوهش فرض بر رویکرد دوم باشد، لذا همان طور که فوکو، تاریخ 
را گفتمان قدرت می داند در طرح های توسعه شهری و محلی آن چه از 
تاریخچه شهر و محله و اقدامات مدیریت شهری ذکر می شود می تواند 
متأثر از روابط قدرت باشد و می بایست با دیدگاهی انتقادی بازنگری در 
آن داشت. ازاین رو، یکی از وظایف برنامه ریزان شهری آن است که تاریخ 
ِبرنامه ریزی شهری را بر پایه رژیم های حقيقت و نه آن چه در خدمت 
قدرت است به نگارش درآورند. ثبت این تجریبات برنامه ریزی مبتنی بر 
عدالت و در خدمت منافع همگان باعث ایجاد مقدمات گفتماِن آلترناتيو 
خواهد شد که کنشی از نوع دیگر را برای بهبود کيفيت زیست شهروندان 

به خصوص اقشار طبقه محروم جامعه را در بر خواهد داشت. 
یکی از حوزه هایی که در برنامه ریزی فضایی متأثر از روابط قدرت و 
سرمایه است و می بایست با بازنگری در پيشينه دانش آن، راه کارهایی 
را برای آینده آن در نظر گرفت محله هایی است که »بافت فرسوده« و 
»سکونتگاه غيررسمی« ناميده می شود. در ارتباط با بافت های فرسوده 
از  مختلف  روایت  دو  گفتمان،  متفاوت  نوع  دو  قالب  در  می توان  نيز 
این  بافت ها را از تاریخ و سرگذشت آن ها نقل کرد؛ گفتمان نخست، 
در  آن ها  سکونت   و  شهر  به  روستاها  از  افرادی  مهاجرت  بيان کننده 
محله هایی خارج از مرز رسمی شهر و یا داخل محدوده قانونی شهر 
با ساخت  وسازهایی خارج از ضوابط و مقررات رسمی نظام برنامه ریزی 
آن چه  به  اغلب  محله ها  این  ساکنان  گفتمان،  این  در  است.  شهری 

مشاغل غيررسمی ناميده می شود مشغول به کار هستند و مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی متعددی در این نواحی رخ می دهد. لذا، این محله ها 
با صفت های فرسوده و غيررسمی ناميده شده که به عنوان یک چالش 
جدی مطرح شده و رویکردهای مختلف در پی حل مشکالت کالبدی، 
گفتمان  برخالف  دوم،  گفتمان  هستند؛  آن ها  اقتصادی  و  اجتماعی 
نخست نه تنها این گونه محله ها را به عنوان یک چالش مطرح نمی کند 
بلکه آن را به عنوان یک راه حل در نظر می گيرد که ساکنان این محله ها 
در کمبود عرضه مسکِن در توان مالی که جزو نيازهای اساسی شهروندان 
می باشد و در قانون اساسی کشور نيز ذکر شده است، خود توانسته اند 
سرپناه و مسکنی حداقلی برای زندگی خود و خانواده شان تأمين کنند 
و کمترین کمک را در این زمينه مدیریت شهری به آن ها کرده است و 
حداقل انتظار آن ها تأمين تأسيسات و تجهيزات شهری در سطح محله 
است که بتوانند در حد معقول و نه حتی همانند استانداردهای سایر 
محله ها، زندگی کنند. تفاوت دو نوع گفتمان غالب و گفتمان جدید 
درواقع تفاوت در نحوه آگاهی از هستی است. بنابراین این نکته حائز 
اهميت است که بنابر جهان بينی و گفتمان غالب درباره این نواحی، 
چگونه کنش مدیریت شهری و برنامه ریزان شهری و به تبع آن زندگی 
حدوداً بيست ميليون انسانی که در ایران در این محله ها سکونت دارند، 
که به آن چه به اشتباه با برچسب های بدنام کننده ای همچون فرسوده و 

غيررسمی ناميده می شود، تغيير خواهد کرد. 
و محلی شاهد  توسعه شهری  تهيه طرح های  با وجود چند دهه 
آن هستيم که این محله ها نه براساس فرآیندهای رسمی و طرح های 
توسعه شهری و محلی بلکه براساس فرآیندهای غيررسمی و اقداماتی 
از پایين به باال شکل می گيرند. محله آبکوه در شهر مشهد که در اسناد 
متعدد توسعه شهری و محلی به عنوان یکی از محله هایی است که با 
عنوان بافت فرسوده شناسایی شده است و با وجود تهيه چند طرح در 
وضعيت بالتکليفی قرار گرفته و شکل گيری فضاهای محله نه براساس 
طرح ها بلکه به گونه ای دیگر در حال شکل گيری است. ازاین رو، سؤال 
این پژوهش این است که محله آبکوه از برآیند چه نيروهایی در حال 
شکل گيری است؟ به عبارت دیگر، این پژوهش در راستای گفتمان دوم 
در پی آن است که نشان دهد چگونه توليد فضا نه صرفاً در قالب نظام 
رسمی برنامه ریزی فضایی بلکه هم چنين از طریق برنامه ریزی شورشی 

در محله آبکوه مشهد رخ می دهد.

روش پژوهش 
رویکرد این پژوهش را می توان در شمار رویکردهای برساخت گرایی 
اجتماعی دسته بندی کرد. برساخت گرایی اجتماعی تأکيد می کند که 
باید آن دسته از شيوه های درک جهان از جمله درک خودمان را که 
بدیهی تلقی کرده ایم به دیده انتقادی بنگریم )بِر، 1394، 22(. به عبارت 
دیگر، برسا خت گرایی اجتماعی رویکردی انتقادی به دانش بدیهی انگاشته 
شده است و با ویژگی تاریخی و فرهنگی بودن ميان دانش و فرایندهای 
اجتماعی و هم چنين ميان دانش و کنش اجتماعی پيوند برقرار می کند. 
ازاین رو در این پژوهش اعتقاد به وجود خوانش های مختلف از حقيقت و 

نفی وجود حقيقتی نهایی است )یورگنسن و فيليپس، 1397، 24-23(. 
در راستای اهداف پژوهش، تعداد 14 مصاحبه با افراد کليدی که در حين 
پژوهش با روش گلوله برفی شناسایی شدند، انجام شد. این افراد در سه 
دسته ساکنان و نمایندگان محله، مدیران شهری و برنامه ریزان شهری 
مرتبط با پروژه محله آبکوه بودند. با توجه به آن که در مصاحبه های آخر 
تکرار نظرات صورت گرفت و افراد معرفی شده تکرار افراد قبلی بودند و 
به عبارت علمی اشباع نظری در مصاحبه ها صورت گرفت، پژوهشگران 
از  مصاحبه ها  محتوای  تحليل  جهت  رسيدند.  مصاحبه ها  کفایت  به 
با  ابتدا  کدگذاری )Strauss, 1987, 55-81( استفاده شده است که 
کدگذاری باز موضوعات مشابه دسته بندی شده اند، سپس در کدگذاری 
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محوری فرآیند ربط دهی مقوله ها به زیرمقوله ها انجام شده و نهایتاً در 
کدگذاری گزینشی فرآیند انتخاب دسته بندی اصلی انجام شده است. به 
علت موقعيت شغلی و اجتماعی افراد حقيقی، از ذکر نام آنها پرهيز شده 
است و صرفاً موقعيت آن ها به عنوان مدیران شهری، برنامه ریزان شهری و 
یا ساکنان محله ذکر شده است. با توجه به آن که این پژوهش در دسته 
مطالعات کيفی قرار می گيرد این اشباع نظرات مصاحبه شونده بيانگر 

پایایی تحقيق به شمار می رود.
به طور خالصه در این پژوهش با بهره مندی از رهيافت پژوهش کيفی 
و گردآوری اطالعات به روش اسنادی و کتابخانه ای سعی بر آن بوده 
است که به جای ارائه تعریفی علمی و فنی از برنامه ریزی فضایی، بر آثار 
قدرت تأثيرگذار بر آن از دیدگاه نظریه شهری انتقادی تأکيد شود. یکی 
از پيش فرض های معرفت شناسی این پژوهش رویکرد برساخت گرایی 
اجتماعی است. در این پژوهش به جای تحليل موضوع از دیدگاه نظری 
مبتنی بر عقالنيت ابزاری یا عقالنيت ارتباطی از دیدگاه تحليل گفتمان 
انتقادی موردپژوهی واکاوی شده است به  طوری  که دو گفتمان در این 
پژوهش شناسایی شد. گفتمان نخست که همان گفتمان غالب است 
بر  سعی  دانش  طریق  از  قدرت  اعمال  یعنی  قدرت-دانش  طریق  از 
توجيه عقالنيت تصميم ها یا به عبارت دیگر عقالنی سازی سياست های 
توسعه شهری دارد. مصداق های این موضوع را از ایجاد گفتمان فرسوده 
و غيررسمی در ادبيات نظری تا استانداردهای حداقل تفکيک قطعات 
مسکونی با بهره مندی از عقالنيت ابزاری در اسناد توسعه شهری می توان 
ردیابی کرد که در نهایت منجر به زیست-قدرت یا همان اعمال قدرت در 
پهنه زیست مردم و شکل گيری فضاهای دعوت شده شده است. گفتمان 
دوم که در این پژوهش به عنوان گفتمان آلترناتيو نام گذاری شده است 
در جهت مقابله با زیست-قدرت و سياست های آن اعم از سياست های 
تملک و تجميع که در نهایت به سياست طرد اجتماعی منجر می شود، 
قدم برمی دارد. عناصر این گفتمان، نيرویی در تقابل با نيروی نخست 
می باشد که منجر به شکل گيری پادزیست-قدرت می شود. در این راستا، 
شکل گيری مؤلفه های برنامه ریزی شورشی که در راستای پاد زیست-

قدرت است فضاهای خلق شده را ایجاد می کند. در این پژوهش عالوه بر 
تحليل نقش دوگانه هریک از کنشگران در هریک از دو گفتمان ذکرشده، 
کدهای گزینشی و محوری که با توجه به ادبيات موضوع در هریک از 
دو دسته زیست-قدرت و پاد زیست-قدرت جای می گيرند تحليل شده 
است. مصداق ها و کدهای بازی که پشتيبان هریک از کدهای گزینشی 
و محوری است در بخش موردپژوهی آورده شده است. الزم به ذکر است 
که با توجه به محدودیت تعداد صفحات مقاله امکان آوردن همه کدهای 
باز نيست و فقط مواردی آورده شده که امکان روایی و رصد کدهای 

گزینشی و محوری را فراهم می کند.

مبانی نظری پژوهش
در  جدی  چالشی  برنامه ریزی،  انتقادی  نظریه   اخير  دهه های  در 
رویکرد های سنتی برنامه ریزی مطرح کرده است که اساساً نمی توان به 
برنامه ریزی فضایی و از جمله نظریه برنامه ریزی فضایی پرداخت بدون 
)آلمندینگر، 1389،  نگرفت  نظر  در  را  و سرمایه  قدرت  روابط  آن که 
137(.  به عبارت دیگر، روابط و قلمروی قدرت به عنوان سویه تاریک 
سوی  از  اغلب   )Flyvbjerg, 2002a, 46( برنامه ریزی  نظریه پردازی 
نظریه پردازان این رشته نادیده گرفته می شود و نيازمند آن است که 

بيشتر در کانون توجه دانش و کاربست برنامه ریزی قرار بگيرد. قدرت 
را می توان از جنبه های مختلفی تعریف کرد اما در این پژوهش قدرت 
از دیدگاه فوکو مد نظر است. همان طور که پيشتر ذکر شد برنامه ریزی 
فضایی به طور عام و بافت های فرسوده به طور خاص فضاهایی هستند که 
متأثر از روابط قدرت و سرمایه هستند. بنابراین، یک برنامه ریز شهری 
با در نظر گرفتن مفاهيم تحليل گفتمان انتقادی در برنامه ریزی فضایی 
می تواند به ابزار و مؤلفه هایی دست یابد تا از طریق آن بتواند این روابط 
قدرت و سرمایه را در محدوده مورد نظر شناسایی کند. پس از شناسایی 
روابط قدرت و سرمایه نيازمند آن است که چگونگی شکل گيری فضا یا 
به عبارت دیگر برآیندهای نيروهای شکل دهنده فضا شناسایی و تبيين 
شود. فرض این پژوهش آن است که برنامه ریزی شورشی به شکل گيری 
و چيدمان فضا در محله آبکوه کمک کرده است. ازاین رو، در ادامه به 
بررسی برنامه ریزی شورشی و مؤلفه های آن پرداخته شده است. آن چه 
ناميده  غيررسمی  سکونت گاه های  و  فرسوده  بافت های  ایران  در  که 
می شود در نظریه انتقادی برنامه ریزی می توان در عنوان کلی تری به نام 
فضاهای خاکستری قرار داد. برنامه ریزی شورشی به طور کلی در فضاهای 
خاکستری بيش از سایر فضاها قابل مشاهده است. بنابراین، در بخش آخر 
مبانی نظری به فضاهای خاکستری، تعاریف و مفاهيم آن، ویژگی های 
ساکنان این فضاها و نحوه برخورد قدرت با آن ها پرداخته شده است. الزم 
به ذکر است که اگرچه هر دوی بافت های فرسوده و غيررسمی را به طور 
عام می توان در این دسته قرار داد اما به دليل محدوده انتخاب شده برای 
این پژوهش که جزو محدوده های مصوب بافت فرسوده است لذا تأکيد 

اصلی این پژوهش بر بافت فرسوده است.

1- قدرت و برنامه ریزی شهری
قدرت به عنوان یکی از سویه های تاریک برنامه ریزی شهری مطرح 
می شود و همان طور که فریدمن )Friedmann, 1997( بيان می کند 
مفهومی  چارچوب های  با  قدرت  بين  رابطه  می بایست  نظریه پردازان 
خود را در نظر بگيرند. آن چه که مسلم است در این پژوهش قدرت از 
نوع سخت آن که توان اجبار با توسل به اقدامات، ابزارها  و تصميم های 
آشکار و مستقيم است مد نظر نيست زیرا در این صورت دیگر در حوزه 
اختيارات برنامه ریزی شهری نيست و می بایست حوزه اجرایی آن را در 
مواردی دیگر همچون حوزه های نظامی، سياسی و یا اقتصادی ردیابی 
کرد. حوزه برنامه ریزی شهری چه در رویکردهای سنتی که مبتنی به 
عقالنيت ابزاری بود و چه در رویکردهای متأخر که به سمت عقالنيت 
ارتباطی و عقالنيت عملی )فرونزیس( رفته است در هر صورت وابسته و 
براساس عقالنيت پایه ریزی شده است. عقالنيتی که علم و دانش به عنوان 

پایه های آن مطرح است. 
قدرت از دیدگاه فوکو چيزی نيست که بتوان تملکش کرد، بلکه 
چيزی است که اِعمال شده است و تنها در کنش وجود دارد. قدرت 
شکلی از زور  نيست.  قدرت چيزی نيست که بين کسانی که به طور 
انحصاری آن را در اختيار دارند و از آن برخوردارند و کسانی که آن 
را ندارند و تابعش هستند، تقسيم شده باشد. قدرت از طریق شبکه ها 
اعمال می شود و افراد هم در موضِع اطاعت از قدرت اند و هم در موضِع 
اعمال آن. مادامی که رابطه قدرتی است، امکان مقاومتی هم وجود دارد. 
قدرت چيزی جز رابطه نيست، و آن را می توان و باید تنها با نگاه به 
ميان کنش  عناصر این رابطه مطالعه کرد )فوکو، 1390، 370-51(. 
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قدرت دانش را توليد می کند. قدرت و دانش مستقيماً بر یکدیگر داللت 
دارند. باید پذیرفت که نه مناسبات قدرتی بدون ایجاد حوزه ای از دانِش 
همبسته با آن وجود دارد و نه دانشی که مستلزم مناسبات قدرت نباشد 
و درعين حال، مناسبات قدرت را پدید نياورد. قدرت-  دانش یعنی اعمال 
قدرت نه از طریق زور بلکه از طریق دانش )فوکو، 1378، 383(. به عبارت 
دیگر، از یک سو، دانش توسط قدرت به حاشيه می رود، و از سوی دیگر، 
قدرت دانشی را خلق  می کند که به بهترین شکل به اهداف قدرت کمک 
می کند )Flyvbjerg, 2002b, 356(. مرور تاریخ جامعه سرمایه داری 
بيانگر آن است که قانون شکنی شکلی کاماًلً قانونی به خود می گرفت که 
به صورت معافيت از یک مجازات بود که به افرادی داده می شد که دارای 
قدرت )سياسی یا مالی( هستند. هریک از گروه های اجتماعی با توجه 
به تضاد منافع با سایر گروه ها و هم چنين اشتراک منافع درون گروهی و 
هم دستی با یکدیگر قانون شکنی های خاص گروه اجتماعی خود را دارند. 
بازی متقابل قانون شکنی ها بخشی از زندگی سياسی و اقتصادی جامعه 
بود. بورژوازی به این تغييرها نياز داشت و بخشی از رشد اقتصادی را 
بر مبنای این تغييرها پی ریخته بود. از همين رو تسامح و آسان گيری 
برای همه یکسان نيست؛ ساده  انگارانه  قانون  به تشویق بدل می شد. 
است اگر تصور کنيم قانون به نام همه و برای همه نوشته شده است؛ 
سنجيده تر آن است که بپذیریم قانون به نفع عده ای نوشته شده است و 
بر دیگران اعمال می شود؛ قانون از لحاظ نظری همه  شهروندان را ملزم 
می کند اما در اساس، پرشمارترین و ناآگاه ترین طبقه ها را مخاطب قرار 
می دهد؛ برخالف آن چه در مورد قوانين سياسی یا مدنی تصور می شود 
اجرای این قوانين در مورد همه یکسان نيست. هيچ چيز به اندازه اميد 
به تنبيه نشدن نمی تواند دستگاه قوانين را سست و متزلزل کند )فوکو، 
1378، 110-138(. این امر را در مورد ساخت وسازهای غيرمجاز در هر 
دو دسته گروه های برخوردار و غيربرخوردار می توان ردیابی کرد؛ گروه 
دارای قدرت بدون ترس از مجازات قانون تراکم بيشتری می سازد به این 
اميد که مازاد تراکم از قانون را با پرداخت جریمه جبران می کند. در 
سوی دیگر، گروه غيربرخوردار خارج از ضوابط خانه می سازد به این اميد 

که با همسبتگی که دارند مورد تنبيه عدالت و قانون قرار نگيرد.
حفظ انضباط و روابط قدرت در شهر نه توسط یک مرکز قدرت و نه 
یک هسته نيروها بلکه شبکه چندگانه ای از عنصرهای گوناگون- فضا، 
نهاد، قاعده ها و گفتمان- وجود دارد. بخشی از »مناسبات قدرت« انضباط 
است. وقتی در جامعه ای نظم برقرار است یعنی طبقه حاکم توانسته است 
آن چه را که می خواهد از طریق انضباط نهادینه کند یعنی رفتارها و 
اعمالی که می خواهد ثابت و تکرارپذیر کند و از این رفتارها »مراقبت« 
کند و هرآن چه به جز آن شامل »تنبيه« می شود. )فوکو، 1378، ص. 
378-376(. طرح های توسعه شهری به نوعی »انضباط« در ساخت وساز 
می شود که مجموعه شهرداری و شورا مسئول »مراقبت« از آن هستند و 
عدم رعایت آن برای گروه برخوردار شامل صرفاً جریمه شده و می تواند 
از قانون تخطی کند اما گروه غيربرخوردار و فاقد قدرت در ازای تخطی از 
طرح، بافت فرسوده و سکونتگاه غيررسمی ناميده شده و مشمول تنبيه 
)تخریب و عدم دریافت خدمات شهری و بار روانی ادبيات بدنام کننده ای 

همانند فرسوده و غيررسمی( می شود.

2- تحلیل گفتمان  انتقادی و برنامه ریزی فضایی
یکی از نظریه هایی که در دهه های اخير در جایگاه نقد رویکردهای 

غالب قدم برداشته است نظریه انتقادی می باشد. علی رغم رشد قابل 
مالحظه تعداد اندیشمندانی که نوشته های خود را به تأمل های نظریه 
درباره برنامه ریزی اختصاص داده اند، نوعی سردرگمی و نگرانی آشکار در 
ارتباط با  برنامه ریزی بر تمامی مشارکت کنندگان در این انتظام سایه 
افکنده است )آرکی بوجی، 1392، 23(. در ميان نظریه ها و  رویکردهای 
مختلف برنامه ریزی شهری، رویکرد انتقادی تالش می کند تا نشان دهد 
که نظریه رایج برنامه ریزی صرفاً در راستای تداوم وضع موجود از طریق 
ماهيت غيردموکراتيک عقالنيت ابزاری است. هرچند، حتی فرایندهای 
به ظاهر علنی و دموکراتيک برنامه ریزی همان طور که بنت فلوبير با 
اقتباس از فوکو در خصوص مناسبات قدرت در برنامه ریزی نشان می دهد 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته است )آلمندینگر، 1389، 288-321(. با 
مرور ادبياتی که طی دو دهه پيش در حوزه نظریه ی انتقادی برنامه ریزی 
توليد شده است، روشن می شود که گفتمان غالب از 1990 به این سو، 
دیدگاه های نظری بودند که از نظریه کنش ارتباطی هابرماس خوراک 
 Forester, 1989, 1993; Healey, 1997; Innes and( گرفته اند 
Booher, 2010; Sager, 2010, 2013(؛ به طور مشخص نظریه های 
هم سو با نظریه کنش ارتباطی همانند برنامه ریزی ارتباطی و برنامه ریزی 
همکارانه. از جمله طرفداران این نظریه ها می توان به جان فارستر، پتسی 
و  دهه 1990  اواخر  در  رفته رفته  کرد.  اشاره  اینس  و جودیث  هيلی 
اوایل هزاره ی سوم بود که مواضِع انتقادی در گفتگو با نظریه ی کنش 
ارتباطی شکل گرفتند. اولين و پربسامدترین نقدها از سوی پژوهشگرانی 
نظریه ایفتاچل و بنت فلوبير که تعلقات فوکویی داشتند طرح و سبب 
شکل گيری گفتگویی ميان این دو گفتمان شد )جهانزاد، 1398، 25  - 
است.  نهانی  و  پنهان  به صورت  بيشتر  قدرت  مدرن،  جوامع  در   .)26
فوکو این عقيده را که قدرت یک سویه است )مانند دیدگاه ارتدکس 
مارکسيستی در خصوص تسلط قدرت اقتصادی و طبقه اجتماعی( رد 
می کند، اما در مقابل ادعا می کند که قدرت براساس تمام سطوح اجتماع 
و هستی اجتماعی پایه ریزی شده است. این قدرت نامرئی است و در 
ميان رشته های پيچيده ای از شبکه ها که زندگی مدرن را می سازند، 
برنامه ریزی  به  مشخصاً  فوکو   .)56 )آلمندینگر، 1389،  است  جاری 
نپرداخته است، بااین حال بسياری از ایده های وی ظاهراً به این حوزه ها 

مربوط می شود )آلمندینگر، 1389، 284(. 
نظریه برنامه ریزی فوکو دقيقاً پاسخگوی ضعف های پارادایم ارتباطی 
است و درک مؤثر و اقدام مؤثر-    که برنامه ریزان و نظریه پردازان برنامه ریزی 
بازگشت  نيازمند  امر  این  می سازد.   ممکن  را  هستند  -  آن  خواهان 
به سویه تاریک نظریه برنامه ریزی- قلمروی قدرت- است که گاها توسط 
نظریه پردازان برنامه ریزی مورد کاوش قرار گرفته است اما توسط بسياری 
از افرادی که سرکوب و اجبار را حوزه عمل قدرت می بينند نادیده گرفته 
شده است. برای محدود کردن قدرت، به قدرت نياز است. حتی اگر 
بتوان وجوِد چيزی که هابرماس، آن را »قلمرو عمومِی سياسِی تخریب 
نشده از سوی قدرت« می نامد، تصور کرد، نمی توان گفت چنين قلمرویی 
عاری از قدرت است، چرا که خوِد همين قلمرو از خالل چنگ زدن به 
قدرت استقرار و استحکام یافته است. فضامندی تفکرات فوکو باعث 
شده است که کارهایش به خصوص مرتبط با فعاليت های فضایی از جمله 
برنامه ریزی باشد. این نيز حائز اهميت می باشد که مطرح شود چگونه 
فوکو فضا را با به کارگيری گفتمان ها و در نتيجه با قدرت ارتباط می دهد 
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)Flyvbjerg, 2002a, 44-58(. جهت کاربست تحليل قدرت فوکویی 
در برنامه ریزی فلوبير پيشنهاد می دهد که به جای »چه چيزی بهتر است 
که انجام شود« که مورد تأکيد هابرماس در نظریه کنش ارتباطی بود 
بر »چه چيزی در حقيقت انجام شده« تأکيد شود که مبتنی بر تحليل 
قدرت فوکو است. تحليل فوکویی برخالف هنجارباوری هابرماسی، نوعی 
از نظریه برنامه ریزی را پيشنهاد می دهد که در درک اینکه برنامه ریزی 
چگونه در حقيقت انجام شده است مفيدتر می باشد و چشم انداز بهتری 
از  افرادی که عالقه مند به تغييرات اجتماعی دموکراتيک  است برای 
طریق برنامه ریزی  هستند )Flyvbjerg, 2002a, 59-62(. فلوبير پس 
از کاربست تحليل قدرت فوکویی در بحث روش شناسی نيز پيش می رود 
و »پژوهش برنامه ریزی فرونتيک«1 که روش شناسی مرتبط با مطالعات 
قدرت است را پيشنهاد می کند. به طور خالصه، وی در این روش شناسی 
همان طور که در مقاله خود در مورد مرکز شهر آلبورگ در دانمارک 
نشان می دهد )Flyvbjerg, 2002b(. به دنبال آن است که سازوکارهای 
قدرت،  برنده ها و بازنده های حاصل از برنامه ریزی، آن چه در حقيقت در 
فرایند برنامه ریزی رخ داده و در نهایت توسعه مطلوب را نمایش می دهد. 

 3- برنامه ریزی شورشی
یکی از شاخه های نظریه شهری انتقادی، برنامه ریزی رادیکال است 
که در سنت بسيج اجتماعی2 قرار دارد. جهت گيری و حاميان اصلی این 
نوع از برنامه ریزی مردم هستند که اکثر آن ها زندگی عادی دارند و قدرت 
آن ها برای تغيير شرایط زندگی شان صرفاً هنگامی به دست می آید که 
Fried-) آن ها به جنبش های اجتماعی و گروه های سياسی بپيوندند 

man, 2011, 7). برنامه ریزی شورشی یک جنبش متأخرتر در دانش 
برنامه ریزی رادیکال است. این دانش برنامه ریزی بيانگر این است که 
چگونه در عمل اجتماعات محلی و توسعه شهری از طریق کاربست های 
شهروندان سکونت گاه های غيررسمی، زنان فقير، مهاجرین غيرقانونی و 
سایر اجتماعات محلی محروم از حقوق شهروندی و به حاشيه رانده شده 
شورشی  برنامه ریزی  ریشه   .)Miraftab, 2009, 42( می افتد اتفاق 
براساس مفهوم شهروند شورشی پایه ریزی شده است که نخستين بار 
هم چنين   .)Holston, 1995 & 2008( شد بيان  هالستن   توسط 
ورود این مبحث در گفتمان برنامه ریزی را می توان در آثار نظریه پردازان 
برنامه ریزی از جمله سندرکاک و فریدمن ردیابی کرد. سندرکاک در 
شورشی3  تاریخ نگاری  مبحث  به   (Sandercock,1998) خود   کتاب 
می پردازد. وی بيان می کند که در مقابل سرمایه داری نئوليبرالی که 
به دنبال فراموشی اجتماعی جمعی است یکی از اقدامات ضدهژمونيک 
برانگيختن حافظه جمعی تاریخی است که می بایست مشکالتی که از 
کنش ها و نيز عدم کنش های مقامات ناشی شده است در تاریخ نشان 
 (Friedman, 2002) داده شود.  فریدمن نيز در کتاب چشم انداز شهرها
در ارتباط با برنامه ریزی شورشی، تحليل انتقادی را پيشنهاد می دهد 
و اینکه می بایست نيروهای ساختاری که مردم را به حاشيه می برد و 
سرکوب می کند شناسایی کرد. فریتاس ))Freitas, 2019) در پژوهش 
خود که بر روی ساکنان آسيب پذیر شهر فورتالزا4 برزیل کار کرده است 
از دیدگاه نظری برنامه ریزی شورشی سياست هایی مبتنی بر حق بر شهر 
جهت بازتوزیع بهتر منابع شهر برای دربرگيرندگی ساکنان سکونتگاه های 

غيررسمی پيشنهاد می دهد. 
نه  و  »برنامه ریزی«  با  ارتباط  دارای  شورشی  برنامه ریزی  مبحث 

»برنامه ریز« است. این مبحث، اشاره به مجموعه ای از کاربست ها دارد 
نه به گونه ای خاص از یک کنشگر )برنامه ریز شورشی(. تمرکز بر تعریف 
ارزش مبنایی از کاربست هایی است که ما می توانيم به عنوان شورشی 
معرفی کنيم. برنامه ریزی شورشی به عنوان یک عامليت انحصاری نيست، 
همان طور که کاربست های برنامه ریزی به طور کلی محدود به برنامه ریزان 
تربيت شده ی حرفه ای نيست )Miraftab, 2009, 41(. آن چه در ارتباط 
با برنامه ریزی شورشی می بایست مد نظر قرار داد این است که این نوع 
برنامه ریزی در نتيجه تقابل زیست-    قدرت و پادزیست-  قدرت به وجود 
می آید. طبق تعریف فوکو )فوکو، 1390، 53( که قدرت را اساساً در 
ذات خود یک رابطه نيرو تعریف می کند، وی بر این اعتقاد است که 
رابطه های نيروی مختلفی در توليد فضا وجود دارد؛ از یک سو زیست-

قدرت وجود دارد که عمدتاً در خدمت طبقه حاکم و دارای قدرت است 
تا با تأثير بر پهنه  زندگی انسان ها منجر به انباشت انسان ها و در نهایت 
انباشت سرمایه شود. از سوی دیگر، افرادی که زندگی آن ها به ابژه قدرت 
تبدیل شده و عمدتاً شامل گروه های فاقد قدرت و امتياز اعم از ناراضيان 
بقا و بهبود شرایط زیست و  و محرومين می باشند به دليل ضرورت 
زندگی آبرومندانه، نيرویی در تقابل با زیست-     قدرت اعمال می کنند که 
ما آن را پادزیست-      قدرت می ناميم. زیست-     قدرت و پادزیست- قدرت 
لزوماً به صورت خطی پدید نمی آیند بلکه شکل گيری هریک از آن ها 
دیگری را در دل خود به وجود می آورد. این نکته نيز باید ذکر شود 
که زیست-    قدرت و پادزیست-     قدرت لزوماً متعلق به طبقه های دارای 
قدرت و محرومين نيست بلکه به دليل اشتراک و تضاد منافعی که 
ممکن است بين افراد جامعه به وجود آید نقش و موقعيت آن ها در هر 
دوره زمانی می تواند تغيير کند. آن چه که برنامه ریز فضایی می بایست در 
دانش و عمل خود در نظر بگيرد شناسایی نيروهای مؤثر در توليد فضا 
اعم زیست-  قدرت و پادزیست-    قدرت است و اینکه هریک از کنشگران 
شهری در هر دوره زمانی پشتيبان کدام یک از نيروها هستند تا با اتخاذ 
تصميم های مناسب آن چه را که به ارتقای منافع همگانی منجر می شود 
افراد  از  به کار بگيرد )نجاتی، صرافی و نجف زاده، 1400، 15(. یکی 
شاخصی که در زمينه برنامه ریزی شورشی در دهه اخير کار کرده است 
Mi-( 5 است که در آثار متعددی یفرانک ميرآفتاب استاد دانشگاه ایلينو

raftab, 2006; Miraftab and Wills, 2005; Miraftab, 2016( به 
این موضوع پرداخته است. در ادامه به بيان برخی از مهم ترین ویژگی های 
برنامه ریزی شورشی که عبارت اند از فراروی6، فضاهای دعوت شده7 و 
فضاهای خلق شده8، ضدهژمونيک9، ابتکاری10، سياست های خيابانی11 و 

پيشروی آرام مردم12 پرداخته شده است:
فراروی: برنامه ریزی شورشی در زمان، مکان و کنش فراروانه است. 
فراروی از زمان و مکان از طریق معين ساختن حافظه تاریخی و آگاهی 
شورشی  برنامه ریزی  می آید.  دست  به  کاربست هایش  دل  در  فراملی 
عمومی  کنش های  توسط  می کند،  فراروی  اشتباه  دوگانگی های  از 
فضاهای  و  سياست ها  غيررسمی  و  رسمی  حوزه های  پدیدآورنده  که 
هم چنين  است.  شهروندی  کاربست  از  ناشی  خلق شده  و  دعوت شده 
از مرزهای ملی توسط اتحاد فراملی که توسط مردم به حاشيه رانده 
شده ایجاد می شود، فراروی می کند. از مرزهای زمان با جست وجوی 
آگاهی تاریخی و ارتقای حافظه تاریخی از تجارب اکنون فراروی می کند. 
فراروی بودن برنامه ریزی شورشی به معنای اروپامحوری در نظریه پردازی 
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نيست. بلکه به دنبال شناسایی این است که چگونه مرکز و پيرامون و 
Mi-) شمال و جنوب ممکن است که در یکدیگر وجود داشته باشند

.(raftab, 2009, 35-36
فضاهای دعوت شده و فضاهای خلق شده: تحليل جنبش های 
بيان می کند که چگونه  سکونت گاه های غيررسمی در جهاِن جنوب 
به  شورشی  شهروندان  تجسم  به عنوان  غيررسمی  سکونت گاه های 
تصویر کشيده می شوند. به واسطه غيرقانونی بودنشان، سکونت گاه های 
غيررسمی که سرپناه قابل استطاعتی را برای بخش اعظم فقيران تأمين 
ارائه  در  سياسی  دخالت  دولت جهت  برای  مناسب  فرصتی  می کند، 
خدمات مورد نياز است. ساکنان این مناطق جنبش های ضدهژمونيک 
و شورشی را به بار می آورند، در مقابِل کنترِل دولتی، بسيج می شوند و 
حقشان به شهر را مدعی می شوند. سکونت گاه های غيررسمی، بروزی 
کالبدی از شورش شهروندان فقير است. جنبش های شورشی خودشان 
را به فضاهای مختص مشارکت شهروندی که توسط مقامات به رسميت 
آن ها  نمی کنند؛  محدود  دعوت شده(،  )فضاهای  است  شده  شناخته 
فضاهای جدیدی را خلق می کنند یا فضاهای قدیمی را  که می توانند 
را  ضدهژمونيک شان  منافع  تا  کنند  طلب  را  شهروندی شان  حقوق 
گسترش دهند، دوباره مناسب سازی می کنند. »فضاهای دعوت شده« 
به عنوان کنش های مردمی و سازمان های غيردولتی متحد آن ها تعریف 
می شود که با پادرميانی حکومتی به صورت قانونی در آمده است و در 
پی آن است که با گرفتاری های سيستم مقابله کند. فضاهای خلق شده 
به عنوان کنش های جمعی تعریف می شود که توسط افراد فقير انجام 
می شود و به طور مستقيم در مواجهه با مقامات می باشد و وضع موجود 
و  متقابل  روابط  به عنوان  فضاها  این  دوی  هر  می کشد.  چالش  به  را 
مشترک ساخته شده به شمار می رود و نه به صورت دودویی. آن ها دوبه دو 
ناسازگار نيستند و هم چنين ضرورتاً به گروه ثابتی از اشخاص یا گروه ها 
یا بخش خاصی از جامعه مدنی تعلق ندارند. کاربست های شهروندی 
شورشی، روان و مابين فضاهای خلق شده و دعوت شده ی مشارکت در 
حال جابجایی هستند. فعاليت های آن ها هردوی حوزه های رسمی و 
غيررسمی سياست ها را شامل می شود و در پی ترکيب کردن مجادله ها 
.(Miraftab, 2009, 37-39) برای بازتوزیع و به رسميت شناختن است

ضدهژمونیک: برنامه ریزی شورشی ضدهژمونيک است زیرا نظم 
بهنجارشده چيزها را بی ثبات می کند. به عبارت دیگر، روابط به هنجار 
درآمده سلطه را متزلزل می کند و بر حقوق شهروندی تأکيد دارد تا از 
وضع موجود جدا شوند، شورش کنند و تعریف خودشان از مشارکت را 
تعيين کنند. برنامه ریزی شورشی از ماهيت متضاد سرمایه داری نئوليبرال 
مزایایی را تصاحب می کند و شکاف بين دربرگيرندگی و بازتوزیع را 
آشکار می کند. این چنين جهان چندصدایی متناقض را درک می کند و 
نه تنها به دنبال این است که چگونه نظام های سرکوب مفهوم پردازی و 
به  کار بسته شده اند، بلکه به دنبال آن است که چگونه آن ها وارد ستيز 
شده اند. ادوارد سعيد )Said, 2003( قدرت مادی ذهنيت شرق گرایی را 
در ادبيات متنی و هنری در سلطه گرایی استعماری را آشکار کرد، و در 
همين راستا نيز دانش برنامه ریزی شورشی نقش خيالی شهر غربی در 
تقویت شهرها و شهروندان انحصاری را نشان می دهد. دانش برنامه ریزی 
شورشی به دنبال استعمارزدایی از تصورات برنامه ریزی توسط نگاه مجدد 
به شهرهای پایين دست است تا آن ها را توسط قواعد بازی خودشان 

و ارزش هایشان درک کند به جای آن که توسط تجویزهای برنامه ریزی 
نئوليبرال  سرمایه داری  درحالی که  شوند.  درک  غربی  فانتزی های  و 
مهم  وظيفه  یک  می دهد،  ارتقا  را  جمعی  اجتماعی  فراموشی  یک 
ضدهژمونيک برنامه ریزی شورشی برانگيختن حافظه جمعی تاریخی 
و هم چنين به صورت تاریخ درآوردن مشکالتی است که از کنش ها و 
ناشی شده است- چيزی که سندرکاک  مقامات  نيز عدم کنش های 
تاریخ نگاری شورشی می نامد. نظریه پردازان برنامه ریزی شورشی به تاریخ 
شفاهی افراد به حاشيه رانده شده ارزش قائل می شود هم به دليل شکل 
دانش حائز اهميت و هم روش شناسی رهایی بخش. هم دانش و هم 
کاربست برنامه ریزی شورشی حافظه )خاطره( را در مرکز توجهش قرار 

 .(Miraftab, 2009, 35-39) می دهد
ابتکاری: برنامه ریزی شورشی ابتکاری است. آرمان گرایی را برای 
شهر عادالنه بهبود می دهد- تصور خيال باطل نئوليبرال که »آلترناتيو 
دیگری نيست«  فرونشانده شده است. برنامه ریزی شورشی ارزش های 
نمادین فعاليت های شهروندی شورشی را شناسایی می کند که اميد برای 
کار کردن به سوی آلترناتيو را پيشنهاد می دهد. ابتکاری بودن در ارتقای 
انگاشت یک جهان دیگر، همان طور که والتر رودنی می گوید، هم ممکن 

.(Miraftab, 2009, 33) و هم ضروری
سیاست های خیابانی و پیشروی آرام مردم: گروه های تهيدست 
که عده ای برای زندگی بهتر و عده ای برای زنده ماندن از نواحی روستایی 
و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ آمده بودند به دليل توان پایين 
اقتصادی در حاشيه شهرها اسکان یافتند. آن چه این مردان و  زنان را 
به یک نيروی جمعی تبدیل کرد، شيوه زندگی بود که عالیق و منافع 
مشترکی را برای شان به وجود آورد و دفاع از آن را ضروری ساخت. این 
تصرف کنندگان به هم پيوستند و درخواست آب وبرق کردند و وقتی 
جواب رد شنيدند یا با تأخير جواب گرفتند خود دست به کار شده و 
به طور غيرقانونی امکانات را فراهم کردند. برای تأمين کار به کارهایی 
همچون فروشندگی خيابانی، دوره گردی، خدمات خيابانی و کارهای 
فنی مشغول شدند. تبدیل پياده روها به مغازه ها به یکی از سياست های 
شد.  تبدیل  مغازه داران  و  دولت  با  آن ها  تقابل  و  طبقه  این  خيابانی 
گروه های فاقد امتياز فعاليت هایشان را بر مبنای یک استراتژی آگاهانه 
انجام نمی دهند بلکه نيروی پيش برنده آن ها ضرورت است؛ ضرورت بقا 
و یک زندگی آبرومندانه. عوامل مشترک دخيل در جنبش پيشروی آرام 
شامل طيف وسيعی از اقشار اجتماعی متغير است؛ مهاجرین، آوارگان، 
بيکاران، تصرف کنندگان امالک، دست فروشان خيابانی و دیگر گروه های 
حاشيه ای.  این افراد دو هدف دارند؛ نخست توزیع مجدِد امکانات و 
مستقيم  و  غيرقانونی  به دست آوردن  شکل  در  که  است  فرصت ها 
)پياده روها و  مواد مصرف جمعی )زمين، آب وبرق(، فضاهای عمومی 
پارکينگ ها(، فرصت ها )کسب وکار و جایگاه اجتماعی مطلوب( و دیگر 
شانس های زندگی که برای بقا و حداقل استاندارد تداوم حيات برخورد 
الزم اند؛ هدف دوم، کسب استقالل داخلی چه فرهنگی و چه سياسی از 

مقررات، نهادها و نظام های اعمال شده از طرف دولت است. 
و  مناقشه ها  از  مجموعه ای  خيابانی،  سياست های  از  منظور 
پيچيدگی های مالزم با آن بين یک حرکت توده ای جمعی و مقامات 
مسئول است که به طور دوره ای در فضای فيزیکی-اجتماعی خيابان ها 
شکل می گيرد و بروز می کند. خيابان در این مفهوم، به عنوان تنها مکان 
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هندسی بروز حرکت جمعی )که ضرورتاً به آن محدود نمی ماند( برای 
بيان  برای  نهادی  جایگاه  هرگونه  فاقد  ساختاری  نظر  از  که  اقشاری 

نارضایتی شان هستند، در نظر گرفته شده  است. 
دو عامل کليدی باعث تبدیل شدن خيابان به عرصه فعاليت سياسی 
می شوند؛ عامل نخست از نظریه فوکو درباره رابطه »فضا« و »قدرت« ناشی 
می شود. استفاده از فضاهای عمومی به عنوان محلی برای ستيزه گری بين 
توده و قدرت حاکم، به این نظریه منتهی شد. آن چه خيابان ها را از 
نظر سياسی فعال می سازد، استفاده فعاالنه و مشارکت گرایانه )برعکس 
انفعال( از فضای عمومی است. این مکان ها به شکل روزافزون به قلمرو 
و  را تنظيم  قدرِت دولت تبدیل می شوند، چرا که دولت مقررات آن 
نظم را در آن ها برقرار می کند و از استفاده کنندگان این مکان ها انتظار 
می رود که به شکل منفعالنه و مطابق با قوانينی که دولت تدوین می کند، 
عمل کنند. هرگونه استفاده فعاالنه و مشارکت  جویانه از آن ها، هم کنترل 
قدرت حاکم و هم گروه های برخوردار از نظم موجود را به چالش فرا 
می خواند. عنصر دوم در شکل دهی سياست های خيابانی، چيزی است 
که »شبکه انفعالی« در بين استفاده کنندگان اماکن عمومی نام گذاری 
شده است. هر عمل سياسی جمعی )بسيج شدن( مستلزم درجه ای از 
سازمان دهی، روابط و شبکه سازی در بين آن عامالن است. برای اکثر 
بخش ها، این سازمان دهی چه به طور رسمی و چه غيررسمی، آگاهانه 
صورت می گيرد. این دیالکتيِک عمل جمعی و فردی - یعنی امکان 
مقاومت جمعی در کنار توجيه اخالقی پيشروی های فردی- شاید بتواند 
حالت انعطاف پذیری حرکت گروه های فاقد امتياز را که برای بقا و بهبود 
وضعيت دشوارشان مبارزه می کنند، توضيح دهد. گروه تهيدستان که 
گاهی »گروه های فاقد امتياز« بيان می شود، اساساً به دليل درآمد پایين، 
مهارت پایين و جایگاه اجتماعی پایين و شرایط ناامن شان شناسایی 
برای  گاهی  نيز  »حاشيه ای بودن«  انتقاد  مورد  شدیداً  واژه  می شوند. 
توصيف تهيدستان به کار گرفته می شود. این مشکل واژه شناختی به 
سنت جامعه شناسان مکتب شيکاگو بر می گردد که گرایش دارند تا با 
دادن ویژگی های خاصی که تهيدستان را از جریان اصلی زندگی شهری 
جدا می سازد، به ذاتی ساختن این مفهوم بپردازند. )بيات، 1397، 12-

54(. اقدامات این گرو ه ها به صورت تدریجی و آرام است و به جای اقدامات 
انقالبی، اقدامات اصالحی و تدریجی است همانند آن چه که آصف بيات 

از آن با نام »اصقالب« یا refo-lution 13 نام  می برد )بيات، 1398(.

4- فضاهای خاکستری
هدف نهایی نظریه شهری انتقادی تحقق بخشيدن به حق به شهر  
است )اشميت، 1396، 58(. این حق، حق برخورداری از عدالت اجتماعی 
است که الزمه ی آن عدم پذیرش قاطعانه نظام سرمایه داری حاکم است 
)مارکوزه، 1396، 70-76(. یکی از فضاهایی که عدالت اجتماعی در آن 
نادیده گرفته شده است فضاهای خاکستری می باشد. ساکنان این فضاها 
امتيازی نداشتند  را معموالً محروم ترین قشرها تشکيل می دهند که 
و از روی تسامح یا زور فضایی را در حاشيه قانون )خارج از محدوده 
رسمی شهر( برای خود کسب کرده بودند )فوکو، 1378، 105( آن چه 
که به اصطالح سکونت گاه های غيررسمی ناميده می شود. مفهوم »فضای 
خاکستری« شامل شهرک ها، سرزمين های محصور، مردم و فعاليت هایی 
می شود که بين »روشنی« قانونی بودن، تائيد رسمی، ایمنی و »تاریکی« 
اخراج، انهدام، مرگ قرار گرفته اند. فضاهای خاکستری نه ادغام شده اند 

تشکيل  را  امروز  شهری  مناطق  شبه دائمی  حاشيه های  حذف،  نه  و 
می دهند، که تا حدودی بيرون از نگاه مقامات دولتی و طرح های شهری 
وجود دارند. شناسایی »فضاسازی خاکستری« به منزله فرایند بی وقفه 
»توليد« روابط اجتماعی، دوگانگی مدرنيستی کاذب بين »قانونی« و 
»تبه کارانه«، »ستمدیده« و »فرودست«، »ثابت« و »موقت« را نادیده 
می گيرد. فضاهای خاکستری عمدتاً، ولی نه به تنهایی، به ویژگی غالب 
شهرگرایی معاصر در جهان کم تر توسعه یافته تبدیل شده اند )ایفتاچل، 

.)229 ،1396
 بی تردید، روابط مبتنی بر قدرت به شدت به نفع دولت، بسازبفروش ها، 
یا طبقات متوسط متمایل هستند. اما جمعيت »نامرئی« سکونت گاه های 
بازیگران مهمی در شکل دادن به  غيررسمی و بافت فرسوده درواقع 
شهرها و مناطق است. فضاهای خاکستری، در حوزه سياست شهری، 
معموالً بی سروصدا تحمل می شوند، درعين حال در معرض گفتمان های 
توهين آميز در مورد »پليدی«، »تبهکاری« و »خطر« شناخته شده شان 
برای اوضاع مطلوب قرار دارند. فضاسازی خاکستری فرایندی انباشته از 
قدرت است. بنابراین، با پيدایش عينی فضاهای غيررسمی »سرسخت« 
معموالً نه از طریق سياست اصالحی یا برابرسازی، بلکه با به کارگرفتن 
و  مقررات  ممنوع کننده،  و  غيرقانونی کننده  گفتمان های  از  طيفی 
خشونت برخورد می شود. این امر مرزهایی را ایجاد می کند که گروه های 
فرایند  یک  می کنند،  تقسيم  موقعيت شان  و  منزلت  طبق  را  شهری 
»جداسازی ادغام« فضاهای خاکستری را در یک حالت »موقتی بودن 
دائم« نگه می دارد که هم تحمل و هم نکوهش می شود و دائم در انتظار 
»اصالح شدن« می ماند )ایفتاچل، 1396، 230(. به عبارت دیگر، می توان 
گفت وضعيت استثنایی دائمی14 در این فضاها در حال رخدادن است. 
وضعيتی که شکلی از اضطرار، یک تمهيد غيرقانونی اما کاماًلً »منطبق 
بر نظام حقوقی و قانون اساسی« به نظر می رسد که با ایجاد ضوابط و 
هنجارهای تازه )یا یک نظام حقوقی جدید( تحقق می یابد. در وضعيت 
استثنایی که به نوعی ناشی از وضعيت اضطراری است اقدامات واقعی که 
به خودی خود فراحقوقی یا ضد حقوقی اند به قانون تبدیل می شوند و 
ضوابط و هنجارهای حقوقی با واقعيات محض خلط می شوند. در وضعيت 

استثنایی واقعيت به قانون تبدیل می شود )آگامبن، 1395(.
نوع برخورد با این بافت ها نسبت به سایر مناطق شهر متفاوت است. 
همان طور که فوکو بيان می کند وقتی هدف از تنبيه »پيشگيری از وقوع 
مجدد جرم« شد نياز به نوعی تنبيه بود که اثرگذاری بيشتری در جامعه 
)فوکو،  رسوایی برانگيز«  و  بدنام کننده  »کيفرهای  مانند  باشد  داشته 
غيررسمی  سکونت اه های  به اصطالح  ساکنان  کيفرهای   .)27  ،1378
را می توان از نوع بدنام کننده ناميد زیرا اقدامات در رویکردهای متأخر 
به جای تخریب خانه ها به سمت برچسب گذاری این نوع بافت ها هم چون 
»فرسوده« و »غيررسمی« رفت که تبعات اجتماعی منفی زیادی )چه 
به لحاظ جایگاه اجتماعی و چه به لحاظ فرصت های شغلی و اقتصادی( 

برای این ساکنان داشت.

5- موردپژوهی 
انتخاب محله آبکوه از دیدگاه ادبيات نظری پژوهش از جنبه های 
مختلف قابل بيان است؛ نخست آن که طبق آن چه در مورد فضاهای 
خاکستری بيان شد این محله در اسناد توسعه شهری به عنوان بافت 
فرسوده شناخته شده است حال آن که ساکنان این محدوده سند رسمی 
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واحدهای مسکونی خود را ندارند و در مرز ميان رسمی-  غيررسمی باقی 
مانده اند. عامل دیگر آن که به دليل موقعيت استراتژیک این محله در 
منطقه ی برخورداری از شهر، فرصت بسيار مناسبی برای سرمایه گذاری 
پدید آورده است که همين امر یکی از دالیل مداخالت صورت گرفته 
در ساليان اخير است که منجر به تأثيرگذاری روابط قدرت و سرمایه 
در محله شده است. عامل دیگر آن که این محله به لحاظ اسناد توسعه 
شهری دارای سابقه کافی است به  طوری  که در سه سند طرح توسعه و 
عمران )طرح جامع( مشهد و دو سند مقياس محله دارای سابقه می باشد. 
سابقه  پژوهی  مورد  به عنوان  آبکوه  محله  انتخاب  عامل  مهم ترین  اما 
اقداماتی است که در محله رخ داده است و می توان به عنوان مؤلفه های 
برنامه ریزی شورشی از آن یاد کرد که در ادامه بيشتر به آن پرداخته شده 
است. این نکته حائز اهميت است که اگرچه محله آبکوه در اسناد توسعه 
شهری به عنوان بافت فرسوده شناسایی شده است اما ازآنجایی که اکثر 
ساکنان این محله فاقد سند برای واحدهای مسکونی شان هستند لذا از 
نوع ماهيِت موضوع، دارای مشکلی همچون سکونت گاه های غيررسمی 

هستند.
هسته اوليه محله آبکوه، پيش از توسعه فيزیکي شهر مشهد به شکل 
روستایي در سال 1100 خورشيدی در فاصله 6 کيلومتري غرب مشهد 
تشکيل شده است )سعيدی رضوانی، 1385(. محدوده های اطراف محله 
از  از دهه 1335 شکل می گيرد و نواحی مجاور آن بعد  آبکوه پيش 
دهه های 1355 و 1365 نيز شکل می گيرد )فرنهاد، 1392(. محله آبکوه 
در منطقه 1 شهرداری مشهد واقع شده است که یکی از برخوردارترین 
مناطق شهرداری مشهد است. جمعيت این محله براساس سرشماری 
نفوس و مسکن و مبتنی بر داده های بلوک آماری سال 1395 برابر 
5295 است )مرکز آمار ایران، 1395(. بررسی وضعيت درآمدی و کالبدی 
ساکنان محله آبکوه بيانگر آن است که ساکنان این محله جزو افراد کمتر 
برخوردار شهر مشهد می باشند. به طور کلی حدوداً 80 درصد بافت آبکوه 
زیر 150 متر می باشد که این نکته بيانگر ریزدانه بودن قطعات درون 
بافت است )فرنهاد، 1392(. معيار ریزدانگی یکی از اصلی ترین مواردی 
است که مدیریت شهری و رویکردهای مرتبط با بافت های فرسوده جهت 
ورود و مداخله در بافت ها به آن متکی هستند. تبارشناسی طرح های 
توسعه شهری و محلی در ارتباط با محله آبکوه که شامل سه طرح 
توسعه و عمران شهر مشهد و دو طرح نوسازی و به سازی برای این محله 
می باشد بيانگر آن است که به  کارگيری عقالنيت ابزاری و عقالنی سازی  
که در پی توجيه این برنامه ها بود با افزایش معيارها و استانداردها و 
ضوابط و مقررات برنامه ریزی شهری هم چون حداقل تفکيک قطعات 
مسکونی در کنار موارد حقوقی همانند مشکل سند ساکنان این محله در 
پی برپایی سياست طرد اجتماعی بودند. هم چنين بررسی کاربری های 
انتفاعی بيانگر آن بود که نسبت آن در طرح های اخير افزایش یافته بود 
که نشان از تشدید رویکرد اقتصادی به محله بوده است. به عبارت دیگر، 
پس از تهيه سه طرح جامع و دو طرح نوسازی و در سال های اخير اتخاذ 
رویکرد بازآفرینی شهری نه تنها مشکالت محله آبکوه حل نشده است 
 Nejati, Sarrafi, Najafzadeh, 2021,( بلکه بر آن افزوده شده است
16(. از لحاظ تاریخی، تکوین برنامه های توسعه شهری در اتصال به 
شبکه مناسبات قدرت صورت پذیرفته است به  طوری  که با عقالنی سازی 
فرآیندهای برنامه ریزی فضایی در درجه نخست با بهره مندی از قدرت 

انضباطی و دانش انضباطی به دنبال علمی جلوه دادن رویکردهای مداخله 
در بافت ها هستند. در درجه بعدی با بهره مندی از ابزارها و اختيارهایی 
که نظام برنامه ریزی فضایی در اختيار صاحبان قدرت و سرمایه می گذارد 
انباشت  در جهت  زندگی  پهنه  در  مداخله  و  زیست-قدرت  اعمال  با 

سرمایه قدم برمی دارند )نجاتی، صرافی، نجف زاده، 1400، 15(. 
در راستای اهداف پژوهش، تعداد 14 مصاحبه با افراد کليدی که در 
حين پژوهش شناسایی شدند انجام شد به  طوری  که تعداد هشت نفر از 
آن ها از مسئولين سابق و کنونی در سازمان های عمومی، دولتی مرتبط 
با پروژه بودند؛ دو نفر از برنامه ریزان مرتبط با پروژه آبکوه و هم چنين 
سه نفر از ساکنان و نمایندگان مردم محله آبکوه. مصاحبه به صورت 
نيمه ساختاریافته طراحی و انجام شد و برای تحليل آن همان طور که 
ادامه تشریح شده است ابتدا کدهای باز استخراج شدند، سپس کدهای 
محوری و در نهایت کدگذاری گزینشی صورت پذیرفت. در مجموع 
تعداد کدهای استخراج شده از مصاحبه ها به ترتيب 345 کد باز، 43 کد 

محوری و 9 کد گزینشی بوده است.

6- یافته های پژوهش
مصاحبه ها  محتوای  تحليل  از  استخراج شده  گزینشی  کدهای 
مسئوالن،  سرمایه گذاران،  محله،  ساکنان  آبکوه،  محله  از  عبارت اند 
برنامه ریزان شهری، دانشگاه، رسانه ها، زیست-قدرت و پاد زیست-قدرت 
)جدول 1(. نخستين کد گزینشی خود محله آبکوه است که هم ساکنان 
و هم مدیران شهری همواره به هویت و جایگاه تاریخی و اجتماعی 
آن اشاره دارند به  طوری  که انسجام اجتماعی و تعامالت اجتماعی مردم 
محله از ویژگی های بارز آن به شمار می رود. هم چنين موقعيت اجتماعی 
محله آبکوه در منطقه یک شهرداری مشهد که از برخوردارترین مناطق 
سرمایه گذاران  توجه  کانون  در  قرارگرفتن  باعث  می باشد  شهرداری 
کدهای  ميان  از  کامل تر  تحليل  است. جهت  شده  مدیران شهری  و 
گزینشی استخراج شده، کدهایی که مرتبط با کنشگران در محله آبکوه 
بودند در یک دسته بندی قرار گرفتند که در ادامه به تشریح آن پرداخته 
شده است. کنشگران محله آبکوه را می توان در چهار دسته خالصه کرد 

)تصویر 1(.
دسته نخست ساکنان محله می باشند که خود به چند گروه قابل 
طبقه بندی هستند. گروه نخست از این دسته که اکثریت ساکنان محله 
را تشکيل می دهند عموم مردم هستند که به لحاظ اقتصادی در سطح 
پایين تری نسبت به محله های اطراف می باشند. ساکنان توانمند اقتصادی 
نيز حدوداً 5 درصد مردم محله را تشکيل می دهند که توان مشارکت 
گروه  مردم  نمایندگان  دارند.  را  محله  توسعه  طرح های  در  اقتصادی 
دیگر از ساکنان محله می باشند. دسته دوم سازمان های عمومی، دولتی 
و شبه دولتی می باشند. دسته سوم نيز برنامه ریزان شهری هستند که 
خود در قالب های مختلف مهندسين مشاور طرح های جامع و تفصيلی 
و یا مشاورین بازآفرینی ایفای نقش می کنند. دسته آخر سرمایه گذران 
می باشند که با توجه به نوع سرمایه گذاری به دو گروه بزرگ و خرد 
تحليل محتوای  به  توجه  با   )1( در جدول  قابل طبقه بندی هستند. 
مصاحبه های صورت گرفته تشریح وضعيت هریک از کنشگران آورده 

شده است )تصویر 2(.
کد گزینشی بعدی نقش دانشگاه در توسعه محله آبکوه می باشد. 
از یک سو ساکنان محله به نقش مثبت افراد دانشگاهی اعم از استادان 
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موقعيت جغرافيایی استراتژیک محله به لحاظ اقتصادی باعث شده است موقعيت جغرافيایی محلهمحله1
که در کانون توجه سرمایه گذاران و مدیران شهری قرار بگيرد.

ساکنان2

مردم،  نمایندگان  مردم،  عموم 
جدید  ساکنان  محله،  اوليه  ساکنان 
محله،  در  ماندن  به  تمایل  محله، 
محله،  ترک  و  فروش  به  تمایل 

ظرفيت اقتصادی ساکنان

شهری  برنامه ریزان  و  مسئولين  سرمایه گذاران،  ساکنان،  دسته  چهار 
می باشند.  درگير  محله  در  مستقيم  به طور  که  هستند  کنشگرانی 

توضيحات بيشتر در شکل 1 و جدول 2 آورده شده است.

سرمایه گذاران سرمایه گذاران3 کالن،  سرمایه گذاران 
خرد 

مسئولين4

مسئولين،  و  مردم  بين  اعتماد  نبود 
و  مردم  بين  اعتمادسازی  لزوم 
مسئولين، اختالفات درونی مدیریت 
نبودن سازمان های  پاسخگو  شهری، 
مدیریت  بين  اختالفات  شبه دولتی، 
شبه دولتی،  سازمان های  و  شهری 
شهری،  مدیریت  رویکرد  تغيير 
سازمان های  مابين  تفاهم نامه 
دولتی، شبه دولتی و عمومی، رویکرد 
پروژه  رویکرد  شهرداری،  اقتصادی 

محور شهرداری

برنامه ریزان 5
شهری

دفتر  طریق  از  محله  خدمات  بهبود 
توسعه محله، نقش مهندسين مشاور 
در  شهری  توسعه  اسناد  تهيه  در 
از  استفاده  غالب،  گفتمان  راستای 
اسناد  توجيه  در  ابزاری  عقالنيت 

توسعه شهری

دانشگاه6
پشتيبانی  با  غالب  گفتمان  ترویج 
بر  دانشگاه  تأثير  ابزاری،  عقالنيت 

تغيير گفتمان غالب
محله  در  غيرمستقيم  کنشگران  به عنوان  می توان  را  رسانه ها  و  دانشگاه 
طبقه بندی کرد که اگرچه به طور مستقيم حضور ندارند اما در قالب یکی 
از دو گفتمان غالب و گفتمان آلترناتيو به پشتيبانی از کنشگران مستقيم 

می پردازند. رسانه ها7
و  فرسوده  غالب  گفتمان  ترویج 
غيررسمی، مقابله با گفتمان غالب و 

ترویج حق به سکونت

زیست-قدرت5

غيررسمی،  و  فرسوده  بافت  گفتمان 
سياست  دائمی،  استثنایی  وضعيت 
خدمات  ارائه  عدم  اجتماعی،  طرد 
شهر  منافع  ترجيح  مناسب،  شهری 
به منافع محله، سياست های تملک، 
مالی،  اوراق  تجميع،  سياست های 
واحدهای  برای  سند  صدور  عدم 
با  قيمت گذاری  تفاوت  مسکونی، 

محله های اطراف

شکل گيری فضا در محله آبکوه از برآیند این دو نوع نيرو یعنی زیست-
قدرت و پادزیست-قدرت ایجاد شده است. به عبارت دیگر، در گفتمان 
غالب به کارگيری سياست هایی همانند گفتمان فرسوده و غيررسمی، طرد 
از  مبتنی بر قدرت-دانش هستند  اجتماعی، تملک و تجميع که عمدتاً 
نيروی  دیگر  سوی  از  می شود؛  دعوت شده  فضاهای  ایجاد  باعث  یک سو 
مقابل در گفتمان آلترناتيو که با بهره مندی از عناصر برنامه ریزی شورشی 
از قبيل آگاهی تاریخی جمعی، پيشروی آرام و چانه زنی به شکل گيری 
فضاهای خلق شده می انجامد و در مجموع از برآیند این دو نيرو است که 

محله شکل گرفته است.
پادزیست-6

قدرت

به  حق  مردم،  جمعی  مقاومت 
انسجام  محله،  در  ماندن  و  سکونت 
اجتماعی مردم محله، آگاهی تاریخی 
جمعی ساکنان،  پيشروی آرام مردم، 
بهبود  مسئولين،  با  مردم  چانه زنی 

خدمات با پيگيری مردم

جدول 1- کدهای گزینشی، محوری و تحلیل آن ها.

با  نام می برند که  از سایر دانشگاه ها  یا استادان مدعو  ساکن محله و 
برگزاری نشست ها و کنفرانس ها به نقد طرح های توسعه شهری و محلی 
و ضرورت تغيير رویکرد مداخله در بافت آبکوه پرداختند که این امر راهی 
را برای عقالنی جلوه دادن نقدهای ساکنان محله نسبت به طرح های 
تهيه شده نزد مدیران شهری باز کرد. اما از سوی دیگر نيز باید به تعداد 
زیاد پایان نامه ها و مقاالتی اشاره کرد که وضعيت محله آبکوه را همچون 

گفتمان غالب که در مقدمه ذکر شد ناشی از ساخت وسازهای خارج از 
ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری می دانند و راه حل برون رفت از 
این وضعيت را افزایش مشارکت مردم در نوسازی واحدهای مسکونی بر 
می شمرند اگرچه همان طور که پيش تر ذکر شد این راه حل ها خارج از 

توان اقتصادی اکثریت مردم محله است.

برنامه ریزی شورشی در فضاهای خاکستری؛ موردپژوهی: محله آبکوه مشهد
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تحلیل وضعیتدسته فرعیدسته اصلی

ساکنان

عموم مردم

ساکنان اوليه:

	 ساکنانی که ملک خود را فروختند. درصد کمی از این افراد توانستند در مکانی بهتر خانه بخرند اما اکثر این
افراد در محالت دورتر و در حاشيه شهر اسکان یافتند.

	.ساکنانی که در محله ماندند

• به دالیل مختلف اعم از دسترسی به فرصت های شغلی، احساس تعلق به محله، ظرفيت پایين 	
اقتصادی برای خرید واحد مسکونی مشابه و غيره تمایل به ماندگاری در محله دارند. اکثر ساکنان 

محله در این دسته هستند.

• تمایل به فروش با نرخ باالتر دارند.	

ساکنان جدید:

	.مستأجرانی که به دليل اجاره پایين آمدند

	.افرادی که به دنبال بورس  بازی زمين هستند

	.افرادی که برای بزهکاری آمدند

ساکنان توانمند 
اقتصادی

کمتر از 5 درصد ساکنان اوليه هستند که توانایی مشارکت اقتصادی در طرح های توسعه شهری دارند. البته 
این افراد نيز هم اکنون به دليل مشکالت پيش آمده بين سازمان های دولتی، شبه دولتی و مدیریت شهری امکان 

ساخت وساز و اخذ سند ندارند.

به دو دسته تقسيم شدند که یا به دليل پيگيری مطالبات مردمی هنوز بين مردم دارای اعتبار هستند و افرادی که نمایندگان مردم
به دنبال منافع شخصی بودند و برای مردم آشکار شده و دیگر بين مردم اعتبار ندارند.

برنامه ریزان شهری

برنامه ریزان دارای نقشی دوگانه هستند که یا در قالب طرح های توسعه شهری اعم از طرح جامع یا طرح نوسازی به مهندسين مشاور
دنبال عقالنی سازی و توجيه اهداف سایر کنشگران بودند و یا اینکه در پی منفعت عمومی بوده اند.

مشاورین بازآفرینی
نقشی دوگانه دارند که از یک سو همانند مهندسين مشاور طرحی در مقياس محله برای توسعه محله در خدمت 

منافع سرمایه گذاران تهيه می کنند و یا اینکه از سوی دیگر با چانه زنی با مسئولين مرتبط در بهبود کيفيت زندگی 
محله تالش می کنند.

جدول 2- تحلیل وضعیت انواع کنشگران در محله آبکوه.

تصویر 1- دسته بندی انواع کنشگران در محله آبکوه
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سازمان های عمومی، 
دولتی و شبه دولتی

مدیریت شهری

 بافت 	 اجرایی  مدیریت  بازآفرینی،  سازمان  فرهنگی،  معاونت  اقتصادی،  معاونت  مابين  شهرداری  درون 
آبکوه تضاد منافع وجود دارد و هر بخش اقداماتی را در جهت منافع سازمانی پيش می برد.

 شورای شهر در دوره های مختلف در جهت تسهيل سرمایه گذاران و بعضاً در مخالفت با آن ها و در جهت 	
پيگيری منافع عمومی مردم عمل کرده است.

سازمان های دولتی 
)استانداری و سایر(

 به دنبال حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و سياسی بافت هستند.	

سازمان های 
شبه دولتی

 نقشی دوگانه دارند به  طوری  که بدنه ميانی آن ها دیدگاه اقتصادی دارند و بدنه باالیی آن  ها دغدغه های 	
اجتماعی و سياسی دارند. 

سرمایه گذاران
سرمایه گذاران بزرگ

پس از تائيد نشدن طرح های پيشنهادی آن ها توسط کميسيون ماده 5، برای سرمایه گذاری در محله به دالیل مختلف 
اعم از توجيه پذیرنبودن طرح به لحاظ اقتصادی، بالتکليف بودن طرح و ذهنيت منفی به محله دیگر تمایل و رغبتی 

ندارند. شهرداری به دنبال ترغيب این گروه است که تاکنون موفق نبوده است.

سرمایه گذاران خرد 
)امالکی(

در حال حاضر به دليل اختالف قيمت خرید توسط کارگزاران شهری و قيمت واقعی آن، به خریدوفروش می پردازند.

کد گزینشی بعدی که حائز اهميت می باشد نقش رسانه ها در توسعه محله 
آبکوه است. همچون سایر موارد مطرح شده نقش رسانه ها را می  توان از 
جنبه دو نوع گفتمان متفاوت مطرح کرد؛ جنبه نخست روزنامه هایی که 
در قالب گفتمان نخست با تهيه خبرها و گزارش هایی عناوینی همچون 
»تجميع قطعات کليد حل مشکالت بافت فرسوده« را برمی گزینند که 
عماًل بيانگر راه حل اقتصادی خارج از توان اقتصادی ساکنان است که در 
نهایت منجر به فروش واحد مسکونی و ترک محله می شود. نمونه دیگری 
که به تعداد زیادی قابل مشاهده است تصاویری است که رسانه ها از محله 
آبکوه به عنوان محله ای فرسوده نمایش می دهند که اکثر این تصاویر نه 
واحد مسکونی بلکه دیوارها و نخاله هایی است که توسط خود مدیریت 
شهری تملک، تخریب و بعضاً نخاله های آن باقی مانده است. به عبارت 
دیگر، آن چه که ناشی از مداخله مدیریت شهری به وجود آمده است در 
تصاویر به عنوان فرسودگی بافت نمایش داده می شود. اما از سوی دیگر 
رسانه هایی هستند که در قالب گفتمان آلترنانيو بيانگر مشکالت مردم در 
وضع کنونی و راه حل هایی به جز نوسازی، تجميع و یا سایر موارد مشابه 
پيشنهاد کرده و یا عذرخواهی مدیران شهری بابت مداخله در بافت و 

عدم موفقيت در اجرای طرح ها را به صراحت منعکس می کنند.
از  با کد گزینشی زیست-    قدرت که می تواند شبکه ای  ارتباط  در 
از  بخشی  حتی  و  شهری  برنامه ریزان  غيردولتی،  دولتی،  کنشگران 
نمایندگان و ساکنان محله را شامل شود، نيز می توان بيان کرد که 
به طور کلی بيانگر گفتمان غالب در ارتباط با بافت هایی است که فرسوده 
در  افرادی  بيانگر سکونت   این گفتمان  ناميده می شود.  غيررسمی  یا 
محله هایی خارج از مرز رسمی شهر و یا داخل محدوده قانونی شهر 
با ساخت وسازهایی خارج از ضوابط و مقررات رسمی نظام برنامه ریزی 
شهری است. در این گفتمان، ساکنان این محله ها اغلب به آن چه مشاغل 
غيررسمی ناميده می شود مشغول به کار هستند و مشکالت اجتماعی و 
فرهنگی متعددی در این نواحی رخ می دهد. لذا، این محله ها بافت های 
فرسوده و سکونت گاه های غيررسمی ناميده می شود که به عنوان یک 
چالش جدی مطرح شده و رویکردهای مختلف در پی حل مشکالت 
این  در  اصلی  سياست  هستند.  آن ها  اقتصادی  و  اجتماعی  کالبدی، 
گفتمان تملک و طرد ساکنان محله است. به طور مثال یکی از مدیران 
شهری در این زمينه بيان می کند که »هدف نهایی طرح تملک بود 
ولی هدف های جزئی تشویق به تجميع که البته مردم ظرفيت اقتصادی 
برای این کار نداشتند. تملک انجام می شد ولی با رضایت مردم« یا مدیر 

دیگری که اذعان داشت »یک جنبشی از سال 91 در شهرداری راه 
افتاد که بریم در بافت های فرسوده مداخله کنيم همانند آبکوه، عامل و 
وکيل آباد. گفتيم چون پول داریم وارد شویم.« اگرچه در طی این سال ها 
احکام مختلفی در طرح های توسعه شهری و محلی برای محله تجویز 
شد اما محتوای این طرح ها تا حد زیادی ثابت ماند به  طوری  که یکی 
از برنامه ریزان شهری مرتبط با محله آبکوه بيان می کند »تا قبل سال 
1392 مدیریت اجرایی پروژه کارش فقط تملک بود. با توجه به انتقادات 
به طرح اول طرح دوم سال 95 تهيه و مصوب می شود اما همان هم کلی 
ایراد دارد به لحاظ تأمين خدمات و مقياس انسانی و تا اآلن فقط 1 واحد 

اجرا شده است.« 
این اقدامات در قالب رویکردهای مختلف گاه با عنوان نوسازی و 
به سازی انجام می شود و گاه با عنوان بازآفرینی اما با همان محتوای 
قبلی. در این راستا یکی از مدیران مصاحبه شونده بيان می کند: »قدیم 
شهرداری به جای مردم تصميم می گرفتند و اجرا هم می کردند؛ اآلن در 
بازآفرینی با شيوه جدیدی به جای مردم تصميم می گيرند. مثالً به جای 
حق انتخاب برای مردم محله، گزینه را برای مردم محله انتخاب می کنند 
همانند گزینه رفتن برای مردم آبکوه و گزینه ماندن برای مردم طرق و 
حاال در این راه رسيدن به این گزینه از طریق بازآفرینی مشارکت مردم را 
می خواهند.« »مدیریت شهری تصویر روشنی از اینکه بازآفرینی چيست 
و آنجا چه کاری باید بکند ندارد و هنوز با وجود تغيير رویکرد به دليل 

نداشتن اعتقاد هنوز همان رویکرد قدیم ته دلش دارد.«
 از جمله موارد ذکرشده در مصاحبه ها می توان در درجه نخست 
به ویژه  اشاره کرد که مورد توجه همه کنشگران  به عنوان »فرسوده« 
برای  را  منفی ای  اجتماعی  و  روانی  پيامدهای  که  بود  محله  ساکنان 
ساکنان به بار آورده است. به همين دليل که حتی سرمایه گذاران هم 
رغبت سرمایه گذاری در این محله را ندارد به  طوری  که یکی از مدیران 
بيان می کند »مشکل اآلن اسم آبکوه است. سرمایه گذار به خاطر اسم 
آبکوه حاضر نيست 5 ميليارد پول بياورد.« وضعيت استثنایی دائمی از 
دیگر مشکالتی است که ساکنان محله از آن رنج می برند به  طوری  که 
در سال های اخير نه امکان خریدوفروش رسمی و نه امکان ساخت وساز 
برای مدت زمان طوالنی  بالتکليفی  و  استثنایی  این وضعيت  و  دارند 
باقی مانده است که یا مجبور به زندگی به شيوه کنونی و یا فروش 
واحد مسکونی خود به مدیریت شهری هستند. این مشکل عمدتاً از 
نداشتن سند برای واحدهای مسکونی شان ناشی می شود که نيازمند 
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همکاری بين سازمان های مختلف از جمله شهرداری و سایر سازمان های 
شبه دولتی که مالکيت برخی قطعات محله را دارند و هم چنين سازمان 
ثبت اسناد است. در این راستا یکی از مدیران شهری بيان می کند که 
»اگر تصميم گيری برای محله آبکوه را سه ضلع در نظر بگيریم )مردم، 
آستان  و  اوقاف  ميز  و  صندلی  شبه دولتی(  سازمان های  و  شهرداری 
هميشه در جلسات خالی بوده است«. عدم ارائه خدمات شهری همچون 
مدیریت  توسط  خریداری شده  قيمت  تفاوت  و  شهر  محله های  سایر 
شهری نسبت به واحدهای مسکونی دارای سند در نواحی مجاور از دیگر 
مشکالت مطرح شده توسط ساکنان محله است. به طور کلی همان طور 
که یکی از مدیران در مصاحبه بيان می کند »طرح های توسعه محلی 
و شهری به نفع طبقه متوسط به باال است و طبقه فقير دارای منافع 

ظاهری است و عماًل برای آن ها محقق نمی شود.«
مختلفی  اقدامات  پادزیست-     قدرت  گزاره  با  ارتباط  در  نهایت  در 
مؤلفه های  قالب  در  که  است  داده  رخ  محله  این  کنشگران  سوی  از 
برنامه ریزی شورشی )تصویر 2( که پيشتر بدان اشاره شد در این بخش 
تشریح شده است. این نکته حائز اهميت است که در ادبيات نظری 
برنامه ریزی شورشی، مؤلفه »چانه زنی« ذکر نشده بود و به عنوان یکی از 
یافته های این پژوهش از تحليل مورد پژوهی به دست آمد که متفاوت 
از چانه زنی در برنامه ریزی مشارکتی می باشد که در ادامه جزئيات آن 
تشریح شده است. با وجود ضوابط و مقررات سه طرح توسعه و عمران 
فضاهای  مجموع  آبکوه  محله  برای  نوسازی  طرح  دو  و  مشهد  شهر 
دعوت شده درصد ناچيزی را شامل می شود به  طوری  که صرفاً 8 درصد 
واحدهای مسکونی دارای پروانه ساخت می باشند و مابقی بدون مجوز 
اقدامات  مجموعه  هم چنين  می شوند.  معامله  قولنامه ای  به صورت  و 
مجموعه مدیریت شهری و سازمان های دولتی و شبه دولتی با همکاری 
بانک ها برای تملک واحد های مسکونی مطابق طرح تا سال 1399 منجر 
به تملک 38 بافت شده است و در این زمينه با توجه به قيمت پيشنهادی 
و مشکالتی که فروش و ترک محله برای ساکنان در پی دارد باعث شده 
است که به مقاومت و اقدامات ضدهژمونيک در برابر اجرای این طرح ها 
بپردازند و نظم موجود را نادیده بگيرند. این اقدامات باعث شده است که 
تا حدودی نظر مدیران شهری درباره نوع اقدام در این محله تغيير کند. 
همان طور که مدیران شهری بيان می کند »خالصه دیدگاه شهرداری 

ابتدا دید اقتصادی به آبکوه بود و تراز اقتصادی مثبت. بعد از گذشت 
زمان و اجرا نشدن طرح مصوبه شورای شهر مبنی بر تراز صفر پروژه مد 
نظر قرار گرفت. رویکرد اآلن شهرداری آن است که با تراز منفی کم هم 

شده پروژه انجام و به اتمام برسد.«
هم چنين ویژگی بارزی که در مصاحبه ها چه توسط ساکنان و چه 
توسط مدیران شهری نمایان است مقایسه سرنوشت ساکنان این محله 
با محله های مجاور حرم مطهر است که پس از فروش واحدهای خود 
مجبور به سکونت در محله هایی دورتر از نواحی مرکز شهر شده اند که 
دسترسی به محل اشتغال و خدمات برای آن ها چه به لحاظ زمانی و 
چه به لحاظ مالی سخت تر شده است و نشان از آگاهی تاریخی جمعی 
بيان  شهری  مدیران  از  یکی  که  همان طور  است.  کنشگران  بين  در 
می کند »شهرداری خطای محاسباتی داشت زیرا فکر می کردند که با 
پول می شود کل محله را خرید ولی مردم انسجام اجتماعی داشتند و 
مقاومت کردند. مردم آبکوه از مردم دور حرم برای مقاومت در این زمينه 
منسجم تر بودند. ساکنان آبکوه به سالخوردگی ساکنان دور حرم نبودند 
و نسل بعدی هم در همان آبکوه ساکن هستند پس به سادگی مثل دور 

حرم حاضر به تخليه نيستند.« 
مناسب  شهری  خدمات  تأمين  برای  محله  ساکنان  هم چنين 
سکونت گاه با توسل به تجمع های آرام خانوادگی و چانه زنی با مدیران 
شهری و گاه با پيش گرفتن سياست های خيابانی و پيشروی آرام فضاهایی 
که برای پارکينگ، تفریح و فراغت و یا حتی مشاغل محلی مناسب بوده 
است را حتی به صورت موقت به دست آورده اند. در همين زمينه یکی 
از نمایندگان مردم تشریح می کند که »مردم یک بار در برف زمستان 
سه راه فلسطين را بستند. از دو هفته قبل به استانداری، شهرداری و 
پليس نامه زده شد که ما این مشکالت را داریم و به مردم اگر پاسخ گو 
نباشيد مسئوليت اعتراض و نتایج آن به عهده شماست و از کنترل ما 
خارج است. چندبار برای این ارگان ها نامه زده می شد و قبل از اعتراض ها 
اعالم می شد که این آخرین نامه است و فالن روز و ساعت اعتراض انجام 
می شود. بعد از ارسال نامه سوم تجمع انجام می شد. اعتراض ها باال گرفت 
و پليس با شهردار منطقه 1 تماس گرفت و شهردار به سرعت خودش را 
به محل تجمع رساند تا مردم سریع تر راه را باز کنند. چند درخواست 
مطرح کردیم: قيمت کارشناس برای خرید امالک، نمایش طرح به مردم، 
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شهرداری حق خرید ندارد تا طرح به مردم ارائه شود. شهردار با خط خود 
این موارد را در مسجد صورت جلسه کردند تا مردم راه را باز کردند.« ذکر 
این نکته حائز اهميت است که مؤلفه چانه زنی در شرایطی که جامعه 
مدنی قوی وجود دارد و بسترهای اجتماعی و سياسی برای مشارکت 
مهيا است، بهره مندی از ویژگی چانه زنی نيز فراهم است همانند آن چه 
در برنامه  ریزی مشارکتی و برنامه ریزی دادوستدی وجود داشته است. 
اما در شرایطی که امکان مشارکت و چانه زنی فراهم نشده است این 
اقدامات ضدهژمونيک است که شرایط چانه زنی را بين مردم و مسئولين 
مدیریت شهری ایجاد می کند. به عبارت دیگر، تفاوت این نوع چانه زنی 
که می توان آن را »چانه زنی شورشی« ناميد با چانه زنی که در برنامه ریزی 
مشارکتی وجود داشته است این است که از ابتدا شرایط آن در فرآیند 

برنامه ریزی دیده نشده است بلکه با اقدامات خود مردم شرایط آن فراهم 
می شود. ازاین رو، اقدامات ضدهژمونيک مردم نه برای برهم زدن نظم 

عمومی بلکه برای ایجاد شرایط چانه زنی انجام می شود.
از  نهایت آن چه که دراین بين خواسته ساکنان و حتی برخی  در 
مدیران شهری و برنامه ریزان شهری است آن است که به جای پيگيری 
تملک و طرد ساکنان محله که در گفتمان غالب جای دارد حق به 
سکونت و حق به ماندن ساکنان در محله به رسميت شناخته شود و 
اقداماتی در جهت بهبود کيفيت زندگی انجام شود. این نوع از توسعه 
می تواند به عنوان گفتمان آلترناتيو، توسعه ای از نوع دیگر را نه تنها برای 
مردم محله بلکه برای کل شهر به ارمغان آورد که نویدبخش آینده ای 

روشن برای نظام برنامه ریزی فضایی ایران خواهد بود.

نتیجه
برنامه ریزی رادیکال را می توان به صورت پيوستاری تعریف کرد که 
یک سمت طيف آن تغيير کامل سازوکارهای قدرت است که به دنبال 
تغيير ساختار قدرت است، تا طيف دیگر آن که اگرچه قواعد بازی وضع 
موجود را به رسميت نمی شناسد اما از موضعی متفاوت روابط قدرت و 
منفعت در نظام شهری را تحليل می کند تا منافع عمومی مردم تأمين 
شود که عمدتاً از طریق سياست های خيابانی و پيشروی آرام مردم این 
مسير را طی می کند. برنامه ریزی شورشی را می توان در دسته دوم قرار 
داد. در کشورهای توسعه یافته که الزامات قانونی مشارکت وجود دارد و 
جامعه مدنی فعال است بسترهای مشارکت و اثرگذاری مردم بر طرح های 
توسعه شهری و محلی دیده شده است اما در شرایطی که بسترهای 
قانونی مشارکت مردم در فرآیند برنامه ریزی فضایی مهيا نباشد و جامعه 
مدنی ضعيف است شاهد بروز برنامه ریزی شورشی هستيم که اغلب در 
جهان جنوب رخ می دهد. برنامه ریزی شورشی برخالف ترجمه ای که در 
فارسی شده است آن چنان مفهوم شورشی ندارد و معناهایی که برای آن 
تصور می شود همانند شورش، بی نظمی و تصرف به خصوص در ایران 
معنا ندارد. در ایران، به دليل فلسفه کمک به نيازمندان بستر وجود 
آن بيشتر ملموس است و به نوعی امکان اثرگذاری مردم بر طرح های 
توسعه شهری بدون وجود بستر قانونی مشارکت است. در محله آبکوه 
اتفاقاتی که متأثر از طرح های توسعه شهری و محلی و مداخله بزرگ 
مالکان و مدیران شهری و سرمایه گذاران در حال پدیدار شدن است، 
سياست هایی مشابه سياست های نئوليبرال است که برتری سود سرمایه، 
تملک و طرد اجتماعی و نهایتاً اعيان سازی است. لذا، در این شرایط که 
سياست هایی عليه اجتماع فقرزده و منافع عمومی رخ می دهد بستر 

برنامه ریزی شوشی می تواند فراهم شود.
محله آبکوه مشهد به عنوان یکی از فضاهای خاکستری تحت تأثير 
روابط قدرت و سرمایه و دو گانه انگاری های رسمی/غيررسمی و فرسوده 
در یک حالت موقتی بودن دائم همواره در انتظار اصالح شدن بوده است 
و با وجود تهيه طرح های توسعه شهری و محله ای در دهه های مختلف 
هم چنان در حالت بالتکليفی قرار دارد. گفتمان غالب در این دوران 
همواره این بوده است که به دليل مواردی که از سوی مدیریت شهری 
به عنوان مشکل ذکر شده است همانند ميانگين مساحت قطعات در 
بافت که به اصطالح ریزدانه معرفی می شود و یا مشکالت فرهنگی و 
اجتماعی که بيشتر ناشی از مداخالت صورت گرفته در بافت و رها کردن 

اراضی بایر در محله می باشد، به عنوان بافت فرسوده ناميده شده و راه حل 
ارائه شده برای این محله در اسناد مختلف با هدف طرد و خروج ساکنان 
این محله و جایگزینی با افرادی دیگر است که به لحاظ اقتصادی و 
اجتماعی توانمند بوده و قادر باشند واحدهای مسکونی با ضوابط ذکر 
شده در اسناد توسعه شهری تهيه نمایند. اما آن چه که در این پژوهش 
سعی بر نمایش آن بود، این است که این نحوه سکونت نه تنها مطابق 
گفتمان نخست چالش نيست بلکه آن را به عنوان یک راه حل در نظر 
می گيرد که ساکنان این محله ها در کمبود عرضه مسکن قابل استطاعت 
که جزو نيازهای اساسی شهروندان می باشد و در قانون اساسی کشور نيز 
ذکر شده است، خود توانسته اند سرپناه و مسکنی حداقلی برای زندگی 
خود و خانواده شان تأمين کنند. با توجه به بررسی های انجام شده توليد 
فضا در این محله نه صرفاً براساس ضوابط و مقررات طرح های توسعه 
شهری و محله ای بلکه هم چنين براساس برنامه ریزی شورشی پيش رفته 

است. 
ذکر این نکته حائز اهميت است که هر نوع مخالفت و مقاومتی 
ویژگی های  شامل  باید  و  ناميد  شورشی  برنامه ریزی  نمی توان  را 
فراملی(  )همبستگی  مکانی  جمعی(،  تاریخی  )آگاهی  زمانی  فراروی 
اقدامات  و عملی )فضاهای خلق شده در مقابل فضاهای دعوت شده(، 
ضدهژمونيک، سياست های خيابانی و پيشروی آرام، چانه زنی شورشی و 
نهایتاً راحل های نوآورانه و توسعه ای از نوع دیگر باشد. بررسی ویژگی های 
ذکرشده بيانگر آن است که برنامه ریزی شورشی در طی ده سال در این 

محله در حال رخ دادن است.
بررسی ویژگی نخست برنامه ریزی شورشی یعنی فراروی در محله 
آبکوه بيانگر آن بوده است که در زمان، مکان و کنش فراروانه بوده است 
به  طوری  که ساکنان این محله همواره خود را در مقایسه با سرنوشت 
ساکنان قبلی که زمين های خود را فروختند و به مکان های دورتر نسبت 
به محل کار خود در پيرامون شهر رفته اند و یا در مقایسه با ساکنان 
پيرامون حرم مطهر رضوی و یا محله خاک سفيد که سرنوشت مشابهی 
مرکز شهر  از  دورتر  نواحی  به  جابجایی  و  زمين هایشان  فروش  برای 
داشتند. بنابراین جست وجوی آگاهی تاریخی و ارتقای حافظه جمعی 
تاریخی از تجارب سایر نواحی مشابه باعث شده است که مردم محله در 

اقدامی جمعی در مقابله طرد محله مقاومت داشته باشند. 
کنش جمعی و اقدامات ضدهژمونيک ساکنان محله در مقابل ضوابط 
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و مقررات طرح های توسعه شهری منجر به بسيج شدن آن ها شده و نهایتاً 
حق به شهر خودشان را مطالبه می کنند به  طوری  که اغلب موارد مد نظر 
سه طرح جامع شهر برای محله آبکوه نه تنها اجرایی نشده است بلکه 
طرح نوسازی محله سال 1390 با اعتراضات و اقدامات مردم در سال 
1395 بازنگری شد و ضوابط آن تا حدودی به نفع خواسته های مردم شد 
هرچند که آن طرح هم نيز با مقاومت مردم اجرایی نشد. آن ها، خود را به 
فضاهایی که توسط استانداردهای طرح های تفصيلی و طرح های نوسازی 
محله ارائه شده است یعنی فضاهای دعوت شده محدود نکردند )هرچند 
که اکثریت ساکنان استطاعت مالی این امر را هم نداشتند( و در طی 
این دوران فضاهای خاص خود را اعم از مسکونی و غيرمسکونی در محله 
خلق کرده اند و به نوعی فضاهای خلق شده را توليد کرده اند که حدوداً 
90 درصد ساخت وسازها را شامل می شود که برطرف کننده نيازهای 
آنها و در مقابله با ضوابط و استانداردهای طرح های توسعه شهری است. 
در برخی از دوران ساکنان محله که اغلب جزو گروه های فاقد امتياز به 
شمار می روند به دليل ضرورت بقا و یک زندگی آبرومندانه این خواسته ها 
را گاه با مذاکرات با مدیران شهری و محلی و گاه با تجمع های آرام 
خانوادگی پيش برده اند به  طوری  که شاهد آن هستيم که از امکانات مواد 
مصرف جمعی )گاز یا آب( تا فضاهای عمومی )پياده روها و پارکينگ ها( 
و زمين های تملک شده رهاشده برای خدمات رفاهی شخصی یا جمعی از 
پارکينگ گرفته تا فضاهای بازی و فراغت و مذهبی برای استفاده ساکنان 
و یا شاغالن مورد استفاده آن گروهی از مردم است که هم چنان در محله 
مانده اند و محله را ترک نکرده اند و این امر بيانگر پيشروی آرام مردم در 

طی این سال ها بوده است. 
بوده است  این محله قدرت چانه زنی مردم  نکته حائز اهميت در 
که برخالف مدل های غربی برنامه ریزی شورشی که گاها راه رسيدن 

این  اقدامات خرابکارانه است، مردم  از طریق شورش و  به خواسته ها 
محله همواره به صورت مسالمت آميز و با انجام مکاتبات رسمی از طریق 
نماینده های خود با مقامات مسئول محلی و ملی همواره راه چانه زنی و 
گفتگو را باز گذاشته اند و حتی با وجود انجام تجمع های آرام خانوادگی 
از انجام هرگونه مداخله توسط افراد غریبه و به شورش کشيده شدن 
این تجمعات پرهيز کرده اند. این نوع از چانه زنی را که می توان چانه زنی 
شورشی ناميد برخالف چانه زنی در برنامه ریزی مشارکتی که زمينه های 
بروز آن مهيا است، در برنامه ریزی شورشی مردم با اقدامات ضدهژمونيک 
روند  می کنند.  فراهم  را  مدیران شهری  با  چانه زنی  شرایط  خودشان 
اقدامات و نوع مداخله مدیران شهری در این محله نشان می دهد که این 
تصور که آلترناتيوی برای توسعه محله آبکوه به جز طرد آن ها وجود ندارد 
کمرنگ شده است و اميد برای توسعه ای از نوع دیگر با حفظ ساکنان 
محله وجود دارد هرچند که مسير رسيدن به این اميد هم چنان دشوار 

به نظر می رسد.
در پایان توصيه می شود که مدیران شهری و حرفه مندان برنامه ریزان 
شهری به جای گفتمان غالب که این محله ها را دارای مشکالت متعدد 
را طرد ساکنان و  راه حل  و  و کالبدی می پندارد  اقتصادی  اجتماعی، 
جایگزینی با افراد توانمند اقتصادی و اجتماعی از طریق نوسازی اما 
با عناوینی همچون بازآفرینی در نظر می گيرند پرهيز کنند و با التزام 
به گفتمان آلترناتيو حق به سکونت و حق به شهر این شهروندان را به 
رسميت شناخته و این نوع سکونت را نه به عنوان چالش بلکه به عنوان 
راه حل در نظر بگيرند و با کمک و همکاری مدیران شهری و برنامه ریزان 
شهری در پی تأمين تأسيسات و تجهيزات شهری در سطح محله در حد 

معقول جهت بهبود کيفيت زندگی اقدام کنند. 

پی نوشت ها

1. Phronetic Planning Research.
2.Social Mobilization.
3. Insurgent Historiographies.
4. Fortaleza.  5. Illinois.
6. Transgressive.  7. Invented Spaces.
8. Invited Spaces.  9. Counter-Hegemonic.
10. Imaginative.  11. Street Policies.
12. Slow Progression. 

و   Reform واژه  دو  ترکيب  از  را   Refolution واژه  بيات  آصف   .13
Revolution ایجاد کرده است که معادل فارسی آن »اصقالب« ترکيبی از دو 

واژه اصالح و انقالب است.
14. Permanent State Of Exception
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In spite of existing several urban development plans in 
recent decades in global south and developing countries 
like Iran by applying usually instrumental rationality, 
the problem of informal settlements is getting worse 
and worse. Therefore, rather than analyzing the process 
and implementation of urban development plans, the 
hidden aspect of urban theory, power, and the effect of 
that in the process of urban planning must be consid-
ered that usually is neglected by urban planners. Gray 
spaces are affected by power and capital relations and 
also formal-informal dualism put these spaces in a per-
manent temporariness that always make them wait to 
be modified. Since power-based relations are strongly 
in favor of the upper class, its living spaces are affected 
by these relations and experience different social, eco-
nomic, environmental and physical problems. Like the 
other parts of the city, gray spaces, which are also re-
ferred to by stigmas such as informal settlements and 
urban decay, have urban development plans. However, 
the spaces are being formed inconsistent with the rules 
and standards presented in urban plans through insur-
gent planning. The present study aims to present how 
gray spaces are formed through insurgent planning 
not the formal procedures of spatial planning. Using 
a social constructivism approach and a Foucauldian 
discourse analysis, the current study identifies two dis-
courses. First, the common discourse which has tried 
to create invited spaces through power-knowledge. 
Second, the alternative discourse that has tried to cre-
ate invented spaces through insurgent planning. To 
investigate power relations and insurgent planning in 
Abkooh Neighborhood, documentary studies and field 
observations are carried out. Moreover, some In-depth 
Interviews are performed with urban authorities, urban 

*  This article is extracted from tthe first author’s doctoral dissertation, entitled: “Explanation of the power-knowledge role in the process of 
spatial planning; Case study: Abkooh neighborhood in Mashhad metropolitan” under the supervision of second and and the advisory of third 
author.
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planners, and Abkooh residents. In the point of view of 
Foucault power-knowledge the production of space is 
not just the results of laws and formal process of urban 
planning. In fact, several different factors such as disci-
plinary discourse, disciplinary institutions, permanent 
state of exception and biopower have been affecting 
the production of space. Moreover, In the common dis-
course, settlements in gray spaces are affected by power 
and capital relations and they are treated as a problem 
while it is considered a solution for providing afford-
able housing in alternative discourse. The results indi-
cate that in spite of different urban development plans 
for Abkooh Neighborhood, the production of space has 
been affected by insurgent planning. In other words, In 
Abkooh Neighborhood in Mashhad, spaces are being 
produced by insurgent planning not formal procedures 
of urban planning and that is why academics and urban 
planning practitioners must consider this issue.  Due to 
the lack of affordable housing in Abkooh, the residents 
have built some housing with minimum standards, So, 
urban authorities are expected to provide at least com-
munity facilities in order to improve the quality of life 
in these areas. urban planners in addition to traditional 
urban planning approaches that they have learned in 
university, must consider power-knowledge issue in 
the process of urban planning to be more efficient in 
the informal process of urban planning.

Keywords
Insurgent Planning, Gray Spaces, Critical Discourse 
Analysis, Power-Knowledge.


