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"حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص"، معــادل فارســی عنــواِن کتابــی اســت الغرانــدام )در ترجمــه انگلیســی 120 صفحــه( 
ــده، گرانقــدر،  ــری اســت ارزن ــاب یادشــده اث ــژه  حاضــِر از فصل نامــه هفت شــهر. کت و در عیــن حــال، موضــوع شــماره ی وی
صف شــکن و راه گشــا از متفکــری ژرف  اندیــش و انسان دوســت بنــام هنــری له فــور)Henri Lefebvre( کــه البتــه نقدهایــی 
ــه اســت، گاه از ســر بغــض و خشــم. عنــوان کتــاب  ــا انصــاف و چنان کــه رســم زمان ــر آن نوشــته شــده اســت، گاه ب نیــز ب
در فرانســوی )Le Droite a la ville( و معــادل دقیــق آن در زبــان انگلیســی The right to the city اســت. عنــوان کتــاب 
مــورد نظــر هــم در فرانســه و هــم در انگلیســی بــا دو حــرف تعیین کننــده، مشــخص و مجزاســاز )definite article(، همــراه 
شــده اســت کــه پیــش از حــق و پیــش از شــهر آمده انــد. بــا مــرور دقیــق اندیشــه، قصــد و بحــِث له فــور، روشــن می شــود 
کــه اســتفاده از دو حــرف مشــخص و مجزاســاز یادشــده، نــه اتفاقــی و تفننــی، کــه ســخت آگاهانــه و بامعناســت. در زبــان 
فرانســوی گرچــهla  وLe  کاربردهــای متفــاوت و متنوعــی دارنــد، امــا در زبــان انگلیســی و در اکثریــت کاربردهــا، The معــادل 
آن هاســت.The  نیــز بــه جــز اشــاره بــه اســمی مشــخص و بــا هــدف متمایــز کــردن آن اســم از هــم  قــران خــود، بــدان ســان 
کــه در ترجمــه عنــوان کتــاب مــورد نظــر، یعنــی کتــاب له فــور آمــده اســت، در عیــن حــال ناظــر بــر اســمی اســت کــه در 
بخــش اول جملــه ای قبــاًل بــدان اشــاره شــده اســت. بــرای مثــال هــم در فرانســه و هــم در انگلیســی بــه هنگامــی کــه گفتــه 
می شــود کتــاب نارنجــی روی زمیــن افتــاده اســت، در ترجمــه جملــه فارســی بــه دو زبــان یــاد شــده، حتمــًا بایــد از حــرف 
مجــزا و متمایزکننــده، اســتفاده کــرد. حداقــل در انگلیســی کاربــرد دیگــر حــرف مجــزا و متمایزکننــده ای چــون The، آن اســت 
کــه جــاِی صفــِت بــه کاررفتــه، می نشــیند کــه در ایــن صــورت در فارســی معادلــش، "آن" یــا کســره می شــود. بــرای مثــال 
اگــر گوینــده ای خبــر دهــد کــه کتــاب نارنجــی روی زمیــن افتــاده اســت و شــنونده نیــز فهمیــده اســت کــه کتابــی بــه رنــگ 
ــردارد،  ــاب را از زمیــن ب ــه ی اول، چنانچــه بخواهــد کــه شــنونده کت ــده جمل ــاده اســت. حــال گوین نارنجــی روی زمیــن افت
ــا "آن" در ترجمــه فارســی جانشــین  ــر حــرف "ب" ی ــردار کــه کســره زی ــاب" را ب ــا" آن کت ــردار"، ی ــاِب را ب ــد:" کت می گوی
The شــده اســت. از ایــن روی معادل هایــی کــه در زبــان فارســی حداقــل تاکنــون بــرای عنــوان کتــاب له فــور بــه کار رفتــه 

یعنــی حــق بــه شــهر، حــق بــر شــهر، حــق بــرای شــهر و نظایــر آن هــا، نــه تنهــا ترجمــه کاملــی نیســت، و هــر دو حــرف 
ــد،  ــورد تأکی ــت م ــکات نادرس ــه آن ن ــت. از جمل ــده اس ــز ش ــی نی ــبب کج فهمی های ــه س ــده اند، بلک ــذف ش ــده ح تعیین کنن
ــاره  ــاب او درب ــد و کت ــاد می کن ــوق شــهروندی ی ــد حق ــی موجــود مانن ــور از حق ــی له ف ــه گوی ــب اســت ک ــن مطل تصــور ای
چنیــن حقوقــی و ســایر مباحــث شــهروندی اســت. نخســت بایــد تأکیــد کــرد کــه اگــر قصــد له فــور بحــث از شــهروندی و 
حقــوق ناشــی از آن یــا حــق دیگــری مثــاًل انــواع دسترســی بــه ســر پنــاه، کاری خــالق و بــا معنــا و ماننــد آنهــا بــوده، چــه 
نیــازی بــه طــرح مفهومــی جدیــد داشــته اســت؟ شــهروندی در اروپــای غربــی، نــه تنهــا بحث تــازه ای نیســت بلکــه موضوعی 
ســخت دیرپاســت. حتــی اگــر ســومر کــه بــه نظــر نگارنــده خاســتگاه پولیــس، جامعــه مدنــی، حقــوق و وظایــف شــهروندی 
اســت، نادیــده گرفتــه شــود کــه غربیــان سال هاســت بدیــن چشم پوشــی عــادت کرده انــد و ایــن نادیــده گرفتــن حداقــل نــزد 
برخــی از متفکــران غربــی، عمــدی و ارادی اســت، یونــان کــه در اروپــای غربــی و از ســوی متفکــران غربــی نادیــده گرفتــه 
ــری، از  ــت کمت ــا محدودی ــوری روم ب ــی محــدود و در امپرات ــل در چهارچوب ــان حداق نمی شــود و مباحــث شــهروندی در یون
قرن هــا قبــل، مطــرح بــوده اســت و از دوران باســتان غربیــان، هــم بــا دموکراســی مشــارکتی )نــگاه کنیــد بــه پیــران 1385( 

و هــم بــا مباحــث شــهروندی آشــنا بوده  انــد. تــا بدان جــا کــه حتــی شــدت تنبیــه بــرده ی ناشــهروند نیــز دارای قواعــدی بــوده 
اســت و چنانچــه صاحــب بــرده ای، بــرده خــود را بیــش از حــِد تعریــف شــده، تنبیــه می کــرد، شــورای خانوادگــی و بســتگان بــه 
محاکمــه او می پرداختنــد )نــگاه کنیــد بــه Pomeroy:1998 همچنیــن، پیــران، در دســت چــاپ(. مهم تــر آن کــه بــه هنــگام 
تجمــِع شــهروندان در آگــورا، در صــورت توافــق شــش هــزار نفــر از آنــان بــا پیشــنهاد فــردی مشــخص، پیشــنهاِد پیش گفتــه 
بــه قانــون آن هــم بــه نــام پیشــنهاددهنده، تبدیــل می شــده اســت. البتــه ســایر شــهروندان نیــز تــا یک ســال، حــق داشــتند 
بــا حضــور در دادگاه ِ قانــون اساســِی پولیــس، پیشــنهاددهنده را بــه چالــش کشــند و ثابــت کننــد کــه او بــه هنــگام پیشــنهاد 
دادن از میانــه روی کــه اصــل اساســی اجتماعــی  شــدن در یونــان و ســپس روم بــوده اســت، عــدول کــرده و یــا خیــِر پولیــس 

را در نظــر نداشــته و باالخــره منفعتــی شــخصی، خاندانــی یــا گروهــی، محــرک او بــوده اســت.1
به هرتقدیــر پیشــنهاددهنده یادشــده کــه متهــم بــه نفــع شــخصی یــا مــوارد دیگــر شــده، در حضــور هیــأت منصفــه ای متشــکل 
از نماینــدگان گروه هــای مختلــف از خــود دفــاع و در صــورت اثبــات نیــت ِ نامبــارک او، بــه مصــادره امــوال و نفــی بلــد یــا 
ــی در شــرایطی مطــرح شــده  ــزود کــه چنیــن حــرف و حدیث های ــد اف ــوراً بای ــدن از پولیــس محکــوم می شــده اســت. ف ران
اســت کــه شــماری قابــل توجــه از ســاکنان یونــان و رم، بــرده بوده انــد. ارســطو معلــم اول و یکــی از ماندگارتریــن چهره هــای 
جهــاِن اندیشــه، بردگــی را بــرای زندگــی اجتماعــی، ضــروری می  دانســت و آن را حالــِت طبیعــِی مــردِم بی خــرد، می شــمرد. 
اندیشــه ناپاکــی کــه بــر پایــه تفکــِر تومــاس اَکواینــس، از قدیســین کلیســیا بــه دنیــای مســیحیت راه یافــت و حتــی فیختــه 
ــت  ــه عنای ــد ب ــگاه کنی ــرد )ن ــادی تقســیم می ک ــه وحشــی و ع ــان را ب ــی می دانســت و آدمی ــروف، آن  را طبیع فیلســوف مع

1352:10،11 و همچنیــن هــگل در اثــر دوران ســازش پدیدارشناســی روح(.
ــه صــورت  ــوده اســت، چــرا از حــق ب ــور ب ــده گذاشــت کــه اگــر شــهروندی مــراد له ف ــوان نادی ــاال نمی ت ــار مباحــث ب درکن
ــاب "حــق  ــوان کت ــول نادرســتی درک عن ــه کج فهمــی یادشــده تنهــا معل ــاد کــرده اســت؟ البت ــی حقــی واحــد ی ــرد یعن مف
مشــخص بــه شــهر مشــخص" نیســت. چنان کــه در همیــن شــماره هفت شــهر آمــده اســت )نــگاه کنیــد بــه نوشــته ی آقــای 
پیــام روشــنفکر و همــا مــداح و علــی اکبــر تقوایــی و همــکاران( حداقــل در ایــاالت متحــده و چنــد کشــور دیگــر، در قالــب 
ــه  ــده می شــود و تــالش شــده اســت کــه "حــق مشــخص ب ــور دی ــزل اندیشــه له ف ــه شــهر، نوعــی تن منشــورهای حــق ب
شــهر مشــخص"، در چارچــوب ســرمایه داری کــه امــروز بــه نــوع کازینویــی یــا قمارخانــه ای گــذار کــرده اســت )نــگاه کنیــد 
بــه پیــران 1393،1394( بازتعریــف و عملیاتــی  شــود، پــس اجــازه دهیــد بــرای کوتــاه کــردن بحــث در بــاب ترجمــه عنــوان 

ــرآوازه، هــم آوا شــد و اعــالم کــرد:  ــا دیویدهــاروی)David Harvey( اندیشــمند پ کتــاب له فــور، ب
"حــِق مشــخص بــه شهِرمشــخص" از آزادی فــردی بــرای دسترســی بــه منابــع، بســی فراتــر مــی رود. "حــق مشــخص بــه 
شــهر مشــخص" حقــی اســت بــرای دگرگــون  کــردن خودمــان، آن هــم از طریــق دگرگــون  کــردن شــهر. عــالوه آن کــه ایــن 
حــق، بــه جــای آن کــه فــردی باشــد، حقــی عمومــی و همگانــی اســت. زیــرا دگرگــون  کــردن پیش گفتــه بــه نحــوی ناگریــز، 
آنهــم بــرای دوبــاره شــکل دادِن فرایندهــای شــهری شــدن، بــر کنــش و اعمــاِل قــدرِت جمعــی، اســتوار و متکــی اســت. مــن 
ــال  ــن ح ــمندترین و درعی ــی از ارزش ــان، یک ــازی خودم ــهر و بازس ــاختن ش ــاره س ــه آزادِی دوب ــوم ک ــی ش ــم مدع می خواه

)Harvey2008( ».ــی رود ــمار م ــه ش ــا ب ــانی م ــوق انس ــده ترین حق نادیده گرفته ش

نکتــه مهــم در بحــث هــاروی آن اســت کــه "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" تالشــی اســت بــرای همــوار کــردن راه تــا 

1 - باید توجه داشت که دووجهی، دوشقی، دوحالتی )dichotomy( غرِب دموکراسی دوسِت مردم ساالر، و شرِق دوست دار دسپوتیسم یا استبداد با مردمانی 
مستبدطلب، از زمان ارسطو تا به امروز، بنیاد فلسفه سیاسی غرب بوده است. از دوران رنسانس و پس از آن عصر روشنگری به بعد نیز افرادی چون 
ماکیاول، برنیر، منتسکیو، آدام اسمیت، جونز، هگل و شمار دیگری بر این دووجهی سخت پای فشرده اند. دیگر آن که چنین دووجهی در لباس ایدئولوژی، 
بارها و بارها برای توجیه و مشروع جلوه دهی استعمار علنی و غارت ملل آسیا، امریکای التین و آفریقا مورد استفاده قرار گرفته است. اکنون با پذیرش این 
امر که خاستگاه مردم ساالری مستقیم، شهروندی و غیره نه غرب که سومر در بین النهرین یا شرق بوده است، بنیاد فلسفه سیاسی غرب از هم پاشیده، فرو 
می ریزد. لذا به قول معروف برای پرهیز از این فروریزی که همراه خود ده ها نظریه متکی بر دووجهی های گوناگون را از هم می پاشد، خیلی ها سکوت 

کرده و می گویند: بدا به حال واقعیت!!

50
-4

ره9
شما

50
-4

ره9
شما

89



در زندگــِی شــهری کــه توســط انســان ها ســاخته می شــود، امــکان و فضایــی پدیــد آیــد کــه انســان ها خــود را نیــز بســازند. 
بدیــن شــیوه، حقــوق انســانی از جملــه حقــوق شــهروندی از تحریف هــای رایــج رهــا شــده، در کلّیــت و تمامّیــت آنهــا، امــکان 
وقــوع و تحقــق می یابنــد. بــر همیــن اســاس هــاروی آن  را حقــی مــورد بی توجهــی و نادیده گرفته شــده، خوانــده اســت. بــه 
بیانــی دیگــر، در نوشــته حاضــر بــه هیــچ روی ســخن از بی اعتقــادی یــا حتــی بی توجهــی له فــور و یــا نگارنــده ایــن نوشــته، 
بــه هیــچ یــک از حقــوق انســان ها، چــه فــردی چــه جمعــی از جملــه حقــوق شــهروندی، نیســت. آنچــه له فــور می کوشــد 
تــا از زوایــای گوناگــون بــدان توجــه دهــد، )در ســطور آینــده بــه برخــی از آن هــا اشــاره خواهــد شــد(، ایــن پرســش اســت کــه 
در حاکمیــت ســرمایه داری کــه ســال ها پــس از چــاپ اثــر له فــور، بــه مرحلــه ی کازینویــی یــا قمارخانــه ای وارد شــده اســت 
و بــه ویــژه بــا ســلطه ارزش مبادلــه و همه گیــر شــدن مصرف گرایــی افراطــی، بــرای حقــوق انســانی، فــردی و جمعــی و از 
جملــه شــهروندی، تــا چــه حــد فضــای تحقــق عملــی و واقعــی وجــود دارد؟ در نتیجــه نقــد تمــام عیــار ســرمایه داری مــدرن 
در جهــت ســاختن جهانــی انســانی، پیش شــرط تحقــق واقعــی حقــوق یــاد شــده بــه شــمار اســت. این جاســت کــه ســخن از 
دو گونــه شــهِر مشــخص بــه میــان می آیــد. شــهری کــه در آن انســان ها در غوغــای پیشــرفت فنــی و مــادی کــه البتــه بــا 
نابــودی هرچــه بیشــتر طبیعــت، همــراه اســت، هــر روز از معنــای انســانی خــود، دورتــر و هــر روز یــک  بعدی تــر و عمیق تــر، 
ــوق انســانی و  ــواع حق ــوان شــهروندانی صاحــب ان ــه دســت پرت ــه ب ــه می شــوند و از ســوی دیگــر شــهری ک ــا خودبیگان ب
شــهروندی بــا انجــام وظایفــی کــه ناشــی از حقــوق یادشــده اســت، ســاخته می شــود، شــهری انســانی آن هــم بــرای تمامــی 
ــا ســازندگی تــام و تمــام و آگاهانــه شــهِر خــود کــه بــه  ســاکنان از جملــه مهاجــران. در چنــان حالتــی، ســاکنان شــهرها ب
ظهــور و گســترش تمامــی ظرفیت هــای نهفتــه انســانی منجــر می شــود، خــود را نیــز می ســازند و در انســان بــودن خویــش، 
بالندگــی و زندگــی واقعــی و انســانی را تجربــه می کننــد. اســتداللی ایــن گونــه، دلیــل واقعــی ســخن گفتــن از "حــق مشــخص 
بــه شــهر مشــخص" اســت. چنان چــه خواهــد آمــد له فــور بــا نگاهــی بــه شــهر در جوامــع و دوره هــای مختلــف بــه وضــوح 
ــوع  ــن دو ن ــور ای ــد ســاخته شــود. ســپس له ف ــد کــه بای ــاد می کن از شــهر مشــخِص نیامــده و ناموجــود و ســاخته نشــده، ی
شــهر را چــه بــه وضــوح و چــه ضمنــی مــورد مقایســه قــرار می دهــد. در بررســی ایــن مقایســه مشــخص خواهــد شــد کــه 
اگــر مــراد تاریــخ اروپــای غربــی باشــد بایــد از ســه نــوع شــهر یــاد کــرد کــه دو نــوع آن تجربــه شــده و یــا در حــال تجربــه 

شــدن اســت و ســومی هنــوز پدیــدار نگشــته کــه بــرای نجــات نــوع انســان بایــد پدیــد آیــد. 
بدیهــی اســت کــه چنان چــه تــوان ســرمایه داری قمارخانــه ای شــده و جهانی ســازی مصرف  پرســتانه، کامــاًل شــناخته نشــود و 
یــا دســت کــم گرفتــه شــود، جمالتــی کــه در بــاال آورده شــد عامیانــه و شــعاری بــه نظــر خواهــد رســید. چنیــن توانمنــدی ای 
ــاختن آن و  ــتی و همه گیرس ــازی مصرف  پرس ــویی و فریبنده س ــد را از مغزش ــخت قدرتمن ــی س ــم نیروی ــود آن ه ــروی خ نی
شئ ســازی انســان ها بــه کــف مــی آورد کــه بیــش از همــه چیــز ارزش هــای اخالقــی و انســانی را نشــانه می رونــد، بــه نحــوی 
کــه مصرف  پرســتی، لــذت و معنــای زندگــی می شــود. آن هــم بــا ناآگاهــی از این کــه انســان بــه ماشــین ناخردمنــد انباشــت 
ــدی کــه »ســِر  ــی فراین ــق انباشــت بیشــتر، یعن ــاز هــم ســرمایه گذاری از طری ــرای ســرمایه گذاری و ب ــزون ســرمایه ب دم اف
ــتر  ــان بودن، بیش ــا انس ــود و ب ــر می ش ــان بودن تهی ت ــای انس ــر روز از ویژگی ه ــن راه ه ــل و در ای ــدارد« تبدی ــتادن ن بازایس
و بیشــتر، فاصلــه می گیــرد. امــا آنچــه در ایــن کارزار نابرابــر، آدمــی را یــاری می دهــد تناقضــات دم افــزون و سرطانی شــده ی 
ســرمایه داری قمارخانــه ای از ســویی و از ســوی دیگــر، تهدیــد هــردم در حــال جدی ترشــدِن نابودســازِی کــره زمیــن ایــن تنهــا 
خانــه مشــترک همــگان اســت. نابــودی ای کــه ناشــی از انباشــت ســرمایه ی بی پایــان از راه الگــو و ســبک زندگــِی بنیادشــده 
ــده ی  ــازع و جهانی ش ــت بالمن ــان حاکمی ــه در زم ــات پیش گفت ــت. تناقض ــت اس ــر قیم ــه ه ــم ب ــتی، آن ه ــر مصرف پرس ب
بــازار بــورس کــه علــت اصلــی قمارخانــه ای نامیــدن ســرمایه داری امــروز اســت بــه قطبی کــردن شــدید جوامــع نیــز منجــر 
شــده اســت. یعنــی در یــک ســو اقلیتــی قــرار دارنــد کــه ناگهــان بــه ثروتــی افســانه ای مشــابه افســانه ی شــاه پریــان دســت 
می یابنــد. امــا بــر عکــس نوکیســه گاِن کارآفریــن و تولیدگــِر آغــاز شــکل گیری ســرمایه داری، بــه شــکلی پایــدار ویژگی هــای 

نوکیســه گی، ناســازنده و ویرانگــر و فاســد را عریــان بــه نمایــش می گذارنــد. در مقابــل و در قطــِب دیگــر انبــوه تهیدســتان 
حضــور دارنــد کــه بــاز هــم بنــا بــه ماهیــت ســرمایه داری قمارخانــه ای از هســتی ســاقط شــده و از تشــفی نیازهــای اولیــه 
خویــش نیــز بــاز می ماننــد. از ایــن روی تناقضــات گوناگــون کــه از ماهیــت ســرمایه داری مــدرن و منطــق درونــی آن شــکل 
ــه،  ــخیف و بی ریش ــا س ــرف، ام ــی پرمص ــبک زندگ ــگی و س ــه نوکیس ــرایطی ک ــوند. در ش ــر می ش ــر دم تنومندت ــه ه گرفت
آرزوی اکثریتــی بــزرگ می شــود، احســاس محرومیــت کــه در تمامــی تاریــِخ زندگــِی نــوع انســان، ایــن خطرناک تریــن و در 
عیــن حــال جالب تریــن موجــود، از آِن تهیدســتان بــوده اســت، سراســری و فراگیــر می شــود. یعنــی احســاس محرومیــت و 
بیشــترخواهی بی پایــان، همگانــی شــده و در نتیجــه انســاِن تک ســاحتی کــه مارکــوزه ســال های پیــش بــدان اشــاره کــرده 
ــمار  ــای بی ش ــی و توانمندی ه ــام و تمام ــا ت ــت ی ــین تمامّی ــر آورده و جانش ــر ب ــت )Piran: 1977، Marcuse 1964( س اس
آدمــی می شــود. تــا شــهر بــه محــل ســکونت انســان تک ســاحتی و تهی شــده از بعــد روحانــی یــا عرفانــی خویــش، تبدیــل 
ــد. شــهرها را دیگــر آدمیــان نمی ســازند بلکــه  شــود. شــهری کــه انســان ها دیگــر در ســاختن و دگرگونــی آن نقشــی ندارن
حــرص و شــرزگی انباشــت ســرمایه در ســرمایه داری مــدرن آنهــم از طریــق حاکمیــت ارزش مبادلــه و بــه ویــژه در جوامــع 
اســتبدادی بــه همــراه فســادی لجــام گســیخته، ســازنده و دگرگون ســاز شــهرهایند. اولیــن نمــود چنیــن شــرایطی ممتنع شــدن 
خودســازی آدمــی و ناتــوان یــا نابــود شــدِن بعــد عرفانــی انســان اســت. در غوغایــی کــه انباشــِت ســرمایه بــه راه می انــدازد، 
اکثریــت قاطــع ســاکنان شــهرها بــه تماشــاچیانی حیــرت زده بــدل می شــوند کــه تنهــا در حــرف بــه نقــِد شــرایِط خــود دســت 
می گشــایند. امــا برکنــار از نارضایتــی فراگیــر و پایــداِر خــود، آن چنــان در روزمرگــی شــرایط دشــواِر خویــش غــرق می شــوند 
ــه کار نابودســاز خــود و طبیعــت، مشــغول شــوند و در  ــد ب کــه ناچــار و از ســِر اســتیصال، هــر بامــداد از اولیــن ســاعات بای
بمبــاران دائمــی تبلیغــات فریبنــده، حســرت دســتیابی بــه کاالی بیشــتر و مصــرف فربه تــر را بخورنــد. اولیــن قربانــی چنــان 
ــط انســانی  ــده رواب ــع دیگــر، تنظیم کنن ــار مناب ــره محســوب می شــود کــه در کن ــی روزم ــت و شــرایطی، اخــالق عمل موقعی
اســت. اجــازه دهیــد تأکیــد شــود کــه گرچــه له فــور از دو گانــه ی ارزش مصــرف و ارزش مبادلــه فــراوان یــاد کــرده اســت و 
در ایــن نوشــته بــا توجــه بــه مــرور اندیشــه و مباحــث او بویــژه "حــق خــاص بــه شــهِر خــاص"، بدیهــی اســت کــه بــه تکــرار 
از دو گانــه یــاد شــده، بحــث خواهــد شــد. گرچــه نابــودی سیســتمی کــه بــر ارزش مبادلــه متکــی اســت، یعنــی ســرمایه داری 
ــه کــه در ســطرهای بعــدی اشــاره خواهــد شــد، فرارفتــن از دو گانــه ی پیــش گفتــه و  خواســت اوســت، لیکــن همــان گون
ــژه در عصــر حاضــر و  ــت ســرمایه داری بوی ــود، پاردوکســیکال زاده حاکمی ــا، شــرایط تضادآل ــی تناقض ه ــه تمام ــن ب پرداخت
ســاختن دنیایــی انســانی، موضــوع و هــدف اصلــی اســت. نــگاه هرمنوتیــک اجــازه می دهــد کــه شــرایط گروه هــای انســانی 
ــا اعضــای حلقه هــای کنترل کننــده نظــام ســرمایه داری در متــن و شــرایط و گره هــای روانــی و اجتماعــی  از بی خانمان هــا ت
هــر یــک بررســی و بدیــل شــرایط موجــود و جامعــه ی کنونــی در ذهــن طراحــی و الگــوی تحقــق آن عرضــه گــردد. بدیــن 

شــیوه تمامــی انــواع تضــاد بیــن گروه هــای متنــوع و بــه دالیــل گوناگــون وابینــی مــی شــود.
از ایــن روی در آثــار له فــور در کنــار بحث هــای متعــدد و گســترده ای کــه در بخش هــای آینــده مــرور خواهنــد شــد، از نوعــی 
ــه ای  ــوان مقول ــه عن ــا افــزودن مفهــوم فضــا ب ــاد شــده اســت و ب انســان گرایی )humanism(، ویژگی هــا و ضــرورت آن، ی
اجتماعــی، بــه نقــد نگاه هــای پیــش از خــود بــه تاریــخ، زمــان، روابــط اجتماعــی، کنش هــای فــردی و جمعــی و جامعــه مبادرت 
کــرده اســت، آن هــم نقــدی ساختارشــکنانه کــه قبــل از عمومــی  شــدن بحث هــای فراامروزینــه )پســت مدرن( نشــانی از آن 
دارد و آن را بــه یــاد مــی آورد. در کنــار آثــار شــدیداً زیــان آور مصرف گرایــی بی پایــان و کاال شــدگی تمامــی عرصه هــا، بایــد 
بــه گونــه ای ویــژه، از فرهنــگ کــه قربانــی دیگــری اســت، نیــز یــاد کــرد. بــا خدشه دارشــدن فرهنــگ کــه قربانــی شــدن 
اخــالق تنهــا یکــی از نمودهــای آن اســت، زمینــه بــروز ضــد ارزش هایــی ارزش شــده، شــکل گرفتــه و گســترش می یابــد 
کــه شــدیداً فروپاشــانه بــه شــمار می رونــد و بســتری مناســب بــرای آســیب های اجتماعــی، کج روی هــای فــردی، رفتــاری 
و ســازمان یافتــه یــا مافیایــی و بهم ریــزی وحــدت و انســجام اجتماعــی اســت کــه ثبــاِت جامعــه اِی مــورد نیــاز ســرمایه داری 
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قمارخانــه ای را نیــز بــه خطــر می انــدازد و از کنتــرل و سوء اســتفاده از آن هــا کــه از جملــه ویژگی هــای ســرمایه داری از روز 
نخســت بــوده اســت، فراتــر رفتــه بــه تناقضــات دیگــری جــان می بخشــد کــه بــا اصــول بنیادیــن ســرمایه داری کازینویــی یــا 
قمــاری نیــز در تضــاد قــرار می گیــرد. بــرای مثــال بایــد بــه یــاد آورد کــه کوچک شــدن دولــت و کاهــش جــدی هزینه هــای 
دولتــی از طریــق خصوصی ســازی گســترده و قاعــده و قانون زدایــی از ســِر راه ســرمایه و گــردش آن از جملــه دســتورالعمل های 
ــدی از راه  ــتورالعمل های جدی ــون شــده و دس ــاد شــده، دگرگ ــتورالعمل های ی ــه دس ــوده اســت. گرچ ــاال ب ــازی از ب جهانی س
ــی  ــز باق ــد نی ــان در رأس دســتورالعمل های جدی ــا، همچن ــت و کاهــش هزینه ه ــا مســئله کوچــک شــدن دول رســیده اند، ام

مانــده اســت.
ولــی در همــان حــال و علیرغــم تأکیــد دائمــی، جنــگ در افغانســتان، عــراق، ســوریه و یمــن و شــرایط ناگــوار کشــورهایی 
چــون پاکســتان، تروریســمی افســار گســیخته، در کنــار خشکســالی و قحطــی در مناطقــی از آســیا و از آن بدتــر، آفریقــا، ســبب 
شــده اســت کــه هزینه هــای دولتــی غربی هــا برعکــس دســتورالعمل های جهانی ســازِی اقتصــاِد متشــکل و در حــال ادغــاِم 
کامــل، بــه مراتــب بیــش از گذشــته شــود. افزایــش هزینه هــا در بخــش دولتــی و عمومــی در شــرایطی رخ داده اســت کــه 
بودجه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و مباحثــی چــون امنیــت اجتماعــی، فقرزدایــی و عدالــت اجتماعی بــه نحوی گســترده، کاهش 
یافتــه اســت کــه خــود بســتر رشــد اعتراض هــا، جنبش هــای اجتماعــی و گرایش هــای ضداجتماعــی و خودتخریبــی جدیــدی 
اســت کــه بــه طــور مســتقیم ثبــات مــورد نظــِر ســرمایه داری قمارخانــه ای را نشــانه رفته انــد. در ایــن میــان فســاد هــر دم 
افــزون و بی پایــان نیــز جانــی تــازه گرفتــه و بــا قــدرت بــه میــدان آمــده اســت. در چنــان حــال و هوایــی آرزوی خودســازی و 
دگرگــون کــردن شــهرها بــه تقاضایــی پایــدار، تبدیــل می شــود و حــرف و حدیث هــای له فــور مشــتریان بیشــتر و بیشــتری 
ــازمان ها و  ــکل گیری س ــر، ش ــوی دیگ ــویی و از س ــه های او از  س ــه اندیش ــدی ب ــم گیر عالقه من ــد چش ــد. رش ــدا می کن پی
ــده و  ــد آم ــه شــهر" پدی ــوان "حــق ب ــا عن ــژه ســازمان هــای مردم نهــاد )ســمن ها(، گرچــه ب ــه وی گروه هــاِی گوناگــون و ب
می آینــد و بیشــتر بــر حقــوق شــهروندی و انســانی، دسترســی و رفــع نیازهــای پایــه ای انســان، تأکیــد می کننــد و بــه همیــن 
دلیــل دچــار تنــزل گرایی انــد، گــواه رشــِد عالقمنــدِی یادشــده اســت. در پرتــو دگرگونی هــای پیش گفتــه، امیــدی از جهاتــی 
کهنــه، چــون نــوری در دوردســت ها، دوبــاره زنــده شــده اســت و ایــن احتمــال را پررنگ  تــر ســاخته اســت کــه گویــا "حــق 
مشــخص بــه شــهر مشــخص" بــه تحقــق خــود نزدیک تــر بــه نظــر می رســد و یــا حداقــل گامــی اســت در جهتــی درســت.
ــه  ــام داده اســت، از جمل ــا خــط مقــدم ن ــده بدان هــا مفاهیــم پیشــاهنگ ی ــی کــه نگارن ــوان و بررســی واژگان گشــتی در عن
مباحثــی چــون "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" بــدون نگاهــی بــه جامعــه ی ایــران کامــل نخواهــد شــد. از ایــن روی 
بخــش حاضــر یــا گشــتی در مفاهیــم، بــا اشــاره ای بــه رونــد برخــورد علــوم انســان بــا مفاهیــم، از جملــه برخــورد بــا "حــق 
ــر اســاس  ــا ب ــرد برخــی از مفاهیــم کلیــدی، پایــان می گیــرد ت ــه نحــوه ی کارب ــه شــهر مشــخص" و مــروری ب مشــخص ب
ــه  ــِر فصلنام ــماره حاض ــژه ش ــوِع وی ــب موض ــور در قال ــه له ف ــرور اندیش ــکان م ــا، ام ــرط ها و پیش فرض ه ــان پیش ش بی

ــد.  ــم آی ــهر، فراه هفت ش
در ایــران بــه دلیــل عادتــی چندیــن قرنــی در کنــار گذاشــتِن پرســیدن، تردیــد و نقدکــردن بــه همــراه بی توجهــی بــه چنــد 
ــای رازی،  ــی، زکری ــمندان، رودک ــی اندیش ــرآمِد تمام ــه و س ــد از جمل ــش گر بوده ان ــده و پرس ــه نقدکنن ــان ک ــتاره درخش س
عمــر خیــام، فردوســی، از جهاتــی حافــظ، مولــوی، شــهاِب شــهید و تنــی چنــد، نوعــی برخــورِد ســطحی بــا مســائل حتــی 
گاه حیاتــی و مهــم و در پیــش گرفتــن نگــرِش بــاری بــه هــر جهــت، نهادینــه شــده اســت. برخــورد بــا غــرب نیــز از ایــن 
قاعــده کلــی مســتثنی نبــوده و دگرگونی هــای جوامــع غربــی بــه ویــژه در یکصــد و پنجــاه ســال اخیــر، بــه شــدت ناتمــام 
ــه  ــار له فــور ب ــا آث ــده اســت. برخــورد ب ــا ناخواســته، تحریــف گردی ــه دیــده شــده و خواســته ی ــدون نقــد، وارون و ناکامــل، ب
طــور کلــی و "حــِق مشــخص بــه شــهر خــاص یــا مشــخص" نیــز بایــد بــا چنیــن پیش فرضــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. از 
ــِر له فــور آغــاز شــده اســت. ایــن ســهل انگاری  ــا اثــر او از ترجمــه ناقــص عنــواِن اث قضــای روزگار برخــورِد ســهل انگارانه ب

بــه هنگامــی کــه بــا نخوانــدن یــا نفهمیــدن کتــاب همــراه شــود، بیراهه هــای گوناگونــی از راه می رســند کــه ورود بــه هــر 
یــک، کوشــندگان معرفــی اثــر له فــور را لحظــه بــه لحظــه بــا شــدت و قــدرت از مقصــد دورتــر می ســازد. جالــب آن کــه در 
ــا  ــکا نیــز چنیــن کج فهمی هایــی وجــود دارد کــه در تنــزل دادن و فروکاســتن معن ــاالت متحــده آمری ــژه در ای ــه وی غــرب ب
ــر از آن در انگشت شــماری از  ــار و کمت ــدودی از آث ــا در مع ــل تنه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــود را نشــان می ده ــور خ و مقصــد له ف
منشــورهای "حــِق مشــخص بــه شهِرمشــخص" کــه زاده و بارآمــده ی شــهرهای مختلــف غربــی می باشــند از نقــد بنیادیــن 
ســاختاری، نشــانی می تــوان یافــت. همــان موانــِع ســاختاری کــه "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" را ممتنــع می ســازد. 
یکــی از اولیــن دالیــل ســهل انگارِی پیش گفتــه، در برخــورد بــا "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" در ایــران از نکتــه ای 
ــوم  ــا واژگان عل ــم ی ــاره ی بخــش مهمــی از مفاهی ــده از مدت هــا پیــش و بارهــا، آن را درب ــه اســت کــه نگارن نشــأت گرفت
ــه کار  ــی( ب ــی فضای ــناختی، سیاســی، اقتصــادی، انســانی و حت ــی، روان ش ــوم اجتماع ــده عل ــت آن )دربرگیرن انســان در کلّی
بــرده اســت. ایــن نکتــه فقــدان شــکل گیری و بالندگــی دیالکتیــِک عــام و خــاص اســت کــه از لحظــه آشــنایی ایرانیــان بــه 
ویــژه تحصیل کــردگان، بــا مفاهیــم علــوم یــاد شــده کــه عمدتــًا در غــرب شــکل گرفتــه و رواج یافته انــد، بــه غفلــت دچــار 
آمــده اســت. همان گونــه کــه بارهــا تأکیــد شــده اســت منظــور از عــام مجموعــه مفاهیــم )کارپایــه یــا چارچــوب مفهومــی(، 
ــای  ــده روش ه ــود دربرگیرن ــه خ ــی ک ــا، روش شناس ــده نظریه ه ــًا دربرگیرن ــه طبع ــا، Paradigms(1 ک ــا )پارادایم ه دیدمان ه
ــان  ــه زب ــا و ب ــد، الگوه ــده، قواع ــرض ش ــلم ف ــول مس ــا اص ــی ی ــا منطق ــات، قیاس ه ــردآوری اطالع ــون گ ــق و فن تحقی
پوزیویســتی قوانیــن رایــج در دانشــی مشــخص و حیطــه و مکاتــب و دیدگاه هــای مربــوط و برآمــده در آن دانــش مفــروض 

در هــر زمــان مشــخص و مفــروض اســت.
بــه عبــارت دیگــر، عــام یعنــی کلّیــت دانشــی مشــخص عمیــق و درســت  فهمیده شــده، همــراه بــا تســلط نســبتًا قابــل قبــول 
بــر دانــش یــا رشــته تخصصــِی مشــخص اســت. منظــور از خــاص نیــز متــن یــا جامعــه ای مشــخص در همــان زمــان مفروض 
بــرای عــام اســت. نگارنــده در بحــث دیالکتیــک عــام و خــاص، مدعــی اســت کــه بــه علــت متن مبنایــی و متن محــوری یــا 
ــوان  ــاال آمــد( نمی ت ــد )کــه در ب ــه انســان مربوط ان ــژه دانش هایــی کــه ب ــه وی ــودن تمامــی دانش هــا ب مشــروط و متکــی ب
چشم بســته و منفعــل بخــش عــام یــا دانــش: صــورت مســئله ها، نگرش هــا، روش هــا و فنــوِن گــردآوری داده هــاِی موضــوع 
و حیطــه ای را در متــن دیگــری آن هــم بــدون توجــه بــه ســاختار جامعــه و فرهنــگ و تطــور تاریخــی آن متــن، بــه کار گرفــت 
ــه انجامــش تــالش شــده و اســفبار شکســت خــورده اســت.  و امیــد موفقیتــی را نیــز داشــت. همــان کاری کــه در ایــران ب
بدیهــی اســت کــه در آن، عام هــا یــا دانش هایــی کــه بــا موضوعــی غیــر از انســان ســروکار دارنــد و بــه آن می پردازنــد، بــا 
تســامح آنچــه کــه علــوم فیزیکــی خوانــده می شــود و پیشــتر علــوم طبیعــی نــام داشــتند، نقــِش متــن گرچــه از میان نمــی رود، 
ــان،  ــر جه ــا در سراس ــف ی ــِع مختل ــون، جوام ــای گوناگ ــث در متن ه ــانی مباح ــذا هم پوش ــود و ل ــر می ش ــط کم رنگ ت فق
افزایــش می یابــد. بــه دیگــر ســخن، مباحــث مربــوط بــه انســان و ابعــاِد گوناگــون و درهــم  تنیــده اش، دارای ســوگیری های 
تاریخــی، جامعــه ای و فرهنگــی اســت. در نتیجــه، ایــن ســوگیری ها در متــن دیگــری نــه تنهــا موضوعیــت خــود را از دســت 
ــر  ــازی می کننــد و ســوگیری های مربــوط بــه متــِن جدیــد، نیــز ب نمی دهــد، بلکــه نقشــی تخریبــِی بــه مراتــب بیشــتری، ب
آن هــا افــزوده می شــود. حاصــل کار آنکــه برابــر نهاده هــای )معادل هــای( ســطحی، ترجمه هــای غیرقابــِل فهــم بــه همــراه 
ــن خالصــه نمی شــود،  ــاوت مت ــا در تف ــه تنه ــران موضــوع ن ــج می شــوند. در ای ــد و رای ــه کار می رون ــدی، ب ــِم یک بع مفاهی
ــان مبنا و  ــان بنیاد، انس ــون انس ــای گوناگ ــرد بحث ه ــم و کارب ــه تعمی ــود دارد ک ــز وج ــی نی ــی خاص ــالت تاریخ ــه معض بلک
محــور را بیشــتر مســئله آفرین می ســازد و گره هــای روانشناســی فــردی، گروهــی و جامعــه ای نیــز بــه معضــل مــورد اشــاره 

1 - استاد فرهیخته آقای دکتر تنهایی، دیدمان را معادل پارادایم گذارده اند. منظور از پارادایم که از نظر معنا و برد )Scope( از نظریه گسترده تر است، آن هم 
به قول اکثر لغت نامه ها عبارت است از: کارپایه یا چارچوبی فلسفی و نظری در باب مکتب یا دیدگاهی مشخص و حیطه ای خاص که در آن چارچوب، 
نظریه ها، قوانین، تعمیم ها و آزمایش های به عمل آمده در آن مکتب و حیطه برای بررسی و حمایت از نظریه ها، قوانین، تعمیم ها حتی قیاس های منطقی 
تدوین شده، گرد آمده اند. برای مثال سخن از پارادایم یا دیدمان فرویدی در روانکاوی، دیدمان اجماع و تضاد به عنوان دو پارادایم جامعه شناختی  و نظایر 

آنها، قابل دفاع است
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ــه  ــه ک ــون مدرنیت ــه ای چ ــا مقول ــی ب ــه ی ایران ــورد انســان و جامع ــد. برخ ــر می کن ــت را کمت ــد عافی ــزوده می شــود و امی اف
یکصــد و پنجــاه ســال اســت چــون فیــِل در تاریکــی، یادشــده از ســوی موالنــاِی عزیــز و نازنیــن، در رأس تمامــی مباحــث 
و اثرگــذار بــر تمامــی آن هاســت.که همچنــان گاه بــا خودمحــوری بــاور نکردنــی ای کــه معضــل مهــم دیگــری اســت آنهــم 
ــده را  ــف و بحــث کنن ــی آتشــین، گروه هــای توصی ــه وســیله بحث های ــف می شــود و گاه ب ــا اثرگــذاری ای ویرانگــر، توصی ب
بــه جــان یکدیگــر می انــدازد و مضحــک امــا دردنــاک، دشــمِن خونیــِن یکدگــر می ســازد. زیــرا هــر دو ســوی بحــث حاضــر 
نیســتند ذره ای از موضــع خــود دســت بشــویند. بدیــن دلیــل بررســی کتــاب له فــور بــدون در نظــر گرفتــن گره هــای یادشــده، 
اگــر غیرممکــن نباشــد، بــدون تردیــد، موضوعــی پیچیــده و مشــکل می شــود. نگارنــده بــرای روشــن شــدن برخــورد ایرانیــان 
بــه ویــژه تحصیل کــردگان، )توجــه شــود کــه نگارنــده بــه عمــد از واژه روشــنفکر و جمــع آن روشــنفکران اســتفاده نکــرده 
ــوری  ــل، خودمح ــن دالی ــه ی ای ــد از جمل ــن می دان ــی غیرممک ــل مختلف ــه دالی ــنفکر را ب ــش روش ــرا پیدای ــد. زی و نمی کن
ــرج ادواری از  ــی و هــرج و م ــده از دیالکتیــک ناامن ــی آکن ــه شــده اســت کــه محصــول زیســتن در فضای تاریخــی و نهادین
ســویی و از ســوی دیگــر، امنیــت نســبی توســط حاکمیــت سیاســی و ایلیاتــی زورمدارانــه و در نتیجــه تحقیــر دائمــی و تجربــه 
انــواع پنج گانــه خشــونت آنهــم اگــر اغــراق بــه حســاب نیایــد از زمــاِن تولــد اســت، نــکاِت یــاد شــده در عیــن حــال بــه شــدت 
پارادوکســیکال نیــز بــه شــمار می رونــد. زیــرا نظــام سیاســی و ایلیاتــی مــورد اشــاره، شــکل گرفتــه در جامعــه ای اســت آشــنا 
بــا تجــارت در راه هــای دور، صنایــِع گســترده کارگاهــی یــا مانوفاکتــور، وجــوِد شــهر بــه معنــاِی پدیــده ای نظامی-تجــاری آن 
هــم در ذهنیتــی کــه تمامــی ســکونتگاه ها و فراتــر از آن، هــر نــوع دســتکاری در ســرزمیِن "بکــر، معطــل و رهــا" را محیــط 
مصنــوع یــا آبــاد و آبــادی می شــمارد و در دوره هــای پدیــد آورنــده انــواع معرفــت و دانــش عملــی و کاربــردِی چشــم گیری 
نیــز بــوده اســت. جامعــه ای کــه ســاکنان گوناگــون آن تحقیــر و ســرکوب دائمــی ناشــی از دیالکتیــک مــورد اشــاره در بــاال 
را دائمــًا تجربــه کرده انــد کــه بــه ســازوکارهای بقــا و انطباقــی فراگیــر شــده و عمیــق، جــان بخشــیده اســت کــه از زمــان 
یونــان باســتان تــا بــه امــروز آنهــم  بــه اشــتباهی فاحــش، ویژگی هــاِی منفــی شــخصیِت فــردی و اجتماعــی ایرانیــان خوانــده 
ــاز جامعــه  ــگام نی ــار تحول خواهــی، شــناخت بهن ــه ای کــه در کن شــده اند. از ایــن روی عنصــر مهــم اخــالق و اخــالق حرف
ــه محــال می گــردد ]اشــارت  ــه نقــد و نقــادی کــه از ویژگی هــای روشــنفکر اســت تعلیــق ب ــدام ب ــه تحــول و توجــه و اق ب
ــرای نظریه ســازی، از پژوهــش  ــده ب ــدون قصــد نگارن ــدد )Grounded( اســت کــه ب ــه ی گرون ــج نظری ــه از پن ــاال برگرفت ب
او بــا بیــش از یــک هــزار دانشــجوی عزیــز در بیســت و شــش ســال گذشــته و بــا تحلیــل محتــوای بیــش از پانصــد متــن 
تحــت عنــوان جامعــه و شــهرپژوهی در ایــران و از داده هــا یــا اطالعاتــی کــه در فراینــد انجــام آن پژوهــش گــرد آمده انــد، 
خــود را عرضــه داشــته انــد: نــگاه کنیــد بــه پیــران 1385[. از ایــن رو نگارنــده در بحــِث از مدرنیتــه چندبــار بــه نحــوی گــذرا 
از تمثیلــی)Analogy( اســتفاده کــرده اســت کــه بــا اشــاره بــه آن بــه نحــوه ی برخــورد بــا مفاهیــم علــوم انســان در ایــران 
پرداختــه تــا پــس آن ، بــا ســخن از چنــد مفهــوم کلیــدی در آثــار له فــور، بخــش گشــتی در مفاهیــم یــا واژگان را پایــان داده 

بــه "حــق مشــخص یــا خــاص و شــهر مشــخص" پرداختــه شــود.
تصــور کنیــد کــه در اثــر اصابــت جســمی ســخت بــر ســر شــخصی فرضــی، او بــرای ســال های ســال بیهــوش شــده و ایــن 
بیهوشــی طوالنــی در زمانــی رخ داده اســت کــه در پیرامــون بیمــار بیهوش شــده ی فرضــی، تحوالتــی بنیان کن و دگرگون ســاز، 
در حــال وقــوع اســت. گویــی جهانــی نویــن، در حــال شــکل گیری، زایــش، رویــش و بالندگــی اســت. بیمــاِر بیهــوِش بی خبــر 
از ایــن رخ دادهــا، پــس از ســال ها بی خبــری، بــه آرامــی نشــانه هایی از خــود بــروز می دهــد کــه از بــه هــوش آمــدن او خبــر 
می دهنــد. امــا درســت در زمانــی کــه در حــال بــه هــوش آمــدن اســت خوابــی طوالنــی بــه زبانــی بیگانــه و ناآشــنا می بینــد، 
ولــی بــه هنــگام بــه هــوش آمــدن، آن خــواِب طوالنــی را فقــط بریــده بریــده و نامفهــوم بیــاد دارد. ایــن خــواب تجربــه ی 
آن چیــزی اســت کــه در پیرامــون او بهنــگام بیهوشــی رخ داده اســت و مدرنیتــه بــه مثابــه پــروژه، نــام دارد. متأســفانه بیمــار 
موردنظــر بــا بــه هــوش آمــدن بــه دو کار اقــدام می کنــد. اولیــن آن دو، یافتــن مفاهیمــی آنهــم بــا عجلــه تمــام و بــا اســتفاده 

ــه  ــی و ب ــه خوب ــه ب ــواب اســت ک ــده آن خ ــاد مان ــای بی ــرای تکه ه ــودی ب ــه و خ ــای بیگان ــه زبان  ه ــت ب ــای لغ از کتاب ه
شــکلی معنایــی و مفهومــی بــر آن هــا مســلط نیســت، یعنــی زبــان را در بســتر فرهنگــی آن واکاوی نمی کنــد و واژگان را در 
ترجمــه بــه زبــان خویــش بــا زندگــی روزمــره و بــا فرهنــگ و تاریــخ زبانــی کــه در حــال ترجمــه آن اســت نمی آمیــزد. زیــرا 
ــدن  ــرای برگردان ــِی الزم، ب ــا آن تاریــخ و فرهنــگ آشــنای حداقل ــه ســوگیری های بیشــمار خــود، ب جــز ظاهــری آمیختــه ب
قابــل قبــول مفاهیــم را نیــز نــدارد. اقــدام دوم یــا اقدامــی فاجعــه بــار و بــا تأســفی عمیــق، مانــدگار شــده، بازنویســِی زندگــِی 
ــا  ــی ظاهــری ب ــت ناهم خوان ــه عل ــا ب ــف شــده و بخــش عمــده آن فرامــوش ی ــِگ خــودی تحری ــخ و فرهن ــی و تاری طوالن
خــواب دیــده شــده بــه کنــاری افکنــده شــده اســت. آنهــم بــا عجلــه و بــه همــراه فریفتگــی بــاور نکردنــی بــه خــواب تکــه 
تکــه بیــاد مانــده و نامفهــوم و درســت نفهمیــده. ابــن بازنویســی نیــز بــه مــدد مفاهیمــی کــه ســهل انگارانه و بــا عجلــه ای 
ــه ویــژه فرانســه و در درجــه بعــدی  ــر از معــدودی کتــاِب لغــت در دســترس کــه واژگاِن زبان هــای اروپایــی ب هرچــه تمام ت
انگلیســی را بــه فارســی برگردانده انــد، انجــام شــده اســت. انصــاف حکــم می کنــد و بایــد تأکیــد شــود کــه بــر کنــار از نحــوه 

اســتفاده عمومــی از کتــاب لغت هــا، پدیــد آورنــدگان پیشــرو آنهــا، کاری ســترگ و بســیار ســتودنی کرده انــد.
ــع و  ــایر جوام ــگ س ــان و فرهن ــا زب ــنایی ب ــِل آش ــت و ناکام ــیوه های نادرس ــا رواج ش ــه تنه ــل کار ن ــر حاص ــر تقدی ــه ه ب
شــایع شــدِن ترجمه هــای ناکارآمــد بــه همــراه بــد آمــوزی فــراوان و آشــنایی ناقــص و در مــوارِد بســیاری باژگونــه و درهــم 
آمیختــه بــا ســوگیری ها و توهمــات اســت، بلکــه فاجعــه اصلــِی حاصــل از بازنویســِی تاریــخ و فرهنــِگ جامعــه ی فرضــی آن 
گنــِگ خوابدیــده، نــه تنهــا تحریــِف تاریــخ، زندگــی و فرهنــگ جامعــه خــودی و حــذِف هــر آنچــه کــه بــا خــواب دیــده شــده  
ناهماهنــگ بــه نظــر می رســد، بلکــه بــه آرامــی فراموشــِی کامــِل سرگذشــت، تاریــخ و فرهنــِگ خــود و جانشــین کــردن آن 
بــا شــناختی مصنوعــی، شــدیداً ســطحی، محــدود، ناقــص، باژگونــه و عــالوه بــر همــه آنهــا تحریــف شــده اســت. آنهــم بــه 
زبانــی کــه آن را معنایــی و مفهومــی فــرا نگرفتــه اســت و بــه همیــن علــت، واژگان آن زبــان یــاد گرفتــه از کتــاب لغــت، بــرای 
او، بــرد، گســتره و عمــق معنایــی موجــود در درک فرهنگــی آن زبــان را نــدارد. از آن جــا کــه واژگان یــا مفاهیــم انتخابــی نیــز 
ــار مصــرف هســتند و تنــوع معنایــی آن هــا در زبــان  ســهل انگارانه و عجوالنــه انتخــاب شــده اند، اکثــراً یــک بعــدی و یک ب
اصلــی و اولیــه، از کــف رفتــه اســت. بــه نظــر ایــن دانش آمــوز ناتمــام، تمثیــل یادشــده داســتان مدرنیتــه ایرانــی اســت. علــوم 
انســان نیــز در کلی تریــن مفهــوم و معنــا، محصــول تمثیــل یــاد شــده اســت آن هــم بــه وســیله ی آدمــی کــه دیگــر گذشــته 
خــود را نمی شناســد و بدتــر از آن هــر آن چــه کــه در ذهــن او حفــظ شــده اســت نیــز تحریــف شــده و ناآشناســت و مــالک 
باقــی مانــدن در عیــن تحریف شــدگی نیــز تنهــا همخوانــی ظاهــری بــا خــواب دیــده شــده اســت و فریفتگــِی خــواب دیــده، 
ــی  ــر آن چــه کــه در رشــته های معرفت ــدان دیالکتیــک عــام )تســلط ب ــح آن  را نمی دهــد. فق ــز اجــازه تصحی ــش نی ــه خواب ب
گوناگــون تــا بــه امــروز شــکل گرفتــه اســت( و خــاص )متــن تاریخــی و اکنونــی کــه عــام بایــد از صافــی آن بگــذرد تــا در 
جهانــی متفــاوت از خاســتگاه اولیــه ی خــود، حرفــی بــرای گفتــن و افــزودن بــر عــام داشــته باشــد( محصــول رخــدادی اســت 
کــه بــرای بیمــار فرضــی توضیــح داده شــد. بــه دیگــر ســخن گفت و گویــی بیــن علــوم انســان و زندگــی و تاریــخ و فرهنــِگ 
ــویه،  ــدی و یک س ــتفاده یک بع ــه اس ــان ک ــه همان س ــی ب ــرد. گوی ــی درنمی گی ــی و دانش ــای معرفت ــگران عرصه ه کنش
ــوِم  ــد عل ــز بای ــان نی ــه همان  س ــد، ب ــرار می ده ــتفاده ق ــورد اس ــرده و م ــدرن را وارد ک ــای م ــر دنی ــزاری، از ظواه ــم اب آن ه
ــک اوســت، را  ــا فیزی ــودن، منهــای جســم ی ــده تمامــی وجــوه انســان ب ــای آن کــه در برگیرن انســان در گســترده ترین معن
ــه یــاد گرفتــه  ــرد. بــدون تردیــد محصــول نهایــی بریــده بریــده، ناتمــام، نفهمیــده، طوطی واران ــه کار ب نیــز اخــذ کــرده و ب
ــان،  ــا در واقــع و درســت تر، مفهــوم زور آن هــم زور عری ــود. حــال اگــر متغیــر قــدرت ی و ظاهــری حفــظ کــرده، خواهــد ب
نامحــدود و در اکثــر مواقــع فــردی بــا موانــع و محــدود ســازنده هایی کــه در شــرایطی مــی تــوان بدانهــا بــی اعتنایــی کــرد 
بــه بحــث هــای مطــرح شــده، اضافــه شــود و تأثیــر مخــرب و محــدود ســازنده زور بــر اندیشــه و نظــام هــای فکــری در نظــر 
آیــد، معضــالِت علــوم انســان در گســترده تریــن معنــای آن روشــن تــر مــی گــردد و علــل کج فهمی هــا و واژگونــه نگــری 
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هــا یــا فضــای گل آلــوده کامــاًل مشــخص و روشــن مــی شــود. سرنوشــت مفهــوم Power و Authority در معادل ســازی 
بــه زبــان فارســی نمونــه ای از کــج فهمــی هــا و واژگونــه نگــری هــای مــورد اشــاره اســت. ســال هاســت کــه Power را 
قــدرت نامشــروع، نامحــدود و نهادینــه نشــده ترجمــه کــرده انــد و در مقابــل آن Authority را قــدرت مشــروع، مشــخص، 
تعریــف شــده، محــدود گشــته و نهادینــه گردیــده. در ادامــه قــدرت نامشــروع، نامحــدود و نهادینــه نشــده را بیشــتر مختــص 
جوامــع نامــردم ســاالر معرفــی و آن دیگــری را ویــژه کشــورها یــا جوامــع دموکراتیــک یــا مــردم ســاالرانه خوانــده انــد. در 
حالــی کــه بــرای قرن هــا نــه Power و نــه Authority بــه جوامــع نامــردم ســاالر ربطــی نداشــته اســت. بلکــه آنچــه کــه 
ــردم ســاالر نمودهــای  ــع نام ــد در جوام ــا رواج نهادهــای جدی ــه ب ــا زور مــی باشــد. البت ــت داشــته اســت Force ی موضوعی
بســیار محــدودی از Authority شــکل گرفتــه اســت. نکتــه مهــم آن اســت کــه Power بــه هیــچ روی قــدرت نامشــروط، 
نامحــدود و نامشــروع نمــی باشــد. بلکــه Power قــدرت غیررســمی و Authority قــدرت رســمی شــده اســت. بــرای تأییــد 
 Power مشــتق شــده از empowerment ایــن ادعــا بایــد پرســید از چــه روی بــرای مقتــدر شــدن آحــاد مــردم از مفهــوم
اســتفاده مــی شــود؟ آیــا منظــور آن اســت کــه هــرگاه قــدرت بــه مــردم تعلــق پیــدا مــی کنــد، میزانــی از عــدم مشــروعیت 
در آن آشــکار یــا نهفتــه اســت؟ بدیهــی اســت کــه پاســخ منفــی اســت. ایــن مثــال نشــان مــی دهــد کــه تــا چــه میــزان در 
ــن  ــی قیــدی و بی توجهــی وجــود دارد. ای ــران، ب ــه ای ــه ســایر جوامــع از جمل ــی ب ــم از زبان هــای جوامــع غرب انتقــال مفاهی

مثــال گویــی مصــداق "آفتــاب آمــد، دلیــل آفتــاب" اســت.
ــوِش  ــاِن بیه ــل انس ــر تمثی ــم در اث ــی آن ه ــردی و جمع ــی روانشناســی ف ــد شــکل گیری نوع ــاال بای ــیِر ب ــکاِت و تفس ــه ن ب
ــه تنهــا درک  ــا چنیــن وضعیتــی ن ــی کامــل گــردد. ب ــر نهای ــا تصوی ــه شــود ت ــز اضاف ــه تاریخــی زور نی ــده و تجرب خواب دی
له  فــور و "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" او ممکــن نیســت، حتــی گامــی در عرصــه اندیشــه ای نیــز کامــل نخواهــد 
شــد و بــه درســتی قابــل برداشــتن اگــر نباشــد بســیار ســخت خواهــد بــود. تنهــا می مانــد ســتارگانی اســتثنایی بریــده از هــم 
کــه در تنهایــی بــه کار مشــغول اند و از روز نخســِت آشــنایی بــا غــرب، ضــرورت فهــم دقیــق و آگاهانــه فرهنــگ و تاریــِخ 
غــرب و لــزوم درک، توجــه و حفــظ تاریــخ و فرهنــگ خــودی و ترکیــب دیالکتیکــی و آگاهانــه آن بــا فرهنــگ غربــی در حــد 
ضــرورت و بــر اســاس گزینشــی آگاهانــه و متــن محــور آنهــم بــر اســاِس درک درســِت الزامــات جهــاِن نویــن یــا مــدرن را 
فریــاد زدنــد ولــی در غوغــای مســتفرنگ شــدن هرچــه ســریع تــر و مبــارزه ای بــی امــان بــرای نخســت شــدن در مســابقه 
از خــود، از فرهنــگ و از تاریــخ خــود تهــی شــدن، فریادشــان البتــه کــه بــه جایــی نرســید. از ایــن روی بایــد بــا توجــه بــه 
توضیــح بــاال، بــه واژگان و مفاهیــِم آثــاِر پــر شــماره له فــور نظــر افکنــد. بــه راســتی اندیشــمندان و دانشــجویان رشــته هــای 
علــوم انســان بــه اســتثناء تاریخــی تحریــف شــده، بــه چــه میــزان بــا مناابــع ارزشــمند ایرانیــان در گذشــته، آشــنایند؟ آیــا 
می تــوان بــی اعتنــا بــه متــون و منابــع برجســته ای کــه پیشــینیان بــرای نســل امــروز باقــی گزارده انــد و تنهــا بــر اســاس 
ــی  ــه جهان ــادر ب ــل اعتنایــی کــه ق ــه دســتاورد قاب ــوم انســان ب ــی رشــته هــای عل ــر از اشــتباه متــون غرب درک ناقــص و پ
شــدن اســت، دســت یافــت؟ پاســخ بــر عهــده خواننــدگان گرانقــدر اســت کــه بهتــر از هــر فــرد دیگــری بــا شــرایط امــروز 

علــوم انســان در ایــران درگیرنــد.
له فــور در "حــِق مشــخص یــا خــاص بــه شــهِر مشــخص"، مجموعــه مفاهیمــی را بــه کار می بــرد کــه کارپایــه یــا چارچــوب 
مفهومــِی )Conceptual Framework( در دســترس علــوم انســان، در شــکل کنونــی آن بــه ویــژه در زبــان فارســی، بــدون 
توضیــح و تفســیر و تاویــل، از پــس آن برنمی آیــد و در نتیجــه هرکســی از ظــن خــود یــار می شــود. از ایــن روی همان گونــه 
کــه اســتادان عزیــز نازنیــن در علــوم انســان و اســتادان زبــان فارســی و مترجمــان توانمنــد عالــی قــدر گوشــزد کرده انــد کــه 
البتــه در ســیل مترجم نمــا، اســتادنما، نویســنده نماها در حــال غرق شــدنی تاســف باراند، بــرای درک معانــی مباحــث علمــی و 
فلســفی، حتــی گاه بــرای مفهومــی بــه ظاهــر ســاده و مشــخص، بــه چندیــن صفحــه توضیــح، تفســیر و تاویــل، نیــاز اســت. 

از ایــن روی بــرای درک مجموعــه مفاهیــم له فــور بایــد چنــد مفهــوم کلیــدی را وارســی کــرد. اولیــن گــروِه آنهــا، مفهوم شــهر 

)City- Ville( و شــهری )Urban( شــهرگرایی )Urbanism( و شهری شــدن )Urbanization( اســت. نکتــه ای کــه در بــاب 

مفاهیــم فارســی، و دربــاره معــادِل مفاهیــم اصلــی در متــون تخصصــی، بیــان شــد در بررســی کاربرد هــای ایــن مفاهیــم در 
نوشــته های له فــور کامــاًل اثبــات می شــود. زیــرا مفاهیمــی چــون شــهر، شــهری، شــهری شــدن، و شــهرگرایی بــه شــکلی 
آشــکار و آن چنــان کــه در مجموعــه ی مفاهیــم ســاخته شــده در زبــاِن فارســی و معانــی کــه آن هــا القــاء می کننــد، بــه هیــچ 
روی عمــق، گســتردگی، و گســتره ی معنایــی معادل هــای آن هــا در متــون اصلــی را نمی رســانند. بــه ویــژه در مــورد له فــور 
ــای  ــکال و کاربرده ــور، اش ــِح ص ــور توضی ــش های له ف ــی از کوش ــال یک ــرای مث ــود. ب ــز می ش ــر نی ــی پیچیده ت ــاله حت مس
مفهــوِم شــهری، شــهرگرایی و شــهری شــدن اســت. زیــرا او چنیــن مفاهیمــی را بســیار گســترده تر از آن چــه معمــواًل در قالــب 
مفهــوم شــهر حتــی در متــون و منابــع رایــج و بــه ویــژه درســی غربــی، فهمیــده می شــوند، بــه کار گرفتــه اســت و در نتیجــه 
حیطــه ی معنایــی آن هــا بــه مراتــب از محــدوده ی بالفصــل شــهرها، فراتــر مــی رود و معانــی گســترده تری را القــاء می کنــد. 
بــرای مثــال، او شهری شــدن )Urbanization( را بــه شــکل اســتعاره ای )Metaphor( بــه کار گرفته اســت، آن هم اســتعاره ای 
ــو ســوجا )Edward W Soja(، متفکــر برجســته معاصــر و اســتاد  ــول ادوارد دابلی ــه ق ــده و خالصــه ســازنده. ب جمع بندی کنن
ممتــاز دانشــگاه کالیفرنیــا در پردیــس لس آنجلــس )UCLA(، بــرای له فــور، شــهری  شــدن اســتعاره ای اســت از فضایی شــدِن 
ــا  ــازِع بقــا می دهــد ت ــه ســرمایه داری، اجــازه ی ادامــه حیــات و تن مدرنیتــه و برنامه ریــزی راهبــردِی زندگــِی روزمــره کــه ب
روابــط اساســی و جوهــری یــا همــان روابــط بنیادیــِن تولیــد را، بــه شــکلی موفقیت  آمیــز، بازتولیــد کنــد )نگارنــده آرزو دارد 
ــد و متــن حاضــر را می خواننــد، نکتــه ی ســوجا را  ــر ایــن عاصــی منــت نهاده ان کــه خواننــدگان فرهیختــه و عزیــزی کــه ب
چنــد بــار بخواننــد کــه ســخت راهگشــا اســت(. در کارپایــه یــا چارچــوب مفهومــی هنــری له فــور، بدان ســان کــه در ســطور 
آتــی خواهــد آمــد شــهر، شــهرگرایی و شــهری نیــز بســان شــهری شــدن، در چارچوبــی منعطــف و بســیار گســترده بــه کار 
مــی رود. زیــرا نــگاه له فــور بــه مفاهیــم یــاد شــده بــر خوانــش جدیــدی از دیالکتیــک، اســتوار اســت. ایــن نکتــه می توانــد 
یکــی از دالیــل گوناگونــی باشــد کــه دیالکتیــک بــرای له فــور  یکــی از مفاهیــم پیشــاهنگ نظــام فکــری اوگشــته اســت. 
پــس اجــازه دهیــد له فــور خــود خوانــش دیگــر گونــه ی خویــش از دیالکتیــک را البتــه بــا اشــاره بــه مهمتریــن منابــع اولیــه 

اثرگــذار بــر خــود، توضیــح دهــد:
» دیالکتیــک دوبــاره بــه صحنــه آمــده اســت و در برنامــه ی کار قــرار گرفتــه اســت. اما دیگــر دیالکتیــک مارکس نیســت. بدان 
ســان کــه دیالکتیــک مارکــس نیــز همــان دیالکتیــک هــگل نبــوده اســت... دیگــر امــروزه، دیالکتیــک بــه تاریخــی بــودن و 
ــا  ــا هم نهــاد( و ی ــز و ســنتز )نهــاد، برابرنهــاد و ب ــز، آنتی ت ــد _ت ــا ســازوکاری زمان محورمانن ــه زمــان نچســبیده اســت و ی ب
تأییــد، نفــی و نفــِی نفــی، نیــز نیســت ... دیالکتیــک شناســایی فضــا بــرای شناســایی آن چیــزی اســت کــه رخ می دهــد و در 
قالــِب آن جــا و بــرای چــه، بــرای چــه کار و چــرا، بــکار مــی رود. ایــن معنــاِی طــرِح مجــدد و از ســرگیری کاربــرِد دیالکتیــک 

»)Lefebvre1976(.اســت، دیالکتیــک تناقضــات فضــا را آشــکار و برمــال می کنــد
ــا  ــی ی ــهری )ریخت شناس ــده ش ــل پدی ــه و تحلی ــرای تجزی ــد: "ب ــد می کن ــور تأکی ــه له ف ــت ک ــوده نیس ــن روی بیه ازای
ــاد شــد، مفاهیمــی چــون شــهر،  ــه ی ــر کســی بجــای آن دو مفهــوم ک ــا اگ ــوژی جســمانی و اجتماعــی شــهری ی موروفول
شــهری و ارتباطــاِت بیــن آنهــا را ترجیــح می دهــد(، تمامــی ابــزار روش شــناختی، فــرم، کارکــرد، ســاختار، ســطوح، ابعــاد، اثــر، 
متــن، حیطــه، کلّیــت، نوشــته ها و خوانــده  شــده ها، سیســتم، دال و مدلــول، زبــان، فرازبــان و غیــره، الزامــی اســت." نگاهــی 
ــال )ســالنامه های  ــگاری آن ــب تاریخ ن ــد از مکت ــور، ســال ها بع ــر آن اســت کــه چــرا له ف ــاال گواهــی ب ــه فهرســت ب ــذرا ب گ
تاریــخ اقتصــادی و اجتماعــی- نــگاه کنیــد بــه مقدمــه نســبتًا مفصــِل نگارنــده بــر کتــاب فرنــان بــرودل بنــام ســرمایه داری 
و حیــات مــادی، ترجمــه مرحــوم بهــزاد باشــی، نشــر نــی، تهــران، 1374(، بــر یکــی از ایده هــای اصلــی آنــال یعنــی نقــِد 
ــر و ســربرآوردن رشــته های  ــِت تخصصی شــدن و ضــرورت بررســی عمیق ت ــه عل ــوم انســان، آن هــم  ب تکه تکــه  کــردن عل
گوناگــون و ایجــاد شــاخه های فرعــی متعــدد، پافشــاری کــرده اســت و چــون مکتــب پیــش گفتــه از ضــرورت ســنتزهای گاه 
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و بیــگاه، بیــن یافته هــای گوناگــون مرتبــط بــا شــرایط، موقعیــت و وضــع انســان و جامعــه ،یادکــرده اســت. بــه دیگرســخن 
ــه ســنتِز یافته هــای رشــته ها  ــار ب ــد یکب ــا یک بعدی نگــری، هرچن ــارزه ب ــرای مب ــد ب علی رغــم ضــرورت تخصصی شــدن، بای
ــا  ــا ی ــا هــم نهاده ــده از ب ــای ارزن ــوم انســان پرداخــت. بخــش مهمــی از نوآوری ه ــِی عل ــی و غیرفضای و شــاخه های فضای

ــز می باشــند. ــد بعــدی نی ــه ماهیــت چن ــا ب ــد کــه بن ــده و بالیده ان ــده، رویی ــاد شــده زایی ســنتز های ی
چنان چــه خواهــد آمــد، بــر اســاس چنیــن نگرشــی، بــا نظــام فکــری له فــور، ده هــا مفهــوم یــا از بنیــاد مطــرح و یــا بازتعریــف 
شــده اند. مفاهیمــی چــون Habitus کــه در معنــای بالفصــل بــوِم زندگــی اســت )البتــه نــزد له فوربــه معنــای ســاختار حاکــم، 
برفعالیت هــا یــا اعمــاِل اجتماعــی(، فضایی شــدن و فضایی بــودن، تولیــد اجتماعــی فضــا، زندگــی روزمــره، درک ضرباهنــگ 
ــا و  ــان، فض ــدی زم ــهروندان، هم پیون ــوق ش ــهر، حق ــاب ش ــی در ب ــازِی دائم ــا، مفهوم س ــا فراینده ــا ی ــا، جریان ه پدیده ه
زندگــی روزمــره و .... از آن جملــه انــد. او بــر اســاس چنیــن مجموعــه ای، دیگــر نــه چــون گذشــته ای دراز دامــن، خانــه، بلکــه 
شــهر را بیان کننــده و نمــاِد وجــوِد آگاهــی فــرد، می دانــد. بحــث ســاختارها از جملــه ســاختار ســرمایه داری کــه البتــه پــس 
از نوشــته له فــور بــه ســرمایه داری قمــاری یــا قمارخانــه ای )کازینویــی( گــذر کــرده اســت و ابــزار تحقــق آن، جهانی شــدن از 
بــاال یــا از دریچــه ی اقتصــاد متشــکل فراملــی شــده ِی در حــاِل ادغــاِم کامــل اســت را نیــز جوهــری می دانــد و پیش شــرط 
درک دنیــای حاضــر می شــمارد. دیالکتیــک ســه گانه فضــا )ترایالکتیــک( و بــرآن اســاس، ترکیــب جامعــه ای بــودن، فضایــی 
ــد  ــرای چن ــه ب ــا زمان محــوری ک ــدن ی ــگاری و تاریخی دی ــر از تاریخ ن ــی کامل ت ــوان جایگزین ــه عن ــودن ب ــودن و تاریخی ب ب
ــواع آن، همه گیــر شــده اســت، نیــز از مفاهیــم بنیادیــن نــگاه او مــی  قــرن بــه ویــژه از طریــق مارکسیســم و شــاخه ها و ان
ــه رســمیت  ــد فضــا و جایــگاه رفیــع آن را نیــز ب باشــند. اینــک بایــد بــه همــت له فــور و شــمار دیگــری از فرهیختــگان بُع
شــناخت )دور یــا نوبــت فضــا(. اجــازه دهیــد معرفــی مفاهیــم بــه کار رفتــه در تفکــر له فــور، موقتــًا بــه کنــاری نهــاده شــود 
و گشــتی در مفاهیــم یــا واژگان فکــری او بــه پایــان آیــد تــا دوبــاره در متــن معرفــی شــکل گیری اندیشــه له فــور آنهــم بــا 

برجســته کــردن "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" بــه آن هــا بازگشــته و مــورد چندوچــون قــرار گیرنــد.

زایشورویشاندیشـهلـهفور:گامـیچنداماضـروریتا"حـقمشـخصیاخـاصبه
شـهرمشـخصیاخـاص"   

ــژه  ــه وی ــهر و ب ــارج از ش ــا خ ــن ی ــاب دشــت و دم ــه در ب ــور چ ــن له ف ــش اندیشــه های بنیادی ــش و روی ــد زای ــدون تردی ب
 ،)Landes( و منطقــه ی مرتبــط بــا آن، یعنــی النــده )Haget Mau( روســتاگونه ی محــل تولــد او، یعنــی کمــوِن  هــای مــو
تحــت تأثیــر مارکسیســم و مهمتــر از آن، نقــد مارکسیســم شــکل گرفتــه و بطــور مــداوم تکامــل یافتــه اســت. بــر همیــن 
اســاس، آثــار متعــدد و پرشــماره له فــور بــه ویــژه آن گاه کــه پــس از چــاپ شــماری کتــاب در بــاب زندگــی دهقانــی، دشــت 
و دمــن، کــوه و چمــن یــا خــارج از شــهر را تــا حــدودی رهــا می کنــد و بــه خصــوص، بحــِث محــل تولــِد دهقانــی واِر خــود 
و محــدوده وســیع تِر مرتبــط بــا آن را کنــار می گــذارد تــا عمدتــًا بــه شــهر و زندگــی شــهری آن هــم از زوایــای گوناگــون و 
ــده ِی زندگــی شــهری، در دل ســرمایه داری، متمرکــز شــود، در پــروژه فکــری و پژوهش هــای دائمی اش،تحولــی  درهــم رون
ــد.  ــم مرتبط ان ــه ه ــری ب ــای زنجی ــون دانه ه ــه چ ــت ک ــری روبروس ــا و عناص ــا متغیره ــاال ب ــد. او ح ــم گیر رخ می ده چش
البتــه بــه ناگزیــر، چنــان نگرشــی از ســویی و از دگــر ســو، شــمار شــگفت انگیز کتاب هــای او و پژوهــش و نــگارش علمــی 
بــرای شــش دهــه، گرچــه تحســین برانگیــز و گواهــی بــر توانمنــدی کم نظیــر اوســت، ســبب تناقض هایــی نیــز شــده اســت 
کــه در ادامــه متــن حاضــر، هــر چنــد گــذرا بدانهــا اشــاره خواهــد شــد. از ایــن روی و در نتیجــه، بــا توجــه بــه هــدِف نوشــته 
ــز  ــه بحــث حاضــر نیــز گری ــا مرتبط تریــن آنهــا ب ــه مهم تریــن ی ــا حداقــل، نظــری ب ــار او ی ــه تمامــی آث حاضــر، نگاهــی ب

ــه نظــر می رســد.  ــر ب ناپذی
مهم تریــن معضــل فکــری له فــور و هــر متفکــری کــه از دریچــه مارکسیســم و بــه ویــژه مارکسیســمی منتقــِد برداشــت ها 
ــی زود  ــه خیل ــردازد، در آن اســت ک ــه شــهر می پ ــه، ب ــک، غیرمنعطــف، مکانیکــی و تمامیت خواهان و خوانش هــای ایدئولوژی

درمی یابــد کــه در آثــار مارکــس آن هــم در رابطــه بــا نظــام فکــری خــود و سرنوشــت شــهرهای امروزیــن، چیــز زیــادی بــه 
کــف نمــی آورد. له فــور 86 ســال پــس از مــرگ کارل مارکــس )تولــد پنجــم مــاه مــه 1818 و مــرگ چهاردهــم مــارس1883( 
بــه شــهر نگریســته اســت. آن هــم شــهری کــه در زمــاِن له فــور گــذار بــه ســرمایه داری انحصــاری یــا ســرمایه داری مونوپلــی 
ــن و  ــوان مهم تری ــه عن ــوه ب ــرف انب ــت و مص ــه می گرف ــود فاصل ــه خ ــای اولی ــه از جاذبه ه ــهری ک ــرد. ش ــه می ک را تجرب
ــرمایه داری از دوره  ــذار س ــا گ ــه ب ــده ای ک ــد. پدی ــترده تر می ش ــر و گس ــه روز عمیق ت ــان، روزب ــه انس ــا وظیف ــی تنه از جهات
ــه ای  ــا قمارخان ــه ســرمایه داری کازینویــی ی ــار له فــور منتشــر شــده اســت. ب انحصــاری یعنــی زمانــی کــه بخــش عمــده آث
ــار،  ــا ب ــل، ده ه ــام کام ــال ادغ ــِی متشــکل و درح ــا از دریچــه ی اقتصــاِد فرامل ــاال ی ــد جهانی ســازی از ب آن هــم طــی فراین
شــدیدتر و گســترده تر شــده اســت و بــه بــاور ایــن نگارنــده، موضوعــی اســت کمتــر مــورد بحــث قــرار گرفتــه، بــدان توجــه 
کافــی مبــذول نشــده و یــا کمتــر بــدان پرداختــه شــده اســت، یعنــی فریفته شــدن انســان بــه مصــرف دائمــی و معتــاد شــدن 
شــدید بــه آن. ایــن فریفتــه شــدن از ســویی بــه جاذبه هــای انــواع کاال و مصــرف آن مربــوط اســت و، از دیگــر ســوی، بــه 
ناآگاهــی و یــا بدتــر از آن بــه آگاهــی دروغیــن کامــاًل باورشــده ای کــه نتیجــه ی آن، بی توجهــی بــه نابــودی طبیعــت و کــره 
زمیــن، ایــن تنهــا خانــه ی مشــترِک خانــدان انســانی و بــا خــود بیگانگــی فراگیــر می باشــد. در اثــر چنیــن تحوالتــی، شــهر 
ــه کــرده اســت کــه زمــان مارکــس  کــه مــکان طبیعــی ســرمایه داری اســت، دگرگونی هــای بنیادیــن و چندوجهــی را تجرب

هنــوز موضوعیــت نداشــتند.
نــگاه مارکــس بــر پایــه ی تناقضــات و تضادهــای ذاتــی نظــام ســرمایه داری شــکل گرفتــه اســت کــه یکــی از آن تناقضــات 
ــه  ــران ب ــه در ای ــارج شــهر )City&Country side( اســت ک ــم می شــود، تضــاد شــهر و خ ــه تضــادی چشــم گیر خت ــه ب ک
ــاز  ــران ب ــاوت مفهــوم روســتا در غــرب و ای ــه تف ــر ب ــن تعبی ــر شــده اســت. مشــکل اساســی ای تضــاد شــهر و روســتا تعبی
ــز از کج فهمــی و درک نادرســت  ــرای پرهی ــل و ب ــن دلی ــه همی ــده اســت، ب ــاال آم ــه کــه در ب ــده همان گون می گــردد. نگارن
ــا بدان جــا کــه ممکــن اســت از مفهــوم روســتا، اســتفاده نکنــد. تضــاد شــهر و خــارج شــهر  از تضــاد یادشــده، می کوشــد ت
از اســتثمار بــردگان و اســتعمار کــردِن فضــای خــارج از شــهر توســِط فضــای شــهری آنهــم در دوران باســتان بــه ویــژه در رم، 
موضوعیــت پیــدا کــرده اســت. زیــرا شــهر مــکان حاکمیــت و اعمــال قــدرت نهادینــه شــده و ســازمان یافته بــر علیــه اکثریــت 
ســاکنان فضاهــای خــارج از شــهر یــا بــردگان اســت. بایــد توجــه داشــت کــه بخــش عمــده ای از بــردگان در محدوده هــای 
عظیــم کشــاورزی یــا التیفوندیــا )Latifundia( بــه شــکل گروهــی یــا خانــواری، کار و زندگــی می کردنــد کــه ملــک فــردی 
)اشــراف و زمینــداران بــزرگ( بــود. پــس شــهر دســترنج و شــیره ی جــان ســاکنان خــارج از شــهر کــه عمــده صــادر می شــد 
و گنــدم، زیتــون، شــراب از جملــه مهم تریــن اقــالم تولیدشــده توســط بــردگان بــود را می بلعیــد. پــس بــه شــیوه ای طبیعــی 
ــای  ــی اروپ ــن تضــاد بنیان برافکــن دوران کالســیک در دوران فئودال ــی شــکل مــی داد. ای ــدار طبقات ــق و پای ــه تضــاد عمی ب
 )estate( غربــی قــاره ای، نــه تنهــا از میــان نرفــت بلکــه بــه شــکلی جدیــد، بــاز تولیــد شــد. محدوده هــای عظیــم فئودالــی
محــل زندگــی و کار ســرف ها )Serf( بــه شــمار می رفــت کــه پایین تریــن الیــه اجتماعــی جامعــه فئــودال بودنــد. ســرف ها 
ــک  ــواری، از محــدوده کشــاورزی کــه در آن می زیســتند، خــارج شــوند. مال ــد و نمی توانســتند خان ــن بودن ــه زمی چســبیده ب
در مقابــل کاری ســخت و طاقت فرســا کــه بــه امــور کشــاورزی تنهــا محــدود نبــود. بــرای ادامــه حیــات ســرف ها، موظــف 
بــود، تکــه کوچــک زمینــی کــه معمــواًل نامرغــوب بــود را موقتــًا در اختیــار ســرف قــرار دهــد. بــه همیــن دلیــل در بســیاری 
ــه ســه گــروه، زمین هــای مرغــوب محدوده هــای  ــود، زمین هــا ب ــی حاکــم ب ــی کــه مالکیــت فئودال ــای غرب از مناطــق اروپ
فئودالــی، زمین هــای نامرغــوب در اختیــار ســرف ها و زمین هــای کامیونیتــی کــه بــرای گــردآوری چــوب و چــرای دام مــورد 
اســتفاده قــرار می گرفــت، تقســیم می شــدند. اشــغال زمین هــای کامیونیتــی توســط حکومــت در پــروس کــه یکــی از راه هــای 
گــردآوردن نهــاد اولیــه بــرای صنعتی شــدن بــود داســتانی دراز دامــن دارد کــه بــه نــگارش کتــاب فلســفه حــق هــگل و نقــد 
آن توســط مارکــس در اثــر ارزشــمند او بــا عنــوان نقــد فلســفه حــق هــگل منجــر گردیــد کــه بــرای پرداختــن بــدان، فرصتــی 
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ــی داشــت. بهره کشــی  ــی، دو شــکل اصل ــارج از شــهِر دوران فئودال ــن شــهر و خ ــد تضــاد بی ــر، بازتولی ــع ام نیســت. در واق
شــهرهای کلیســیایی )Eclestical cities( )فرامــوش نبایــد کــرد کــه کلیســیاها در دوران فئودالــی عمــده زمیــن داران و دارای 
ــوالیه ها  ــا و ش ــاهزاده ه ــکونت گاه های ش ــه س ــا ک ــی بورگ ه ــس از آن بهره کش ــد( و پ ــی بودن ــم فئودال ــای عظی محدوده ه
بودنــد. ایــن تضــاد بــا برآمــدن ســرمایه داری جــای خــود را بــه دو تضــاد اصلــی داد: تضــاد کار و ســرمایه، تضــاد ســرمایه و 
طبیعــت. بــر ایــن اســاس مارکــس خوش بینانــه تصــور می کــرد کــه بــا انقــالب صنعتــی و برآمــدن صنعــت مــدرن کــه در 
کارخانــه تبلــور می یافــت، تضــاد کار و ســرمایه دو طبقــه کارگــر و ســرمایه دار را رویــاروی هــم قــرار داده و انقــالب پرولتاریایی، 
طومــار اســتثمار و تضــاد طبقاتــی را بــر خواهــد چیــد. از ایــن روی مارکــس قــادر نبــود بــه تحــوالت شــهر در شــرایط غلبــه 
ســرمایه داری بــر انقالب هــای پرولتاریایــی نظــر افکنــد. هــم از ایــن روی له فــور و بعدهــا دیویــد هــاروی و مانوئــل کاســتله 
ــو یکــی از اهــداف خــود را صورتبنــدی نظــری  ــا در شــکل مارکسیســم ن ــه فضــا و جغرافی ــدان ب )کاســتلز( و ســایر عالقمن
ــد.  ــن کرده ان ــه ای تعیی ــرمایه داری قمارخان ــپس س ــاری و س ــرمایه داری انحص ــا شهرس ــورد ب ــس در برخ ــه های مارک اندیش
بیهــوده نیســت کــه هــاروی در جایــی مدعــی شــده اســت: "کار اصلــی مــن گرفتــن دســت مارکــس و گشــت و گــذار بــا او 

در شــهرهای مــدرن امروزیــن بــه ویــژه کالن شــهرها بــوده اســت."
له فــور، همــان گونــه کــه قبــاًل گفتــه شــد، فریفتــه بحث هــای روســتایی، در پرتــو تحــوالت ســرمایه داری انحصــاری بــود 
ــی  ــه گروه ــای سوررئالیســتی فرانســه از جمل ــه حلقه ه ــی ب ــه در زمان ــور ک ــود له ف ــه شــهرتوجهی نداشــت. خ ــا ب و مدت ه
بــه رهبــری آنــدره برتــون )Andre Berton( وابســته بــود، از خاطــره ای یــاد کــرده اســت کــه چگونــه بــا تحقیــر برتــون بــا 
کتــاب منطــق هــگل آشــنا و از آن جــا بــه ســوی مارکــس کشــیده شــد. له فــور در زندگی نامــه خودنوشــت خویــش، )زمــان 
ــه روی  ــی ک ــون( کتاب ــدره بره ت ــت: "او )آن ــن آورده اس ــتباهات )Le Temps des Meprises( چنی ــان اش ــا زم ــی ی کج فهم
میــزش بــود را بــه مــن نشــان داد. کتــاب ترجمــه ی منطــق هــگل توســط ورا )Vera( بــود بــا ترجمــه ای بســیار بــد. او ســپس 
بــا لحنــی تحقیرآمیــز چیــزی بــه ایــن معنــا گفــت کــه "تــو حتــی ایــن کتــاب را نخوانــده ای!" چنــد روز بعد شــروع بــه خواندن 
هــگل کــردم، کســی کــه مــرا بــه ســوی مارکــس هدایــت کــرد )1975:49و همچنیــن ســوجا1989:47(". دســت شســتن از 
نــگاه سوررئالیســتی و اگزیستانسیالیســم بــا قرائــت ســارتر، او را از بررســی تحــوالت روســتایی کــه بــه علــت وابســتگی اش 
بــه محــل تولــدش، شــکل گرفتــه بــود بــه تدریــج بــه ســوی شــهر کشــاند. جالــب آن کــه، ناخودآگاهانــه مفهوم ســازی در 

ــر نمی داشــت:  ــی گاه دســت از ســِر او ب ــد و گاه و ب ــی مان ــا او باق ــا ب بررســی های روســتایی، مدت ه
کاهــش تمایــل له فــور بــه محــل تولــدش و افزایــش عالقــه ای کــه از ابتــدا و در کنــار بحث هــای گوناگــوِن به هــم مرتبــط 
بــه شــهر و زندگــی شــهری داشــت، بــه همــراه دوســتی پنج ســاله بــا موقعیت گرایــان، او را بــا شــهر بــه نحــوی تــام و تمــام 
درگیــر کــرد. بــرای له فــور ایــن عالقه منــدی و دلمشــغولی فکــری، بحــث "حــق خــاص یــا مشــخص بــه شــهِر خــاص یــا 
ــا بازخوانــی بخشــی نســبتًا طوالنــی از کتــاب "حــق مشــخص بــه شــهر  مشــخص" را گریزناپذیــر ســاخت. اجــازه دهیــد ت
مشــخص" حرکــت از زندگــی روســتایی بــه شــهر و حــق مــورد اشــاره، پی گیــری و نشــان داده شــود کــه چگونــه آدمیــان از 
ــا ناخــودآگاه شــهری دیگــر، شــهری  ــد ت ــد و آن را از آن خــود نمی داننــد، می گریزن ــه آن حقــی ندارن شــهری کــه نســبت ب
ــن خاکــدان  ــا در ای ــا ت ــم و ی ــد چنیــن می کردی ــا در تهــران امــروز نبای ــا م ــد آی ــد. )انصــاف دهی کــه نیســت را هســت کنن

هســتیم چنیــن کنیــم؟(
"بایــد سپاســگزار اوقــات فراغــت بــود کــه در چنــد ســال اخیــر آن هــم بــا شــگفتی، ]خواســتِن[ "حــق خاص بــه طبیعــت" را به 
بخشــی از عمــِل اجتماعــِی دگرگون ســاز، بــدل کــرده اســت و جایــگاه و راِه خــود را از طریــق عمــِل اعتراضــِی همه گیرشــده 
بــر علیــه صــدا، خســتگی و فرســودگی و ســپهر تمرکــز آفریــن شــهرها، بــاز کــرده اســت )آن هــم هنگامــی کــه شــهرها در 
حــال گندیــدن و یــا انفجارانــد(. ســفری بــه راســتی عجیــب. طبیعــت بــه ارزش مبادلــه و کاال بــدل شــده اســت تــا خریــده و 
ــا تجاری شــدن، صنعتی شــدن  ــروش می رســد و ب ــه ف ــه ب ــل ک ــن و نااصی ــا دروغی ــی، ام ــه شــود. خصیصــه ای طبیع فروخت

ــب  ــام آن قال ــه ن ــا هــر آن چــه کــه ب ــود می گــردد. "طبیعــت" ی ــه و ســازمان یافته، ناب ــاِت فراغــت نهادین و دنبال کــردن اوق
ــی و محــل  ــکاِن مجــزاِی خوش گذران ــه م ــات فراغــت شــده، ب ــالت اوق ــوِی تمای ــده اســت، گت ــا از آن باقی مان می شــود، ی
ــا خــود  ــودن، را ب ــزی، شــهری ب ــدون برنامه ری ــا[ ســاکنان شــهر حتــی ب ــدل می گــردد. ]ام ــوآوری، ب ــز از خالقیــت و ن گری
می آورنــد. ]گویــی[ دشــت و دمــن یــا خــارج از شــهر کــه کیفیت هــا، ویژگی هــا و دلربایــی زندگــی دهقانــی را از کــف داده 
ــد: آن  ــا دشــت و دمــن را غــارت می کن اســت، مســتعمره شــهریان اســت. ]آنچــه کــه[ شــهری ]اســت[، خــارج از شــهر ی
چنــان کــه خــارج از شــهِر شــهری شــده، بــا از کــف دادن روســتایی بــودِن خــود، بــه دشــمن خــود تبدیــل می شــود، مصــداِق 
عمیــِق فالکــِت ســاکنان و فالکــِت ســکونتگاهی کــه بایــد در آن زیســت و ســکنی گزیــد. آیــا حقــوق مشــخص بــه طبیعــت 

و خــارج از شــهر، طبیعــت و خــارج از شــهر را نابــود نمی ســازد؟" 
"حــق خــاص بــه شــهِر خــاص" در برخــورد بــا شــبه حــق یادشــده، نــه خواســت و تقاضایــی، کــه فریــادی اســت. "حــِق خاص 
بــه شــهر خــاص" بــه آرامــی راه پرپیــچ و خــم خــود را از میان بــر غافل گیرکننــده ی نوســتالژی و گردشــگری بــرای بازگشــت 
بــه قلــب و مرکــز شــهِر ســنتی و فراخوانــی بــه هســتی و وجــود داشــتن یــا موقعیت هــا و مکان هــای جدیــداً توســعه یافته، 
بــاز می کنــد. طلــب کــردن طبیعــت و تمایــل بــه لــذت بــردن از آن، جانشــین "حــق خــاص بــه شــهر خــاص" اســت. ایــن 
طلــب کــردن اخیــر خــود را غیــر مســتقیم بــه مثابــه گرایشــی بــرای فــرار از شــهر فرســوده، شــهر بازآفرین نشــده، زندگــی 
ــدون  ــت ب ــه طبیع ــه "حــق" خــاص ب ــاز ب ــده. نی ــًا زن ــل شــهری واقع ــد. آن هــم در مقاب ــان می کن ــه، بی شــهری باخودبیگان
آن کــه قــادر بــه گریــزی از آن باشــد، نقیــض "حــق خــاص بــه شــهر خــاص"، اســت. )البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 

حفــظ فضاهــای وســیع طبیعــی ضــروری نیســت("
"حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" را نمی تــوان بــه عنــوان حــق ســاده ای چــون بازدیــد از شــهرهای ســنتی و یــا بازگشــت 
ــونده و  ــهرِی دگرگون ش ــی ش ــه زندگ ــق ب ــوان ح ــه عن ــوان ب ــا می ت ــده را[ تنه ــاد ش ــخص ی ــق مش ــد. ]ح ــا، فهمی بدان ه

نوشــونده، تدویــن )فورمولــه( کــرد.« )متــن انگلیســی "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص": صفحــات 157-158(
ــام و تمــام،  ــه شــهری ت ــرای رســیدن ب ــاال هــدف اصلــی خــود یعنــی تــالش ب لُه فــور در گفته هــای جالــب و راهگشــای ب
چندوجهــی و مردمــی آن هــم بــه دســت توانــای ســاکنانی آگاه بــه سرنوشــت، زندگــی و شــهری انســان مدار و پایــدار کــه دائمــًا 
بــا شــرایط منطبــق و بــر پایــه ی نیازهــای واقعــی انســانی، دگرگــون می شــود را بــه مؤثرتریــن شــکل، معرفــی کــرده اســت. 
گفته هــای بــاال همچنیــن بــه روشــنی نشــان می دهــد کــه چــرا دو حــرف تعییــن و مجــزا و مشخص ســاز )در فرانســه Laو 
Le و در انگلیســی دو The قبــل از حــق و قبــل از شــهر(، در عنــواِن کتــاب، بــه کار رفتــه اســت. همان گونــه کــه پیشــتر بــه 

اشــاره آمــد، ســخن او بــه حقــوق شــهروندی بــه نحــوی کــه امــروزه در بســیاری از کشــورها رواج یافتــه و بــا تضمین هایــی 
ــه ای، همــراه اســت،  ــا قمارخان ــی ی ــی در چارچــوب ســرمایه داری کازینوی ــه در چارچــوب ســرمایه داری و در شــرایط فعل البت

بازنمی گــردد گرچــه نفی کننــده آن نیســت. امــا تأکیــدی اســت بــر عــدم امــکان تحقــق کامــل حقــوق یــاد شــده.
ــق  ــور از ح ــداق دارد. لُه ف ــت و مص ــری موضوعی ــق دیگ ــوع ح ــر ن ــاره ی ه ــده، درب ــاد ش ــای ی ــا در چارچوب ه ــن ادع همی
مشــخصی ســخن بــه میــان آورده اســت، توانایــی نهادینــه و قانــون گشــته ِی ســاکنان و البتــه بــدون توجــه بــه ویژگی هــای 
فــردی آنــان و تنهــا بــه شــرط ســاکن شــهر بــودن، یعنــی قــدرت دگرگون ســازی شــهر، آن هــم دگرگون ســازی ناخودبیگانه  ای 
کــه انســان های ســاکن شــهر را نیــز بــه ســوی بــدل شــدن بــه هدفــی مهــم و نهایــی یعنــی همــان انســان تــام و تمــاِم 
ــدارد و چنانچــه حاکمیــت  ــاد کــرده اســت کــه هنــوز وجــوِد خارجــی ن مــورِد، اشــاره، هدایــت می کنــد. لُه فــور از شــهری ی
ســرمایه داری کــه در زمــان لُه فــور وارد مرحلــه ســرمایه داری انحصــاری )Monopoly Capitalism( شــده بــود و امــروز بــه 
مرحلــه ی ســرمایه داری قمارخانــه ای پــای نهــاده اســت، بــدون دگرگونــی بنیادینــی ادامــه یابــد، همچنــان وجــود خارجــی پیــدا 
نکــرده و پدیــد نمی آیــد. بیــش از ایــن، حتــی در افق هــای دورتــر نیــز از آن نشــانی یافــت نخواهــد شــد. لُه فــور بــر همیــن 
اســاس فــرار بــه طبیعــت و گردشــی در دشــت و دمــن، کــوه و چمــن کــه معمــواًل بــا نوعــی احســاس نوســتالژیک نیــز همــراه 
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می شــود را فــرار از شــهر و زندگــی شــهری یــا خودبیگانه ســاز، بــه حســاب آورده اســت. شــهری کــه دائمــًا فرســوده و ضــِد 
انســاِن تــام و تمــام می شــود و پیدایــش چنــان انســانی را تعلیــق بــه محــال می ســازد کــه گویــاِی ضــرورِت عمــِل اجتماعــِی 
ــد شــادمانه جنبــش  ــس و تأیی ــه کمــون پاری ــه تجرب ــور ب ــدار له ف ــه پای ــه آن اســت. عالق ــا دگرگون ســاز و توجی ــی ی انقالب

اجتماعــِی دانشــجویی مــاه مــه 1968 ناشــی از درک ضــرورت و فوریــت عمــل اجتماعــِی پیــش گفتــه اســت.
یکــی از دالیــل برداشــت های نادرســت از نوشــته های له فــور حتــی اگــر برداشــت های ایدئولوژیــِک نوکــراِن قلــم بــه دســت 
گرفتــه ی ســرمایه داری انحصــاری و ســپس قمــاری شــده کــه چیــزی جــز ســودای نــان، ثــروت و قــدرت، ندارنــد، نادیــده 
گرفتــه شــود و تنهــا برداشــت های نادرســت، انســان هایی کــه از حقــوق آدمیــان بــه درســتی دفــاع می کننــد، در نظــر آیــد، 
ــگام بحــث از شــهر، هــرگاه  ــه هن ــور ب ــه اســت. له ف ــاب شــهر، نشــأت گرفت ــور در ب ــه له ف از عــدم تفکیــک منظــور دو گان
شــهر را انتزاعــی و کلــی مــورد بررســی قــرار می دهــد، از شــهرها ســخن می گویــد و مــراد او هــر نــوع شــهری اســت کــه 
ــه هنگامــی  ــه شــب مــی آورد و زندگــی می کنــد. او در همــان حــال ب در درون ســرمایه داری معاصــر )در زمــان خــود( روز ب
کــه از "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" یــاد می کنــد، اشــاره او بــه شــهری اســت کــه نیســت، پدیــد نیامــده اســت و 
بایــد خلــق شــود و مهمتریــن ویژگــی آن ســاخته شــدن و نــو شــدن دائمــی بــه دســت ســاکنان اســت. پژوهشــگرانی کــه بــه 
بررســی اندیشــه و آثــار له فــور می پردازنــد چنانچــه بــه ایــن دوگانگــی توجهــی نشــان ندهنــد، از درک آثــار له فــور بازمانــده 
و دچــار برداشــت های نادرســت می شــوند. بــرای آن کــه ســیر فکــری له فــور بــرای خواننــدگان عزیــز و گرانقــدری کــه بــر 
ایــن عاصــی ناتمــام مّنــت گــذارده و ایــن شــماره هفت شــهر را گشــوده اند، روشــن شــود بایــد بــه بیــش از 60 ســال نوشــتن 
دائمــی و تولیــد بیــش از 70 اثــر، گرچــه گــذرا اشــاره کــرد. له فــور همــان ســان کــه پیش تــر اشــاره شــد، بــه هنگامــی کــه 
از محافــل سورئالیســتی و وجودشناســانه )اگزیستانسیالیســتی( فاصلــه گرفــت و از طریــق خوانــدن هــگل بــه مارکــس رســید، 
از آن پــس تــا بــه پایــان عمــر طــرح و برنامــه ای واحــد را پیگیــری کــرده اســت )قابــل توجــه فرزنــدان عزیــز و محققــان 
ــوان  ــری تحــت عن ــه او در اث ــب آن ک ــتان اند(. جال ــال کار فکــری ای کارس ــه دنب ــازار ب ــن آشــفته ب ــه در ای شــرافتمندی ک
زمــان کج فهمی هــا )اشــتباهات( و ســپس زندگینامــه ی خــود نوشــت، دوران یــاد شــده را بــه نقــد کشــیده و در واقــع خــود 
را نقــد کــرده اســت. امــا در عیــن حــال از تجــارب قبلــی خــود نکاتــی چــون هســتی وجودشناســانه را حفــظ کــرده، در نظــام 
فکــری خــود بــرای آن جایــگاه و اعتبــاری خــاص تعریــف کــرده اســت. بــه قــول ادوراد دبلیــو ســوجا )Edward W, Soja( در 
کتــاب خواندنــی خــود: جغرافیاهــای فــرا امروزیــن، تأکیــدی دوبــاره بر فضــا در نظریــه اجتماعــی انتقــادی )1989(: »در بیســت 
ســال گذشــته ]تــا زمــان چــاپ کتــاب ســوجا[ تنهــا چنــد صــدای پرجــوش و خــروش از نقــِد تاریخ گرایــِی هنــوز ســلطه جویانه 
)هژمونیــک(، بــه گــوش می رســد کــه پیشــگامان جغرافیــای فــرا امروزینه انــد. مســتمرترین، پی گیرانه تریــن و مســتدام تریِن 

صداهــای تأکیــد کننــده بــر فضــا، بــه هنــری له فــور، فیلســوِف مارکسیســِت فرانســوی، تعلــق دارد.« )ص 16(.
بدینســان هانــری له فــور بــا پذیــرش چنــد مفهــوم پایــه ای از همــکاری خــود بــا محافــل یــاد شــده بــه نقد کوبنــده سورئالیســم 
و اگزیستانسیالیســم و بعدهــا ســاختارگرایی آلتوســری و نــگاه ویــژه پوالنــزاس پرداختــه و در واقــع خــود را نقــد کــرده اســت. 
همــان گونــه کــه الــه نــور کافَمــن و الیزابــت لِه بـَـس )Eleonore Kafman & Elizabth Lebas( مترجمــان کتاب نوشــته هایی 

در بــاب شــهر )Writings on Cities، 1996( در مقدمــه نســبتًا مفصــل خــود اذعــان کرده انــد:
 the( خودانتقــادی یکــی از ویژگی  هــای چشــم گیر هنــری له فــور بــوده اســت. او در بســیاری از آثــارش از جملــه تولیــد فضــا«
production of sparce( کــه بــه نظــر خیلی هــا، مهمتریــن کار او نیــز محســوب می شــود، هــر گاه کــه چــاپ دیگــری از 

آثــارش در دســتورکار قــرار می گرفــت، فرصــت را مغتنــم شــمرده و گاه بــا جدیــت بــه محدودیت هــای اثــر و کاســتی هایش 
اشــاره می کــرد.« البتــه نادیــده نمی تــوان گذشــت کــه ویژگــی یــاد شــده دربــاره مقدمــه و ترجمــه ای کــه کافمــن و له بَــس 
ــه واژه واژه ی نوشــته ی  ــد، قابــل تعمیــم نیســت زیــرا علی رغــم آن کــه مترجمیــن کوشــیده اند ب ــار له فــور انجــام داده ان از آث
ــور را ســخت کــرده اســت.  ــر له ف ــی اســت. کــه ترجمــه ی اث ــد، نتیجــه ی کار دارای کاســتی های فراوان ــادار بمانن ــور وف له ف

بــه ویــژه اگــر مترجــم در وفــاداری بــه واژه واژه کار له فــور وســواس نشــان دهــد. ناشــر نیــز حتــی در چــاپ اثــری بــدون 
غلط هــای امالیــی فــراوان، موفــق نبــوده اســت کــه از ناشــری چــون بلــک وِل معــروف، بعیــد و ســخت تعجــب آور اســت 

)نــگاه کنیــد بــه نقــِد در مــواردی توهیــن آمیــز و بی ادبانــه منتشــره در notbored.org بــدون نــام نویســنده، 2006(.
ــد دادن  ــرای پیون ــوب الزم ب ــا چارچ ــب ی ــس، قال ــه های مارک ــه اندیش ــور ب ــا روی آوردن له ف ــه ب ــت ک ــان کالم آن اس ج
مفاهیمــی پراکنــده ولــی در عیــن حــال بــه هــم مرتبــط، حــال چــه مســتقیم و چــه غیــر مســتقیم، چــه از طریــق مفاهیــم 
واســطه یــا بــدون آنهــا، ممکــن شــده اســت و تــا حــدود زیــادی بــه وحــدت مفهومــی و نظــری نایــل آمــده اســت. در ایــن 
ــان  ــور گرای ــا وضــِع ام ــان، شــرایط و ی ــام موقعیت گرای ــه ن ــکال ب ــه نقــش جنبشــی شــدیدا رادی ــد ب ــر بای ــه ناگزی مســیر ب
ــی  ــق فرهنگ ــت و منط ــا ماهی ــارزه ب ــرورت مب ــی ض ــه مدع ــرد ک ــاره ک ــی )situationist international( اش بین الملل
ــروه  ــا آن گ ــدت ب ــاه م ــه ای نســبتًا کوت ــاه عســل گون ــور م ــد و له ف ــان(، بودن ــِی )انحصــارِی در آن زم ســرمایه دارِی فراملیت
ــًا جدایــی له فــور، منجــر گردیــد. فهرســت کامــل و الفبایــی مهمتریــن چهره هــای  ــه اختالفــی زشــت و نهایت داشــت کــه ب
 not bored ایــن گــروه عاصــی در محــدوده ســال های 1957 تــا 1972 البتــه بــه روایــت ســازمان منســوب بــه آنــان یعنــی
عبارتنــد از میشــل بــرن شــتین، تی.جــی.کالرک، گای دبــورد )کــه نقــش رهبــری و هدایــت کننــده داشــت(، آنــدره فرانکلیــن، 
آســجر چــورِن دانمارکــی کــه یکــی از برجســته ترین نقاشــان دهــه 1950 میــالدی محســوب می شــود و عــالوه بــر نقــش 
ــوده اســت،  ــز ب ــرا نی ــام کب ــه ن ــری ب ــی هن ــذار جریان ــی، بنیان گ ــان بین الملل ــرآمداِن موقعیت گرای ــع س ــذاری در جم بنیان گ
مصطفــی خیاطــی، کنســتانت نیــوُون هویــس )نقــاش و عــکاس عضــو کبــرا( گویــی ســپ بــی نـُـت، گالــی زیــر، رنــه ری ای 
ســل، جنیــان، فرانکــو ســن گیــو نِتــی، پی یــه رو ســی مونــدو، الکســاندر تروجــی، رائــول وانــی ژن، رنــه ویدنــت و هالنــس 
ــژه نقاشــی،  ــه وی ــر ب ــان در هن ــاد شــده، اهمیــت برخــی از آن ــام اصلی تریــن چهره هــای ی ــه ن پیتــر زیمــر1. علــت اشــاره ب
ــان در پدیــد آمــدن هنــر فراامروزینــه )پســت مــدرن( اســت کــه قدرتمندتریــن  مجسمه ســازی و نقــش نادیــده گرفتــه ی آن
نهادهــای هنــری دهــه 70 و 80 میــالدی توســط EMI، CBS Records، Melody Maker و New Musical Express تحــت 
عناوینــی چــون گروه هــای موســیقی پانــک )Punk( بــر علیــه ســنت موســیقیایی، شــکل گرفــت. البتــه بــه احتمــال قــوی 

گــروه هــای یــاد شــده از ایــن تأثیرپذیــری آگاه نبودنــد.
ــا فراملیتــی شــوریده و  ــر منطــق ســرمایه داری انحصــاری ی ــی از ســویی شــدیداً ب ــاِن بین الملل ــر، موقعیت گرای ــه هــر تقدی ب
ــی ای  ــد، تمامّیت خواهــی و جزم گرای ــدام کردن ــواه اق ــت خ ــه مارکسیســِم تمامی ــر علی ــده ای ب ــد کوبن ــه نق از ســوی دیگــر ب
ــام    ــا خرســندی تم ــود را ب ــروه خ ــور در گ ــت له ف ــان عضوی ــود. آن ــن شــکل آشــکار شــده ب ــه بدتری ــه در استالینیســم، ب ک
پذیرفتنــد تــا همــان گونــه کــه پیشــتر یــادآوری شــد، بــرای پنــج ســال، مــاه عســلی بســیار دوســتانه )1963-1957( شــکل 
گیــرد و ســخت ناخوشــایند و ناگهانــی بــه جدایــی انجامــد. بســیاری از جملــه انــدی مــری فیلــد )Andy Merrifield؛ 2008( 
رابطــه ی له فــور و گای دبــورد بنیانگــذار گــروه را چــون رابطــه  ی فاووســت و مفیســتوفلس در شــاهکار گوتــه نویســنده نامــدار 
ــار  ــارش آرزو داشــت کــه همزمــان و در کن ــه دوســت می داشــت و در آث ــه ای کــه حافــظ را صمیمان ــی دانســته اند. گوت آلمان
ــه شــیطان  ــوان نمــاِد از دســت دادن و تقدیــم کــردِن روح انســانی ب ــه عن ــه، ب حافــظ می زیســت. فاووســت مســتقل از گوت
)مفیســتوفلس یــا مفیســتو( در هــزاران شــعر، داســتان، نقاشــی و موســیقی بــاز تولیــد شــده اســت. معمــواًل له فــور را فاووســت 
و ِدبــورد را شــیطان تجســم کرده انــد. مالقــات له فــورو و ِدبــورد، روزی ناگهانــی در خیابانــی در پاریــس رخ داد. او بــا خانمــی 
کــه بــه دختــرش بیشــتر شــباهت داشــت یعنــی بــا اوالیــن چســتل )Evelyne Chestel( قــدم مــی زد کــه بــا ِدبــورد جــوان و 

ســخت رادیــکال برخــورد کردنــد کــه او نیــز بــا میشــله بــرن شــتین )Michele Bernstein( راه می رفــت. خانم هــا، هــر دو 
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فرهیختــه و فعــال اجتماعــی، از قبــل بــا هــم آشــنا بودنــد و لــذا له فــور خــود را بــه ِدبــورد معرفــی کــرده و ســِر صحبــت بــاز 
شــد. له فــور تــازه از حــزِب کمونیســت فرانســه بیــرون آمــده یــا بــه قــول خــودش »خــودم را از جنــاح چــپ اخــراج کــردم« 
ــی  ــور را خیل ــد، له ف ــرمایه داری می کردن ــگ س ــه و فرهن ــار جامع ــم آلود را نث ــدی خش ــه نق ــی ک ــان بین الملل و موقعیت گرای
ــدی و  ــاب دو جل ــه ی نوشــتن کت ــگام درســت در میان ــه در آن هن ــور ک ــد. له ف ــود پذیرفتن ــروه خ ــه گ ــا شــعف ب ســریع و ب
هشــتصد صفحــه ای )La Samme et la reste( بــود کــه زندگی نامــه ی او بــه حســاب می آمــد و در آن کتــاب بــه قولــی هــر 
ــا جنــاح چــپ حــزب کمونیســِت فرانســه، نقــد  چــه در دل تنــگ خویــش داشــت، بیــرون می ریخــت و از درگیری هایــش ب
انــواع مارکسیســم ســلطه گر )هژمونیــک(، مکانیکــی و ایدئولوژیــک یــاد می کــرد کــه استالینیســم فقــط یکــی از نمودهــای 
آن بــود. پیوســتن او بــه موقعیت گرایــان بــا اشــغال مجارســتان توســط تانک هــای شــوروی همزمــان شــد کــه خیانتــی بــه 
آرمان هــای انترناسیونالیســت یــا جهــان وطنــِی انقالبیــوِن چــپ، بــه شــمار می رفــت. ِدبــورد کــه خــود نظریه پــردازی قابــل 
و از ســوی دیگــر ســازمان دهنــده ای پــر قــدرت، شــاعر، فیلم ســاز، ســازنده فیلم هــای تجربــی بــود و شــب زنده دار، بــه طــور 
طبیعــی در کنــاِر له فوراهــِل عیــش و نــوش قــرار گرفــت. ِدبــورد و له فــور شــب های بســیاری پــس از گشــت و گــذار و ســر 
ــورد  ــد و ِدب ــم می خواندن ــا ه ــاب، ب ــاب عالمت ــدن آفت ــا برآم ــه خودنوشــت را ت ــتوران هایی مشــخص، زندگی نام ــه رس زدن ب

نقدهــا و پیشــنهادهای جالبــی ارائــه می کــرد.
ــل و  ــر تحلی ــاِد ه ــد را، بنی ــهور ش ــن مش ــل مت ــه تحلی ــا ب ــه بعده ــه ک ــا آنچ ــیدند ت ــی می کوش ــان بین الملل موقعیت گرای
نقــدی معرفــی کننــد و در عیــن اعتقــاد بــه جوهــر نقــِد مارکــس از دنیــای ســرمایه داری، تحــوالت بعــدی ســرمایه داری را بــه 
حســاب آورنــد و بــه نظریــه یــاد شــده، چهــره ای جامع تــر بدهنــد. بــه همیــن دلیــل از هنــِر پیشــرِو قــرن بیســتم بــه ویــژه 
دادائیســم و سورئالیســم در هنرهــای زیبــا، دفــاع و در عیــن حــال جهانــی شــدِن بــا خودبیگانگــی در ســرمایه داری فراملیتــی یا 
ســرمایه داری انحصــاری را معیــار درســتِی اندیشــه مارکــس تلقــی می کردنــد. جهانــی شــدنی بــا خودبیگانــه و خــداواره شــدن 
کاال )commodity fetishism( را نابــود ســازنده زندگــی و فرهنــگ بــه حســاب می آوردنــد و معتقــد بودنــد کــه خداواره شــدن 
کاال، تمامــی زندگــی و فرهنــگ را فــرا گرفتــه اســت ولــی در همــان حــال شــرایط پیــش آمــده در ســرمایه داری انحصــاری 
ــد. در واقــع  ــارزه محــور دانســته و آن را تبلیــغ می کردن ــارزه بی امــان و افراطــی و عمــِل اجتماعــِی مب ــرای مب را توجیهــی ب
ــد و  ــوب می ش ــی محس ــای مارکس ــی ایده ه ــردن برخ ــه روز ک ــان، ب ــق موقعیت گرای ــدودی موف ــا ح ــن و ت ــش بنیادی کوش
تأکیــدی بــر درســتی نظریــه او در بــاب ماهیــت ســرمایه داری و تناقضــات ذاتــی آن کــه بــه نحــوی گریزناپذیــر ســرمایه داری 
ــه شــهرها و  ــز شــهرمحوری و شــهر مرکــزی ســرمایه داری، توجــه ب ــان نی ــرای آن را بحــران زا می کــرد. از ســوی دیگــر، ب

زندگــی شــهری را ضرورتــی انکارناپذیــر می ســاخت. 
همان گونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد، مارکــس در ایــن رابطــه نــکات محــوری ارائــه نکــرده بــود. زیــرا توجــه او بــه صنعتــی 
ــوری  ــه دیکتات ــرای شــکل دهی ب ــی، آن هــم ب ــاب انقــالب پرولتاریای ــرط او در ب ــا و خوشــبینی مف ــور پرولتاری شــدن و ظه
پرولتاریایــی بــا وظیفــه ای بنیادیــن، یعنــی نابودســازی قطعــی شــرایط پدیدآورنــده ی پرولتاریــا شــدن، او را بــه ســمت فرمولــه 
کــردن انقــالب کارگــری ســوق داد. مارکــس بــا تأکیــد بــر شــرایط انگلســتان بــه عنــوان پیشــاهنگ ســرمایه داری صنعتــی و 
لــذا آماده تریــن متــن بــرای گــذار سوسیالیســتی و ورود بــه مرحلــه نهایــی تاریــخ، یعنــی کمونیســم آن هــم بــه دســت انســاِن 
طــراز نویــن، توجــه بــه شــهر را ضرورتــی فــوری نمی دانســت. از ســوی دیگــر در ســرمایه داری صنعتــی شــهرها نیــز، هنــوز 
عمــِق تجاربــی کــه بعــداً بــا آنهــا مواجــه شــدند و ســال ها پــس از مــرگ مارکــس رخ داد را نــه ملمــوس حــس کــرده بودنــد 
و نــه ســاکنان شــهرها، آن را درک می کردنــد. از ایــن روی مارکــس در مجمــوع بــه شــهرهای صنعتــی بــه عنــوان عرصــه ی 
رویارویــی و ســرباز کــردن تضادهــا می نگریســت و در نتیجــه شــهر را بــر پایــه ی هــدف خــود و از آن زاویــه، تحلیــل می کــرد. 
بــه دیگــر ســخن شــهر، مــکان نبــردی بــرای پایــان تاریــِخ اســتثمار و جامعــه ای طبقاتــی بــود. در یکــی از معــدود اشــاره های 

مارکــس، ایــن نــوع نــگاه بــه مــکان آنهــم بطــور کلـّـی، بــه خوبــی رصــد می شــود: 

»کالیفرنیــا بــرای مــن ســخت مهــم اســت. زیــرا قیــام، در هیــچ کجــای دیگــر، در اثر تمرکــز  بی شــرم و حیــای ســرمایه داران، 
بــا چنــان ســرعتی، شــکل نگرفتــه اســت«. قیامــی کــه مارکــس بــدان اشــاره می کنــد و توجــه او را بــه شــدت جلــب کــرده 

بــود، محصــول کوشــش های پیگیرانــه حــزب کارگــران کالیفرنیــا بــود. قیــام یــاد شــده در فرجــام بــه شــدت ســرکوب شــد.
ــا  ــژه در شــب ها ت ــه وی ــورد ب ــا ِدب ــاط دائمــی او ب ــک و ارتب ــه، دوســتی بســیار نزدی ــان از جمل ــور و موقعیت گرای رابطــه له ف
نزدیکــی صبــح کــه کار بــه همــراه اوقــات خــوش بــود، کامــاًل بــه نفــع هــر دو طــرِف رابطــه ادامــه می یافــت. در متــن نوشــته 
حاضــر، علــت مــرور ایــن ارتبــاط، اهمیــت فوق العــاده  آن بــرای درک دنیــای مــدرن و بــه ویــژه شهرنشــینی، شــهرگرایی یــا 
فلســفه زندگــی شــهری اســت. زیــرا له فــور بــرای ســال ها بــه دلیــل تأکیــدش بــر کمــوِن روســتاگونه ی محــل تولــدش و 
ــش از آشــنایی و هــم کاری  ــور، از ســال ها پی ــه له ف ــود. درســت اســت ک ــه ب ــه شــهر نپرداخت ــق ب ــدان عمی ــه آن، چن منطق
ــود، لیکــن دوســتی یــاد شــده، درک له فــور را از آن چــه  ــاره آن نوشــته ب ــاب شــهر اندیشــیده و درب ــا موقعیت گرایــان، در ب ب
ــه شــهر خــاص« و  ــه »حــق خــاص ب ــدی او از جمل ــای کارهــای بع ــرای غن ــه ب ــر ســاخت. درکــی ک ــود، بســیار عمیق ت ب
مهمتریــن اثــرش تولیــد فضــا، الزم بــود. دوســتِی یــاد شــده بــدون تردیــد بــه ویــژه بــر کتــاب مهــم دیگــری از له فــور یعنــی 
مقدمــه ای بــر مدرنیتــه، اثــری جــدی گــذارد کــه بــه شــناخت بهتــِر شــهر در دنیــای مــدرن و کاســتی های آن منتهــی شــد. 
زیــرا له فــور و ِدبــورد بــا هــم بــه مــرور ادبیــات غنــی ماقبــل دوران مدرنیتــه پرداختنــد تــا ریشــه های مــدرن شــدن را بهتــر 
 Racine( بــه ویــژه اثــر او، راســین و شکســپیر )Stendhal( بشناســند. کافــی اســت فقــط بحث هــای آنهــا دربــاره اســتاندال
Shakespeare &؛ 1823(1 مــرور شــود تــا زمینه هــای تفکــر آنــان بــه ویــژه در جامعــه ای روشــن شــود کــه قیــام مــاه مــه 

1968 بــا شــرکت گســترده دانشــجویان و کارگــران را انتظــار می کشــید. اجــازه دهیــد تــا اســتاندال خــود ســخن گویــد:
»باالخــره آن روز بــزرگ فــرا می رســد کــه جــوان فرانســوی از خوابــی گــران برخیــزد. ایــن جــوان شــریف و محتــرم از درک 
ایــن امــر کــه بــا چــه جدیتــی و در چــه زمــان درازی، بــرای حماقتــی عظیــم، کــف زده اســت و آن را تمجیــد کــرده اســت، 

در شــگفت خواهــد شــد«.
له فــور یکصــد و چهــل ســال بعــد مصرانــه ادعــا کــرد کــه "متــن انتقــادی اســتاندال دارای اهمیتــی حیاتــی اســت زیــرا او بــا 
حملــه بــه ارزش هــای دوره بازگشــت ]اشــاره  ای اســت بــه دوران بازگشــت پادشــاهی به قــدرت، پس از ســقوط ناپلئــون[ )حمله 
بــه نظــم اخالقــی ]منعکــس در[ تقلیــِد مضحــِک ثــروت، قــدرت و اظهــار فضل هــای توخالــی و دروغیــن( از محدودیت هــای 

نقــد ادبــی بــه معنــای متــداول و مرســوم، بســی فراتــر رفتــه اســت."
ــی  ــرو ]یعن ــگاه پیش ــا ن ــگام ب ــی هم ــوان بحث ــه عن ــه و ب ــه مدرنیت ــه ای ب ــه مقدم ــد ب ــش درآم ــن پی ــور در دوازدهمی له ف
ــش 150  ــت. در بخ ــه اس ــتاندال پرداخت ــه اس ــازی روحی ــه باززنده س ــورد، ب ــای[ ِدب ــه ها و باوره ــه اندیش ــگ مجموع هماهن
ــدن گــروه  ــا خوان ــور ب ــورد اســت[، له ف ــا ِدب ــی ب ــر بحث هــای طوالن ــاب کــه نتیجه گیــری ]ب صفحــه ای ســخت فشــرده کت
موقعیت گرایــان بــه عنــوان جنبشــی جــوان، بــه تمجیــد محتاطانــه و همــراه بــا نقــد آنــان دســت زده اســت )نــگاه کنیــد بــه 
ــاب پژوهــش له فــور  ــورد در ب Merrifield؛ 2008، 175-180( کتابــی کــه نشــان دهنــده اثرگــذاری محــوری و مرکــزی ِدب

حداقــل در بــاب مدرنیتــه اســت.
در کتــاب یــاد شــده و در بــاب دنیــای مــدرن چنیــن می خوانیــم: "بیــش از پیــش خشــن و بیرحــم، بــا ســرعتی بیشــتر و بــا ســر 

و صــدای زیادتــر ]شــاهد[ ورود رژه گونــه دنیــای مــدرن" هســتیم. صحنــه رخ دادن ایــن رژه، بــه گونه ای طبیعی شــهر اســت.
بــه نظــر نگارنــده بــرای له فــور میانســال، مهمتریــن و تعییــن کننده تریــن نقــِش گروهــی جــوان، پیشــرو و در مــواردی انقالبــِی 
افراطــی، امیــدی اســت کــه بــر خاکســتر ناامیــدی طوالنــی او جوانــه زد. له فــور قبــل از آشــنایی بــا گــروه موقعیت گرایــان 
از حضــور نوعــی رادیکالیســم ناامیــد گشــته و از آن دســت شســته بــود و آن را موجــودی نــه در خطــر نابــودی، بلکــه منقــرض 

Racine -  1 یا به طور کامل ژان بیتیست راسین )1699-1639( درام نویس معروف فرانسوی، یکی از سه نمایشنامه نویس برجسته فرانسه )در کناِر 
مولیر و کورنیدل( قرن 17 میالدی که در ضمن او را یکی از ادیبان مغرب زمین ساخته است، او استاد نگارش به سبک 12 سیالبی بود. شاعری برجسته 

و تاریخ نگاری دقیق. او را همچنین استاد در سنت تراژدی نویسی فرانسه معرفی کرده اند.
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ــا  ــی اش، ب ــرق کاالی ــا زرق و ب ــادی اش، ب ــا رشــد اقتصــادی و م ــدرن ب ــای م ــه دنی ــرد ک ــد می ک شــده می پنداشــت و تأکی
رســیدن بــه رفــاه نســبی و انباشــت ثــروت، بــا از ســر گذرانــدن جنــگ جهانــی و طلــوع جنــگ ســرد و بــا حاکمیت مارکسیســم 
ســلطه خواه، تمامّیت خــواه، ایدئولوژیــک و خشــن، روشــنفکران نســل او را نابــود کــرده، در خــود حــل نمــوده، آنــان را خریــده 
و بــر آنــان غلبــه کــرده اســت. روشــنفکرانی چــون ســاکنان گتوهــا )محله هــای فقیرنشــین کــه در ابتــدا مســکن پرولتاریــای 
یهــودی بودنــد( کــه تفکــر گتویــی یافته انــد و یــا مغزشــویی، کارشــان را یکســره کــرده اســت کــه گویــی یــا مرده انــد و یــا 
برخــی خودکشــی کرده انــد، )آدمــی بــه یــاد صــادق هدایــت رنجیــده و مغمــوم می افتــد( گــم شــده اند، و یــا بــه خــود آمــده 
ــی  ــا و تکنوکرات های ــان بوروکرات ه ــه هم ــز ب ــان نی ــد. خودش ــب دارن ــان غال ــه دســت در دســت جری ــده اند ک ــه ش و متوج
بــدل شــده اند کــه زمانــی صفراوی تریــن خشــم خــود را نثارشــان می کردنــد. توجــه بــه ایــن امیــد کــه دلیــل دیگــری اســت 
ــتِی  ــا دوس ــده ب ــاور نگارن ــه ب ــیار دارد. ب ــی بس ــان، اهمیت ــور و موقعیت گرای ــه ی له ف ــِر رابط ــح مفصل ت ــرورت توضی ــر ض ب
موقعیت گرایــان، ســیر افــزون شــونده منفــی شــدن نــگاه او و ناامیــد گشــتن، بــه گونــه ای مشــهود فروکــش کــرده، شــور و 

شــیدایی الزم بــرای تولیــِد ماندگارتریــن آثــارش فراهــم آمــد.
نهادهــای قــدرت مــدرن، همــگان را بی نــام و نشــان، غیــر شــخصی و غیرخصوصــی، شــخصیت زدایی شــده، چــون بیمــاران 
کلنیک هــای روانــی ســاخته و بــاالی ســِر همــگان بــرای نهادینــه کــردن تــرس و حفــظ مقهــور شدنشــان قدرتــی کافکایــی 
ــر و رو شــده، دریافــت کــه  ــا گــروه پیشــرو و جــوان، زی ــا دوســتی ب ــد. امــا له فــور ب را چــون شمشــیِر داموکلِــس، آویخته ان
دیگــر قربانــی نیســت. می توانــد بــه پــا خیــزد، می توانــد روحیــه مبــارزه را در خــود زنــده کنــد، بیهــوده نیســت کــه له فــور 

ــدا درمی دهــد کــه:  ــد و ن ــاره ســازی دیگــر کــوک می کن یکب
»پیشــروها بــه بهتریــن شــکل مجــاب شــده اند کــه مــا کامــاًل در حماقتــی عظیــم غوطه وریــم، فــرو رفتــه در امــوری بــزرگ 
امــا مایــه دلتنگــی، فضــل فروشــی زشــت و تهــوع آور، یعنــی همــه آن چیزهایــی کــه پیروزمندانــه بــر ســر جســدهای ]امــوری 

ــر مدرنیتــه، 343(.  ــودن ســلیقه داشــتن و روشــن بینی، ایســتاده اند«. )له فــور، مقدمــه ای ب چــون[ فی البداهــه و خــالق ب
اجــازه دهیــد از جزییــات پایــان تلــخ دوســتِی بســیار نزدیــِک له فــور و ِدبــورد و کنــار کشــیدن از موقعیت گرایــان، در گذشــته و 
بــه تهمت هایــی کــه مطــرح شــد و از پــرده برداشــتن از زوایــای تاریــک زندگــِی خصوصــِی له فــور کــه بــه خــود او و صرفــًا 
ــه ســرقت آثارشــان و  ــور را ب ــان له ف ــه موقعیت گرای ــد شــود ک ــط تأکی ــرده و فق ــز ک ــز پرهی ــوط اســت، نی ــه خــودش مرب ب
اســتفاده از آن بــه ویــژه در کتــاب کمــون پاریــس، متهــم کردنــد. البتــه چــون همیشــه ی تاریــخ و زندگــی، تهمت هــای یــاد 
ــورد، اندیشــه های مشترکشــان  ــور و ِدب ــرا در دوران دوســتی له ف ــر شــده ای اســت. زی ــی گریزناپذی ــه جدای ــا توجی شــده تنه
آن چنــان در هــم آمیختــه بــود و اثرگــذاری هــر یــک بــر دیگــری آن چنــان عمیــق بــود کــه تشــخیص آن کــه افــکار آن دوره  

هــر یــک بــه کدامیــک، آن هــم بــه تنهایــی تعلــق دارد، کودکانــه و ســتیزجویانه بــه نظــر می رســد.

نقدلهفورازسـرمایهداریانحصـاری:روییدِن"حقخاصبهشهرخاص"   
له فــور تــا قبــل از پیوســتن بــه موقعیت گرایــان بین المللــی، چندیــن اثــر اساســی منتشــر کــرده بــود )ده جلــد کتــاب( همانگونــه 
کــه پیش تــر اشــاره شــد او در ســال 1924 میــالدی یعنــی در اوج جوانــی خــود، بــا هــگل و از طریــق هــگل بــا کارل مارکــس 
ــار،  ــن آث ــه ای ــار او اســت. از جمل ــی آث ــای اساســی تمام ــک یکــی از موضوع ه ــور از روش دیالکتی ــش له ف ــنا شــد. خوان آش
کتــاب گزیده هایــی از مجموعــه آثــار کامــل مارکــس )دو جلــد( اســت کــه بــه ســال 1934 بــا همــکاری نوربــرت گاترمــن 
)Norbert Guterman( منتشــر شــده بــا همــکاری همیــن فــرد، کتــاب وجــدان )آگاهــی( پــر رمــز و راز بــه ســال 1936، در 

ــاز  ــج ســاله فاشســیم در آلمــان، ب ــدرت، بیــالن پن ــر و ق ــه ملیت هــا، در ســال 1938 هیتل ــر علی ــی ب ــاِب ملی گرای 1937 کت
هــم در ســال 1938 بــا نوربــرت گاترمــن، نوشــته های لنیــن در بــاب دیالکتیــک هــگل، در ســال 1939، نیچــه، ســال 1946 
ــاب  ــاز هــم در ســال 1947 کت ــد اول(، 1947، دکارت. ب اگزیستانسیالیســم، 1947 منطــق صــوری- منطــق دیالکتیکــی )جل
مهــم نقــد زندگــی روزمــره و یــک ســال پــس از آشــنایی بــا ِدبــورد و گــروه موقعیت گرایــان بین المللــی، کتــاب مشــکالت 

کنونــی مارکسیســم را نوشــت. علــت نــام بــردن از آثــار یــاد شــده، ایــن حقیقــت اســت کــه مفهوم ســازی و نظریه پــردازی 
له فــور بــه عنــوان نویســنده ای پرتــالش و پرثمــر )بــه روایتــی بیــش از 60 و بــه روایــت دیگــری نــگارش 72 کتــاب و ســیصد 
ــدون توجــه  ــده اســت. ب ــدن و نوشــتن دائمــی فراهــم آم ــا خوان ــات آن ب ــج قطع ــه تدری ــه ب ــد ک ــی می مان ــه پازل ــه( ب مقال
الزم بــه هــر قطعــه از پــازل یــاد شــده، نمی تــوان بــه تجزیــه و تحلیــل او از موضوعــات مختلــف و از جملــه »حــِق خــاص 
بــه شــهِر خــاص«، دســت یافــت. یکــی از علــل فراوانــی نوشــته های بــی ارزش یــا کــم ارزش دربــاره له فــور از همیــن امــر 
سرچشــمه می گیــرد و چنانچــه خوانــدن حداقــل آثــار مهــم او و اســتفاده از منابــع دســت چنــدم غیــر قابــل اتــکا بــه ویــژه 
در میهــن عزیزمــان، ایــن ســرزمین اثیــری عجیــب نیــز در نظــر گرفتــه شــود، وضعیتــی پــر از کــج فهمــی و ارائــه اطالعــات 
نادرســت، شــکل می گیــرد، مــرور گــذرای آثــاری کــه عنــوان گردیــد چنــد کلیــد واژه را آشــکار می کنــد. روش دیالکتیکــی از 
هــگل و بســط و بازخوانــی و نقــد آن توســط له فــور، اولیــن آنهــا اســت. بــا کتــاِب وجــدان )آگاهــی( پــر رمــز و یــا رازآلــوده، 
بحــث مهمــی دربــاره رابطــه دیالکتیکــی روبنــا )super structure( و زیربنــا )infrastructure( مطــرح شــده اســت کــه از 
موضوعــات پیچیــده و پــر مســئله مارکــس و طرفــداران او اســت. له فــور گرچــه پیش فــرض مارکــس دربــاره تقــدم زندگــی 
مــادی در تولیــد تفکــرِی آگاه و بــر اســاس تفکــر درســت، عمــل آگاه را قبــول داشــت و بــر آن پــای می فشــرد و عکــس آن 
را بــه هیــچ روی نمی پذیرفــت، امــا تنــزل تفکــر و آگاهــی را بــه متغیــر وابســته ی منفعــل کــه صرفــًا توســط شــرایِط بالفصــِل 
ــاور نداشــت، بلکــه در چارچــوب تفکــر  ــاز تولیــِد زندگــی، یعنــی جنبه هــاِی مــادی حیــات، ســاخته می شــود، را نــه تنهــا ب ب
مارکــس بــه نقــد کوبنــده آن مبــادرت می کــرد. زیــرا تصــور منفعــل و کامــاًل وابســته بــودن تفکــر و آگاهــی، تنــزل دادنــی 
مکانیکــی و بــی ارزش اســت. منطــِق دیالکتیکــی، هرگــز بــا چنــان برداشــت ســاده لوحانــه ای َســِر ســازگاری نــدارد و آن را 
ــه نــکات مشــابهی اشــاره کــرده اســت. ایــن کتــاب  ــام ماتریالیســم دیالکتیکــی ب ــه ن ــر دیگــرش ب نمی پذیــرد. له فــور در اث
خیلــی زود مشــابه اثــر پولیتــزِر معــروف، بــه نــاِم اصــول مقدماتــی فلســفه، مــورد اقبــال قــرار گرفــت و خواننــدگان بی شــماری 
یافــت. آنچــه کــه نــگاه له فــور بــه دیالکتیــک و موضــوع زیربنــا و روبنــا را از متفکــراِن دیگــر، متمایــز می ســازد، برداشــت او 
از هســتی یــا وجــود انســانی اســت کــه ترکیبــی اســت از مفهــوم وجــود نــزد سورئالیســت ها، اگزیستانسیالیســت ها و مفهــوم 
کلیــدی هایدگــر در بــاب هســتی، وجــود )dasein(، )being in the world( یــا همــان معنــای مفهــوم آلمانــی دازایــن کــه 
وجــود در آنجــا، ترجمــه می شــود یعنــی وجــود در دِل متنــی خــاص و نــه وجــود بــه معنــای انتزاعــی آن. بــر همیــن بنیــاد 
»حــق خــاص بــه شــهر خــاص« بــه موجــودی مشــخص، بــا خــود بیگانــه شــده، ســرکوب شــده و خشــونت تجربــه کــرده، 
یعنــی انســان معاصــر، تعلــق دارد و بایــد بــرای وجودهــای ملمــوس، تــو و مــن و آن دیگــری، چــه انســان و بــه قــول فریــدون 

مشــیری گرانقــدر و عزیــز، چــه گــرگ، شــکل گیــرد، فراگیــر شــود و ضمانــت قانونــی و اجرایــی بــه کــف آورد.
حــال بــه ایــن پرســش بســیار مهــم بایــد اشــاره کــرد کــه چــرا در دنیــای معاصــر، علی رغــم ایــن همــه پیشــرفت فنــی و 
ــده و از چــه روی  ــد گردی ــی شــده، تولی ــر آنومــِی طوالن ــه و درگی ــا خــود بیگان ــوآوری، انســان تــک ســاحتی، ب کوهــی از ن
گــرگ کــه البتــه نــه گــرگ کــه موجــودی در صــورت ســیر بــودن نســبی، بــی آزار اســت. بلکــه اژدهــای هفــت ســر اســطوره 
هــای ایرانــِی درون آدمیــان، بــر فرشــته  درونشــان، حداقــل در اکثریتــی چشــم گیر،کاماًل غلبــه پیــدا کــرده اســت؟ چــرا بــه 
قــول عطــار عزیــز کــه "در درون هــر کســی صــد خــوک هســت" و همیشــه بــوده اســت، و از چــه روی در چنــد قــرِن اخیــر 
ــده ی عاصــی نیــز  ــه امــروز در ایــران، خوک هــای درون آدمیــان )نگارن ــا ب در جهــان و در یکصــد و پنجــاه ســال گذشــته ت
ــه شــهر  ــل، »حــق خــاص ب ــن دلی ــه همی ــد؟ درســت ب ــدان داری می کنن ــاًل می ــال مایشــاء شــده، کام اســتثناء نیســت(، فع

مشــخص« یــا ویــژه نــه تمایلــی لوکــس، کــه ضرورتــی ســخت حیاتــی و بــه تاخیــر افتــاده اســت. 
در نــگاه نخســت، پاســخ را بایــد در شــکل گیری نظــام ســرمایه داری مــدرن یــا معاصــر کــه از درون ســرمایه داری تجــاری 
ــی اگــر چــه درســت اســت امــا در شــکل ظاهــری آن نوعــی ساده ســازی ای  برخاســته اســت، جســتجو کــرد. چنیــن ادعای
بــازاری اســت، بــه همیــن دلیــل، برعکــس بیشــتر نوشــته های مشــابه، در نظــام فکــری له فــور بــا تشــریِح فاخــری همــراه 
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اســت. اجــازه دهیــد نیــل اســمیت )Neil Smith( جغرافیاشــناس، انسان شــناس و اندیشــمنِد مطالعــات فضــا در ایــن باب ســخن 
گویــد و بهتــر از نگارنــده حاضــر، بیــان کنــد. )انســان جالبــی کــه متأســفانه بــه ناگاهــان و در اثــر از کار افتــادن کبــد آن هم در 
ســن 56 ســالگی، از ایــن خاکــدان پرکشــید و رفــت و واقعــًا بــدون کمتریــن تردیــدی، مصــداق گفتــه رودکــی عزیــز بــود کــه:

وز شمار خرد، هزاران بیش(  ز شمار دو چشم، یک تن کم  
پــس بــا هــم بخوانیــم: »ایــده تولیــد فضــا تــازه نیســت. دیویــد هــاروی، در ایــن بــاب و در مارکسیســم انگلیســی- آمریکایــی، 
بــا وارســی مفهــوم "فضــای خلــق شــده"، پیشــگام بــوده اســت. و فضــای خلق شــده را اصــل بنیادیــن و پایــه ای شــکل گیرِی 
ســازماِن جغرافیایــی، دانســته اند، بــر همیــن ســیاق در ســنت فرانســوی نیــز بایــد ازمانویــل کاســتلز، یــاد کــرد. امــا پی گیرترین، 
برجســته ترین تخیــل و خاص تریــن طرفــداِر تولیــد فضــا، هنــری له فــور اســت. تــا بدان جــا کــه مــن آگاهــم، واضــع مفهــوم 
تولیــد فضــا، له فــور بــوده اســت. بــر همیــن اســاس له فــور در ایــن بــاب چنیــن گفتــه اســت: » بــاز تولیــد روابــط اجتماعــی 
ــه نظــر  ــی اســت.« ب ــًا فضای ــان ذات ــن جری ــد و ای ــه ســرمایه دارانه را شــکل می ده ــان جامع ــزی و پنه ــد مرک ــد، فرآین تولی
ــد.  ــه، رخ می ده ــی یگان ــه کل ــه مثاب ــه، ب ــی در جامع ــه و حت ــا در کارخان ــه تنه ــد ن ــط اجتماعــی تولی ــد رواب ــور، »بازتولی له ف
بلکــه در فضــا بــه عنــوان کلــی واحــد نیــز بــه وقــوع می پیونــدد و فضــا بــه عنــوان کلیتــی واحــد، مکانــی گشــته اســت کــه 

.)Smith، 1991( بــاز تولیــد روابــط تولیــد در آن جــا گرفتــه و مســتقر شــده اســت
ــده،  ــی ش ــور، دیالکتیک ــان له ف ــه بی ــوند و ب ــد می ش ــانی، تولی ــِل آگاه انس ــت و عم ــق فعالی ــًا از طری ــی منطق ــط فضای رواب
می گردنــد. همیــن فضــای تضادآلــوِد دیالکتیکــی شــده، بــا تزریــق تناقضــات چندیــن گانــه خــود بدیــن رابطــه، بــاز تولیــد 
ــن در توســعه و  ــه ای نوی ــده مرحل ــی نشــان دهن ــر آنکــه شــکل گیری صــورت مســئله ای فضای ــد. عــالوه ب ــد می کن را تولی
تکامــل ســرمایه  داری اســت. ســرمایه داری گرچــه بــرای یــک قــرن قــادر بــه حــل تناقضــات خــود نبــوده اســت ولــی حداقــل 
آن تناقضــات درونــی را ضعیــف کــرده و در نتیجــه در یکصــد ســالی کــه از نوشــتن ســرمایه ]توســط کارل مارکــس[ می گــذرد 
بــه دســتیابِی رشــد، توانــا گشــته اســت. گرچــه نمی توانیــم هزینــه ایــن توانــا گشــتن را محاســبه کنیــم ولــی ابــزار دســتیابی 
بــدان را می شناســیم: بــا اشــغال فضــا و یــا تولیــد فضــا. یعنــی له فــور در دوران ســرمایه داری انحصــاری، انباشــت اصلــی را 
مدیــون دالل بــازی و ســوداگری در زمیــن و مســکن و یــا ســاختمان می دانــد. بــه دیگــر ســخن، فضــا، تولیــد فضــا و فضایــی 

شــدن، انباشــت را ســازمان داده، تحقــق می بخشــد. ایــن تأکیــد بحثــی اساســی و آغــاز نگریســتِن متفاوتــی بــه فضاســت.
در حقیقــت بــا نقــل قول هــای نیــل اســمیت از له فــور تــا حــدودی پاســخ مســئله روشــن شــده اســت. اینــک بایــد بــه صــورت 
مســئله، پرداخــت کــه نگارنــده در اکثــر نوشــته های خــود، ضــرورت درک عمیــق آن را بــه عنــوان شــاه کلیــد فهــم بخــش 
مهمــی از تحــوالت جهــان از جملــه دگرگونی هــای ایــن ســرزمین اثیــرِی عجیــِب کهنســال، یعنــی ایــران عزیــز، یــادآور شــده 

اســت. از ایــن رو کوشــش بــه عمــل می آیــد تــا موضــوع بــه فشــرده ترین شــکل ارائــه شــود:
ابتــدا بایــد تأکیــد کــرد کــه بررســی کننــدگان چنــدی در غــرب بــه اشــتباه مســئله را همانگونــه کــه در بــاال تأکید شــده معلول 
صنعتــی شــدن می داننــد حــال آن کــه مســئله اصلــی را بایــد در منطــق درونــی )inner-logic( ســرمایه داری، جســتجو کــرد. 
منطــق یــاد شــده شــاه کلیــد درک تحــوالت ســه قــرن اخیــر و اگــر ســرمایه داری تجــاری نیــز بــه حســاب آیــد بهتــر اســت 
گفتــه شــود، پنــج قــرن اخیــر اســت. له فــور نیــز بــر ایــن اســاس و درک درســت صــورت مســئله، ســودآوری دائمــی و هــر 
ــد. آن الزامــات و  ــی می دان ــد تحــوالت شــهر صنعت ــه الزامــات کارکــردی خاصــی جــان می بخشــد را کلی روز بیشــتر کــه ب
ســودآوری دائمــی و بیشــتر نیــز چیــزی جــز منطــق درونــی ســرمایه داری نیســت. »حــق خــاص بــه شــهر خــاص« را بایــد 
از ایــن دریچــه نگریســت و مطالعــه و مــرور کــرد. پــس اجــازه دهیــد بــر منطــق درونــی ســرمایه داری، گرچــه گــذرا، تأکیــد 
شــود. )عزیزانــی کــه مایــل بــه مطالعــه جدی تــری در ایــن بــاره هســتند می تواننــد بــه مقالــه "نگاهــی بــه تحــوالت پایانــی 
ــای  ــی و برنامه ه ــاب جماعت گرای ــر کت ــده ب ــه ی نگارن ــات سیاســی- اقتصــادی و مقدم ــرن بیســتم" دو بخــش در اطالع ق
جماعت گــرا اثــر ســعید مدنــی انتشــارات یــادآوران 1389 و "مشــارکت اجتماعــی از امتنــاع تــا راهبــردی بــدون جایگزیــن" 

مقدمــه بــر کتــاب جامعــه شناســی مشــارکت اجتماعــی، تألیــف میرطاهر موســوی، انتشــارات جامعــه شناســان، مراجعــه فرمایند 
و البتــه بــر ایــن نگارنــده مّنــت گذارنــد.(

ــرای  ــرمایه ب ــزوِن س ــِت دم اف ــت از انباش ــارت اس ــرمایه داری عب ــق س ــت منط ــده اس ــد ش ــا تأکی ــه باره ــه ک ــان گون هم
ســرمایه گذاری، ســپس انباشــت مجــدد و بیشــتر تــا بی نهایــت و بی پایــان، بــه قــول متفکــری "انباشــت کــن، انباشــت کــن، 
ایــن اســت موســی ایــن اســت پیامبــران". بــه همیــن دلیــل گاه ســرمایه داری را ســرمایه خدایــی خوانده انــد. هنگامــی کــه بــه 
منطــق درونــی ســرمایه داری توجــه و بــه ویــژه بــر بی نهایــت بــودن انباشــت، تأمــل شــود، عبــث و نابــود کننــده بــودن آن از 
پــرده بــرون می افتــد. بــه همیــن دلیــل نگارنــده از ســی ســال پیــش، منطــق درونــی ســرمایه داری و لــذا خــود ســرمایه داری 
را بــا اســطوره های یونــان باســتان کــه بــر عبــث بــودن زندگــی تأکیــد روا می دارنــد، مقایســه کــرده اســت. ســیزیف پادشــاه 
تردســت افیــرا )Ephyra( کــه امــروزه کــوری نــت )Corinth( خوانــده می شــود، بــه خشــم خدایــان محکــوِم غلطانیدِن ســنگی 
عظیــم بــه قلــه کوهــی بــود امــا یــک قــدم مانــده بــه قلــه، ســنگ بــه پاییــن در می غلطیــد و ســیزیف بایــد تــا ابــد بــه ایــن 
کار ادامــه دهــد. مثــال دیگــری کــه نگارنــده همــواره بــرای مقایســه منطــق درونــی ســرمایه داری بــه کار بــرده اســت اســطوره 
دانائیدهــای )Danaids( افســانه ای اســت، شــاهزادگانی کــه بــه علــت قتــل شوهرانشــان در شــب زفــاف، محکــوم به کشــیدن 
آب اقیانوســی بــا ســطلی بــدون تــه یــا بــه قــول برخــی از منابــع، بــا ســطلی دارای کفــی مشــبک، شــدند. دوبــاره ســخن از 
کاری بیهــوده آن هــم بــرای ابــد اســت. منطــق درونــی ســرمایه داری انباشــت ابــدی ســرمایه یعنــی محکومیــت ابــدی انســان 
مــدرن بــه انباشــت بــرای انباشــت اســت. ایــن نــوع بردگــی مــدرن گرچــه فاقــد خشــونت فیزیکــی مســتقیم و روزانــه اســت، 

بدتریــن، عمیــق تریــن و گســترده ترین نــوع بردگــی و خشــونِت تاریــِخ حیــاِت انســانی اســت.
انباشــت دم افــزوِن ســرمایه کــه بــه شــکل ســود بــر ســرمایه اولیــه اضافــه می شــود تــا ســرمایه گذاری بیشــتر و بیشــتری را 
رقــم زنــد، ســبب بــه دنیــا آمــدن نظامــی گردیــده اســت کــه در ســالنامه حیــاِت آدمــی، پویاتریــن نظــام جهانــی اســت. نظامی 
کــه دائمــًا بایــد گســترش یابــد و همیــن الــزام بــه گســترش کــه پادزهــر مــرگ و نابــودی آن اســت، از ســویی نــوآوری دائمــی 
را رقــم می زنــد و از ســوی دیگــر، ســبب بحــران زا شــدن نظــام ســرمایه داری می شــود. همــان دو لبــه ی ســرمایه داری یعنــی 
ســازندگی دائمــی و لبــه دیگــر یعنــی نابودســازی دائمــی کــه در بــاب آن ایــن همــه حــرف و حدیــث گفتــاری و نوشــتاری 
پدیــد آمــده اســت. در عیــن حــال دو لبــه ی یــاد شــده عامــِل آن اســت کــه ســرمایه داری بــه اجبــار از ســرمایه داری تجــاری 
بــه صنعتــی، از صنعتــی بــه انحصــاری و باالخــره از راه جهانی ســازی از بــاال یــا از دریچــه اقتصــاد متشــکل فراملیتــی شــده، 
بــه ســرمایه داری کازینویــی )قمارخانــه ای( بــا حاکمیــت بــازار ســهام )بــورس(، تغییــر شــکل دهــد. ولــی علی رغــم تمامــی 
تالش هــای پیش گفتــه، قــادر بــه از میــان بــردِن بحــران نشــده اســت. زیــرا بحــران، ذاتــی ســرمایه داری و برآمــده از منطــِق 
درونــی ســرمایه داری اســت کــه همــان انباشــت بی پایــان یــا دائمــًا افزایــش یابنــده اســت. پــس تــا ســرمایه داری بــه حیــات 
خــود ادامــه می دهــد. آنهــم بــه هــر شــکل و شــمایل و بــا هــر حیلــه ای کــه بتوانــد. جالــب آن کــه ســرمایه داری از بحــران، 
از جنــگ و حتــی از مصائــب جمعــِی طبیعــی ماننــد زلزلــه و یــا انســان ســاخت ماننــد انفجــار و نشــِت گازهــای ســّمی نیــز 
ســرمایه انباشــت کــرده، ســود مــی بــرد. نگارنــده اگــر روزی مشــاهدات خــود از روز اول پــس از زلزلــه بــم تــا چندیــن ســال 

بعــد را بــر کاغــذ آورد، خواننــده عزیــز عمــق شــرزگی و اعمــال غیــر انســانی آدم نمایــان را هرگــز بــاور نخواهــد کــرد.
له فــور نیــز از همیــن تحلیــل آغــاز و تحــوالت فضــا، زندگــی روزمــره، شــهر و خارج شــهر، ُفــرم، کارکــرد، ضرباهنــگ و مباحث 
جالــب دیگــری را در شــش دهــه مــورد بحــث قــرار داده اســت ) نکتــه ای کــه فرزنــداِن دانشــجو و جوانــان فرهیخته بایــد بدان 
توجــه کننــد و از آن درس گیرنــد پی گیــری، تــالش و ایمــان بــه اثــر گــذار بــودن اســت کــه بــه تولیــِد  کتاب هــای مهــم، کار 
شــبانه روزی بــرای بیــش از شــصت ســال و تولیــد رســاله هایی ممتــاز و حــاوی نظریــه هایــی بدیــع، از هــر نظــر، صف شــکن، 
راه گشــا و شــکل دهنــده ی دیدگاه هــا، راه هــای نویــن و مهمتــر، شــکل دهی بــه برنامــه ای فراگیــر در بــاب فضــا و فضایــی 
بــودن و تولیــد فضــا و نحــوه ی ادامــه حیــات ســرمایه داری از راه جاگیــری در فضــا و تولیــد انــواع فضاهــای مناســب انباشــت، 
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ــه فضــا و  ــاب فراموشــی و بی توجهــی ب ــه نقــدی جالــب و مجــاب کننــده، در ب ــا ارائ ختــم شــده اســت. له فــور همچنیــن ب
غلبــه زمــان و بــه تبــع آن تاریــخ و تاریخ گرایــی و نهایتــًا بــدل شــدن زمــان و تاریــخ بــه ایدئولــوژی و حتــی ابــزاِر خشــن 
ســلطه و شــکل دهی بــه انــواع ســلطه بــه معنــای ویــژه یــا هژمونیــک آن، در شــکل دهی بــه آنچــه نوبــت یــا دور فضایــی و 
فضــا )space turn یــا spatial( خوانــده شــده اســت، نقشــی پیشــاهنگ و تعیین کننــده بــازی کــرده اســت. همــکاراِن محتــرِم 
ایرانــی بــرای turn گــردش و چرخــش را انتخــاب کرده انــد ولــی بــه نظــر نگارنــده، بــا توجــه بــه متــن و معنــا، دور و در 

درجــه بعــدی نوبــت، مناســب تر اســت. بــه قــول عبیــد زاکانــی، ایــن متفکــر آگاه و جامعه شــناس ناشــناخته مانــده ایرانــی:
تا ناِم کاینات بود، نام، ناِم تو تا دوِر روزگار بود، دور دوِر تو    

بــا بحــث از دور فضایــی و یــا دور فضــا، بــه بررســی ســرمایه داری بُعــد جدیــدی اضافــه شــده و غنــای قابــل توجهــی بــه نقدها 
داده اســت. بــه هــر تقدیــر تحــوالت ســرمایه داری کــه بــه انباشــت دائمــی بــرای ســرمایه گذاری دائمــی و گســترش روزمــره 
در تمامــی حیطه هــا، جهت هــا، منظورهــا، کارکردهــا و ... نیــاز دارد، یعنــی تشــفی منطــق درون ســرمایه داری، ســبب ســلطه 
ارزِش مبادلــه )exchange value( بــر ارزِش مصــرف می شــود. همانگونــه کــه نگارنــده بارهــا تأکیــد کــرده اســت، بــا غلبــه 
ارزش مبادلــه بــر ارزش مصــرف، پیونــد کهنســال کاال و نیازهــای پایــه ای انســان بــه اســتثناء چندیــن قلــم کاال، بــه کلــی از 
بیــن مــی رود. اکنــون انبــوِه بــاور نکردنــی کاال، در بی شــمار انــدازه، رنــگ، طــرح، مقیــاس و ... تولیــد می شــود و نیازهــای 
ــاز و ســایِر نیازهــای  ــن نی ــرد، از خصوصی تری ــده و سوءاســتفاده از انســان، چــه زن و چــه م ــات فریبن ــق تبلیغ کاذب از طری
پایــه ای بــا  بمبــاران تبلیغاتــی شــبانروزِی انــواِع گروه هــای هــدف، ســاخته می شــوند. تلویزیــون ایــن جعبــه جــادو در مقیــاس 
غیــر قابــل تصــور، مغزشــویی همگانــی را بــر عهــده گرفتــه بــه بهتریــن شــکل موفــق می شــود. هــدف شــکل دهی بــه آقــای 
جونــز، خانــم جونــز و دختــر و پســِر خانــم و آقــای جونــز اســت. تمــام جمعیــت کــره زمیــن بایــد شــبیه ایــن چهــار نفــر شــوند 
ــده، ابتدایــی، نفهــم، بی ســواد، بی فرهنــگ، فاقــد تمــدن!، آشــغال،  ــادان، فقیــر، عقــب مان و اگــر لحظــه ای عقــب بماننــد، ن
منفــور، حقیــر، بــه درد نخــور، مرجــوع شــده یــا مرجوعــی، مســأله دار و حتــی علی رغــم زیبــا بــودن، زشــت و بدقــواره، خوانــده 
می شــوند. بــاور کنیــد کــه در آنچــه کــه آمــد، کمتریــن اغراقــی، وجــود نــدارد و بــه راســتی از روشــنی پــگاه، راســتین تر و 
روشــن تر اســت. زیــرا نزدیکــی و دوری بــه الگــو، نمونــه ی نظــری یــا تیــپ ایــده آل )خانــواده جونــز( )Ideal type( مــالک 
ارزیابــی تمامــی آدمیــان شــده اســت کــه بایــد چــون خانــواده جونــز غــذا بخورنــد، بیاشــامند، بپوشــند، خالصــه بــا چشــم بــاز 
کــردن چــون آنــان رفتــار کننــد و نهایتــًا در اطــاق خوابــی چــون محــل خــواب خانــواده جونــز، بــا خــوردن داروهــای معــده 
ــر بالیــن نهنــد. فقــط کافــی اســت آدمــی در  ــواع قــرِص خــواب و اعصــاب و ضدکابــوس، ســر ب و پــس از چنــد ســاعت ان
خیابان هــای شــهرهای بــزرگ ســرمایه داری بــه ویــژه در ایــاالت متحــده قــدم زنــد تــا خیلــی زود در یابــد کــه ســرمایه داری 
بــا عرضــه انــواع غــذا و تنقــالت، چــه بــر ســر آدمیــان یــا قربانیــان خــود آورده اســت. اکنــون کــه درصــد قابــل توجهــی را 
بــه شــدتی بــاور نکردنــی چــاق کــرده اســت، نوبــت بــه الغــر کــردن آنــان بــا فــروش انــواع محصــوالت از جملــه دارو اســت.
ــا دســت،  ــه جــای کار ب ــی کــه ب ــوع انقــالب صنعت ــی آن هــم در غــرب و پــس از وق ــاده شــدن ســرمایه داری صنعت ــا پی ب
ــا ادغــام جهــان ســوم در اقتصــاد  ــد محــور می شــود )بعدهــا و ب ــا دســت را بســازد، انباشــت، تولی ــود ت ــا شــده ب حــاال توان
جهانــی، تولیدمحــوری نیــز البتــه در حــرف بــه آرزویــی پایــدار بــدل شــد کــه بــرای ســال های ســال، بــا شــرایط و نیازهــای 
ســرمایه داری در تناقــض بــودو هرگــز موفــق نگشــت(. انباشــت از طریــق ارزش مبادلــه بــه یــاری تولیــد کاال کــه بــا پیدایــِش 
موجــودی ســخت ارزشــمند بــه نــام کارخانــه آن هــم بــر بنیــاد خــط تولیــد، ســازمانی منظــم و آکنــده از تنبیــه و پــاداش، 
ــه  ــا لحظــه ب ــه کــف آورده ت ــد ب ــی بی مانن ــا خــود بیگانه ســاز، حــال و هــوا و قدرت ــوس و ب ــدون احســاس، خشــک و عب ب
لحظــه ببالــد و بیشــتر، بیشــتر و گســترده تر، برویــد و بــه مصــرف انبــوه و لحظــه ای، تنهــا بــا فشــار دکمــه ای، برســد. ایــن 
پیشــرفت عظیــم بــه بــازاری تــا بــن دنــدان مصرفــی نیــاز دارد. بــه جامعــه ای تــک ســاحتی، باســمه ای، پالســتیکی، ظاهــری، 
بی ریشــه بــا انســان هایی تــک ســاحتی کــه چیــزی نیســتند جــز ماشــین مصــرف و تولیدکننــده ی دائمــی زبالــه. انســان هایی 

ــام، ســومین  ــه تم ــک هفت ــزان زباله اندیشــی در ی ــل می ــت کام ــار می شــوند )ثب ــز گرفت ــه زباله اندیشــی نی ــی زود ب ــه خیل ک
تمریــن کالس هــای نگارنــده در دانشــکده معمــاری و شهرســازی آنهــم از مدت هــا پیــش بــوده اســت(. بیهــوده نیســت کــه 
نظریــه رهایــی )emancipatory theory( نزدیــک بــه یــک قــرن، محــور مرکــزی هــر نــوع نظریــه انتقــادی اســت کــه بــه 
قــول ماکــس هورکایمــر )Max Horkheimer( عبــارت اســت از: "آزاد کــردن آدمیــان از حــال و هــوا و شــرایطی کــه آنــان 
را بــرده ســاخته اســت." از جملــه بردگــی نویــن یعنــی مصــرف بــر اســاس نیازهــای کاذبــی کــه عناصــر و متغیرهــای بیــرون 
از آدمــی و از همــه مهمتــر تبلیغــات شــبانه روزی و رســانه های همگانــی، بــه ویــژه رســانه های دیــدارِی عامیانــه، می ســازند 
و عرضــه می دارنــد، تــا اندیشــیدن را بــه حداقــل رســانند. مشــاهده بخــش بزرگــی از تولیــدات رســانه ای عامیانــه بــه روشــنی 

ابتــذال آنهــا را هویــدا می کنــد کــه در واقــع توهیــن آشــکاری اســت بــه شــعور آدمــی.
البتــه از ســال ها پیــش، کشــورهای جهــان صنعتــی شــده کــه بــه تولیــد انبــوه رســیده بودنــد، بــا بحــران ذاتــی ســرمایه داری، 
در قالــب بحــراِن مــازاد تولیــد، آشــنا شــدند. انگلســتان کــه ســرکرده ی ســرمایه داری جهانــی آن زمــان بــود، در ســال 1825 
بحــران مــازاِد تولیــد را تجربــه کــرد. ایــن بحــران، ســپس یکایــک حلقه هــای ســرمایه داری را درگیــر ســاخت کــه آخریــن 
آن هــا ژاپــن بــود و در ســال 1910 میــالدی بــا بحــراِن ناشــی از مــازاد، روبــرو شــد. چــاره کار بــاز هــم گســترش امــا ایــن بــار 
جغرافیایــی، فضایــی و ســرزمینی بــود، در نخســتین و مهمتریــن گام، مصرفــی کــردن دنیایــی در دســتور کار قــرار گرفــت کــه 
بــر اســاس تمثیلــی از تقســیم بندِی طبقاتــِی انقــالِب کبیــِر فرانســه و نامیــدن فقــرا بنــام گــروه یــا طبقــه ســوم، جهــان یــا 
دنیــاِی ســوم خوانــده شــد. )یعنــی بــرای مجــزا ســاختن آن از دنیــای اول- ســرمایه داری- و دنیــای دوم- ِشــبه سوسیالیســتی 
بــا حاکمیــت هژمونیــِک دولت هایــی خشــن، بــه ســرکردگی شــوروی(. بــرای ادغــام و مصرفی ســازی جهــان ســوم، ســازه ای 
ــار مصرفــی کــردن جهــان ســوم، حــرص و شــرزگی و بیشــترخواهی  ــاب شــد. در کن ــز ب ــام توســعه، نی ــه ن )construct( ب

ــه دلیــل همــان منطــِق درونــی خــود نیــز نمی توانســت کــه فرونشــیند. از ایــن روی  ســرمایه داری هرگــز فــرو ننشســت و ب
ســازوکارهای دیگــری بــه تدریــج اندیشــیده شــد و بــه اجــرا درآمــد. کاهــش عمــر متوســط کاال، بــاب کــردن کاالِی یــک بــار 
Thor-( ــ ــرای همه گیــر کــردن آن چــه کــه جامعه شــناس اقتصــادی، تورســتین وبل نمصــرِف ارزان، رواج مــد و مدپرســتی ب

ــاِص  ــه ی خ ــود نظری ــاب خ ــده و در کت stein Veblen(، مصــرف مســرفانه نمایشــی )conspicious consumption( خوان

طبقــه ی ]ثروتمنــِد [ تفرج گــِرا )The theory of the leisure class( بــدان پرداختــه اســت، ایــن نــوع مصــرف حداقــل نــزد 
ثروتمنــدان بــه ویــژه نوکیســه گان کــه بــا خریــد اشــیا و کاالی گرانقیمــت بــه تشــفی نیــازی خــاص نمی پردازنــد، بلکــه بیشــتر 
ثــروت خــود کــه در جهــان ســوم معمــواًل و البتــه بــدون قصــد تعمیــم، بــادآورده و محصــول انــواع رانــت اســت را بــه نمایــش 
می گذارنــد، از دیگــر شــیوه های افزایــش مصــرف اســت. در کنــار چنــد مــورد بــاال، نــوآوری دائمــی و خلــق کاالی جدیــد در 
زمینه هــای ناشــناخته نیــز بــه تدریــج بــه یکــی از مهمتریــن راه هــای انباشــت از طریــق ارزش مبادلــه، تبدیــل شــده اســت. 
بدیهــی اســت کــه اشــاره بــه لبــه ی ویرانگــِر ســرمایه داری در جهــان ســوم بــه تنهایــی، نوشــته را از نقــد منصفانــه دور می کند 
ــه ای یــک پارچــه عمــل می کنــد. در نتیجــه  همــواره  ــه گون کــه پذیرفتــه نیســت. ســرمایه داری در تمامــی نقــاط جهــان ب
ــان اســت. متأســفانه در بیشــتر کشــورهای  ــه ســازنده و دگرگون ســاِز، در جری ــه ویرانگــر و لب رابطــه ای دیالکتیکــی بیــن لب
جهــان ســوم، آثــار لبــه ســازنده ســرمایه داری بســیار کمرنگ تــر از آثــار لبــه ویرانگــر آن از کار درآمــده اســت، فراینــدی کــه 
در ســرمایه داری قمــاری بــه شــکلی مشــهود، تشــدید می شــود. امــا آثــار ســازندگی از جهــات غیرمــادی ســخت مهــم و در 
مــواردی صــف شــکن و دگرگون ســاز از کار درآمــده و در می آینــد. بــه بیــان دیگــر، افزایــش طــول عمــر و بــاال رفتــن امیــِد 
بقــا، در نتیجــه کاهــش چشــم گیر زود مرگــی بــه ویــژه در بیــن نــوزادان، کــودکان و مــادران بــاردار، درمــاِن ســیاهه ای بلنــد 
ــواد  ــازی س ــان، فراگیرس ــی آدمی ــایل رفاه ــم گیر وس ــش چش ــیون، افزای ــازی واکسیناس ــا، همه گیرس ــواع بیماری ه ــاال از ان ب
از جملــه در میــان بانــوان، رشــِد بــاور نکردنــی علــوم و فــن آوری، باآشــنایی انســاِن مســتقِل صاحــب انــواع حقــوق فــردی، 
انســانی و جمعــی چــون حقــوق و وظایــف شــهروندی، بــه همــراه برخــی ضمانت هــای حقوقــی و قانونــی البتــه در چارچــوب 
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و قالــب ســرمایه داری یعنــی نابرابــری و حاکمیــت مالکیــت فــردی و خصوصــی، بــه راه افتــادن تقاضــا بــرای دسترســی بــه 
ــات آموزشــی، بهداشــتی، ارضــای نیازهــای پایــه ای کــه از بیــش از یــک دهــه پیــش مشــارکت نیــز بدان هــا اضافــه  امکان
شــده اســت و تحقــق دسترســی های یــاد شــده بــرای اکثریــت ســاکنان در بســیاری از جوامــع یــا جنبش هــای اجتماعــی از 

جملــه در جهــان ســوم، جنبش هــای رهایــی ملــی یــا ضــد اســتعمار علنــی و ...نیــز از راه می رســند.
 البتــه بنــا بــه ماهیــِت ســرمایه داری و گــذار دائمــی آن از گونــه ای بــه گونــه ی دیگــر، بــا بــه حاشــیه رانــدن، کنــار گذاشــتن 
و بــه حســاب نیــاوردن، آنهــم در کنــار مفلوک ســازی بخــش مهمــی از جمعیــت کــه ذاتــی ســرمایه داری اســت، از جملــه و 
بــه ویــژه بــه خطــر افتــادِن طبقــه متوســط )البتــه عمدتــًا و فعــاًل در غــرب(، و بــا از میــان رفتــن دولــت و جامعــه ی رفــاه و 
آغــاز ورود بــه مرحلــه ســرمایه داری قمارخانــه ای بــه تدریــج بســیاری از دســتاوردهای کیفــی و معنــوِی لبــه ِ ســازنده و برخــی 
از دســتاوردهای مــادی، از میــان مــی رود. در همــان حــال کــه بــا فالکــت گروه هایــی از مجمــوع مصــرف کاســته می شــود، 
تــالش می شــود کــه اواًل مصــرف ثروتمنــدان بــه حداکثــر ممکن برســد و از ســوی دیگــر بــا دســتاوردهای انقــالب الکترونیک 
و نوآوری هــای آن، از طریــق صنایــع فــوق پیشــرفته و هوشــمند، نــه تنهــا مصــرف از کــف رفتــه جبــران شــود، بلکــه انباشــتی 
بــاور نکردنــی بــه دســت آیــد )کافــی اســت بــه دست ســاخته های الکترونیــک کــه پــس از انقــالب الکترونیــک در حجمــی 
بــاور نکردنــی بــه بــازار ســرازیر گشــته اســت لحظــه ای اندیشــید و در ایــن رابطــه تنهــا انباشــت شــرکت های فراملیتــی از 
تلفــن همــراه را در نظــر آورد. بــرای نمونــه شــرکت اَپــل 4 درصــد بــازار را در اختیــار دارد امــا 52 درصــد ســود از آن او اســت. 
ــارد و یکصــد و  ــارد و هشــتصد و چهــل و ســه میلیــون دالر، سامســونگ دو میلی ــل ســه میلی در مــاه ســوم ســال 2011، اَپ
پنجــاه و هشــت میلیــون دالر، نوکیــا ســیصد و دو میلیــون دالر، ســونی اریکســون پنجــاه و پنــج میلیــون دالر، اچ تــی ســی، 

ششــصد و هفتــاد و نــه میلیــون دالر و آر.آی.ام پانصــد و بیســت و پنــج میلیــون دالر ســود برده انــد.(
ــاز  ــه در آغ ــور ک ــه های له ف ــه اندیش ــن ب ــه پرداخت ــود و زمین ــه ش ــرمایه داری پی گرفت ــی  س ــتان دگرگون ــد داس ــازه دهی اج
حاکمیــت ســرمایه داری قمارخانــه ای از ایــن خاکــدان رخــت بــر بســت و برفــت آماده تــر گــردد. ســرمایه داری انحصــاری یــا 
ُمنوپولــی نیــز علی رغــم تمامــی تمهیــداِت گوناگــون، نتواســت و طبیعــی هــم بــود کــه بــه دلیــل منطــق درونــی ســرمایه داری، 
یعنــی انباشــت بی پایــان، نتوانــد ادامــه حیــات دهــد. پــس بــا بحــران روبــرو شــد. بحــران مانــدگار شــده آن هــم در شــرایط 
انحصــاری کــه ســازوکارهای کالســیک بــازار از حرکــت بــاز مانــده بودنــد، یعنــی کاهــش قیمــت و لــذا کاهــش تــورم بــه 
ــه جایــی کــه  ــا ب ــه همــراه ورشکســتگی ضعیف تریــن حلقــه شــده ت هنــگام رکــود، ســبب ادامــه پاییــن آمــدن قیمت هــا ب
ــش  ــگل، پاالی ــم جن ــون بی رح ــون قان ــب ترین، چ ــدن مناس ــی مان ــا و باق ــازع بق ــوب تن ــب وکار در چارچ ــای کس ــم فض ه
ــاره ســرمایه گذاری ســودآور تلقــی و انقبــاض جــای  ــه پایین تریــن حــد رســیدن قیمت هــا، دوب ــه دلیــل ب یافتــه و آرام آرام ب
خــود را بــه رشــد مــی داد. امــا انحصــاری شــدن، ســازوکارهای یــاد شــده کــه در قالــب پارادایــم آزادی مطلــق کســب و کار 
ــد را از کار  ــده می ش ــازار خوان ــی ب ــت نامرئ ــرد، و دس ــل می ک ــمیتی  عم ــه ِفر )Laissez-faire( آدام اس ــم لِه ِس ــا پارادای ی
انداختــه و مفاهیــم جدیــدی چــون رکــورِد تورمــی، رایــج گشــت. بــا شــکل گرفتــن چنــان شــرایطی، ســرمایه داری انحصــاری 

نیــز خیلــی زود دریافــت کــه مانــدگار نیســت و بایــد بــار خویــش را بربنــدد و بــرود.
بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول، بــرای مدتــی بحــث افــزودن حلقــه ای تحــت عنــوان کشــورهای تــازه صنعتــی 
شــده )Newly Industrialied Countries( را مطــرح کردنــد. حاصــل آن پیدایــش تجربــه ی کــره جنوبــی، تایــوان، ســنگاپور 
و هنگ کنــگ بــه عنــوان نســل اول بــود کــه از تجربــه ی برزیــل و آرژانتیــن در خــالل جنــگ جهانــی دوم و تــالش درون زا 
آن هــم در قالــب حکومت هــای مقتــدر و گاه نظامــِی مطیــع فرامیــن جهانــی و شــدیداً مایــل بــه توســعه، الهــام  گرفتــه شــد. 
ــا و  ــه بحران ه ــالدی ادام ــه 1970 می ــر ده ــی در اواخ ــت. ول ــدان فهرســت راه رف ــد ب ــی بع ــز اندک ــزی از نســل دوم نی مال
طوالنــی شــدن آن ســبب شــد تــا کارشناســاِن طــراِح ایــده ی کشــورهای تــازه صنعتــی شــده، در نوشــته هایی شکســت آن را 
اعــالم دارنــد. از جملــه در مقالــه ی "اســتراتژی غیــر ممکــن" کــه ترجمــه آن در ماهنامــه سیاســی- اقتصــادی اطالعــات نیــز 

بــه چــاپ رســیده اســت. در نتیجــه تایلنــد، اندونــزی و ترکیــه کــه از جملــه کشــورهای مناســب بــرای ادامــه طــرح یــاد شــده 
بودنــد گرچــه موفقیت هایــی بــه کــف آوردنــد امــا دیگــر رســمًا در چارچــوب پــروژه کشــورهای تــازه صنعتــی شــده قــرار ندارند. 
در نتیجــه ســرمایه داری دریافــت کــه بایــد بــه آرزوی دیریــِن خــود یعنــی بــازاری بــه راســتی جهانــی در تمامــی اجــزا و ابعــاد 
آن، جامــه عمــل پوشــد. شــکل دادن بــه ســرمایه داری قمارخانــه ای یــا کازینویــی در قالــب حاکمیــت بازار ســهام و ادغــام کامل 
اقتصادهــا در چارچــوب اقتصــاد نــو لیبــراِل یکپارچــه شــده ِی فراملیتــی یــا جهانــی، آن هــم از طریــق جهانی ســازی از بــاال 
یــا از دریچــه اقتصــاد متشــکِل فراملــِی در حــال ادغــام کامــل، نتیجــه آن آرزوی دیرپــا اســت. در ایــن مســیر دو مانــع جــدی 
وجــود داشــت کــه فرصــت پرداختــن کامــل بدان هــا نیســت )بــرای بحــث کامل تــری از جهانی ســازی از بــاال یــا از دریچــه 
اقتصــاد فراملــی در حــال ادغــام کامــل، نــگاه کنیــد بــه نوشــته های نگارنــده کــه پیشــتر بدان هــا اشــاره شــده اســت(. مانــع 
اول وجــود اتحــاد جماهیــر شــوروِی در حــرف سوسیالیســتی و اقمــار آن در اروپــای شــرقی بــود کــه امــکان یکپارچــه کــردن 
بازارهــا و شــکل دهی بــه بــازاری یگانــه را فراهــم نمــی آورد. شــوروی و اقمــارش از مدت هــا قبــل بــه بن بســت رســیده بودنــد. 
پــروژه جنــگ ســتارگان کــه ریــگان رئیس جمهــور آمریــکا رونمایــی کــرد، رهبــران شــوروی را کامــاًل آگاه ســاخت کــه دیگــر 
ــود و  ــر نیســت. از ایــن روی دگرگون کــردن نظامــی کــه از درون نیــز ســخت پوســیده ب رقابــت نظامــی متعــارف، امکان پذی
جامعــه ای چندچهــره و حکومتــی فاقــد ســرمایه اجتماعــی عــام پدیــد آمــده بــود، دیگرگریزناپذیــر بــه نظر می رســید. عربســتان 
ســعودی نیــز بــا افزایــِش تولیــد چشــم گیر نفــت خــام و لــذا یــاری رســاندن بــه کاهــش دائمــی قیمــت نفــت، شــوروی را بــا 
کاهــش مهمتریــن درآمــد ارزی خــود یعنــی صــادرات نفــت خــام، روبــرو ســاخت و فروپاشــی هدایــت شــده ای در دســتور کار 
قــرار گرفــت کــه بــا الگــوی مدرن شــده ی اســتبداد تــزاری بــه همــراه تضمین هــای ایمنــی )safeguards( و اطمینــاِن روســیه 
کــه همچنــان بــر بخــش اعظــم جمهوری هــای تــازه اســتقالل یافتــه حداقــل تــا میــان مــدت، مســلط خواهــد مانــد، جهــاِن 
در ظاهــر و حــرف سوسیالیســتی نیــز بــه دنیــای ســرمایه داری پیوســت و مانــع اوِل جهانی ســازی، ازمیــان رفــت. مانــع دوم 
محدودیت هــای فنــی بــود. بــازار واحــد جهانــی بــه دو پدیــده فنــی- علمــی نیــازی بســیار حیاتــی، داشــت. نخســت ارتبــاط 
لحظــه ای از هــر نقطــه عالــم بــه نقــاط دیگــر و دوم امــکان ذخیــره باورنکردنــی اطالعــات یــا داده هــا و دسترســی لحظــه ای 
بــه آن داده هــا در هــر نقطــه ای از کــره زمیــن. در نتیجــه بایــد انقالبــی علمــی- فنــی رخ مــی داد. از مدت هــا قبــل نهادهــای 
علمی-فنــی نیــز بــه شــکلی شــبانه روزی بــه دنبــال آن بودنــد کــه بــه نوآوری هــای بی ماننــدی جــان بخشــند. از ایــن روی 
در زمینه هــای علمی-فنــی بــه ویــژه الکترونیــک ســرمایه گذاری های گســترده ای کردنــد. انقــالب الکترونیــک نتیجــه ی آن 
بــود. بــا اختــراع  ماهــواره  از  ســویی و اختــراع ریزپردازنده هــا )میکروپروسســورها( از دیگــر ســو، دو نیــاز مبــرم بــازار جهانــی 

یعنــی ارتبــاط لحظــه ای نامحــدود و ذخیــره اطالعــات بــرآورده شــد و مانــع دوم نیــز از میــان رفــت. 
جهانی ســازی در عیــن حــال، نیازمنــد نقشــه راه یــا دســتورالعمل های جهانی ســازی نیــز بــود. اولیــن ایــن دســتورالعمل ها، بــا 
ظهــور معنــای جدیــدی بــرای پارادایــم اداره کــردن توســط دخیــالِن هــر بحــث و حیطــه ای )Governance(، کــه در فارســی، 
بــا بدســلیقگی بــه حکمرانــی یــا حکمروایــی ترجمــه شــده اســت، توســط ویلیــام ســون بــا عنــوان مــدل اجمــاع واشــنگتنی، 
تدویــن شــد کــه خیلــی زود بــا نقدهــای جــدی روبــرو گشــت و جــای خــود را بــه ســایر دســتورالعمل ها داد. کوچک شــدن 
ــن  ــی از مســیر جریان یافت ــازار، قاعــده و قانون زدای ــه ســازوکارهای ب ــن قیمت هــا ب دولت هــا، حــذف یارانه هــا، ســپردن تعیی
ــی  ــژه ســرمایه های بنگاه هــای فرامل ــه وی ــرزی و گمرکــی، تســهیل جــذب ســرمایه گذاری ها ب ــع م ســرمایه، برداشــتن موان
ســرمایه داری یــا ســرمایه گذاری خارجــی، از جملــه اهــداف دســتورالعمل های یــاد شــده بــه شــمار مــی رود کــه در دهه هــای 
گذشــته سیاســت تعدیــل یــا انطبــاق ســاختاری یــا اقتصــادی نــام داشــت. بــه هــر حــال تحقــق ســرمایه داری قمارخانــه ای 
ــات  ــه حی ــا ادام ــرد، ام ــان نمی ب ــی ســرمایه داری را از می ــًا بحران زای ــی گرچــه ماهیت ــت تفکــر و الگوهــای نئولیبرال و حاکمی
ســرمایه داری را حداقــل بــرای مدتــی ممکــن ســاخته اســت کــه گفته انــد: »از ایــن ســتون بــدان ســتون فــرج اســت.« بــا 

چنــان دگرگونی هایــی شــهر و بــدان دلیــل دیــدگاه له فــور اهمیتــی نــه دو چنــدان کــه ده هــا چنــدان یافــت.
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در پرتــو تحــوالت یــاد شــده، شــهرمحوری و شــهرمرکزِی همیشــگِی ســرمایه داری، بــه شــدت تقویــت شــده اســت. انتقــال 
فراینــد تولیــد بــه چیــن، هنــد و بــا شــدت کمتــری بــه چنــد کشــور دیگــر و تمرکزگرایــی شــدید ســرمایه داری قمــاری، ســبِب 
ــرمایه داری  ــه در دوران س ــت ک ــده اس ــهری ش ــازهای ش ــه ساخت وس ــی ب ــب ارزش اضاف ــرای کس ــه ب ــوم ارزش مبادل هج
انحصــاری یــا زمــان نوشــتن "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" توســط له فــور واقعیــت یافتــه بــود. امــا جایگاهــی کــه 
ــا هیــچ دوره ای قابــل  ــه کــف آورده اســت، ب ــه ای ب ساخت وســاز شــهرِی داللی مبنــا و داللی محــور در ســرمایه داری قمارخان
مقایســه نیســت. ولــی در جهــان ســوم کــه از آغــاز شــکل گیری شــبه مدرنیتــه ای ظاهــری، تولیدگریــز بــوده اســت، بدتریــن 
شــکل ایــن هجــوِم باورنکردنــی را می تــوان مشــاهده کــرد. بدین ســان همان گونــه کــه قبــاًل تأکیــد شــد، بردگــی انباشــت و 
مصــرف کــه بــه نظــر نگارنــده غیرانســانی ترین شــکل بردگــی اســت، نیــز گســتردگی و عمقــی بــاور نکردنــی پیــدا کرده اســت 
کــه جامعــه ای درگیــر آنومــی )اغتشــاش هنجارهــا و ارزش هــا(، آنهــم فراگیــر و مانــدگار شــده، تنهــا یکــی از نتایــج آن اســت. 

پایانسخن:»ضرورت"حقمشخصبهشهرمشخص"«
جالــب آن کــه نوشــته های ارزشــمند له فــور در دهــه 1970 میــالدی بــه ویــژه دو اثــر دوران ســاز او یعنــی تولیــد فضــا )1974( و 
دولــت )1978-1976( حــاوی توصیــف جالبــی از اقتصــاد جهانــی اســت. اهمیــت ایــن دو اثر و اشــاره های بســیار هوشــمندانه ی 
او کــه در زمــان حاکمیــت ســرمایه داری انحصــاری نوشــته شــده اســت، بــا شــرایط پدیــد آمــده در اثــر ســرمایه داری کازینویــی 
ــاًل  ــود، کام ــن می ش ــدرن( تدوی ــت م ــه )پس ــای فراامروزین ــب دگرگونی ه ــه در قال ــری ک ــوالت فک ــه ای و تح ــا قمارخان ی
ــه  ــی، ب ــد. توصیف هــای او از اقتصــاد جهان ــه حســاب می آی ــی داشــته و نوعــی پیش بینــی درســت از کار درآمــده، ب همخوان
شــکلی باورنکردنــی، حتــی بــا شــرایط امــروز کــه بیــش از دو دهــه از ورود ســرمایه داری بــه مرحلــه ی قمارخانــه آن و تجربــه  

جهانی ســازی از بــاال می گــذرد، تــا حــدودی هنــوز درســت اســت. اجــازه دهیــد له فــور خــود بگویــد:
»چگونــه و چــرا ایــن چنیــن اســت کــه برآمــدن بازارهــای جهانــِی منــادی میزانــی از وحــدت آن هــم در ســطح کــره زمین انــد 
]ولــی در عیــن حــال[ بــه تکــه تکــه کــردن فضــا، بــه تکثیــر دولت هــای ملــی، بــه تمایــزات منطقــه ای و خودمختــاری و 
ــب،  ــن عجی ــی این چنی ــه از گرایش ــه گرچ ــد ک ــان می بخش ــی، ج ــادی بین الملل ــای اقتص ــی و بنگاه ه ــای فرامل ــه دولت ه ب
یعنــی بــه ســوی تکــه تکــه شــدن، جــان گرفتــه اســت، ولــی در عیــن حــال گرایــش یــاد شــده را بــه خدمــت می گیــرد تــا 
اســتقالل و یکپارچگــی خــود را تقویــت کنــد؟ چنــان تناقض هــای درهــم پیچیــده ای مــا را بــه ســمت چگونــه فضایــی و چــه 

قالــِب زمانــی هدایــت می کنــد؟«
له فــور در واقــع و بــه روشــنی از دو جریــان متضــاد ســخن می گویــد کــه از یــک ســو بــه ســوی وحــدت جهانــی ره می ســپرد 
و از ســوی دیگــر بــه تمایــزات شــدید منطقــه ای منجــر می شــود. له فــور در زمــان آغــاز شــدن فرآینــد گــذار از ســرمایه داری 
انحصــاری بــه ســرمایه داری قمارخانــه ای بــه تناقضــی اشــاره کــرده اســت کــه امــروز بــه نحــوی بــس شــدیدتر و کامل تــر، 
آشــکارا بــه چشــم می آیــد. فرهیختــه بانویــی عزیــز، خانــم ساســکیا ساِســن )Saskia Sassen؛ 3-4:1991( در کتــاب ارزنــده ی 
خویــش بــه نــام شــهر جهانــی، نیویــورک، لنــدن و توکیــو، نزدیــک بــه بیســت ســال پــس از له فــور و از قضــای روزگار در 

ســال مــرگ او، از تناقــض مــورد اشــاره چنیــن یــاد کــرده اســت:
"بــا ایــن حــال اقتصــاد جهانــی این گونــه نبــود کــه صــاف و ســاده تکه تکــه شــود. جغرافیــا و ترکیــب اقتصــاد جهانــی بــه 
گونــه ای دگرگــون شــد تــا دوئیتــی )duality( پیچیــده را تولیــد کنــد: از نظــر فضایــی بــودن پخــش شــود، ولــی در همــان 
حــال ســازمان و فعالیت هــای اقتصــادی، ادغــام و در ســطح جهــان یکپارچــه گــردد. ترکیــِب پخشــایِش فضایــی و ادغــام و 
یکپارچــه شــدن جهانــی، بــرای شــهرهای اصلــی و مهــم، نقشــی راهبــردی خلــق کــرده اســت. آن شــهرها، فراتــر از مرکزیــت 
ــه  ــد: نخســت ب ــر عهــده دارن ــد را ب ــی و بانکــداری در تاریخــی دور و دراز، اکنــون چهــار کارکــرد جدی ــرای تجــارِت جهان ب
عنــوان مراکــز بــه شــدت متمرکــِز فرماندهــی در اقتصــاد جهانــی، دوم بــه عنــوان مکان هــای کلیــدی عرضــه خدمــات مالــی 
ــای  ــی بخش ه ــه زمان ــده اند ک ــی ش ــن بنگاه های ــه جایگزی ــی ک ــِی خدمات ــدت تخصص ــه ش ــای ب ــازمان دهی بنگاه ه و س

پیشــرو اقتصــادی بودنــد. ســوم بــه عنــوان مکان هــای تولیــد از جملــه تولیــد نــوآوری در صنایــع پیشــرو و چهــارم بــه عنــوان 
ــدی". ــدات و نوآوری هــای تولی ــازار تولی ب

آنچــه کــه خانــم ساســن مطــرح ســاخته اســت، اشــاره ای اســت بســیار آگاهانــه بــه اهمیــت یافتن شــهرها بــرای ســرمایه داری 
قمارخانــه ای، اهمیتــی کــه شــکل گیری آن بــه ســرمایه داری در مجمــوع بــاز می گــردد، امــا تــا زمــان غلبــه ی صنعتــی شــدن، 
اهمیــت مــورد نظــر بــه میــزان، و انــدازه ای نمی رســید کــه اکنــون بــه کــف آورده اســت. دوم آن کــه فضاهــای شــهری تــا 
اواخــر دوران ســرمایه داری انحصــاری، مســتقاًل منشــاء انباشــت عظیــم ســرمایه از طریــق ارزش مبادلــه نبوده انــد. پدیــده ای 
کــه در ســرمایه داری قمــاری بــه اوج خــود می رســد و "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" ســازوکاری بــرای جلوگیــری از 

آن تلقــی می شــود. له فــور ســال ها قبــل بــه خوبــی بــه بحــث از دو نکتــه یــاد شــده، پرداختــه اســت:
»تاکنــون فرآینــد دوگانــه صنعتی شــدن و شهری شــدن در نظریــه و هــم در عمــل بــه خوبــی درک نشــده اســت، آموزه هــای 
ناکامــل مارکــس و تفکــر مارکسیســتی نیــز بــد فهمیــده شــده اســت. زیــرا بــرای شــخص مارکــس، صنعتی شــدن هــم معنــا 
و هــم پایــان خــود را، در خــود داشــت. تفکــر مارکسیســتی بعدهــا بــا صنعتی شــدن قطــع رابطــه کــرده و بــه اقتصادزدگــی و 
فلســفه گرایی افراطــی دچــار آمــد. مارکــس نشــان نــداد )در زمانــی کــه زندگــی می کــرد نیــز نمی توانســت نشــان دهــد( کــه 
شهری شــدن و شــهری، معنــای صنعتــی شــدن را در خــود دارد. او طبعــًا بــه دیــدن ایــن موضــوع توانــا نبــود کــه تولیــد صنعتی 
القاءکننــده شهری شــدن جامعــه اســت و غلبــه بــر توانمندی هــای بالقــوه صنعتــی، بــه دانــش خاصــی در بــاب شهری شــدن 
نیازمنــد اســت. زیــرا تولیــد صنعتــی پــس از ســطحی از رشــد، بــه تولیــد شهری شــدن مبــادرت می کنــد و شــرایط و امکاناتــی 
را در اختیــار شهری شــدن می گــذارد. از ایــن روی صــورت مســئله نیــز دگرگــون و جابجــا می شــود و توســعه شــهری جــای 
آن را می گیــرد ]و بــه صــورت مســئله اصلــی بــدل می شــود[. آثــار مارکــس )بــه ویــژه ســرمایه( حــاوی اشــارات ارزشــمندی 
در بــاب شــهر و بــه طــور ویــژه در بــاب روابــط تاریخــی بیــن شــهر و خــارج از شــهر یــا دشــت و دمــن ]مــزارع[ می باشــد. 
ــوان معضــل مطــرح نشــده اســت. در زمــان مارکــس تنهــا معضــل مســکن توســط انگلــس  ــه عن امــا مســئله ی شــهری ب
مطــرح و مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. امــروزه معضــل شــهر بــه مراتــب از مســئله مســکن عظیم تــر اســت«. )حــق مشــخص 

بــه شــهر مشــخص، متــن انگلیســی صفحــه130(.
ــژه در نظــام ســرمایه دارِی زمــان  ــه وی ــر محوری شــدِن شــهر در نظــام ســرمایه داری ب ــد ب ــا تأکی ــا چنیــن بحثــی یعنــی ب ب
ــش  ــگاه و نق ــی فضــا، جای ــد اجتماع ــدن، تولی ــی، مصرفی ش ــود بیگانگ ــا خ ــرمایه داری انحصــاری، موضــوع ب ــا س ــور ی له ف
دولــت از ســویی و از ســوی دیگــر، عمــل آگاِه دگرگون ســاز کــه از ســنتز نظریه هــا و جنبــش اجتماعــی شــکل می گیــرد در 
قالــب شــهر و حــق، بــه هــم می رســند. بدین ســان »حــق مشــخص بــرای شــهر مشــخص« بــه عنــوان پادزهــر رخدادهــای 

جهــان ســرمایه داری مطــرح می شــود کــه بایــد پدیــد آیــد و تحقــق یابــد.
بــدان ســان کــه در آغــاز نوشــته حاضــر، بــه شــکلی گــذرا تأکیــد شــد، نکتــه بســیار ارزنــده آن اســت کــه در نــگاه له فــور، 
در کارپایــه یــا چارچــوب مفهومــی و در آثــارش، بــرای بیــش از شــصت ســال، تعقیــب چنــد محــور اصلــی ادامــه یافتــه و در 
نهایــت در چارچــوب دیالکتیــک مــادی بــه هــم رســیده و کلیتــی واحــد را پدیــد آورده انــد کــه البتــه در آن تناقضــات کمتــر 
ــوی و  ــاختارگرایی فرانس ــی از س ــس، نکته های ــگل، مارک ــای ه ــه دیدگاه ه ــن رابط ــورد. در ای ــم می خ ــه چش ــز ب ــی نی مهم
نکتــه دیگــری از ســارتر، بــا نگاهــی از هایدیگــر بــه ویــژه بــودِن آ ن جــاbeing there( ( و مفهــوم Alltaglichkeit یــا معمولــی 

و پیــش پــا افتــاده از نیچــه آن هــم ربــط داده شــده بــه مفهــوم قــدرت، یکدیگــر را تکمیــل و نقــش بــازی می کننــد. 
"حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص"، یکــی از محورهــای مــورد اشــاره اســت کــه بــا مفهــوم شــهر بــه معنــای خــاص در عین 
حــال دو ویژگــی نیــز دارنــد. اولیــن آن دو، و مهمتریــن، خاصیــت باهم نهادســازی )ایجــاِد ســنتز( از ترکیــب شــهر بــه معنــای 
خــاص، بــا چنــد اندیشــه دیگــر، بــاز هــم منعکــس در برخــی آثــار له فــور اســت. بــه دیگــر ســخن هــر محــور، ضمــن پیونــد 
ــه عمــِل مشــترِک  رهایی بخــش اســت.  ــی ب ــا نظــر جــدی، باهم نهــادی را می ســازند کــه حــاوی فراخوان ــده ی ــد ای زدن چن
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نکتــه دیگــر حفــظ رویکــرد انتقــادی در رابطــه بــا تمامــی بحث هاســت کــه ناگزیــر بــه برداشــتی منعطــف منجــر شــده اســت.
بــا ایــن مقدمــات، »"حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" بــه ســنتزی وحــدت بخــش، بــه هدفــی انقالبــی و انســانی، بــه 
ــزی شــهری  ــه برنامه ری ــا ب ــن انتقاده ــن عرضــه ی کوبنده تری ــا ضم ــود؛ ت ــدل می ش ــل، ب ــه ی عم ــه برنام ــی و ب ــد زندگ نق
بــه عنــوان تالشــی بــرای پیــاده نمــودن نوعــی ایدئولــوژی هژمونیــک، بــه ســوی آینــده ای گام بــردارد کــه بایــد بــه دســت 
توانــای ســاکنین شــهر، یعنــی تمامــی آنــان و تنهــا بــر پایــه یــک ویژگــی: ســاکن شــهر بــودن، شــکل گیــرد و ببالــد. بــا چنان 
ــا همــان »شــهر مشــخص«، شــهری کــه اکنــون نیســت  ــه و انقالبــی، ســکونتگاهی مردمــی و مردم محــور ی عمــِل آگاهان
امــا بایــد پدیــد آیــد، معرفــی می شــود. آن شــهر، فضایــی، اثــری، تولیــدی یــا محصولــی هنــری )Oeuvres( اســت و بــس 
گرانقــدر. بیهــوده نیســت کــه له فــور کوشــیده اســت تــا تفــاوِت از زمیــن تــا بــه آســمان یــا تفــاوت "بیــن مــاِه مــن تــا مــاِه 
گــردون" یعنــی تفــاوت بیــن کار و تولیــد بــدون باخودبیگانگــی، اثــر هنــری، تولیــدِی مانــدگار یــا همــان )oeuvres( را بــا 
تولیــد )production( یعنــی تولیــد باخودبیگانه ســاز، محصولــی کــه بــه ضــد ســازه اش بــدل می شــود و عمــل می کنــد، آن 

هــم بــه تکــرار گوشــزد کنــد .
کتــاب »حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص«، بــا نقــل قولــی از فردریــک نیچــه آغــاز می شــود. آن هــم جملــه ای بــس فاخــر 

و در نظــام فکــری نیچــه بــزرگ آن عاقــل مجنون نمــا، ســخت پــر معنــا:
»در بــاب امــور عظیــم و بــزرگ یــا بایــد ســاکت مانــد و یــا بــا عظمــت از آن هــا یــاد کــرد یعنــی ناباورانــه و معصومانــه. مــن 

تمامــی زیبایــی، شــکوه و جاللــی کــه بــه امــور واقعــی یــا تخیلــی نســبت می دهیــم را دســتاورد انســان اعــالم مــی دارم«.

فردریکنیچـه
له فــور پــس از جملــه ی ارزشــمند فردریــک نیچــه، جوهــر اساســِی موضــوِع "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" یــا  همــان 

امــر عظیــم مــورد اشــاره نیچــه ی ساختارشــکن و در عیــن حــال اخالقــی را آشــکار می کنــد: 
»اثــر حاضــر شــکلی تهاجمــی بــه خــود خواهــد گرفــت )یــا برخــی آن را تهاجمــی می یابنــد( چــرا؟ زیــرا قابــل تصــور اســت که 
هــر خواننــده ای هــم اکنــون ایده هایــی را در ذهــن خــود نظــم بخشــیده و ســازمان داده اســت و یــا در فرآینــد نظــم بخشــی 
و ســازماندهی بــه آن افــکار و ایده هــا اســت. قابــل تصــور اســت کــه هــر خواننــده در جســتجوی نظامــی یــا سیســتمی اســت 
و یــا نظــام مــورد نظــر خــود را یافتــه اســت. ]یافتــن[ سیســتم هــم در اندیشــه و همچنیــن در واژه شناســی )ترمینولــوژی( و 

زبــان، مــد گشــته و رواج یافتــه اســت.
اکنــون تمامــی نظام هــا )سیســتم ها( بــر واکنش هــا و نقدهــا، در بربســته اند، افق هــا را مســدود ســاخته اند، ایــن اثــر می خواهــد 
ــِق تفکــر و عمــل و نشــان دادِن  ــر جــای آن هــا بنشــاند، بلکــه از طری ــد را ب ــه آنکــه نظامــی جدی سیســتم ها را برشــکند، ن
افــق و راه، بــه ســوی ممکن هــا، ره بگشــاید. آن هــم بــر علیــه شــیوه ای از واکنــش و نقــد کــه بــه ســوی فرمالیســم ]اصالــت 
ظاهــر[، تمایــل دارد، تفکــری کــه بــه گشــودن راهــی نــو، مایــل اســت بــه پیــکار می انجامــد«. )"حــق مشــخص بــه شــهر 

مشــخص"، پیــش درآمــد، ص 63(.
ایــن راه بــه چــه مقصــدی ره می ســپارد و از چــه یــاد می کنــد؟ له فــور همــان گونــه کــه در صفحــات پیشــین اشــاره شــد، 
اعتقــاد دارد کــه مرکــز ثقــِل منطــِق درونــِی ســرمایه داری بــه شــهر منتقــل شــده اســت. شــهر محــل انباشــت از طریــق ارزش 

مبادلــه آنهــم  بــرای فــرا چنــگ آوردن ارزش اضافــی اســت. 
خواننــدگان گرامــی شــاید بــا نگاهــی بــه تهــران و شــهرهای دیگر ایــن ســرزمین اثیــری و در عین حال بــه نحــوی باورنکردنی 
عجیــب کــه در زیــر بــار آهــن و ســیمان و البتــه شــرزگی انباشــت ســرمایه بــه هــر قیمــت و بــه هــر شــکل و بــا فــدا کــردن 
همــه چیــز، در حــال نابــودی قطعــی اســت، بــه توضیــح بیشــتری نیــاز نداشــته باشــند. امــا  جالــب آنکــه له فــور، باتوجــه بــه 
نــگاه دیالکتیکــی و چنــد بعــدی خویــش، نــه از شــهر کــه از صنعتــی شــدن و شــهری گشــتن آغــاز کــرده اســت تــا "حــق 

مشــخص بــه شــهر مشــخص" را تشــریح کنــد. اجــازه دهیــد، خــوِد او بگویــد:

»بایــد فرآینــد صنعتــی شــدن، نقطــه ی آغــاز حرکــت بــرای ارائــه و توضیــح مســئله شــهری، باشــد. در یــک قــرن و نیــم 
گذشــته ]تــا زمــان انتشــار کتــاب "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص"[ فرآینــد پیــش گفتــه فراتــر از هــر تردیــدی، پویایــِی 
دگرگونــِی جامعــه بــوده اســت. چنانچــه کســی بیــن واســطه و آنچــه از آن نشــأت می گیــرد تمایــزی قائــل شــود، می توانــد 
بگویــد فراینــد صنعتــی شــدن واســطه اســت و در بیــن آنچــه کــه از صنعتــی شــدن نشــأت گرفتــه اســت، مــی تــوان بــه 
مســائل مرتبــط بــا رشــد و برنامه ریــزی، پرســش هایی مرتبــط بــا شــهر و توســعه واقعیــت شــهری، اشــاره کــرد. البتــه بــدون 
چشــم پوشــیدن از رشــد افزایشــی فعالیت هــای تفریحــی و تفرجــی و پرســش های مربــوط بــه فرهنــگ. بــه راســتی صنعتــی 

شــدن گویــای ویژگی هــای جامعــه مــدرن اســت )همــان، ص 65(.
له فــور پیش تــر رفتــه و تأکیــد می کنــد کــه بــرای بحــث "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص"، صنعتــی شــدن و شــهری 
گشــتن و ظهــور مســئله ی شــهری تــا بدان جــا اهمیــت دارد کــه بــه ســرمایه تبدیــل و بــه عنــوان ســرمایه نگریســته  شــود. 
او ســپس بــه مفهومــی بســیار مهــم و تمایــزی آشــکار، اشــاره می کنــد کــه نــه  تنهــا همــان نقــش ایجــاد کــردن ســنتز یــا 
شــکل دهی بــه باهم نهــادی پرمعنــا را دارد کــه نگارنــده ایــن ســطور، قبــاًل بــه آن اشــاره کــرده اســت، بلکــه فراتــر از ســنتزی 
ــدد. له فــور پــس از توضیحاتــی  ــه هــم می پیون ــز ب ــا کلیــت تفکــر له فــوررا نی مهــم، چنــد مفهــوم بســیار کلیــدی مرتبــط ب
ــن  ــد، چنی ــی می کن ــد و بازنمای ــاز می  تابان ــا را ب ــه ی م ــوم زمان ــن مفه ــه ای ــر ک ــن ام ــر ای ــد ب ــاب صنعتی شــدن و تأکی در ب

ــد: ــه می ده ادام
"البتــه پیــش از صنعتی شــدن شــهر وجــود داشــته اســت. اشــاره ای فــی نفســه پیــش پــا افتــاده و بدیهــی، امــا نکاتــی کــه در 
پــس ایــن گفتــه نهفتــه اســت و القــاء می شــود کامــاًل تدویــن و بیــان نشــده اســت. متعالی تریــن مخلــوق شــهری، زیباتریــن 
آثــار هنــرِی )Oeuvres( زندگــی شــهری، از نظــر زمانــی بــه دوران هایــی پیــش از زمــان صنعتــی شــدن بــاز می گــردد )مــا 
ــًا  ــه صرف ــد و ن ــار هنــری )Oeuvres( بودن در جملــه ی قبــل، از زیباتریــن یــاد کردیــم، زیــرا مخلوقــات شــهری گذشــته آث

محصــول یــا کاال" )صفحــه 65(. 
ــرای ســاخته  ها و ســازه های شــهری در شــهرهای ماقبــل صنعتــی و ســپس  ــا اســتفاده از واژه فرانســه Oeuvres ب له فــور ب
اســتفاده از مفهــومProduct یــا محصــول، کاال، بــرای ســاخته هاِی شــهرِی دنیــای صنعتــی، در حقیقــت ســاخته های شــهرِی 
شــهرهای گذشــته را ارزنده تریــن مجموعــه ی هنــری معرفــی کــرده و در کنــار آنهــا ســاخته های شــهرِی شــهرهای پــس از 
صنعتــی شــدن را مخلوقاتــی مصنوعــی، بــی ارزش، صرفــًا بــرای کســب ســود و ســطحی خوانــده اســت. ایرانیــان بــاز هــم بــه 
بهتریــن وجــه نکتــه طرح شــده له فــور را می فهمنــد. کافــی اســت کــه معمــاری شــهر اصفهــان ماقبــِل شــبه مدرنیزاســیونی، 
ــا معمــاری ســال هاِی پــس از تقلیــد از غــرب بــه ویــژه ســی تــا چهــل ســال اخیــِر همــان شــهر )اصفهــان(1،  بی محتــوا، ب
مقایســه شــود تــا عمــِق بی ارزشــِی معمــارِی معاصــر، مشــخص شــود. بیهــوده نیســت کــه بســیاری از آثــار معمــاری گذشــته 
ــز  ــال نی ــزار س ــت ه ــس از گذش ــی پ ــی حت ــاخته های کنون ــا س ــیده اند. ام ــت رس ــه ثب ــری ب ــراث بش ــه می ــران از جمل ای
ارزشــی نخواهنــد داشــت. البتــه ســیمای شــهری ناشــی از ساخت وســازهای جدیــد در ایــران شــرایطی بــه مراتــب وخیم تــر 
ــده  ــا و ارزن ــری زیب ــار هن ــای شــهری کــه آث ــرا صدهــا بن ــی را آشــکار می ســازند. زی از ســیمای شــهری کشــورهای صنعت
بودنــد و بــه راحتــی می توانســتند از جملــه میــراث بشــری بــه ثبــت رســند و از طریــق گردشــگری، ســرمایه ای قابــل توجــه 
نصیــب کشــور کننــد، بــرای تولیــد ســازه هایی بــی ارزش و تنهــا بــرای کســب ســود، نابــود گشــتند تــا تنهــا جیــب معــدودی 
ــدان تعلــق دارد و هــر چــه دارنــد و هــر کــه هســتند  ــاآگاه و بی عالقــه بــه ســرزمینی کــه تمامــی هســتی و وجودشــان ب ن
از آِن سرزمینشــان اســت، پــر شــود و آثــاری بــی ارزش برجــای آنهــا، قارچ گونــه بروینــد. در ایــن راه فســادی فربــه نیــز بــا 

1 - نگارنــده بیــاد دارد کــه روزی پــدر بــزرِگ پدریــش بــرای او نقــل می کــرد کــه کاشــی کاری مســجد شــاه )امــام فعلــی( در اصفهــان ســی ســال بــه 
درازا کشــیده اســت. اکثــر اســتادکاران بــه هنــگام کاشــی کاری می گریســته اند. بــدون ورود بــه ماهّیــت یــا معنــای کاری کــه اســتاد کاراِن اصفهانــی 
می کرده انــد و بــدون قضاوتــی می تــوان عشــق آنــان بــه کارشــان کــه بــه چنــان اثــری بی ماننــد جــان بخشــیده اســت را رمــز و راِز اثــر و ســاخته ای 

هنــری دانســت. کــه تداعــی کننــده مفهــوم Oeuvres در زبــان فرانســه اســت. 
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برآمــدن آفتــاب عالمتــاب و آغــاز کاِر روزانــه، هــر روز فربه تــر شــود. آنانــی کــه بــرای انباشــِت ســرمایه آن هــم ســرمایه ای 
ــد و  ــد، در وج ــف می آورن ــه ک ــه ب ــی ک ــادی پول های ــه ش ــه ب ــال ک ــان ح ــت، در هم ــه حاصــل از ران ناشــی از ارزِش مبادل
ســروری بــه ظاهــر خوشــحال کننده انــد، بخشــی از تاریــخ و هویــت ســرزمین خــود را از ریشــه کنــده و می کننــد، در واقــع 
بخشــی از تاریــخ و هویــت خودشــان یــا همــان نابودکننــدگان و خانــواده ی خویــش را نیــز محــو ســاخته و نابــود می ســازند. 
امــا نکتــه دردنــاک آن اســت کــه کســب ســود یــا نابــودی تاریــخ و هویــت ســرزمینی و انباشــت ســرمایه ای کــه از ارزش 
ــا خــود بیگانگــی گســترده، عمیــق و پایــداری  ــه هــر راه و شــیوه ای، ب ــه هــر قیمــت، ب ــه کــف می آیــد، آن هــم ب ــه ب مبادل
ــت  ــان ها را از تمامی ــه انس ــی ای ک ــود بیگانگ ــا خ ــازد. ب ــه دار می س ــج ریش ــه تدری ــد و ب ــان ها می کن ــب انس ــز نصی را نی
ــه کــه بیشــتر اشــاره شــده  خــود و از توانمندی هــای گســترده ای کــه در نهــاد انســان قــرار دارد، تهــی می ســازد. همان گون
له فــور بــا توجــه بــه روحیــه ای تالیفــی و باهــم نهــاد )سنتز(ســازی، گرچــه کامــاًل از چارچوبــی مارکــس بــه باخودبیگانگــی 
نــوع انســان، نگریســته اســت، بــا توجــه بــه گــذر زمــان و حــرف و حدیث هــای دیگــری کــه مطــرح شــده بودنــد، در زمــان 
مارکســی متوقــف نمانــده اســت، بلکــه بــا خــود بیگانگــی کــه عنصــر اصلــی و مرکــزی آن بــودن )being( و چگونــه بــودن 
ــا تصمیم هــای ســخت نادرســت از  ــا نــگاه مارتین هایدگــر )Martin Heidegger( فیلســوف ژرف اندیــش )البتــه ب اســت را ب
جملــه تأییــد نازیســم(، در هــم می آمیــزد. بــدان ســان کــه قبــاًل اشــاره شــد، بــه ویــژه مفهــوم دازایــن )Dasein( کــه بــه 
معنــای بــودن آن جــا یــا هســتی و حضــور اســت، در برداشــِت له فــور جایگاهــی بــس رفیــع و معناســاز بــه کــف مــی آورد. 
نکتــه جالــب آن کــه فیلســوفان آلمانــی بــه ویــژه هــگل، کارل یاســپرس و هایدگــر مفهــوم دازایــن را از کاربــردی عامیانــه اخــذ 
کرده انــد. هــگل دازایــن را بــرای هســتی انســان بــه کار بــرده اســت. هایدگــر گامــی  فراتــر رفتــه، هســتی یــا وجــود آدمــی را 
ــا توانایی هــای گســترده ی ایــن موجــوِد )عجیــب  ــودِن آدمــی ب ــد. از ایــن روی ب ــدون توانمندی هــای آدمــی، هیــچ می دان ب
ــده، شــاید یکــی از دالیــل مهــم بــودن و ارزشــمندِی  ــه نظــر نگارن ــد. ب و جالــب( را درخــوِر جشــن گرفتــن و ســرور می دان
وجــود یــا هســتی انســانی، در برداشــت هایدگــر از انســان بــه عنــوان موجــودی ُمنَتَشــر )نشــر دهنــده معنــا و وجــود بخشــیدن 
بــه بســیاری از پدیده هــا و چیزهــا کــه اگــر آدمــی نبــود، معنایــی نداشــتند( نهفتــه اســت. موجــودی کــه شــناخت را نشــر و 

ــردازد. ــات آن می پ ــه اثب ــرای خــود ب ــل ب گســترش می دهــد و حداق
ــی  ــن و از جهات ــه موجزتری ــه شــهِرخاص" ب ــِق مشــخص ب ــاب "ح ــا بحــث صنعتی شــدن و شهری شــدن در کت ــور ب   له ف
ــهر  ــودی ش ــه ی ناب ــه ریش ــن راه ب ــد. او از ای ــی می کن ــی را معرف ــای غرب ــهر در اروپ ــابقه ش ــن، س ــاِن ممک ــن بی کامل تری
بــه مثابــه اثــر هنــرِی مملــو از یادمان هــای مــوزه ای، اشــاره می کنــد، شــهری کــه در آن بــا خــود بیگانگــی، گرچــه وجــود 
ــد، تأکیــد می کنــد  ــگاه له فــور چیــزی بیافزای ــه ن ــده اگــر اجــازه داشــته باشــد ب ــوده اســت. نگارن داشــته، ســخت محــدود ب
کــه بــا خودبیگانگــی زاده ی نابرابــری در شــهر ماقبــل دنیــای ســرمایه داری صنعتــی نــه تنهــا محــدود و گســتره ای مشــخص 
داشــت، بلکــه بــا خودبیگانگــی آن بــا شــرایِط آنومیــک طوالنــی شــده، همــراه نبــود. اغتشــاش شــدید هنجار هــا و ارزش هــا 
و بــرای گروهــی عظیــم، جانشــین شــدن ضــد ارزش هــا به جــای ارزش هــا، آن هــم حداقــل بــرای ســودبرندگان از آن، کــه 
همــراه بــا شــادی و ســروِر لحظــه اِی بی ریشــه ای اســت، تنهــا پــس از حاکــم شــدِن ارزش مبادلــه موضوعیــت پیــدا می کنــد. 

ــور نوشــته اســت: در ایــن رابطــه له ف
»آن گاه کــه صنعتی شــدن آغــاز شــد و ســرمایه داری بــه همــراه رقابــت بــا بــورژوازی صنعتــی ویــژه ای، بــه دنیــا آمــد، شــهر از 
قبــل واقعیتــی قدرتمنــد بــود. شــهر، در اروپــای غربــی، پــس از کــم و بیــش محــو شــدن شــهر عتیــق )باســتان( و محــو شــدِن 
تأثیــر دنیــای رومــی، دوبــاره بپــا خاســت. تجــار بی جــا و مــکان کــم و بیــش از باقیمانده هــای هســته مرکــزی شــهِر باســتان، 
ــه وســیله ی تجــاِر ســرگردان،  ــه ب ــد ک ــرض کن ــد ف ــد. بر عکــس، آدمــی می توان ــرای فعالیت هایشــان برگزیدن مراکــزی را ب
آن مراکِزشــهرِی تنــزل کــرده، بــه عنــوان شــتاب دهنده ی آن چــه کــه از اقتصادهــای مبادله محــور، باقــی مانــده بــود، عمــل 
کردنــد. شــهرها از تولیــد اضافــِی در حــال رشــِد کشــاورزی کــم و بیــش ثروتــی در قالــب اشــیاء، آن هــم اشــیاء قیمتــی، بــه 

شــکِل ســرمایه انباشــت نمودنــد. البتــه بــه زیــان لُردهــای فئــودال. از قبــل در مراکــز شــهری یادشــده، ثــروت مالــی عظیمــی 
وجــود داشــت کــه از طریــق ربــا و تجــارت بــه کــف آمــده بــود. در همــان مکان هــا، حرفه هایــی نیــز بــا تولیــدی کــه بــه 
وضــوح مجــزا از کشــاورزی بــود، رونــق گرفتنــد. شــهرها از اجتماعــات روســتایی و صاحــب حــق و حقــوق گردیدن روســتائیان 
بــه حمایــت برخاســتند کــه البتــه بــه نفــع خودشــان نیــز بــود. کوتاه ســخن، هســته های مرکــزی پیش گفتــه، مراکــز زندگــی 
اجتماعــی و سیاســی بودنــد، مکان هایــی کــه در آنهــا نــه  تنهــا ثــروت، بلکــه دانــش )آگاهــی ، فنــون oeuvre- آثــار هنــری 
و یادمان هــا( نیــز انباشــت می شــدند. ایــن نــوع شــهر، خــود اثــری هنــری اســت کــه در مقابــل گرایــش غیرقابــل برگشــت 
بــه ســوی پــول و تجــارت، بــه ســوی مبادلــه و تولیــد، قــرار می گیــرد. بــه راســتی، اثــر هنــری ارزش مصــرف و تولیــد ارزش 
ــزرگ  ــای ب ــا، عمارت ه ــردی( و میدان ه ــا )خیابان گ ــرف خیابان ه ــی مص ــهر، یعن ــر و واالی ش ــرف فاخ ــت. مص ــه اس مبادل
ــه ارزش  ــه تولید-نامتکــی ب ــی نامتکــی ب ــی کــه مصرف و باشــکوه و یادمان هــا، امــری فســتیوال گونه اســت. )جشــن گرفتن
مبادلــه- دارد، و آن هــم بــدون مزیتــی مــادی و نــه ]ماننــد دوران پــس از صنعتــی شــدن[، فقــط خوشــگذرانی و منزلــت و 

غنــای عظیــم در گــردآوری یــا انباشــت پــول و هرآنچــه ملمــوس و مشــهود اســت(«) ص 66(.
در واقــع له فــور دوگونــه شــهر را بــا هــم مقایســه می کنــد، تــا بــه صورتبنــدی شــهری از جنســی دیگــر، شهِرســومی توانــا 
ــر آن  ــوع اول، شــهر ماقبــل ســرمایه داری اســت. علی رغــم محدودیت هــای چنــان شــهری، ارزش مصــرف ب شــود. شــهر ن
غلبــه دارد. از ایــن روی هــدف هــر چــه کــه باشــد و در هــر زمینــه ای کــه باشــد، صرفــًا انباشــت ســرمایه نیســت آن هــم بــه 
هــر شــکل و بــه هــر قیمــت و بــا نابــودی هــر چــه کــه نابودشــدنی اســت. در نوشــته ای کــه از له فــور نقــل شــد برکنــار از 
تلقــی او از شــهر بــه عنــوان اثــری هنــری، محصــول خالقیتــی بــا خــود نابیگانــه، از واژه نامتکــی بــه تولیــد، ناتولیدگرایانــه 
ــور در  ــی آورد. لوف ــار م ــه ب ــث ب ــرف و حدی ــا ح ــک دنی ــِم درســت آن، ی ــه فه ــرده اســت ک ــاد ک ــز ی Unproductively نی

ادامــه ی نقــل قــول مفصلــی کــه از او آورده شــد، چنیــن ادامــه داده اســت: "واقعیتــی پیچیــده، امــا متناقــض آن اســت کــه 
شــهرهای قــرون وســطی در اوج توســعه ی خــود، ثــروت را متمرکــز می ســاختند. گروه هــای قدرتمنــد بخــش بزرگــی از ثــروت 
ــا  ــا مدت ه ــن رخــداد ارزشــمند ت ــد. ای ــرآن ســلطه داشــتند، ســرمایه گذاری می کردن ــه ب ــه در شــهری ک خــود را ناتولیدگران
پــس از پیدایــش ســرمایه داری و در چارچــوب معمــاری و شــهِر مدرنیتــه، ادامــه پیــدا کــرد. امــا بــه هنگامــی کــه انباشــت 
بــه فضــا پیونــد می خــورد و شــهر و ســاختمان وســیله ی انباشــت بــه حســاب می آیــد، واقعیــِت شــهری، هســتِی شــهری و 
هــدِف شــهری، واژگونــه می شــود و انباشــت جــای همــه چیــز را می گیــرد. در نتیجــه شــهر، دیگــر اثــری هنــری نیســت" 
ــه  ــار چشــم نوازی ک ــه بحــث از یادمان هــای شــهری، آث ــری، ب ــر هن ــه اث ــه مثاب ــور از شــهر ب ) صفحــه 66(. برداشــت له ف
شــهر تاریخــی و شــهر اوایــل مدرنیتــه را مــوزه ای دلنــواز ســاخته اند، محــدود نیســت. او ایــن ســطح ملمــوس و مشــهود کــه 
ــدن  ــرای دی ــد و ب ــار ســفر بربندن ــر ب ــا هــر ســال میلیون هــا نف ــه تحســین وا مــی دارد و ســبب شــده اســت ت همــگان را ب
شــهرهای مــوزه شــده، پــای در راه نهنــد، را کــف شــهر بــه مثابــه ی اثــِر هنــری، تلقــی کــرده اســت. بــرای او فراتــر از ایــن 
ســطح، مفهــوم "اثــر هنــری" بــه گونــه ای بــه کار گرفتــه شــده اســت تــا در هــر لحظــه )مفهــوم و پیشــاهنگ دیگــری نــزد 
ــه  ــهر ب ــرای او ش ــد. ب ــه حســاب آی ــِی انســان های شهرنشــین، ب ــا کنش ــه ای ی ــن پتانســیل رابط ــد عظیم تری ــور( »واج له ف
دلیــل آن کــه فلســفه را از طریــق اکتســاب منطــق زیبایی شناســانه ی سورئالیســتی بــه واقعیــت اجتماعــی ملمــوس )بــا تمامــی 
زشــت و زیبایی هایــش( نزدیک تــر می ســازد یــا )بهتــر اســت گفتــه شــود بــه هــم پیونــدزده، باهم نهــاد یــا ســنتری از آن دو 
پدیــد مــی آورد(، اثــری هنــری اســت.«. بــه بیــان دیگــر شــهر واســطه ای فضایی-زمانــی اســت کــه از طریــق آن فلســفه بــه 
جهــان عــادی در مفهــوِم مشــخص ِ اجتماعی -تاریخــی، مرتبــط می شــود. شــهر  جهــان را کســب و بــه کــف مــی آورد و آن 
 را در صــورت و هیــأت ناخوشــایند و ناشــیرین خــود محــدود می کنــد و بدیــن دلیــل دارای پتانســیل دگرگون ســازی آن اســت. 
ــاور دارد کــه ایــن دگرگون ســازی بــرای از میــان بــردن صــورت و هیــأت  )Gilbert&Dikeg،2008-262-260( . نگارنــده ب

ــزی  ــا اســتفاده از برنامه ری ــد آوردِن "شــهِر مشــخص" اســت. ســرمایه داری ب ــه و پدی ــا خود بیگان ــخ شــهر ب ناخوشــایند و تل
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ــزار  بی جــان، بــه وســیله ی  کــه بــرای له فــور در آن نظــام، نوعــی ایدئولــوژی هژمونیــِک ســلطه از باالســت، شــهر را بــه اب
انباشــت بــدل می  کنــد، تــا شــهر نوع دوم پدید  آیــد. )فرامــوش نشــود کــه سنخ شناســی ســه گانه ی شــهر برداشــت نگارنــده از 
ــی  ــته های علم ــه رش ــن برداشــت را ب ــور همی ــه شهرمشــخص" اســت(. له ف ــژه "حق مشــخص ب ــور و به وی ــته های له ف نوش
ــده و کوشــش های  ــی یاد ش ــته های علم ــه رش ــد اســت ک ــد. او معتق ــز تســری می ده ــده نی ــا بخــش، بخــش ش ــل ی ناکام
بیــن رشــته ای آنهــا، سیاســی اند. بدیــن معنــا کــه تمامــی بــا هــم نهادهــا یــا ســنتز هایی کــه از کوشــش های بیــن رشــته ای 
در مــورد حقایــق تحلیلــی در بــاِب شــهر و اهمیــِت آن بــه فرجــام می رســند یــا بــه کــف می آینــد، تحــت عنــوان فلســفه یــا 
ایدئولــوژی آن هــم بــه مثابــه راهبــرد، خــود را مخفــی می کننــد. زیــرا ظرفیــت باهــم نهادهــای شــکل گرفته بــه نیروهــای 
ــن،  ــی روش ــه بیان ــد. ب ــری ندارن ــازه تصمیم گی ــان اج ــردان، متخصصــان و کارشناس ــه دولتم ــرا ک ــد. چ ــق دارن ــی تعل سیاس
ــرای تحقــق منطــق درونــی ســرمایه داری، یعنــی قانون طالیــی انباشــِت دم  اجرا کننــدگان خواســت ســرمایه داری، شــهر را ب
ــالش  ــد. ت ــا، می خواهن ــی لحظه ه ــی و در تمام ــان و دائم ــتِر بی پای ــتر و بیش ــت بیش ــرمایه گذاری و انباش ــرای س ــزون ب اف
آنــان بــرای خلــق شــهر نــوع دوم اســت. بــه زعــم له فــور چنیــن فراینــدی حداقــل ازاواســط قــرن نوزدهــم در پاریــس آغــاز 

شــده اســت.
"تــا بدیــن مرحلــه نشــان داده ایــم کــه چگونــه صنعتــی شــدن بــه شــهر حملــه ور شــده اســت. کوشــیده ایم تــا تصویــری از 
ــد مــا را بدیــن  ــه دســت دهیــم. چنیــن کوشــِش تحلیلــی می توان ــل تأمــل، ب ــی قاب ــِد دراماتیــک و در ســطح جهان آن فراین
بــاور رســاند کــه فراینــد یاد شــده، فراینــدی طبیعــی و بــدون قصــد و غــرض و اراده ای اســت. بــه ظاهــر نیــز چنیــن اســت. 
امــا ایــن تصویــر از بــن برکشــیده و از ریشــه بیــرون می آیــد و قطــع می گــردد. در ایــن فراینــد یعنــی در فراینــد بــه کــف 
ــه   ــد؛ و ن ــه می کنن ــه مداخل ــه و داوطلبان ــا بخشــی و فراکســیونی از آن فعاالن ــم ی ــه حاک ــد(، طبق ــزار تولی  آوردن ســرمایه )اب
تنهــا مدیریت کــردِن مصــرف اقتصــادِی ســرمایه و ســرمایه گذاری تولیــدی، بلکــه مدیریــت در کل جامعــه آن هــم بــا هزینــه 
کــردن بخشــی از ثــروت تولیــدی در"فرهنــگ" "هنــر" معرفــت و ایدئولــوژی را خواســتارند. در کنــار ایــن امــر و در واقــع در 
نقطــه مقابــل و متضــاد بــا گروه هــای اجتماعــی مســلط )طبقــات و فراکســیون های طبقــات بــاال(، طبقــه کارگــر یــا پرولتاریــا 
قــرار دارنــد، کــه خــود بــه سلســله مراتبــی، بــه گروه هــای ناکاملــی و گرایش هــای متنوعــی تقســیم می شــوند و بــر پایــه ی 

ــد.  ــه می پردازن ــه مداخل ــی ب ــی و مل ــنت های محل ــی و س ــای صنعت بخش ه
ــه ای  ــورژوازی حاکــم، طبق ــاال مطــرح شــد. ب ــود کــه در ب ــه شــکلی ب ــرن نوزدهــم، اوضــاع  شــبیه ب در پاریــس اواســط ق
ناهمگــن، در پــی جنگیــدن و پیــکاری ســترگ، پایتخــت را بــه اشــغال خــود درآورد. امــروز منطقــه مــاِری )Marais( پاریــس 
ــم  ــم علی رغ ــود. )آن ه ــن ب ــین و متمک ــه ای اشراف نش ــالب محل ــل از انق ــه قب ــت: ک ــای باالس ــر مدع ــهود ب ــاهدی مش ش
گرایــش ثروتمنــدان و گرایــش پایتخــت کــه بــه ســوی غــرب پاریــس روان می شــدند و ســکنی می گزیدنــد.( ناحیــه ای مملــو 
از باغــات و قصرهــا. در دهــه 1830 میــالدی تنهــا چندیــن ســال طــول کشــید کــه طبقــه پاییــن یــا طبقــه ســوم یــا مــردم 
ــا و مغازه هــا هــم  ــد شــدند، کارگاه ه ــا شــکوه ناپدی ــدادی از خانه هــای ب ــد. تع ــا عــادی، آن را اشــغال کنن ــرزن ی کــوی و ب
ــای کســب  ــزرگ و بنگاه ه ــگاه های ب ــی، فروش ــای آپارتمان ــا، مجموعه ه ــا وباغ ه ــای پارک ه ــد، برج ــه را تصاحــب کردن بقی
و کار و انبارهــای بــزرگ و شــرکت ها روییدنــد. زشــتی بــورژوازی، حــرص و شــرزگی جمــع مــال کــه در خیابان هــا مشــهود 
ــاب،  ــِر کت ــور در صفحــه دیگ ــه له ف ــب آن ک ــرافی شــد" )صفحــه 74-75(. جال ــل اش ــام و تجم ــی  خ ــود، جانشــین زیبای ب
بهنــگام ســخن گفتــن از فراینــد بــه کــف  آوردن ســرمایه )ابــزار تولیــد( در دوره ماقبــل ســرمایه داری، اعتــراف می کند:"امــا 
ســلطه گران پیــش از ســرمایه داران، یعنــی شــاهزادگان و شــاهان، زمینــداران بــزرگ )لُردهــا( و امپراطــوران- حــّس و ســلیقه 

یــا ذائقــه Oeuvre یــا اثــر هنــری، بــه ویــژه در زمینــه ی معمــاری و طراحــی شــهری داشــتند."
نقــل قــول بــاال بــه آغــاز نابــودی تدریجــی ولــی محــدود شــهرها در اثــر صنعتــی شــدن اشــاره دارد. ایــن فراینــد بــا پیدایــش 
ســرمایه داری انحصــاری و تبدیــل خانــه و زمیــن بــه کاال و مــکان انباشــِت ارزش اضافــی و حاکمیــت ارزِش مبادلــه، ســرعت 

گرفتــه کــه بــا برآمــدن ســرمایه داری قمارخانــه ای و حاکمیــت بــازار بــورس و دالل بــازی کــه مســکن احتــکاری را موضوعیــت 
بخشــید، بــه اوج بی ماننــد خــود رســید و بــر شــهر بــه عنــوان "اثــر هنــری گرانقــدر" نقطــه پایــان گــذارد و شــهر نــوع دوم 
واقعیتــی ملمــوس گشــت و شــکل گیری آن بــه شــکلی روزمــره رواج پیــدا کــرد و تکثیــر شــد تــا بــه شــرایط امــروز رســید 
ــود تفکــر  ــران، در نب ــه در ای ــازع دارد. در جهــان ســوم و از آن جمل ــواع آن حاکمیتــی بالمن ــر فضــا و ان ــه ب کــه ارزش مبادل
ســرمایه دارانه ی تولیدمحــور، بــا انباشــت درآمــد نفتــی بــه ویــژه در 20 ســال اخیرانباشــِت ســرمایه از طریق رانت و ساخت وســاز 

آنهــم حاکمیــت ارزِش مبادلــه ناتولیدمحــور، بــه شــرایط آنومیکــی طوالنــی شــده در تمامــی زمینه هــا، جــان بخشــید.
جالــب آنکــه له فوربــا تحلیــِل تحــوالت پاریــس، یعنــی حرکــت از شــهر بــه مثابــه اثــر هنــری گرانقــدر تــا شــهِر ارزش مبادلــه 
ــروف  ــروژه مع ــه پ ــای شــهری از جمل ــزی و پروژه ه ــد برنامه ری ــه نق ــن راه او ب ــرده اســت. در ای ــری ک ــه گام پیگی را گام ب
بــارون هوســمان )Baron Haussmann( پرداختــه و آن را "شــانه زدن بــر پاریــس بــا مسلســل ها" نــام داده اســت و هــدِف 
ــزی  ــن رابطــه ســه مفهــوم، فلســفه، برنامه ری ــده اســت )ص76(. در ای ــس خوان ــز پاری ــا از مرک ــا ی ــراری دادن پرولت آن را ف
تخصصــِی از بــاال و ایدئولــوژی در رابطــه بــا یکدیگــر معرفــی و تفســیر و نقــد شــده اند. ســپس بحــث تــداوم و گسســت بــه 
ویــژه بــا توجــه بــه شــهر و دشــت و دمــن یــا خــارج از شــهر، بــه میــان آمده اســت تــا تمامــی وجــوه شــهر و شــهری و زندگی 
شــهری آن هــم در رابطــه بــا زندگــی دهقانــی بــه عمــل اجتماعــی و ضــرورت دگرگونــی از طریــق عمــل آگاهانــه تغییرآفریــن 
)پراکســیس اجتماعــی( پیونــد زده شــود و راه بــرای آنچــه کــه نگارنــده شــهر ســوم یــا شــهری کــه بایــد پدیــد آیــد، یعنــی 
"شــهر مشــخص"، همــوار گــردد. در حقیقــت تمامــی تــالش له فــور پــس از بــه تصویــر کشــاندن آنچــه کــه ســرمایه دارِی 
ــر راه حــل می باشــد  ــا انســان ها انجــام می دهــد،  تأکیــد ب ــا شــهر، زندگــی شــهری و مهمتــر از آن، ب ارزِش مبادله محــور، ب
کــه چیــزی نیســت مگــر عمــل آگاه انقالبــِی ســاکنان شــهرها بــرای بــه کــف آوردن و از آن خــود کــردن شــهرها. بــه نظــر 
له فــور در ایــن راه، گسســتن از آنچــه کــه بــه نظــر واقعیتــی قطعــی و گریزناپذیــر تلقــی می شــود، ضرورتــی حیاتــی اســت 
ــه  ــط تولیــد وابســته ب ــد، رواب ــا ویژگــِی اجتماعــِی کاِر مول ــکاِل انقالبــی ممکــن می شــود، ت ــا "داوطلبــی گرایــی رادی کــه ب
ــان  ــان، تداوم گرای ــی "تکامل گرای ــج یعن ــای رای ــه نظــر او دیدگاه ه ــا ب ــد". ام ــی کن ــد را ملغ ــزار تولی ــت خصوصــی اب مالکی
ــز را  ــن کــرده و آن ت ــه شــکلی ناتمــام درک و تبیی ــن شــکل و ب ــه بدتری ــه را ب ــِز اجتماعــی شــدن جامع ــان، ت و اصالح طلب
شــهری شــدن جامعــه ای می دانند"کــه در آن ارزِش مبادلــه دســِت بــاال دارد. بــدون غلبــه بــر قانــوِن ارزش مبادلــه و بــدون 
ــد.  ــه، تحقــق نمی یاب ــی روابطــی کــه کســِب ســود را مشــروط و ممکــن می ســازد، اجتماعــی شــدن راســتین جامع دگرگون
ــرح  ــکات ط ــه ن ــان ]ک ــا آن زم ــد: "ت ــادرت می کن ــدری مب ــه آسیب شناســی گرانق ــمند، ب ــکات ارزش ــن ن ــس از ای ــور پ له ف
شــده تحقــق یابــد[ فرهنــگ ذوب و منحــل می شــود، بــه شــئ ای بــرای مصــرف بــدل می گــردد، فرصتــی می شــود از بــرای 
ســود بــری و کاالیــی بــرای بازار")نقــل قول هــا بــاال از صفحــه 124(. له فــور در بقیــه ی کتــاب بــه تشــریح عمــِل انقالبــِی 
آگاهانــه و عدالتــی فراگیرمحــور و تبییــِن مشــکالت پیــش رو آنهــم در مســیِر تحقــِق واقعــی و عملــی آن، پرداختــه اســت، تــا 
آنچــه گام بــه گام الزم اســت را معرفــی کنــد. له فــور بــا هوشــمندی پیــش شــرط واقعیــت پیــدا کــردن آگاهــِی عمیــق الزم 
بــرای چنــان عمــِل انقالبــی را دگرگــون شــدن نــوع و شــکل اجتماعــی شــدن کنونــی جامعــه می دانــد. زیــرا بــه نظــر او "در 
حــال حاضــر برنامه ریــزی عقالنــِی تولیــد، برنامه ریــزی کاربــری زمیــن، صنعتــی شــدن و شــهری شــدِن جهانــی، جنبه هــای 
ضــروری اجتماعــی شــدِن جامعــه اســت" امــا در وضعیــت کنونــی و بــا حاکمیــت انباشــِت ســرمایه آنهــم بــه هــر شــکل و 
بــا هــر هزینــه ای حتــی نابــودی زمیــن و انســان کــه در ظاهــر چــون انســان اســت گویــی بــرای مصــرف دائمــی و شــرطی 
شــده بــه دنیــا آمــده اســت، هیــچ چیــز عــوض نخواهــد شــد و شــرایط ناگــوار قبیلــه انســانی هــر روز ناگوارتــر می شــود و 

ــردد.  ــر می گ ــر روز فربه ت ــت ه ــرص انباش ح
ــی در  ــای دگرگون ــه معن ــی شــهری، )ب ــع از دگرگون ــد، مان ــد فهمیده ان ــان آن را ب ــه اصالح طلب ــه ک ــدِن جامع ــی ش "اجتماع
شــهر، بــه وســیله ی شــهر، بــرای شــهر(، گشــته اســت. ایــن مســئله کــه شــهری  شــدن، جوهــر اجتماعی شــدن اســت، درک 
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نشــده اســت. امــا چــه چیــزی اجتماعــی شــده؟ بــا تقدیــم مــردم بــه مصــرف، بــا تقدیــم آنــان بــه عالئــم. عالئــم شــهر، 
عالئــم زندگــی شــهری، به ســان عالئــم طبیعــت و خــارج شــهر، یعنــی عالئــم لــذت و شــادِی عرضــه شــده توســط مصــرف، 
آن هــم بــدوِن عمــل اجتماعــی دگرگون ســازی کــه شــهری  بــودن واقعــی را بــا زندگــی روزمــره درآمیــزد. زندگــی شــهری 
ــِر نیازهــاِی "جامعــه ای اجتماعــی شــده"، از طریــق مصــرف روزمــره و نشــانه های  ــار آن هــم از طریــق فق ــِر اجب تنهــا از َس
ــه و تحلیــل، آنچــه کــه  ــِن تجزی خــودش در تبلیغــات، مــد، زیباشناســی گرایی )اجتماعــی شــده اســت(. در ایــن لحظــه نوی
شــکل می گیــرد جنبــش دیالکتیکــی  اســت کــه فرم هــا )صــور و قالــب(، شــمای کلــی، تعیین کنندگی هــا و موانــع، انقیادهــا 

ــاند.")صفحه130-131(. ــج آور می کش ــئله دار و رن ــی مس ــوی افق ــه س ــاب ها را ب و اکتس
بــا توجــه بــه تصویــر کــژکار کــرد ِی زندگــی شــهری کــه از ماهیــت واقعــی، از هــدف راســتین و از آینــده ای انســانی بریــده 
و بــا خــود، بیگانــه گشــته اســت و بــه نحــوی گریزناپذیــر بــا مصرفــی ســاختن آحــاد مــردم و تــالش دائمــی بــرای مصــرف 
بیشــتر آن هــم عبــث و تکــراری ابــدی و بــی پایــان، به ســان ســیزیف و دختــران دانائیــد افســانه ای، آدمیــان را نیــز بــا خــود 
ــی جوهــر آن  ــه و راســتین کــه رهایی بخــش اســت و اندیشــه رهای ــل و تفســیر نظــری آگاهان ــه ســاخته اســت، تحلی بیگان
اســت، شــکل نمی گیــرد. بحــث از "حــق خــاص بــه شــهر خــاص"، تالشــی اســت بــرای رســیدن بــه نظریــه ای انتقــادی 
ــدان  ــد و از ســوی دیگــر ب ــاق می افت ــه در آن اتف ــی خواســته های دگرگون ســاِز  پیش گفت ــه تمام ــی اســت ک ــاب فضای در ب
شــکل می بخشــد، آن را می ســازد و خــود در همــان حــال، ســاخته می شــود. در عیــن حــال نظریــه یادشــده بــه ناچــار بایــد 
دارای بعــدی فرارونــده یــا اســتعالیی باشــد و شــهر، زندگــی شــهری و انســان و زندگــی انســانی در شــهر دوم را بــا شــکل دهی 
بــه شــهر ســوم نجــات دهــد. یعنــی شــهری کــه بــه دســت ســاکنان آگاه و براســاس نیازهــای راســتین و واقعــی اکنونیــان 
ــودن، شــکل  ــز ســاکن ب ــی دیگــری ج ــر ویژگ ــارغ از ه ــاکنان را ف ــن شــکل گیری س ــرد و در ای ــان، شــکل می گی و فردائی
می بخشــد. "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" آن هــم از طریــق عمــِل اجتماعــی جمعــی کــه له فــور فریفتــه دو نمونــه 
آن یعنــی کمــون پاریــس 1871 و جنبــش مــاه مــه 1968 فرانســه بــوده اســت، تصویرگــر همــان شــهر ســوم اســت. له فــور 

ــد. ــه، انتقــادی، زمانی-فضایــی، اســتعالیی و هستی شناســانه، می دان ــا بازتابان بــه وضــوح، چنــان نظــری ای را انعکاســی ی
"تفکــر نظریه محــور تــا بــه امــروز خــود را موظــف بــه بازتعریــف فــرم )صــورت- قالــب( کارکردهــا و ســاختارهای شــهری 
)اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و غیــره( و همچنیــن نیازهــای اجتماعــِی ذاتــِی زندگــی شــهری دیــده اســت. فقــط آن نیازهــای 
منفــرد برانگیختــه شــده توســط آن چــه کــه جامعــه ی مصرفــی )جامعــه بوروکراتیــک مصرفــِی مدیریــت شــده( بجــای آن کــه 
بــه نحــوی کارآ و مؤثــر فهمیــده و پذیرفتــه شــوند، تنهــا محتمــل تلقــی، پیش بینــی شــده و پذیرفتــه شــده اســت. نیازهــای 
اجتماعــی دارای بنیــادی انسان شناســانه اند. متضــاد و تکمیل کننــده یکدیگرنــد و دربرگیرنــده نیــاز بــرای امنیــت، آغازگــری یــا 
بیــان خــود و بیرون ریــزی مکنونــات، نیــاز بــرای اطمینــان و ماجراجویــی، ســازمان کار و بــازی، نیــاز بــه هرآن چــه پیش بینــی 
ــه و ســرمایه گذاری ها،  ــا دیگــران، مبادل ــزوا و برخــورد ب ــه شــباهت و تفــاوت، خلــوت و ان ــاز ب شــونده و نامنتظــره اســت، نی
اســتقالل و )حتــی انــزوا( و ارتباطــات، احتمــاالت فــوری و دراز مــدت. انســان نیازمنــد انباشــت نیــرو و مصــرف آن و حتــی 
بــه هــدر دادن آن در بــازی اســت. او نیازمنــد دیــدن، شــنیدن، مزه کــردن، گــردآوردن چنیــن ادراک هایــی در جهانــی خــاص 
ــم  ــی گاه از ه ــوند. )یعن ــرح داده می ش ــا و ش ــًا بن ــه اجتماع ــده ک ــانه یادش ــای انسان شناس ــر نیازه ــالوه ب ــت. ع ــود اس خ
ــد.(،  ــورم می گردن ــزرگ و مت ــا ب ــوند و در آن ج ــم فشــرده می ش ــا ه ــا ب ــوند، در این ج ــد داده می ش ــم پیون ــه ه ــدا و گاه ب ج
ــه  ــی ک ــوند همان های ــی ارضــاء نمی ش ــاخت های تجــاری و فرهنگ ــه توســط زیرس ــزود ک ــژه ای را اف ــای وی ــوان نیازه می ت
توســط برنامه ریــزان بــه  گونــه ای صرفه جویانــه و بــا ِخســت بــه حســاب می آینــد. ایــن امــر بــه نیازهایــی اشــاره دارد چــون 
ــه  ــاز ب ــا کاال و کاالهــای مصرف شــدنی(، بلکــه نی ــه  تنهــا مرتبــط ب ــار هنــری گرانقــدر )ن ــه آث ــاز ب فعالیت هــای خــالق، نی
اطالعــات، نمادگرایــی، امــور تخیلــی و نمایــش و بــازی. از طریــق و توســط چنین نیازهــای خاصی، خواســت و تمایلــی بنیادین 
کــه بــازی و نمایــش، ســکچوالیته، فعالیت هــای بدنــی ماننــد ورزش، فعالیت هــای خالقانــه، هنــر و معرفــت یــا دانــش بیــان 

و تجلــی خــاص و لحظــه یــا "آن دِم" آنهاینــد، زندگــی کــرده و ادامــه حیــات می دهنــد، همین هــا کــم و بیــش بــر تقســیم 
کارهایــی ریــز شــده، تکــه تکــه گشــته و پــاره پــاره شــده، غلبــه می کننــد. باالخــره نیــاز بــه شــهر و زندگــی شــهری قــرار 
ــود روشــن تر گشــته  ــته ها کوشــش می ش ــن نوش ــه در ای ــنوند ک ــان می ش ــه در درون چشــم اندازی بی ــًا آزادان ــه صرف دارد ک

و افــق دیــد را بگشــایند." )صفحــه 148-147(
"حــق ِخــاص بــه شــهِرخاص" راهبــرد، چشــم انداز، زمینــه ی فکــری و نقشــه راه تشــفی نیــاز بــه شــهر و زندگــی شــهری 
اســت. دگرگــون کــردن تجــارب فضایــی ســوبژکتیو یــا فضایــی اســت کــه در آن زندگــی بــه گونــه ای کــه هســت بــه هــدف 
اساســی "حــِق خــاص بــه شــهِرخاص" بــدل می شــود. زیــرا چنیــن هســتی ای در اثــر غلبــه ارزش مبادلــه بــرای تشــفی منطــق 
درونــی ســرمایه داری آن هــم در آخریــن مرحلــه یــا حداقــل در مرحلــه ی اکنونــی آن یعنــی ســرمایه داری قمارخانــه ای، واژگونه 
ــای  ــاختن توانمندی ه ــکوفا س ــاز، از ش ــاز انسان س ــادی )Institutional memory( از نی ــره نه ــخ از خاط ــده و از تاری گردی
ــوِن جنــگل در لبــاس  ــا تکه تکــه کــردن انســان ها و گروه هــای انســانی، قان بالقــوه فــراوان آدمیــان، کامــاًل بریــده اســت. ب
متمدنانــه ای حاکــم گشــته و بردگــی فریبنــده ای تــک ســاحتی یــا تــک بعــدی کــه بــا شــعفی دروغیــن، پذیرفتــه می شــود را 
همگانــی کــرده اســت. از ایــن روی "حــق خــاص یــا مشــخص بــه شــهر خــاص یــا مشــخص" راهبــرد مقتدرســازی ســاکنان 
ــم فاخــری چــون شــهروند و شــهروندی در چارچــوب معضــالت ســرمایه داری  ــا مصــادره مفاهی شــهرهایی می باشــد کــه ب
ــرای مفاهیمــی چــون لحظــه و در  و مالکیــت خصوصــی، از معنــای چندبعدی شــان فــرو کاســته می شــوند. همیــن اتفــاق ب
لحظــه  بــودن کــه در واقــع بــه معنــای حضــور عرفانــی اســت، بــرای habitat کــه در اصــل القــا کننــده ســاختار حاکــم بــر 
روابــط اجتماعــی و بــه قــول له فــور انتخــاب آزادانــه و آگاهانــه ی محــل ســکونت اســت کــه بــه دســت ســاکنان دگرگــون 
شــده ، ســاکنان را دگرگــون می ســازد، بــه ســکونتگاه، بــه مفهومــی فاقــد هــر گونــه معنایــی فراتــر از ظرِف جــا دهنــده آدمیان، 
ــه ای کــه  ــز و دردان ــرای مفهــوم عزی ــور ب ــد له ف ــه تأکی ــی ب ــواع آن، حت ــزی و ان ــرای برنامه ری ــی روح و بی جــان، ب آن هــم ب
ــوده و هســت، یعنــی مشــارکت و ده هــا مفهــوم دیگــر، رخ می دهــد. فــرو  فقــدان آن منشــاء معضــالت و مصایــب بســیار ب
کاســتن در ســطح معنــا بــه اشــکال گوناگــون در تمامــی عرصه هــای زندگــی انســانی و اجتماعــی، بــرای کل جامعــه، نهاد هــا 
و ســازمان ها و فرایندهایــش، بــرای تاریــخ، بــرای هویــت و خاطــره جمعــی و در یــک کالم بــرای تمامــی عرصه هــای حیــات 
ــه  ــرای رســیدن ب ــاری رســان ب ــه ی میهمان کــش، فرح بخــش، شــادی آفرین و ی ــن میهمان خان ــد در ای ــه بای رخ می دهــد ک
ــا مفهــوم فضــا آن چنــان کــه بــرای  ــد ت جایــگاه انســاِن کامــل باشــد. بــرای مثــال بخــش مهمــی از منابــع تــالش کرده ان
له فــور معنــا داشــته اســت و بــه شــکلی کــه او بــه کار بــرده اســت را معرفــی کننــد. در ایــن مســیر معمــواًل تقســیم ســه گانه 
ــام داده  ــا فکــری" ن ــوع فضــا را "فضــای ذهنــی ی ــد. او اولیــن ن ــه حســاب می آی ــًا نقطــه آغــاز ب او از فضــا مطــرح و عمدت
 physical( فضــا نــزد فیلســوفان، دومیــن نــوع فضــا، فضــای مــادی روزمره اســت، فضــای فیزیکــی ،)mental space( اســت
space( فضایــی کــه در آن قــرار داریــم، روز بــه شــب می ســپاریم تــا بــاز بــه روز دیگــری، ســپرده شــود، باالخــره ســومین 

فضــا، فضــای اجتماعــی )social space( اســت. فضایــی کــه واقعیت هــای اجتماعــی را عیــان می ســازد و یــا مخفــی کــرده، 
فضایــی کــه ایدئولــوژی هژمونیــک، آن را بــه  فضایــی دروغیــن، فضایــی وهم آلــود و بــا خــود بیگانــه و واژگونــه، آن هــم 

بدســت فلســفه و برنامه ریــزی بــه عنــوان ایدئولــوژی، بــدل ســاخته اســت. 
ــی و از  ــان محوری، دیگر خواه ــرافتمندانه، از انس ــکاری ش ــده از پی ــرود، آکن ــراز و ف ــخ پرف ــزی از تاری ــه ری ــفه و برنام فلس
تمامیــت و کلیــِت مســتتر در آن مفاهیــم، تهــی گشــته اند تــا بــا گــول زدن مــردم و رواج آگاهــی دروغیــن، بــر عمــر انباشــت 
ــور نمــاد، شــاخص و مصداقــی از هــم  ــگاه له ف ــه شــهر خــاص" در ن ــد. "حــق خــاص ب ــان ســرمایه بیفزاین دائمــی و بی پای
پیونــدی یــا چفــت و بســت کــردن )Articulation( در عیــن حفــظ اســتقالل فضــا، تاریــخ و جامعــه بــه یکدیگــر آن هــم بــه 
ــا شــهری ســاخته ی  ــا شــهر نما و شــهر گونه ب ــاوت شــهر و شــهری )city ، town/ urban( ی شــکلی دیالکتیکــی اســت. تف
دســت ســاکنانی آگاه، آن هــم بــدون آن کــه کســی کنــار گذاشــته شــده باشــد، در فقــدان هم پیونــدی و چفــت و بست شــدن 
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ــد بعــدی و خودســاخته  ــده انســانی چن ــور حــرف و حدیــث ارزن ــاد شــده در باال ســت. جمع بنــدی له ف مجموعــه ی مفهــوم ی
ــا خبــر اســت، را چنیــن بیــان کــرده اســت: "شــهر بــرای شــهر بــودن، شــهر  کــه بــه خوبــی از توانایــی فرارفتــن آدمــی ب
ــر جســمی آرمیــده در مکانــی خــاِص خــود و از آن خــود کــردن بخشــی از فضــا،  ــد تنهــا ب مانــدن و شــهر شــدن، نمی توان
بســنده کنــد. شــهر واقعیتــی زنــده اســت و فضایــی پویا ســت و ایــن پویایــی و ســرزندگی بــا غلبــه ی ارزش مبادلــه، رنــگ 

باختــه و از میــان مــی رود".
ــوان  ــاب شــهر، می ت ــور در ب ــب له ف ــا بررســی مســیر فکــری بســیار جال ــه ب ــد کــرده اســت ک ــن تأکی ــش از ای ــده پی نگارن
دریافــت کــه او در واقــع از ســه گونــه ی شــهر ســخن می گویــد. اولیــن گونــه کــه بــه گذشــته پیــش از ســرمایه داری مربــوط 
اســت، شــهر در زمــان رواج و حاکمیــت ارزش مصــرف اســت کــه افتــان و خیــزان تــا مدتــی بعــد از ســرمایه داری نیــز ادامــه 
می یابــد. ایــن گونــه شــهر تولیــد کننــده اثــر هنــری بــه جــای "تولیــد" بــر پایــه ی ارزش مبادلــه اســت. گونــه ی دوم شــهری 
اســت کــه بــه دلیــل حاکمیــت ارزش مبادلــه دیگــر قــادر بــه تولیــد آنچــه کــه له فــور oeuvres )اثــر هنــری، دســت ســاخته ای 
ارزشــمند حــاوی تاریــخ و هویــت( نمی باشــد. شــهری در اثــر حاکمیــت ارزش مبادلــه در حــال »انفجــار و گندیــدن«. چنیــن 
شــهری البتــه از شــهروندی درحــد دسترســی )نیازهــای اولیــه، حقــوق مشــخص و در نتیجــه ی وجــود حــق، مســؤلیت ها و 
وظایــف شــهروند( دفــاع می کنــد. لیکــن شــهروندی ای در قالــب نظــام ســرمایه داری کــه در آن مالکیــت خصوصــی، مهمتریــن 
اســت. در ایــن گونــه ی شــهر، شــهروندی از آزادی تــام و تمــام و برابــری و عدالــت تنهــا در محــدوده نوعــی لیبرالیســم بهــره 
دارد، کــه بهتــر از هــر حیطــه ای در اقتصــاد بــازار متجلــی اســت. ایــن گونــه ی شــهر بــا خودبیگانــه و تولیدکننــده ی انســان 
ــد و  ــا می یاب ــرمایه داری، معن ــام س ــرد در نظ ــگاه ف ــا جای ــه ب ــت در رابط ــری و عدال ــن روی براب ــت. از ای ــه اس ــا خودبیگان ب
شــکل می گیــرد. گونــه ی ســوِم شــهر، گونــه ای اســت کــه بایــد از طریــق پیــکار و عمــِل اجتماعــی دگرگون ســاز )پراکســیس 
اجتماعــی( بــه دســِت ســاکنان صرف نظــر از ویژگی هــای فــردی آنــان، حتــی کســانی کــه تنهــا ســاکن شــهر اند و شــهروند 

نیســتند و حتــی اجــازه رســمی اقامــت هــم ندارنــد، پدیــد آیــد و رشــد کنــد. 
ــه ســوی کمــال  ــاص )دگرگون ســازی شــهر و دگرگــون شــدن انســان ها ب ــه ی ســوم از "حــق ِخ ــن گون ــرای تبیی ــور ب له ف
ــژه  ــه وی ــه و خواســت و منطــِق ســرمایه داری ب ــا ارزش مبادل ــد شــهر کــه ایــن هــدف ب ــه دلیــل ســاختن هدفمن انســانی ب
ســرمایه داری انحصــاری و پــس از آن قمار خانــه ای در تضــادی پایــدار اســت.( و "شــهِر مشــخص و خــاص" یــاد کــرده، آن را 
پیش شــرط تولــد گونــه ی ســّوم می دانــد. له فــور بــرای تدویــن ســه گونه ی یادشــده از شــهر، فــراوان قلــم زده اســت. اّمــا در 
ســه اثــر مّهــم خــود بیــش از هــر چیــز، بــه ایــن موضــوع از زوایــای گوناگــون و بــا تأکیــد بــر مهمتریــن بحث هــا و نهادهــا 
پرداختــه اســت. در واقــع ایــن ســه اثــر تشــریح ابعــاد، اجــزاء، متغیر هــای اثر گــذار و اثر پذیــر شــهری اســت کــه بایــد خلــق 
شــود و بــا ایــن کار انســانی نویــن را نیــز خلــق کنــد. "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص"، "تولیــد فضــا" و "دولــت" ســه 
اثــر یــاد شــده اند. له فــور در صفحــات پایانــی کتــاب حــق خــاص بــه شــهر خــاص، تحــت عنــوان "تزهایــی در بــاب شــهر، 
شــهری )اوربــان( و برنامه ریــزی"، ویژگی هــای ســه شــهر بــه ویــژه گونــه ی دوم را معرفــی و در واقــع بــرای آغــاز بحــث از 
شــهر ســوم، منشــوری را تدویــن داشــته اســت. اجــازه دهیــد بــا ارائــه کامــل تز هــای دوازده گانــه ی یــاد شــده کــه در واقــع 
ــه و نوشــته ی حاضــر  ــدی "حــق خــاص" پرداخت ــه جمع بن ــور اســت، ب ــدگاه و روش له ف ــکات دی ــن ن خالصــه ای از مهمتری
بــه پایــان آیــد، گرچــه حکایــت همچنــان باقــی اســت. واقعیــت آن اســت کــه بــدون کمتریــن تردیــدی هــر صفحــه کتــاب 
"حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" حــاوی نکاتــی ارزنــده و در مــواردی تحلیل هــای درســت و فاخــر اســت کــه اشــاره بــه 
ــه ایدئولــوژی، تحــوالت  ــا فلســفه و تبدیــل آن ب تمامــی آنهــا بــه نــگارش کتــاب مفصــِل مســتقلی نیــاز دارد. برخــورد او ب
ــدد  ــاره های متع ــهرها، اش ــاکنان ش ــاب س ــت و انتخ ــد دخال ــدن آن از بع ــی ش ــوه ی ته ــکونتگاه Habitat و نح ــوم س مفه
ــزی  ــور از برنامه ری ــده له ف ــد کوبن ــی، نق ــده او از تحــوالت شــهر غرب ــل ارزن ــف و تحلی ــک شــهری، توصی ــه فابری ــور ب له ف
بــاز هــم بــه عنــوان ایدئولــوژی، رابطــه فلســفه و شــهر، نــگاه هــگل، مارکــس و تعــداد دیگــری از فالســفه بــه ماهیــت و 

ــی  ــفی و جامعه شناس ــای فلس ــا و نگرش ه ــت ها، مدل ه ــداوم و گسس ــهر، ت ــرد ش ــر بف ــای منحص ــفه، نقش ه ــه فلس وظیف
ــا سیســتم ها از جملــه شــهر و نقــد آنهــا، نحــوه شــکل گیرِی تفکــِر برنامه ریــزی پــس از پایــان یافتــن روابــط  در برخــورد ب
ــژه ســمیوتیک،  ــه، مســئله نشــانه ها و نشــانه های شــهری و زبان شناســی و شــاخه های آن بوی اجتماعــی مســلط ناخودبیگان
اشــکال هشــت گانــه ی فــرم، بحــث از ابعــاد شــهر از جملــه بعــد نمادیــن آن، رابطــه خــارج شــهر، شــهر و جامعــه بــا دولــت، 

و ده هــا موضــوع دیگــر از جملــه آنهاینــد.

تـزهاییدربابشـهر،شـهری)اوربان(وبرنامـهریزی
1- دو گــروه پرســش و دو سلســله از فوریت هــا، مســائل شــهر و جامعــه شــهری را مخفــی ســاخته اند: یکــی پرســش هایی 
کــه بــه مســکن و "ســکونتگاه" )مرتبــط بــه خــط مشــئ مســکن و فن آوری هــای معمارانــه( مربوط انــد و دیگــری پرســش های 
مرتبــط بــا ســازمان صنعتــی و برنامه ریــزی جهانــی. در آن زمــان کــه شهری شــدن جامعــه در حــال شــکل گیری بــود. مســئله 
ــد آورده و  ــاال، گسســتگی ای در ریخت شناســی ســنتی شــهرها پدی ــزِی از ب ــی برنامه ری اول )مســکن( از پاییــن و دومــی یعن
آن را از توجــه عمومــی و نظرهــا مخفــی داشــته  و می دارنــد. در نتیجــه در همــان حــال کــه تناقــِض جدیــدی بــه تناقضــات 

حل نشــده ی جامعــه  ی موجــود، افزودنــد، تناقضــات موجــود را فربه تــر ســاختند و بــه آن هــا معنــای تــازه ای بخشــیدند.
2- ایــن دو گــروِه معضــل، از رشــد اقتصــادی و تولیــد صنعتــِی مطــرح شــده و پدیــد آمده انــد. تجربــه ی عملــی نشــان داده 
اســت کــه رشــد، می توانــد بــدون توســعه اجتماعــی، وجــود داشــته باشــد )یعنــی رشــد کّمــی بــدون توســعه کیفــی(. در چنــان 
شــرایطی دگرگونی هــای جامعــه بیــش از آن کــه واقعــی باشــند، ظاهری انــد. بت وارگــی و ایدئولــوژِی دگرگونــی )یــا بــه بیــان 
ــد در زندگــی  ــی را پنهــان می ســازد. توســعه جامعــه تنهــا می توان ــط اجتماعــِی حیات ــه( رکــود رواب ــوژی مدرنیت دیگــر ایدئول

شــهری درک و فهمیــده شــود آن هــم بــا تحقــق جامعــه ی شــهری.
3- چنانچــه شــخصی جامعــه شــهری را بــه عنــوان هــدف و غایــت صنعتــی شــدن تلقــی و درک ننمایــد و چنانچــه زندگــی 
شــهری مــادون و تابعــی از رشــد صنعتــی تلقــی شــود، فراینــد دوگانــه صنعتــی و شــهری شــدن، تمامــی معنــای خــود را از کف 
می دهــد. رشــِد صنعتــی، شــرایط و ابــزار جامعــه شــهری را فراهــم مــی آورد. اعــالم عقالنیــت صنعتــی بــه عنــوان امــری الزم 
و کافــی، نابودکننــده حــس )جهت گیــری و هــدف( فراینــد دوگانــه ی یــاد شــده اســت. نخســت، صنعتــی شــدن بــه نحــوی 
منفــی )بــا نابــودی شهرســنتی، ریخت شناســی آن و واقعیــِت مــادِی کاربــردی آن(، شــهری شــدن را تولیــد می کنــد. پــس از 
ایــن امــر، صنعتــی شــدن آمــاده ی انجــام کار اصلــی خــود یعنــی )تولیــد جامعــه ی شــهری( شــده و تولیــد آن را آغــاز نمایــد. 
ــورد  ــای م ــان دگرگونی ه ــد. در جری ــی وکشــاورزی آن، روئی ــط طبیع ــای شــهر باســتان و محی ــر ویرانه ه ــه شــهری ب جامع
ــرف  ــا ظ ــا ی ــه ج ــهر از این ک ــود. ش ــون می ش ــد و دگرگ ــر می کن ــدن، تغیی ــهری ش ــدن و ش ــن صنعتی ش ــه بی ــاره رابط اش
منفعــل محصــوالت و فراینــد تولیــد باشــد، دســت می شــوید. آن چــه کــه از واقعیــت شــهری و جابجایــی آن باقــی می مانــد 
ــانی  ــط کس ــزی، توس ــن مرک ــس، چنی ــت. از آن پ ــری اس ــز تصمیم گی ــواِن مرک ــه عن ــه ب ــام وظیف ــود، انج ــر می ش و فربه ت
ــای  ــد و نظام ه ــزار تولی ــرِل اب ــه کنت ــد ب ــرل می کنن ــری را کنت ــای تصمیم گی ــگ، قدرت ه ــات، فرهن ــان اطالع ــه خودش ک
بهره کشــی کار اجتماعــی نیــز ورود پیــدا می کننــد ]بدیــن دالیــل[، تنهــا یــک نظریــه بــه کاربــرد حقایــق عملــی و تحقــق 

کارای جامعــه شــهری قــادر اســت.
4- بــرای تحقــق موضــوِع یادشــده، ســازمان بنگاه هــای خصوصــی و برنامه ریــزی جهانــی، گرچــه الزمنــد، کافــی نیســتند. 
خیــزش رو بــه جلــوی عقالنیــت، تحقــق یافتــه اســت. ولــی دولــت و  بنگاه هــای خصوصــِی کســب و کار، قــادر بــه عرضــه ی 

مدل هــای عقالنیــت و واقعیتــی غیرقابــل چشــم پوشــی و ناگریــر، نیســتند.
5- تحقــق جامعــه شــهری برنامه ریــزی ای را می طلبــد کــه نیازهــای اجتماعــی، در عیــن حــال، نیازهــای جامعــه شــهری را 
ــط و هبســتگی های زندگــی شــهری( را ضــروری ســاخته اســت.  ــد. ایــن امــر دانش شــهر )دانــش بررســی رواب نشــانه  گیرن
ــه  ــه ب ــروی اجتماعــی و سیاســی ای الزم اســت ک ــدازه، نی ــه همــان ان ــی نیســتند. ب ــد، کاف ــن شــرایط، ضروری ان گرچــه ای
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ــه  ــم ب ــه( آنه ــه و ناشی نشــده از ارزش مبادل ــاخته هایی باخودنابیگان ــری دست س ــه Oeuvres )اثرهن ــده ب ــزار یادش ــل اب تبدی
نحــوی حیاتــی و الزم، توانــا باشــد.

طبقــه کارگــر از آثــار گسســته  شــدن ریخت شناســی باســتانی، رنــج می بــرد. طبقــه یادشــده قربانــی جداســازی و راهبــردِی 
طبقاتــی اســت کــه مجــوز خــود را از گسســتگی یادشــده اخــذ کــرده اســت. مشــکل کنونــی موقعیــت منفــی پرولتاریــا شــبیه 
همــان وضعیــت تشــریح شــده در باالســت. در کشــورهای اصلــِی صنعتــی، فالکت زدگــی پرولتاریــای قدیمــی کاهــش پیــدا 
کــرده و بــه محــو شــدن تمایــل دارد. امــا فالکتــی جدیــد گســترش می یابــد کــه عمدتــًا بــر پرولتاریــا اثــر می گــذارد، بــدون 
آن کــه از ســایر قشــرها و طبقــات اجتماعــی نیــز چشم پوشــی کنــد: فقــِر ســکونتگاه منعکــس در ســر پناه یعنــی فقــِر ســاکناِن 
تســلیم شــده بــه زندگــی روزمــره ای ســازمان یافته )در جامعــه ای بورکراتیــزه ی مصــرف ســازمان یافتــه و توســط آن(. بــرای 
آنانــی کــه هنــوز وجــود طبقــه کارگــر بــه عنــوان طبقــه ای خــاص را بــاور ندارنــد، آن چــه کــه مشــخص کننــده طبقــه یــاد 

شــده در زندگــی واقعــی اســت، جدایــی و کنــار گذاشــتن و فالکــِت اشــغال کنندگان طبقــه مــورد اشــاره اســت.
در چنیــن شــرایط دشــواری، آن هــم در قلــب جامعــه ای کــه بــه درگیــری بــا آن شــرایط توانــا نیســت، ولــی در عیــن حــال 
ــد ) آن هــم ]شــگفتا[ در  ــی نمای ــاز م ــد، مســیر خــود را ب ــده تمدن ان ــف کنن ــه تعری ــی ک ــد، حقوق ــی کن ــا را ســد م راه آنه
جامعــه ولــی بــر علیــه جامعــه و بــا فرهنــگ لیکــن بــر ضــد فرهنــگ(. حقــوق پیــش گفتــه، علیرغــم آن کــه کامــاًل پذیرفتــه 
ــوق  ــد. آن حق ــده رواج یافته ان ــه شــکلی فزاین ــوند، ب ــت ش ــی رســمی، ثب ــواد قانون ــوان م ــه عن ــه ب ــل از آن ک نشــده اند، قب
]مــواردی چــون[ حــِق اشــتغاال، مهــارت یافتــن، حــِق تعلیــم و تربیــت، حــِق بهداشــت، مســکن، اوقــات فراغــت ]بطــور کلـّـی[ 
حــق بــه زندگــی، چنانچــه بــه حیطــه عمــل اجتماعــی ورود پیــدا کننــد، واقعیــت را دگرگــون خواهــد کــرد. در کنــاِر حقــوق 
یــاد شــده کــه در حــاِل بــه کــف آمــدن می باشــند، "حــِق خــاص بــه شــهِر خــاص" ) آن هــم نــه حــِق بــه شــهر باســتانی، 
بلکــه حــق بــه زندگــی شــهری، حــق بــه مرکزیتــی نــو شــونده، حــق بــه مکان هــای برخــورد و مــراوده، مکان هــای مبادلــه، 
حــق بــه ضربآهنگ هــای زندگــی و کاربــرد زمــان، توانمنــد شــدن بــه کاربــرد کامــل و تــام و تمــاِم ایــن لحظه هــا، "]َدم[" 
و مکان هــا و غیــره( را برجســته مــی نماینــد. طــرح تقاضــا و تحقــِق زندگــی شــهری آن هــم بــه مثابــه قاعــده اســتفاده )از 
مبادلــه و برخــورد و مــراوده ای نادرگیــر بــا ارزش مبادلــه( بــر غلبــه بــه اقتصــاد )بــر ارزش مبادلــه، بــر بــازار و کاال( اصــرار مــی 

ورزد و در نتیجــه تقاضــا و تحقــق یــاد شــده بــر پیشــانی انقــالب بــا هژمونــی طبقــه کارگــر، حــک شــده اســت.
"حــق خــاص بــه شــهر خاص"بــرای طبقــه کارگــِر از مرکــز پــس زده، بــه حاشــیه رانــده شــده، از مالــِک شــهر بــودن نیــز 
خلــع گردیــده و در نتیجــه از بهتریــن نتایــج فعالیــت خــود محــروم گشــته اســت، اهمیــت و وضعیــت ویــژه ای بــه کــف آورده 
اســت. بــرای طبقــه کارگــر، حــق یادشــده کــه در عیــن حــال و همزمــان، هــم وســیله و هــم هــدف اســت، هــم راه اســت 
و هــم افقــی اســت کــه بایــد بــدان برســد: معــرف مبــارزه ای واقعــی اســت. ایــن عمــل همچنیــن معــرف منافــع و نیازهــای 
عمومــی تمــدن و منافــع خــاص تمامــی گروه هــای اجتماعــی و تمامــی ســاکنان ، همــان کســانی کــه اتحــاد، یکپارچــه شــدن 
و مشــارکت، برایشــان وســواس و فکــری دائمــی گردیــده اســت، لیکــن وســواس و فکــر دائمــی آنــان بــه عمــل درنمی آیــد 

و کارآیــی نــدارد، نیــز بــه شــمار مــی رود.
ــز  ــه مرک ــد نشــان داد ک ــل بای ــن دلی ــه همی ــه اســت. ب ــِی جامع ــی انقالب ــاد و اهــرم دگرگون ــه بنی ــه مثاب ــی ب ــد صنعت تولی
تصمیم گیــری شــهری دیگــر نمی توانــد خــود را در جامعــه ی کنونــی )جامعــه ســرمایه داری نــو یــا ســرمایه داری انحصــاری 
ــه حســاب آورد. در کشــورهای  ــود، ب ــت خ ــارج از مدیری ــا و خ ــارج از دارایی ه ــد، خ ــزار تولی ــارج از اب ــت( خ ــا دول ــط ب مرتب
ســرمایه داری نویــن، تنهــا بــا اراده کــردن و مســؤل شــدِن طبقــه کارگــر در امــر برنامه ریــزی و تدویــن دســتورالعمل سیاســی 
ــا آن زمــان  ــد. ت آن، امــکان تعدیــل زندگــی اجتماعــی و گشــودن عصــر دیگــری یعنــی عصــر اجتماع گرایــی فراهــم می آی
هــر دگرگونــی، ظاهــری باقــی می مانــد، آن هــم در ســطح نشــانه ها و مصــرِف نشــانه ها، زبــان و فرازبــان، گفتمانــی فرعــی، 
گفتمانــی بــر اســاس گفتمان هــای قبلــی. از ایــن روی ســخن گفتــن از انقــالب شــهری بــا مالحظالتــی همــراه اســت. بــا 

ایــن حــال ســوگیری تولیــد صنعتــی برپایــه ی نیازهــای اجتماعــی واقعیتــی فرعــی نیســت. قطعیــت مســئله کــه بــه برنامه هــا 
افــزوده شــود، آن هــا را دگرگــون می ســازد. بدیــن طریــق، اصــالح شــهری جهتــی انقالبــی در خــود دارد. اصــالح شــهری، 
بــه همان ســان کــه اصــالح کشــاورزی در قــرن بیســتم بــه  تدریــج از صحنــه محــو گردیــد، اصالحــی انقالبــی شــده اســت. 

ــد. ــا راهبــرد طبقاتــی مســلط کنونــی خــود را می یاب ایــن امــر راهبــردی را جــان می بخشــد کــه در ضدیــت ب
تنهــا پرولتاریــا می توانــد بــرای تحقــق جامعــه شــهری، فعالیــت اجتماعــی و سیاســی خــود را ســرمایه گذاری کنــد. پرولتاریــا 
بــه همــان نســبت می توانــد بــا نابــود کــردن ایدئولــوژِی مصــرف، معنــاِی فعالیــت تولیــدی و خالقانــه را بازتعریــف کنــد. بــر 
ایــن اســاس پرولتاریــا، دارای ظرفیــت خلــق انســان گرایی )اومانیســم( جدیــدی اســت آن هــم متفــاوت از انســان گرایی لیبــرال 
قدیمــی کــه دور یــا نوبــت آن در حــال ســرآمدن اســت، انســان گرایی جدیــدی بــرای انســاِن شــهری کــه شــهر و زندگــی 
ــه(  ــه ارزش مبادل ــه کــف آوردن و مــال خــود کــردن، ارزش مصــرف )و ن ــدگار، ب ــری مان ــر هن ــه اث روزمــره اش در شــهر، ب
بــدل می شــود. بــدل شــدنی خــاص و بــرای او، توســط خــود او، آن هــم بــا اســتفاده از تمامــی وســایل ممکــن، علــم، هنــر، 

فــن آوری و ســلطه بــر طبیعــت مــادی.
بــا ایــن حــال، تفــاوت بیــن Oeuvre )اثــر هنــری مانــدگار( و تولیــد، کاال یــا محصــول، پایــدار مــی مانــد. بــه معنــای تولیــد 
محصــول یــا کاال بایــد معنــای ســلطه علمــی و فنــی بــر طبیعــت مــادی را افــزود. در نکتــه اخیــر یــا ســلطه علمــی و فنــی 
بــر طبیعــت مــادی، معنــای اثــر هنــری مانــدگار )Oeuvre(، معنــای بــه کــف آوردن، تحصیلــی یــا اکتســاب )معنــای زمــان، 
فضــا، بــدن و تمایــل و خواســت( تســلط یــا نفــوذی قاطــع و چشــم گیــر دارد. و ایــن امــر در و توســط جامعــه ای شــهری کــه 
تــازه آغــاز شــده اســت، رخ مــی دهــد. اکنــون طبقــه کارگــر فــی البداهــه دارای حــّس Oeuvre یــا اثــر مانــدگار را نــدارد. مقدر 
بــوده اســت کــه اثــر مانــدگار، دســت ســاخته های بــا خــود نابیگانــه، بــه همــراه حرفه هــا، مهارت هــا و کیفیــت، محــو گــردد. 
در چــه جهاتــی مــی تــوان ایــن اندوختــه گرانقــدر، ایــن حــّس اثــر مانــدگار Oeuvre را یافــت؟ طبقــه کارگــر چنیــن حّســی را 
از کجــا بایــد بــه کــف آورد تــا آن را از طریــق وحــدت بخشــیدن آن بــا هــوش و عقــل تولیدگــر و منطــق دیالکتیکــی عمــل 
در آمیــزد و آن را بــه ســطح باالتــری برســاند؟ فلســفه و تمامــی ســنت فلســفی از یــک ســو و از دیگــر ســو، تمامیــت هنــر 
)البتــه نــه بــدون نقــد نبــوغ و توانایــی هنرمنــدان و نــه ســاخته هــای آنــان( حــاوی حســی از اثــر مانــدگار Oeuvre هســتند.

ــه ســوی نیازهــای اجتماعــی و کنتــرل  ــار از انقــالب اقتصــادی و سیاســی )برنامه ریــزی ســوگیری کــرده ب ایــن امــور برکن
دموکراتیــک دولــت و خودمدیریتــی(، نیازمنــد انقــالب فرهنگــی دائمــی اســت. 

له فــور در تزهــای بــاال از یــک ســو تأییــد می  کنــد کــه چــرا بایــد از "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص"، یــاد کــرد. او اگــر 
چــه حقــوق دسترســی محــور کــه در تــز شــماره7 بــه شــمردن بســیاری از آنهــا همــت گمــارده اســت را مــورد خطــاب قــرار 
می دهــد و وجــود آن هــا را الزامــی می دانــد، تأکیــد کــرده اســت کــه اواًل حــق خاصــی کــه شــهری خــاص را پدیــد مــی آورد 
حــِق بــه زندگــی شــهری نابــود شــده، بــه نوکــردن مرکزیــت شــهری از دســت رفتــه، حــق تصاحــب مکان هــای کنش هــای 
اجتماعــی و حشرونشــر، حــق کنتــرل و تعییــن ضرباهنــگ زندگــی و نظایــر آن ها  ســت، از ســوی دیگــر تحقــق آن نیازمنــد 
ــا  ــا عمــل انقالبــی دگرگونی آفریــن اســت. مهمتــر از ایــن مــوارد، "حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص" ب ترکیــب شــدن ب
انقــالب پایــدار فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی و نابود ســازی جامعــه و شــهر متکــی بــه ارزش مبادلــه، پدیــد می آیــد 
و می بالــد و پایــدار می شــود. چنــان کــه آمــد، بیهــوده نیســت کــه له فــور آن همــه بــه کمــون پاریــس و بــه جنبــش انقالبــی 
مــاه مــه 1968 عالقمنــد بــود. انقــالب از آن روی بایــد بــه وقــوع بپیونــدد و رهبــری آن را پرولتاریــا بــه معنــای عــام، یــا 
زحمتکشــان برعهــده گیرنــد یعنــی آنانــی کــه زندگیشــان بــا زجــر، رنــج، محرومیــت و بهــره دادن بــه اقلیتــی در آمیخته اســت، 
زیــرا انباشــت ســرمایه آن چنــان قدرتمنــد اســت کــه کســی یــا بنگاهــی داوطلبانــه و مســالمت جویانه از آن دســت نمی کشــد.
قبــل از پایــان دادن بــه بحــث چنــد نکتــه نیــز بایــد روشــن شــود. نخســت آن کــه در بحــث از "حــق خــاص یــا مشــخص بــه 
شــهر خــاص یــا مشــخص"، آن هــم بــه عنــوان صــورت مســئله، بایــد دو ســطح را از هــم تفکیــک کــرد تــا دچــار ســوءتعبیر 
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ــه  ــد، "حــق خــاص ب ــی نامی ــوان آن را ســطح تحلیل و کج فهمــی و اغتشــاش مفهومــی نشــد. در ســطح نخســت کــه می ت
شــهر خــاص" مفهومــی اســت ناظــر بــر حقــی کــه بایــد پدیــد آیــد آن هــم بــه دســت ســاکنان و در ایــن ســاختن، ســاکنان 
شــهر نیــز خــود بــه فراســوی وضــع موجــود رفتــه بــه تمامّیــت انســانی خــود نزدیــک و نزدیک تــر شــوند. پیش شــرط تحقــق 
چنیــن حقــی انقــالب فراگیــر و پایــداری آن اســت. اّمــا در ســطح دیگــر تالش هــای اصالحــی قــرار دارد کــه آن را می تــوان 
ســطح  گــذار یــا ســطح  مصداقــی، نامیــد. در ایــن ســطح  مفاهیــم از جوهــر تهــی شــده ای چــون حقــوق بشــر، حــق مشــارکت، 
حقــوق زنــان و از آنهــا مهمتــر، حــق متفــاوت بــودن، حــق دسترســی و مصداق هــای آن و حــق شــهروندی، شــش نــوع آن: 
شــهروندی اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، جنســیتی، قومــی- فرهنگــی و باالخــره شــهروندی جهانــی )حــق مهاجــرت(، و 
ــه شــهر در سراســر  ــب پروژه هــای حــق ب ــر می ســازد. تالش هایــی کــه در قال ــه ســطوح واقعــی نزدیک ت ــر آن هــا را ب نظای
جهــان بــه عمــل می  آیــد و در جــای خــود و بــا درک محدودیــت آنهــا، بســیار ارزنده انــد، از جملــه مــوارد حــق در ســطحی 
مصداقی انــد. فــوراً بایــد اضافــه کــرد کــه بســیاری از دولت هــا حتــی در جوامــع پیشــرفته بــا مصــادره کــردن مفهــوم حــق 
بــه شــهر، خــود پیشــگام بحــث از برخــی حقــوق لیکــن در چارچــوب ســرمایه داری نئولیبرال انــد. ایــن تالش هــا را نبایــد بــا 
کوشــش های راســتین کنشــگران عرصــه جامعــه مدنــی و از جملــه ســازمان های مــردم نهــاد اشــتباه کــرد. نکتــه مهــم دیگــر 
ــل  ــن دلی ــتن اســت. بدی ــاوت داش ــق تف ــا پیش شــرط ح ــه شــهرخاص" در بســیاری از جنبه ه ــاص ب ــه "حق خ آن اســت ک
"حق خــاص بــه شــهرخاص" بــا حــق متفــاوت بــودن، دارای میــزان قابــل مالحظــه ای هم پوشــانی اســت. باالخــره نکتــه آخــر 
اهمیــت  دادن بــه "حق خــاص بــه شــهرخاص" از دریچــه بنیادهــای اخالقــی اســت. زیــرا "حق خــاص بــه شــهرخاص"برای 
ــرا تحقــق حقِ خــاص مــورد  ــدل می شــود. زی ــی اخالقــی ب ــه ضرورت ــد، ب کســانی کــه جوهــر و اهمیــت آن را درک می کنن
بحــث بــه فضــای مبــارزه بــا ظلــم، اســتعمار، اســتثمار مخفــی و علنــی، بردگــی مــدرن یــا مصرف گرایــی بی پایــان، مبــارزه بــا 
از خــود بیگانه شــدن و ده هــا هنجــار و ارزش  اجتماعــی دیگــر کــه ســخت حیاتــی اســت، بایــد درآمیــزد. مــوارد منفــی یادشــده 

از دیــد و منظــری، اوج بی اخالقــی نیــز بــه شــمار مــی رود. در نتیجــه مبــارزه بــا آن هــا، امــری اخالقــی اســت.
دیویــد هــاروی اســتاد برجســته شهرشناســی و اقتصــاد سیاســی فضا، َدن میشــل اســتاد ممتــاز برنامه ریزی شــهری در دانشــگاه 
ســیراکیوز کــه بــا محبــِت تمــام، بــرای شــماره حاضــر فصلنامــه هفت شــهر، یادداشــت جالبــی در بــاب بی خانمانــی بــه عنــوان 
ــت  ــته اس ــا، نگاش ــردی بی خانمان ه ــای ف ــأت گرفته از ویژگی ه ــه نش ــه و ن ــرمایه و ارزش مبادل ــی از انباشت س ــری ناش ام
ــز می گــذرد، نیــل اســمیت اســتاد برجســته اقتصادسیاســی مــکان کــه دیگــر در  ــی از نظرخواننــدگان عزی و در شــماره کنون
ایــن خاکــدان نیســت، ادوارد. دبلیــو ســوجا، اســتاد مطــرح دانشــگاه کالیفرنیــا در پردیــس لس آنجلــس)UCLA( میشــل فوکــو، 
بــه ویــژه بــا طــرح مفهــوم هتروتوپیاهــا )heteropias( یــا دیگــر جــای )نوشــته فوکــو تحــت عنــوان یــاد شــده بــه وســیله ی 
آقــای صــادق ســهیلی پــور دانشــجوی کوشــای دکتــری شهرســازی بــه فارســی ترجمــه شــده اســت(، کــه کامــاًل اثرگــذاری 
زیمــل و له فــور بــر او قابــل ردیابــی اســت، فریدمــان، ایســین )Isin( و شــماری قابــل مالحظــه دیگــری، دیــدگاه له فــور را 
پــی گرفته انــد کــه بــه تقویــت جریــان فکــری تحــت عنــوان اقتصــاد سیاســی فضــا و نظریــه ی اجتماعــی- فضایــی- انتقادی، 
یــاری فــراوان رســانده اند. مانوئــل کاســتلز نیــز تــا اواخــر دهــه1980 بدیــن جریــان فکــری ســخت وابســته بــود. اجــازه دهیــد 
همــان گونــه کــه کتــاب حــق مشــخص بــه شــهر مشــخص بــا نقــل قولــی از نیچــه آغــاز شــده اســت نوشــته حاضــر نیــز  

بــا نقــل قولــی از او پایــان گیــرد:
"فقــط یــک جهــان اســت و آن جهانــی اســت دروغیــن، بــی رحــم، متناقــض، گمــراه کننــده و بــی معنــا. مــا بــرای نابــودی 
ایــن واقعیــت ]حقیقــت[ نیازمنــِد دروغ ایــم، بــرای زیســتن نیازمنــد دروغیــم. ایــن کــه دروغ گفتــن ضــرورت زندگــی اســت، 

خــود بخشــی از ماهیــت هــول انگیــز و متناقــض هســتی است.")ســمیال بــوک 1394: 20(
یک دو سه الم و دو سه نونی دگر بس کنم ای دوست تو خود گفته گیر  
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