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 1آنری لوفور
 راب شیلدز

 برگردان: همن حاجی میرزایی
 

 ی نظری و زمینه نامهزندگیجزئیات 

دولت،  پردازیهشناس زندگی شهری و روستایی و نظرستانسیالیست، جامعهینئومارکسیست و اگز [ فیلسوف1991-1991] آنری لوفور
شدن اقتصاد، و فرآیند دگی روزمره، صنعتیشدن زنمدرن یهشاهدلوفور با مو فضای اجتامعی بود.  رسمایه های جهانیجریان
 . یکی ازشدجلب  سنتی  دهقانی تخریب زندگی  افزایی این فرآیندها در راستای همتوجهش به ی فرانسه شهرها نشینی درحومه
برخی ط بسدر  سهم چشمگیری لوفور. استی بعضی از مفاهیم خاصش در گفتامن فکری  چپ های تأثیرگذاری او ظهور گسرتدهنشانه
های بدون درنظرگرفنت  بحث عنوان مثال اند. بههنبود ها منحرصاً برای لوفوری این نگرشاگرچه همه ،داشته است یپژوهش هاینگرش

، و «مارکسیسم انسانگرا»، «امعی  فضاتولید اجت»، «2رازآلودگی»، «مدرنیته»، «زندگی روزمره»مانند  یاهیممفاست از او بسیار سخت 
توان نادیده گرفت، آمریکایی  اواخر قرن بیستم را منی-جغرافیای انسانی انگلیسی برو تأثیر لوفور  ارتباط. حرف بزنیم «بیگانگی»حتی 
دانشگاهی  ایهرشته از حد   شدن بیشتخصصی او منتقد   رد. در واقعمحدود ک ی جغرافیرشتهتوان او را فقط به منیهمچنین اما 
 برد.نام میی فضا مطالعه شدن(تکه)تکه بندیرسلپا نام  بود و از آن به شناسیاقتصاد، جغرافیا، و جامعه مانند

و در پاریس، لوفور عمیقاً تحت تأثیر  4اکسیندر استان  3رانسه در شهر سنت بریوکبعد از امتام تحصیالت ابتدایی در ساحل غربی ف
ی کار و نهادهای بروکراتیک شدههای جدید صنعتیاز جنگ جهانی در مردم فرانسه قرار گرفت. مردمی که از شکل ناشیرخوت 
 به سمت نقد اجتامعی مارکس وسوق یافتنش و  بر بیگانگی موجب مترکز اواین قضیه کردند. احساس بیگانگی میی مدنی جامعه
نیچه و ماتریالیسم دیالکتیکی  یهایی دربارهز مارکس، هگل و منتای اهای پیشگامانهترجمه 19۹9ی . اگرچه او در دههشدهگل 

موفق به دفاع از تز  1909ی او شکاف ایجاد کرد. از همین رو، تا اوایل دهه ایزندگی حرفهمنترش کرده بود، اما جنگ جهانی دوم در 
 شناسی روستایی بود نشد. ی جامعهدکرتایش که درباره

به دست بیاورید. دانشگاهی که با پیشگامی  سیاسی  را سبورگاستادی در اسرتادامئی جایگاه  1909ی موفق شد در اواسط دهه لوفور
شد. هنگامی که در شناخته می 19۹9ی ضد فرهنگ دههبر علیه  هاها و کمونیستی سوررئالیستو بکارگیری نقدهای نسل اولیه

ی در حومه 5دیل شد به دانشگاه جدیدی در نانتفت بانک توسط دانشجویان تبشخصیتی تأثیرگذار در اشغال سوربن و ل به 19۹۱می 
، گسرتش راییگمرصف ایهگریافسون پشتای که . بیگانگیرا بیش از پیش پروراند نقدهایش به بیگانگیدر نانت پاریس منتقل شد. 

 یعدی لوفور دربارههای ببررسی زمینه را برای به شهر ییهانقد چنینمیراث پاریس و صنعت توریسم پنهان شده بود.  ها،حاشیه
یکی از  19۹9ی املللی در دهههای بیندر طی مسافرتاو . مهیا کرد منطقه، طبیعت و از شهر ایمفاهیم کلیشه فرهنگی   برساخت

                                                 
 منت برگردانی است از:این  1 

Shields, Rob (2011): “Henri Lefebvre”, in key thinkers on space and place, edited by Phil Hubbard and Ron Kitchin, 

London: Sage. 
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حتی بعد از بازنشستگی هم تا زمان مرگش در اواسط سال لوفور بسط داد. معروف شد « شدنجهانی»به  که بعدا   را نظریاتی اولین
 ،.«(Groupe de Hagetmau هوگلمو )گروه »ی زنده هایاملللی و مشارکت در بحثهای بینو ارائه سخرنانی به نویسندگی 1991

 منترش شد، ادامه داد. M-Marxismes, Mensuels, Mensongesی که در مجله

، «1ماجراجویی»رمانتیک را پروراند که ستایشگر  یاومانیسمهگل و مارکس تحت تأثیر شوپنهاور آثار لوفور قبل از آشنایی با 
با  و بیشکم ( بود که 7، و ماندلربوت6، فریدمن5شامل نیسان) «4فیلوسوفی»عضوی از گروه  اوبود.  3، و ابراز وجود2خودانگیختگی

یزیکی به های متافپاسخ رد. در ارتباط بودند( 10ها )از جمله تریستان تزارادادایست ( و9ها )از جمله برتون، سوررئالیست8آندره ژید
ی دربارهفور لو کتاب مارکسیستی اولین را متأثر ساخت.   پیروانشی خود سارتر و نیز به نوبه« سوفیفیلو »نفع کنش توسط گروه 

سندگان فرانسوی تبدیل کرد. ترین نویشدهترجمهرا به یکی از او ( 19۹۱؛ ترجمه انگلیسی 19۹9) اتریالیسم دیالکتیکیمی نظریه
( 19۹۱های هگل )( و یکی از اولین معرفی19۹۱مارکس جوان ) آثاراروپایی  هایبرای انتشار اولین ترجمه گاترمنبا نوربرت  همچنین

 همکاری کرد.

  

  فضای درباره تألیفات

 بسرتی، در جلب توجه او به محیط شهری به عنوان 12، به رهربی گای دبور(SI) 11سیچویشنیست املللبین همکاری لوفور با گروه
 هاه محلهرا ب خانگی زندگی   بهدر نتیجه لوفور نقدش روابط اجتامعی تولید نقشی اساسی داشت.  /تجلیبرای زندگی روزمره و منود

 است؟ از چه چیزی تشکیل شده «اوربان)امر شهری(» اش را مطرح کرد؛همین اساس او پرسش اصلیبر داد.  گسرتشهری و زندگی ش
ها است، و نه یک ی، یا یک مجموعه ساختامنیجغرافیا یک وسعت پاسخ او این بود که اوربان )امر شهری( نه یک جمعیت مشخص،

 یژگی  بتواند و از امر شهری باید ا با هم است، در نتیجه هر تعریفیهی اینجایی یا یک مرکز تولید. بلکه همهی جابهگره، یک نقطه
وربان افهمید. هگلی می فرماوربان را به عنوان یک ی این دید پدیدارشناختی بر پایه. لوفور را به چنگ آوردی این ابعاد همه اساسی  

                                                 
1 adventure 
2 spontaineity 
3 self-expression 
4 Philosophes  
5 Nisan  
6 Friedman 
7 Mandelbtot  
8 Andre Gide 
9 Breton  
10 Tristan Tzara 
11 Situationniste International (SI) Group 
12 Guy Debord 
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االها هامنند ک تعلق دارند یکه به ندرت به مکان داریمایهرس  ابعادو  هاملانا  جایی که بسیاری از  ،)امر شهری( مرکزیت اجتامعی است
ر د مانوئل کاستلزهای ی مکان و فضای جریانتواند با دوگانهاین وضعیت می. ندیابمیتالقی  انی اوربدر فضاو مردم در حال گذر 

این وضعیت در برخی شهرها بیش از  و مردم است. ،کاالها، اطالعات همزمان   و پراکندگی   آوریجمع« 1بودگی-شهر»تقابل قرار گیرد. 
 . شناسیممی «2بزرگشهرهای »با عنوان را ما بعضی از شهرها  به همین دلیل است کهو  دیگران عمق یافته است

عامل و محل  ت به معنای این است که شهر را ممتازترین( گویددر منت کتاب حق به شهر می لوفورآنطور که ) حق به شهر تاکید بر 
 شهروندان به عنوان یک« حق به شهر  » تعریف لوفور با .بدانیم ،نامیده است« مرکزیت اجتامعی» راآن ، که لوفوراجتامعی یمبادله

س مارک. معرفی کردروشنگری جهانشمول ی به عنوان یک لحظه بسط داد و آن را شهروندمفهوم اصل جهانشمول، تحلیل مارکس را از 
اما . وی (1۱۱۱مسیحی و یهودی است )مارکس  تز  آنتی -که به دنبال حل تضاد تز تصور کردهبه عنوان یک سنتز هگلی  را شهروند
ر نقد کرده است. لوفو زنده جدا شده  باورهای یک انسانو  احساساتاز که شهروندی به انتزاعی قانونی  مفهوم را برای تقلیل روسو

های بیند که تفاوتای میاو شهر را تکنولوژی شهروندی کند.ش مفهوم شهروندی را فضامند میو ساکنان شهر ا ایجاد ارتباط میان ب
نها ت کشد. چراکهمیبه نقد  بیند و نه هدفمی را وسیلهکه شهروندان  لوفور همچنین نگاهی رادارد. میان اجتامعات را از میان برمی

این قضیه  .(Ostrowetsky, 2008)به کنشگران سیاسی حقیقتاً آزاد و اصیل رسید.  توانبا هدف پنداشنت شهروندان است که می
د. دهو اصیل نشان می« واقعی»های سنت اومانیستی و انسان ازاو ی مارکس و دفاع نظریهرا در فضامند کردن روش لوفور خوبی به

  گیرد.قرار می  «قواجد ح»یا به لحاظ سیاسی « بر حق»نوناً قا فرددر مقابل  انسان واقعی

ی اوربان )امر شهری( و رورال )امر تحلیل لوفور درباره فاز دوم» ایی بود بر بنای( سنگ1974، چاپ اول در 1991b) تولید فضا
 یواژه داند. لوفورمی« ایسیاره»ملی و  در سطحی ی تولیدشیوه تجلی را پردازد و آنمیفضای اجتامعی  . این فاز بهروستایی(

l’espace بخشد که واجد نوعی خلق کردن فعال باشدرا به شکلی معنا می« :spatialisation » )ایپرمایه یترجمه)فضامندکردن 
از  تغییر داد. او ( تحلیلش از فضا را 1978b ,۱)جلد  3(. لوفور در کتاب دولتShields, 1989) استاز این مفهوم به انگلیسی 

گونه آن« یفضایی اجتامع»تحلیلی از تیپیک ی نوعی/به عنوان منونهفضا )« یدرباره» ییهانی گفتامنهمزماسان مفهوم سنتی فضا به
ای از فضا تغییر جهت بندی فرهنگیصورتبه  (دشو و اکولوژی اجتامعی یافت می« لمروق»ی شناختی دربارههای جامعهکه در منت

به لوفور  .مالکیت  با تکیه بر تاریخ تطور و دگرگونی این مفاهیم استوار باشد انداز، وجغرافیایی، چشمفضای  که در آن تفسیر   داد
 که چگونه در قلمروهایمعنای فضا پرداخت و این ها بر رسبررسی کشمکشبه  ی خاصی از فضای اجتامعی،نظریهی جای بحث درباره

بود  مردم عادی« یزیسته»تجربیات  بخشیدن بهاهمیت به دنبال اودر این فرایند، شود. مختلف به روابط معنای فرهنگی داده می
ی مانند یهارشته که درفضا بر نظریات  است نقدیاین رویکرد در واقع فضای جغرافیایی اساساً اجتامعی است.  هکرد کاستدالل می و

اری برای خوددلوفور گیرد. می مفروضامری را  بر نگرش روزمره که فضامندی همچنین نقدی است رایج بود. ریزی یا جغرافیابرنامه
ی درباره مسیرسه  ،و در مقابلا تحلیلش تأکید داشت. ]شناسانه نبودنو غایت[ نکردن نهاییبر  4فضامندشدن سازی از فرآیندتیپاز 

 میدهناداری ی کنرتل رسمایهچه او شیوهمقاومتی است در مقابل آن« بودن منت گشوده»نظمی و کرد. این بی پیشنهاداین موضوع 
 ;Lefebvre, 1991b: 23; 423) ها استتفاوت سازیدر یک حالت ثابت و مسطح هاهویتتثبیت  در خدمتای که است. شیوه

Soja, 1996: 8-9; Snart, 2001 )   فضا به بخشی از تولید، مبادلههای رایج با اغلب تقلیل شدید تضادعدی لوفور در . تز چند ب، 
ی چهارم و که فضا عرصه کندمیمی بینیم(. به عالوه، لوفور استدالل  Castells, 1977ه در گونه کیا انباشت قرار دارد )آن

نه  است و داده/پیشای که در آن تولید، مبادله، و انباشت رخ می دهد. نه فضا مفروضعرصه ــ ی روابط اجتامعی استکنندهتعیین

                                                 
1 City-ness 
2 Great cities 
3 De l’Etat 
4 spatialisations 
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 ای از جامعههای سازندهاگرچه فضا و اوربان هر دو ناملموس هستند اما جنبهنیز از همین روست.  انواری تعریفشدش -شهر یک ابژه
   (.Lefebvre, 2003: 45) آن هستند ی1بالقوهتصویر هستند: به تعبیری 

به به این سه جن ، تحلیل کرده است.قرار دارندبا هم الکتیکی دی متغیرتاریخی را در سه محور که در یک توازن  هایمندیلوفور فضا
و اجتامعی زندگی روزمره  در (le percu) «2شدهدرکفضای »توان گفت که می به صورت سادهاند. های مختلفی بیان شدهشیوه
 le) «3یفضای تصورشده» الشعاع  تحتاغلب  شده این فضای درک اما. است در هم آمیختهکنش و نگرش عمومی را  ،عرفی ادراک

concu) انسان. با این وجود، نادیده گرفته شده استقرار و ریزان شهری، و سوداگران ملک ها، برنامهکارتوگراف ای و نظریحرفه 
باقی مانده پذیر ( تخیالت که توسط ادبیات و هرن زنده و دسرتسle vecuی )«4فضای زیسته»چنین در ( همl'home totale) کامل
« یفضای درک شده»وی کرده بلکه قدرت بازساختاردهی به توازن ر فرااز دو فضای دیگر نه تنها « سوم». این فضای زیدمیاست 

کند و فضای را دنبال میاستدالل لوفور ( 1985دیرن )ت(. گاShields, 1989, 1990رسمی را دارد )« یفضای تصور شده»عمومی و 
کوب شده داری رس فضای زیسته در فضای انتزاعی جوامع رسمایهاگرچه کند. سپهر زندگی معرفی میترین ترین و منادینغنی زیسته را

وان به عن 5و به ویژه آثار رنه ماگریت هاسوررئالیستدادا،  آثار است اما همچنان در هرن، ادبیات و خیال باقی مانده است. لوفور به
 ضایی  های  فچنین پرکتیس. همکندکشد اشاره میرا به چالش می ای فضشدههای مفروض گرفتهو پرکتیس هابرداشتهایی که منونه

نهاد و را پیش یهای جدید پراکسیس فضایی فضا و شیوههای نهادینه شدهگفتامنمخفیانه و زیرزمینی که بازساختاردهی انقالبی 
های غیرقانونی، و ساکنان زاغه مهاجرانهای مترصفان غیرقانونی، مله پراکسیساز این فضا هستند. از ج یهایکنند جنبهتقویت می

   است.حاکم تامعی )تحمیل شده( اج هایفضامندیخارج از هنجارهای  شانیفضای کردارجهان سوم، کسانی که حضور و 

به  ...بلکه برعکس  ]تزآنتی-تز[ی مقدماتی ای از دوگانهشدهاستخراجترکیب » ساناین دیالکتیک سه بخشی را نه به  ادوراد سوجا
 که هم مشابه و هم به شدتآلرتناتیوی گشوده  نگرد. این واسازی و برساخت  متامیت  مفروض می ، واسازی، و برساختزنندهبرهم سان

استنباط « 7تایی کردنسه»دیدگاه لوفور با عنوان از سوجا که « 6سه گانگی» .«کندخلق می از متامیت پیشین استرا  متفاوت است
بدین  .. ]و.کنددگرگون میسازد می استدالل دیالکتیکی را فضامند آشکاراکه  کنندهی مختلحملهیک دیالکتیک را از طریق » ،کندمی

، و نسبت به افمضگربودگی که به شدت نسبت به دی تریالکتیکی .شودمیانباشتی نامید خلق  تریالکتیکچه که باید [  آنترتیب
خامنانی و افزایش بی میان و دیگرانی که به پیوند نیل اسمیت .(Soja, 1996:61« )گسرتش مداوم دانش فضایی گشوده است

دیکال فضا را پدیدارشناسی   او به بسطاند. کمک گرفته تولید فضاهای زیادی از کتاب اند از بخشسازی فضای عمومی پرداختهخصوص
. نقد کشد را به «اجتامعی»و « فردی»ی «حق به فضا» شدنگرفتهادیدهن پرداخته است که تا از این خالل به عنوان بنیانی اومانیستی
که این قطعات نیز همواره در  -جغرافیایی تنها از طریق قطعات زمین فضامند شده است فضای داریبرای مثال در جوامع رسمایه

شده یخصوص یفضاداری فهمی از مالکیت قوام یافته است که  بر جوامع رسمایه قلباز این روست که در . ی قرار دارندمتلک خصوص
 استوار است. 
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نویسندگان  سطاز نظریات برساختگرایان اجتامعی که تو  خرببی )داد  بسط«  تولید اجتامعی»لوفور در تحلیلش مفهوم تولید را به 
از طریق ارزیابی  19۹9ی ی دهههمزمان با پوالنزانس در میانه .چون برگر و الکمن یا گارفینکل بسط یافته بود(زبانی همغیرفرانسه

-امعیشدن روابط اجتداری و جهانیدر حال تغییر رسمایه اش به تاریخ  عالقه اصطالح همچنیناصطالح کرد. این تحلیلش را نقش دولت 
یخ . تار(Lefebvre and Regulier, 2003زمان )-ن چرخشی بود به سمت ریتم و فضاگرفت. همچنیرا نیز دربر میاقتصادی 

ک یبه نظر لوفور . تکمیل کرد زیستییا فضامندشدن، دیدگاه و نگرش مارکس را در باب امر شهری، محیط« های تولید فضاشیوه»
 مترکز -افریندجدیدی بی همچنین باید فضامندی دهد بلکهید را تغیر ی کارگران و شیوه تولانقالب کمونیستی واقعی نباید تنها رابطه

توجه  .برداردهای اصلی آن هستند برداران مثالنقشه یشبکههای شهری و که مالکیت خصوصی، زمین« فضای تصورشده»را از سمت 
 در «شدهفضای درک»فضای زیسته و تغیر جهت  پتانسیل هدایتای است برای وسیله و آوانگاردها ی پیشگامان«فضای زیسته» به

همچنین نباید اثر این نگاه را  .ایجاد کرد 1به مواضع حزب سبز آملان ی مارکسیستیمناسب از اندیشه پلی این نظریهپرکتیس روزمره. 
   از یاد بربیم. ۱1سازی در قرن های ضدجهانیو جنبش 19۹9های ها در دههبر ضدفرهنگ پانک

 

 کلیدی و اختالف نظرها یهاپیرشفت

ان متنی این است که به عنو  تولید فضااست. عظمت نهفته زندگی روزمره  یکنندهبه رشایط بیگانه اومانیسم لوفور نقدش در کانون
د. کنکه خوانندگان را به خلق سنتز انتقادی خودشان از کتاب و جهانشان تشویق می دهدرشح میای گشوده  مارکس را به شیوه

پسند و در فرهنگ عامه« 2رازآلودگی»بیگانگی و آگاهی کاذب یا  رلوفور در اصل این نظرگاه را همراه با گوترمن به عنوان نقدی ب
نقدی  وردر این سه جلد لوفچاپ شد.  19۱۹در  نقد زندگی روزمره(. اولین جلد از سه جلدی 19۹۹بسط داد) 19۹9ی مرصفی دهه
ی کننده( به عنوان ویژگی تخریبپاافتادگیپیشیا  quotidienneté ،alltäglichkeit« )روزمرگی»تریالیستی از امارکسیستی م

 خواب  -کار-مرتو زندگی   پاافتادگیپیش، علیه رازآلودگیعلیه  لوفور. ارائه کرد فرهنگ، تعامالت اجتامعی و محیط فیزیکی  مدرنیته
(dodo-boulot-métro)  و ابزار وجود 4عاطفی خلوص، 3مکاشفه« دقایق» گوید ما بایدمی ،شهر ی ساکن حومهمسافران هر روزه ،
ی نظریهبه عنوان « 5دقیقه»مفهوم  بدین ترتیب(.l'home totale  1959)مغتنم بشامریم تحقق بیشرت خود به عنوان بنیانی برای  را

عهد ی عشق و تهز ، اما بویژه مبار وی مکاشفه، حالت دژاو ظاهر شد. تجربه در آثار لوفور دوباره بخشپرکتیس رهایی بنیانحضور و 
توان در ذهن مرورشان کرد. به زعم لوفور این د، فقط میندار  استمراریهیچ « دقیقه» ،هستند. طبق تعریف «دقایق»های از منونه
 ویهار  دیوید.  کرد ها را کدگذاریتوان آنینیستند؛ منشده قابل تصاحب مرصفی و کاالیی داری  به راحتی توسط رسمایه دقایق
 ملهم از آگاهی عمیق وی آثار. پی گرفتش نی زندگی اجتامعی  شهری را در هر دو بعد اقتصادی و منادیهای لوفور دربارهاندیشه

های مالی، صنعتی و زیرساختی و هم به هم به معنای انباشت طوالنی مدت در چرخهاست زمامنندی زندگی شهری  لوفور نسبت به
  معنای کوتاه مدت در حافظه و معنا در سطح افراد و اجتامعات. 

، که در قرار گرفت آلتورس« مارکسیسم  علمی  »ی در سایهآثار لوفور ، 19۹۱دانشجویان در می  دانشگاه توسط پس از شکست اشغال
(. Zimerman, 1975)داربود های رسمایهرسکوبگر دولتتحلیل ساختاری از نیروها و نهادهای  اصلیآن تقسیم زیربنا/روبنا عنرص 

ند هایی هامنیی نقدهایش بر کار آلتورس به واسطهپردازان انگلیسی زبان در میان نظریه لوفور معروفیت رشوعاز قضای روزگار 
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نقد ها ختارگرایانه آنگیری ضدسا( آثار شهری لوفور را بخاطر جهت19۹۹) ی شهریمسئلهدر کتاب  کاستلز پیشرت .بود مانوئل کاستلز
 های او را برایسودمندی نظریهگرایی جنسیتی او و بزرگداشت دگرجنس-ور، کی لوفور به خانوادهکرد پدرساالرنه. رویکرده بود
مذکر  یگرایانه به دو دستهها و فضاها به صورت دگرجنسبا تقسیم بدنلوفور زان بدن و سکسوالیته محدود کرده است. اپردنظریه
ذاری گپایهاین دیدگاه بر اساس یک نفی ساده )الف/ غیرالف که هامن مذکر/غیرمذکر است(  ونث در سنت پدرساالری باقی ماند.و م

ی و لزبین های گی هویتهای نویسندگان انگلیسی و آمریکایی دربارهپردازان فرانسوی با نظریه. لوفور هامنند بیشرت نظریهشده است
(. Blum and Nast, 1996گرایی آشنا نبود )ی دگرجنسبیرون از دوگانه )الف/غیرالف/هیچکدام(« سوم»به عنوان یک آلرتناتیو 
سط هویت قومی و نژادی ب یبه آثار لوفور نظریات آلرتناتیوی درباره پردازان پسااستعامری بدون اشارهنظریهدر اواخر قرن بیستم 

ماریا . و لوفور اشاره کرده است( 1بیل هوک؛ سوجا به ارتباطاتی بین 1994Gregory , بعضی استثناها نگاه کنید به دادند )برای
بازمنایی نظری را از بافتار زندگی که  لوفور شدن  به عنوان نقد فضاییرا « 3فاحشهزن/پرسهپرداز نظریه»( شخصیت 2003) 2لوگونس

  . کندمی، مطرح شهری روزمره جدا کرده بود

.  اگرچه او از است 4سان پیچیدگی به نظریات دیگربودگی از لوفور بیش از آنکه از تضاد و منفیّت الهام گرفته باشد، ملهمدیالکتیک 
وفور لبینی نکرده بود. های چندفرهنگرایی و قومیت را پیشکرد اما ظهور سیاستزمین  جهانی دفاع میطبقات زیرین فقرای بی

را  داشت دولت متایل او ها چیز زیادی برای گفنت ندارد.و اصول اخالقی  روابط آن« خودی و غیرخودی»ی تبعیض، یا ی مسئلهدرباره
 تصور کند.  دار ترصف شده استرسمایه یتوسط طبقه که روزگاری در دست مردم بود و اکنونن ابزاری به عنوا

ا در فض« در»که مردم و چیزها را رصفاً به عنوان هستی  ،های فلسفی  قرن بیستمی در مورد رسشت فضابا این حال، لوفور از بحث
ن ایفراتر رفته است.  ،های تاریخی متفاوت ارائه کنندی فضامند در دورههانظام یای منسجم از توسعهگیرند تا نظریهنظر می

د فته است، هامننیاهای تجسمهای فیزیکی چیزها نیست، بلکه الگوهای فضایی روابط اجتامعی و روالفقط چینش« هافضامندی»
در کنند. ها عمل میی مقیاسها در همهیم. این رژ(/مسطحی جهان تختوط از لبهفضا و جهان )هامنند ترس از سقمفاهیم تاریخی  

عینیت یافته  ( که درون یک بدن  egoاندیشیم، خودمان را به عنوان ایگوی )به خودمان می فضامندهای ترین سطح، ما با عبارتفردی
هامنند عنکبوتی که دهند، رون فضا  بسط میبه د -به لحاظ ذهنی و فیزیکی –خودشان را  هاانسانکنیم. محصور شده تجسم می

ای هچینش اشیاء، تیمها جزئی از ما. ها هستیم که آنه هامن اندازه جزئی از این گسرتشدهد. ما بهایش را به شکل تار بسط میاندام
هرها ی مناطق، تصاویر رسانه از شچنین، نظرات دربارههستند. هم هافضامندیهای انضاممی  این اندازها و معامری مثالکاری، چشم
 کند. بر زمین خلق می اثرش حک کردنهای دیگر این فضا هستند که رضورتاً هر جامعه برای جنبه« های خوبمحله»و تعبیر 

انباشت  که چرای تاریخی برای توضیح این؟ لوفور از انواع متغیری از فضاآیدامر فضایی به چه کار میتولید  گشودن و ترشیح این
مبنا بودند، که به برهان و علم متعهد  -نداده بهره برده است، حتی در آن اقتصادهای باستانی که کاال و پولدارانه قبالً رخ رسمایه

کار مزدی محرک داری ن معروف که بردهیلوفور این تبی .(Merrifield, 1993)نگاه کنید به  اندبنا شدهها بودند، و بر پایه سیتی
ل مالکیت خصوصی به شکقطعات زمین و  ی خود در قالببه نوبهکه فضای سکوالر،  کندمیبیان است را رد کرده است. در مقابل او 

رشط رضوری برای جدایی ، پیشخالص شدهخدایان محلی قدیمی و ارواح مکان  از رشّ  و یکمّ برداران توسط نقشه، کاال درآمده است
 ابزار بقایشان و جایگزینیش با کار در مقابل مزد است.  مردم از
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ایی ما ست فضی فهم و زیتغییرات در شیوهاست.  واسطه/رسانهست، یک کاالکه  به هامن میزانکند که فضا لوفور به ما یادآوری می
 ها راهی مقیاسمنتظره در همهپلتیک غیر -ها به یک ژئوملت-ی دولتدارانهگونه جهان رسمایهکه چدهد از اینهای بدست میرسنخ
 ها به مثابه فضای در حال تغییر فواصل و تفاوت. ی ما با بدمنان، دنیایامن، و سیارهرابطهحس جدیدی از  -بردمی
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