
 فلسفه، سیاست، شهر 
)1(





انتشـــارات تخصصی هنــــر،
ــازی معمـــــاری و شهرســ

باهمکاری
فضـــا و دیالکتیـــک

ترجمه و تألیف:
ـیـ  همن حاجی میرزایـی ایمان واقف
آیدیـن ترکمـهـ  نریمـان جهانـزاد



آنری لوفور/ترجمه و تالیف ایمان واقفی...] و دیگران[. 
مشهد: کتابکده کسری، 1398.  

126 ص.
فروست:فلسفه،سیاست،شهر؛1.

شابک:                                                                                                    978-600-6509-82-2
فهرست نویسي: فیپا

یادداشت:     ترجمه و تألیف ایمان واقفی، همن حاجی میرزایی، آیدین ترکمه، نریمان جهانزاد. 
Lefebvre, Henri, 1901-1991 موضوع: لوفور، آنری،   19۰1 - 1991م.   

شناسه افزوده: واقفی، ایمان،   13۶1 -  
     B2430/81398آ864ل رده بندی کنگره: 
194                رده بندی دیویی: 
5573126 شماره کتابشناسی ملی: 

كتابکـده تخصصي هنـر، معمـاري و شهرسازي كسـری

فلسفه، سیاست، شهر )1(
آنـری لوفـور

ترجمه و تألیف :
ایمان واقفی ـ همن حاجی میرزایی
آیدین تركـمه ـ نریمان جهانـزاد

صفحه آرایی و طرح جلد: منا گندمکار
چاپ اول: بهار 1398

شمارگان: 500
لیتوگرافي، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی

شابک: 978-600-6509-82-2

انتشارات: كتابکده كسری
 نشاني: مشهد فلسطین14 پالک10 تلفن: 37670019  051
www.kasrapublishing.ir :وبسایت و فروشگاه اینترنتی

 كلیه حقوق چاپ و نشر این كتاب برای انتشارات كتابکده كسری محفوظ است. هرگونه تصویربرداری و 
تکثیر اعم از نسخة كاغذی و دیجیتال و... از تمام یا بخشی از این كتاب ممنوع و موجب پیگرد قانونی است.

مرکز پخش: كتابکده كسری
 0915 512 تلفن: 38435531 051 همراه: 4219



5

رشته ی شهرسازی در ایران را می توان معادل برنامه ریزی شهری یا کلی تر، مطالعات شهری، 
در دانشگاه های غربی دانست. پرسشی که باید در موردش قدری درنگ کرد این است که رسالت 
و هدف این  رشته چیست و قرار است به کدام نیازهای عصر پاسخ دهد؟ برای پاسخ به این پرسش 
باید به شرایط تاریخی و فرهنگی ِ پدید آمدن برنامه ریزی شهری در غرب توجه کرد و نسبت آن 

را با ایران سنجید. 
برنامه ریزی شهری مولود ِ تمدن ِ مدرن ِ غرب است که مستقیماً از دو سرچشمه تغذیه می شود: 
نخست سنت روشنگری، دوم انقالب صنعتی و سرمایه داری متقدم ِ اروپایی. پیوند میان روشنگری 
و اقتضائات ِ نظام ســرمایه داری و تولد ِ شــهر ِ صنعتی، نهاد برنامه ریزی را ایجاب کرد. بنابراین 
نخســتین گام برای فهم ِ برنامه ریزی شهری باید متکی بر شناخت ِ تکوین سرمایه داری و منطق ِ 
سرمایه باشد. در کنار منطق سرمایه، دولت به عنوان تسهیل گر ِ فرایند انباشت و چرخش سرمایه، 
برای جلوگیری از زوال نیروی کار، در حوزه هایی نظیر بهداشــت محیط، درمان، و برخی خدمات 
رفاهی، اقدام به برنامه ریزی بطور اعم و برنامه ریزی شهری بطور اخص کرد. بنابراین برنامه ریزی 
شهری به عنوان ِ نهادی مدرن، کارویژه، هدف و رسالتش تأمین حداقلی ِ نیازهای ضروری ِ حیات 

روزمره ی نیروی کار بود. 
 با پیچیده تر شدن جوامع در نیمه ی دوم سده ی بیستم، و در پی جنگ های اول و دوم جهانی، 
و همچنین در پی فشار جامعه ی مدنی و ظهور دولت رفاه، نهاد برنامه ریزی تالش های گسترده تری 
برای تحقق منافع عمومی کرد، و هر چه بیشــتر نقش یک میانجی گر را در کشــورهای اروپای 
غربی ایفا نمود. نهادی که اینک می کوشید شکست های بازار و آثار خارجی ِ ناشی از فعالیت های 
توسعه ای ِ بخش خصوصی را جبران کند تا در فرایند ِ انباشت و چرخش سرمایه خللی ایجاد نشود، 
و وضع موجود تداوم یابد. از سال های 1970 و 1980 به بعد با انبوهی از نظریه ها و مکاتب فکری 
برنامه ریزی مواجه ایم که اینک به مرحله ی تأمل در نفس رسیده است و مدام از هویت، رسالت، 
قدرت و گستره ی خود پرسشگری می کند. پرسشگری هایی که با اتکا بر یک انبان ِ نظری غنی در 
حوزه های دانشی ، نظیر جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، فلسفه ی علم، علوم سیاسی و جز آن استوار 
اســت و به او امکان تأمل در نفس را می دهد. این ثروت نظری، در کنار برخی عوامل زمینه ای 
و تاریخی دیگر نظیر تجربه ی شــهری در بستر دموکراسی ِ مدرن، آزادی های رسانه ای و مدنی، 
اســتقالل و پیوند ِ نهاد دانشگاه با حیات ِ زیسته ی شهری، به اندیشمندان و پژوهشگران حوزه ی 

یادداشت ویراستار
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برنامه ریزی و مطالعات شهری این امکان را داد که گفتمان برنامه ریزی شهری را هر چه فربه تر، 
غنی تر، و انتقادی تر کنند و افق های فکری و امکانات ِ نظری جدیدی در آن بگشایند. در فاصله ی 
سال های 60 تا 80 میالدی بر پایه ی این ثروت ِ نظری است که متفکران برجسته ای نظیر لوفور، 
هاروی، کاستلز و دیگران آثار دوران سازی می نویسند که فهم برنامه ریزان را از پدیده ی شهر تغییر 
می دهد. آثاری که رفعت و بلندایشان را مرهون ِ ژرفنای پی های فکری و فلسفی غربی، از کانت 
تا نیچه و از مارکس تا هابرماس، هســتند. اما در میان این عوامل، عنصری که بیش از هرچیز 
در تکوین شــهر ِ مدرن ِ غربی و از آن راه انتقادی شدن ِ نظریه های برنامه ریزی نقش ِ موثر داشته، 
مقوله ی تجربه است. تجربه ی مدرن ِ شهری را نمی توان از آزادی ِ تجربه که خود محصول ِ زندگی ِ 
مدرن اســت جدا دانســت. تأمل در نفس در هر حوزه ای، از ادبیات و هنر گرفته تا برنامه ریزی و 
طراحی شهری، مستلزم ِ همین آزادی تجربه است. آزادی  که خود ِ تجربه است و اساساً به شهروند 
و کنشــگْر امکان ابراز ِ همه ی سویه های وجودش را می دهد و در پرتو همین امکان ِ تجربه گری 
است که جنبش های مدنی ِ شهری، و از آن راه ُسفتن ِ نظم ِ موجود، ممکن می شود؛ فرایندی که از 
پی آن تحوالت نظری در حوزه ی برنامه ریزی و مطالعات شهری به شکلی سازگار و همخوان با 

تحوالت تاریخی و انضمامی شهر حرکت می کند و خود را تراش می دهد.  
بر این اساس، مطالعات و برنامه ریزی شهری به عنوان یک رشته ی دانشگاهی از پی عوامل و 
عناصر پیچیده ی گوناگون، به شکلی درون ماندگار از بطن شهر ِ مدرن غربی و نظم سرمایه دارانه ی 
حاکم بر آن متولد شد و به مرور زمان گسترش و نضج یافت، و از دهه های 70 و 80 میالدی به 
بعد انبوهی از آثار اساسی در این حوزه خلق شدند. به این اعتنا مطالعات و برنامه ریزی شهری گره 

خورده است به مدرنیته، آزادی تجربه، و مناسبات ِ شهری مدرن. 
دهه ی 80 میالدی مقارن اســت با همان سالی که رشته ی شهرسازی در دهه ی 1360 به 
تازگی وارد دانشگاه های ایران شد. یعنی زمانی که آثاری نظیر عدالت اجتماعی و شهر، مسئله ی 
شهری، تولید فضا، و ده ها اثر دوران ساز دیگر در حال پروراندن و فربه کردن مطالعات و برنامه ریزی 
شــهری بودند، در ایران تفکرات ِ نسخ شده ای که مسئله ی شهری و کل مناسبات ِ شهری مدرن 
را به ویژگی های کالبدی آن تقلیل می داد، تدریس می شــد. این زمان پریشی، سمپتوم شکلی از 
مدرنیته  است که نیم قرن پیش در کشور به شکلی دفرمه وارد شد. مدرنیته ای که در اوایل سده ی 
اخیر ِ شمسی وارد ایران شد مبتنی بر جامعه و اقتصادی توسعه نیافته بود؛ مدرنیته ای که می توان 
آن را مدرنیته ی موهوم خواند. مدرنیته ی موهوم از آنجایی که مبتنی بر واقعیت ِ توسعه ی همه جانبه 
و همگن نبود، هیچ گاه نتوانســت خود را در واقعیت ِ اجتماعی - اقتصادی پیدا کند و همیشــه به 
شکلی کین توزانْه هویتی خیالی و واکنشی برای خود دست و پا کرد. هویتی که به قول نیچه بر 
»آنچه نیست و ندارد« استوار است. مدرنیته ی موهوم، ضمن اینکه نیازهای برآمده از سرمایه داری 
جهانی نظیر مصرف، آزادی و فردیت را درونی کرده است، اما نه به لحاظ سخت افزاری یعنی وجود 
زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی، یارای ِ تولید و برآورده کردن آن کاالها را دارد و نه به لحاظ 
نرم افزاری نهادهای اجتماعی و سیاســی به او مجال ِ تحقق خودآیینی و فردیت را می دهند. بنیاد ِ 
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مدرنیته ی مبتنی بر توسعه نیافتگی، سراب و خیال است. ترجمه ی آن را در قالب طرح های عظیم ِ 
دولتی و الگوهای شبه - فاوستی ِ توسعه می توان یافت. از طرح های بازسازی و نوسازی شهری و 
منطقه ای گرفته، تا اجرای پروژه های پر هزینه و پرطمطراق ِ عمرانی و نهایتاً طرح ها و برنامه های 
توسعه ای ِ بزک شده و در عین حال بی اساس و بی حاصل. مدرنیته ی غربی که با منطق قربانی گری 
حرکت خود را آغاز کرد، فرایندی اســت تراژیک که طی آن در قبال تباه شــدن ِ ســویه هایی از 
زندگی ِ قدیمی، سنت ها و ارزش های جدیدی سربر می آورند. ارزش هایی که از قضا گره خورده اند 
با تجربه ی آزادی و آزادی ِ تجربه، با آزاد شــدن ِ نیروها و پتانسیل های همیشه ُمنقاد شده ی بشر، 
با ممکن شــدن ِ نقد ِ سنت و دگم های آن، با ممکن شدن ِ اعتراض های مدنی علیه سیاست های 
دولتی و منطق ِ بازار، با ممکن شــدن هجو ِ فرهنگ ِ مســلط و بوروکراسی دولتی. در مدرنیته ی 
موهوم اما تنها تباهی ِ توســعه ی شبه - فاوســتی برای مردم و پیکر شهر برجا می ماند، بی آنکه 
کوچک ترین امکانی برای تجربه ایجاد شــده باشد. باری، مطالعات شهری و رشته ی شهرسازی 
در ایران را باید بر اساس همین فقدان، و هویت های خیالی ِ مبتنی بر »آنچه که نیست« فهمید. 
در فقدان مناسبات و تجربه ی شهری مدرن، دقیقاً معنای ِ رشته ای نظیر ِ برنامه ریزی شهری چه 
می تواند باشد؟ پاسخ را باید بر اساس همین منطق ِ خیال و مدرنیته ی موهوم فهمید. رشته ای که 
قرار نیست با رســالتش پیوند ِ معناداری داشته باشد، چراکه اوالً هرگز شرایط ِ امکان ِ آن - یعنی 
نظم ِ سرمایه دارانه، دموکراســی، آزادی تجربه، و دولت ِ مدرن - فراهم نبوده است؛ ثانیاً، همواره 
فاقد ِ ابزارهای نظری و مفهومی ِ الزم برای فهم ِ موضوعش یعنی شــهر بوده اســت؛ و در نتیجه 
نهایتاً همیشه ابزاری در خدمت ِ سرمایه، دولت، و هویت بوده است. بر این اساس، روشن است که 
تنها عرصه ای که می تواند در مواجهه با بحران ِ تفکر در مطالعات شهری ِ امروز ما امکان و بختی 
بگشاید، اندیشیدن به شرایط امکان و امتناع ِ تجربه ی شهری مدرن است. این موضوع الجرم ما را 
به تتبع در امر سیاسی و سیاست رهنمون می کند. در واقع مسئله ی اصلی ِ مطالعات و برنامه ریزی 
شــهری در مدرنیته ای موهوم، به سیاست گره خورده است، سیاست به معنای گسست ِ رادیکال 
از مناسبات ِ شهری ِ معاصر. بنابراین انتظار تغییر از نهاد ِ برنامه ریزی شهری )یا همان شهرسازی( 
انتظاری است یکســره عبث و بی حاصل. تولید ادبیات و ترجمه ی نظریه های گوناگون در مورد 
شــیوه های برنامه ریزی، تکنیک های برنامه ریزی، و یا به کار گیری فالن نظریه در بهمان شهر و 
نظایر آنها، به همان اندازه که موهوم و بی معنی اند، ایدئولوژیک اند و در خدمت ِ قدرت ِ برساخته و 
مستقر. این درحالیست که مدرنیته ی موهوم ِ ما، در وصلتی غریب و نامبارک با هژمونی نئولیبرال 
جهانی، مسئله ی شهری را بیش از پیش سیاست زدوده و مبتذل کرده است. هژمونی نئولیبرال در 
پی ادغام ِ امر سیاســی در گفتارهای اجتماعی - اقتصادی، تکونولوژیکی، فرهنگی و یا روانکاوی 
اســت. تام گرایی نئولیبرال امر سیاسی را به اشکال ِ »تکنولوژیکِی« مدیریت و سازماندهی شهر 
تبدیل می کند، فضای عمومی شهری را نمایشی می کند، و نهایتاً پرسش های راستین ِ سیاسی را به 
محاق می برد. امر سیاسی، قلمرو عمومی و شهر، در این پیوند ِ نامیمون، به استعمار ِ امر اجتماعی در 
می آید و این مجموعه ی اقتصادی، اجتماعی، تکنیکی، فرهنگی است که بر شهر تسلط می یابد و 
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»شهریِت« شهر را مستور می سازد. بنابراین تأمل بر شهریت ِ شهر و امر سیاسی، یگانه راهی است 
که ممکن است بخت و امکانی برای تفکر و از آن راه، واپاشی ِ بحران ِ مطالعات شهری ما بگشاید.  
مجموعه ی »فلســفه، سیاست، شهر« با تلقی تفکر به مثابه کنشی اجتماعی و سیاسی، و با 
تکیه بر برداشتی پسا - بنیادگرایانه از سیاست، می کوشد سیاست را از هر هویتی بزداید و آن را به 
ابزاری تبدیل کند که به میانجی آن کنشگْر به حقیقت ِ شهر، یا شهریت ِ عریان شهر پیوند بخورد. 
بنابراین مراد از سیاست، در اینجا هیچ ارتباطی با دولت، سیاست ِ حزبی، رقابت گروهی و بطور کلی 
با رئال پولیتیک ندارد. سیاســت آن چیزی است که در هر وضعیت و هر هویتی شکاف و سکته 
می اندازد و آن را به روی حقیقت و امر ِ کلی می گشــاید. این مجموعه می کوشد از طریق معرفی ِ 
نظریه ها و گفتمان های جدید ِ رادیکال درباره ی سیاست و شهر، مازاد ِ سیاسی ِ نهفته در آنها را آزاد 
کند تا این مازاد بتواند افق های جدیدی برای درک مسئله ی شهری به روی مخاطب بگشاید. این 
کنش فکری، سرشــتی جمعی دارد و دقیقاً همین سویه ی جمعی اش است که آن را مستقیماً به 

سیاست پیوند می دهد، و از ترجمه ها و تألیف های فردی و سلیقه ای دورش می سازد.
نخستین جلد از مجموعه ی »فلسفه، سیاست، شهر« مجموعه مقاالتی است در مورد متفکر 
شهیر فرانسوی، آنری لوفور. در مقاله ی نخست، راب شیلدز به اجمال به تشریح زندگی نامه و آثار 
لوفور و نیز آثاری که درباره ی او نوشــته شده اند می پردازد. در مقاالت دوم و سوم، ایمان واقفی 
می کوشــد برخی از مهم ترین محورهای فکری و فلسفی پروژه ی لوفور را ترسیم کند. مقاله ی 
چهارم متن مهمی از خود لوفور است که مطالعه ی آن، پس از خواندن دو مقاله ی پیشین می تواند 
به درک جامع تر ِ اندیشه های فیلسوف کمک کند. مقاله ی پنجم، به ابعاد روش شناختی ِ فکر ِ لوفور 
می پردازد که پایه های آن پیشــتر در مقاالت قبلی معرفی شده اند. متن ششم، مقاله ای دیگر از 
خود لوفور است که مطالعه ی آن مخاطب را به فهم بهتری از سویه های روش شناختی کار لوفور 
خواهد رساند. مقاله ی هفتم از اندی مریفیلد شرح حال مختصری است از کتاب فرافلسفه ی لوفور 
که در آن مســیر استداللی کتاب تشریح می شود. متن هشــتم، از استوارت الدن و آدام مورتون، 
می کوشد به آراء لوفور در مورد رابطه ی روستا - شهر بپردازد. و نهایتاً مقاله ی نهم، از دیوید مدن، 
اندیشه های لوفور را با آراء ژان - لوک نانسی، فیلسوف معاصر فرانسوی، مقایسه می کند و وجوه 

انتقادی و رادیکال آنها را ترسیم می نماید. 
امیدواریم این مجموعه گامی موثر در ارتقاء فهم مسئله ی شهری ِ ایران معاصر باشد و بتواند 
برخی ابزارهای نظری الزم را در اختیار پژوهشــگران شــهری قرار دهد. برخی از مقاالت این 

مجموعه پیشتر در سایت های پروبلماتیکا و فضا و دیالکتیک منتشر شده اند.  
                                                                                              

     
نریمان  جهانزاد 
info@dialecticalspace.com
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8 مقدمه: آنری لوفور؛ میل، مقاومت، میدان 
ایمان واقفی 

20 آنری لوفور كیست؟ 
راب شیلدز/ همن حاجی میرزایی

30 مروری بر بنیان های فلسفی اندیشه ی لوفور 
ایمان واقفی

42 لوفور و ماتریالیسم دیالکتیکی 
 ایمان واقفی

48 دوازده تز درباره ی دیالکتیک و منطق 
آنری لوفور/ ایمان واقفی

54 تاملی روش شناختی در آراء لوفور 
ایمان واقفی

66 آیا طبقه ی كارگر انقالبی است؟ 
آنری لوفور/ ایمان واقفی

76 بسوی فرافلسفه ی امر شهری 
اندی مریفیلد/ آیدین ترکمه

86 تاملی در نظریات متقدم لوفور 
استوارت الدن و آدام مورتون/ همن حاجی میرزایی

100 تبدیل شدن شهر به جهان: نانسی، لوفور و تصور جهانیـ  شهری 
دیوید مدن/ نریمان جهانزاد

فهرست


