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چکــیده

مفهــوم حــق بــه شــهر ایــن روزهــا بــه طــور نســبتًا گســترده و بــه نحــوی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه گویــی معنــای 
آن بــرای همــگان روشــن اســت. امــا آنچــه کمتــر بــه آن پرداختــه می شــود، چیســتی و خاســتگاه شــکل گیری آن و مهم تــر از 
ـــ بــه ایــن مفهوم  ـــ هــم در ســطح جهانــی و هــم در ایــرانـ  همــه، پیونــد آن بــا دموکراســی رادیــکال اســت. اقبــال عمومــیـ 
و بــه مــوازات فقــدان کاوش انتقــادی دربــاره ی آن، متضمــن خطــری اســت کــه مســئله ی محــورِی آن را تحریــف کنیــم. در 
نتیجــه، بررســی موشــکافانه ی ایــن مفهــوم، ضــرورت می یابــد. بــه همیــن منظــور در ایــن نوشــتار، بــا بررســی اندیشــه های 
هانــری لُه ِفــور، مبــدع ایــده ی حــق بــه شــهر، برآنیــم تــا تصویــری کلــی از مفاهیمــی ارائــه دهیــم کــه مفهــوم حــق بــه شــهر 
ــا امــکان فروکاســت گرایی را  ــه ایــن ترتیــب ســعی می کنیــم ت ــد. ب ــه کمــک آن هــا، معنــای کامــل خــود را می یاب ــًا ب صرف
در برخــورد بــا مفهــوم حــق بــه شــهر بکاهیــم و تصویــری نســبتًا دقیــق را از آن فراهــم  کنیــم. بــه همیــن منظــور، ابتــدا بــه 
ــا مفاهیمــی ماننــد پراکســیس و انســان کامــل می پردازیــم. زیــرا بــه نظــر می رســد  ــور و پیونــدش ب دیالکتیــک از دیــد لُه ِف
ــه مفهــوم بیگانگــی  ــه شــمار مــی رود. در ادامــه، ب ــر پیونددهنــده ی اندیشــه های او ب ــور، زنجی روش دیالکتیکــی خــاص لُه ِف
ــره  ــای روزم ــان تجربه ه ــه س ــا ب ــده دارد و وی از آن ه ــور نقشــی تعیین کنن ــه در اندیشــه های لُه ِف ــی ک ــم؛ مفهوم می پردازی
یــاد می کنــد کــه نقــدش مســتلزم نقــد زندگــی روزمــره اســت. نقــد بیگانگــی همچــون تجربــه ای روزمــره، نقشــی بنیــادی بــه 
زندگــی روزمــره می بخشــد. بــر ایــن مبنــا، دیگــر انقــالب و تغییــر اجتماعــی را نمی تــوان صرفــًا در ســطح دولــت یــا اقتصــاد 
جســت. بــه ایــن ترتیــب، انقــالب، بــه انقــالب در زندگــی روزمــره تبدیــل می شــود. ســپس، بــه اصلی تریــن مفهــوم در تبییــن 
حــق بــه شــهر می رســیم: تولیــد فضــا. آنچــه باعــث می شــود لُه ِفــور حــق بــه شــهر را بــه حــق بــر فضــا گســترش دهــد. 
ــر  ــر ب ــه طــور دقیق ت ــه می شــود، ب ــور ارائ ــه ی اندیشــه ورزی لُه ِف ــی از منظوم ــری کل ــب تصوی ــن ترتی ــه ای ــس از آنکــه ب پ

مفهــوم حــق بــه شــهر متمرکــز می شــویم تــا ایــن بــار بــا دیــدی ژرف تــر آن را بنگریــم.
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درآمــد

ایــن روزهــا ایــده ی حــق بــه شــهر1 توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده اســت و گاه و بــی گاه در نشــریات، همایش هــا، 
ــاد  ــه چیســتی و ابع ــق ب ــور دقی ــه ط ــر ب ــا کمت ــرد. ام ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی و ... م ــخنرانی ها، نشســت های عموم س
ــم.  ــش را می دانی ــی معنای ــه گوی ــود ک ــورد می ش ــده برخ ــن ای ــا ای ــوی ب ــه نح ــع ب ــود. در واق ــه می ش ــون آن پرداخت گوناگ
ــام و  ــه نحــوی خ ــوارد، ب ــا وجــود دارد. در بیشــتر م ــردن  آن از معن ــوم و تهی ک ــن مفه ــه ســازی ای ــال عام در نتیجــه احتم
ابتدایــی بــا ایــن ایــده برخــورد می شــود و از همیــن رو نــه تنهــا امــکان فهــم دقیــق آن از دســت مــی رود بلکــه، در بدتریــن 
حالــت می توانــد بــه تحریــف و قلــب مســئله ی محــوری آن بیانجامــد. بنابرایــن ضــروری اســت تــا بــه شــکلی نســبتًا دقیــق 
ــور، فیلســوف فرانســوی  ــری لُه ِف ــن منظــور، بررســی نوشــته های هان ــرای ای ــن شــیوه ب ــم. بهتری ــده را بررســی کنی ــن ای ای
اســت کــه ســکه ی مفهــوم حــق بــه شــهر را ضــرب کــرد. پیــش از آن، ضروریســت اشــاره شــود کــه حــق بــه شــهر، همــان 
طــور کــه مــارک پورســل )Purcell, 2002: 107( می نویســد، در واقــع یکــی از اســتراتژی هایی اســت کــه می توانــد بــرای 
بازســازی دموکراســی شــهری/اوربان بــه کار بســته شــود. حــق بــه شــهر از ایــن دیــدگاه، یکــی از رویکردهــای دموکراســی 
رادیــکال اســت. مــارک گاتدیِنــر )1993: 129(، هانــری لُه ِفــور را احتمــااًل بزرگ تریــن اندیشــمند مارکســی پــس از مارکــس 
و بی تردیــد یکــی از بزرگ تریــن فیلســوفان دوران مــا می دانــد. هانــری لُه ِفــور در ســال 1968 کتابــی را بــا عنــوان حــق بــه 
شــهر بــه نــگارش درآورد. کتابــی کــه 39 امیــن کتــاب او بــه شــمار مــی رود. او در مجمــوع 66 جلــد کتــاب را در حوزه هــای 
ــرا از آن  ــور دانســت زی ــار لُه ِف ــی در آث ــوان نقطــه ی عطف ــهر او را می ت ــه ش ــق ب ــاب ح ــگارش درآورد2. کت ــه ن ــون ب گوناگ
ــگارش  ــش از ن ــا پی ــته های او را ت ــد. نوش ــت ش ــای او یاف ــته تری در کاره ــی برجس ــی نقش ــم فضای ــد مفاهی ــه بع ــان ب زم
ایــن کتــاب می تــوان بیشــتر حــول اندیشــه ورزی مارکســی، دیالکتیــک، مارکسیســم، بیگانگــی، نقــد زندگــی روزمــره و نیــز 
ــان  ــن زم ــا از ای ــرد. ام ــته بندی ک ــم دس ــکال و اگزیستانسیالیس ــه، پاس ــد نیچ ــفی مانن ــای فلس ــا و محله ه ــی چهره ه برخ
ــن  ــد. نتیجــه ی چنی ــی تمرکــز می کن ــم فضای ــر مفاهی ــر ب ــه شــکلی صریح ت ــور ب ــژه در دهــه ی 1970 لُه ِف ــه وی ــد، ب ــه بع ب
رونــدی، نــگارش و انتشــار کتاب هایــی ماننــد انقــالب شــهری )1970(، فضــا و سیاســت ]کــه در واقــع جلــد دوِم کتــاب حــق 
ــوان  ــود. آنچــه اهمیــت اساســی دارد، ایــن اســت کــه نمی ت ــد فضــا )1974( ب ــه شــمار مــی رود[ )1973( و تولی ــه شــهر ب ب
اندیشــه ورزی لُه ِفــور را بــه دو دوره ی مجــزا تقســیم کــرد. خــط محــوری اندیشــه ورزی او را کــه از اوایــل دهــه ی 1930 بــا 
نــگارش کتاب هایــی ماننــد آگاهــی رازورزانه شــده و ماتریالیســم دیالکتیکــی آغــاز شــد و تــا واپســین  نوشــته های او در اواخــر 
دهــه ی 1980 ادامــه داشــت، می تــوان بــه شــکلی چشــمگیر مشــاهده کــرد. در واقــع دربــاره ی لُه ِفــور نمی تــوان از گسســتی 
ــی مفهومــی اســت کــه ویرایــش خــاِص او را از مارکسیســم  ــرورش و تحول ــر اســت، پ فکــری ســخن گفــت. آنچــه دقیق ت
بــه مــرور بــا اســتفاده از واژگانــی فضایــی و انضمامــی، تدقیــق و تصریــح کــرد. حــق بــه شــهر او را نیــز بایــد در دل ایــن 
ــًا  ــور کلــی را تشــکیل می دهنــد کــه صرف ــری لُه ِف ــد. در واقــع ایده هــا و نوشــته های هان تحــول و پــرورش مفهومــی گنجان
ــا همدیگــر معنــادار می شــوند. بــرای فهــم اندیشــه ها و ایده هــای او بایــد کانتکســتی کلــی را فهمیــد کــه او در چارچــوب  ب
آن می نوشــت. امــا مجــال محــدود ایــن نوشــتار بــه هیــچ وجــه چنیــن امکانــی را در اختیــار نمی گــذارد. در نتیجــه در ایــن 
ــه ی تصویــری از منظومــه ی فکــری  ــه می شــود. در واقــع هــدف، ارائ ــور ارائ نوشــتار ابتــدا دیــدی کلــی از اندیشــه های لُه ِف
او اســت تــا خواننــده بتوانــد بنیان هــای مفهــوم حــق بــه شــهر او را بهتــر دریابــد و از ایــن طریــق، در دام فروکاســت گرایی 

نیفتــد. ســپس می کوشــیم تــا مفهــوم حــق بــه شــهر او را بــر مبنــای همیــن کانتکســت ارائــه و تبییــن کنیــم.

1-دیالکتیک،پراکسـیس،وانسانکامل
همانطــور کــه مریفیلــد )1993: 517( بــه نقــل از اولمــن )Ollman, 1990, 1993( می نویســد، دیالکتیــک شــرحی از چیســتی 

1 - The right to the city
2 -. برای فهرست کاملی از کتاب های او، به انتهای ترجمۀ  انگلیسی بنگرید.
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ــه اســت. اســتدالل ورزی دیالکتیکــی در فلســفه  ــه و ارائ ــا هــدف مطالع ــان ب ــن جه ــرای ســازماندهی ای جهــان و روشــی ب
میراثــی دیرینــه و چندرنــگ دارد. خاســتگاه های اســتدالل  دیالکتیکــی ــــ دســت کم در غــرب ــــ پیــش از عبــور از هــگل و 
مارکــس ــــ عمدتــاً بــه وســیله ی اســپینوزا و الیبنیتــز ــــ از کالســیک گرا های یونــان باســتان ماننــد دموکریــت، افالتــون و 
ــه  ــا وجــود تنــوع ایــن میــراث، وجــه مشــترک آن دغدغــه اش در خصــوص پرداختــن ب هراکلیتــوس سرچشــمه می گیــرد. ب
مســئله ی تغییــر، گونه هــای متفــاوت تغییــر )کــه مثــالً ممکــن اســت خــودش را همچــون ایســتایی ظاهــری آشــکار کنــد( و 
 Harvey, همچنیــن نــک بــه ;Engels, 1934; Ollman, 1990( درجه هــای متفــاوت حرکــت، پیونــد و برهم کنــش هســتند
1993a(. بدیــن ترتیــب پویایــی از نــگاه اغلــب دیالکتیســین ها، بنیــان کلِ مــاده و واقعیــت اســت. می تــوان نشــان داد کــه 

ثبــات ظاهــری، فقــط نمــود خاصــی از تغییــری اســت کــه مســتلزم تبییــن اســت. همان گونــه کــه اولمــن )1990, 34( تأکیــد 
ــا فــرض این کــه تغییــر همــواره بخشــی از چیســتی چیزهــا اســت، بنابرایــن موضــوع بررســی فقــط ایــن اســت  می کنــد "ب
ــع  ــی مواق ــرا برخ ــه چ ــوند و این ک ــل می ش ــزی تبدی ــه چی ــه چ ــد، و ب ــر می کنن ــی تغیی ــه زمان ــه و در چ ــا چگون ــه چیزه ک

ــه نظــر می رســند". ــت ب ثاب
دیالکتیــک بــرای فهــم تغییــر، بــر فراینــد، حرکــت، جریــان، روابــط، و بــه  ویــژه بــر تضــاد تأکیــد می کنــد. در اغلــب مــوارد بــر 
تضــاد بــه ســان ویژگــی اصلــی دیالکتیــک اشــاره می شــود؛ تضــاد را می تــوان بســان نوعــی حرکــِت ناهمســاز مولفه هــای 
ــان  ــر را بصــورت همزم ــای دیگ ــک رابطــه، مولفه ه ــه ای درون ی ــر مولف ــه موجــب آن ه ــه ب ــد ک ــاوت درونِ کل فهمی متف

ــد. ــف می کن پشــتیبانی و تضعی
مریفیلــد )Ibid( بــه نقــل از اولمــن می نویســد: تمــام تضادهــا را بایــد بــه طــور رابطــه ای در چارچــوب کل نگرانــه ی از لحــاظ 
درونــی نگریســت )Ollman, 1976, 1993(. مفهــوم تمامیــت را در این جــا می تــوان بــه طــور تلویحــی دیــد. فهــم اجــزای 
به هم پیوســته ی متفــاوت کل، بــدون فهــم چگونگــی پیونــد ایــن اجــزا بــا یکدیگــر درون ایــن کل ناممکــن اســت. تمامیــت 
از ایــن رهگــذر شــیوه  ی ارائــه ی کل را از مجــرای روابــط درونــی در هــر یــک از اجــزا بازنمایــی می کنــد؛ تمامیــت مفهومــی 

 .)Lefebvre, 1968, 111( پویــا، در حــال تشــکیل و گشــوده اســت و نبایــد آن را بــا تمامیت ســازی1 یــا بســتار خلــط کــرد
ــه پویــش درونــی ذهــن بلکــه »پراکســیس، یعنــی کل فعالیــت انســانی، کنــش و  ارجــاع اصلــی ماتریالیســم دیالکتیکــی، ن
اندیشــه، کار فیزیکــی و دانــش« اســت. )لُه ِفــور، 1393 آ: 33-31( پراکســیس جایــی اســت کــه ماتریالیســم دیالکتیکــی از آن 
آغــاز می شــود و در آن پایــان می گیــرد. ایــن واژه، در معنایــی فلســفی، بــر آن چیــزی داللــت می کنــد کــه عقــل ســلیم آن 

ــد. )همــان( را »زندگــی واقعــی« می نام
لُه ِفــور یــادآور می شــود کــه »کنش گــری تولیــد و کار اجتماعــی را نبایــد صرفــًا بــه عنــوان کار غیرتخصصــی کارگــر یــدی 
ــه  ــد را از دســت می دهیــم و برداشــت و تصــوری ب ــا »شــاعرانه ی« تولی ــده ی ــاد آفرینن ــر ایــن اســاس، ابع ــرا ب فهمیــد«. زی
لحــاظ تاریخــی و تولیدگرایانــه را از تولیــد بــه جــای تصــوری فراتاریخــی و عــام درنظــر می گیریــم. »اومانیســم ماتریالیســتی« 
ــور، خالــق بینشــی از »انســان کامــل« اســت. انســان کامــل آن طــور کــه در دست نوشــته های مارکــس آمــده، انســانی  لُه ِف
اســت کــه پتانســیل های چندگانــه و توانایی هــای گوناگــون اش را بــه طــور کامــل از آِن خــود کــرده اســت. نکتــه ی دیگــری 
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه انســان کامــل از محدودیت هــای آگاهــی و خــرد آگاه اســت.لُه ِفور بــر خــالف 
ایــن گفتــه هشــدار می دهــد کــه خــرد آن چــه کــه از کنتــرل پرکتیــکال و نظــری انســان می گریــزد )ماننــد طبیعــت، بخــت، 
خودانگیختگــی، ناخــودآگاه(، تحــت کنتــرل درمــی آورد. اِعمــال کنتــرل عقالنــی بــر ایــن »بخــش کنترل نشــده ی« زندگــی 

دربرگیرنــده ی ایــن ریســک اســت کــه خــرد را دوبــاره بســان اســطوره برقــرار می ســازد. در نتیجــه انســان کامــل بــا فــرض 
ــور، 1393 آ: 34(  ــود. )لُه ِف ــف می ش ــر« تعری ــه »هن ــاع ب ــا ارج ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــری، ب ــاب نظ ــش ن ــری دان امکان ناپذی
پرکتیــس هنــری ــــ موســیقی، نقاشــی، شــعر ــــ رهاشــده از محدودیت هــای تقســیم کار )کــه هنــر را بــه فعالیتــی تخصصــی 

1 - Totalization

فرومی کاهــد( شــکلی از کنــش را نویــد می دهــد کــه خــرد را بــا طبیعــت و عقالنیــت را بــا خودانگیختگــی یکپارچــه می ســازد. 
هنــر، بســان آفرینندگــی روزمــره بــه امــکان »شــکلی تولیــدی از کار« اشــاره می کنــد »کــه فاقــد ویژگــی بیگانگــی اســت« 
و »یکپارچگــی فــراورده و تولید کننــده ، وحــدت امــر فــردی و امــر اجتماعــی، یکپارچگــی هســتی طبیعــی و هســتی انســانی« 
ــه  ــه ب ــرورش کامــل امکان هــای انســانی« کــه هــدف ماتریالیســم دیالکتیکــی اســت، ن را واقعیــت می بخشــد. )همــان( »پ
ــه ی انســان ها )بســان کارگــران  ــی کامــل وضعیــت عمــاًل بیگان ــه دگرگون ـ بورژوایــی بلکــه ب تاییــدی غیرانتقــادی و لیبرالی 

ــاز دارد. ــدان( نی ــا اندیش من ی

2-بیگانـگی،تجـربهیفضـایی،وزندگیروزمـره
ماتریالیسـم دیالکتیکی »زمینه ی« مهمی را برای نقد زندگی روزمره ی لُــه ِفور فراهم می کند. لُه ِفور، بیگانگی را نه شی ء شـدگی 
ذهـن )آن طـور کـه در کار هـگل وجـود دارد( و نه مقولـه ای کاماًل اقتصـادی )در رابطه با بهره کشـی(، بلکه تجربـه ی روزمره ی 
فراینـد کار، سـازمان اقتصـادی سـودگرایانه، فردگرایـی، و جدایی کار فکری و تولیـدی می داند. از این رو نقـد بیگانگی نمی تواند 
کنـار از ایـن تجربه هـای روزمـره باقـی بمانـد. بایـد در »پیونـدی کنش گرانه با تضادهـا و تعارض های سـوژه های زنـده« از این 
تجربه هـای روزمـره آگاهـی یافـت و بیگانگـی را بـر این مبنا بررسـی کرد.1 )همـان: 41-40( در واقـع لُه ِفور با تبدیـل بیگانگی 
بـه کلیدی تریـن مفهـوم در تحلیـل وضعیـت انسـانی از زمـان مارکـس بـه ایـن سـو، فلسـفه با ُکنـش روبـرو می سـازد: نقد نه 
صرفـًا دانـش زندگـی روزمـره، که دانـش شـیوه ی دگرگون سـاختن آن بود.بیگانگی صرفـًا اقتصادی نیسـت، بلکه ناتوانـِی تمام 
حوزه هـای زندگـی در فهـم و اندیشـیدن بـه دیگـری اسـت. بیگانگـی بیانگـر ناتوانـی اندیشـه ورزی بورژوایی در فهـم جهان به 
سـان تمامیـت، و کناره گیـری اش از واقعیـت اسـت. زندگـی بورژوایـی بیگانـه اسـت زیـرا نه تنهـا پاره پاره گسـیخته اسـت بلکه 
همچنیـن از آن جهت که سـاختگی اسـت، ایـن ویژگی، رازورزانه سـازی2 را ممکن می سـازد. )Lefebvre, 1991b: xvi( انسـان 
بایـد روزمـره باشـد، یـا اصلـن نباشـد. لُه ِفـور در صفحـات ابتدایـی نقد زندگـی روزمره از ایـن گزین گویـی بهره می برد تا نشـان 
دهـد کـه نقـد زندگـی روزمـره از آغازگاهـش کـه زندگی روزمـره اسـت می تواند بـه انقالب زندگـی روزمـره بی انجامد. انسـان 
روزمـره انسـان پراکسـیس اسـت و فقـط پراکسـیس او را توانا می سـازد تا خـودش را از بیگانگـی برهاند و به تمامیـت انضمامِی 
Le-( .به این سـو بـرای لُه ِفـور اهمیتی کانونـی یافت )انسـان کامـل3" دسـت یابـد، تِمی کـه از ماتریالیسـم دیالکتیکی )1939"
febvre, 1991b: xx( مفهـوم انسـان کامـل یـا تـام همانطور که گفته شـد برگرفته از مارکس اسـت. به ویژه این یکی: "انسـان 

جوهـر کامـل خـود را به شـیوه ای کامل تصرف می کند، به سـان انسـان کامل" بـه بیان دیگر، تنها راِه دسـت یافتن بـه تمامیت، 
بـه وسـیله ی انقـالب اسـت. )Ibid: 66( ایـن کاوش بـرای تمامیت، که لُه ِفور را از »انقالب فلسـفی« به مارکسیسـم سـوق داد، 
چیـزی نیسـت جـز جسـت وجوی 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 می آفرینـد، تولید کنـد. می توان گفـت لُه ِفـور این جا امر 
زیسـته و امـر درک شـده را بـر امـر تصورشـده اولویـت می بخشـد. اینجا باید اشـاره کنیم کـه لُه ِفـور در تولید فضا، بر آن اسـت 

کـه فراینـد تولیـد فضـا، از درهم تنیدگـی دیالکتیکی در سـه لحظه تشـکیل می شـود: فضای زیسـته، فضای درک شـده و فضای 

تصور شـده. در واقـع، مـا یـک سـه تایِی مفهومـی در اختیـار داریـم: پرکتیـس فضایـی، بازنمایی های فضـا و فضاهـای بازنمایی. 
فضـا را بـه ایـن ترتیـب به سـه شـیوه می نگریم، به سـان امری درک شـده، تصورشـده و زیست شـده. ایـن طـرح واره ی لُه ِفوری 
نوعـی یگانگـی را بیـن فضـای فیزیکـی، ذهنـی و اجتماعـی در نظر می گیرد. وجـه اول، فضا را به سـان شـکلی فیزیکی در نظر 
می گیـرد، فضـای واقعـی، فضایـی کـه تولید و اسـتفاده می شـود. وجـه دوم، فضای دانـش رسـمی )savoir( و منطق، نقشـه ها، 
ریاضیـات، اسـت. فضـا بـه سـان فضای ابـزارِی مهندسـان اجتماعـی و برنامه ریزان شـهری، یعنی فضا به سـان سـاختی ذهنی، 

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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فضـای تصورشـده یـا بـه  اندیشـه درآمده. وجه سـوم، فضا را به سـان امری می بینیـد که در طول زمان و به واسـطه ی اسـتفاده، 
تولیـد شـده و تغییـر کـرده اسـت، فضایـی آکنـده از نمادگرایی و مفهـوم، فضـای دانـش غیررسـمی )connaissance( )منظور 
ـ و ـ تصورشـده. فضا وجهـی درک پذیـر دارد که می توان  شـکل غیررسـمی تر و محلی تـر دانش اسـت(، فضا به سـان امـری واقعی 
آن را بـا حـواس بـه چنگ آورد. این درْک، مولفه ی سـازنده ی هر پرکتیس اجتماعی را تشـکیل می دهد. ایـن درک دربرگیرنده ی 
ـ عرضـه می کند.  ـ نـه فقـط بینایی، بلکـه شـنوایی، بویایی، بسـاوایی و چشـاییـ  هـر چیـزی اسـت کـه خـودش را بـه حواسـ 
ایـن وجـِه از  لحاظ حسـی درک شـدنِی فضا مسـتقیمًا به مادیت "مولفه های" سـازنده ی "فضا" مربوط اسـت. اما فضـا را نمی توان 
ـ قرارـ دادن مولفه ها برای شـکل دادن  بـه خـودِی خـود درک کرد، بی  آن که از پیش آن را در اندیشـه تصور کرده باشـیم. کنارـ هم 
بـه یـک "کل" کـه پـس از آن بـه سـان فضـا در نظر گرفته می شـود یـا بر فضـا داللت می کنـد، نوعی کنـش اندیشـه ورزانه را 
درنظـر می گیـرد کـه بـه تولیـد دانش مربوط می شـود. و این فضای تصورشـده اسـت. وجه سـوم تولیـد فضا تجربه ی زیسـته ی 
فضـا اسـت. ایـن وجـه بر جهان داللـت می کند آن طور که از سـوی انسـان ها در پرکتیس، زندگی روزمره شـان تجربه می شـود. 
لُـه ِفـور در ایـن رابطـه صریـح اسـت: تجربه ی پرکتیـکاِل زیسـته را نمی تـوان به واسـطه ی تحلیل نظـری به طـور کامل مورد 
مطالعـه قـرار داد. همـواره مـازادی، باقیمانده ای، چیـزی ناگفتنـی و تحلیل ناپذیر، باقی می مانـد؛ ارزش مندتریـن باقی مانده ای که 
صرفـاً بـا ابزارهـای هنرمندانـه می تـوان آن را بیان کرد. به بیان دقیق تر لـُـه فِور، جدایی سـاختگی این فضاها را در سـرمایه داری 
مـدرن نکوهـش می کنـد. پرخـاش تنـد او علیـه بیگانگـی در زندگی روزمـره، ضرورت آشـتی بیـن اندیشـه ورزی و زندگی کردن 
را می طلبـد. از دیـد لُه فِـور ایـن تمایز به جدایی سـپهرهای متفاوت کنشـگری انسـانی و "تـاراج" زندگی روزمره انجامیده اسـت، 
زیـرا زندگـی روزمـره در بنـِد فضـای انتزاعـی باقـی می مانـد. فقط "بازگشـت به امـر انضــمامی" می توانـد اندیشـه و زندگی را 
آشـتی دهـد زیـرا زندگـی خـودش بایـد بـه سـان یگانگـی اندیشـه و کنش تعریـف شـود. تاکید بـر امـر انضمامـی، این جهان و 
روزمرگـی را بـه روشـنی می تـوان در کتـاب ضرب آهنـگ کاوی، فضـا، زمـان و زندگی روزمـره دید. همچنـان که اِلـدن )لُه ِفور، 
1393 ب: 15-13( در مقدمـه اش بـر ایـن کتـاب می نویسـد: لُـه ِفور بـه طور کلی دل مشـغول فهم مفهوم ضرب آهنـگ و تبدیل 
آن بـه "یـک علـم، حـوزه ای جدیـد از دانش اسـت: تحلیـل ضرب آهنگ هـا؛ با پیامد هایـی عملـی".1 ضرب آهنـگ را می توان در 
عملکـرد تاون هـا2 و سـیتی ها3، در زندگـی شـهری4 و حرکـت در فضـا یافـت. تحلیـِل ضرب آهنگ هـا در تضـاد و برخـورد 
زمان بندی هـای اجتماعـی و زیست شناسـانه طبیعـی، ضرب آهنگ هـای بدن هایمـان و جامعه ، بینشـی ممتاز از مسـئله ی زندگی 
روزمـره نیـز به دسـت می دهد.زنجیـره ای که کارهـای لُه ِفور را به همدیگـر متصل می کند، روش دیالکتیکی اوسـت. اسـتفاده ی 
او از دیالکتیـک در نوشـته های متعـدد او مشـهود اسـت. بارزتریـن ایـن موارد اسـتفاده را می تـوان در مجموعه ی سـه جلدی نقد 
زندگـی روزمـره و نیـز در کتـاب دوران سـاز او یعنـی تولید فضـا دید. لُه ِفـور در واقع در تولید فضـا، دیالکتیـک را فضامند می کند. 
او در ماتریالیسـم دیالکتیکـی کـه واکنشـی بـود بـه استالینیسـم حزب کمونیسـت فرانسـه و جزم اندیشـِی آن بود، به نقـد اقتصاد 
سیاسـی مارکسـی می پـردازد. همـان طور که گاتدینر )1993( می نویسـد: سـرمایه، کتابی اسـت دربـاره ی زمان، کتابـی درباره ی 
حصـول و گـردش ارزش اضافـی. لُه ِفـور بـر آن بـود کـه اقتصاد سیاسـی مارکسـْی، جنبه ی مـادِی تولیـد را نادیده گرفته اسـت: 
جهـان کاالهـا افـزون بـر زمـاْن در فضا نیـز وجـود دارد. او بر آن بود کـه دیالکتیـک افزون بر زمـان مندی، فضامند نیز هسـت 
و این کـه چنیـن فهمـی، پرتـوی جدیدی را بـر نظام مارکـس می تاباند. از دیـد او کنش گرِی تولیـدی سـرمایه دارْی فضایی را به 
وجـود مـی آورد ـــ بـه بیان دیگـر به نوعـی مادیـت می انجامد. فضـا مانند دیگـر مقوالت اندیشـه ی مارکسـی ــ پـول، نیروی 
ــ انتزاعـی انضمامـی اسـت. بـه بیان دیگـر، فضا هم فـراورده ی مادی روابـط اجتماعی )یعنـی امری انضمامی( اسـت و در  کارـ 
عیـن حـال خـود یـک رابطه )یعنی امـری انتزاعی( اسـت. فضا همسـنگ و به همان انـدازه ی زماْن، بخشـی از روابـط اجتماعی 

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

اسـت. لُه ِفـور بـا بـکار گرفتـن اندیشـه ی مارکسـی دربـاره ی خـوِد مارکـس بـه بینش هایی دسـت یافت کـه از اقتصاد سیاسـی 
مارکسی فراروی کرد و دوری از جزم اندیشی را پی گرفت. در دیالکتیک فیخته ای و نیز در بیشتر اندیشه های دیکانستراکتیویستی 
یـا سـاختارگرایانه، مقـوالت تحلیلـی بـه سـان مقوالتی متضاد درک می شـوند. لُــه ِفور بـه هیچ وجـه نمی خواهد از ایـن دیدگاه 
کـه بـر تضاد دوگانه مبتنی اسـت اسـتفاده کنـد زیرا چنین نگاهی معمـواًل به تقابل های ایسـتا می انجامد. لحظه هـای دیالکتیکی 
مارکـس سـیال، چندجانبـه و پیچیـده بودنـد. بنا به گفتـه ی لُه ِفور لحظه های دیالکتیکی به سـان نوعی سـه گانگی بـروز می یابند 
ـــ بـه سـان سـه حالـت، و نـه دو حالـت. همچنـان کـه در لحظه هـای تولید فضا کـه پیش تر بـه آن ها اشـاره کردیم شـاهد آن 
هسـتیم. حالـت سـوْم بی درنـگ تضادهـا یـا دوگانگی هـای ایسـتا را واسـازی می کنـد و بُعـدی سـیال را بـه فراینـد اجتماعـی 
می افزایـد. مهم تریـن سـه گانه  بـه فهـم اهمیـت فضـا بر حسـب نمودهایش تحـت عنوان درک شـده، تصورشـده، و زیست شـده 
مربـوط اسـت. لُـه ِفـور با اسـتفاده از این رابطه  سـه گانه می کوشـد تـا از فروکاسـت گرایی دوری کنـد، حال چه فروکاسـت گرایی 
اکونومیسـتی )مارکسیسـتی( چـه ایده آلیسـتی )واسـازانه(. او نظریـه ی فضـای یگانه ای را عرضـه می کند که امـر فیزیکی، ذهنی 
و اجتماعـی را بـه هـم پیونـد می زنـد. لُه ِفـور در راسـتای پـرورش ایـن رویکـرِد تعمیم یافته بـه فضا حتـی سـه گانه ی دیگری را 
معرفـی می کنـد کـه سـه گانه ی نخسـت را روشـن تر می کنـد. فضـا همزمـان پرکتیـس فضایـی )محیـط مـادی بیرونی شـده(، 
بازنمایـی فضـا )مدلـی مفهومـی کـه بـرای هدایـت پرکتیـس بـه کار گرفتـه می شـود(، و فضـای  بازنمایـی )رابطـه ی اجتماعِی 
زیست شـده ی کاربـران بـا محیـط( اسـت.به ایـن ترتیـب، تولید فضـا در واقع نقدی اسـت بـر چگونگـی تولید شـکلی انتزاعی و 
بیگانـه  از فضـا از سـوی دولت، سـرمایه، دانـش عقل گرایانـه، و نمادگرایی مردمحورانـه. متخصصان محصـور در چارچوب دولت 
)برنامه ریـزان، معمـاران، توسـعه دهندگان ]بسـاز و بفروش ها[، تکنو کرات ها( کـه محیط های فضایی انتزاعـی را تصور، طرح ریزی 
و تولیـد می کننـد خودشـان را بـه زندگی هـای روزمـره ی مـا تحمیـل می کننـد. لُه ِفـور این شـکل های تولیـد اشـیا را در فضا در 
برابـر اشـکال فضـای اجتماعـی شـهری1 قـرار می دهـد کـه هماننـد تولیداتـی شـکل می گیرنـد کـه برآمـده از کار چندوجهـی، 
چندمعنایـی و هنرگونـه انـد. حق به شـهر )1968(، انفجـار2 )1968(، مانیفسـت تفاوت گذارانه3 )1970(، و انقـالب اوربان )1970( 
بـر ایـن نکتـه پافشـاری می کننـد کـه در جامعه ای بـه سـرعت اوربانیزه شـده، جسـت وجوی زندگی فراسـوی بیگانگـی در حال 
حاضـر بـه بهترین شـکل بسـان مبارزه ای برای "سـیتی" بسـان اثـری هنـری4 درک می گردد: چیـزی که مجموعًا بسـان کاری 
هنـری تولیـد می شـود. پتانسـیل »هنـر« روزمـره بسـان کار بیگانه نشـده )کـه در ماتریالیسـم دیالکتیکی برجسـته می شـود( بار 
دیگر در شـکل کمون 1871 و می 1968 نمایان می شـود که بسـان آرزوهایی صریحًا شـهری بازتفسـیر می شـوند: مبارزه های 
انقالبـی گروه هـای اجتماعـِی به حاشیه رانده شـده بـرای مـازاد اجتماعـی، قـدرت سیاسـی و مرکزیـت فضایـی.5 ایـن نمونه هـا 
آشـکارتر از هـر نمونـه ی دیگـری6 نشـان می دهنـد کـه چگونـه موضوعـات مطرح شـده در ماتریالیسـم دیالکتیکی در کنـار نقد 

کوبنده ی لُـه ِفور از دولت، زندگی روزمره و فضای شهری ادامه می یابند و پیوسته طرح می شوند. )لُه ِفور، 1393 آ: 43-44( 

3-دربارةسـیتی/شـهرواوربان
ـــ بــر خــالف انســانی کــه در ســرمایه داری تولیــد و بازتولید می شــود و صرفــًا مشــغوِل تولید  امــا انســان، همــان انســان کامــلـ 
اســت و همه چیــزش در تولیــد خالصــه و در نتیجــه بــه یــک بعــد فروکاســته و بیگانــه می شــود ــــ نیازمنــد انباشــت انــرژی و 

1 - urban
2 - L’Irruption/The Explosion
3 - Le Manifeste Differentialiste

oeuvre( -. 4(: پیکرۀ  هنری. به مجموعۀ کارهای یک نویسنده، هنرمند یا آهنگ ساز در کل زندگی اش نیز می گویند. 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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مصــرف، و حتــی اتــالف آن در بــازی اســت. ایــن انســان، نیازمنــد دیــدن، شــنیدن، لمس کــردن، چشــیدن و گــردآوردن ایــن 
ــوان نیازهــای  ــد می ت ــرورش می یابن ــًا پ ــن نیازهــاِی انسان شــناختی کــه اجتماع ــه ای دریافت هــا در یــک "جهــان" اســت. ب
ویــژه ای را افــزود کــه بــا نــگاه تنگ نظرانــه ی برنامه ریــزان شــهری در تأمیــن زیرســاخت های تجــاری و فرهنگــی بــرآورده 
ــای  ــوالت و کااله ــط محص ــه فق ــری( )ن ــر هن ــِت آن )اث ــده و کار در کلی ــرِی آفرینن ــه کنش گ ــاز ب ــراد، نی ــوند. ُم نمی ش
مــادی مصرفــی(، نیــاز بــه اطالعــات، نماد گرایــی، خیال پــردازی و بــازی اســت. بــه واســطه ی ایــن نیازهــای خــاص، میلــی 
ــا و  ــش ابرازه ــر و دان ــده، هن ــری آفرینن ــد ورزش، کنش گ ــی مانن ــای فیزیک ــوالیته، کنش گری ه ــازی، سکس ــه ب ــادی ک بنی
لحظه هــای خــاِص آن هســتن، د زنــده مانــده و تــداوم می یابــد و می تــوان کــم و بیــش بــر تقســیم پاره پــاره ی کارهــا چیــره 
شد.ســیتی ها دربرگیرنــده ی یادمان هــا و عمارت هایــی هســتند کــه تولیــد و مصــرِف مادیــت1 را بــه نمایــش می گذارنــد امــا 
همچنیــن شــامل فضاهایــی بــرای ســرگرمی، بــازی، فراغــت، فســتیوال ها و ... هســتند. ایــن مهــم، نشــان دهنده ی نکتــه ای 
مهــم در تحلیــل لُه فِــور از ســیتی )شــهر( و اوربــان و نیــز بررســی اش دربــاره ی فضــا اســت. و این کــه اوربــان صرفــًا تبدیــل 
ــز  ــتیوال( نی ــازی )فس ــرای ب ــوه ای ب ــه ی بالق ــه عرص ــد بلک ــی نمی کن ــرمایه داری را بازنمای ــطه ی س ــه واس ــه کاال ب ــا ب فض
هســت )Lefebvre, 1987: 27( )نقــل شــده در: Zieleniec, 2007: 66(. ســرمایه داری افــزون بــر فضاهایــی بــرای تولیــد بــه 
ــن  ــد ای ــزی نبای ــا و برنامه ری ــور پرکتیس هــای طراحی ه ــد لوِف ــاز دارد. از دی ــز نی ــد نی ــط تولی ــد رواب ــرای بازتولی ــی ب فضاهای
ــرای  ــه ایِ  ســیتی ها و نیــز این کــه مکانــی ب ــا مبادل ــازاری ی ــد، یعنــی ویژگــی ب ویژگــِی دوگانــه ی ســیتی ها را نادیــده بگیرن
ــِی ســیتی  ــازی، فراغــت، فســتیوال و مصــرف هســتند. ایــن مهــم، مســتلزم پذیــرش خطــر پیامدهــای ســازماندهی عقالن ب
ــًا  ــای صرف ــی، ورای فضاه ــای اجتماع ــرای برهم کنش ه ــروری اش را ب ــای ض ــانی و فضاه ــاس انس ــه مقی ــت ک ــهر( اس )ش
ــه  ــی ب ــک در تداوم بخش ــی ایدئولوژی ــن نقش ــهر( همچنی ــیتی )ش ــد.2 س ــت می ده ــرمایه از دس ــت س ــرای انباش ــروری ب ض
برداشــتی هژمونیــک از شایستگی/مناســبت بــر حســب زمــان بازســازی و فراغــت بــازی کــرد.از دیــد لُـــه فِور، ســیتی )شــهر( 
ــده و  ــد پیش بینی ش ــز نبای ــد همه چی ــف می کن ــان را تل ــا و زم ــه فض ــی ک ــرای کس ــد، ب ــالف باش ــرای ات ــی ب ــد مکان بای
ــذت اســت. )Lefebvre, 1987: 36( )نقــل شــده در: Zieleniec, 2007: 66( در فراینــد  ــرا مصــرف، ل کارکــردی باشــند. زی
ــد اقتصــادی( و  ــعه و تولی ــد، توس ــه ای )رش ــور ارزش مبادل ــه لُه ِف ــن آن چ صنعتی شــدن و شهری شــدن3، تضــاد آشــکاری بی
ارزش مصرفــی )زندگــِی اجتماعــی و فرهنگــی( می دانــد، وجــود دارد.4 لُـــه ِفور بــه ایــن بحــران در ســیتی )شــهر( به منزلــه ی 
پیامــد خیــزش ســرمایه داری صنعتــی اشــاره می کنــد کــه در آْن ســیتی )شــهر( بــه ســان اثــری هنــری، یگانــه و بــا امــکان 
ــون شــده اســت.  ــای ســرمایه ، مدف ــر ضرورت ه ــازی، فســتیوال و جشــن، زی ــرای ب ــان ب ــد فضــا و زم ــن و تولی درنظرگرفت
ــده ای شناخته شــده اســت.  ــوان پیامــِد صنعتی شــدن و شهری شــدن پدی ــه عن "بحــراِن" ســیتی )شــهر( ســده ی نوزدهمــی ب
آنچــه در نوشــته های لُـــه ِفور دربــاره ی ســیتی )شــهر( در رابطــه بــا تولیــد فضــا جــذاب اســت، تمایــزی اســت کــه او بیــن 
ســیتی )شــهر( بــه عنــوان یــک اثــِر هنــری یــا طبیعــِی یگانــه، و بازتولیدپذیــرِی شــکل شــهری5 بــه ســان کاال یــا فــراورده ای 
ــم بیــن  ــد اینجــا تمایــزی بگذاری ــه ِفور )Lefebvre, 1996: 103( می نویســد: بای صنعتــی می گــذارد. همانطــور کــه خــود لُـ

1 - Materiality
ــه رشــد اقتصــادی ســریع از زیرســاخت  ــی ک ــی ســیتی ها و جمعیت هایشــان وقت ــی و اخالق ــای ســالمت فیزیکــی، اجتماع 2 - پیامده
ــارۀ  اقتصــاد سیاســی فضــا پرورانــده می شــود. ضــروری بــرای حفــظ آن پیشــی می گیــرد، تِمــی اســت کــه در کار دیویــد هــاروی درب
3 - Urbanisation

4 - ساندرز یادآور می شود که:
ــی  ــرای کســب ســود و نیازمندی هــای اجتماعــی آن های ــه بهره کشــی از فضــا ب ــزام ســرمایه ب ــن ال ــد فضــا بی "تضــاد اساســی در تولی
اســت کــه آن را مصــرف می کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر، تضــاد بیــن ســود و نیــاز، تضــاد بیــن ارزش مبادلــه ای و ارزش مصرفــی. بیــان 
ــت  ــداران مالکی ــه ]طرف ــه و جمع گرایان ــتراتژی های فردگرایان ــن اس ــارزۀ  سیاســی همیشــگی بی ــوان در مب ــن تضــاد را می ت سیاســی ای
 )URBAN QUESTION( اشــتراکی[ یافــت. ایــن تضــاد و ایــن مبــارزه اســت کــه در کانــون دغدغــۀ  لُه ِفــور دربــارۀ  مســئلۀ  اوربــان

")Saunders, 1981: 154( .قــرار دارد
5 - Urban form

ــان؛ واقعیتــی اجتماعــی کــه برآمــده از  ــه، و اورب ـ مــادی1 و معماران ســیتی؛ واقعیتــی حاضــر و بی واســطه، واقعیتــی پرکتیکال 
ــه واســطه ی اندیشــْه تصــور، ســاخته  و بازســاخته  می شــوند... در یــک کالم اینکــه زندگــِی شــهری2،  روابطــی اســت کــه ب
ــد.اما  ــته باش ــود داش ــی4 وج ــدون ریخت شناس ــادی، ب ـ م ــی پرکتیکال  ــدون مبنایی/زیربنای ــد ب ــهری3، نمی توان ــه ی ش جامع
چگونــه می تــوان در مقابــِل وجــه مبادلــه اِی شــهر، بــر وجــه مصرفــِی آن بــرای ســکونت کنندگاِن آن ــــ ســکونت کنندگان 
ــط ارزش  ــط و فق ــانی، فق ــی انس ــان، در زندگ ــهری، در انس ــای ش ــه در فض ــرمایه داران، ک ــا س ــرمایه گذاران ی ــل س در مقاب
ــاره، گسســته، و بیگانــه می کننــد  ــه ای و ســود را می بیننــد و در همیــن راســتا فضــا را و در نتیجــه انســان را نیــز پاره پ مبادل
ــــ تاکیــد کــرد؟ چگونــه می تــوان در برابــر هژمونــی تولیــِد ســرمایه دارانه ایســتادگی کــرد و راهبــردی رهایی بخــش را اتخــاذ 
کــرد؟ چگونــه می تــوان شــهر را بــه ســان اثــری هنــری آفریــد؟ چگونــه می تــوان انســان را صرفــًا بــه انســاِن تولیــدی در 
معنــای محــدوِد کلمــه محــدود نســاخت و انســانی کامــل و آفریننــده متصــور شــد؟ چگونــه می تــوان در مســیر بیگانه زدایــی 
از شــهر ســرمایه داری پیــش رفــت؟ اینجاســت کــه مفهــوم حــق بــه شــهر معنــا می یابــد. چگونــه می تــوان حــق بــه شــهر 
را واقعیــت بخشــید؟ حقــی کــه بــر حــق ســکونت کننــدگان فضــای شــهری پافشــاری می کنــد و حــق را صرفــًا بنابــر امیــال 
 Lefebvre, 1996:( ــه فِور ــت؟ لُـ ــیر چیس ــن مس ــش روی در ای ــازوکار پی ــد. س ــا نمی کن ــرمایه داران اعط ــته های س و خواس
ــکال و  ــچ، اش ــد از هی ــتمدار نمی توان ــا سیاس ــوف ی ــناس، فیلس ــز، جامعه ش ــار، برنامه ری ــد: معم ــخ می ده ــه پاس 151( اینگون

ــط اجتماعــی  ــد رواب ــچ یــک معجزه گــر نیســتند. هیچ یــک نمی توانن ــق، این هــا هی ــان دقی ــه بی ــد. ب ــد را بیافرین ــط جدی رواب
ــط زندگــی اجتماعــی  ــد. فق ــدی روندهــا کمــک کنن ــه صورتبن ــد ب ــوب می توانن ــد تحــت شــرایط مطل ــد، هرچن ــق کن را خل
)پراکســیس( در ظرفیــت عــام خــود، چنیــن نیروهایــی دارد. ایــن افــراد می تواننــد بــه طــور انفــرادی یــا جمعــی راه را همــوار 
کننــد، پیشــنهادها را مطــرح کننــد، آن هــا را بیازماینــد و اشــکالی را تــدارک ببیننــد. آن هــا همچنیــن )و باالخــص( می تواننــد از 
راِه زایــِش برآمــده از علــم، ارزیابــی حاصــل از تجربــه و درســی کــه از شکســت  می گیرنــد زمینــه را بــرای تولــد امــر ممکــن 
فراهــم کننــد. لُـــه فِور )Ibid: 154-5( می نویســد: فقــط گروه هــا، طبقــات اجتماعــی و اقشــار طبقاتــی کــه از ظرفیــت ابتــکار 
انقالبــی بهره مندنــد، می تواننــد راه حل هــای موثــری را در رابطــه بــا مســائل شــهری تــدارک ببیننــد. بــا اتــکاِی بــه همیــن 
ــر تبدیــل می شــود. نخســتین کاری کــه  ــه هن ــد و ب ــد حیــات می یاب نیروهــای سیاســی و اجتماعــی اســت کــه شــهر تجدی
بایــد انجــام داد شکســت ایدئولوژی هــا و راهبردهــای چیــره اســت. آن راهبــرد شــهری کــه بــر علــم شــهر متکــی اســت،، بــا 
ــود  ــد به خودی خ ــهری نمی توان ــرد ش ــن راهب ــت. ای ــی اس ــای سیاس ــی و نیروه ــت اجتماع ــد حمای ــدی، نیازمن ــدف کارآم ه
عمــل کنــد. ایــن راهبــرد نمی توانــد جــز بــا حضــور و کنــش طبقــه ی کارگــر عمــل کنــد، تنهــا طبقــه ای کــه می توانــد بــه 
جدایی گزینــی کــه اساســًا او را هــدف قــرار داده  اســت، پایــان دهــد. تنهــا ایــن طبقــه در مقــام طبقــه می توانــد بــه بازســازی 
ــز تصمیم ســازی  ــز مراک ــاره در شــکل تهدیدآمی ــب شــد و دوب ــی تخری ــرد جدایی گزین ــا راهب ــه ب ــد ک ــی کمــک کن محوریت
پیــدا شــد. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه طبقــه ی کارگــر بــه تنهایــی بــه جامعــه ی شــهری شــکل خواهــد داد بلکــه بــدون 
حضــور ایــن طبقــه چیــزی ممکــن نیســت. بــدون طبقــه ی کارگــر، یکپارچگــی معنایــی نــدارد و ازهم گســیختگی در لفــاف 

نوســتالژی و انســجام ادامــه خواهــد یافــت.

4-تولیدفضاوحقبهشهر
ــه  ــد، بلک ــًا در فضــا رخ نمی ده ــر صرف ــد دیگ ــرمایه داری رخ داده اســت: تولی ــد چرخشــی تاریخــی درون س ــه ِفور می گوی لُـ
ــور زمیــن و  ــه گفتــه ی لُه ِف ــا ب ــد پیشــرفت ســرمایه دارانه تولیــد می شــود. بن ــه واســطه ی فراین ــه جــای آن، حــاال فضــا، ب ب
روابــط ســرمایه دارانه ی پیشــرفته ی تولیــدش کــه او "مســتغالت"می نامد، چرخــه ی دوم ســرمایه را بــه وجــود می آورنــد. بــه 
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بیــان دیگــر، هدایــت پــول بــه ســوی ساخت وســازهای مســکونی، توســعه ی فضــا، تأمیــن اعتبــار و ســوداگری زمیــن، ابــزاری 
ثانویــه را بــرای به دســت آوردِن ثــروت بــه وجــود می آورنــد کــه نســبتًا مســتقل از چرخــه ی "نخســت" یعنــی چرخــه ی تولیــِد 
صنعتــی اســت. لُه ِفــور نشــان می دهــد کــه ایــن چرخــه ی دوم یکــی از نیروهــای بنیــادی جامعــه و منبعــی بــرای آفرینــش 
ارزش اضافــی اســت. او اســتدالل می کنــد کــه ایــن چرخــه هرچنــد بــه چرخــه ی نخســت مربــوط اســت امــا منطــق خــاص 
خــودش را دارد.کاوش هــای لُه ِفــور در تولیــد فضــا )1991a(، بــه دنبــال فهــم نقــش فضــا، سرشــت اوربــان و اهمیــت زندگــی 
ــور )1976, 21( پیش تــر در بقــای  روزمــره در تــداوم و بازتولیــد گســترش یافته ی شــیوه ی ســرمایه دارانه ي تولیــد اســت. لُه فِ
ســرمایه داری روشــن کــرده بــود کــه ســرمایه داری بــه راســتی پــروژه ای عمیقــًا جغرافیایــی اســت: ســرمایه داری بــرای یــک 
ســده ... توانســته اســت تضادهــای درونــی اش را بکاهــد )اگــر نگوییــم آن هــا را رفــع کــرده اســت(، ســرمایه داری در نیــل بــه 
رشــد موفــق بــوده اســت. مــا نمی توانیــم محاســبه کنیــم کــه بــه چــه قیمتــی امــا می توانیــم بگوییــم بــه چــه وســیله ای: 

بــا اشــغال فضــا، بــا تولیــد فضــا.
نــوآوری لُـــه ِفور از آن جــا سرچشــمه مي گیــرد کــه او ضــرورت نظریــه ای واحــد )1991a, 11( میــان حوزه هــای متفــاوت فضــا 
را یــادآوري کــرد کــه تــا پیــش از ایــن در پرکتیــس فکــری )دکارتی-نیوتونــی( غــرب بــه طــور جداگانــه مــد نظــر قــرار گرفتــه 
ــود کــه پاره پاره شــدن و  ــه درســتی تشــخیص داده ب ــرا ب ــود. زی ــال دگرگون کــردن ایــن وضعیــت ب ــه دنب ــور ب ــه ِف ــد. لُ بودن
ــددادن مولفه هایــی اســت کــه  ــرار داشــت. رویکــرد او بازپیون جدایــی مفهومــی مشــخصًا در خدمــت اهــداف ایدئولوژیــک ق
ــن  ــر همی ــور ب ــود. لُه ِف ــرار داده ب ــدف ق ــاره ی آن را ه ــِل دوب ــاره و تحلی ــر پاره پ ــردن ام ــو متصل ک ــد و از ن ــده بودن جداش
ــی  ــت(، فضــای ذهن ــه آشــتی دهنده ی فضــای فیزیکــی )طبیع ــد ک ــه ده ــه ای از فضــا ارائ ــه ی یگان ــا نظری ــا کوشــید ت مبن
ــامل محصــوالت  ــای حســی ش ــا پدیده ه ــده ب ــی )فضــای اشغال ش ــاره ی فضــا( و فضــای اجتماع ــای صــوری درب )انتزاع ه
ــور  ــود. ایــن پــروژه، دربرگیرنــده ی برداشــت خــاص لُه ِف تخیــل ورزی ماننــد پروژه هــا و برون افکنی هــا، نمادهــا و اتوپیاهــا( ب
ــر  ــًا ام ــاره ی فضــا صرف ــروژه ی او درب ــد. در نتیجــه پ ــد می کن ــره و تأکی ــت زندگــی روزم ــر اهمی ــه ب ــود ک از مارکسیســم ب
ــه از فضــای  ــر چ ــل ورزی، اگ ــی و تخی ــای ادراک، نمادگرای ــور قلمروه ــد لُه فِ ــد. از دی ــادی فرونمی کاه ــر م ــه ام ــی را ب ذهن
ــور صرفــًا تولیــد فضــای ســرمایه دارانه را تحلیــل نکــرد.  ــد، امــا جدایی پذیــر نیســتند.اما لُه ِف فیزیکــی و اجتماعــی تمییز پذیرن
در واقــع او در کنــار نقــد ســلبی خــود بــر فراینــد تولیــد فضــا در ســرمایه داری، نقــدی ایجابــی را نیــز عرضــه کــرد کــه بــر 
ــد  ــد: تولی ــه او )Lefebvre, 2009: 192( می نویس ــان ک ــود. همچن ــی ب ــتی مبتن ــا سوسیالیس ــک ی ــای دموکراتی ــد فض تولی
ــر فضــا اســت کــه  ــت ب ــه مالکیــت خصوصــی و ســلطه ی سیاســی دول ــای پایان بخشــیدن ب ــه معن فضــای سوسیالیســتی ب
بــر گذرکــردن از ســلطه بــه تصــرف، و برتــرِی اســتفاده بــر مبادلــه داللــت می کنــد. ایــن حرکــت از ســلطه بــه تصــرف در 
مفهــوم حــق بــه شــهر نیــز جایگاهــی محــوری دارد. او در واقــع حــق بــه شــهر را دارای دو وجــه اساســی می انــگارد: یکــی 
مشــارکت در فرایندهــای تصمیم ســازی، و دیگــری تصــرف فضــای تولید شــده بــه منظــور تولیــد فضایــی نــو.  مارکــس نیــز 
ــًا بــه  تولیــد در جامعــه ی سوسیالیســتی را تولیــد بــرای نیازهــای اجتماعــی تعریــف می کنــد. ایــن نیازهــای اجتماعــی عمدت
فضــا مربوط انــد: مســکن، تجهیــزات، حمــل و نقــل، ســازماندهی دوبــاره ی فضــای شــهری و مــواردی از ایــن دســت. ایــن 
ــکال  ــه شــکلی رادی ــراورده را ب ــه تولید/ف ــی ک ــد در حال ــد فضــا را گســترش می دهن ــه تولی ــش ســرمایه دارانه ب ــا گرای نیازه
جرح وتعدیــل می کننــد. ایــن آن چیــزی اســت کــه در دگرگونــی زندگــی روزمــره، در تعریــِف پیشــرفْت ــــ بیشــتر در قالــب 
ـــ نقــش دارد. فــرد در جامعــه ی سوسیالیســتْی  واژگانــی اجتماعــی تــا فــردی، بــدون آن کــه پیشــرفت فــردی را نادیــده بگیــردـ 
حــِق بــر فضــا5 دارد، همچنــان کــه از حــِق زندگــی شــهری بــه ســان کانــون زندگــی اجتماعــی و هســته ی کنش گری هــای 
بــه اصطــالح فرهنگــی و مــواردی از ایــن دســت برخــوردار اســت. )Ibid: 193-4( اگر وضعیــت کنونــی را به بحرانــی اقتصادی 
ــی  ــه دنبــال تغییــر ژرف جامعــه باشــیم، هنــوز نقطــه ی ارجاعــی نشــان می دهــد کــه دگرگون ــه جــای آن ب فرونکاهیــم و ب
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ــرِی  ــدگاِه برت ــده از دی ــای تولیدش ــود: فض ــف می ش ــه تعری ــر اینگون ــاس تغیی ــن اس ــر ای ــود. ب ــاز ش ــا آغ ــد از آن ج می توان
وســایل مبادلــه می توانــد از منظــر اولویــت ارزش مصرفــی تولیــد شــود. انقــالِب فضــا کــه بــر مفهــوم انقــالْب داللــت و آن 
را تقویــت می کنــد بــه ســان تغییــری در مالکیــت وســایل تولیــد تعریــف می شــود. ایــن بعــد جدیــدی بــه مفهــوم انقــالب 
می دهــد، انقالبــی کــه از جلوگیری کــردن از شــکِل خطرناکــی از مالکیــت خصوصــی یعنــی مالکیــت فضــا ــــ فضــای زیــر 
زمیــن، فضــای روی زمیــن، فضــای هوایــی، فضــای ســیاره ای و حتــا فضــای بیــِن ســیاره ای ــــ آغــاز می شــود. بســیار مهــم 
اســت کــه بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه مالکیــت فضــا صرفــًا اِعمــال حقــوق انحصــاری بــر قلمرویــی فیزیکــی 
نیســت. بلکــه افــزون بــر ایــن، چالشــی را هــم دربرمی گیــرد کــه فضــا چگونــه تصــور و بازنمایــی می شــود، ایــن کــه فضــا 
منعکس کننــده ی نیروهــای مســلِط هژمونیکــی اســت کــه در فضــا و بــر فــراز آن عملــی می شــوند. پــس کنتــرل و تنظیــم 
فضــا و همــراه بــا آن، کنتــرل و تنظیــم پرکتیس هایــی کــه در فضــا مجــاز یــا غیرمجــاز شــمرده می شــوند، و امکان پذیرنــد 

یــا تجویــز می شــوند، مولفــه ی ذاتــی فضــا اســت.
چــه چیــزی ِکــی و کجــا و از ســوی چــه کســی مجــاز اســت و توصیه/تجویــز می شــود، پرســش هایی اساســی را دربــاره ی 
آن آزادی واقعــی ــــ در برابــر فرضــی ــــ کــه فضــای عمومــی بــر آن داللــت می کنــد، مطــرح می کننــد. تعارض هــا در فضــا 
و بــر ســر آن، بازتــاب رقابــت معانــی و ارزش هــای متضــادی اســت کــه از ســوی افــراد و گروه هــا در اســتفاده و تصــرف فضــا 
ــه برجســته کردنِ خواســت  ــش می کشــد و ب ــی پی ــت فضــای عموم ــاره ی مالکی ــن پرســش هایی را درب ــد. ای ــه کار می رون ب
لُـــه ِفور بــرای گشــودگی1 بــه ســان حــق مربــوط اســت. از دیــد لُـــه ِفور حــق بــه شــهر2 در ســیتی های مــدرن ضروری تــر 
ــه شــهر خــودش را  ــد: حــق ب ــوق آشــکار می کن ــاز حق ــن حــق خــودش را ســان شــکل ممت ــه ای ــه نحــوی ک می شــود. ب
ــد.  ــراز می کن ــنِ اجتماعی شــدن3، حــق ســکونتگاه و حــق ســکونت گزیدن اب همچــون حــق آزادی، حــق فردی ســازی در عی
حــق بــه شــهر بــه حــِق اثــر هنــری4، حــق مشــارکت و حــق تصرف/ازآنِ خودســازی )کــه بــه وضــوح از حــق مالکیــت متمایــز 

اســت(، داللــت می کنــد )Lefebvre, 1996: 173–4(. لُـــه ِفور حــق بــه شــهر را اینگونــه تعریــف می کنــد:
نـه همچـون حقـی طبیعـی، و نـه همچون حقـی قـراردادی. حق بـه شـهر در ایجابی ترین معنـای واژه بـر حقوق شـهروندان و 
شهرنشـینان، و نیـز حـق تشـکیل گروه  )بر مبنای روابـط اجتماعی( و ]حق[ حضور آن هـا در تمام شـبکه ها و مدارهای ارتباطات، 
اطالعـات و مبادلـه داللـت دارد. کنارگذاشـتِن گروه هـا، طبقـات و افـراد از اوربان اگـر نگوییم طـرد از خوِد جامعه، کنارگذاشـتن 
آن هـا از تمـدن نیـز هسـت. حـق بـه شـهر بـه خـودداری از امـکاِن اخـراِج فـرد از واقعیـت اوربـان بـه واسـطه ی سـازماندهِی 
تبعیض آمیـز و جداکننـده مشـروعیت می بخشـد. ایـن حـق شـهروندان )یـا اگـر ترجیـح می دهیـد، حِق انسـان( نشـان دهنده ی 
بحـران گریزناپذیـر مراکز شهر/سـیتی اسـت که بر جدایی و برقرارکردن و تثبیت جداسـازی اسـتوار هسـتند: مراکز شهر/سـیتی، 
مراکز تصمیم سـازی، ثروت، قدرت، اطالعات و دانشـی هسـتند که همه ی آن هایی را که در امتیازات سیاسـی سـهیم نیسـتند به 
فضاهـای حاشـیه ای پـس می زننـد و می راننـد. حق سـیتی )شـهر( همچنین بر حـق گردهمایی هـا و اجتماعات تصریـح می کند؛ 
مکان هـا و اشـیاء بایـد بـه نیازهـای معینـی پاسـخ دهنـد کـه عمومـًا بـد فهمیـده می شـوند، مکان هـا و اشـیاء باید پاسـخگوی 
کارکردهـای خوارشمرده شـده ی معیـن و افـزون بـر ایـن کارکردهـای فراکارکردی؛ یعنی متناسـب بـا و برآورده کننـده ی نیاز به 
زندگـی اجتماعـی و نیـاز بـه مرکـز، نیـاز و کارکرد بـازی، و کارکـرد نمادین فضـا باشـند. )Lefebvre, 1996: 195( بـا این همه 
همانطـور کـه لُــه فِور نشـان می دهـد حـق بر بـه سیتی/شـهر و در نتیجـه، حِق ]نسـبت بـه[ فضاهـای عمومی  سیتی/شـهر بر 
پتانسـیل تعـارض بیـن گروه هـای متفـاوت بـر سـر معنـا و ارزش هـا و نیـز اسـتفاده ها و پرکتیس هـا داللـت می کنـد. از این رو، 

درخواسـت لُه ِفـور معطـوف بـه دانش اسـت امـا نه صرفـًا دانِش تولید فضـا که دربرگیرنـده ی فهم و اذعـان به وجـود ایدئولوژِی 

1 - Openness
2 - The right to the city
3 - Individualization in socialization
4 - Oeuvre
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گنجانده شـده در تصـورات، پالن هـا و طراحی هاسـت، کـه افـزون بر آن، به دنبال دانشـی اسـت کـه دربرگیرنده ی حقـوِق مردم 
شـهری1 بـرای "بـه مالکیـت درآوردن" پیوسـت  معانی، نمادها و فهم های  فضا به واسـطه ی اسـتفاده از آن اسـت. بـه بیان دیگر، 
حـق عمـومِ شـهری بـرای جایگزین کـردِن اولویت بخشـی بـه فضـا بـرای مبادلـه، بـا ارزش مصرفی فضـا ]=تبدیل فضـا برای 
مبادلـه بـه فضـا بـرای مصـرف[. مفهـوم حق به شـهر لُه ِفـور پیچیـده و سـیال اسـت. از دیـد پورسـل )2002: 101-2(، حق به 
شـهر لُه ِفـور، ایـده ای بـرای بازسـازی ژرف روابـط اجتماعـی سـرمایه داری و نیز سـاختار کنونـی شـهروندِی لیبرال ـ دموکراتیک 
اسـت. حـق بـه شـهر او نه پیشـنهادی بـرای اصالح اسـت و نه خیال پـردازی دربـاره ی مقاومتی پاره پـاره، تاکتیکی یـا تدریجی. 
ایـده ی 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 عرصه ی تصمیم سـازی را در شـهرها دوبـاره چارچوب بنـدی می کند: حق به شـهر، تصمیم سـازی را از 
دولـت دور و بـه سـوی تولیـد فضـای شـهری از نـو جهت دهی می کند. بـه جاِی مشـورت دموکراتیـک که به تصمیمـات دولتی 
صـرف محـدود می شـود، لُه ِفـور بـر آن اسـت تـا حـق به شـهر را دربـاره ی تمـام تصمیماتـی بـه کار بندد کـه در تولیـد فضای 
شـهری سـهیم اند. حـق بـه شـهر بـر نیـاز بـه سـاختاردهی دوبـاره به روابـط قدرتـی تاکیـد می کند کـه زیربنـای تولیـد فضای 
شـهری را تشـکیل می دهند، و کنترل را به طور بنیادین از سـرمایه و دولت به سـکونت کنندگان شـهری2 منتقل می کند.فضای 
شـهری در حـق به شـهر نقشـی بسـیار محـوری دارد. او دیدگاهی گسـترده را اتخاذ می کند که بسـیار بیش از فضـای انضمامی 
را دربرمی گیـرد. همچنـان کـه پیش تـر گفتیـم، ایـده ی فضای لُه ِفـور دربرگیرنـده ی آن چیزی اسـت که وی فضای درک شـده، 
فضـای تصورشـده و فضـای زیست شـده می نامد. فضای درک شـده بـه فضای انضمامِی نسـبتًا عینی ای اشـاره می کنـد که افراد 
در محیـط هرروزه ی شـان بـا آن روبـه رو می شـوند. فضـای تصورشـده به سـاخت های ذهنـی، ایده هـای آفریننده دربـاره ی فضا 
و بازنمایی هـای فضـا اشـاره دارد. فضـای زیست شده/زیسـته آمیزه ی پیچیده ی فضای درک شـده و فضای تصورشـده اسـت این 
فضـا بـر تجربـه ی واقعـی شـخص از فضـا در زندگی روزمـره داللت می کنـد. فضای زیسـته صرفـًا عرصه ای ُکنش پذیر نیسـت 
کـه زندگـی اجتماعی در آن آشـکار شـود، بلکه بیانگر مولفه ی سـازنده ی زندگی اجتماعی اسـت. به این ترتیـب، روابط اجتماعی 
و فضـای زیسـته بـه طـور گریزناپذیـری در زندگی روزمـره در همدیگر قفل شـده و بـه همدیگر وابسـته اند. از دید لُه ِفـور، تولید 
فضـای شـهری ضرورتـًا دربرگیرنـده ی بازتولیـد روابطـی اجتماعی اسـت کـه در آن مقید/محدود می شـوند. بنابرایـن، تولید فضا 
مسـتلزم چیـزی بیـش از برنامه ریـزی صـرف فضای مادی سیتی/شـهر اسـت؛ تولیـد فضـا دربرگیرنـده ی تولیـد و بازتولید تمام 
ابعـاد زندگـی شـهری اسـت. حـق به شـهر برآمـده از چنیـن برداشـتی از فضاسـت. از دیـد لُه ِفـور )1996: 158( »حق به شـهر 
همچـون فریـاد و مطالبـه اسـت ... حق دگرگون شـده و نوشـده  بـر زندگـی شهری«.پورسـل )2002: 102( در تبیـن مفهوم حق 
بـه شـهر می نویسـد: تاکیـد بر تولید فضای شـهری، آشـکارا حق به شـهر را از شـکل های کنونـی حق دهی3 در دموکراسـی های 
لیبـرال متمایـز می کنـد. شـکل های کنونی اعطـای حق عمدتًا بر سـاختارها، سیاسـت ها، و تصمیم های دولت رسـمی اسـتوارند. 
شهروندان/سـیتیزن های ]کـه بهتـر اسـت آن ها را کشـوروند بنامیم. نام گـذاری ای که در ادامـه معنای روشـن تری خواهد یافت[ 
لیبرال ـ دموکـرات )کـه پایـگاه سیتیزن شیپ/شـهروندی رسمی شـان بر ملیتشـان مبتنی اسـت( از حق اظهار نظر نهادینه شـده در 
تصمیمـات دولـت برخوردارنـد، و در نتیجـه کنترل غیرمسـتقیم اندکی بر تمـام فرایندهـای اجتماعی ای دارند کـه دولت می تواند 
بـر آن هـا تأثیـر بگـذارد. حـق به شـهر، بر عکـس، در مورد تمـام تصمیماتـی که فضای شـهری را تولیـد می کنند بـه مردم حق 
می دهد4. این تغییر سـاده، دامنه ی حق دهی5 را به طور رادیکال به فراسـوی سـاختار دولتی می گسـتراند. بسـیاری از تصمیماتی 
کـه فضـای شـهری را تولیـد می کننـد، درون دولت سـاخته/گرفته می شـوند، اما تعداد بسـیار زیـادی از این تصمیم هـا نیز بیرون 
از آن اتخـاذ می شـوند. بـرای مثـال، تصمیمـات سـرمایه گذاری شـرکت ها می توانـد در گسـتره ی حـق بـه شـهر قرار گیـرد زیرا 

1 - Urban public
2 - Urban inhabitants
3 - Enfranchisement
4 - Enfranchise
5 - Enfranchisement

چنیـن تصمیم هایـی نقشـی حسـاس در تولیـد فضای شـهری بـازی می کننـد. اعطای حـق متعارف، بـه سیتیزن ها/کشـوروندها 
امـکان می دهـد تـا تاثیرگـذاری  اندکـی بـر تصمیماتـی داشـته باشـند که از سـوی سـرمایه سـاخته/گرفته می شـوند، امـا چنین 
کنترلـی پراکنـده و ناتمـام اسـت زیـرا دولـت فقـط می تواند بـر کانتکسـتی تأثیر بگذارد کـه سـرمایه در آن به کارگرفته می شـود 
)آن هـم بـه واسـطه ی سیاسـت مالیاتـی، قانـون کار، محدودیت های محیطـی و مواردی از این دسـت(؛ دولـت نمی تواند به طور 
مسـتقیم چنیـن تصمیم هایـی را کنتـرل کنـد. حق به شـهر، بر عکـس، َمسـندی حقیقی در سـازوکارهای تصمیم گیری شـرکتی 
بـه سکونت کنندگان/باشـندگان شـهری اعطـا می کنـد، زیـرا حق اظهـار نظری مسـتقیم را در هـر تصمیمی کـه در تولید فضای 
شـهری نقـش دارد بـه آن هـا می بخشـد. بـه ایـن ترتیـب، حـق بـه شـهر می توانـد از محدودیت هـای دولت محور سـاختارهای 

کنونـِی حق دهـی شـهروندی متعارف فـراروی کند.
پرداختــن بــه ایــن موضــوع کــه بــر مبنــای حــق بــه شــهر دقیقــًا چــه کســی واجــد حــق می شــود، اهمیــت بنیــادی دارد. 
در حــال حاضــر، اعطــای حــق رســمی عمدتــًا بــر شهروندی/سیتیزن شــیپ ملــی ]کشــوروندی[ مبتنــی اســت. آن هایــی کــه 
ــی را  ــازی دولت ــون تصمیم س ــاد گوناگ ــارکت در ابع ــرایط مش ــد ش ــد واج ــمار می رون ــه ش ــی ب ــیتیزن های مل شهروندان/س
ــرا حــق  ــد. زی ــرای آن هایــی اســت کــه در سیتی/شــهر ســکونت می کنن ــور، حق دهــی ب ــد لُه ِف ــا ایــن وجــود، از دی ــد. ب دارن
بــه شــهر بــر تولیــد فضــای شــهری مبتنــی اســت، آن هایــی کــه در ســیتی )شــهر( زندگــی می کننــد ــــ آن هایــی کــه در 
ــه  ــه طــور مشــروع مدعــی حــق ب ــه ی زیســته ی شــهری و فضــای زیســته ســهیم اند ــــ می تواننــد ب ــه ی اصلــی تجرب بدن
شــهر شــوند. حــق بــه شــهر بــه دنبــال آن اســت تــا بــه پیشــبرد منافــع "کل جامعــه، و در پیــش از همــه تمــام آن هایــی کــه 
ــی، کشوروندان/ســیتیزن های  ــی کــه اعطــای حــق کنون ســکونت می کننــد" کمــک کنــد )Lefebvre, 1996: 158(. در حال
ــای  ــر مبن ــد. ب ــد می کن ــهری/اوربان را نیرومن ــندگان ش ــهر سکونت کنندگان/باش ــه ش ــق ب ــد، ح ــد می کن ــی را قدرت من مل
حــق بــه شــهر، عضویــت در کامیونیتــِی افــراد صاحــب حــق، بــه پیشــامِد ملیــت یــا قومیــت یــا تولــد وابســته نیســت؛ بلکــه 
بــه جــای آن، بــر مبنــای گذرانــدن امــور روتیــن زندگــی روزمــره در فضــای سیتی/شــهر بــه دســت می آیــد. اینجاســت کــه 
ــه نحــوی هژمونیــک  پورســل )2002: 102( می نویســد: از آنجایــی کــه در طــول ســده ی بیســتم واژه ی »سیتیزن شــیپ« ب
بــا عضویــت در یــک کامیونیتــی سیاســی ملــی همبســته بــوده اســت، شــاید بهتــر باشــد آن هایــی را کــه واجــِد حــق بــه شــهر 
هســتند آنچــه لُه ِفــور سیتادین1/شــهروند می خوانــد بنامیــم و نــه سیتیزن/کشــوروند. لُه ِفــور بــا اســتفاده از ایــن واژه، مفهــوم 

ــه شــهر ــر آن اســت کــه حــق ب ــزد. او ب ــم ]ساکن[/ســکونت کننده2 درمی آمی ــا مفهــوم مقی سیتیزن/کشــوروند را ب
بایــد حقــوق ســیتیزن را بــه عنــوان ســاکن3 شــهری/اوربان )ســیتادین( و اســتفاده کننده ی خدمــات چندگانــه اصــالح، انضمامی 
ــان  ــالن ایده هایش ــرای اع ــتفاده کنندگان را ب ــق کاربران/اس ــو، ح ــک س ــد از ی ــهر بای ــه ش ــق ب ــد. ح ــر کن و پرکتیکال ت
ــن، حــق اســتفاده از مرکــز،  ــر ای ــزون ب ــد؛ و اف ــح کن ــان تصدیق/تصری ــاره ی فضــا و زمــان کنش گری های شــان در اورب درب
ــرای کارگــران،  ــادن در گتوهــا )زاغه نشــین هایی ب ــه پراکنده شــدن و گیرافت ــرد، و ن ــه را دربرگی ــی مرف حــق اســتفاده از مکان
مهاجــران، »حاشــیه ای ها« و حتــا برای »ثروتمنــدان«( )translated in Kofman and Lebas, 1996, p. 34 ,1991(.پورســل 
)Purcell, 2002: 102( در ادامــه می نویســد: حــق بــه شــهر دربرگیرنــده ی دو حــق بنیــادی بــرای ســکونت کنندگان اســت: 

ــه ایــن معناســت کــه ســیتادین ها بایــد در هــر تصمیمــی کــه در تولیــد  حــق مشــارکت، و حــق تصــرف. حــق مشــارکت ب
فضــای شــهری مؤثــر اســت نقشــی مرکزی/کانونــی داشــته باشــند. ایــن تصمیــم می توانــد در ســایه ی حمایــت دولــت قــرار 
داشــته باشــد )ماننــد تصمیمــی دربــاره ی سیاســت(، یــا در ســایه ی پشــتیبانی ســرمایه )تصمیمــی دربــاره ی ســرمایه گذاری/

عدم ســرمایه گذاری(، نهــادی چندجانبــه )رأی ســازمان تجــارت جهانــی دربــاره ی تجــارت(، یــا هــر موجودیــت دیگــری کــه 
ــا  ــی( ی ــی، محل ــی، ایالت ــت )مل ــر ســطحی از دول ــق مشــارکت، ه ــذارد. ح ــر می گ ــاص تأثی ــد فضــا در شــهری خ ــر تولی ب

1 - Citadins
2 - Denizen/inhabitant
3-  Dweller
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ــه ســیتادین هایی  ــرای نمون ــرد. ب ــد، دربرمی گی ــی( عمــل می کنن ــی، محل ــی، مل شــرکت هایی را کــه در هــر مقیاســی )جهان
کــه واجــد حــق نســبت بــه ســیاتل هســتند ممکــن اســت از حــق مشــارکت کانونــی در تصمیمــی دربــاره ی ســرمایه گذاری 
شــرکتی ماننــد بوئینــگ )کــه دفتــر مرکــزی اش در حــال حاضــر در شــیکاگو قــرار دارد( برخــوردار باشــند کــه می توانــد فضــای 
ــح اســت کــه نقــش تصمیم ســازی ســیتادین ها  ــه صری ــن زمین ــور در ای ــرار دهــد. لُه ِف ــر ق شــهری را در ســیاتل تحــت تأثی
ــودن چیســت. تصمیماتــی کــه فضــای  ــای ایــن مرکزیت/کانونی ب ــد کــه معن ــه روشــنی نمی گوی ــی باشــد، امــا ب ــد کانون بای
ــازی می کننــد بایــد  ــان را تولیــد می کننــد بایــد کامــاًل از ســوی ســاکنین گرفته/ســاخته شــوند. نقشــی کــه ســاکنین ب اورب
ــیتیزن ها در آن از  ــدای س ــه ص ــک ک ــی لیبرال ـ دموکراتی ــتقیم حق ده ــت غیرمس ــالف سرش ــد. برخ ــتقیم باش ــی و مس کانون
ــور مســتقیم در  ــه ط ــه ســکونت کنندگان ب ــد ک ــت می کن ــن دالل ــر ای ــه شــهر ب ــق ب ــذرد، ح ــت می گ ــای دول ــر نهاده فیلت
ــه ِفور مــواردی را  ــان را در سیتی/شهرشــان تولیــد می کننــد، مشــارکت داشــته باشــند. لُـ تمــام تصمیماتــی کــه فضــای اورب
دربــاره ی آنچــه او بــه ســان دســتورکار ســیتادین ها در ســاختِن تصمیم هایــی کــه فضــای اوربــان را تولیــد می کننــد مطــرح 
می کنــد. ایــن دســتورکار در وجــه دوِم حــق بــه شــهر مطــرح می شــود، در حــق بــر تصــرف. تصــرف شــامل حــق ســاکنین 
بــرای دسترســی، اشــغال، و اســتفاده از فضــای اوربــان اســت. لُه ِفــور از مفهــوم تصــرف بهــره می بــرد تــا معنایــی گســترده تر 
و ســاختاری تر 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 ســکونت کنندگان باشــد. از آنجایــی کــه تصــرف، 
 Lefebvre, 1996:( بــه ســاکنین حــق »اســتفاده ی بیشــینه و کامــل« از فضــای اوربــان در جریــان زندگــی روزمــره اســت
179( فضــا بایــد بــه شــیوه ای تولیــد شــود کــه چنیــن اســتفاده ی بیشــینه و کاملــی را ممکــن ســازد. بنابرایــن وجــه ارزش 

ــور  ــد. تص ــد می کنن ــان را تولی ــای اورب ــه فض ــد ک ــی باش ــی در تصمیم های ــه ی اصل ــد مالحظ ــان بای ــای اورب ــی فض مصرف
فضــای اوربــان بــه ســان دارایــی خصوصــی، بــه ســان کاالیــی کــه ارزشــش بایــد بــه واســطه ی فراینــد تولیــد ســرمایه دارانه 
افزایــش یابــد )یــا بــرای ارزش افزایــِی کاالهــای دیگــر بــه کار گرفتــه شــود(، دقیقــًا آن چیــزی اســت کــه حــق تصــرف در 
ــیپ  ــط سیتیزن ش ــم رواب ــهر، ه ــه ش ــق ب ــاره ی ح ــور درب ــدگاه لُه ِف ــد: دی ــل )2002: 103( می نویس ــرش می ایستد.پورس براب
ــب  ــدل غال ــارکت، م ــق مش ــه ح ــد. اول اینک ــون می کن ــرمایه دارانه را دگرگ ــی س ــط اجتماع ــم رواب ــک و ه لیبرال ـ دموکراتی
سیتیزن شیپ/کشــوروندی را بــه طــور کامــل برمی انــدازد. ایــده ی لُه ِفــور مســتلزم چیــزی بســیار بیشــتر از بازگشــت صــرف 
ــا گســترش دادِن آن هــا اســت. ســکونت شــهری مســتقیمًا  ــه ســاختارهای سیتیزن شــیپ لیبرال ـ دموکراتیــک تثبیت شــده ی ب
بــا سیتیزن شــیِپ ملــی بــه ســان مبنــای غالــِب عضویــت سیاســی روبــه رو می شــود. از آن جایــی کــه ســیتیزن های ویتنــام، 
مکزیــک و ایــاالت متحــد همگــی بــه یکســان می تواننــد ســکونت کنندگان شــهری خــاص باشــند، در نتیجــه ســاکنین بایــد 
ــه طــور سلســله مراتبی  قطــِع نظــر از ملیــت، حــق مشــارکت داشــته باشــند. بنابرایــن، تمــام وفاداری هــای سیاســی نبایــد ب
ـ ملــت باشــند. حــق مشــارکت، هویتــی سیاســی )یعنــی ســکونت1( را پیشــنهاد می کنــد کــه در خصــوص  تابــع عضویــت دولت 
تصمیم هایــی کــه فضــای اوربــان را تولیــد می کننــد، هــم از ملیــت مســتقل و هــم نســبت بــه آن پیشــینی اســت. افــزون بــر 
ایــن، حــق مشــارکت، تصمیم هایــی فراســوی دولــت را ممکــن می کنــد. برخــالف حق دهــی رایــج کنونــی، حــق مشــارکت، 
دسترســی تصمیــم ســاز ســاکنین را بــه تمــام تصمیماتــی بســط می دهــد کــه فضــای اوربان/شــهری را تولیــد می کننــد. در 
ــه طــور محــوری و مســتقیم در تصمیم ســازی مشــارکت  پایــان، حــق مشــارکت پافشــاری می کنــد کــه ســکونت کنندگان ب
داشــته باشــند. لـُـه ِفــور، بــه جــای رژیــم کنونی کــه در آن ســرمایه و ســرآمدان دولتــی، تصمیمــاِت تولیدکننــدۀ  فضــای اوربان 
را کنتــرل می کننــد، ســاکنین را همچــون اکثریــت و صــداِی هژمونیــک تصــور می کند.حــق تصــرف، بــه ســهم خــود، چالشــی 
صریــح و آشــکار را بــرای روابــط اجتماعــی ســرمایه داری بــه وجــود مــی آورد. در طــول دو ســدۀ  گذشــته، ارزش افزایــی فضــای 
اوربان/شــهری اســتراتژی کلیــدی بــرای انباشــت ســرمایه بوده اســت و حقــوق مالکیت، نوعــی حکمرانی نســبتاً آزادانــه را برای 

1-  inhabitance

ــد.  ــه شــرکت های ســرمایه دارانه اعطــا کرده ان ــه ای اش ب ــه منظــور بیشینه ســازی ارزش مبادل تولیــد فضــای شــهری/اروبان ب
حــق تصــرف در برابــر قابلیــت ســرمایه بــرای افــزودن بــر ارزش فضــای شــهری/اوربان قــرار می گیــرد و بــه ایــن ترتیــب 
اولویتــی مشــخص بــرای ارزش مصرفــی ســاکنان شــهری در برابــر منافــع ناشــی از ارزش مبادله ای شــرکت های ســرمایه دارانه 
قائــل می شــود. تصــرف، افــزون بــر ایــن، کنتــرل بــر فضــای اوربــان را بازســازی می کنــد، در برابــر هژمونــی کنونــی حقــوق 
ــیدن  ــد. به چالش کش ــاری می کن ــکونت کنندگان پافش ــتفادۀ  س ــوق مصرفی/اس ــت حق ــر تقدم/اولوی ــتادگی و ب ــت ایس مالکی
ــا  ــراه ب ــرمایه دارانه اســت. تصــرف، هم ــی س ــط طبقات ــان رواب ــای به چالش کشــیدن بنی ــه معن ــد ب ــت، بی تردی ــوق مالکی حق
ـ اقتصادی بــه وجــود  نقشــی کانونــی بــرای ســاکنین در تصمیم ســازی، چالشــی مســتقیم بــرای مجموعــه ای از روابــط سیاســی 

مــی آورد کــه بــرای ارزش افزایــی فضــای شــهری/اوربان و انباشــت ســرمایه در عصــر مــدرن، حیاتی انــد.
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