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                                      1اوربانشهری/به سوی اسرتاتژی 

 هانری لوفور 
 علی عزیزی برگردان:

 
تر مسیری را برای اندیشه و عمل گشوده بود. چنان که معارص، تا حدی با مارکس آشنایی داشته است. البته نقد رادیکال پیش ینظریه

م( عمل انقالبی و اهداف آن )سوسیالیس یبارههای معارص فرانسوی در آملانی، اقتصاد سیاسی انگلیسی، و ایده یدانیم، مارکس از فلسفهمی
 نقد مارکس بر هگلیسم، علم اقتصاد، تاریخ و معنای آن، او را قادر ساخت تا به غاز خود بهره جست.ی آ به عنوان نقطه

 سبِب ظهور شکل ،دگرگونی کلی بیندیشد. منفیتیک ]تاریخی[ از  ایبرههو هم به عنوان  ،داری هم به عنوان یک کلرسمایه یجامعه

نقِد رادیکال هم از حیث نظری و هم به لحاظ عملی، مقارن با منفیِت پرولتاریای به زعم مارکس منفیِت  .گرددجدیدی از خوشبینی می

قد توانیم به ندوم قرن بیستم به زودی آشکار خواهد شد. ما اکنون می یهای بین این وضعیت و نیمهها و تفاوتانقالبی بود. شباهت
هم را  (اندکه تخصصی و نهادینه شده) 3پارهو علوم پاره 2گراتقلیل هایمارکسیستی از فلسفه و ایدئولوژی سیاسی، نقد رادیکال بر رشته

یم داندر قبال متامیِت نوخاسته تشخیص دهیم. اکنون می توانیم سهم هر یک از آن علوم رای چنین نقدی میفقط به واسطه .بیفزاییم
ر یک از اگر ه .]یعنی نقِد رادیکال[ است که راه دستیابی به متامیت، نه تجمیع یا مجاورِت نتایج ایجابی آن علوم، که فقط همین مسیر

قلیل تبه دگامتیسم یا نیهیلیسم یا  و و آشفته، ]قلمروهایی[ تکه پاره یا مبهم به گاهآن ،مطمح نظر قرار دهیماین علوم را بصورت مجزا 
 یابند.می

صورت تواند بهکه می است «واقعی» ضامِن قسمی عقالنیت وجود این فرم (1: )ای است کهبه گونه شهرفرم و محتوای  میان دیالکتیک
متکی بر  محتوا( 3) ؛شودسطح تبدیل می، به مبنایی برای مطالعه در باالترین به خودِی خود( فرم 2مفهومی تجزیه و تحلیل شود )

 در .و از هم مجزا تکهتکه علوم هامن[ یعنی]و این  :کرد خواهد تکهتکه بیشرت را متنوع پیشاپیش محتوای این کههایی است تحلیل

 است.کنند، رضوری )جهانی( دفاع می فرم عقالنی از بر آن دسته از علومی کهانتقادی( مداوم -انتقاد )و خود نتیجه،

 ،یار ساخت هرویژه به و سیاسی، گروه هر. است هاآن هایایدئولوژی وشده، تخصصی سیاستساختارها،  نقدِ  تضمنم ،تخصصی علوم نقدِ  
گرایی یا عقل 6یاقتصادگرای ،5پرستیمیهن یا 4گراییملی: کندمی توجیه اش کرده است،غذیهایجاد و تکه  ایایدئولوژی از خالل را خود

 یهجامع به مربوط مسائل ویژه به ،اساسیمسائل  نهادن برگرایش به رسپوش امر این .7لیربال )مرسوِم( گراییانسان گرایی،فلسفه ،دولتی
تر یشپ یادوره در ،ندارندروند بکار می برایش چه آن با هیچ تناسبی که ها،ایدئولوژی این. دارد آن( انقالب یا تغییر) دگرگونی و اوربان

 و هاتاکتیک متایز برای دارممتایل  جا،این در. است آن یمشخصه فکری کار تقسیم و صنعتی گراییعقل که ای؛ دورهیافتندن یتکو
 :بیان کنیم را زیر موارد یمتوان می. کنم استفاده سطوح روش ازبار دیگر  هااسرتاتژی

فاصله وجود دارد. در این زمینه باید میان مطالبات و  کمیو اجرا  تبیینمیان همواره ها، ها و برنامهدر سطح پروژه -1

ی همشخص هایی را کهیایدئولوژ  /مجادالت. مباحثاتیز قائل شویممتا شوند،که اغلب با یکدیگر خلط می /مجادالتمباحثات
این  ونِ تککه به ها و طبقاتی گروه متعلق به (هایمله ایدئولوژی )یا ایدئولوژیاز ج ؛کندآشکار می ند،ها و طبقات درگیر گروه
درون  تعارض را به ،«طرفین جدل» یهایدئولوژیک. مداخل اربنیسم]یعنی[  ؛رسانند و در آن سهمی دارندیاری میها پروژه

 ]یا عقالنیت ها[ این منطق هاشود باعث می ،. امکان مباحثهکشاندیم( ایده)منطق اجتامعی به مثابه منطق  منطق اجتامعی
رای ب است مرت و معیاری همین امرکه  ؛شودها دیدگاه این ]از این راه[ سبب تضاربخود را به مثابه ایدئولوژی آشکار کنند و 

                                                           
 کتابی با مشخصات زیر است:این منت برگردان فصل هفتم  1

Henri Lefebvre, The Urban Revolution, Toward an strategy urban 

2 Reductive disciplines 
3 Fragments science 
4 Nationalism 
5 Patriotism 
6 State Rationalism 
7 Liberal Humanism 
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 ،فقدان دموکراسی شهری یشان، و عدم جسارت در گفتارشان نشانهمیزاِن دموکراسی شهری. انفعال افراد درگیر، سکوت سنجش

دار کر . اندبا هم مساوق )متکوِن( انضاممی و واقعی انقالب شهری و دموکراسی است. ضاممییعنی فقدان دموکراسی واقعی و ان
اند با تو تنها به این صورت می (شان[شناسی]زندگیزندگی و ریخت ییعنی شیوه) ها و طبقاتگروه شهریِ  )پرکتیس( و کنش

 .یابدمی تغییرمطالبات  به /مجادالتایدئولوژی شهری مواجه شود و از این طریق است که مباحثات

د به نظر بعی. کنیم مطرح را )صوری یا جز آن( پرسِش دانش توانیممی ،نامیممی شناختیمعرفت سطح را چیزی که آن در مورد -2

تا  لامتیکپراب. شکل بگیرد ،است شدهبر اساس روشی که پرابلامتیک تعریف اکتسابی بتواند  دانِش  از ای«مجموعه»رسد که می
 ام آمیزند ومیدر با هم دانش و ایدئولوژی دیگر، عبارت به خواهد داشت. تفوقبودن بر علمی ،جدید یرسبرآوردِن نظمزمان 

هری ش یبخشی از فهم پدیدهعنوان تواند خود را به هر علمی می با این حال،. یمها را دریابتا متایز آن یممدام باید کوشش کن
 کهاین ؛ و ]دوم[ارائه دهد که روش و مفاهیمی خاص]نخست[ این : برآورده شود زیر رشط دو در صورتی که تلقی کند

  .استانتقادی فرایند مستمر انتقاد و خود متضمنِ  که کنار بگذارد؛ الزامی را خواسِت متامیت خواهی علمی[]= امپریالیسم

، اش(انتقادی داللت هایبه همراه ) «ایدئولوژی»مانند  با خود مفاهیم فراوانی آورده است؛ مفاهیمیشناسی تردیدی نیست که جامعه
رم که برا تنها به این دلیل نام می خاص و این مفاهیمِ این فهرست کامل نیست  بدیهی است که .هاات آننمتام تضمو  «آنومی»، و «نهاد»

 رفتار» مثال، عنوان به ــ 1گورویچ ژرژ سوی از شدهمطرح مفاهیم برخی آیا که این تعیین براینقد هستند.  برای های مثالیموضوع
 و مفاهیم ،حالاین  با. است نیاز بیشرتی حثب به خیر یا است مفید اوربان یپدیده تحلیل برای ــ 3«زمان چندگانگی» یا 2«هیجانی
 خود از انتقاد نباید را من نظرات اگرچه) نیستند محدود شناسیجامعه حوزه به شهری فضای و شهریبافت  ، 4تمرکزی هایبازمنایی
  (.کرد تعبیر مفاهیم

 به نعتیص اصطالح به یهجامع ،آن یواسطهبه که را در نظر داشته باشیمی انقالب یا دگرگونی یا، ما باید تغییر نظری، سطح باالترین در
 نیمک ادعا یموانتمی آیا .پروبلامتیک امر واقع را رسشِت  یعنی، ــ دنکنمی تعیینرا  پروبلامتیک یتحوالت چنین. یابدتحول می شهری جامعه

 نارباو  هایطور کامل با پدیدهبه ،(یایدئولوژیک نهادی،) معین جهانیِ  چهارچوبیک  درشدن صنعتی با و مرتبط همبسته  هایپدیده که
 اشتباه افنتیتحقق با را هاروند نبایدما . نه من نظر به ؟اندوابسته ناای اوربهپدیدهبه  های صنعتی اینکپدیده کهاین ؟اندجایگزین شده

 اهر  آغازِ  در صنعت پیامدهای و هاپدیده. درک شود شکل بهرتین بهتواند می با این مضمون و است گذار حال در امروزی جامعه. بگیریم
 غییرت را خود نهادهای که بودند کشورهایی اولین یسوسیالیست اصطالح به کشورهای که بریمپی می ،مرحله این در. دارند قرار افول

تا  داریرسمایه کشورهای زمینه، این در. نویسیبرنامه ریزی،برنامه ،5شدهتعدیل عقالنیت: کنند برآورده را صنعتی تولید نیازهای تا دادند

 و اجتامعی اقتصادی، هایساختار  به با آن مای ی مواجههحوهن اما است، جهانیامری  ،شهری پروبلامتیک .اندها پهلو زدهبه آن حدی
 ،یتسوسیالیس اصطالح به کشورهای این که نیست چندان مربهن. گره خورده است آن ایدئولوژیک هایروساخت چنینهم و کشور سیاسی

 اقدامات مشابهینیز  شدنشهری در، اندنشان داده (آمیزییتموفق بیش و کم) اقدامات و ابتکارات شدنصنعتی در که به هامن میزان
 علمی هبتواند تبدیل کسیس شهری همراه با عقالنیت خود میاپر  نوعی یآگاهانه گیریشکل از طریق تنها شهری یپدیده دانش .اندکرده
ترسیم یا  را «اهداف»تواند تحلیل می ،از طریق این فرایند پیچیدهکنونی شود.  ییافتهتحققمتاماً  کسیس صنعتیِ اکه جایگزین پر  شود

دار ی شهری و کر میان ایدئولوژ  را گفتهی پیشمواجهه این امر، نظر و نقد هستند. موقتی و قابل تجدیدرا ایجاد کند که همگی  «هامدل»
 بدون، را ی ابداعهاظرفیت آزادسازی و سیاسی و اجتامعی نیروهای یمداخله چنینهم گیرد.ها و طبقات مفروض میو کنش شهرِی گروه

 گیرد.، مفروض می«ناب» تخیل یعنی داریم، گراییشهرآرمان در که چیزی نزدیکرتین گرفنتنادیده

ه همین ب یک اسرتاتژی پذیریامکان حقیقت در. کنم کیدتأ چیزهابه  نگریسنت لوِف مأ  روش کردنِ واژگون رضورِت  بر دیگر بارخواهم می
 ،یبه طور کل .سازدمی دشوار را هاپروژه و هابینیپیششود اسرتاتژی در آن تدوین می اینای که مرحله اما ،سازی گره خورده استواژگون

                                                           
1 Georges Gurvitch 
2 Effervescent behavior 
3 Plurality of time 

Centrallity 4  
5 Modified rationality 
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به  (شهر کالن) 1انباشتگی یا )=سیتی( شهر پای سپس، .کنندمی قلمداد مسلط، یپدیده یعنی هامن ،شدنصنعتی را محصولِ  شدنشهری

  شود. ن( در فضای کلی توسعه، کشیده میا)=اورب شدن و فضای شهریفرایند صنعتی بررسی و ارزیابی

 اغلب .هستند( یسوسیالیست یا داریرسمایه) تولید یشیوه یهای سادهساخترو  شدنشهری فرآیند و شهر مارکسیستی، اصطالحاِت در 
شود زمانی وارونه میاین دیدگاه . ندارد وجود کنشیهیچ برهم تولیدی نیروهای و تولید روابط شهری، هایپدیده میان که شودمی فرض

 به. [وسیله]ی گذار ؛ یعنی به عنوان یک برهه، یک واسطه، یکنگریسته شود شدنشهریبه سوی  ایبه عنوان مرحله شدنصنعتی به که
یدا پغالب را  شدن، دسِت ی تسلط صنعتیپس از پایان دوره شدن،شهری ،(شدنیشهر –شدنصنعتی) گانهدو  فرآیند اینر د ،که ایگونه
 کوهشِ  ،آن پیامدهای وشدن صنعتی «سازیِ بهینه» بهتواند محدود یمن دیگر )=سیتی( «شهر» از ما برداشت بعد، به نقطه این از .کندمی
 چه ن،دوران باستا شهری اجتامعات به بازگشت میلِ  یا( فراسازمانی چه فردی بیگانگی یواسطهبه چه) صنعتی یجامعه در بیگانگیاز 

 (یشهرساز شهرگرایی/) /اِربَنیسمنیسماربو اایدئولوژی   از هاییشاخه تنها ،الگوها اصطالحبه این. شود محدود وسطی قرون چه و یونان
  .هستند

 به تواندمی که «ایابژه» شناسی،جامعه از جزئی رصفاً  نقد این. انگیزی بازی کندشگفت نقشتواند می روزمره زندگی نقد زمینه، این در 
 طور که ازهامن و به وضوح مشخص نشده است ی آنمحدوده بلکه نیست؛ ]رصف[«موضوع»یک  یاو  ،شود مطالعه انتقادی صورت

های ذیل هیچ یک از این حوزه منتها ،کنداستفاده می شناسیزبان و شناسیروان شناسی،از جامعه بردبهره می اقتصادی تحلیل و اقتصاد
رص ع .جویدمیبهره  آن نتایج مهمرتین از اما دهد،منی پوشش را صنعتی رصع در کسیساپر ی ابعاد همه اگرچه و. گیردقرار منی دانشی

 .شدهچیده و انفعاِل به دقت کنرتلاستثامِر پی ]با خصلِت[ و نوعی محیط اجتامعی گیری قسمی روزمرگی،به شکلشد صنعتی، منجر 
 و ندگیز  لحظات افرتاقِ : ]پدیدار می شود[ کلی یا یافتهدر و از خالِل افرتاِق تعمیم بلکه وجود ندارد «اربن» درون فی نفسه در روزمرگی
 حیاتی دادن نحوهنقد زندگی روزمره با نشان. است قلمروها و هابخش موضوعات، و اهداف نقد شاملِ  ،انتقادی رویکرد .هافعالیت

ی دهمرزهای جداکنن از تفکر انتقادی سازد.می شود، محکومشکل از زندگی میر به آن ها]ی ایدئولوژیِک پنهانی[ را که منجمردم، اسرتاتژی
 گذرد.میدر ، پردازندی واقعیت انسانی میای که به مطالعهعلوم تخصصی میان

 که دهدمی نشان را جدید اجتامعی پرکتیسکردار و  یک رضورت و ظهور چنینهم. سازدمی روشن را علوم آن عملی کاربردهای نقد این 
اهی به گ که ،مداوم نقد) روزمره زندگی نقد ،بدین ترتیب. تعلق دارد شهری یجامعهبه  بلکه نیست «صنعتی» یجامعه مختص به دیگر

 کشورهای شناختیجامعه یمطالعه رضوری عنارص( 3بندی شده استطور مفهومی صورتهب گاه است و 2انتقادی-ای خودطرز خودانگیخته
 ردازد؛ پبه استنتاج می (است «واقعیت» نیز آن که) مکنمامر  و واقعیامر  یمقایسه باباری، این نقد  کند.هم جمع میبا  را شدهصنعتی

 روزی هریش شناسیِ جامعه که تصور کنیم توانیممی رویکرد، این براساس. م ثابتیک قلمرو یا نظا ،یا موضوع ابژه یک به ینیاز  هیچ بدون
 دخواه پیدامشخصی  جایگاه ،دهندهتقلیل و بخشی هایو پرکتیسکردارها  و هاایدئولوژی ساختارها، کارکردها، و نیازها نقدِ  طریق از

 شودمی نامیده ]شهرسازی[ اربنیسم چه امروزهآن ی اربن، بایابد، یعنی کنِش جامعه تکونبایست ای که میاجتامعی کنش و کردارِ . کرد
ها ایدئولوژی دنق اربنیسم به لزومنقد . کندمی پنهان را خود هایاسرتاتژی ایدئولوژی،یک  عنوان به اربنیسم .دارد اندکیی واسطهبی ارتباط

گره خورده ( گرازئی/بخشی یا به عبارت دیگر تقلیلهای طبقاتِی جو اسرتاتژی پرکتیس)به عنوان  ]شهرسازانه[ اربنیستی هایو پرکتیس
 و دنکر فرموله برای ناآگاهانه و ناشیانه هایتالش: آشکار کنددهد میواقعاً در پرکتیس شهری روی را چه تواند آنمی نقدی چنین .است
 نهانپ( غیره و اقتصادگرایی فضا، سیاست) طبقه منطقِ  پشت که هابه جای این اسرتاتژی نقد این. شهری یجامعه مسائلاز  برخی حل

ای جدید بن از طریق کشاندن فلسفه به عرصهی ار بررسی پدیده در ارتباط است. شناختکند که با ای را جایگزین میاسرتاتژی اند،شده
 توانیممی ،دیدگاه با این تواند یک اسرتاتژی را تعریف و تعیین کند.کردن متام علوم با دیدگاه خود از خالل نوعی نقِد رادیکال، میو همسو 

  .خورندجایی که خطوط فکرِی ظاهراً مجزا، به یکدیگر پیوند می ؛ یعنیکنیمرا تعیین  همگرایی ینقطه و حدود منطقی صورت به

ز این ا ؛ وحدتی کهبنیادین رسپوش نهد وحدِت  آن تواند بر]=دو شکل داشنت[ منی اما این انفصال .منایددر دو شکل رخ می اسرتاتژی این

سیاسی ) شودیک پرابلامتیک است، سیاسی می و متمرکز بر ، معطوفایلحظهطور موقتی و هتام و متامی که ب شود که دانِش امر ناشی می

                                                           
1  Agglomeration 
2 Spontaneously self-critical   
3 Conceptually formulated 
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 سیاسی اتژیاسرت  و دانش اسرتاتژیِ  نوعی به اسرتاتژی این ،طور نسبیهب  )شهری/اربن(. یعنی علم واقعیت سیاسیبه معنای دقیق کلمه(: 

 انفکاکی اتفاق افتد.که هیچ گونه یابد، بی آنتحول می

 حل اهر  کاربران وطراحان  ریزان،برنامه دهد؟ پاسخ واسطهمطالباِت بی و ،الزامات پراگامتیک بهباید  شهریی ی[ پدیدهعلِم ]مطالعه آیا
ه چ. باشند و خوشبخت ها فرمان دهند[ تا شاد]به آن ها را به سامان کنندآن که. مردم کردنو خوشبخت شاد برای چه؟ برای. خواهندمی

 از شدهخارجِی تحمیل هایمحدودیتبخشیدن به اعتبار و وجاهت خطرِ  بدون تواندمنی شهری پدیده علمِ  تعبیر عجیبی از خوشبختی!
  .ها پاسخ دهداین خواست، به قدرت و ایدئولوژی سوی

 بدون دتوان]این علم[ منی اما. خود را ساخته است آرامی به استوار ی عملی و نیز مفاهیماستفاده از فرضیات نظری و تجربه با علم این 
 ،مواقع برخی در. ها وجود داردتموقعی ی ازتکث  تشخیص دهد که این علم باید .داشته باشد وجود ،اتوپیا بدون یعنی تخیل،

یین و در تع شودمی غالب شناسیجمعیت که نیست معنا بدان امر این. یابدتفوق می دانش بر نتیجه در و واقعیت بر شناسیجمعیت
. شودمی غالب ریزانبرنامه کمک با اقتصاد دیگر، هایموقعیت دردر تعیین آینده نقشی خواهد داشت. بلکه   ،آینده قدرت یا حقی دارد

 یسودمند توانمنیاما  نیست، خوشایند حوزه این برای هرچند که دهدمی قرار رادیکال نقد معرض در را خود اقتصاد کار، این انجام در اما
 قتحقی که دارد وجود امکان این ثر خواهند بود.مؤ  تحوالت این در نیز شناسانجامعه و شناسیجامعهچنین هم. کرد انکار را اشباروری و

اسرتاتژیک طور هکه ب) فرآیند این طی در. کالن کند شناسیجامعه هایمدلما را قادر به ساخنت  شهری هایپدیده و شهرها در باب
 دهکشی شانه به بازنگری در مقوالت و مفاهیمک ،طور اخص[ه]ب شهری شناسیجامعه و اعم طور به شناسیجامعه( گیری شده استجهت
این  از صنعتی، یک وضعیتدر اما  باشد.متمرکز که بر پروبلامتیک مزبور  منایند دانش علمی تولید ایند مجموعهتوانمی، اندشده

های متخاصم را زنی میان گروهچانه و گفتگو و )خصوص یا عمومی( که نقش خدمتگذاراِن منافعجز این آیدمنیهیچ کاری بر« هارشته»
زیِن تواند جایگ، یا جزء به هیچ عنوان منیدتواند جاِی هدف را بگیر هرگز منی وسیلهو فارغ از نتیجه و خروجی،  ،در هر صورت ایفا کنند.

 به کندتالش  هک این محض به یک تخصِص مشخص، با مرتبط تاکتیکِ  هر .دنینشکل شود، و به همین ترتیب تاکتیک به جای اسرتتژی منی
 اتژیاسرت  .خواهی علمی[خواست متامیت]= امپریالیسم: گرفت خواهد قرار شدید انتقاد معرض در شود، تبدیل جهانی سطح در اسرتاتژی

 تجربه با ممداو  یمواجهه معطوف به دیگر، عبارت به ؛این اسرتاتژی معطوف به پرکتیس است کارکردِ  .و ایزوله شودتواند منفک منی دانش
 ،برای انسان افض و زمان تطبیق کسیساپر ) شهری یجامعهمنسجِم جهانی، یعنی پرکتیِس متعلق به  یِس تپرک نوعی تقویم و برساخنتِ  و

 است. (نوعی حالت برتر آزادی

 هاسیستم و نهادها طریق از را آن که خواهد بود یمدارانسیاست مختص به ،اجتامعی پرکتیس جدید، نظم [اسقرارِ  زمان] تا حال، این با

 ، یعنی هامنتر[و مرتقی] برتر عقالنیتی گیریشکلاز  مانع متخصصان، خود مانند متخصص مدارِ سیاست تر،دقیق بیان به. کنندمی کنرتل
 هانآ  بر باید که کنندمی کار ایایدئولوژیکی و شدهنهادی بسیار هایدرچارچوب هاآن. شوندمی ،شهری دموکراسی عقالنیِت متعلق به

 از تواندمنی که جاییاز آن. در تنگنا است مضاعفی شکل به دانش اسرتاتژی. کندمی ترپیچیده بسیار را وضعیت امر این. یافت تسلط
 هابژها یدرباره دانش کسب از که است ممکن چگونه. وفق دهد هاآن با را خود باید ،کند اجتناب سیاسی هایاسرتاتژی به نسبت آگاهی

 ها،بوروکراسی و های[ مدیریتی]سیاست نهادیِ  تحلیل و تجزیه و سیاسی شناسیجامعه کند؟ اجتناب قلمروها و هاسیستم موضوعات، و
 هاجناح دولتی، مقامات مداران،سیاست به پیشنهادی هایطرح شامل دنتوانمی اسرتاتژیک هایفعالیت د.نزمینه دار  این در مهمی نقش

 کامالً  .کند باز گراتخصص مدارانسیاست برای را راه و شود گذاشته کنار باید انتقادی دانش که نیست معنی آن به این. باشد احزاب و
شان ارائه برای هاییبرنامه و هاپروژه ها،آن تحقِق عینیها و نِت تحلیلی انتقادی از ایدئولوژیگذاشتوانیم بدون کنار چگونه می. برعکس

 راه رچهگ دهیم؟ پاسخ متقابل اجبار/فشار یک با هاآن اجبارِ /فشار به اگر ،کنیم شان]به تغییر[ وادار یا متقاعد توانیممی چگونه ؟دهیم
 عامل شکست هر. شودمی مخرب بسیار شود محروم نهادها و تصمیامت از انتقاد برای اشحق از دانش اگر اما نیست، ساده چندان حل

 .علمی نهادهای رصفاً علم و نه و رودمی کنار که است دموکراسی جا،این و. اش دشوار استکردنباژگون که شودمی فرایندی

 بهبود ورمنظ به شهری مسائل حل برای( هاتکنولوژی همه) تکنولوژی از بیشینه و بهینه استفاده: است کلیدی عنرصی حاوی اسرتاتژی
ی عقالنی از را از خالل استفاده طور که آنآن است؛ تغییر زندگی روزمره ی امکاندهندهنشان ،امر این. شهری جامعه در روزمره زندگی

 شود(.می نیز اجتامعی روابط شامل تغییر )که کنیمماشین و تکنولوژی درک می
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گزیند به این معنا نیست که آن )هر طرح یا اقدامی( را برمی ها یا اقداماتیطرح موجود رشایط در چارچوب «سیستم» نوعی وقتی

 یولتد قدرت و اقتصادی هایبینیپیش کرد. استفاده مسیر دادننشان و توان برای آشکارکردنرا منی )=طرح ها و اقدامات( پیشنهادات
 فقط هاآن .گیرددر نظر می، معارص ای از تجربیاتمجموعه مبنای بر را بهینه از منابع، تکنولوژی، یا ابزارهای علمی بکارگیریِ  ندرت به

 و ایدجهبو  الزامات ینتیجهاین . باشند داشته قرار مستقیم چالش یا رضورت ،نظریه فشار تحت کهگیرند مورد استفاده قرار می زمانی
 افعمن هاسیستم و ،خود اسرتاتژی هاقدرتکند. کمرت مشهود را پنهان میهاِی الزامات، انگیزهاین . است «اقتصادی» الزامات یعنی مالی
 .گیرندمی نادیده را مهم مسائل این اغلب که همگی، دارند را خود

 .است ا معنا و مهمب فلسفهفرا و فلسفی تفکر بین متایز جا،این در. نیست برای گذشته نوستالژی معنای به عنوان هیچ به فلسفه به اتکا
ی معنا اند(جدا شدهشان های فلسفیزمینه که از اندواحدهایی منودارِ که ) ها و مفاهیماست که در آن نظریه ی جدیدیفرافلسفه زمینه
 کنیم استفاده لسفیف تفکر از توانیممی ،واقعیت به مثابه پروبلامتیک یعنی، کنونی،روبلامتیک پ دودح ترِ روشن درک برای .متفاوتی دارند

 .هستیم فلسفهفرا سمت به کالسیک یهفلسف ازگذار  حال در ما که درک این با –

 درامالً نیز احت و های انسانیمتام کنش در. است غایبچنین هم و .دارد حضور اکنون و جااین متامیت ،یدیالکتیک به بیان چطور؟ متامیت
 هاسویه این اما. اندوه و خوشی لذت، و تالش آسودگی، و دانش بازی، و کار: اندحصور و محاط]در متامیت[ها ممتام سویه ،یطبیع دنیای

 در عین حالو  نزدیک مفهوم این به متامیت اگرچه. شوند بیان تا دارند نیاز فرمی به چنینهم شوند؛ «1عینی» جامعه و واقعیت در باید
ر فرات است صنعتی عرص ایدئولوژی حاصل که فرهنگ و طبیعت میان از تضاد شهری یجامعه. واسطگی زیستهافق و بی: دور است

 جداسازیِ  ،مطلق جدایی ،حل غیرقابل تقسیم]بندی[: دهدمی خامته کنندمی ناممکن را متامیت که چیزهایی به چنینهم. رودمی
 که فهفلسفرا نه است، مرسوم یفلسفه روِش  این. متامیت از مدلینه  ،گذاردروی ما میپیش یک راه تنهااین  ،حال با این. شدهریزیبرنامه
 هستند. متضادی هایسویه ،مدل و راه برایش

تجربیات  ز تا به امرو  مارکس زمان از که یرود؛ قواعد پیش سیاسی تحلیل عام قواعد از استفاده با تواندمی تنها شهری اسرتاتژی یک توسعه
 و هچگون مشخصاً  .گیرددر بر می را وضعیت یک ساختاری عنارص چنینهم و هاچرخه و رشایط تحلیل، این .یافته استفراوانی  و ابعاد

 گذاریرسمایه سازماندهیِ  اشتغال، ،(اضافه ارزش) درآمد توزیع ریزی،برنامه صنعتی، تولید با که اهدافی از را شهری اهداف باید هنگام چه
 شهری، قالبان و صنعتی انقالب حقیقت در. بود خواهد اهداف رِس و پیش نابهنگام جدایی اشتباه، بزرگرتین کنیم؟ جدا ،است مرتبط کار و

 تکین یاایده واحد و فرایندی از( یافتهطور دیالکتیکی با هم وحدتهبی )مولفه دو هاآن. هستند جهان بنیادینِ  دگرگونییک  از بُعد دو
 ابستهو  اولی به دیگر که چنان یافته افزایش دوم بُعد اهمیت که است درست این چند هر. جهانی انقالب ی فرایند و ایده یعنی هستند؛

 «ر واقعام» هیچ ارتباطی با وضعیت یک سیاسی تحلیل. نیست حقیقتی یا اهمیت هیچ واجد دیگر اولی که معنی این به نه اما ،نیست
 ظرن به ناممکن را چهآن که طوری به ،مرتبط است ناممکن امر و ممکن، امر واقع، امر مفهوم سه هر دیالکتیکی یرابطه ، بلکه باندارد

امر  از] هک تحلیلی هر ]از سوی دیگر[ .بپذیرد را سیاسی اپورتونیسم باید که به امر واقع نزدیک شود تحلیلی هر. سازدمی ممکن، رسدمی
 .است شکست به محکوم( کلمه معنی ترینمبتذل در گراییآرمان) شود نزدیک ناممکن امر به حد از بیش و شود دور[ واقع

 التین مریکایآ  بر آن اثر و شاملی مریکایآ  در فناوری پیرشفت. است شده شهری 2چریکیِ  کنش یمرحله وارد مریکاآ قاره  که مشهور است
 مانند درست. است من نظر مورد جااین در که دیدگاهی از حداقل است، کرده متامیز ایقارهتبدیل به  را مریکاآ ( مکزیک جمله از)

 شاملی ریکایمآ  دقیق یمطالعهبر  شهری دگرگونیِ  سیاسیِ  تحلیل نهاد،بنا  انگلیسی داریِ رسمایه و انگلستان بر را خود تحلیل که مارکس
 که متحده ایاالت پوستانسیاه. نیستندمشابه  التین مریکایآ  و شاملی مریکایآ  در شهری چریکیِ  کنشهای ویژگی. است مبتنی جنوبی و

 قداماتا بهناگزیر  ،اندمحبوس شده شهری گتوهای دراست  3ادغام حقوقیکه بسیار نیرومندتر از  اجتامعی تبعیض نوعی یواسطهبه
 جستجو و کرده رد را سیاسی برنامه هرگونه جوانان، از بسیاری کلی طوربه و پوستان،سیاه آن از بسیاری. اندشدهمتوسل ای ناامیدکننده

 .اش هستندورزی در حادترین شکلخشونتخواهان  هاآن. دانندمی خیانت نوعی را ایبرنامه چنین برای

 یدوره طی در جامعه آن. است نشده گزارش مستقیمی یرابطه مریکاییآ  یجامعه شهری بحران و بارخشونت اقدامات بین تاکنون، 
 دهیازمانس کاروکسب عقالنیت گردِ  را خود ــ دارد ادامه تالش این و ــ کرد تالش مقابل در. نکرد تجربه را اساسی بحران گونههیچ صنعتی

                                                           
1 Objectivized 
2  Guerrilla activity 
3  legal integration 
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 ی،کل چارچوب در. کند حفظ ،اندداشته وجود صنعتی رشد از پیش کهرا ( شهری و سیاسی ،یایدئولوژیک) هاییفرم حال عین در و کند

 .شودمی ترپیچیده طور روزافزونیبه هادولت و فدرال، دولت محلی، قاماتم بین روابط

بدیهی . شودمی دشوارتر روزبهروز هاآن حل که اندشده مشکالتیکانون  و نشدنیمهار  کنرتل،غیرقابل( نیویورک مثالً) شهرها بزرگرتین 
 صورت به» توانندمی که اجتامعی نیروهای با را گررسکوب یجامعهعلیه  شورش «منفیِ » نیروهای باید ،برای موفقیت اسرتاتژی که است
وارد  هریش انقالب یمرحلهبه  جامعه که دلیل این به تنها. نیست ایساده موضوع این. کند تلفیق کنند، حل را شهرهاکالن مسائل «مثبت
 صنعتی، تشد به یهجامع که این استرصفاً مبین  بلکه .کرد حل آسانی به توانمی را شهری پروبلامتیک که نیستدال بر این ، است شده
 مندیرضایت و ظمن ایدئولوژی یواسطهبه که آشفتگیدر نوعی  ،بیابد شهری پروبلامتیکپاسخی برای حل  ،با یک دگرگونِی مولد نتواند اگر

 ستمبی قرن آغاز در. شود عمل و تفکر مانع نباید هاحل راه کشف و نظری تحلیل دشواری با این حال، .فرو خواهد رفتپنهان شده است 
 با را ودخ فقط برشیت کهرا  مارکسی بینانهخوش نظر ،قرن این دوم نیمه. داد رخ صنعتیپروبلامتیک  خصوصدر  مشابهی رشایطنیز 

 کی بینیخوش. بگذاریم کنارعمد به را باور این که است زود هنوز اما ،ل بردشان است زیر سوأ قادر به حل که کندمی مواجه مسائلی
اه دهد که به جوالنگمیروی ها زاغه های فقیرنشین یامحله در شهری چریکیِ  فعالیت جنوبی، مریکایآ  در .رسسختی – دارد مثبت نکته

برای او  هایتالش :شد اشتباه یک مرتکب گوآراهچ ،اند. به احتامل زیادصنعتی تبدیل شده انمحروم و کارگر  نزاع میان دهقانانِ  یواسطهو 

واحی ن. داشت وجود موفقیت احتاملهنوز   کوبا، در ترپیش سال چند. های چریکِی دهقانی بسیار دیرهنگام بودساخنت مراکز فعالیت
 .کردند مهاجرت پرجمعیت شهرهای هایحومه به 1جمعیدسته صورتهب روستائیان بهرتین شد؛ سکنه از خالی جنوبی مریکایآ  روستایی

 سرتسد در بیشرت اطالعات که زمانی تا حداقل) شهری هنوز به خوبی مشخص نشده استچریکِی  فعالیت اهداف تا امروز رسدبه نظر می
 (.باشد

ین ]برای قول به ا شاخص مناسبی بزرگ شهرهای وجود ؟پشت رس گذاشته است را صنعتی وی تحول کشاورزی دوره آسیا آیا چطور؟ آسیا
 ابرابرن یتوسعه مفهوم جااین در. مورد ارزیابی قرار گیرد هاها و روستای شهرهای بزرگ با حومهرابطهباید کلیت . نیست گذار و تحول[

آمیِز شونتخ یا پنهان فشار روستائیان، شامر زیاد. است سودمند ،دهدمی بسط را آنمطابق نیست اما  لنین کار باکه البته  تحلیلی برای
و  یحرصوضعیت به ت این. هستند شهری کردِن پروبلامتیکدر جهت پنهان همگی – شدنصنعتی و کشاورزی اصالح به مربوط مسائل
 .شد خواهد «جهانی مبارزه» قربانی ،آفرینتحول اقدامات از ناتوان ،«جهانی شهر»کند که بر اساس آن کمک می اینظریه توضیح

 لوژی تولید صنعتی منکوب شده است،پروبلامتیک شهری که از طریق ایدئو  ،اول: دارد وجود احتامل سه سوسیالیست، کشورهای مورد در
 کمرتی بر کیدتأ کهاین جز به) داری نداردکه تفاوت چندانی با اربنیسم رسمایه ،2رسمی اربنیسم ماند.د به آگاهی مردم بازمیو از ور 

به  (دارد شهری وجود واقعیت ی صفرسبز، یعنی درجه فضای میزان افزایش نتیجه در و )زمین( خاک به بیشرت دسرتسی و مبادله مرکزیت
 تولیدگرا یسمسوسیال ایدئولوژی شهری واقعیت فشار ،دوم .دهدی سوسیالیستی شود ادامه مییافنت جامعهراه حلی که سبب تحققپذیرفنت 

افشاء  نیست سود بر مبتنی دیگر که دارد غایتی و معنا مولد کارِ  و تولید است مدعی که را یدولت یفلسفه پوچی و پاشاندهم می از را
 یامعهج نفع به را سیاسی یجامعه و مدنی یجامعه آمیزیِ درهم چنینهم ودولتی  سوسیالیسمِ  بر فعال انتقادگریِ  آگاهی امر این. کندمی

 وندر  سیاسی یجامعه جذب به و دهی مجدد کردهشکل را مدنی جامعه شهری یجامعه ،ترتیب این به. خواهد داد افزایشسیاسی 
از پروبلامتیک  قانونی نهادهای و هاآگاهِی مجموعه: اسرتاتژیک ایفرضیه ،سوم(. نظریه امحای دولت مارکس) شودمنجر می مدنی جامعه
 .خواهد افتادتدریج اتفاق به قانونی هایروش طریق از تحولاین  ؛شودمی بیشرت روزبهروزشهری 

 انتخاب به ازمج کسانی تنها. نداریم دست در اطالعاتی کار این انجام برای خصوص که به نیست، اسرتاتژی سه این بین از انتخاب به نیازی
 کردنخصمشها، رصفاً ترسیم خطوط کلی امکان من قصد جا،این در. بر عهده بگیرند را هامسئولیت وباشند ریسک کنند حارض  که هستند

 . است مختلف هایاسرتاتژی میان شدنمتایز قائل و ،مسیر

ها جدا از آن واقعاً  کهاین بدون) بگیرند فاصله صنعتی اهداف از شهری اهداف که رسد فرا زمانیممکن است  لحظه این فرانسه، در

 شهری موضوعات 3کردنسیاسی دریکی از احزاب موجود  دادندخالت برای تالش یا و جدید سیاسی حزب یک تشکیل مستلزم این(. شوند
اش در تحلیل این موضوعات توضیح داد یا بر اساس این واقعیت که را بر اساس ناتوانی« بحران چپ»ن تواآیا می حالت، این در. است
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 نیست شهرداری یو قلمرو  محدود به امور داخلی یک شهر ایمسئلهدیگر  شهری یلهئمس ؟ها را بسیار محدود صورتبندی کرده استآن

 چپ چنینهم و راست سیاسی حیات بینیکوته از بخشی ،زیرساخت و مسکن به امری شهری تقلیل. است شده جهانی و ملی بلکه امری
 شهری وسیع یبرنامهیک  وجود کند، درکباید  برای بقایش( مانده باقی آن از چهآن) فرانسوی «چپ» که سیاسی حقیقت مهمرتین. است
 هاییتمحدود یا ،مبتذل و گررسکوب اربنیسم با که هیچ ارتباطی ایباشد؛ پروژه امر روزمرهتحول  برای ایپروژه باید چنینهم که است

  .ندارد ملی توسعه هایبرنامه

 سفأ ی تمایه بسیار ،بتوان اگر ؟کار بردبه دهد رخ فرانسه سایر نقاط در است ممکن چهآن از مناسب مثالیرا به عنوان  1آللهتوان می آیا
 رسنوشت کمون پاریس شکست و 2هوسامن ی شهرسازیشیوه: ه استرقم خورد پیش قرن یک پاریس مرکز رسنوشت واقع، در. است

 .آوری فقدان جداسازی را نشان داددیگر بار به شکل اعجاب ،آلله پیرامون یمنطقه مرکز، این. اش را رقم زدندمحتوم

 داسازیِ ج با امر این(. صاحبان حرفه و کارگران بازرگانان، صنعتگران،: ملی هایمیانگین مشابه) های جمعیتی منایندگی شدندگروهی همه 

 صنعتگران شامر ،این حال با(. اشاطراف و منطقه  Rut des Rosiersخیابان) دارد تناقضبه طرز عجیبی همجوار  هایگتو  در مشهود

حومه قرار داشتند،  ی ثرومتند، که مورد نفرِت بازگشت به مرکِز طبقههای متامدی نوعی سال .گذاردرو به کاهش  کوچک هایمغازه و
ولید کنار از تگرای یک مرکز شهری که سازی نخبهبه بیان ساده، اعیانی) ها بیزار بودندایی سنتی از حومهطور که محالت بورژو دقیقاً هامن

 ندتوانست زیادی حد تا( هرن و زنانه خیاط تئاتر، فیلم،) ی مستقلهاحرفهصاحبان واردها،تازه تنها در جریان بود. گذاشته شده بود(
 این اگرچه،. کنند «مدرن( »محله لومری مانند) بود شده رهاسپس  و بودهمحل سکونت بورژوازی  ترپیش که را هامحله این هایخانه
. کردندمی زندگی یحقیر  و کثیف هایخانه در متنوع جمعیِت  این از باالیی درصداما  ،رسیدندبه نظر می «جذاب» و «فعال» هامحله

 کامالً  جرانِ مستأ  اخراجو  پاریس مرکز خفقان ،3های سوداگرانهفعالیت باکه  مختلف هایکمیته اعضای و رهربان افتاد؟ اتفاقی چه بنابراین
 ظرمنت چطور؟ افراد این وشد. شان خطری محسوب منیها برای موجودیتانجام این فعالیت کسانی بودند که ،کردندمی مخالفت فقیر
 انجام هب قادر هاآن ؛ی به اصطالح منافع شخصی بودندمناینده دیگر هایگروه .شغل فقط یا بهرت، مشاغل بهرت، مسکن بودند؟ چیزی چه

 دگاهدی ،جای بحث دارد فنی لحاظ از که مهندسی، یجنبه از گذشته. بودند ثر عاجزمؤ  سیاسی از کنش اما بودند مختلفی هایفعالیت
 که دندبو  پاریس مرکز در درمتندیق داراییِ  وزارت تأسیس خواستار بودند قدرت در که هاییآن: است مشخص وضوحبه کنندگانمشارکت

. بود متقی ارزان مسکونی هایشهرک ساخِت  خواهان نیز کمونیستاصطالح به سیوناپوزی. شود تبدیل دولتی تصمیامت برای مرکزی به

 .4و دیگری انتخاباتی بروکراتیکاز موضع  ، یکیدر برابر هم قرار گرفتندرو میانه دو

 پنهان و ارائه چهآن و آن اشکال و تضادها ها،ابهام شود،می نامیده /اِربَنیسماوربانیسم چهآن رادیکالِ  نقدِ ( 1) متضمنِ  دانش اسرتاتژی
 (.رویکرد دو این اتحاد یواسطهبه همگرایی هدف با) شودمی آغاز آن محتوای و فرم با که ،شهری یهپدید دانِش  ایجاد( 2) کند؛می

 :موارد زیر است متضمناسرتاتژی سیاسی 

  کردن آن.)فرانسوی( از طریق برجسته تیک شهری به حیات سیاسیوارد کردِن پروبلام-1

 –شواریدبا کمی  –در صنعت  مطرح شده گردانیخود این ]سیستم[ شود. آغاز  کلی خودگردانی شکلی از ]سیستم[ ای که بابرنامه تدوین-2
ا ب. شوددر صنعت  یخودگردان کنِش  سبِب  خود سهمبرجسته شود و به  تواندمی چنینهم. باشد شهری یگردانخود « 5آغازگر»تواند می

محکوم به شکست است. مسائل  گرفنت هر کداممجزا درنظر نیاز دارند.  خودگردانیشهری و صنعت به چیزی بیش از  زندگیِ  این حال،
ها گذاریتر است زیرا بازارها و کنرتل رسمایهها بسیار گسرتدهآن یاما دامنه ،اندوابستهصنعتی  مسائل خودگردانی شهری به خودگردانی

 . جامع ایبرنامهیعنی،  –شود را نیز شامل می

 اشهمیشگی اولویتو  اهمیت نباید از )حقی که« شهر بهحق » ییافتهتو عینی یافتهتحول، مبسوط قراردادیِ  سیستمِ  معرفی-3

 (. شود کاسته 

                                                           
1(Les Halles) :تخریب شد 1771خرید فرانسه واقع در شهر پاریس که در سال مرکز  بزرگرتین .   
2 (Georges Eugene Haussmann(1809-1891) :)است. مشهور پاریس نوسازی طرح خاطر به که فرانسوی مشهور شهری طراح   
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