پنسـیلوانیا مهاجـرت کردند».
در همین بسـتر اسـت که واکنشهـا زاده شـدند .در سـال 1954
جنبش انترناسیونالیسـت لتریسـت اعالم کرد که «شعر در شکل
شهرهاسـت ،پـس مـا انـواع منقلبکننـدهای از آن را خواهیـم
سـاخت».
نشـریه لتریسـتها به نام «پوتلاچ» در فاصلـه سـالهای 1954
تـا  1957بـه مباحـث معمـاری و شهرسـازی و همچنیـن مفهوم
توگذار
پژوهشهـای روان -جغرافیایـی خود کـه به معنای گشـ 
مسـتانه و شـاعرانه و گم شـدن در جغرافیای شـهر و کشـف نقاط
ناآشـنا و جـذاب بـود ،توجه ویـژه نشـان میدهد.
در ادامه انترناسـیونال لتریست ،انترناسـیونال سیتواسسیونیست
(موقعیتگرا) در سـال  1958پدیـد میآید کـه چهرههایی چون
«رائـول ونگـم»« ،مصطفـی خیاطـی» و «گـی دوبـور» بـا آثاری
چون «درباره فقر و فالکت محیط دانشـجویی از لحـاظ اقتصادی،
سیاسـی ،روانی ،جنسـی و بهویـژه فکـری و راههایی بـرای درمان
آن» (« ،)1966رسـاله زندگی دانی برای نسـل جـوان» ( )1967و
«جامعه نمایش» ( )1967بر محتوای فکری جنبش سـال 1968
تاثیـر پررنگـی میگذارنـد ،بـه نحوی کـه بـرای مثال جملـه آخر
کتاب «دربـاره فقر و فالکت محیط دانشـجویی از لحاظ اقتصادی،
سیاسـی ،روانی ،جنسـی و بهویـژه فکـری و راههایی بـرای درمان
آن» یعنی«زیسـتن بدون زمان مرده و تمتع بـدون مانع» به یکی
از شـعارهای اصلی دیوارنوشـتهها بدل میشـود.
فصـل هفتـم «جامعـه نمایـش» اثـر «گـی دوبـور» نیـز نقـد
موقعیتگـرا از شهرسـازی سـرمایه را مطـرح میکنـد کـه در
کالم آخـر ،ایده انقلاب در شهرسـازی را چنین توصیـف میکند:
«بزرگتریـن ایده انقالبـی درباره شهرسـازی ،ایدهای شهرسـازانه،
فنشناسـانه یا زیباییشناسـانه ،نیسـت .این ایده عبارت اسـت از
تصمیم بـه بازسـازی یکپارچه هر خطـه مطابق با نیازهـای قدرت
شـوراهای زحمتکشـان».
در چهار سال اول فعالیت انترناسـیونال سیتواسسیونیست ،یعنی
از سـالهای  1958تـا  1962این جنبـش به خلق تجـارب هنری
جدیـد میپـردازد .از جملـه کنسـتان ،معمـار و نقـاش هلنـدی،
پروژههایـی بـرای ایجـاد شـهرهای اتوپیک به نـام «بابـل جدید»
تهیـه میکند.
«هانـری لوفـور» نیـز در سـال  1967کـه یکصدمیـن سـالگرد
انتشـار سـرمایه اسـت ،دو رسـاله مهم منتشـر میکند« :تزهایی
دربـاره شـهر» و «حـق بـه شـهر» .ایـن رسـالهها ،بینشـی جدید
از انقلاب و شـهر را مطـرح میکننـد ،بینشـی کـه همزمـان نقد
نگرش سـنتی به انقلاب ،شهرسـازی و زندگی روزمـره در جامعه
سـرمایهداری اسـت .لوفـور در «تزهایی دربـاره شـهر» و «حق به
شـهر» ،ایدههایـی چون «حـق به شـهر در کنـار حـق کار کردن،
حق تعلیم و تربیت ،حق بهداشت ،مسـکن ،فراغت ،حق زندگی»،
«حق به شـهر ،حقی به مثابه وسـیله و هدف ،افـق و راه برای طبقه
کارگر نه بـه عنوان حقی خاص بلکه در راسـتای منافـع عام تمدن
و منافع خـاص گروههـای اجتماعی «سـاکنان»« ،جنبـه انقالبی
رفرم شـهری»« ،حق به شـهر به مثابه حقی بـرای فعالیت خالق،
آفریـدن اثـر (( )oeuvreنهفقـط محصـوالت و کاالهـای مـادی)،
خیالپـردازی ،بـازی ،حق مرکزیـت احیا شـده ،حـق مکانهایی
برای مواجهـه و مبادله ،حـق ریتم زندگـی و بهره بـردن از زمان»،
«سـکونتزدایی بـورژوازی» را مطـرح میکنـد.
لوفـور گرچه اهمیـت انقالبـی فضـا را از سـال  1965و در «کمون
پاریـس» در قالب یک تحلیل تاریخی خاطرنشـان سـاخته بود اما

سـال  1967اسـت که در قالب دسـتور کار سیاسـی ،مسـاله شهر
را مطـرح میسـازد.
امـا چنانکـه گفتـه شـد ،روایـت انقلاب شـهری ،تنهـا روایـت
فرانسـوی نیسـت و بـرای مثـال در ایاالتمتحـده آمریـکا نیـز
از اواسـط دهـه  1950بـا ظهـور «جیـن جیکوبـز و اکتویسـم/
ژورنالیسـم» او در مقابلـه بـا برنامههـای نوسـازی و شهرسـازی از
بـاالی رابرت مـوزز در آمریکا و بهویـژه نیویورک ،مقاومت شـهری
جزیـی از جنبش انقالبـی آمریـکا در دهههای  50تا  70میشـود،
جنبشـی که با جنبـش حقـوق مدنی سـیاهان آغـاز و بـا جنبش
ضدجنـگ ویتنـام و جنبـش زنـان و جنبـش دانشـجویی همراه
میشـود .سـال  1961نیـز در آمریـکا ،یـک نقطـه عطـف فکری
برای انقلاب شـهری اسـت و آن انتشـار کتـاب «مـرگ و زندگی
شـهرهای بزرگ آمریکایـی» اثر جین جیکوبز اسـت ،اثـری که به
شهرسـازی از پایین و توسـط مردم معتقد اسـت .جیکوبـز در این
اثر هدفـش را چنین شـرح میدهد« :این کتاب یورشـی اسـت بر
برنامهریـزی و بازسـازی شـهری معاصر .همچنین تالشـی اسـت
بـرای معرفـی اصـول نویـن آن ،در مخالفت و متفـاوت بـا آنچه در
همه جا از مـدارس معمـاری و برنامهریزی گرفته ،تـا مجالت زنان
و ضمیمههای روز یکشـنبه که دربـاره آن آموخته میشـود ...من
دربـاره چگونگی عمـل شـهرها در زندگـی واقعی خواهم نوشـت.
زیرا تنهـا از این راه میتـوان آموخت کـه کدام اصـول برنامهریزی
و کـدام اقـدام در بازسـازی میتواند موجـب سـرزندگی اقتصادی
و اجتماعی شـهرها گـردد و چـه اقدامـات و اصولی این خـواص را
میمیراند».جیکوبـز در بطـن جنبـش حقـوق مدنـی آمریـکا و با
اندیشـههایی الهام گرفتـه از سـنتهای دموکراتیـک و فردگرای
آمریکایی (اندیشـههای بنجامین فرانکلین و جفرسن) در واکنش
به برنامههـای نوسـازی که از سـال  1954آغاز شـد و البته ریشـه
در قانون اسـتاندارد کردن مسـکن سـال  1934و قانون نوسـازی
شـهری سـال  1949داشـت ،همـان چیزهایی را کشـف کـرد که
لوفور با زمینه فکری مارکسیسـتی در فرانسـه کشـف کـرد یعنی
اینکه فضاهای شـهری یک فرایند اجتماعی هسـتند و برنامههای
شهرسـازی ،ریتم زندگی انسـانها را برهم میزنند و انسـانها در
شـهر به گفتوگـو و تعامـل و فراغـت آزاد نیازمندند.
«جنبـش گل» نیـز جنبشـی شـهری بـود کـه از بسـتر جنبـش
ضدجنـگ ویتنـام و بـا ابتـکار «آلـن گینزبـرگ» شـاعر رادیکال
آمریکایـی برخاسـت ،جنبشـی کـه تظاهـرات مخالفـان جنـگ
ویتنـام را با تئاتـر خیابانـی پیونـد زد .ایـن جنبـش در اعتراضات
شـهری نیز خود را نشـان داد ،در جریان اعتصاب بخش زباله شهر
نیویـورک ،زبالههایی را کـه در پیادهروهای این شـهر جمع شـده
بود با اسـتفاده از مترو به سـمت مرکز تازه گشـایش یافته لینکلن
حمـل کردند.
ایـن دوران در کرانهای انتهایی خـود ،آثار مهم دیگری را انتشـار
داد کـه از آنهـا به عنـوان انقالبهـای نظری شـهری میتـوان یاد
کـرد« .انقالبهـای شـهری» از هانـری لوفـور (« ،)1970مسـاله
شـهری» از مانوئل کاسـتلز (« ،)1972عدالت اجتماعی و شـهر»
از دیوبد هـاروی (« ،)1973تولید فضـا» از هانری لوفـور (.)1974
دوران سـال  1968را میتـوان دوران چرخـش گفتمـان شـهری
دانسـت ،در حالیکه دیوید هـاروی در سـال  1969کتاب «تبیین
در جغرافیـا» کـه اثـری لیبـرال پوزیتویسـتی در روششناسـی و
معرفتشناسـی جغرافیایـی بود را منتشـر کـرد ،تحـت تاثیر این
تحـول گفتمانـی در سـال  1973بـا «عدالـت اجتماعی و شـهر»
چرخـش مارکسیسـتی کرد.
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«هانری لوفور»
نیز در سال 1967
که یکصدمین
سالگرد انتشار
سرمایه است ،دو
رساله مهم منتشر
میکند:
«تزهایی درباره
شهر» و «حق
به شهر» .این
رسالهها ،بینشی
جدید از انقالب
و شهر را مطرح
میکنند ،بینشی
که همزمان نقد
نگرش سنتی
به انقالب،
شهرسازی و
زندگی روزمره
در جامعه
سرمایهداری
است.
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