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 چکیده 

اجتماعیِ فضا، مضمون اصلی نظريۀ تولید فضا است تنیدگی امر اجتماعی و امر فضايی، يا تولید  درهم

های شهریِ رايج، پرورانده است. لوفور در اين نظريه  منظور نقد نظريه ويژه به که هانری لوفور آن را، به

برای توضیح ديالکتیک تولید فضا از سه مفهوم فضای بازنمايی، بازنمايی فضا و پرکتیس فضايی 

دهد. بازخوانی و  اش راجع به زندگی روزمره جای می پردازی ن نظريهکند و آن را در مت استفاده می

ها، مفاهیم،  بندی دوبارۀ طیف وسیعی از ايده نقادی نظريۀ لوفور، درواقع در حکم بازنگری و صورت

های گذشته  آلیستی و پوزيتیويستی سده های فلسفی ايده هايی است که در سنت متدها و دستمايه

ای مفهومی برای  مايه اند. اين تالش نظری، در صدد است تا بُن رفته شدهکار گ درخصوص فضا به

شده با مناسبات سرمايه در اختیار بگذارد و به طور مشخص،  های جامعۀ شهری ارتباط دادن پويش

شود، وارد تحلیل اجتماعی کند. نتیجۀ  فضا را به مثابۀ چیزی که در روابط اجتماعی تولید و بازتولید می

تر اخیر کسانی همچون ديويد هاروی در امتداد آن، از  دهد که اين نظريه و کارهای تجربی ن میکار نشا

 پتانسیل بااليی برای توضیح و تبیین اجتماعی فضا و تغییرات آن برخوردار است.
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 طرح مسأله

بافتگی امر اجتماعی و امر فضايی در شهر با توسل به نظريۀ  هم ين جستار کندوکاو در بهقصد ا

ای که ناگزير گفتارهای نظریِ پیشین راجع به مسئلۀ تولید فضا را  شهری انتقادی است، نظريه

گیرد و موضعی انتقادی برای توضیح مسائل شهرهای  پرسش می مثابه گفتارهايی غیرانتقادی به به

کند. ايضاح  ی که زير سیطرۀ الگوی انباشت سرمايه در سرتاسر جهان قرار دارند، اتخاذ میمدرن

تنیدگی فرايندهای برساخت جامعه و تولید فضا مستلزم کاربست تلفیقی از بینش  درهم

شناختی و تخیل جغرافیايی است. ناگفته پیداست که شهر و مسائل مختلف آن از  جامعه

ها و تناقضات جوامع مدرن را در  است که امکان پرداختن به آسیبهايی  ترين دريچه مناسب

حال  يابند و هريک درعین های متنوع نمود می گذارد. مسائل پیچیدۀ شهری در فرم اختیار ما می

های ورود به تشريح و تبیین کلیت سامان  فرد خود است، امکان که واجد کیفیات منحصربه

يگانه چارچوب مفهومی مناسب »، 2تعبیر ديويد هاروی به کند. اجتماعی را برای ما فراهم می

شناختی و تخیل جغرافیايی است، چرا که در پس  کارگیری توأمان تخیل جامعه برای درک شهر به

(. از اين منظر، 8: 2971)هاروی، « ای نهفته است نظم ظاهری شهرها سازمان اجتماعی پیچیده

ای که برحسب آن شهر  ماعی بايد آن را با شیوهگر مسائل شهری برای درک تعامل اجت تحلیل

مثابه يک کل واجد  گیرد، ربط بدهد. شهر به شکل جغرافیايی يا فضايی مشخصی به خود می

کیفیتی نمادين است. بنابراين درک فضا مستلزم درک معنای نمادين آن و تأثیر پیچیده آن بر 

ای فضاهای  ها، فهم سرشت رابطه سی(. نکته مهم در اين نوع برر27رفتار آدمی است )همان: 

شهری است. هیچ مرکزی بدون پیرامون قابل تصور نیست و لذا بدون ارجاع به سامان اجتماعی 

ويژه مسئله  توان در مورد مسائل شهری و به مسلط و روابط اجتماعی/ فضايیِ مرتبط با آن، نمی

قصود کنار گذاشتن منطق فضا و فضاهای شهری صحبت کرد. شايد نخستین گام نیل به اين م

حال  های شهری، و در عین شناسی حاکم بر پژوهش ريزان شهری و روش تحلیلی برنامه

 کارگیری مفاهیم انتقادی و خلق گفتار جديدی جهت تفحص در مسائل شهری است. به

ها و  ای از مفاهیم، تئوری شناسی شهری نام گرفته است مشتمل بر مجموعه چه جامعه آن

است، از مکتب شیکاگو گرفته تا آراء متأخرتر « مسائل شهری»هت مطالعۀ رويکردها ج
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اند:  ها و بعضأ تضادها، در يک چیز مشترک بوده رغم نفاوت شناسان شهری جملگی، به جامعه

مثابه سیستمی اجتماعی ـ جغرافیايی.  پردازی کارکرد شهر به تالش نظری و پژوهشی برای مفهوم

است از اين گفتار مسلط خارج شود رويکرد انتقادیِ شهری است يگانه رويکردی که کوشیده 

ی هانری لوفور بارزترين مصداق آن است. همین نظريۀ شهری انتقادی « تولید فضا»که نظريۀ 

2است که پیتر مارکوزه
شمارد  کردن برمی سه مرحلۀ اساسی آن را افشا، پیشنهاد و سیاسی 

های مسئله و انتقال نتايج اين تحلیل به  یل ريشه(. افشاکردن يعنی تحل12: 2970)مارکوزه، 

کار گیرند؛ پیشنهادکردن يعنی  توانند آن را به هايی که در عمل به اين نتايج نیاز دارند و می آن

های واقعی برای  منظور ارائه پیشنهادها و استراتژی اند به هايی که متأثر شده کارکردن با آن

تر  لۀ سوم نظريۀ شهری انتقادی بايد کمک کند تا افشا ژرفدستیابی به نتايج مطلوب؛ و در مرح

بخشیدن به  کردن يعنی وضوح شود و نیاز به يک پاسخ سیاسی را نشان دهد، لذا سیاسی

چه افشا و پیشنهاد شده است و ذکر داليل پشت آنها و پشتیبانی از  های کنش سیاسیِ آن استلزام

کردن توجه به مسائل استراتژی  گذاری بر کنش. سیاسیيابی حول پیشنهادها از طريق تأثیر سازمان

گیرد و هر جا که مقتضی باشد، با مداخالت مستقیم در  های سازماندهی را دربرمی و پتانسیل

سنخ از سازماندهی پشتیبانی  های انتقادیِ هم ها و گاهی با طرح مسئله درون خود گروه رسانه

 (.10کند )همان:  می

سازد  های انتقادی آن را برجسته می ی که در نظريۀ لوفور سويهترين مفهوم شايد محوری

داند که  هايی می باشد، حقی که مارکوزه از منظر فرهنگی آن را فرياد آن 1«شهر به حق»مفهوم 

شدگانی از هر طبقه،  اند؛ بیگانه هايی که بیگانه شده اند، خواستِ آن مستقیماً طرد و سرکوب شده

ندان و بخش عمده روشنفکران که در برابر نظم مسلط که از بسیاری از جوانان، هنرم

: 2970کنند )مارکوزه،  کند، ايستادگی می شان ممانعت می شدن بسنده نیازهای انسانی برآورده

(. نظريه شهریِ انتقادی الجرم خود را در تقابل با رويکردهای عمدتاً غیرانتقادی پیش از خود 81

هر بحثی پیرامون آن بايد سیر تکوين فضای مفهومی آن را تا  تعريف کرده است، لذا برای شروع

ی هانری لوفور صراحتاً در برابر نظرياتی قد علم « تولید فضا»حد امکان دنبال کرد. خاصه نظريۀ 
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دانند و موجوديت پیشینی آن  کرده که فضا را ظرفی خالی برای تحوالت سیاسی و اجتماعی می

بندی شده است  هايی فلسفی صورت نظريه در ضديت با سنت گیرند. اين را مفروض و مسلم می

پندارند. اين نظريه با اتکا بر مقولۀ  که فضا را غیرسیاسی، غیراجتماعی، غیرتاريخی و مطلق می

بندی  کند. اگر اين تقسیم ها شورش می آلیست گرايان و ايده زمان علیه اثبات طور هم ديالکتیک به

کنندۀ فضا در سه دستۀ جوهرگرايان )منتسب به  های تبیین دگاهکلی را مبنا قرار دهیم که دي

منسوب است( و  2نیتس گرايان )موضع ربطی يا نسبی که به اليب دکارت و نیوتن(، نسبت

بندی است  شناختی عمدتاً منسوب به کانت( قابل صورت گرايان )موضع معرفت اپیستمولوژی

ريۀ شهریِ انتقادی از هر سه پارادايم گسست توان گفت که نظ گاه می (، آن91: 2972)افروغ، 

ها و مفاهیم  کرده است. همچنین به طور مشخص نظريۀ تولید فضای لوفور، تئوری

ها، کارکردگرايانی که در امتداد بینش تالکت  شناسان شهری مکتب شیکاگو، اکولوژيست جامعه

های شهری  گرايان، نظريه يدهگرايان، پد انديشند، فرهنگ پارسونز در مورد شهر و مناسبات آن می

های شهری که فضا را مستقل از روابط  لوئیس ورث، پال، رابرت ردفیلد و به نوعی تمام تئوری

کشد و همچون يک  شان غايب است، را به نقد می های دانند و در تحلیل اجتماعی و طبقاتی می

فضاهای شهری و ارتباط گیری  عیار، بینش مارکسی را در تحلیل چگونگی شکل ديالکتیسین تمام

 دهد. ها با امر اجتماعی مورد کند و کاو قرار می آن

هدف اين پژوهش تشريح اين مسئله است که اين گسست در چه ابعاد و سطوحی اتفاق  

ای اساساً اجتماعی  مثابه پديده افتاده است و نظريۀ انتقادی چگونه فرايند تولید فضا را به

 کند؟ تئوريزه می

 انگار های مطلق ادیِ تولید فضا و گذار از پارادایمنظریۀ انتق

ای از فضا، زمان  گرفتن ايدۀ فضای مطلق، به سمت تعريفی شبکه پرسش نظريۀ انتقادیِ فضا با به

شوند  طور جداگانه در نظر گرفته می بر اين اساس، فضاهايی که به رود. و جامعه پیش می

هايی  ها يا خوشه واسطه دسته ها و به های راه طۀ شبکهواس اند؛ فضاها درواقع به هايی صرف انتزاع

تعبیر هاروی،  (. فضای مطلق، به2972؛ در استانک: 2780يابند )لوفور،  از روابط هستیِ واقعی می
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کنیم. اين فضا متمايز از زمان  چیزی ثابت است و ما رخدادها را درون آن ثبت يا طراحی می

صورت  شود که به موماً همچون امری خطی ترسیم میاست. زمان نیز مطلق و ثابت است و ع

ای  (. اين تلقی از فضا تلقی202: 2970يابد )هاروی،  نهايت از گذشته به آينده امتداد می بی

موجود و ثابت بازنمايی  ای ازپیش مثابه شبکه نیوتنی، کانتی و دکارتی است که طبق آن فضا به

(. 200سوی محاسبه گشوده است )همان:  ت و رو بهگیری استاندارد اس شود که تابع اندازه می

دکارت بر مبنای فلسفۀ دوآلیستی خود قائل به ايدۀ فضای مطلق بود. برای دکارت امتداد فضا در 

شد و اين  وجودآمدن تعین خاصی از جهان مادی می سه بعد طول، پهنا و عمق بود که موجب به

پذيرتر  دهد، برای ما دسترس اجازه فهم آن را میبهترين شیوه به ما  واسطه علم، که به جهان به

شود که واجد صفاتی  (. در اين پارادايم فضا جوهری مستقل پنداشته می0: 2970، 2شد )الدن می

ترين حالت خود،  (. فضا خنثی و منفعل است و در محرک99: 2972باشد )افروغ،  از خود می

انگار بود. نزد  ديگر داشت، اما او نیز مطلقمقری برای تعامل چیزها است. کانت اگرچه اعتقادی 

او، فضا نه وجودی جوهری دارد و نه وجودی بالعرض، بلکه نوعی معرفت پیشینی است. فضا، 

ها است و کامالً از قلمرو تجربه جدا است. فضا  بندی پديده درست مثل زمان، ابزاری برای دسته

شد نیست. فضا يک صورت ذهنی ضروری يک مفهوم تجربی که از تجربه بیرونی انتزاع شده با

 (.98است و در نتیجه مفهومی پیشینی است )همان: 

گويد؟  انگار چه می حال پرسش اين است که نظريۀ انتقادیِ فضا در نقد اين پارادايم مطلق

دلیل برای فهم بهتر آن نیاز  همین باور لوفور، فضا نیمی در طبیعت و نیمی در انتزاع دارد، به به

امر انضمامی و انتزاعی را با هم بفهمیم. دقیقاً همانگونه که ما چکش را فقط زمانی داريم 

کنیم که از آن برای منظور خاصی استفاده کنیم، فقط زمانی نیز  عنوان چکش تجربه می به

شويم که انديشیدن دربارۀ آن را متوقف کنیم، يعنی زمانی که  ای هندسی با فضا مواجه می گونه به

پردازی کنیم. بین تصور ما از فضا که انتزاعی، ذهنی و هندسی  ی منظوری خاص مفهومآن را برا

است، و درک ما از فضا که انضمامی، مادی و فیزيکی است تقابلی وجود دارد. درک ما از فضا 

شدۀ انتزاعی هنوز وجه ديگری  زدايی گیرد، درحالی که فضای جسم بدن را نقطه آغاز حرکتش می

بندی لوفور اظهار  (. هاروی در تأيید اين صورت2972؛ در الدن، 2791ت )لوفور، از بیگانگی اس
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دهند، بلکه چارچوب فضايی خاص خويش را تعريف  دارد که فرايندها در فضا رخ نمی می

بودن فضا به اين معنی است که بايد آن را چون رابطۀ بین اشیا ذکر  کنند. از نظر وی، نسبی می

آن است که فضا وجود دارد به اين سبب که اشیا وجود دارند و با کنیم. معنای اين سخن 

توان گفت شئ وجود دارد که واجد مناسباتی با ديگر اشیا  يکديگر در ارتباطند. تنها زمانی می

های فلسفی دربارۀ ماهیت فضا پاسخی فلسفی  باور هاروی، پرسش باشد و آن را بروز دهد. به

 (.2971انسانی نهفته است )هاروی، ها در پراتیک  ندارند؛ پاسخ آن

تر است. او برای تحلیل فضا  نگاه میشل فوکو به فرايند تولید فضا در شهر، اندکی متفاوت

های علمی متوسل  های سیاسی و ديسکورس به مقولۀ ارتباط دانش و قدرت، يا فناوری

های فضايی ـ  يسسان ماتر های دانش را به های سیاسی و استراتژی شود. او پیوند فناوری می

کند و  گرايانۀ قدرت به جامعۀ انضباطی تحلیل می زمانیِ قدرت در گذار از شکل مطلق

گیرد )فوکو،  شناسانه در نظر می مثابه واحدهای شناخت های صنعتی را به دلیل ديسپلین همین به

واسطه  (. فوکو بر اين تأکید دارد که فضاهای خاص چگونه به2987؛ در پرايگ: 2786

شوند. بر اين  های قدرت، طراحی، ساخته و کنترل می های انضباطی و تکنولوژی سکورسدي

آمیزند و  اندازهايی فیزيکی در هم می گیری چشم اساس، دانش و فضا در راستای شکل

هايی در اختیار  معماری نیز در آن وسیلۀ مهمی برای ساختاردهی به روابط است. فوکو بینش

حال انطباق با شرايط کنونی برای تحلیل  اسبت تاريخی و درعینگذارد که دارای من ما می

های انضباطی است؛  گیری، کنترل و پاسبانی فضا به واسطۀ ديسکورس چگونگی تولید، شکل

های فضا عملکرد قدرت را در، از طريق، و بر فضا و  ها بازنمايی هايی که در آن ديسکورس

(. از نظر فوکو فضاهای 2970بانند )ژلنیتس: تا دهند بازمی هايی که در آن رخ می فعالیت

های گوناگون و متنوعی به خود  ای هستند و در نتیجه شکل ناهمگون، برساختۀ هر جامعه

ها و فضاها در  های میان مکان يابند. لذا تفاوت گیرند و در طول تاريخ تغییر و تحول می می

بودگی، محصول  تجربه مدرن شکلی جوامع مختلف در يکسانی و هم انعکاس مدرنیته و عدم

، به «فضامند کردن تاريخ»ای است. فوکو در پروژۀ  برساختگی فضاهای ناهمگون در هر جامعه

همراه کردن تحلیل فضايی و مکانی با تاريخ و زمان اصرار داشت و معتقد بود که فضا در هر 

 (.29: 2970شکلی از زندگی اجتماعی امری اساسی است )بزرگیان، 
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عنوان فیلسوفی متأثر از منتقدان راديکال مدرنیته، همچون هايدگر و نیچه،  فور بههانری لو

اش متوجه اساسِ سیستمی است که فرديت، عشق و تفاوت و آزادی و کارناوال را نابود  حمله

دهد. دغدغۀ اصلی لوفور زندگی روزمره است که  میانجی فضا انجام می کند و اين کار را به می

شده بر  ای تعريف های اجتماعی است. قدرت از نظر او مانند جبهه و گروه محل تالقی قدرت

(. 228: 2971روی يک نقشه نیست، بلکه همه جا حاضر است و همه جا در فضا هست )لوفور، 

طور که  قدرت در گفتارها/ کردارهای روزمره و امور معمولی ساری و جاری است، درست همان

ها و اشیا و  ها هست؛ قدرت در همۀ نشانه زرهی و موشکهای پلیس و خودروهای  در باتوم

باور لوفور، رسالت راستین تفکر انتقادی مطالعۀ زندگی  به (.227ها حضور دارد )همان:  ابژه

سوی رويدادهای  روزمره است؛ تفکر انتقادی بايد از موضوعات سنتی روی برگرداند و به

شود، روی آورد. معنای  چگونه تولید میمعمولی/ تکراری و اين که هستی اجتماعی اشخاص 

اين سخن آن است که بايد نوعی الگوی معنادار زندگی روزمره اشخاص نوعی را، در 

هايی که  خوانند و آگهی خرند يا اخباری که می ای مانند اشیايی که می های تکراری فعالیت

فور ما را به شنوند، جستجو کرد. گستردگی و پیچیدگی خاص حوزه مباحث و عاليق لو می

های فکری او، درک  کشاند. چرا که بدون اشاره به ريشه سمت آبشخورهای فکری وی می

 هايش و به ويژه نظريات او در مورد شهر و مسائل شهری دشوار خواهد بود. بسیاری از ايده

 های فلسفی نظریۀ انتقادیِ تولید فضا بنیان

تعريف و تمجیدها و نقدهايش از هگل و مارکس  ها و بعضاً هانری لوفور را بايد در پرتو اشاره

از يک سو، و هايدگر و نیچه از سوی ديگر فهمید. لوفور همانند مارکس همچنان به ديالکیتیک 

کند. او ديالکتیک  های هگل را رد می هگل وفادار است اما در گفتوگويی نقادانه بسیاری از ايده

کند. پويش  آلیستی آن را رد می او برداشت ايدهکند. نخست اينکه  هگلی را به دو دلیل نقد می

: 2979دهد )ژلنیتس،  ديالکتیکی از ديد هگل در مفهوم و در نتیجه صرفاً در انديشه رخ می

توان برای فهم زندگی واقعی و  دهد که اين ديالکتیک را نمی (. نقد لوفور نشان می218

مندی  مند هگل و اساس ايدۀ نظام مکار بست. نقد ديگر لوفور متوجه فلسفه نظا تضادهايش به

کند، فرايند شدن را  مند، جريان زمان را متوقف می است. از ديد لوفور، هگل در فلسفۀ نظام
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کند. اين خط انديشه مانع  دهد و در نتیجه ارزشمندترين رويکردش را تباه می بسته نشان می

و از اين رهگذر خودش را با  شود، زيرا گرايش دارد تا بر پرکتیس مسلط شود آزادی انسان می

(. با وجود اين، بسیاری از 202پیمان کند و حتی خودش به قدرت تبديل شود )همان،  قدرت هم

در ماتريالیسم ديالکتیکی لوفور ديده  2مفاهیم اساسی هگل همچون کلیت ديالکتیکی و لحظه

ن هماهنگی نه يکدست برد، اما اي در شکلی از هماهنگی به سر می« کل»شود. در فلسفه هگل  می

(. در واقع کل ديالکتیکی 06: 2972و يکنواخت، بلکه نوعی سلب و رفع دائمی است )اردبیلی، 

شود، بلکه ترکیبی از نفی و اثبات، وحدت  شده و بسیط محسوب نمی ای همسان هگل، هماهنگی

به عنوان  شود که نفی را و کثرت است. بر اين اساس، وحدت نهايی صرفاً در دل کلی محقق می

(. لوفور با اتکا بر کارهای اصلی هگل و برداشت 02اش درون خود دارد )همان:  عنصر برسازنده

رود. از نظر او منطق ديالکتیکی هگل به دنبال آن نبود که  ديالکتیکی او از منطق، به نقد او می

انديشه و خواست از طريق جستجوی نوعی آگاهی از وحدتِ  منطق صوری را براندازد، بلکه می

واقعیت، و شکل و محتوا از منطق صوری فراتر رود. منطق ديالکتیکیِ هگل هم به معنای روشی 

واسطۀ پويش انديشه، اما از نظر  است برای تحلیل و هم به معنای بازآفرينی پويش امر واقعی به

دوری  بعدی از رابطۀ بین شکل و محتوا های تک لوفور، هگل آشکارا بر آن بود تا از برداشت

که در آن هر يک از « حماسۀ عظیم ذهن»ها در  کاسه کردن هردو اين هم از طريق يک گزيند، آن

زمان  شوند، يعنی هم های واقعیت و انديشه در پويشی ديالکتیکی از شدن دگرگون می لحظه

(. لوفور نیز همچون هگل، 2979کنند )ترکمه:  شوند و تغییر می شوند، حفظ می برانداخته می

آلیسم هگل از کنشگری انسان آغاز کرده  داند. ايده انسانی روزمره را آغازگاه بحث خود می عمل

بعدی، اين فعالیت را تبیین و تشريح کند. لوفور با  بود و عمالً کوشیده بود، هرچند به شکل تک

او دريافت که انسان يک موجود زيستیِ »دارد:  لحنی تمجیدآمیز نسبت به هگل اظهار می

کند، يعنی  واسطۀ زندگی در جامعه خودش را در تاريخ تولید می شده نیست، بلکه به تعیین ازپیش

حال کیهانِ هگلی در نهايت چیزی جز جهانِ هگلِ  آفريند. بااين خودش را در فرايندِ زيستن می

ها  طلبی نظرورزانه خود او است و هنوز جهان انسان متافیزيسین نیست، کیهان هگلی مخلوق جاه

                                                           
1 moment 



  
 
 
 
 
 

 299     گیری مسائل ... نواع روابط دولت و جامعه در شکلتغییرات اتحلیل 
 

 

که منطق ديالکتیکی  (. بنابراين، درحالی72: 2979)لوفور، « مام واقعیت دراماتیکش نیستبا ت

کند، اما پروژۀ کلی هگل، حتی با شرايط پیشنهادی خود او،  سان روش حفظ می اعتبار خود را به

کند که  مندسازی انتزاعی خودارجاع را تولید می خورد، زيرا نوعی نظام آخر شکست می دست

شوند. اين  ای پايانی است که در آن تضادها در روح و در ايدۀ مطلق برطرف می نقطه معطوف به

های تجربی  اورد که از واقعیت وسخت درمی مندسازی انتزاعی سرانجام سر از جزمیتی سفت نظام

 (.2979جهانی فاصله دارد )ترکمه:  اين

اگزيستانسیالیستی پیدا درست مثل منطق ديالکتیکی، لحظه نیز در دستگاه فلسفی هگل وجهی 

شود، بلکه فقط در پیوند ديالکتیکی  کند، زيرا لحظه صرفاً به يک لحظۀ زمانی صرف اطالق نمی می

سازد. نظريۀ لوفور دربارۀ لحظه، که ناظر به حضور در  شناسی خود را محقق می تاريخ و هستی

شدن هستند  ای از نابیگانه نهها از نظر او نمو زندگی روزمره است، بنیادی برای رهايی است. لحظه

که در برابر ازخودبیگانگی حاکم بر زندگی روزمره، همچون کار هنری و عشق و پیکار، انسان را از 

(. لحظه آن زمانی است که بنا به 291: 2971راد،  دهند )افتخاری سردرگمی و رازگونگی نجات می

شکند و  بار را در هم می کسالت آيد، وضعیت ای اصیل درمی صورت لحظه معیارهای شخصی ما به

ای از  فرانسه را نمونه 2708کشد. لوفور تجربۀ جنبش می  قواعد زندگی روزمره را به چالش می

های معمول دست پیدا  ای ورای حاالت عادی و فعالیت دانست که در آن فرد به تجربه لحظاتی می

ند، بلکه افشاکننده امکاناتی است که ک فقط زندگی روزمره را نفی نمی جا نه کند. لحظه، در اين می

دنبال ايجاد دگرگونی راديکال در زندگی  توان به در آن نهفته است. با توسل به اين مفهوم می

(. لوفور از همین مفهوم در 209بخشیدن به بیگانگی حاکم بر آن بود )همان:  روزمره و پايان

کند که فرد مدرن  هايی استفاده می های خود دربارۀ فضای شهری برای اشاره به موقعیت بررسی

های  ها توجه به تجربه تواند از شر ازخودبیگانگی در دستگاه مسلط خالصی يابد. توجه به لحظه می

تواند رازگشايی، آشکارگیِ  هايی که فرد می نبودن است، موقعیت آشکارشدن حس ازخودبیگانه

های  ها در واقع دريچه لحظه (.202: 2970احساس و حضور نَفس را تجربه کند )بزرگیان، 

اند در مقابل ازخودبیگانگیِ روزافزون ما در زندگی روزمره. بر اين اساس، اگر زندگی  نجات

تعبیر لوفور، به مستعمرۀ کاپیتالیسم بدل گشته، پس نقد زندگی روزمره  ای است که به روزمره عرصه
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در زندگی روزمره، وقتی ». از نظر او دادن به بیگانگی کردن و پايان گامی است در جهت هنرِ زندگی

شويم که در  ايم؛ و وقتی متقاعد می بینیم، اغلب به بیراهه رفته کنیم که همه چیز را کامالً می فکر می

کند. عملی که توهم مضاعف را  ها رخنه می ايم، روزنۀ نوری از پیش در سايه تاريکی غوطه خورده

(. تأمل در 229: 2971)لوفور، « باتجربه است خواهد نشان دهد، نیازمند دقت يک جراح می

دهد، يعنی امکان دگرگونی و  فرض قرار می های زندگی روزمره توانايی مداخله را پیش وضعیت

ريزی و خردورزی نباشد. انجام  ای که ديگر مبتنی بر نهادهای طرح و برنامه تغییر در زندگی روزمره

عنوان يک  های اجتماعی ـ تحلیلی است و به ا تجربههای مفهومی ي چنین پراکسیسی نیازمند تحلیل

کم بر  پرکتیس اجتماعیِ فراگیر، جزئی از انقالب فرهنگی است که بر امحای تروريسم، يا دست

 ، استوار است.2امکان يک مداخلۀ ضدتروريستی

نیز که از نظر او هايدگر  گردد، يعنی به اين جا برمی نقد اساسی لوفور به هايدگر نیز به همین

کوشیده است زندگی روزمره را، که حاوی پتانسیل هنری و انقالبی عظیمی برای دگرگونی 

رغم انتقاد از هايدگر، بسیاری  است، تحقیر کند و آن را نوعی قلمرو هستی غیراصیل برشمارد. به

های لوفور درخصوص نقد عقالنیت تکنیکی و فضای انتزاعی ريشه در فلسفۀ هايدگر  از انديشه

گیرد که مدرنیته را نمودگار سلطۀ قومی، طبقاتی،  . انديشۀ هايدگر در صف کسانی قرار میدارد

محوری، ويرانگری طبیعت و زوال اجتماع و سنت، سربرآوردن از  امپريالیسم اروپايی، انسان

                                                           
ای است که نه با خشونت و سرکوب مستقیم،  مازادسرکوبگر، جامعه تروريستی يا جامعه در مفاهیم لوفور، جامعه .2

نوشتار و کتب مقدس  ٔ  کند. او در واقع عقالنیت و سلطه بلکه از طريق ايدئولوژی و هنجارين کردن نظم عمل می
تروريستی، ترور و وحشت پخش و منتشر  ٔ  داند. در يک جامعه جوامع تروريستی می ٔ  و اجبار را خصیصه

شود؛ اعضايی  های گوناگون بر تمام اعضای جامعه اعمال می شود، خشونت همیشه پنهان است و فشار به شکل می
بشری، سنگینی آن را جابجا کنند. هر فردی يک تروريست  توانند از خشونت پرهیز کرده و با تالش فوق که تنها می

ترتیب ديگر نیازی به  شود چرا که میل دارد ـ حتی برای مدتی کوتاه ـ در قدرت باشد. بدين محسوب می
دهد. از طرفی  دهد و سرانجام خودش را مورد سرزنش قرار می ديکتاتوری نیست. هر عضوی ذات خود را نشان می

واند در يک نقطه واقع شده باشد زيرا از هر نقطه و از هر جايی و از هر چیز خاصی ناشی ت وحشت و ترور نمی
افراد را تسلیم يک کل  ٔ  طور جداگانه بر هر فرد و عضوی از جامعه تسلط دارد و همه شود؛ يک سیستم به می
ها که در  ست، به جز آنکند، يعنی تسلیم يک استراتژی و يا يک هدف پنهان که البته برای همگان ناشناخته ا می

ای  برد. اما اين بدان معنا نیست که چنین جامعه کند و چیزی را زير سؤال نمی اند. بنابراين کسی شک نمی قدرت
کند تا  خورد، در حالی که هر کاری می تواند از تغییر و دگرگونی اجتناب کند، زيرا به يک وضعیت بحرانی برمی می

 (.2971از آن اجتناب ورزد )لوفور: 
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(. از نظر کالرک، 29: 2971دانند )کالرک،  خودبیگانگی و مرگ فرديت در بوروکراسی، می

بار آورده است. اين  ای است که تمدن غربی به رهايی از نوعی يکپارچگی انديشهدغدغۀ هايدگر 

فقط تهديدی برای خود زمین  گیری جهانی تکنیکی ـ علمی انجامیده است که نه تمدن به شکل

منزلۀ شکل  ها را صرفاً به بلکه تهديدی برای گوهر انسانیت است، چرا که چنین تمدنی انسان

نگرد. هايدگر اين ادعا را که مشخصۀ  عنوان زائدات تولید می ادی يا حتی بهديگری از منابع اقتص

کند. از نظر او درست است که فرد در عصر جديد خود را از  عصر جديد فردگرايی است، رد می

گرايی مشخصۀ ماهوی عصر جديد نیست و با  قیود سنتی رها ساخته است، اما فردگرايی و ذهن

گرايی نیز کامالً گسترش يافته است )اباذری،  گرايی و عینی ی، جمعگراي رشد فردگرايی و ذهن

(. هايدگر در مسیر فهم بنیادين فلسفه و تمدن اروپايی از چیزها، از يونان باستان 962: 2999

های تکنیکی و  باوری، يعنی اشتیاق وافر به شیوه ای تشديد و تقويت نظريه تاکنون، ردپای گونه

کند )کالرک،  تری از وجود را دنبال می اه با آن فراموشی شکل با شکوههمر ساز شناخت، و عینی

کشد. از نظر او هنر شیوۀ  (. او در مقابل تأکید وافر بر اين نوع شناخت، هنر را پیش می12: 2971

اش که گويی از بیرون  غیرنظری شناخت است که با آرمان دانش نظری، يعنی دانش رها از ابژه

 کند، مطابقت ندارد. يهی فرض میطرفانه آن را بد بی

بخشی پرکتیس هنری باور دارد. از ديد او، پرکتیس هنریِ رهاشده  لوفور به اين توان رهايی

کاهد، شکلی از کنش را  های تقسیم کار، که هنر را به فعالیتی تخصصی فرو می از محدوديت

سان  سازد. هنر به پارچه میدهد که خرد را با طبیعت، و عقالنیت را با خودانگیختگی يک نويد می

کند که فاقد ويژگی بیگانگی است و  آفرينندگی روزمره به امکان شکلی تولیدی از کار اشاره می

يکپارچگی فرآورده و تولیدکننده، وحدت امر فردی و امر اجتماعی، يکپارچگی هستی طبیعی و 

گاه  شهر مدرن، که تجلی(. برای هايدگر، در 9: 2979بخشد )ترکمه،  هستی انسانی را تحقق می

ها به صورت آن  شدنِ چیزها بر انسان همین معرفت نظری مدرن است، ساختار کلیِ نمايان

ای  نامد، يعنی نوعی از بازنمايی که جهان را همچون ابژه می2«در قاب نهادن»چیزی است که وی 

واسطۀ احساسات،  تر بیدهد. اين جهان در تقابل با جهان کم شده در برابر افراد قرار می بندی قاب
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گیرد. هايدگر درواقع خواهان  يابیم قرار می ها که ما خود را در آن می عواطف و بهره

يابی به قلمرويی از حقايق تغییرناپذيرِ  ساختن علم مدرن است. از نظر او شوق دست متواضع

چنان موضع کردن خِرَد انسانی همچون دارندۀ شايستۀ  گوهرين در زير پديدارها، در حکم فرض

منديش برتر رود يا به آن نوع حقیقت قطعیِ  تواند از تاريخ که انديشه نمی درحالی زمانی است، بی

های غربی حالتی آرمانی يافته، جز در خیال، دست يابد )کالرک،  مند که در فرهنگ ناجهان

گیرد.  س می(. اين همان رويکرد تاريخی است که لوفور آن را از هايدگر، نیچه و مارک18: 2971

نیچه نیز همچون هايدگر و مارکس اعالم کرده بود که فقدان حس تاريخی، شکست خانوادگی 

همۀ فالسفه است. او همچنین در انتقادی شبیه به آنچه هايدگر از کل تجربه و تمدن غربی به 

عمل آورده بود، انتقاد خود را متوجه ساختارهای شناخت در عصر جديد ساخته بود. در نظر 

دهند، جهانی که بسیار از آنچه هنگام توصیف  یچه، علوم، جهانی بیگانه را به ما نشان مین

کرديم،  مان درباره جهان تصور و انديشه می ها و امیال گفتن از احساس مان و سخن تجربیات

باور برخی شارحان،، نظريۀ زبان نیچه مرحلۀ مقدماتی  (. به29: 2،2971متفاوت است )پیرسون

(. عالوه بر اين، لوفور، در ايده 202: 2979، 1آيد )اشمید شمار می لید فضای لوفور بهنظريۀ تو

دار نیچه است. نیچه زندگی متفکرانه را تبلیغ  نیز وام« مثابه اثر هنری زندگی روزمره به»و « لحظه»

شويم،  ها ملحوظ ترين قله کند که از جهان دوری گزينیم تا تنها از مرتفع کند و پیشنهاد نمی نمی

کنیم، بلکه همواره در حال خلق آن هستیم  گاه صرفاً دربارۀ جهان تأمل نمی چرا که ما هیچ

واسطۀ اين امر که بیشتر  (. بر اين اساس، موجودات انسانی از حیوانات، به76: 2971)پیرسون، 

ديدن تر با  های پست های برتر خود را از انسان شنوند متمايز هستند و انسان بینند و می می

کنند و در اين میان اين هنر است که ما را با  اندازه بهتر شنیدن متمايز می انديشمندانه و بی

ای بسازيم. از  آرايد تا بتوانیم از خود پديده ها و بیش از همه با وجدان خوب می ها و دست چشم

نیازمنديم تا آن نظر نیچه، ما به هنر شاد، مواج، پرتحرک، رقصان، ريشخندآمیز، کودکانه و آسوده 

کند از دست ندهیم  آزادی را که در ورای چیزها قرار دارد و آرمان ما آن را از ما طلب می

 (.79)همان: 
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2 Schmitt 



  
 
 
 
 
 

 295     گیری مسائل ... نواع روابط دولت و جامعه در شکلتغییرات اتحلیل 
 

 

طور که مالحظه شد، لوفور با اتکا بر میراثی که فلسفۀ انتقادی برای او بر جای گذاشته  همان

عنوان کانون  مره بهکند که بر زندگی روز است به سمت تدوين معرفتی اجتماعی حرکت می

بیند، او را  ای تاريخی که برای اين تغییرات تدراک می تغییرات و امور انسانی تمرکز دارد و سوژه

کشاند. اين سوژۀ تاريخی همانا انسانی تاريخی است که در تعامل  می« انسان کامل»به سمت ايده 

د. از نظر وی، تاريخ زن منزلۀ موجودی اجتماعی و طبیعی، تاريخ را رقم می با خودش به

اجتماعی، تاريخ تصرف طبیعت از سوی انسان و تاريخ طبیعت خاص خود او است. کار 

اجتماعی و کنشگری اقتصادی وسايل اين تصرف هستند، اما کار اجتماعی و کنشگری اقتصادی 

ل خود ذات انسان نیستند و بايد از انسان اقتصادی فراروی کرد، تا آزادی انسان کام خودی به

کند  جايی که انسان کامل است، ذات چندگانه خودش را تصرف می آشکار شود. انسان تا آن

وجه انسان را به انسان اقتصادی تنزل  هیچ کند که مارکس به (. لوفور تأکید می271: 2979)لوفور، 

اً لزوم« انسان تولیدشده»نداد، بلکه خواهان فرا رفتن از انسان اقتصادی بود. مقصود لوفور از 

های  های انسانی را به فعالیت ای بود که توانايی انسان ابزارساز )که مخلوق شرايط غیرانسانی

نظر از  کاست( نیست. همچنین، انسان کامل، جهانی است صرف ابزاری صرفاً سودگرايانه فرو می

ه پیش از ای است ک ـ ابژه زنده انسان اقتصادی عمالً موجود يا انسان ابزارساز. انسان کامل، سوژه

واسطۀ اين  شود. انسان کامل به پاره و تفکیک و به ضرورت و انتزاع زنجیر می هر چیز پاره

شود ولی طبیعتی آزاد. او مانند طبیعت به  رود؛ او طبیعت می سوی آزادی پیش می گسستگی به

شود، ولی با در دست گرفتن کنترل اين طبیعت. انسان کامل انسان  يک تمامیت بدل می

(. اما پرورش و تولید اين انسان، جز در يک کامیونیتی آزاد، 161است )همان: 2«شده زدايی نهبیگا»

تواند متحقق شود. اين کامیونیتی پايانی است بر پیشاتاريخ انسان، بر تاريخ طبیعی او و بر  نمی

وجه  هیچ گرايی ماتريالیستیِ لوفور به دورانی که او کامالً از حیوانات متمايز نشده بود. انسان

گرايی در پی  داند. اين انسان تنوعات فرهنگی، ملی و انسانی را مخل پروژۀ مبارزاتی طبقاتی نمی

شان  های ها را از محدوديت خواهد آن ها را نابود کند، بلکه برعکس، می آن نیست که کامیونیتی

مل است. انسان کامل گرايی نه جامعه، بلکه انسان کا برهاند و پربار سازد. برترين لحظۀ اين انسان

های  فرد آزادی است در يک کامیونیتی آزاد. او فرديتی است که در گوناگونی بیکران فرديت
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ممکن شکوفا شده است. اين فرديت، جز در يک کامیونیتی و جز در زندگی روزمره افراد 

ـ  های سیاسی تأثیر فرم شدت تحت تواند متحقق شود. و از آنجا که زندگی روزمره به نمی

ها  ها نیست. اين فرم اقتصادی و اجتماعی است، برای تحقق آن گريزی از رويارويی با اين فرم

کنند. لذا فضا هم حامل و حاوی  واسطۀ فضا است که خود را بر کنشگران اجتماعی تحمیل می به

روابط قدرت در جامعه است و هم خود، بخشی از آن است. فضا برای لوفور اهمیت بسیار 

رد زيرا زندگی جديد و انسان جديدی که وی مد نظر دارد مستلزم خلق فضای جديد زيادی دا

ريزان  ها و برنامه ها و شرکت ساالر از يک طرف متوجه دولت ساالر و سرمايه است. نقد فضای فن

هايی اجتماعی است که به گمان وی بايد در برابر  و معماران است، و از طرف ديگر متوجه گروه

هايی در برابر آن  ها مقاومت کنند و ضدفرم فضا و تولید اجتماعی آن از سوی آناين سلطه بر 

 (.2970قرار دهند که به خود زندگی اهمیت بدهند )کلمن، 

 سه لحظۀ دیالکتیکی در تولید فضا

 شود، بلکه از ديد لوفور کل نظام شکلی فضامند برساخت و بازتولید می  فقط جامعه به  نه

میانجی فضا مرتفع  اش را به صد سال گذشته بخش اعظم تضادهای درونی يکداری هم در  سرمايه 

اش را برای  داری توانسته است تضادهای درونی آنچه رخ داده اين است که سرمايه»ساخته است. 

گذرد در دستیابی به  می سرمايهاثر کند و درنتیجه در يکصدسالی که از زمان نگارش  يک سده کم

ای: با  دانیم به چه وسیله توانیم محاسبه کنیم که به چه قیمتی؛ اما می میرشد موفق بوده است. ن

هايی که لوفور پیش  ترين پرسش يکی از محوری(. 92: 2971)لوفور، « اشغال فضا، با تولید فضا

شود؟ جستجو برای يافتن پاسخ اين سؤال،  کشد اين است که فضای اجتماعی چگونه تولید می می

که فضای اجتماعی، تولیدی  تولید فضا کشانده است که داللت دارد بر اينوی را به سمت ايدۀ 

کنند اين  هايی که اين نیروها را ساماندهی می اجتماعی است. به باور لوفور، نیروهای مولد، به آن

داری، فضای  فضای کلی سرمايه»رو  دهد فضا را کنترل و حتی آن را تولید کنند. از اين امکان را می

کند. اين ظرفیتِ مولد به کل فضای کره زمین و  ای را بازنمايی می و همگن ارزش مبادلهاقتصادی 

ويژه علوم فیزيک  ها به ای از تکنیک واسطۀ مجموعه شود. فضای طبیعی، به فراتر از آن گسترانده می

تولید (. از نظر او 222: 2971)لوفور، « شود ای اجتماعی تبديل می و اطالعات، نابود و به فراورده
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تنیده تقسیم کرد. لوفور اين سه بعد يا فرايند را مشتقات يا  توان به سه بُعد يا فرايندِ درهم فضا را می

شوند و بر همین قیاس به دو  نامد. اين سه لحظه به دو شیوه تعین می های تولید فضا نیز می لحظه

های  بازنمايی»، «فضايی پرکتیس»گانۀ  شوند. اين سه لحظه از يک سو به سه گذاری می شکل نام

، و «تصورشده»، «شده درک»کنند، و از سوی ديگر، به فضای  اشاره می« فضاهای بازنمايی»، و «فضا

(. در اين ورسیون از نظريۀ فضا امر فیزيکی، ذهنی و 211: 2979اشاره دارند )اشمید، « شده زيست»

شناختی  رافیايی، تاريخی و نشانهخورند. لوفور در طرح خود، تحلیل جغ اجتماعی به هم پیوند می

کند که جوامع گوناگون چگونه در طول زمان از  آمیزد و بر اين موضوع تمرکز می را در هم می

شوند. برای درک بهتر اين موضوع الزم  شده در شکل، و نیز در معنا برخوردار می فضايی خاص

 است سه بُعد اساسی تولید فضا تشريح شود.

1پرکتیس فضایی
 

ها  منظور طراحی شده است که دريابیم جهان چگونه توسط سوژه م پرکتیس فضايی بدينمفهو

میانجی  ها فضا را ضرورتاً به شود. پاسخ فوری لوفور به اين پرسش آن است که سوژه درک می

ها خودِ فضا را در متن زندگی روزمره، با همۀ تناقضاتش، و  عالوه، سوژه کنند. به فضا فهم می

های فضايی، زندگی هر روزه و واقعیت شهری  کنند. پرکتیس سلیم درک میمدد عقل  به

ای، تداوم و توان فضايی خاصی  سان انسجام جامعه کنند و بدين تری را ساختاربندی می گسترده

(. پرکتیس فضايی در واقع همان فضای 2979؛ در مريفیلد: 2772کنند )لوفور،  را تضمین می

ت گشوده به روی لمس و احساس فیزيکی است. فضا برای ما مادی يا فضای تجربه و درياف

لمس و تعامل حسی ما با ماده است، همان فضای  تر، جهان قابل تمام هرچه سادگی ها به انسان

(. کنش فضايی، شکلی از کنش اجتماعی است که لوفور 2970تجربۀ فیزيکی و حسی )هاروی: 

آنکه به تصوير کشیده شود، تجربه شده است.  داند که پیش از آن را امری زيسته و مستقیم می

های آن است تا بر فضای نظری و انتزاعی. به  جا بیشتر تمرکز بر فضايی ملموس و کنش لذا اين

اين ترتیب در کنش فضايی برتری با تولید روابط اجتماعی است که در کنش اجتماعی مستقیم و 

های فیزيکی،  های فضايی به جريان نشطور کلی ک (. به16: 2792زيسته نقش دارند )لوفور، 
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کند. تاريخ  شود که در فضا بازتولید اجتماعی را تضمین می ها و تعامالتی اطالق می دگرگونی

تحوالت اجتماعی تا حدودی از مجرای تاريخ مقوالت فضا و زمان و مصارف ايدئولوژيک اين 

بايد دشواری  جامعه میای برای دگرگونی  آيد و بنابراين هر پروژه مقوالت به چنگ می

 (.180: 2976ها و مفاهیم فضايی و اجتماعی را بپذيرد )هاروی،  های دگرگونی کنش پیچیدگی

 1های فضا بازنمایی

هايی است که امکان شناخت روزمره  ها و معانی و شناخت های فضا شامل تمامی نشانه بازنمايی

قلمرو تولیدکنندگانی همچون معماران،  کنند. بازنمايی فضا های فضايی را فراهم می از پرکتیس

ريزان، شهرسازان و مهندسان اجتماعی است که فضا را در ذهن و بر اساس ايدئولوژی  برنامه

دادن وابستگی بازنمايی فضا به لحظه و بستر  جا نشان دهند. هدف در اين معینی پرورش می

که  سیاسی فضا دارد. مادامخاص آن است که نقش مهمی در تولید ابعاد اجتماعی، اقتصادی و 

تولیدکنندگان فضا بازنمايی انتزاعی فضا را مبنای عمل خويش قرار دهند، ناگزير شکافی عظیم 

شود. ضعف اصلی فضاهای مدرن نیز در ابتدا اين  میان اين فضاها و تجربه زيسته ايجاد می

اصلی خود بازتولید  هايی از فضاهای پیشامدرن بودند که خارج از بستر بودکه اين فضاها تکه

کشی، نظامی و  ای برای علوم نقشه های فضا عرصه (. بازنمايی222: 2970شدند )کلمن،  می

بینی  های مرتبط، جهان ها، کارمندان و مأموران سازمان واسطۀ تکنوکرات تکنیکی است که به

کند. تولید  می ها، دانشگاهیان و مالکان را بر فضا تحمیل ها، شرکت گرانه دولت انتزاعی و سلطه

زنند،  گرا و نمادگرايی مردمحور رقم می اين نوع لحظۀ فضايی را دولت، سرمايه، دانش عقل

ها و  ريزان، معماران، بسازبفروش دست متخصصان دولتی )يعنی برنامه کاری که معموالً به

شود  می کنند( انجام پردازی و تولید می های فضايی انتزاعی را مفهوم هايی که محیط تکنوکرات

کشی را  (. نیکالس بالملی با اتخاذ رويکردی تاريخی سیر پیدايش علوم نقشه21: 2979)لوفور، 

طور مثال، پیمايش يکی از  رسد که، به گیرد و به اين نتیجه می تا اوايل پیدايش استعمار پی می

استعماری کردن فضاهای  ترين ابزارهايی بود که با مطالعه و بررسی فضا، در خدمت تهی اساسی

پیمايش يکی از ابزارهای قدرتمند در دسترس هر يک از مستعمرهای سلطنتی »از تاريخ بود. 
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ترين منبعشان  شان از طريق تخصیص زمین، يعنی اصلی های متفاوت سیاسی برای برقراری آرمان

 های دقیق در بسیاری از قلمروهای استعماری در اولويت قرار داشت، زيرا بود. توسعۀ پیمايش

کرد؛ فرايندی که در  های خالی عمل می در راستای سازماندهی، کنترل و ثبت لوکیشن زمین

جهان نوين اغلب متضمن غصب کنترل از افراد بومی است. در واقع کار پیمايش، ترسیم فضا 

اش يعنی، نقشه، طرح و روزنامه،  گانه عنوان ابژه محاسبه بود. پیمايش با توپخانه سه به

« آمد ای که به تصرف ذهن درمی ای دريافتنی، ابژه ود برای تبديل فضا به ابژهای ب استراتژی

 (.216: 2970)بالملی، 

گزاران  ريزان و قانون بر اين اساس، نقشه مدرن که مستقیم و غیرمستقیم از ايدئولوژی برنامه

را به فرد گیرد، مشوق ديدگاهی نسبت به مالکیت است که آن  ها نشأت می و حامیان و اربابان آن

گذارد.  سازد. خشونت به فضايی نیاز دارد و قانون، اين فضا را در اختیارش می و فضا مرتبط می

ها يا به  ها و پیمايش آفريند. اما تصويرپردازی خاص نقشه قانون فضايی امن برای خشونت می

ديگر کند.  عبارتی ديگر، همان بازنمايی فضايی، گرايش به آن دارد تا تقصیر را معطوف به جای

شويم تا  های اجتماعی مالکیت و قانون، فريفته می جای متمرکزشدن بر خشونت ترتیب به اين به

ها و  کشی آنکه به طور انتقادی به تحلیل نقشه شان محکوم کنیم، بی خاطر لوکیشن متمردان را به

رتباط با اين امر، (. در ا219کنند )همان:  هايی بپردازيم که اين لوکیشن را ترسیم می جابجاسازی

ها با کنار گذاشتن همه عناصر خیالی و باورهای دينی، همچنین تمامی  هاروی معتقد است نقشه

های کارکردی انتزاعی و کامالً در راستای انتظام  ها، به نظام های تجارب مندرج در تولید آن نشانه

ها را به  برداری ثبتی نقشه شههای نق ها در فضا تبديل شدند. علم تهیه نقشه و تکنیک واقعی پديده

ها حقوق مالکیت را در اراضی، محدودهای سرزمینی،  توصیفات اکید رياضی تبديل کرد. آن

قلمروهای اداری و کنترل اجتماعی، مسیرهای ارتباطی و غیره تعريف کردند. نقشه در واقع 

رد فضا است ها در مو بخشی به تنوع جزئیات سفرها و داستان سازی و شیئیت همانا همگن

 (.918: 2976)هاروی، 

داری  شود. از نظر او، سرمايه بحث لوفور دربارۀ بازنمايی فضا شامل حوزه معماری نیز می

اند که بازتاب جهان دادوستد در سطح  داری، نوعی فضای انتزاعی را تولید کرده و نوسرمايه
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های  انتزاعی به شبکهالمللی، و نیز قدرت پول و سیاست دولت است. اين فضای  ملی و بین

ها، مشاغل، و مراکز بزرگ تولید وابسته است. اين فضا مهد انباشت و مکان ثروتی  وسیع بانک

کند. فضای  اش را نسبت به زمان آشکار می های ستمگرانه و سرکوبگرانه است که ظرفیت

شده و  شود، نوعی فضای کمی داری متجلی می انتزاعیِ تولیدشده که در معماری مدرن سرمايه

ها را  ها و قومیت های برآمده از طبیعت، تاريخ، بدن، سنین، جنس صوری است که تمام تفاوت

ای بر آن سرچشمۀ خصلت  ساز است که غلبه ارزش مبادله کند. اين فضا فضايی همگن نفی می

 کند که تا حد معینی با کننده آن است. لوفور همچنین معتقد است فضا، نظامی را بنا می بیگانه

های فضا به دلیل اينکه  (. بنابراين بازنمايی229: 2772خوان است )لوفور،  ها هم نظام واژه

کنند. اين وجه از بازنمايی  دهند، درنتیجه آن را تعريف نیز می دست می تصويری از فضا به

ويژه  ها و به ها، تعريف شده مانند توصیف شود و شکل زبانی فضايی، در سطح گفتار پديدار می

، «های علمی فضا نظريه»گیرند. لوفور با طرح مفهوم  های علمی فضا را در بر می ريهنظ

ها و سرمايه،  های علمی وابسته به قدرت خواهد بین برداشت خود از فضا و برداشت می

گويد. علم فضا که شامل  تفاوت بگذارد. او نه از علم فضا، بلکه از دانش تولید فضا سخن می

ها دارد، اما  ها و سیستم هايی با منطق و نظريه مجموعه شود، همانندی فیزيک و رياضیات می

(. لوفور 19: 2971کند )لوفور،  دانش يا نظريه تولید فضا، فضا را وارد هستی اجتماعی می

مدعی است انتزاع و فضای انتزاعی با خشونتی ذاتی همراه است. انتزاع که علم و تکنولوژی 

کننده و  بندی وجود آوردن فضايی ظالمانه، طبقه زاری است برای بهکنند، اب آن را پشتیبانی می

کردن و  شدنی و متالشی های تعويض فقط همگنی مکان مردمحورانه. مشخصۀ اين فضا نه

 سازی است. مراتبی ها بلکه نوعی سلسله کردن قسمت تکه تکه

1فضاهای بازنمایی
 

فضا هستند. فضای بازنمايی، در واقع همان های  وجه سوم تولید فضا، تجربه زيسته فضا و گفتمان

شده کاربران با محیط است. فضاهای بازنمايی ابداعاتی ذهنی شامل  رابطه اجتماعی زيست

اندازهای خیالی و حتا  های يوتوپیايی، چشم های فضايی، برنامه ها، ديسکورس ها، نشانه رمزگان
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ها و مواردی از اين  ده خاص و نقاشیش های ساخته های مادی مانند فضاهای نمادين، محیط ساخت

کنند )هاروی،  های فضايی تخیل می های جديدی را برای پرکتیس دست هستند که معناها يا امکان

ها فضاهای زندگی روزمره هستند که در تقابل با تسلط فضای  (. آن2979؛ در ژلنیتس: 2776

د. اين فضا از ديد لوفور فضايی گیرن شده نیروی هژمونیک شکل می يافته و تنظیم تصورشده، نظم

شود، و به همین دلیل فضای  است که مستقیماً از طريق پیوندها، تصويرها و نمادهايش زيست می

کنندگان و نیز فضای بعضی از هنرمندان و از جمله برخی نويسندگان و فیلسوفان  ساکنان و استفاده

د، و نه چیزی بیش از آن. اين فضا کنند و فقط سودای توصیف را در سر دارن است که توصیف می

ای است که تخیل به دنبال آن است تا آن را تغیر دهد و از آن خود کند  شده فضای منفعالنه تجربه

ای فاکتورهای دوگانه ذهنی و  تنديده (. در نتیجه ترکیب پیچیده و در هم97: 2772)لوفور، 

طور  کند، آن ولید فضا بر جهان داللت میها مشاهده کرد. اين وجه از ت توان در آن اجتماعی را می

شود. به همین دلیل لوفور معتقد  شان تجربه می ها در پرکتیس زندگی روزمره که از سوی انسان

توان به واسطه تحلیل نظری به طور کامل  است که اين تجربه پرکتیکال زيسته را به دشواری می

ماند که تنها با ابزارهای  ناپذير باقی می مطالعه کرد و هموراه مازادی، چیزی ناگفتنی و تحلیل

ورزی اگرچه از فضای  توان آن را بیان کرد. قلمروهای ادراک، نمادگرايی و تخیل هنرمندانه می

پذير نیستند. لوفور بر تجربۀ زيسته و درک  ها جدايی فیزيکی و اجتماعی تمییزپذيرند، اما از آن

از فضا تأکید دارد. لحظات يا فضای زيسته از نظر او های پیشرو  فضای جغرافیايی همراه با نظريه

تواند وجود خالق و رها پیدا کند؛ وجودی که  همان زمان يا موقعیتی است که بشر به مثابه بشر می

(. در اين 299: 2971راد،  تواند شور درون را عینیت دهد؛ فراسوی ازخودبیگانگی )افتخاری می

هم ناشی از رسوبات تاريخی در درون محیط روزمره است  میان، فضای بازنمايی، فضايی است که

برد. به طور  ای از زندگی اجتماعی می و هم از عناصر يوتوپیايی که فرد را به سمت مفهوم تازه

ها را به صورت عاطفی، فیزيکی و احساسی در  خالصه فضاهای بازنمايی، شیوه زندگی ما انسان

ای  ست که ما در اين راستا به دنبال بازنمايی شیوهکند. همچنین ممکن ا اين جهان توصیف می

های هنری اين فضا را چه به لحاظ  های فوتوگرافیک و بازنمايی باشیم که تصاوير شاعرانه، ترکیب

 (.299: 2970اند )هاروی،  عاطفی واحساسی و چه به لحاظ مادی زيسته
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پردازی و بازنمايی و سرانجام  بنابراين مطابق نظر لوفور، ما فضا را ابتدا تجربه، سپس مفهوم

بندی تأمالت نظری خود در مورد تئوری  کنیم. بر همین اساس، ديويد هاروی با جمع زندگی می

دهد که به تعبیر خود، با کمی تخیل  تايی ارائه می تولید فضای لوفور، يک ماتريس معنايی سه

دارد، زيرا هر کدام از اين شده داخل آن وجود  امکان تفکر ديالکتیکی در سرتاسر نقاط تعريف

 .اند نقاط به عنوان نقاطی دارای يک رابطه درونی با نقاط ديگر تصور شده

 ماتریس معنایی فضا ـ زمان

 
 فضای مادی

 شده( )فضای تجربه

 های فضا بازنمایی
)فضای تصورشده یا 

 شده( پردازی مفهوم

 فضای بازنمایی
 )فضای زیسته(

فضای 
 مطلق

ها،  پله ، درها، راهها ديوارها، پل
ها،  ها، خیابان ها، سقف طبقه

ها،  ها، شهرها، کوه ساختمان
های  ها، ذخايرآبی، عالمت قاره

زمینی، مرزها و موانع فیزيکی، 
 اجتماعات محصور

های اداری و زراعی؛ هندسه  نقشه
انداز؛ استعارات  اقلیدسی؛ شرح چشم

درباره محدوديت، فضای باز، محل، 
عیت داشتن؛ )کنترل و قرارگیری و موق

 فرمان( ـ نیوتن و دکارت

احساسات خوشايند هنگام دور 
آتش نشستن؛ احساس امنیت يا 

حبس بودن در چارديواری؛ حس 
قدرت از مالکیت، فرماندهی و 

سلطه بر فضا؛ ترس بیش از حد از 
 ديگران

فضای 
نسبی 
 ()زمان

گردش و جريان انرژی، آب، 
هوا، کاالها، مردم، اطالعات، 

ها و تقلیل  ول، سرمايه؛ شتابپ
های ناشی از اصطکاک  سرعت

 مسیر

های تماتیک و توپولوژيک )مثالً  نقشه
سیستم فاضالب لندن(؛ توپولوژی و 

های  های نااقلیدسی؛ طرح هندسه
هايی که  پرسپکتیوی؛ استعارت دانش

درجايی قرار دارند، حرکت، تحرک، 
زمان و  جابجايی، شتاب، انقباض فضاـ

)کنترل و فرمان دشوار است تفاصل؛ 
های پیجیده نیاز است( ـ  و به تکنینک

 انشتین و ريمان

اضطراب از به موقع سر کالس 
نبودن؛ هیجان رفتن به میان 

ها؛ ناامیدی در يک گره  ناشناخته
های ناشی  ها يا نشاط ترافیکی؛ تنش

از سرعت، تحرک، انقباض 
 زمان فضاـ

فضای 
ای  رابطه

 )زمان(

های انرژی  جريانها و  میدان
الکترومغناطیس؛ روابط 
اجتماعی؛ سطوح بالقوۀ 
اقتصادی؛ تراکم آلودگی؛ 

ها و احساساتی  صداها، رايحه
 که بر نسیم شناورند

سوررئالیسم؛ اگزستانسیالیسم؛ 
شناختی؛ فضای  جغرافیای روان

سازی نیروها  مجازی؛ استعارات درونی
ها )کنترل و فرمان شديداً  و قدرت

ت ـ نظريه آشوب، دشوار اس
ديالکتیک، روابط درونی، رياضیات و 
کوانتومی( ـ اليبنیتز، وايتهد، دلوز، 

 بنیامین

ها،  ها، آرزوها، ناکامی ها، اوهام الهام
خاطرات، رؤياها، اشباح، حاالت 
روانی )مثالً آگورافوبیا، سرگیجه، 

 کالستروفوبیا(
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کند، تالش دارد تا فضا را  اخت بهتر فضا پیشنهاد میای که برای شن هاروی در طرح نظری

زمان  ای در نظر گیرد. در اين طرح ديالکتیکی، سه مقوله فضاـ زمان نسبی، مطلق و رابطه هم

های فضايی لوفور افزوده شده که در نهايت ماتريس معنايی  گانه ای به سه مطلق، نسبی و رابطه

رح نظری، فضا و زمان مطلق به معنای ساختار فیزيکی ای را تشکیل داده است. در اين ط پیچیده

شده نمايش آمده است، فضا و زمان نسبی در معنای حرکت متوالی تماشاگر از مجرای  انباشته

ای به خاطرات، صداها، تنش روانی، نامشهودبودگی و گذرايی، به  فضا، و فضا و زمان رابطه

های مختلف  اط تالقی ماتريس نیز، حالت(. نق2970هراسی ارجاع دارد )هاروی:  عالوه تنگ

دهد. به اين ترتیب با سه بعد تجربی، ادراکی و  درک معانی فضا و فضا ـ زمان را نشان می

رو فضاهای بازنمايی نه تنها داری ظرفیت بالقوه اثرگذاری  تخیلی در درک فضا مواجهیم. از اين

به سان نیروی مولد مادی با توجه به  بر بازنمايی فضا هستند، بلکه همچنین قادر به عمل کردن

اند. ديويد هاروی، اين ايده را که تسلط بر فضا منبع اساسی و فراگیر قدرت  های فضايی کنش

داند. همچنین است چگونگی  اجتماعی در و بر زندگی روزمره است، مديون هانری لوفور می

اشکال قدرت اجتماعی. به  تلفیق اين شکل از قدرت اجتماعی با کنترل بر زمان، پول و ديگر

باور او بررسی موشکافانه چگونگی سلطه متقاطع پول، زمان و فضا که هستۀ قدرت اجتماعی در 

 داری است، دستاورد بزرگ ديگر لوفور برای نظريه شهری است. جامعۀ سرمايه

 تنیدگی امر اجتماعی و امر فضایی درهم

زندگی روزمره با جهان سیستماتیک اجتماعا  گاه اگرچه بیشتر مسائل شهری، )که بیانگر تالقی

های اقتصادی، اجتماعی و  آفريده شده است(، وجهی فضايی دارند، اما خاستگاهشان در عرصه

: 2970سیاسی قرار دارد. امر فضايی علتی جزئی است و مايۀ تشديد، اما فقط جزئی )مارکوزه، 

شهری و فضايی موضوعی است که يکی از  (. ارتباط میان امر اجتماعی، يا به بیانی ديگر، امر87

پردازان تولید فضا است. بررسی اين امر که چه ارتباطی میان  های نظريه ترين دلمشغولی اصلی

ساختارهای فضايی جامعه و الگوهای اجتماعی تخصیص منابع وجود دارد، يا اين که آرايش 

، از جمله موضوعاتی فضايی يک جامعه چگونه بازتاب ساختارهای اجتماعی و سیاسی است

گیرد، به  گنجد. امر اجتماعی، همانگونه که به طور تاريخی شکل می است که در اين بحث می
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دهند و  گیرد. سه مؤلفۀ اجتماعی، فضايی و زمانی يکديگر را شکل می شیوه فضايی نیز شکل می

ختارهای سیاسی و (. يا مثالً در ارتباط با سا86: 2972گیرند )الدن،  به واسطه يکديگر شکل می

توان صرفاً با منطق درونی  فضا، بالملی معتقد است که بدون ارجاع به فضا به هیچ وجه نمی

های سیاسی و تاريخی صحبت کرد. اگر دلمشغول جغرافیای  ها درباره خشونت قوانین و گفتمان

غرافیايی های آن بپردازيم. پرداختن به قانون نیز بدون تخیل ج قانون هستیم بايد به خشونت

های مالکیت مرتبط است، با  ها و مشروعیت ها، کنش انتقادی، کامل نیست. خشونت با خاستگاه

های پرکتیکال و  هايی شديداً جغرافیايی نیز هستند. فضا به واسطۀ شکل اين حال چنین خشونت

ايز دار و متم شود، نشان شود، پودر می شود، فراخوانده می گفتمانی خشونت قانونی تولید می

داند که از رابطۀ مالکیت، به  ای اجتماعی می (. لوفور، فضا را رابطه212: 2970شود )بالملی،  می

ناپذير است. افزون بر اين، فضا به نیروهای مولدی که اين زمین را  ويژه مالکیت زمین جدايی

اجتماعی کند، و نه تنها با روابط  سازند نیز مرتبط است. فضا در روابط اجتماعی نفوذ می می

کند و خود به واسطۀ روابط  يابد، بلکه افزون بر اين، روابط اجتماعی را تولید نیز می تداوم می

گويد که چگونه  (. او همچنین از اين امر سخن می10: 2979شود )لوفور،  اجتماعی تولید می

جا و  شده را بر همه داری، فضای انتزاعی يا همان فضای کمی پیشرفت صنعتی شدن در سرمايه

شده  کند. از نظر او فضا در اين سیستم به سان يک کل، بخشی از شیوه مدرن هر چیز تحمیل می

شود. به طور کلی لوفور،  رود که به منظور تولید ارزش اضافی به کار گرفته می تولید به شمار می

 دهد.: درانه تشخیص می چهار کارکرد عمده را برای فضای سرمايه

آرايش يا چیدمان فضايی يک سیتی، منطقه يا کشور يا قاره، نیروهای مولد . وسیله تولید است؛ 2

آالت در يک کارخانه يا شرکت  دهد، دقیقاً همانگونه که تجهیزات و ماشین را افزايش می

کند دقیقاً همانگونه که از يک  کنند، اما در سطحی ديگر. فرد از فضا استفاده می چنین می

 (.18: 2972ماشین )لوفور،

شود. هنگامی که  طور کلی برای مصرف تولید می داری به ابژه مصرف؛ فضا در عصر سرمايه .1

کنیم. افراد هنگام سفر به مناطق  رويم، فضايی را مصرف می به کوهستان يا کنار دريا می

 کنند. تفريحی و توريستی در واقع از فضای تولید به مصرف فضا گذر می
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سیاسی برای دولت تبديل شده است که داری اهمیتی اساسی . ابزاری سیاسی؛ فضا به ابزاری 9

مراتب دقیقش،  ها، سلسله کند که کنترل مکان ای از فضا استفاده می است. دولت به شیوه

همگنی کل و جدايی اجزا را تضمین کند. بنابراين فضا فضايی است که از نظر ادرای 

مراتب طبقات اجتماعی  ا سلسلهمراتب فضاها ب شده است. سلسله شده و حتا پلیسی کنترل

خوان است، و اگر هم گتوهايی برای همه طبقات وجود داشته باشد، صرفاً گتوهای طبقه  هم

 (.17شوند )همان:  کارگر است که بیشتر از گتوهای طبقات ديگر، مجزا و ايزوله می

دهد و هم  رخ می . مداخله مبارزه طبقاتی؛ به عقیده لوفور امروزه مبارزه طبقاتی هم بر سر فضا2

تواند مانع از آن شود که فضای انتزاعی  در و به واسطۀ آن. از نظر او فقط تضاد طبقاتی می

های فضايی را بزدايد. بنابراين  خودش را در سرتاسر زمین بگستراند و در نتیجه تمام تفاوت

ابط در شیوه تولید کنونی، فضای اجتماعی در زمره نیروهای مولد و وسايل تولید، رو

رود. بنابراين مناسبات اجتماعی  اجتماعی تولید و به ويژه بازتولید روابط تولید به شمار می

کنند. اين مناسبات، خود  تولید، تا جايی که هستی فضامنديی دارند، هستی اجتماعی پیدا می

شوند و در روند خود آن فضا  جا تعريف و توصیف می افکنند و در آن را در درون فضا می

يابی فضا، به نوعی روابط اجتماعی  باره هاروی معتقد است که سازمان شوند. در اين د میتولی

تر  شده معنايی عمیق گذارد. اما فضای خلق ها اثر می کند و به طور متقابل بر آن را منعکس می

يابی فضا عبارت بود از بازسازی سمبولیک  از اين دارد. از نظر او در شهرهای قديم سازمان

ام کیهانی مفروض و دارای هدفی ايدئولوژيک بود و اين در واژگان لوفور به معنای يک نظ

شده در شهرهای جديد هدف ايدئولوژيک  فضايی شدن ايدئولوژی غالب است. فضای خلق

ها و نهادهای حاکم جامعه است  مشابهی دراد. يعنی از سويی بازتاب ايدئولوژی مسلط گروه

تواند مولد نتايجی  گیرد و می میسم نیروهای بازار شکل میو از سويی ديگر بر اساس دينا

 (.189: 2971باشد که هیچ شخص بخصوصی طالب آن نیست )هاروی، 

 دیالکتیک لوفور :2-2جدول 

 تز یا ایجاب (1تز یا نفی ) آنتی ( یا دیگربودگی2نفی ) سنتز

 درک زندگی روزمرهتجربه و  تئوری و نهادهای تحلیلی لحظات کامالً زيسته کلیت اجتماعی

 2971راد:  منبع: افتخاری
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 های شهری های فضا و سیستم پویش

يافته به دست  داری، يا به سخنی ديگر، تغییرشکل گرفته در قاب سرمايه لوفور از شهرهای شکل

ها انسانی و اجتماعی و  کرد. از نظر او سازماندهی فعالیت داری، احساس دلزدگی می سرمايه

های مبتنی بر بدن و زندگی روزمره، باعث  آهنگ از سوی دولت بر ضرب 2نتحمیل نظام دهگا

ای  دگرگونی فضای شهری و زندگی اجتماعی شده است. شهرهای جديد بر مبنای نظام دهگانی

يافته و  اند که فضاهای شهری را با برنامۀ متمرکز، به فضاهايی بیش از حد سازمان آفريده شده

ر او معمارانی که بر مبنای عدد دوازده )يعنی عدد پايه و نظام کمی تبديل کرده است. از نظ

تری  های انسانی کنند، با مبنای دهگان در تضادند و به ضرورت محیط معماری پیشامدرن( کار می

گسسته، مبنای دهگان به شدت گرفتار فرايندهای تولید صنعتی  آفرينند؛ اما در شهرهای از هم می

خودی خود نیست که منشأ خلق فضای بیگانه با جهان انسانی  شده است. اما اين صنعت به

درانه )که مبتنی بر اولويت بخشیدن به ارزش مبادله در برابر  است؛ بلکه سازماندهی سرمايه

که سرمايه به  بر خالف آن»کند که  ارزش مصرف و نیاز است( کار و فضا است. لوفور بیان می

برد که مشغول تولید  ماعی را درست زمانی از بین میسان هیواليی عمومی است؛ اما غنای اجت

های خصوصی و پیش راندن افراد خصوصی است. سرمايه کشمکش سیاسی را تا حدی  ثروت

 «آورند های دولتی سر تعظیم در برابر آن فرود می ها و دستگاه برد که دولت باال می

(Lefebvre,2004: 54  ،به باور لوفور به ج212: 2970در کلمن .)هايی  ای غنای اجتماعی، قفس

توان در آن گذاشت. به اين ترتیب، سرمايه خود را  شوند که هر نوع کااليی را می خالی بر پا می

کند. سرمايه  سازد و برافراشته می در مقابل زندگی و اساس آن ـ يعنی بدن و زمان زيسته ـ می

                                                           
تايی  . از نظر لوفور، سازمان غالب بر تقسیم کار مدرن نوعی نظام دهگانی و اعشاری است که جای نظام دوازده2

ای اشاره دارد، در حالی که نظام دهگان متوجه  تايی به تکرارهای چرخه نظام دوازدهپیشامدرن را گرفته است. 
تايی متوجه مدار چرخش است و نظام دهگان به مسیر خطی اشاره دارد.  تکرارهای خطی است. نظام دوازده

ها و  ها وسال ها و فصل ها، ماه آهنگ روزها، شب ها، ضرب ای منشأ کیهانی دارند و شامل دوره تکرارهای چرخه
زمین است. نظام  ٔ  درجه دايره وبه سان مدار چرخش کره 906ای شبیه  همچنین جزر و مد هستند. امر چرخه

مرغ يا صدف است که بر معیار عدد دوازده  ساعت، و دو جین تخم ٔ  گانه شامل دوازد ساعت بر روی صفحه دوازده
به نقل از  1662گی گسترانده است )لوفور و رگولیه:امور زند ٔ  و مستقیم از طبیعت گرفته شده، خود را به همه

 (.227: 2970کلمن، 
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سترش ورزش و باورهای با آراستن خود به تزئینات، با پااليش خود به کمک بهداشت، گ

فروشد. پس، پرداختن به معماری در فضای تهی سرمايه بسیار دشوا  ورزشی، به زندگی فخر می

کند. سرمايه خود را تقويت  سازد، بلکه تولید می است؛ درست به اين دلیل که سرمايه نمی

تولید و بازتولید، کند.  سازی می کند. سرمايه، زندگی را شبیه کند، بلکه خود را بازتولید می نمی

برد؛ شهر را به  دهند. سرمايه طبیعت را از بین می زمان و به شکلی يکنواخت، با هم روی می هم

کشد، سرمايه انسان را در به  کشد، سرمايه خالقیت هنرمندانه و توانايی خالقانه را می نابودی می

های  کشی هن و سیمان و لولهدرانه را نمايشگاهی از آ کند )همان(. لوفور معماری سرمايه در می

کند و ضعف و  ها قد علم می داند که همچون هیواليی در برابر انسان ساالری می صلب و فن

 کشد. ها در مقابل خود را به رخ می ناتوانی آن

يابی اجتماعی و  توان به عنوان شکلی از سازمان بر اين اساس؛ شهرنشینی معاصر را می

کند،  آمیزی محصول کار مازاد را به شکل بسیج خلق می موفقیتاقتصادی تلقی کرد که به طور 

آورد. اما ديگر زمان آن که شهر به عنوان وجودی ملموس  کند و تحت نفوذ در می متمرکز می

های گردش مازاد را به شکلی ثابت و مشخص بیان کند، سپری شده است )هاروی،  پويش

بتنی است. نقشی که شهر در اين پويش داری بر گردش ارزش اضافی م (. سرمايه116: 2971

کند، بستگی دارد به امکانات اجتماعی، اقتصادی، نهادی و تکنولوژيکی که بر تصاحب و  ايفا می

 تمرکز ارزش اضافی ناظر است.

 گیری بحث و نتیجه

تولید اجتماعی فضا به طور مشخص روی بازتولید روابط اجتماعی تولید متمرکز است. بنابراين 

کند. به عبارتی ديگر، اين فضا  طق همگن بودن و استراتژی امر تکرارشونده را وضع مینوعی من

فضايی است که به طور مشخص به امر بازتولیدشدنی گرايش دارد و همچنین در اين فضا امر 

اقتصادی و امر سیاسی گرايش به همگرايی و يکی شدن دراند؛ با اين همه، امر سیاسی بر امر 

داری، فضايی است که در  شده سرمايه (. فضای کااليی92: 2972شود )لوفور،  یاقتصادی چیره نم

پذيرند؛ فضايی پلیسی که دولت در آن هیچ مقاومتی  پذير و درنتیجه تعويض آن تمام اجزا مبادله

ها  تابد. به همین دلیل فضای اقتصادی و فضای سیاسی در راستای حذف تمام تفاوت را برنمی
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هايی است که در رأس دولت  ن فضا در واقع فراوردۀ روابط سلطه و استراتژیشوند. اي همگرا می

ها، بلکه در مقیاس  شوند. اين امر به بیان لوفور، نه تنها در مقیاس هر يک از دولت تعین می

ای. در تحلیل او کوششی  دهد، يعنی در مقیاس نظام دولتی سیاره المللی و جهانی نیز روی می بین

تحلیلی نظری از فضا وجود دارد که دربرگیرنده پتانسیل کنش سیاسی راديکال برای فهم کردن 

است. هدف او ارئه فهمی از فضا است که بتواند در برانداختن يا به چالش کشیدن اقتدار مفاهیم 

های هژمونیک در فضا به کار رود، و مفاهیمی را پیشنهاد کند که دربردارندۀ مزايايی  و پرکتیس

تواند برای  داری برهاند. از نظر او، فضا می ساز سرمايه از پیامدهای بیگانه باشد که ما را

سازی، صنعت، بازرگانی يا فراغت تفکیک و  شدۀ مختلفی مانند خانه ريزی کارکردهای برنامه

تواند به منبعی کمیاب تبديل شود که پتانسیل تعارض بر سر کنترل  طراحی شود. تا جايی که می

گذاری  گونه که در فلسفه کالسیک نام نويسد: عناصر چهارگانه آن فور میآن وجود دارد. لو

اکنون نه در  اند نیز با اين روند در معرض تهديد نابودی هستند؛ آب، هوا و نور آفتاب هم شده

ای، تولید سرشاری از کاالهای سابقاً کمیاب وجود دارد.  تمام کشورها اما عمالً در مقیاسی سیاره

شود و مبارزه  های جديدی مانند آب، هوا، نور آفتاب و فضا پديدار می یابیبا اين همه کم

کند که در عصر  (. لوفور استدالل می12( 992: 2779ها وجود دارد )لوفور،  شديدی بر سر آن

پذير است که بر مبنای آن، سازماندهی فضايی  سرمايه، نوعی اقتصاد سیاسی بالقوۀ فضا امکان

کند که قدرت به واسطۀ  ای را بازنمايی می مراتب اجتماعی فیزيکی سلسلهروابط اجتماعی، نمود 

شود. صحبت از اقتصاد سیاسی فضا در عصر  دهی و سازماندهی می آن به نمايش درآمده، جهت

سرمايه به اين معنی است که اگر شرط اساسی کارکرد نظام بازار، نايابی است، پس فضا هم در 

پذير از اين قاعده مستثنی نیست. در اين زمینه ديويد هاروی  مبادلهاين سیستم به عنوان کااليی 

يابد تا  شود که در اقتصادهای پیچیده امروزی نايابی، به لحاظ اجتماعی سازمان می نیز يادآور می

اجازه دهد نظام بازار عمل کند. همچنین توزيع محصول کار نیز برای حفظ نايابی بايد کنترل 

که حفظ نايابی برای کارکرد نظام بازار ضروری است، پس به طور طبیعی شود. اگر قبول کنیم 

: 229محرومیت، تصاحب مازاد و استثمار نیز از الزامات ضروری نظام بازار هستند )هاروی، 

(. همچنین به باور هاروی، در سیستم فضايی اين بدان معنا است که در بین مناطق 2970
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رد، که خود به استثمار شدن برخی مناطق توسط مناطق جابجايی مازاد و تصاحب آن وجود دا

های شهری وجود دارد، زيرا شهرنشینی  انجامد. اين پديده به روشنی در سیستم ديگر می

گويند، بر اساس تصاحب تولید اضافی بنیان گذاشته شده است  همانگونه که همه مورخان می

بخشی به  شود تا جدايی و نظم لی میداری در و به واسطه فضا عم )همان(. پس هژمونی سرمايه

جامعه از طريق مداخله و کنترل ساختار و طرح فضاهای عمدتاً شهری تضمین شود. بنابراين 

های اجتماعی را به سان عملکرد نوعی ساختار  بندی ها و تقسیم ممکن است طبقه و ديگر جدايی

ين انجامیده است که فضای زندگی و سازماندهی فضايی مسلط ببینیم. به باور لوفور، اين امر به ا

يافته و در نتیجه زير سلطه اقتصاد و اقتدار و قدرت  يافته، نظم شده، چارچوب روزمره مقید، تنظیم

ها و تصورهای فضايی در زندگی روزمره ساکنان  دولت قرار گیرد. او اعمال قدرت تکنولوژی

های  . در رهیافتی نزديک به ايدهدهد جهان شهری مدرن را در قلمرو بدن مورد مطالعه قرار می

ناپذير و  داند که در قلب فضا و ديسکورس قدرت، کاهش فوکو، لوفور بدن را نقطۀ بازگشتی می

های  کنند؛ تکنولوژی های قدرت را بازی می های فضايی نقش تکنولوژی شورشی است. پرکتیس

همچنین قدرت سیاسی و (. 212: 2972های سودمند و رام )ژلنیتس،  انضباطی برای تولید بدن

آفريند، نظم  اقتصادی، نه تنها فضا، بلکه افزون بر اين تسلط قدرت مردانه بر فضا را نیز می

بندد. سلطه فضای تصورشده انتزاعی ـ که سرمايه، پول، کاالها و  بخشد و به کار می می

وزمره، تجربۀ محوری در آن نیروهای بنیادين هستند ـ بر فضای اجتماعی تجربه زيسته ر فالوس

(. اين وضعیت به 219سازد )همان:  کند يا منقاد می بازی و سرگرمی را انکار می شهوانی، مراسم

نامد. فضای اجتماعی  می« نئواستعماری»ها را فضاهای  شود که لوفور آن تولید فضاهايی منجر می

ديگر که سیاسی شده است، از يک سو در مرکزيتی سیاسی متمرکز و تثبیت، و از سوی 

زمان  کند و فضا هم سازی را تعیین و منجمد می شود. دولت مراکز تصمیم تخصصی و تفکیک می

شوند؛ در واقع، فضا اتمیزه  مراتبی می شود که نسبت به اين مراکز سلسله هايی توزيع می به حاشیه

 سازی که قبالً مانند تولید و مصرف صنعتی، شکلی محلی شود. به اين ترتیب، مستعمره می

شود. حول مرکز در واقع چیزی وجود ندارد به جز  داشت، اکنون به فرايندی عام تبديل می

 فضاهای زير سلطه، استثمارشده و وابسته؛ يعنی فضاهای نئواستعماری.
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روانکاو مارکسیست »، که او را يک 2لوفور در نقل قولی ستايشگرانه از ويلهلم رايش

از ارتباط میان جامعه و نهادهايش از جمله خانواده را به نامد، تحلیل او  می« شکن نابهنجار سنت

کند. از نظر او رايش نشان  عنوان نمونه و الگويی بسیار شايسته برای طرح نظری خود ذکر می

داد که روابط جنسی و خانوادگی، همتايانی در روابط اجتماعی دارند. خانواده متناظر با شرکت 

عکس. پدری که دربرگیرنده اقتدار، قدرت و کنترل ملک است. پدر نیز متناظر با رئیس و بر

دارانه بر وسايل تولید متناظر است. زنان، کودکان و خدمتکاران خانگی  است، با مالکیت سرمايه

(. لوفور، شايستگی طرح رايش را 20: 2971اند )لوفور،  شوند و هم زير سلطه کشی می هم بهره

داند. و آن هم اين مسئله  لید روابط اجتماعی تولید میدر طرح يک مسئله بنیادی در مورد بازتو

کنند، چرا و چگونه روابط  ها تغیر می روند، انسان آيند و می ها می که نسل که با وجود اين

 شود؟ کنند؟ بازتولید کجا تولید می ساختاری همچنان ايستادگی می

تا ارتباطش با جامعه و امر  رود لوفور با الگوبرداری از اين شیوه طرح مسئله به سراغ فضا می

اجتماعی را درک کند. پروژه تولید فضای او همانند نقد مارکس از کاال در سرمايه، نقدی را از 

گذارد. او در واقع برای نقدی  ای چیزگونه در اختیار می شده از فضا به سان ابژه تصورات شئ

کند که  باره تولید فضا ارائه میای را در هايی از فضا نظريه کارآمد از چنین تصورات و برداشت

دربرگیرندۀ يک برنامه پژوهشی جغرافیايی ـ سیاسی و اقتصادی است و در عین حال بسیار از 

رود زيرا از نظر او واقعیت يک تمامیت است و مالحظه ابژه مجزا صرفاً گام اول  آن فراتر می

بافتۀ روابطش  مجموعۀ درهمانديشه است. از اين رو، فراوردۀ مجزا ـ مثالً فضا ـ بايد به 

بازگردانده شود. ماتريالیسم ديالکتیکی لوفور، که بسیاری به سبب اضافه کردن مقوله فضا به 

های فضا را در شهر و با  نامند، پويش ديالکتیک، آن را تريالکتیک يا همان ديالکتیک فضايی می

هر و جامعه درک کند. به اين کند تا ارتباطش را با کلیت ش های شهری تحلیل می توجه به سیستم

های همگن کردن، متالشی  دارنه فضا که با مکانیزم ترتیب، لوفور با نقد شیوه خاص تولید سرمايه

شود، آلترناتیو خود را در مقابل آن  پذير کردن فضا انجام می مراتبی کردن و مبادله کردن، سلسله

بخش و فضای  فضای کیفی، فضای آزادیدهد. آلترناتیوی که با مفاهیم مختلفی همچون،  قرار می
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کند. اين جايگزين در چارچوب موضع  سوسیالیستی و حق فضا آن را توصیف و تشريح می

ای که بايد بر  اجتماعی کلی لوفور قابل درک است که همانا خودگردانی عام است. خودگردانی

 مبنای عدالت اجتماعی استوار باشد.
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 ، ترجمه پويا ايمانی، تهران: نشر مرکز.مارتین هایدگر(، 2971کالرک، تیموتی ) -

 ، ترجمۀ سپیده برزگر، تهران: انتشارات کتاب فکر نو.لوفور برای معماران(، 2970کلمن، ناتانیل ) -
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