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مفهــوم حــق بــه شــهر ایــن روزهــا بــه طــور نســبت ًا گســترده و بــه نحــوی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه گویــی معنــای
آن بــرای همــگان روشــن اســت .امــا آنچــه کمتــر بــه آن پرداختــه میشــود ،چیســتی و خاســتگاه شــکلگیری آن و مهمتــر از
همــه ،پیونــد آن بــا دموکراســی رادیــکال اســت .اقبــال عمومــی ــــ هــم در ســطح جهانــی و هــم در ایــران ــــ بــه ایــن مفهوم
ـوری آن را تحریــف کنیــم .در
و بــه مــوازات فقــدان کاوش انتقــادی دربــارهی آن ،متضمــن خطــری اســت کــه مســئلهی محـ ِ
نتیجــه ،بررســی موشــکافانهی ایــن مفهــوم ،ضــرورت مییابــد .بــه همیــن منظــور در ایــن نوشــتار ،بــا بررســی اندیشـههای
هانــری لُه ِفــور ،مبــدع ایــدهی حــق بــه شــهر ،برآنیــم تــا تصویــری کلــی از مفاهیمــی ارائــه دهیــم کــه مفهــوم حــق بــه شــهر
صرف ـ ًا بــه کمــک آنهــا ،معنــای کامــل خــود را مییابــد .بــه ایــن ترتیــب ســعی میکنیــم تــا امــکان فروکاس ـتگرایی را
در برخــورد بــا مفهــوم حــق بــه شــهر بکاهیــم و تصویــری نســبت ًا دقیــق را از آن فراهــمکنیــم .بــه همیــن منظــور ،ابتــدا بــه
دیالکتیــک از دیــد لُه ِفــور و پیونــدش بــا مفاهیمــی ماننــد پراکســیس و انســان کامــل میپردازیــم .زیــرا بــه نظــر میرســد
روش دیالکتیکــی خــاص لُه ِفــور ،زنجیــر پیونددهنــدهی اندیش ـههای او بــه شــمار م ـیرود .در ادامــه ،بــه مفهــوم بیگانگــی
میپردازیــم؛ مفهومــی کــه در اندیشــههای لُهفِــور نقشــی تعیینکننــده دارد و وی از آنهــا بــه ســان تجربههــای روزمــره
یــاد میکنــد کــه نقــدش مســتلزم نقــد زندگــی روزمــره اســت .نقــد بیگانگــی همچــون تجربـهای روزمــره ،نقشــی بنیــادی بــه
زندگــی روزمــره میبخشــد .بــر ایــن مبنــا ،دیگــر انقــاب و تغییــر اجتماعــی را نمیتــوان صرفـ ًا در ســطح دولــت یــا اقتصــاد
جســت .بــه ایــن ترتیــب ،انقــاب ،بــه انقــاب در زندگــی روزمــره تبدیــل میشــود .ســپس ،بــه اصلیتریــن مفهــوم در تبییــن
حــق بــه شــهر میرســیم :تولیــد فضــا .آنچــه باعــث میشــود لُه ِفــور حــق بــه شــهر را بــه حــق بــر فضــا گســترش دهــد.
پــس از آنکــه بــه ایــن ترتیــب تصویــری کلــی از منظوم ـهی اندیش ـهورزی لُه ِفــور ارائــه میشــود ،بــه طــور دقیقتــر بــر
مفهــوم حــق بــه شــهر متمرکــز میشــویم تــا ایــن بــار بــا دیــدی ژرفتــر آن را بنگریــم.

شــهر بــه نــگارش درآورد .کتابــی کــه  39امیــن کتــاب او بــه شــمار مـیرود .او در مجمــوع  66جلــد کتــاب را در حوزههــای
گوناگــون بــه نــگارش درآورد .2کتــاب حــق بــه شــهر او را میتــوان نقطــهی عطفــی در آثــار لُهفِــور دانســت زیــرا از آن
زمــان بــه بعــد مفاهیــم فضایــی نقشــی برجســتهتری در کارهــای او یافــت شــد .نوشــتههای او را تــا پیــش از نــگارش
ایــن کتــاب میتــوان بیشــتر حــول اندیش ـهورزی مارکســی ،دیالکتیــک ،مارکسیســم ،بیگانگــی ،نقــد زندگــی روزمــره و نیــز
برخــی چهرههــا و محلههــای فلســفی ماننــد نیچــه ،پاســکال و اگزیستانسیالیســم دســتهبندی کــرد .امــا از ایــن زمــان
بــه بعــد ،بــه ویــژه در ده ـهی  1970لُه ِفــور بــه شــکلی صریحتــر بــر مفاهیــم فضایــی تمرکــز میکنــد .نتیج ـهی چنیــن
رونــدی ،نــگارش و انتشــار کتابهایــی ماننــد انقــاب شــهری ( ،)1970فضــا و سیاســت [کــه در واقــع جلــد دو ِم کتــاب حــق
بــه شــهر بــه شــمار م ـیرود] ( )1973و تولیــد فضــا ( )1974بــود .آنچــه اهمیــت اساســی دارد ،ایــن اســت کــه نمیتــوان
اندیش ـهورزی لُه ِفــور را بــه دو دورهی مجــزا تقســیم کــرد .خــط محــوری اندیش ـهورزی او را کــه از اوایــل ده ـهی  1930بــا
نــگارش کتابهایــی ماننــد آگاهــی رازورزانهشــده و ماتریالیســم دیالکتیکــی آغــاز شــد و تــا واپســیننوشــتههای او در اواخــر
دهـهی  1980ادامــه داشــت ،میتــوان بــه شــکلی چشــمگیر مشــاهده کــرد .در واقــع دربــارهی لُه ِفــور نمیتــوان از گسســتی
ـاص او را از مارکسیســم
فکــری ســخن گفــت .آنچــه دقیقتــر اســت ،پــرورش و تحولــی مفهومــی اســت کــه ویرایــش خـ ِ
بــه مــرور بــا اســتفاده از واژگانــی فضایــی و انضمامــی ،تدقیــق و تصریــح کــرد .حــق بــه شــهر او را نیــز بایــد در دل ایــن
تحــول و پــرورش مفهومــی گنجانــد .در واقــع ایدههــا و نوشــتههای هانــری لُه ِفــور کلــی را تشــکیل میدهنــد کــه صرف ـ ًا
بــا همدیگــر معنــادار میشــوند .بــرای فهــم اندیش ـهها و ایدههــای او بایــد کانتکســتی کلــی را فهمیــد کــه او در چارچــوب
آن مینوشــت .امــا مجــال محــدود ایــن نوشــتار بــه هیــچ وجــه چنیــن امکانــی را در اختیــار نمیگــذارد .در نتیجــه در ایــن
نوشــتار ابتــدا دیــدی کلــی از اندیش ـههای لُه ِفــور ارائــه میشــود .در واقــع هــدف ،ارائ ـهی تصویــری از منظوم ـهی فکــری
او اســت تــا خواننــده بتوانــد بنیانهــای مفهــوم حــق بــه شــهر او را بهتــر دریابــد و از ایــن طریــق ،در دام فروکاس ـتگرایی
نیفتــد .ســپس میکوشــیم تــا مفهــوم حــق بــه شــهر او را بــر مبنــای همیــن کانتکســت ارائــه و تبییــن کنیــم.

دیالکـتیک ،بیگـانگی ،زندگی روزمـره ،تولید فضا ،حق به شـهر ،دموکراسـی ،هانـری لُـهفِور

 -1دیالکتیک ،پراکسـیس ،و انسان کامل
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- 1کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزیaidin.torkameh@yahoo.com ،
- 2کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی

همانطــور کــه مریفیلــد ( )517 :1993بــه نقــل از اولمــن ( )Ollman, 1990, 1993مینویســد ،دیالکتیــک شــرحی از چیســتی
 .- 2برای فهرست کاملی از کتابهای او ،به انتهای ترجمة انگلیسی بنگرید.

1 - The right to the city
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ایــن روزهــا ایــدهی حــق بــه شــهر 1توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت و گاه و ب ـیگاه در نشــریات ،همایشهــا،
ســخنرانیها ،نشســتهای عمومــی و  ...مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .امــا کمتــر بــه طــور دقیــق بــه چیســتی و ابعــاد
گوناگــون آن پرداختــه میشــود .در واقــع بــه نحــوی بــا ایــن ایــده برخــورد میشــود کــه گویــی معنایــش را میدانیــم.
در نتیجــه احتمــال عامــه ســازی ایــن مفهــوم و تهیکــردن آن از معنــا وجــود دارد .در بیشــتر مــوارد ،بــه نحــوی خــام و
ابتدایــی بــا ایــن ایــده برخــورد میشــود و از همیــن رو نــه تنهــا امــکان فهــم دقیــق آن از دســت مـیرود بلکــه ،در بدتریــن
حالــت میتوانــد بــه تحریــف و قلــب مســئلهی محــوری آن بیانجامــد .بنابرایــن ضــروری اســت تــا بــه شــکلی نســبت ًا دقیــق
ایــن ایــده را بررســی کنیــم .بهتریــن شــیوه بــرای ایــن منظــور ،بررســی نوشــتههای هانــری لُه ِفــور ،فیلســوف فرانســوی
اســت کــه ســکهی مفهــوم حــق بــه شــهر را ضــرب کــرد .پیــش از آن ،ضروریســت اشــاره شــود کــه حــق بــه شــهر ،همــان
طــور کــه مــارک پورســل ( )Purcell, 2002: 107مینویســد ،در واقــع یکــی از اســتراتژیهایی اســت کــه میتوانــد بــرای
بازســازی دموکراســی شــهری/اوربان بــه کار بســته شــود .حــق بــه شــهر از ایــن دیــدگاه ،یکــی از رویکردهــای دموکراســی
رادیــکال اســت .مــارک گاتدیِنــر ( ،)129 :1993هانــری لُه ِفــور را احتمــا ًال بزرگتریــن اندیشــمند ماركســی پــس از ماركــس
و بیترديــد يكــی از بزرگتریــن فيلســوفان دوران مــا میدانــد .هانــری لُه ِفــور در ســال  1968کتابــی را بــا عنــوان حــق بــه

شماره50-49

دربرگيرنــدهی ايــن ريســك اســت كــه خــرد را دوبــاره بســان اســطوره برقــرار میســازد .در نتيجــه انســان كامــل بــا فــرض
امكانناپذيــری دانــش نــاب نظــری ،بــه بهتريــن شــكل بــا ارجــاع بــه «هنــر» تعريــف میشــود( .لُهفِــور 1393 ،آ)34 :
پركتيــس هنــری ــــ موســيقی ،نقاشــی ،شــعر ــــ رهاشــده از محدوديتهــای تقســيم كار (كــه هنــر را بــه فعاليتــی تخصصــی
1 - Totalization

 -2بیگانـگی ،تجـربهی فضـایی ،و زندگی روزمـره
ماترياليسـم ديالكتيكی «زمينهی» مهمی را برای نقد زندگی روزمرهی لُــهفِور فراهم میكند .لُهفِور ،بيگانگی را نه شیءشـدگی
ذهـن (آن طـور كـه در كار هـگل وجـود دارد) و نه مقولـهای كام ً
ال اقتصـادی (در رابطه با بهرهكشـی) ،بلكه تجربـهی روزمرهی

فراينـد كار ،سـازمان اقتصـادی سـودگرايانه ،فردگرايـی ،و جدايی كار فكری و توليـدی میداند .از اين رو نقـد بيگانگی نمیتواند
كنـار از ايـن تجربههـای روزمـره باقـی بمانـد .بايـد در «پيونـدی کنشگرانه با تضادهـا و تعارضهای سـوژههای زنـده» از این
تجربههـای روزمـره آگاهـی یافـت و بيگانگـی را بـر این مبنا بررسـی كرد( 1.همـان )40-41 :در واقـع لُه فِور با تبدیـل بیگانگی
بـه کلیدیتریـن مفهـوم در تحلیـل وضعیـت انسـانی از زمـان مارکـس بـه ایـن سـو ،فلسـفه با ُکنـش روبـرو میسـازد :نقد نه
ناتوانـی تمام
صرفـ ًا دانـش زندگـی روزمـره ،که دانـش شـیوهی دگرگونسـاختن آن بود.بیگانگی صرفـ ًا اقتصادی نیسـت ،بلکه
ِ
حوزههـای زندگـی در فهـم و اندیشـیدن بـه دیگـری اسـت .بیگانگـی بیانگـر ناتوانـی اندیشـهورزی بورژوایی در فهـم جهان به
سـان تمامیـت ،و کنارهگیـریاش از واقعیـت اسـت .زندگـی بورژوایـی بیگانـه اسـت زیـرا نه تنهـا پارهپاره گسـیخته اسـت بلکه
همچنیـن از آن جهت که سـاختگی اسـت ،ایـن ویژگی ،رازورزانهسـازی 2را ممکن میسـازد )Lefebvre, 1991b: xvi( .انسـان
بایـد روزمـره باشـد ،یـا اصلـن نباشـد .لُهفِـور در صفحـات ابتدایـی نقد زندگـی روزمره از ایـن گزینگویـی بهره میبرد تا نشـان
دهـد کـه نقـد زندگـی روزمـره از آغازگاهـش کـه زندگی روزمـره اسـت میتواند بـه انقالب زندگـی روزمـره بیانجامد .انسـان
انضمامی
روزمـره انسـان پراکسـیس اسـت و فقـط پراکسـیس او را توانا میسـازد تا خـودش را از بیگانگـی برهاند و به تمامیـت
ِ
"انسـان کامـل "3دسـت یابـد ،تِمی کـه از ماتریالیسـم دیالکتیکی ( )1939به این سـو بـرای لُهفِـور اهمیتی کانونـی یافتLe�( .
 )febvre, 1991b: xxمفهـوم انسـان کامـل یـا تـام همانطور که گفته شـد برگرفته از مارکس اسـت .به ویژه این یکی" :انسـان
جوهـر کامـل خـود را به شـیوهای کامل تصرف میکند ،به سـان انسـان کامل" بـه بیان دیگر ،تنها را ِه دسـتیافتن بـه تمامیت،
بـه وسـیلهی انقلاب اسـت )Ibid: 66( .ایـن کاوش بـرای تمامیت ،که لُهفِور را از «انقالب فلسـفی» به مارکسیسـم سـوق داد،
چیـزی نیسـت جـز جسـتوجوی روشـی نظری کـه بتواند اندیشـه و زندگی را آشـتی دهد ،روشـی کـه بتواند زندگـی را به طور
کامـل تغییـر دهـد ،بتوانـد زندگـی فـرد را همانگونه کـه فردی اثـری را میآفرینـد ،تولید کنـد .میتوان گفـت لُهفِـور اینجا امر
زیسـته و امـر درکشـده را بـر امـر تصورشـده اولویـت میبخشـد .اینجا باید اشـاره کنیم کـه لُه فِـور در تولید فضا ،بر آن اسـت
کـه فراینـد تولیـد فضـا ،از درهمتنیدگـی دیالکتیکی در سـه لحظه تشـکیل میشـود :فضای زیسـته ،فضای درکشـده و فضای
تایی مفهومـی در اختیـار داریـم :پرکتیـس فضایـی ،بازنماییهای فضـا و فضاهـای بازنمایی.
تصورشـده .در واقـع ،مـا یـک سـه ِ
فضـا را بـه ایـن ترتیـب به سـه شـیوه مینگریم ،به سـان امری درکشـده ،تصورشـده و زیستشـده .ایـن طـرحوارهی لُهفِوری
نوعـی یگانگـی را بیـن فضـای فیزیکـی ،ذهنـی و اجتماعـی در نظر میگیرد .وجـه اول ،فضا را به سـان شـکلی فیزیکی در نظر
میگیـرد ،فضـای واقعـی ،فضایـی کـه تولید و اسـتفاده میشـود .وجـه دوم ،فضای دانـش رسـمی ( )savoirو منطق ،نقشـهها،
ابـزاری مهندسـان اجتماعـی و برنامهریزان شـهری ،یعنی فضا به سـان سـاختی ذهنی،
ریاضیـات ،اسـت .فضـا بـه سـان فضای
ِ

1 - Ibid., 39, 67. See also Kanishka Goonewardena, “Marxism and Everyday Life: Henri Lefebvre, Guy
Debord, and Some Others,” in Space, Difference, and Everyday Life, 117-33.
2 - mystification
3 - Total man
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جهــان و روشــی بــرای ســازماندهی ایــن جهــان بــا هــدف مطالعــه و ارائــه اســت .اســتداللورزی دیالکتیکــی در فلســفه
میراثــی دیرینــه و چندرنــگ دارد .خاســتگاههای اســتدالل دیالکتیکــی ــــ دسـتکم در غــرب ــــ پیــش از عبــور از هــگل و
مارکــس ــــ عمدتـاً بــه وســیلهی اســپینوزا و الیبنیتــز ــــ از کالســیکگراهای یونــان باســتان ماننــد دموکریــت ،افالتــون و
هراکلیتــوس سرچشــمه میگیــرد .بــا وجــود تنــوع ایــن میــراث ،وجــه مشــترک آن دغدغ ـهاش در خصــوص پرداختــن بــه
مســئلهی تغییــر ،گونههــای متفــاوت تغییــر (کــه مثـاً ممکــن اســت خــودش را همچــون ایســتایی ظاهــری آشــکار کنــد) و
درجههــای متفــاوت حرکــت ،پیونــد و برهمکنــش هســتند ( ;Engels, 1934; Ollman, 1990همچنیــن نــک بــه Harvey,
 .)1993aبدیــن ترتیــب پویایــی از نــگاه اغلــب دیالکتیســینها ،بنیــان کلِ مــاده و واقعیــت اســت .میتــوان نشــان داد کــه
ثبــات ظاهــری ،فقــط نمــود خاصــی از تغییــری اســت کــه مســتلزم تبییــن اســت .همانگونــه کــه اولمــن ( )34 ,1990تأکیــد
میکنــد "بــا فــرض اینکــه تغییــر همــواره بخشــی از چیســتی چیزهــا اســت ،بنابرایــن موضــوع بررســی فقــط ایــن اســت
کــه چیزهــا چگونــه و در چــه زمانــی تغییــر میکننــد ،و بــه چــه چیــزی تبدیــل میشــوند و اینکــه چــرا برخــی مواقــع
ثابــت بــه نظــر میرســند".
دیالکتیــک بــرای فهــم تغییــر ،بــر فراینــد ،حرکــت ،جریــان ،روابــط ،و بــهویــژه بــر تضــاد تأکیــد میکنــد .در اغلــب مــوارد بــر
ـت ناهمســاز مولفههــای
تضــاد بــه ســان ویژگــی اصلــی دیالکتیــک اشــاره میشــود؛ تضــاد را میتــوان بســان نوعــی حرکـ ِ
متفــاوت درونِ کل فهمیــد کــه بــه موجــب آن هــر مولفــهای درون یــک رابطــه ،مولفههــای دیگــر را بصــورت همزمــان
پشــتیبانی و تضعیــف میکنــد.
مریفیلــد ( )Ibidبــه نقــل از اولمــن مینویســد :تمــام تضادهــا را بایــد بــه طــور رابطـهای در چارچــوب کلنگرانـهی از لحــاظ
درونــی نگریســت ( .)Ollman, 1976, 1993مفهــوم تمامیــت را در اینجــا میتــوان بــه طــور تلویحــی دیــد .فهــم اجــزای
بههمپیوســتهی متفــاوت کل ،بــدون فهــم چگونگــی پیونــد ایــن اجــزا بــا یکدیگــر درون ایــن کل ناممکــن اســت .تمامیــت
از ایــن رهگــذر شــیوهی ارائـهی کل را از مجــرای روابــط درونــی در هــر یــک از اجــزا بازنمایــی میکنــد؛ تمامیــت مفهومــی
پویــا ،در حــال تشــکیل و گشــوده اســت و نبایــد آن را بــا تمامیتســازی 1یــا بســتار خلــط کــرد (.)Lefebvre, 1968, 111
ارجــاع اصلــی ماترياليســم ديالكتيكــی ،نــه پويــش درونــی ذهــن بلكــه «پراكســيس ،يعنــی كل فعاليــت انســانی ،كنــش و
انديشــه ،كار فيزيكــی و دانــش» اســت( .لُه ِفــور 1393 ،آ )31-33 :پراكســيس جايــی اســت كــه ماترياليســم ديالكتيكــی از آن
آغــاز میشــود و در آن پايــان میگيــرد .ايــن واژه ،در معنايــی فلســفی ،بــر آن چيــزی داللــت میكنــد كــه عقــل ســليم آن
را «زندگــی واقعــی» مینامــد( .همــان)
لُه ِفــور يــادآور میشــود كــه «کنشگــری توليــد و كار اجتماعــی را نبايــد صرف ـ ًا بــه عنــوان كار غيرتخصصــی كارگــر يــدی
فهميــد» .زیــرا بــر ايــن اســاس ،ابعــاد آفريننــده يــا «شــاعرانهی» توليــد را از دســت میدهيــم و برداشــت و تصــوری بــه
لحــاظ تاريخــی و توليدگرايانــه را از توليــد بــه جــای تصــوری فراتاريخــی و عــام درنظــر میگيريــم« .اومانيســم ماترياليســتی»
لُه ِفــور ،خالــق بينشــی از «انســان كامــل» اســت .انســان كامــل آن طــور كــه در دستنوشــتههای ماركــس آمــده ،انســانی
آن خــود كــرده اســت .نکتـهی دیگــری
اســت كــه پتانســيلهای چندگانــه و توانايیهــای گوناگــوناش را بــه طــور كامــل از ِ
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه انســان كامــل از محدوديتهــای آگاهــی و خــرد آگاه اســت.لُهفِور بــر خــاف
ايــن گفتــه هشــدار میدهــد كــه خــرد آنچــه كــه از كنتــرل پرکتیــکال و نظــری انســان میگريــزد (ماننــد طبيعــت ،بخــت،
خودانگيختگــی ،ناخــودآگاه) ،تحــت كنتــرل درم ـیآورد .ا ِعمــال كنتــرل عقالنــی بــر ايــن «بخــش كنترلنشــدهی» زندگــی

فرومیكاهــد) شــكلی از كنــش را نويــد میدهــد كــه خــرد را بــا طبيعــت و عقالنيــت را بــا خودانگيختگــی يكپارچــه میســازد.
هنــر ،بســان آفرينندگــی روزمــره بــه امــكان «شــكلی توليــدی از كار» اشــاره میكنــد «كــه فاقــد ویژگــی بيگانگــی اســت»
و «يكپارچگــی فــراورده و توليدكننــده ،وحــدت امــر فــردی و امــر اجتماعــی ،يكپارچگــی هســتی طبيعــی و هســتی انســانی»
را واقعیــت میبخشــد( .همــان) «پــرورش كامــل امكانهــای انســانی» كــه هــدف ماترياليســم ديالكتيكــی اســت ،نــه بــه
تاييــدی غيرانتقــادی و ليبرالیـبورژوايــی بلكــه بــه دگرگونــی كامــل وضعيــت عم ـ ً
ا بيگان ـهی انســانها (بســان كارگــران
يــا انديشمنــدان) نيــاز دارد.
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1 - Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse: Introduction à la connaissance des rythmes, Paris:
Éditions Syllepse, 1992, p. 11; below, p. 3.
2 - towns
3 - cities
4 - urban life

 -3دربارة سـیتی/شـهر و اوربان
ـغول تولید
امــا انســان ،همــان انســان کامــل ــــ بــر خــاف انســانی کــه در ســرمایهداری تولیــد و بازتولید میشــود و صرفـ ًا مشـ ِ
اســت و همهچیــزش در تولیــد خالصــه و در نتیجــه بــه یــک بعــد فروکاســته و بیگانــه میشــود ــــ نیازمنــد انباشــت انــرژی و
1 - urban
2 - L’Irruption/The Explosion
3 - Le Manifeste Differentialiste

 :)oeuvre( -. 4پیکرة هنری .به مجموعة کارهای یک نویسنده ،هنرمند یا آهنگساز در کل زندگیاش نیز میگویند .م
5 - Henri Lefebvre, “The right to the city,” in Writings on Cities, ed. and trans. E. Kofman and E. Lebas
(Oxford: Basil Blackwell, 1996 [1968]); L’Irruption; Le Manifeste Differentialiste (Paris: Gallimard,
1970); The Urban Revolution, trans. Robert Bononno (Minneapolis: University of Minnesota Press,
”2003 [1970]); Nadal-Melsio, “Lessons in Surrealism.
6 - Kristin Ross, “French Quotidien,” The Art of the Everyday: The Quotidian in Postwar French Culture
(New York: New York University Press, 1997), 19-29.
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فضـای تصورشـده یـا بـ ه اندیشـه درآمده .وجه سـوم ،فضا را به سـان امری میبینیـد که در طول زمان و به واسـطهی اسـتفاده،
تولیـد شـده و تغییـر کـرده اسـت ،فضایـی آکنـده از نمادگرایی و مفهـوم ،فضـای دانـش غیررسـمی (( )connaissanceمنظور
شـکل غیررسـمیتر و محلیتـر دانش اسـت) ،فضا به سـان امـری واقعیـوـتصورشـده .فضا وجهـی دركپذيـر دارد كه میتوان
آن را بـا حـواس بـه چنگ آورد .اين ْ
درك ،مولفهی سـازندهی هر پركتيس اجتماعی را تشـكيل میدهد .ايـن درك دربرگيرندهی
هـر چيـزی اسـت كـه خـودش را بـه حواس ــ نـه فقـط بينايی ،بلكـه شـنوايی ،بويايی ،بسـاوايی و چشـايی ــ عرضـه میكند.
شـدنی فضا مسـتقيم ًا به ماديت "مولفههای" سـازندهی "فضا" مربوط اسـت .اما فضـا را نمیتوان
ايـن وجـ ِه ازلحاظحسـی درک
ِ
ی آنكه از پيش آن را در انديشـه تصور كرده باشـيم .كنارـهمـقرارـدادن مولفهها برای شـکلدادن
خـودی خـود درك كرد ،ب 
بـه
ِ
بـه يـك "كل" كـه پـس از آن بـه سـان فضـا در نظر گرفته میشـود يـا بر فضـا داللت میكنـد ،نوعی کنـش انديشـهورزانه را
درنظـر میگيـرد كـه بـه توليـد دانش مربوط میشـود .و این فضای تصورشـده اسـت .وجه سـوم توليـد فضا تجربهی زيسـتهی
فضـا اسـت .ايـن وجـه بر جهان داللـت میكند آن طور كه از سـوی انسـانها در پركتيس ،زندگی روزمرهشـان تجربه میشـود.
پركتيـكال زيسـته را نمیتـوان به واسـطهی تحليل نظـری به طـور کامل مورد
لُـه فِـور در ايـن رابطـه صريـح اسـت :تجربهی
ِ
مطالعـه قـرار داد .همـواره مـازادی ،باقيماندهای ،چيـزی ناگفتنـی و تحلیلناپذیر ،باقی میمانـد؛ ارزشمندتريـن باقیماندهای كه
صرفـاً بـا ابزارهـای هنرمندانـه میتـوان آن را بيان كرد .به بیان دقیقتر لـُـهفِور ،جدایی سـاختگی این فضاها را در سـرمایهداری
مـدرن نکوهـش میکنـد .پرخـاش تنـد او علیـه بیگانگـی در زندگی روزمـره ،ضرورت آشـتی بیـن اندیشـهورزی و زندگیکردن
را میطلبـد .از دیـد لُهفِـور ایـن تمایز به جدایی سـپهرهای متفاوت کنشـگری انسـانی و "تـاراج" زندگی روزمره انجامیده اسـت،
زیـرا زندگـی روزمـره در بنـ ِد فضـای انتزاعـی باقـی میمانـد .فقط "بازگشـت به امـر انضــمامی" میتوانـد اندیشـه و زندگی را
آشـتی دهـد زیـرا زندگـی خـودش بایـد بـه سـان یگانگـی اندیشـه و کنش تعریـف شـود .تاکید بـر امـر انضمامـی ،اینجهان و
روزمرگـی را بـه روشـنی میتـوان در کتـاب ضربآهنـگ کاوی ،فضـا ،زمـان و زندگی روزمـره دید .همچنـان که اِلـدن (لُهفِور،
 1393ب )13-15 :در مقدمـهاش بـر ایـن کتـاب مینویسـد :لُـه فِور بـه طور کلی دلمشـغول فهم مفهوم ضربآهنـگ و تبدیل
آن بـه "يـك علـم ،حـوزهای جدیـد از دانش اسـت :تحلیـل ضربآهنگهـا؛ با پیامدهایـی عملـی" 1.ضربآهنـگ را میتوان در
تحلیـل ضربآهنگهـا در تضـاد و برخـورد
عملکـرد تاونهـا 2و سـيتیها ،3در زندگـی شـهری 4و حرکـت در فضـا يافـت.
ِ
زمانبندیهـای اجتماعـی و زیستشناسـانه طبیعـی ،ضربآهنگهـای بدنهایمـان و جامعه ،بینشـی ممتاز از مسـئلهی زندگی
روزمـره نیـز به دسـت میدهد.زنجیـرهای که کارهـای لُهفِور را به همدیگـر متصل میکند ،روش دیالکتیکی اوسـت .اسـتفادهی
او از دیالکتیـک در نوشـتههای متعـدد او مشـهود اسـت .بارزتریـن ایـن موارد اسـتفاده را میتـوان در مجموعهی سـهجلدی نقد
زندگـی روزمـره و نیـز در کتـاب دورانسـاز او یعنـی تولید فضـا دید .لُهفِـور در واقع در تولید فضـا ،دیالکتیـک را فضامند میکند.
اندیشـی آن بود ،به نقـد اقتصاد
او در ماتریالیسـم دیالکتیکـی کـه واکنشـی بـود بـه استالینیسـم حزب کمونیسـت فرانسـه و جزم
ِ
سیاسـی مارکسـی میپـردازد .همـان طور که گاتدینر ( )1993مینویسـد :سـرمايه ،كتابی اسـت دربـارهی زمان ،کتابـی دربارهی
مـادی توليـد را ناديده گرفته اسـت:
ماركسـی ،جنبهی
حصـول و گـردش ارزش اضافـی .لُهفِـور بـر آن بـود كـه اقتصاد سياسـی
ِ
ْ
زمـان در فضا نيـز وجـود دارد .او بر آن بود كـه ديالكتيـك افزون بر زمـان مندی ،فضامند نيز هسـت
جهـان كاالهـا افـزون بـر
ْ
داری فضايی را به
و اينكـه چنيـن فهمـی ،پرتـوی جديدی را بـر نظام ماركـس میتاباند .از ديـد او کنش ِ
گری توليـدی سـرمايه ْ
وجـود مـیآورد ـــ بـه بيان ديگـر به نوعـی ماديـت میانجامد .فضـا مانند ديگـر مقوالت انديشـهی ماركسـی ــ پـول ،نيروی
كار ـــ انتزاعـی انضمامـی اسـت .بـه بيان ديگـر ،فضا هم فـراوردهی مادی روابـط اجتماعی (یعنـی امری انضمامی) اسـت و در
زمان ،بخشـی از روابـط اجتماعی
عیـن حـال خـود يـك رابطه (یعنی امـری انتزاعی) اسـت .فضا همسـنگ و به همان انـدازهی ْ

اسـت .لُهفِـور بـا بـکار گرفتـن انديشـهی ماركسـی دربـارهی خـو ِد ماركـس بـه بينشهايی دسـت يافت كـه از اقتصاد سياسـی
ماركسی فراروی کرد و دوری از جزمانديشی را پی گرفت .در ديالكتيك فيختهای و نيز در بيشتر انديشههای ديكانستراكتيويستی
يـا سـاختارگرايانه ،مقـوالت تحليلـی بـه سـان مقوالتی متضاد درک میشـوند .لُــهفِور بـه هيچ وجـه نمیخواهد از ايـن ديدگاه
کـه بـر تضاد دوگانه مبتنی اسـت اسـتفاده كنـد زيرا چنين نگاهی معمـو ًال به تقابلهای ايسـتا میانجامد .لحظههـای ديالكتيكی
ماركـس سـيال ،چندجانبـه و پيچيـده بودنـد .بنا به گفتـهی لُهفِور لحظههای ديالكتيكی به سـان نوعی سـهگانگی بـروز میيابند
ـــ بـه سـان سـه حالـت ،و نـه دو حالـت .همچنـان کـه در لحظههـای تولید فضا کـه پیشتر بـه آنها اشـاره کردیم شـاهد آن
هسـتیم .حالـت سـو ْم بیدرنـگ تضادهـا يـا دوگانگیهـای ايسـتا را واسـازی میكنـد و بُعـدی سـيال را بـه فراينـد اجتماعـی
میافزايـد .مهمتريـن سـهگان ه بـه فهـم اهميـت فضـا بر حسـب نمودهايش تحـت عنوان دركشـده ،تصورشـده ،و زيستشـده
مربـوط اسـت .لُـه فِـور با اسـتفاده از اين رابطه سـهگانه میكوشـد تـا از فروكاسـتگرايی دوری كنـد ،حال چه فروكاسـتگرايی
اكونوميسـتی (ماركسيسـتی) چـه ايدهآليسـتی (واسـازانه) .او نظريـهی فضـای يگانهای را عرضـه میكند كه امـر فيزيكی ،ذهنی
و اجتماعـی را بـه هـم پيونـد میزنـد .لُهفِـور در راسـتای پـرورش ايـن رويكـر ِد تعميميافته بـه فضا حتـی سـهگانهی ديگری را
معرفـی میكنـد كـه سـهگانهی نخسـت را روشـنتر میكنـد .فضـا همزمـان پركتيـس فضايـی (محيـط مـادی بيرونیشـده)،
اجتماعی
بازنمايـی فضـا (مدلـی مفهومـی كـه بـرای هدایـت پركتيـس بـه كار گرفتـه میشـود) ،و فضـای بازنمايـی (رابطـهی
ِ
زيستشـدهی كاربـران بـا محيـط) اسـت.به ایـن ترتیـب ،توليد فضـا در واقع نقدی اسـت بـر چگونگـی توليد شـكلی انتزاعی و
بیگانـه از فضـا از سـوی دولت ،سـرمايه ،دانـش عقلگرايانـه ،و نمادگرايی مردمحورانـه .متخصصان محصـور در چارچوب دولت
(برنامهريـزان ،معمـاران ،توسـعهدهندگان [بسـاز و بفروشها] ،تكنوكراتها) كـه محيطهای فضايی انتزاعـی را تصور ،طرحريزی
و توليـد میكننـد خودشـان را بـه زندگیهـای روزمـرهی مـا تحميـل میكننـد .لُهفِـور اين شـکلهای توليـد اشـيا را در فضا در
برابـر اشـكال فضـای اجتماعـی شـهری 1قـرار میدهـد كـه هماننـد توليداتـی شـكل میگيرنـد كـه برآمـده از كار چندوجهـی،
چندمعنايـی و هنرگونـه انـد .حق به شـهر ( ،)1968انفجـار ،)1968( 2مانیفسـت تفاوتگذارانه ،)1970( 3و انقلاب اوربان ()1970
بـر ايـن نكتـه پافشـاری میكننـد كـه در جامعهای بـه سـرعت اوربانيزهشـده ،جسـتوجوی زندگی فراسـوی بيگانگـی در حال
حاضـر بـه بهترين شـكل بسـان مبارزهای برای "سـيتی" بسـان اثـری هنـری 4درک میگردد :چيـزی كه مجموع ًا بسـان كاری
هنـری توليـد میشـود .پتانسـيل «هنـر» روزمـره بسـان كار بيگانهنشـده (كـه در ماترياليسـم ديالكتيكی برجسـته میشـود) بار
ديگر در شـكل كمون  1871و می  1968نمايان میشـود كه بسـان آرزوهايی صريح ًا شـهری بازتفسـير میشـوند :مبارزههای
اجتماعـی بهحاشيهراندهشـده بـرای مـازاد اجتماعـی ،قـدرت سياسـی و مركزيـت فضايـی 5.ايـن نمونههـا
انقالبـی گروههـای
ِ
6
آشـكارتر از هـر نمونـهی ديگـری نشـان میدهنـد كـه چگونـه موضوعـات مطرحشـده در ماترياليسـم ديالكتيكی در كنـار نقد
كوبندهی لُـهفِور از دولت ،زندگی روزمره و فضای شهری ادامه میيابند و پیوسته طرح میشوند( .لُهفِور 1393 ،آ)43-44 :
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 - 2پيامدهــای ســامت فيزيكــی ،اجتماعــی و اخالقــی ســيتیها و جمعیتهایشــان وقتــی كــه رشــد اقتصــادی ســريع از زيرســاخت
ضــروری بــرای حفــظ آن پیشــی میگیــرد ،تِمــی اســت كــه در كار ديويــد هــاروی دربــارة اقتصــاد سياســی فضــا پرورانــده میشــود.

 -4تولید فضا و حق به شهر
لُـــهفِور میگویــد چرخشــی تاریخــی درون ســرمایهداری رخ داده اســت :تولیــد دیگــر صرفــ ًا در فضــا رخ نمیدهــد ،بلکــه
بــه جــای آن ،حــاال فضــا ،بــه واســطهی فراینــد پیشــرفت ســرمایهدارانه تولیــد میشــود .بنــا بــه گفت ـهی لُه ِفــور زميــن و
روابــط ســرمايهدارانهی پيشــرفتهی توليــدش كــه او "مســتغالت"مینامد ،چرخ ـهی دوم ســرمايه را بــه وجــود میآورنــد .بــه

1 - Materiality

3 - Urbanisation

 - 4ساندرز يادآور میشود كه:
"تضــاد اساســی در توليــد فضــا بيــن الــزام ســرمايه بــه بهرهكشــی از فضــا بــرای كســب ســود و نيازمندیهــای اجتماعــی آنهايــی
اســت كــه آن را مصــرف میكننــد؛ بــه عبــارت ديگــر ،تضــاد بيــن ســود و نيــاز ،تضــاد بيــن ارزش مبادل ـهای و ارزش مصرفــی .بيــان
سياســی ايــن تضــاد را میتــوان در مبــارزة سياســی هميشــگی بيــن اســتراتژیهای فردگرايانــه و جمعگرايانــه [طرفــداران مالكيــت
اشــتراكی] يافــت .ايــن تضــاد و ايــن مبــارزه اســت كــه در كانــون دغدغــة لُه ِفــور دربــارة مســئلة اوربــان ()URBAN QUESTION
قــرار دارد")Saunders, 1981: 154( .
5 - Urban form

1 - Practico-material
2 - Urban life
3 - Urban society
4 - Morphology
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مصــرف ،و حتــی اتــاف آن در بــازی اســت .ایــن انســان ،نیازمنــد دیــدن ،شــنیدن ،لمسکــردن ،چشــیدن و گــردآوردن ایــن
ـای انسانشــناختی کــه اجتماع ـ ًا پــرورش مییابنــد میتــوان نیازهــای
دریافتهــا در یــک "جهــان" اســت .بــه ایــن نیازهـ ِ
ویــژهای را افــزود کــه بــا نــگاه تنگنظران ـهی برنامهریــزان شــهری در تأمیــن زیرســاختهای تجــاری و فرهنگــی بــرآورده
کلیــت آن (اثــر هنــری) (نــه فقــط محصــوالت و کاالهــای
گــری آفریننــده و کار در
نمیشــوندُ .مــراد ،نیــاز بــه کنش
ِ
ِ
مــادی مصرفــی) ،نیــاز بــه اطالعــات ،نمادگرایــی ،خیالپــردازی و بــازی اســت .بــه واســطهی ایــن نیازهــای خــاص ،میلــی
بنیــادی کــه بــازی ،سکســوالیته ،کنشگریهــای فیزیکــی ماننــد ورزش ،کنشگــری آفریننــده ،هنــر و دانــش ابرازهــا و
ـاص آن هســتن ،د زنــده مانــده و تــداوم مییابــد و میتــوان کــم و بیــش بــر تقســیم پارهپــارهی کارهــا چیــره
لحظههــای خـ ِ
ـرف مادیــت 1را بــه نمایــش میگذارنــد امــا
شد.ســیتیها دربرگیرنــدهی یادمانهــا و عمارتهایــی هســتند كــه تولیــد و مصـ ِ
همچنیــن شــامل فضاهایــی بــرای ســرگرمی ،بــازی ،فراغــت ،فســتیوالها و  ...هســتند .ایــن مهــم ،نشــاندهندهی نكتـهای
مهــم در تحلیــل لُهفِــور از ســیتی (شــهر) و اوربــان و نیــز بررسـیاش دربــارهی فضــا اســت .و اینكــه اوربــان صرفـ ًا تبدیــل
فضــا بــه كاال بــه واســطهی ســرمایهداری را بازنمایــی نمیكنــد بلكــه عرصــهی بالقــوهای بــرای بــازی (فســتیوال) نیــز
هســت (( )Lefebvre, 1987: 27نقــل شــده در .)Zieleniec, 2007: 66 :ســرمایهداری افــزون بــر فضاهایــی بــرای تولیــد بــه
فضاهایــی بــرای بازتولیــد روابــط تولیــد نیــز نیــاز دارد .از دیــد لو ِفــور پركتیسهــای طراحیهــا و برنامهریــزی نبایــد ایــن
ای ســیتیها و نیــز اینكــه مكانــی بــرای
ـی دوگان ـهی ســیتیها را نادیــده بگیرنــد ،یعنــی ویژگــی بــازاری یــا مبادل ـه ِ
ویژگـ ِ
ـی ســیتی
بــازی ،فراغــت ،فســتیوال و مصــرف هســتند .ایــن مهــم ،مســتلزم پذیــرش خطــر پیامدهــای ســازماندهی عقالنـ ِ
(شــهر) اســت كــه مقیــاس انســانی و فضاهــای ضــروریاش را بــرای برهمكنشهــای اجتماعــی ،ورای فضاهــای صرفــ ًا
ضــروری بــرای انباشــت ســرمایه از دســت میدهــد 2.ســیتی (شــهر) همچنیــن نقشــی ایدئولوژیــك در تداومبخشــی بــه
برداشــتی هژمونیــك از شایستگی/مناســبت بــر حســب زمــان بازســازی و فراغــت بــازی كــرد.از ديــد لُـــهفِور ،ســیتی (شــهر)
بایــد مكانــی بــرای اتــاف باشــد ،بــرای كســی كــه فضــا و زمــان را تلــف میكنــد همهچیــز نبایــد پیشبینیشــده و
كاركــردی باشــند .زیــرا مصــرف ،لــذت اســت( )Lefebvre, 1987: 36( .نقــل شــده در )Zieleniec, 2007: 66 :در فراینــد
صنعتیشــدن و شهریشــدن ،3تضــاد آشــكاری بیــن آنچــه لُهفِــور ارزش مبادلــهای (رشــد ،توســعه و تولیــد اقتصــادی) و
ـی اجتماعــی و فرهنگــی) میدانــد ،وجــود دارد 4.لُـــهفِور بــه ایــن بحــران در ســیتی (شــهر) بهمنزلـهی
ارزش مصرفــی (زندگـ ِ
آن ســیتی (شــهر) بــه ســان اثــری هنــری ،یگانــه و بــا امــکان
پیامــد خیــزش ســرمایهداری صنعتــی اشــاره میكنــد كــه در ْ
درنظرگرفتــن و تولیــد فضــا و زمــان بــرای بــازی ،فســتیوال و جشــن ،زیــر ضرورتهــای ســرمایه ،مدفــون شــده اســت.
ـران" ســیتی (شــهر) ســدهی نوزدهمــی بــه عنــوان پیام ـ ِد صنعتیشــدن و شهریشــدن پدیــدهای شناختهشــده اســت.
"بحـ ِ
آنچــه در نوشــتههای لُـــهفِور دربــارهی ســیتی (شــهر) در رابطــه بــا تولیــد فضــا جــذاب اســت ،تمایــزی اســت كــه او بیــن
ـری شــكل شــهری 5بــه ســان كاال یــا فــراوردهای
ـی یگانــه ،و بازتولیدپذیـ ِ
ســیتی (شــهر) بــه عنــوان یــك اثـ ِر هنــری یــا طبیعـ ِ
صنعتــی میگــذارد .همانطــور کــه خــود لُـــهفِور ( )Lefebvre, 1996: 103مینویســد :بایــد اینجــا تمایــزی بگذاریــم بیــن

لـمــادی 1و معمارانــه ،و اوربــان؛ واقعیتــی اجتماعــی كــه برآمــده از
ســیتی؛ واقعیتــی حاضــر و بیواســطه ،واقعیتــی پرکتیکا 
ـی شــهری،2
روابطــی اســت كــه بــه واســطهی اندیش ـ ْه تصــور ،ســاخته و بازســاخته میشــوند ...در یــک کالم اینکــه زندگـ ِ
لـمــادی ،بــدون ریختشناســی 4وجــود داشــته باشــد.اما
جامعــهی شــهری ،3نمیتوانــد بــدون مبنایی/زیربنایــی پرکتیکا 
کنندگان آن ــــ ســکونتکنندگان
ـی آن بــرای ســکونت
ـل وجــه مبادل ـه ِ
چگونــه میتــوان در مقابـ ِ
ِ
ای شــهر ،بــر وجــه مصرفـ ِ
در مقابــل ســرمایهگذاران یــا ســرمایهداران ،کــه در فضــای شــهری ،در انســان ،در زندگــی انســانی ،فقــط و فقــط ارزش
مبادل ـهای و ســود را میبیننــد و در همیــن راســتا فضــا را و در نتیجــه انســان را نیــز پارهپــاره ،گسســته ،و بیگانــه میکننــد
ــــ تاکیــد کــرد؟ چگونــه میتــوان در برابــر هژمونــی تولیـ ِد ســرمایهدارانه ایســتادگی کــرد و راهبــردی رهاییبخــش را اتخــاذ
ـان تولیــدی در
کــرد؟ چگونــه میتــوان شــهر را بــه ســان اثــری هنــری آفریــد؟ چگونــه میتــوان انســان را صرف ـ ًا بــه انسـ ِ
معنــای محــدو ِد کلمــه محــدود نســاخت و انســانی کامــل و آفریننــده متصــور شــد؟ چگونــه میتــوان در مســیر بیگانهزدایــی
از شــهر ســرمایهداری پیــش رفــت؟ اینجاســت کــه مفهــوم حــق بــه شــهر معنــا مییابــد .چگونــه میتــوان حــق بــه شــهر
را واقعیــت بخشــید؟ حقــی کــه بــر حــق ســکونت کننــدگان فضــای شــهری پافشــاری میکنــد و حــق را صرفـ ًا بنابــر امیــال
و خواســتههای ســرمایهداران اعطــا نمیکنــد .ســازوکار پیــشروی در ایــن مســیر چیســت؟ لُـــهفِور (Lefebvre, 1996:
 )151اینگونــه پاســخ میدهــد :معمــار ،برنامهریــز ،جامعهشــناس ،فیلســوف یــا سیاســتمدار نمیتوانــد از هیــچ ،اشــکال و
روابــط جدیــد را بیافرینــد .بــه بیــان دقیــق ،اینهــا هیــچ یــک معجزهگــر نیســتند .هیچیــک نمیتواننــد روابــط اجتماعــی
را خلــق کنــد ،هرچنــد تحــت شــرایط مطلــوب میتواننــد بــه صورتبنــدی روندهــا کمــک کننــد .فقــط زندگــی اجتماعــی
(پراکســیس) در ظرفیــت عــام خــود ،چنیــن نیروهایــی دارد .ایــن افــراد میتواننــد بــه طــور انفــرادی یــا جمعــی راه را همــوار
کننــد ،پیشــنهادها را مطــرح کننــد ،آنهــا را بیازماینــد و اشــکالی را تــدارک ببیننــد .آنهــا همچنیــن (و باالخــص) میتواننــد از
ـش برآمــده از علــم ،ارزیابــی حاصــل از تجربــه و درســی کــه از شکسـت میگیرنــد زمینــه را بــرای تولــد امــر ممکــن
را ِه زایـ ِ
فراهــم کننــد .لُـــهفِور ( )Ibid: 154-5مینویســد :فقــط گروههــا ،طبقــات اجتماعــی و اقشــار طبقاتــی کــه از ظرفیــت ابتــکار
ـکای بــه همیــن
انقالبــی بهرهمندنــد ،میتواننــد راهحلهــای موثــری را در رابطــه بــا مســائل شــهری تــدارک ببیننــد .بــا اتـ ِ
نیروهــای سیاســی و اجتماعــی اســت کــه شــهر تجدیــد حیــات مییابــد و بــه هنــر تبدیــل میشــود .نخســتین کاری کــه
بایــد انجــام داد شکســت ایدئولوژیهــا و راهبردهــای چیــره اســت .آن راهبــرد شــهری کــه بــر علــم شــهر متکــی اســت ،،بــا
هــدف کارآمــدی ،نیازمنــد حمایــت اجتماعــی و نیروهــای سیاســی اســت .ایــن راهبــرد شــهری نمیتوانــد بهخودیخــود
عمــل کنــد .ایــن راهبــرد نمیتوانــد جــز بــا حضــور و کنــش طبقــهی کارگــر عمــل کنــد ،تنهــا طبقــهای کــه میتوانــد بــه
جداییگزینــی کــه اساسـ ًا او را هــدف قــرار دادهاســت ،پایــان دهــد .تنهــا ایــن طبقــه در مقــام طبقــه میتوانــد بــه بازســازی
محوریتــی کمــک کنــد کــه بــا راهبــرد جداییگزینــی تخریــب شــد و دوبــاره در شــکل تهدیدآمیــز مراکــز تصمیمســازی
پیــدا شــد .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه طبقــهی کارگــر بــه تنهایــی بــه جامعــهی شــهری شــکل خواهــد داد بلکــه بــدون
حضــور ایــن طبقــه چیــزی ممکــن نیســت .بــدون طبقــهی کارگــر ،یکپارچگــی معنایــی نــدارد و ازهمگســیختگی در لفــاف
نوســتالژی و انســجام ادامــه خواهــد یافــت.

بيــان ديگــر ،هدايــت پــول بــه ســوی ساختوســازهای مســكونی ،توســعهی فضــا ،تأميــن اعتبــار و ســوداگری زميــن ،ابــزاری
آوردن ثــروت بــه وجــود میآورنــد كــه نســبت ًا مســتقل از چرخـهی "نخســت" یعنــی چرخـهی تولیـ ِد
ثانويــه را بــرای بهدسـت ِ
صنعتــی اســت .لُه ِفــور نشــان میدهــد كــه ايــن چرخ ـهی دوم يكــی از نيروهــای بنيــادی جامعــه و منبعــی بــرای آفرینــش
ارزش اضافــی اســت .او اســتدالل میكنــد كــه ايــن چرخــه هرچنــد بــه چرخـهی نخســت مربــوط اســت امــا منطــق خــاص
خــودش را دارد.کاوشهــای لُه ِفــور در تولیــد فضــا ( ،)1991aبــه دنبــال فهــم نقــش فضــا ،سرشــت اوربــان و اهمیــت زندگــی
روزمــره در تــداوم و بازتولیــد گســترشیافتهی شــیوهی ســرمايهدارانهي تولیــد اســت .لُهفِــور ( )21 ,1976پیشتــر در بقــای
ســرمایهداری روشــن کــرده بــود کــه ســرمایهداری بــه راســتی پــروژهای عمیقـ ًا جغرافیایــی اســت :ســرمایهداری بــرای یــک
ســده  ...توانســته اســت تضادهــای درونـیاش را بکاهــد (اگــر نگوییــم آنهــا را رفــع کــرده اســت) ،ســرمایهداری در نیــل بــه
رشــد موفــق بــوده اســت .مــا نمیتوانیــم محاســبه کنیــم کــه بــه چــه قیمتــی امــا میتوانیــم بگوییــم بــه چــه وســیلهای:

بــا اشــغال فضــا ،بــا تولیــد فضــا.
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5 - The right to a space

ايدئولوژی
دانش توليد فضـا كه دربرگيرنـدهی فهم و اذعـان به وجـود
ِ
درخواسـت لُهفِـور معطـوف بـه دانش اسـت امـا نه صرفـ ًا ِ
1 - Openness
2 - The right to the city
3 - Individualization in socialization
4 - Oeuvre
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نــوآوری لُـــهفِور از آنجــا سرچشــمه ميگيــرد کــه او ضــرورت نظریـهای واحــد ( )1991a, 11میــان حوزههــای متفــاوت فضــا
را يــادآوري كــرد کــه تــا پیــش از ایــن در پرکتیــس فکــری (دکارتی-نیوتونــی) غــرب بــه طــور جداگانــه مــد نظــر قــرار گرفتــه
بودنــد .لُــه ِفــور بــه دنبــال دگرگونکــردن ایــن وضعیــت بــود .زیــرا بــه درســتی تشــخیص داده بــود کــه پارهپارهشــدن و
جدایــی مفهومــی مشــخص ًا در خدمــت اهــداف ایدئولوژیــک قــرار داشــت .رویکــرد او بازپیونــددادن مولفههایــی اســت کــه
تحلیــل دوبــارهی آن را هــدف قــرار داده بــود .لُهفِــور بــر همیــن
جداشــده بودنــد و از نــو متصلکــردن امــر پارهپــاره و
ِ
مبنــا كوشــيد تــا نظری ـهی یگان ـهای از فضــا ارائــه دهــد کــه آشــتیدهندهی فضــای فیزیکــی (طبیعــت) ،فضــای ذهنــی
(انتزاعهــای صــوری دربــارهی فضــا) و فضــای اجتماعــی (فضــای اشغالشــده بــا پدیدههــای حســی شــامل محصــوالت
تخی ـلورزی ماننــد پروژههــا و برونافکنیهــا ،نمادهــا و اتوپیاهــا) بــود .ایــن پــروژه ،دربرگیرنــدهی برداشــت خــاص لُه ِفــور
از مارکسیســم بــود کــه بــر اهمیــت زندگــی روزمــره و تأکیــد میکنــد .در نتیجــه پــروژهی او دربــارهی فضــا صرف ـ ًا امــر
ذهنــی را بــه امــر مــادی فرونمیکاهــد .از ديــد لُهفِــور قلمروهــای ادراک ،نمادگرایــی و تخی ـلورزی ،اگــر چــه از فضــای
فیزیکــی و اجتماعــی تمییزپذیرنــد ،امــا جداییپذیــر نیســتند.اما لُه ِفــور صرف ـ ًا تولیــد فضــای ســرمایهدارانه را تحلیــل نکــرد.
در واقــع او در کنــار نقــد ســلبی خــود بــر فراینــد تولیــد فضــا در ســرمایهداری ،نقــدی ایجابــی را نیــز عرضــه کــرد کــه بــر
تولیــد فضــای دموکراتیــک یــا سوسیالیســتی مبتنــی بــود .همچنــان کــه او ( )Lefebvre, 2009: 192مینویســد :تولیــد
فضــای سوسیالیســتی بــه معنــای پایانبخشــیدن بــه مالکیــت خصوصــی و ســلطهی سیاســی دولــت بــر فضــا اســت کــه
ـری اســتفاده بــر مبادلــه داللــت میکنــد .ایــن حرکــت از ســلطه بــه تصــرف در
بــر گذرکــردن از ســلطه بــه تصــرف ،و برتـ ِ
مفهــوم حــق بــه شــهر نیــز جایگاهــی محــوری دارد .او در واقــع حــق بــه شــهر را دارای دو وجــه اساســی میانــگارد :یکــی
مشــارکت در فرایندهــای تصمیمســازی ،و دیگــری تصــرف فضــای تولیدشــده بــه منظــور تولیــد فضایــی نــو .مارکــس نیــز
تولیــد در جامع ـهی سوسیالیســتی را تولیــد بــرای نیازهــای اجتماعــی تعریــف میکنــد .ایــن نیازهــای اجتماعــی عمدت ـ ًا بــه
فضــا مربوطانــد :مســکن ،تجهیــزات ،حمــل و نقــل ،ســازماندهی دوبــارهی فضــای شــهری و مــواردی از ایــن دســت .ایــن
نیازهــا گرایــش ســرمایهدارانه بــه تولیــد فضــا را گســترش میدهنــد در حالــی کــه تولید/فــراورده را بــه شــکلی رادیــکال
ـرفت ــــ بیشــتر در قالــب
جرحوتعدیــل میکننــد .ایــن آن چیــزی اســت کــه در دگرگونــی زندگــی روزمــره ،در تعریـ ِ
ـف پیشـ ْ
ـتی
واژگانــی اجتماعــی تــا فــردی ،بــدون آنکــه پیشــرفت فــردی را نادیــده بگیــرد ــــ نقــش دارد .فــرد در جامعـهی سوسیالیسـ ْ
ـق زندگــی شــهری بــه ســان کانــون زندگــی اجتماعــی و هســتهی کنشگریهــای
ـق بــر فضــا 5دارد ،همچنــان کــه از حـ ِ
حـ ِ
بــه اصطــاح فرهنگــی و مــواردی از ایــن دســت برخــوردار اســت )Ibid: 193-4( .اگر وضعیــت کنونــی را به بحرانــی اقتصادی
فرونکاهیــم و بــه جــای آن بــه دنبــال تغییــر ژرف جامعــه باشــیم ،هنــوز نقط ـهی ارجاعــی نشــان میدهــد کــه دگرگونــی

برتــری
میتوانــد از آنجــا آغــاز شــود .بــر ایــن اســاس تغییــر اینگونــه تعریــف میشــود :فضــای تولیدشــده از دیــدگا ِه
ِ
ـاب داللــت و آن
وســایل مبادلــه میتوانــد از منظــر اولویــت ارزش مصرفــی تولیــد شــود .انقـ ِ
ـاب فضــا کــه بــر مفهــوم انقـ ْ
را تقویــت میکنــد بــه ســان تغییــری در مالکیــت وســایل تولیــد تعریــف میشــود .ایــن بعــد جدیــدی بــه مفهــوم انقــاب
ـکل خطرناکــی از مالکیــت خصوصــی یعنــی مالکیــت فضــا ــــ فضــای زیــر
میدهــد ،انقالبــی کــه از جلوگیریکــردن از شـ ِ
ـن ســیارهای ــــ آغــاز میشــود .بســیار مهــم
زمیــن ،فضــای روی زمیــن ،فضــای هوایــی ،فضــای ســیارهای و حتــا فضــای بیـ ِ
اســت کــه بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه مالكيــت فضــا صرفـ ًا ا ِعمــال حقــوق انحصــاری بــر قلمرویــی فيزيكــی
نيســت .بلكــه افــزون بــر ایــن ،چالشــی را هــم دربرمیگيــرد كــه فضــا چگونــه تصــور و بازنمايــی میشــود ،ایــن کــه فضــا
منعكسكننــدهی نيروهــای مســلطِ هژمونيكــی اســت کــه در فضــا و بــر فــراز آن عملــی میشــوند .پــس كنتــرل و تنظيــم
فضــا و همــراه بــا آن ،كنتــرل و تنظيــم پركتيسهايــی كــه در فضــا مجــاز يــا غيرمجــاز شــمرده میشــوند ،و امكانپذيرنــد
يــا تجويــز میشــوند ،مولف ـهی ذاتــی فضــا اســت.
چــه چيــزی ِكــی و كجــا و از ســوی چــه كســی مجــاز اســت و توصيه/تجویــز میشــود ،پرس ـشهایی اساســی را دربــارهی
آن آزادی واقعــی ــــ در برابــر فرضــی ــــ كــه فضــای عمومــی بــر آن داللــت میكنــد ،مطــرح میکننــد .تعارضهــا در فضــا
و بــر ســر آن ،بازتــاب رقابــت معانــی و ارزشهــای متضــادی اســت کــه از ســوی افــراد و گروههــا در اســتفاده و تصــرف فضــا
بــه كار میرونــد .ايــن پرس ـشهایی را دربــارهی مالكيــت فضــای عمومــی پيــش میكشــد و بــه برجســتهكردنِ خواســت
لُـــه فِور بــرای گشــودگی 1بــه ســان حــق مربــوط اســت .از دیــد لُـــهفِور حــق بــه شــهر 2در ســيتیهای مــدرن ضروریتــر
میشــود .بــه نحــوی كــه ايــن حــق خــودش را ســان شــكل ممتــاز حقــوق آشــكار میكنــد :حــق بــه شــهر خــودش را
همچــون حــق آزادی ،حــق فردیســازی در عي ـنِ اجتماعیشــدن ،3حــق ســکونتگاه و حــق ســكونتگزیدن ابــراز میکنــد.
تصرف/ازآنخودســازی (كــه بــه وضــوح از حــق مالكيــت متمايــز
ـق اثــر هنــری ،4حــق مشــاركت و حــق
ِ
حــق بــه شــهر بــه حـ ِ
اســت) ،داللــت میكنــد ( .)Lefebvre, 1996: 173–4لُـــهفِور حــق بــه شــهر را اينگونــه تعريــف میكنــد:
نـه همچـون حقـی طبيعـی ،و نـه همچون حقـی قـراردادی .حق بـه شـهر در ايجابیترين معنـای واژه بـر حقوق شـهروندان و
شهرنشـينان ،و نيـز حـق تشـکیل گرو ه (بر مبنای روابـط اجتماعی) و [حق] حضور آنهـا در تمام شـبكهها و مدارهای ارتباطات،
کنارگذاشـتن گروههـا ،طبقـات و افـراد از اوربان اگـر نگوييم طـرد از خو ِد جامعه ،کنارگذاشـتن
اطالعـات و مبادلـه داللـت دارد.
ِ
سـازماندهی
اخـراج فـرد از واقعيـت اوربـان بـه واسـطهی
امـكان
آنهـا از تمـدن نيـز هسـت .حـق بـه شـهر بـه خـودداری از
ِ
ِ
ِ
حق انسـان) نشـاندهندهی
تبعيضآميـز و جداكننـده مشـروعيت میبخشـد .ايـن حـق شـهروندان (يـا اگـر ترجیـح میدهیـدِ ،
بحـران گريزناپذيـر مراكز شهر/سـيتی اسـت كه بر جدايی و برقرارکردن و تثبيت جداسـازی اسـتوار هسـتند :مراکز شهر/سـیتی،
مراكز تصميمسـازی ،ثروت ،قدرت ،اطالعات و دانشـی هسـتند كه همهی آنهایی را که در امتیازات سیاسـی سـهیم نیسـتند به
فضاهـای حاشـيهای پـس میزننـد و میراننـد .حق سـیتی (شـهر) همچنين بر حـق گردهمايیهـا و اجتماعات تصريـح میكند؛
مكانهـا و اشـياء بايـد بـه نيازهـای معينـی پاسـخ دهنـد كـه عمومـ ًا بـد فهميـده میشـوند ،مکانهـا و اشـیاء باید پاسـخگوی
كاركردهـای خوارشمردهشـدهی معيـن و افـزون بـر ايـن كاركردهـای فراكاركردی؛ یعنی متناسـب بـا و برآوردهکننـدهی نياز به
زندگـی اجتماعـی و نیـاز بـه مركـز ،نيـاز و كاركرد بـازی ،و كاركـرد نمادين فضـا باشـند )Lefebvre, 1996: 195( .بـا اينهمه
حق [نسـبت بـه] فضاهـای عمومی سیتی/شـهر بر
همانطـور كـه لُــهفِور نشـان میدهـد حـق بر بـه سیتی/شـهر و در نتيجـهِ ،
پتانسـيل تعـارض بيـن گروههـای متفـاوت بـر سـر معنـا و ارزشهـا و نيـز اسـتفادهها و پركتيسهـا داللـت میكنـد .از اين رو،
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1 - Urban public
2 - Urban inhabitants
3 - Enfranchisement
4 - Enfranchise
5 - Enfranchisement

بایــد حقــوق ســیتیزن را بــه عنــوان ســاکن 3شــهری/اوربان (ســیتادین) و اســتفادهکنندهی خدمــات چندگانــه اصــاح ،انضمامی
و پرکتیکالتــر کنــد .حــق بــه شــهر بایــد از یــک ســو ،حــق کاربران/اســتفادهکنندگان را بــرای اعــان ایدههایشــان
دربــارهی فضــا و زمــان کنشگریهایشــان در اوربــان تصدیق/تصریــح کنــد؛ و افــزون بــر ایــن ،حــق اســتفاده از مرکــز،
حــق اســتفاده از مکانــی مرفــه را دربرگیــرد ،و نــه پراکندهشــدن و گیرافتــادن در گتوهــا (زاغهنشــینهایی بــرای کارگــران،
مهاجــران« ،حاشــیهایها» و حتــا برای «ثروتمنــدان») (.)translated in Kofman and Lebas, 1996, p. 34 ,1991پورســل

( )Purcell, 2002: 102در ادامــه مینویســد :حــق بــه شــهر دربرگیرنــدهی دو حــق بنیــادی بــرای ســکونتکنندگان اســت:
حــق مشــارکت ،و حــق تصــرف .حــق مشــارکت بــه ایــن معناســت کــه ســیتادینها بایــد در هــر تصمیمــی کــه در تولیــد
فضــای شــهری مؤثــر اســت نقشــی مرکزی/کانونــی داشــته باشــند .ایــن تصمیــم میتوانــد در ســایهی حمایــت دولــت قــرار
داشــته باشــد (ماننــد تصمیمــی دربــارهی سیاســت) ،یــا در ســایهی پشــتیبانی ســرمایه (تصمیمــی دربــارهی ســرمایهگذاری/
عدمســرمایهگذاری) ،نهــادی چندجانبــه (رأی ســازمان تجــارت جهانــی دربــارهی تجــارت) ،یــا هــر موجودیــت دیگــری کــه
بــر تولیــد فضــا در شــهری خــاص تأثیــر میگــذارد .حــق مشــارکت ،هــر ســطحی از دولــت (ملــی ،ایالتــی ،محلــی) یــا
1 - Citadins
2 - Denizen/inhabitant
3- Dweller
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حقـوق مردم
گنجاندهشـده در تصـورات ،پالنهـا و طراحیهاسـت ،كـه افـزون بر آن ،به دنبال دانشـی اسـت کـه دربرگیرندهی
ِ
ی فضا به واسـطهی اسـتفاده از آن اسـت .بـه بیان دیگر،
شـهری 1بـرای "بـه مالكيـتدرآوردن" پيوسـت معانی ،نمادها و فهمها 
كـردن اولويتبخشـی بـه فضـا بـرای مبادلـه ،بـا ارزش مصرفی فضـا [=تبدیل فضـا برای
حـق عمـومِ شـهری بـرای جايگزين
ِ
مبادلـه بـه فضـا بـرای مصـرف] .مفهـوم حق به شـهر لُهفِـور پیچیـده و سـیال اسـت .از دیـد پورسـل ( ،)2-101 :2002حق به
شـهروندی لیبرالـدموکراتیک
شـهر لُهفِـور ،ایـدهای بـرای بازسـازی ژرف روابـط اجتماعـی سـرمایهداری و نیز سـاختار کنونـی
ِ
اسـت .حـق بـه شـهر او نه پیشـنهادی بـرای اصالح اسـت و نه خیالپـردازی دربـارهی مقاومتی پارهپـاره ،تاکتیکی یـا تدریجی.
ایـدهی او در عـوض فراخوانـی بـرای بازسـازی رادیکال روابط اجتماعی ،سیاسـی و اقتصـادی ،هم در شهر/سـیتی و هم فراتر از
آن اسـت .حـق بـه شـهر عرصهی تصمیمسـازی را در شـهرها دوبـاره چارچوببنـدی میکند :حق به شـهر ،تصمیمسـازی را از
جای مشـورت دموکراتیـک که به تصمیمـات دولتی
دولـت دور و بـه سـوی تولیـد فضـای شـهری از نـو جهتدهی میکند .بـه ِ
صـرف محـدود میشـود ،لُهفِـور بـر آن اسـت تـا حـق به شـهر را دربـارهی تمـام تصمیماتـی بـه کار بندد کـه در تولیـد فضای
شـهری سـهیماند .حـق بـه شـهر بـر نیـاز بـه سـاختاردهی دوبـاره به روابـط قدرتـی تاکیـد میکند کـه زیربنـای تولیـد فضای
شـهری را تشـکیل میدهند ،و کنترل را به طور بنیادین از سـرمایه و دولت به سـکونتکنندگان شـهری 2منتقل میکند.فضای
شـهری در حـق به شـهر نقشـی بسـیار محـوری دارد .او دیدگاهی گسـترده را اتخاذ میکند که بسـیار بیش از فضـای انضمامی
را دربرمیگیـرد .همچنـان کـه پیشتـر گفتیـم ،ایـدهی فضای لُهفِـور دربرگیرنـدهی آن چیزی اسـت که وی فضای درکشـده،
انضمامی نسـبت ًا عینیای اشـاره میکنـد که افراد
فضـای تصورشـده و فضـای زیستشـده مینامد .فضای درکشـده بـه فضای
ِ
در محیـط هرروزهیشـان بـا آن روبـهرو میشـوند .فضـای تصورشـده به سـاختهای ذهنـی ،ایدههـای آفریننده دربـارهی فضا
و بازنماییهـای فضـا اشـاره دارد .فضـای زیستشده/زیسـته آمیزهی پیچیدهی فضای درکشـده و فضای تصورشـده اسـت این
فضـا بـر تجربـهی واقعـی شـخص از فضـا در زندگی روزمـره داللت میکنـد .فضای زیسـته صرفـ ًا عرصهای ُکنشپذیر نیسـت
کـه زندگـی اجتماعی در آن آشـکار شـود ،بلکه بیانگر مولفهی سـازندهی زندگی اجتماعی اسـت .به این ترتیـب ،روابط اجتماعی
و فضـای زیسـته بـه طـور گریزناپذیـری در زندگی روزمـره در همدیگر قفل شـده و بـه همدیگر وابسـتهاند .از دید لُهفِـور ،تولید
فضـای شـهری ضرورتـ ًا دربرگیرنـدهی بازتولیـد روابطـی اجتماعی اسـت کـه در آن مقید/محدود میشـوند .بنابرایـن ،تولید فضا
مسـتلزم چیـزی بیـش از برنامهریـزی صـرف فضای مادی سیتی/شـهر اسـت؛ تولیـد فضـا دربرگیرنـدهی تولیـد و بازتولید تمام
ابعـاد زندگـی شـهری اسـت .حـق به شـهر برآمـده از چنیـن برداشـتی از فضاسـت .از دیـد لُهفِـور (« )158 :1996حق به شـهر
همچـون فریـاد و مطالبـه اسـت  ...حق دگرگونشـده و نوشـد ه بـر زندگـی شهری».پورسـل ( )102 :2002در تبیـن مفهوم حق
بـه شـهر مینویسـد :تاکیـد بر تولید فضای شـهری ،آشـکارا حق به شـهر را از شـکلهای کنونـی حقدهی 3در دموکراسـیهای
لیبـرال متمایـز میکنـد .شـکلهای کنونی اعطـای حق عمدت ًا بر سـاختارها ،سیاسـتها ،و تصمیمهای دولت رسـمی اسـتوارند.
شهروندان/سـیتیزنهای [کـه بهتـر اسـت آنها را کشـوروند بنامیم .نامگـذاریای که در ادامـه معنای روشـنتری خواهد یافت]
لیبرالـدموکـرات (کـه پایـگاه سیتیزنشیپ/شـهروندی رسمیشـان بر ملیتشـان مبتنی اسـت) از حق اظهار نظر نهادینهشـده در
تصمیمـات دولـت برخوردارنـد ،و در نتیجـه کنترل غیرمسـتقیم اندکی بر تمـام فرایندهـای اجتماعیای دارند کـه دولت میتواند
بـر آنهـا تأثیـر بگـذارد .حـق به شـهر ،بر عکـس ،در مورد تمـام تصمیماتـی که فضای شـهری را تولیـد میکنند بـه مردم حق
میدهد .4این تغییر سـاده ،دامنهی حقدهی 5را به طور رادیکال به فراسـوی سـاختار دولتی میگسـتراند .بسـیاری از تصمیماتی
کـه فضـای شـهری را تولیـد میکننـد ،درون دولت سـاخته/گرفته میشـوند ،اما تعداد بسـیار زیـادی از این تصمیمهـا نیز بیرون
از آن اتخـاذ میشـوند .بـرای مثـال ،تصمیمـات سـرمایهگذاری شـرکتها میتوانـد در گسـترهی حـق بـه شـهر قرار گیـرد زیرا

چنیـن تصمیمهایـی نقشـی حسـاس در تولیـد فضای شـهری بـازی میکننـد .اعطای حـق متعارف ،بـه سیتیزنها/کشـوروندها
امـکان میدهـد تـا تاثیرگـذاری اندکـی بـر تصمیماتـی داشـته باشـند که از سـوی سـرمایه سـاخته/گرفته میشـوند ،امـا چنین
کنترلـی پراکنـده و ناتمـام اسـت زیـرا دولـت فقـط میتواند بـر کانتکسـتی تأثیر بگذارد کـه سـرمایه در آن بهکارگرفته میشـود
(آن هـم بـه واسـطهی سیاسـت مالیاتـی ،قانـون کار ،محدودیتهای محیطـی و مواردی از این دسـت)؛ دولـت نمیتواند به طور
مسـتقیم چنیـن تصمیمهایـی را کنتـرل کنـد .حق به شـهر ،بر عکـسَ ،مسـندی حقیقی در سـازوکارهای تصمیمگیری شـرکتی
بـه سکونتکنندگان/باشـندگان شـهری اعطـا میکنـد ،زیـرا حق اظهـار نظری مسـتقیم را در هـر تصمیمی کـه در تولید فضای
شـهری نقـش دارد بـه آنهـا میبخشـد .بـه ایـن ترتیـب ،حـق بـه شـهر میتوانـد از محدودیتهـای دولتمحور سـاختارهای
کنونـی حقدهـی شـهروندی متعارف فـراروی کند.
ِ
پرداختــن بــه ایــن موضــوع کــه بــر مبنــای حــق بــه شــهر دقیق ـ ًا چــه کســی واجــد حــق میشــود ،اهمیــت بنیــادی دارد.
در حــال حاضــر ،اعطــای حــق رســمی عمدتـ ًا بــر شهروندی/سیتیزنشــیپ ملــی [کشــوروندی] مبتنــی اســت .آنهایــی کــه
شهروندان/ســیتیزنهای ملــی بــه شــمار میرونــد واجــد شــرایط مشــارکت در ابعــاد گوناگــون تصمیمســازی دولتــی را
دارنــد .بــا ایــن وجــود ،از دیــد لُه ِفــور ،حقدهــی بــرای آنهایــی اســت کــه در سیتی/شــهر ســکونت میکننــد .زیــرا حــق
بــه شــهر بــر تولیــد فضــای شــهری مبتنــی اســت ،آنهایــی کــه در ســیتی (شــهر) زندگــی میکننــد ــــ آنهایــی کــه در
بدن ـهی اصلــی تجرب ـهی زیســتهی شــهری و فضــای زیســته ســهیماند ــــ میتواننــد بــه طــور مشــروع مدعــی حــق بــه
شــهر شــوند .حــق بــه شــهر بــه دنبــال آن اســت تــا بــه پیشــبرد منافــع "کل جامعــه ،و در پیــش از همــه تمــام آنهایــی کــه
ســکونت میکننــد" کمــک کنــد ( .)Lefebvre, 1996: 158در حالــی کــه اعطــای حــق کنونــی ،کشوروندان/ســیتیزنهای
ملــی را قدرتمنــد میکنــد ،حــق بــه شــهر سکونتکنندگان/باشــندگان شــهری/اوربان را نیرومنــد میکنــد .بــر مبنــای
ـی افــراد صاحــب حــق ،بــه پیشــام ِد ملیــت یــا قومیــت یــا تولــد وابســته نیســت؛ بلکــه
حــق بــه شــهر ،عضویــت در کامیونیتـ ِ
بــه جــای آن ،بــر مبنــای گذرانــدن امــور روتیــن زندگــی روزمــره در فضــای سیتی/شــهر بــه دســت میآیــد .اینجاســت کــه
پورســل ( )102 :2002مینویســد :از آنجایــی کــه در طــول ســدهی بیســتم واژهی «سیتیزنشــیپ» بــه نحــوی هژمونیــک
بــا عضویــت در یــک کامیونیتــی سیاســی ملــی همبســته بــوده اســت ،شــاید بهتــر باشــد آنهایــی را کــه واجـ ِد حــق بــه شــهر
هســتند آنچــه لُه ِفــور سیتادین/1شــهروند میخوانــد بنامیــم و نــه سیتیزن/کشــوروند .لُه ِفــور بــا اســتفاده از ایــن واژه ،مفهــوم
سیتیزن/کشــوروند را بــا مفهــوم مقیــم [ساکن]/ســکونتکننده 2درمیآمیــزد .او بــر آن اســت کــه حــق بــه شــهر
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شــرکتهایی را کــه در هــر مقیاســی (جهانــی ،ملــی ،محلــی) عمــل میکننــد ،دربرمیگیــرد .بــرای نمونــه ســیتادینهایی
کــه واجــد حــق نســبت بــه ســیاتل هســتند ممکــن اســت از حــق مشــارکت کانونــی در تصمیمــی دربــارهی ســرمایهگذاری
شــرکتی ماننــد بوئینــگ (کــه دفتــر مرکــزیاش در حــال حاضــر در شــیکاگو قــرار دارد) برخــوردار باشــند کــه میتوانــد فضــای
شــهری را در ســیاتل تحــت تأثیــر قــرار دهــد .لُه ِفــور در ایــن زمینــه صریــح اســت کــه نقــش تصمیمســازی ســیتادینها
بایــد کانونــی باشــد ،امــا بــه روشــنی نمیگویــد کــه معنــای ایــن مرکزیت/کانونیبــودن چیســت .تصمیماتــی کــه فضــای
اوربــان را تولیــد میکننــد بایــد کام ـ ً
ا از ســوی ســاکنین گرفته/ســاخته شــوند .نقشــی کــه ســاکنین بــازی میکننــد بایــد
لـدموکراتیــک کــه صــدای ســیتیزنها در آن از
کانونــی و مســتقیم باشــد .برخــاف سرشــت غیرمســتقیم حقدهــی لیبرا 
فیلتــر نهادهــای دولــت میگــذرد ،حــق بــه شــهر بــر ایــن داللــت میکنــد کــه ســکونتکنندگان بــه طــور مســتقیم در
تمــام تصمیماتــی کــه فضــای اوربــان را در سیتی/شهرشــان تولیــد میکننــد ،مشــارکت داشــته باشــند .لُـــهفِور مــواردی را
ـاختن تصمیمهایــی کــه فضــای اوربــان را تولیــد میکننــد مطــرح
دربــارهی آنچــه او بــه ســان دســتورکار ســیتادینها در سـ ِ
میکنــد .ایــن دســتورکار در وجــه دو ِم حــق بــه شــهر مطــرح میشــود ،در حــق بــر تصــرف .تصــرف شــامل حــق ســاکنین
بــرای دسترســی ،اشــغال ،و اســتفاده از فضــای اوربــان اســت .لُه ِفــور از مفهــوم تصــرف بهــره میبــرد تــا معنایــی گســتردهتر
و ســاختاریتر را برســاند .تصــرف نــه تنهــا حــق اشــغال فضــای شــهری/اوربان پیــش از ایــن تولیدشــده اســت کــه همچنیــن
حــق تولیــد فضــای اوربــان اســت بــرای اینکــه بتوانــد پاســخگوی نیازهــای ســکونتکنندگان باشــد .از آنجایــی کــه تصــرف،
بــه ســاکنین حــق «اســتفادهی بیشــینه و کامــل» از فضــای اوربــان در جریــان زندگــی روزمــره اســت (Lefebvre, 1996:
 )179فضــا بایــد بــه شــیوهای تولیــد شــود کــه چنیــن اســتفادهی بیشــینه و کاملــی را ممکــن ســازد .بنابرایــن وجــه ارزش
مصرفــی فضــای اوربــان بایــد مالحظــهی اصلــی در تصمیمهایــی باشــد کــه فضــای اوربــان را تولیــد میکننــد .تصــور
فضــای اوربــان بــه ســان دارایــی خصوصــی ،بــه ســان کاالیــی کــه ارزشــش بایــد بــه واســطهی فراینــد تولیــد ســرمایهدارانه
ـی کاالهــای دیگــر بــه کار گرفتــه شــود) ،دقیقـ ًا آن چیــزی اســت کــه حــق تصــرف در
افزایــش یابــد (یــا بــرای ارزشافزایـ ِ
برابــرش میایستد.پورســل ( )103 :2002مینویســد :دیــدگاه لُهفِــور دربــارهی حــق بــه شــهر ،هــم روابــط سیتیزنشــیپ
لیبرالـدموکراتیــک و هــم روابــط اجتماعــی ســرمایهدارانه را دگرگــون میکنــد .اول اینکــه حــق مشــارکت ،مــدل غالــب
سیتیزنشیپ/کشــوروندی را بــه طــور کامــل برمیانــدازد .ایــدهی لُه ِفــور مســتلزم چیــزی بســیار بیشــتر از بازگشــت صــرف
دادن آنهــا اســت .ســکونت شــهری مســتقیم ًا
بــه ســاختارهای سیتیزنشــیپ لیبرالـدموکراتیــک تثبیتشــده یــا گســترش ِ
ـب عضویــت سیاســی روب ـهرو میشــود .از آنجایــی کــه ســیتیزنهای ویتنــام،
ـیپ ملــی بــه ســان مبنــای غالـ ِ
بــا سیتیزنشـ ِ
مکزیــک و ایــاالت متحــد همگــی بــه یکســان میتواننــد ســکونتکنندگان شــهری خــاص باشــند ،در نتیجــه ســاکنین بایــد
قط ـ ِع نظــر از ملیــت ،حــق مشــارکت داشــته باشــند .بنابرایــن ،تمــام وفاداریهــای سیاســی نبایــد بــه طــور سلســلهمراتبی
تابــع عضویــت دولتـملــت باشــند .حــق مشــارکت ،هویتــی سیاســی (یعنــی ســکونت )1را پیشــنهاد میکنــد کــه در خصــوص
تصمیمهایــی کــه فضــای اوربــان را تولیــد میکننــد ،هــم از ملیــت مســتقل و هــم نســبت بــه آن پیشــینی اســت .افــزون بــر
ایــن ،حــق مشــارکت ،تصمیمهایــی فراســوی دولــت را ممکــن میکنــد .برخــاف حقدهــی رایــج کنونــی ،حــق مشــارکت،
دسترســی تصمیــم ســاز ســاکنین را بــه تمــام تصمیماتــی بســط میدهــد کــه فضــای اوربان/شــهری را تولیــد میکننــد .در
پایــان ،حــق مشــارکت پافشــاری میکنــد کــه ســکونتکنندگان بــه طــور محــوری و مســتقیم در تصمیمســازی مشــارکت
داشــته باشــند .لُــه ِفــور ،بــه جــای رژیــم کنونی کــه در آن ســرمایه و ســرآمدان دولتــی ،تصمیمــاتِ تولیدکننــدة فضــای اوربان
ـدای هژمونیــک تصــور میکند.حــق تصــرف ،بــه ســهم خــود ،چالشــی
را کنتــرل میکننــد ،ســاکنین را همچــون اکثریــت و صـ ِ
صریــح و آشــکار را بــرای روابــط اجتماعــی ســرمایهداری بــه وجــود مـیآورد .در طــول دو ســدة گذشــته ،ارزشافزایــی فضــای
اوربان/شــهری اســتراتژی کلیــدی بــرای انباشــت ســرمایه بوده اســت و حقــوق مالکیت ،نوعــی حکمرانی نســبتاً آزادانــه را برای

تولیــد فضــای شــهری/اروبان بــه منظــور بیشینهســازی ارزش مبادل ـهایاش بــه شــرکتهای ســرمایهدارانه اعطــا کردهانــد.
حــق تصــرف در برابــر قابلیــت ســرمایه بــرای افــزودن بــر ارزش فضــای شــهری/اوربان قــرار میگیــرد و بــه ایــن ترتیــب
اولویتــی مشــخص بــرای ارزش مصرفــی ســاکنان شــهری در برابــر منافــع ناشــی از ارزش مبادلهای شــرکتهای ســرمایهدارانه
قائــل میشــود .تصــرف ،افــزون بــر ایــن ،کنتــرل بــر فضــای اوربــان را بازســازی میکنــد ،در برابــر هژمونــی کنونــی حقــوق
مالکیــت ایســتادگی و بــر تقدم/اولویــت حقــوق مصرفی/اســتفادة ســکونتکنندگان پافشــاری میکنــد .بهچالشکشــیدن
حقــوق مالکیــت ،بیتردیــد بــه معنــای بهچالشکشــیدن بنیــان روابــط طبقاتــی ســرمایهدارانه اســت .تصــرف ،همــراه بــا
نقشــی کانونــی بــرای ســاکنین در تصمیمســازی ،چالشــی مســتقیم بــرای مجموعـهای از روابــط سیاسـیـاقتصادی بــه وجــود
مـیآورد کــه بــرای ارزشافزایــی فضــای شــهری/اوربان و انباشــت ســرمایه در عصــر مــدرن ،حیاتیانــد.

