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ای که ه، شیو به سان یک چیز« سیتی»به  ما آیا چسبیدن .گذاردثیر میمان تأ هایها و کنشها بر سیاستی فهم ما از سیتیشیوه
آن برداشت/فهمی از  کند؟محدود میفهم ما را ی شیوه ،انگاردفرعی میبه سان یک فرایند  اوربانیزاسیونبرداشت ما را از 

  ای دارد؟   انجامد چه مشخصهبخش بیتواند به سیاستی رهاییشدن که میشهری

رهای ها در کشو ی آنجهان وجود داشت که جمعیتی بیش از یک میلیون نفر داشتند. همه در ابتدای این قرن، فقط چند سیتی در
در جمعیت داشت. نفر میلیون  7ها بود که آن هم زیر ی زیاد، بزرگرتین آنی پیرشفته قرار داشتند و لندن با فاصلهدارانهرسمایه

، 0222در سال قرار داد. « /شهریاوربان» یدر دستهمنطقن  دشجمعیت جهان را می درصد از 7چنین نهاینت ابتدای این قرن هم
پائولو، ها یعنی توکیو، سائوترین آنوجود داشت، در حالی که بزرگ کنندهسیتی با بیش از یک میلیون سکونت 022چیزی در حدود 

ای در کشوره شانبیشرت های دیگر که و سیتی، کشندشان را به رخ میمیلیونی 02های بیش از مومبای و احتاملن شانگهای جمعیت
اگر روندهای کنونی . قرار دارند های بعدیدر رتبهمیلیون نفر  02بیش از  هایهستند نیز با جمعیت در حال توسعهاصطالحن 

گیرند و نه قرار می شهریی بیش از نیمی از جمعیت جهان در دستهیکم وکشد که در قرن بیستادامه یابند، طولی منی
 رورال/روستایی. 

اندازه و تعداد مترکزهای  0022 سال رسد که پیش ازبه نظر می شدن بوده است.شهری 2قرن یگانه به این ترتیب، قرن بیستم،
موانع در برخی از  اینشاهد عبور از اما قرن نوزدهم در های اجتامعی شدیدن محدود بوده است. در متام فورماسیون 3شهری

ان ، به جریعبور از موانعخاِص محلی/ موارددوم قرن بیستم بود که این  یی پیرشفته بودیم اما در نیمهدارانهکشورهای رسمایه
 ندهشو ها اساسن در نواحی شهریی بیشرتِ انسانحاال برای اولین بار در تاریخ، آینده شدِن عظیم تبدیل شد.شمول شهریجهان

 کند. های متدن را تعریف مییکم است که کیفیتوهای زندگی شهری در قرن بیستحاال کیفیتقرار دارد. 

 متامخواهند یافت. نامطلوب  مشخصنمتدن ما را ها ی وضعیت کنونی سیتیداوری سطحی دربارهیک های آینده با اما نسل
سوء  ؛فقیرسازی تشدیدشده و ناامیدی انسانی :برندرنج میموارد زیر  از( طور کاملهبفزاینده و گاهی طور به)اغلب  هاسیتی

گرایی احمقانه و افراطی؛ تباهی اکولوژیک و آلودگی مرصف های رو به زوال یا فرسوده؛زیرساخت های مزمن؛تغذیه و بیامری
که طیف متنوعی را  ،تلخ منازعات اجتامعیو گاهی  ؛خوردهشکستی اقتصادی و انسانِی ظاهرن توسعه مفرط؛ ازدحام؛

اقدامات تا  ،روایی شهری(اغلب شکل آلرتناتیوی از حکمو ) یافتهها گرفته تا جرایم سازماناز خشونت فردی در خیابانگیرد دربرمی
ییر تغ خواستارِ  ی کهاعرتاضی مدنِی چشمگیر  ()گاهی خودانگیخته هایپلیسِی حکومتی در راستای کنرتل اجتامعی جنبش

 آوردچشم می را پیشوحشتناکی  ، کابوسکمیویزدن از سیتِی قرِن بیستبه این ترتیب از دید بسیاری، حرف. اند اقتصادیـسیاسی
 . استدونی آکنده از ناامیدی در یک خوک معیوب انسانیت تقدیرنهای خصلِت بدیمتام  کانونکه 

ست که ا بودههایی آن دارِ ریشهشدیدن در پیوند با عادت  ،وحشتناکی پیرشفته، این تصویر دارانهدر برخی از کشورهای رسمایه
رهنگ که با ف رفنتبیرون درآوردن و یمیل به پول. فرار کننداز این قدرت و مزیت برخوردارند که تا جای ممکن از مراکز سیتی 

درصد کاهش  02، 0660تا  0690های بین سالبرای مثال جمعیت لیورپول شود، حاکم شده است. انگار تغذیه میسهل ودرمحورِ خ

                                                           
 ای با مشخصات زیر:این منت برگردانی است از مقاله 1

Harvey, David (2014): Cities or Urbanization, in Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary 

Urbanization, by Neil Brenner, Berlin, Jovis, pp. 52-66. 
2 the  century 
3 urban concentrations 



 فضا و دیالکتیک

 

2 www.dialecticalspace.com 

اما نتیجه هزار نفر کاهش یافت.  722یافت و در طول همین سه دهه جمعیت سیتی بالتیمور از نزدیک به یک میلیون به زیر 
است  که همچنین باعث شدهنامیم، بوده است می 2روو ابرشهرهای پراکنده 1شهرها، آنچه لبهپایانسازِی بیاینه تنها ایجاد حومه

ود شدن تبدیل شی شهریی همتافتهی پیرشفته به بخشی از شبکهدارانهی روستایی در جهان رسمایهکه هر دهکده و هر گوشه
 ها دریافتاز آنمنطقن شد میدر آن معنایی که روزگاری را « روستایی»و « شهری»ها به ی جمعیتبندی سادههرگونه دسته که

 .کندنقض می کرد

نیازمندان . کرده است حبسدر برزخ  پژمردندر حالت را ها های مرکزی بسیاری از آنسیتی درثروت، جمعیت و قدرت اتالف 
مشاغل ی دهندهافزون بر این، فقدان تکانترک کرده اند. را ها ، آنمندان و صاحبان قدرتشده اند زیرا ثروتدر پشت رس رها 

هزار  002تقرینب . شده اندتر همگی به شدت آشکار های قدیمیوضعیت وخیم سیتیهای اخیر و )به ویژه در تولید( در سال
بار هدر طول سه ساِل فاجعحالی که فقط در صنعت فوالد شفیلد رصفن شغل تولیدی در منچسرت در دو دهه از دست رفته اند در 

هزار شغل  022به این سو نزدیک به  0692ی بالتیمور نیز از اواخر دههبرچیده شد. هزار شغل  02،  0602ی ی دههدر میانه
ار زدایی برکنی صنعتی مشابِه ویرانی به واسطهای در ایاالت متحد از این صحنهرا از دست داد، و تقرینب هیچ سیتی 3تولیدی
 نبود. 

دند ساخته شده بو  به  صنایع رسانیها که برای خدمتنیتیی بسیاری تراژیک بوده است. کامیو سلسله رویدادهای بعدی، برا
تیجه نی بیکاری ساختارِی بلندمدت نابود شدند. ، صنایعی که به واسطهو مرتوک مواجهند شدهمنحلصنایع تولیدی  با حاال

 جلوه مقرص هایی که در قدرتند عجله دارند تا قربانیان راآنقانونی برای بقا بود. ، رهاسازی، و توسل به وسایل شبه4رسخوردگی
ای یک روز مانور دارند که در رسانهـی سیاسیشوند و مجموعهعاطفه( وارد عمل مینیروهای پلیس )اغلب به شکلی بیدهند، 

های خانوادگی، وابستگان به خدمات ارزش از بین رفنتِ نشناس و پدران ناالیق، ، والدین مجرد وظیفهآن فقرای خطاکار بیکاره
هایی که به حاشیه رانده شده اند از روی اتفاق، اگر آنخیلی بدتر. حتا زنند و رچسب میکنند و ببدنام می را 5تامین اجتامعی

سازی بیانگر تعصبی نژادی است که به زحمت از اقلیتی قومی یا نژادی باشند، هامن طور که اغلب چنین است، آنگاه این بدنام
شهری است، که وضعیت کنونی روابط  /خروششده اند خشمهایی که به حاشیه رانده تنها واکنش عقالنی آن پنهان شده است.

آن  بسیار بدتر ازرا ( ی حقانیت سیاسیی لفاظی اردوگاهی دربارهدر نتیجهتری روابط نژادی )اجتامعی و حتا به طور قاطعانه
   که برای چند دهه وجود داشته است. کندمیچیزی 

شدِن بیشرت محدود به میراث خاص صنعتی یا چیزی است از فالکِت شهری؟ شمولی استگویم حکایِت جهاناما آیا این که من می
وپای های مرکزی در رستارس ار ؟ برای مثال سیتیی زندگِی ضدشهری آنگلوساکسونقدیمی و اشتیاق فرهنگی شیوه یدارانهرسمایه

 هکشوند؛ محدود منیمعدودی مانند پاریس مراکز و چنین روندی رصفن به  .هستند فردیمنحرصبهی رونق دوبارهشاهد ای قاره
ترسیع شده  ها مشهور استکه فرانسه به حق برای آن 6های عظیمیپروژهی متام به واسطه اشسازیی بورژواییبا فرایند دیرینه

ر دقیق اگ از بارسلون تا هامبورگ تا تورین تا لیل، بازگشت جریان جمعیت و ثروت به مراکز سیتی قابل توجه است. امااست. 
این حاشیه است که  شوند.ساز از لحاظ جغرافیایی وارونه میهای مسالهها بیانگر آن است که هامن تفکیکی اینشویم همه

                                                           
1 edge cities 
2 sprawling megalopolis 
3 manufacturing jobs 
4 Disenchantment 
5 welfare junkies 

ها، ای معامرانه برای تامین یادمان های مدرن در پاریس، این شهر یادمان. اشاره دارد به پروژه ای که فرانسوا میرتان طرح کرد و عبارت بود از برنامه6
 پدیا( ی بیستم برجسته سازد. م )برگرفته از ویکیکه نقش فرانسه را در هرن، سیاست، و اقتصاد در آخر سده
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زدایی و زوال روح پاریس و لیون که به مراکز شورش و نارضایتی، تبعیض و آزار نژادی، صنعتبی 1یبنالیوزند، و آسیب می
تر به آنچه در جهان آنگلوساکسون در حال وقوع است بنگریم، شواهد بیانگر فروپاشی اگر دقیق اجتامعی تبدیل شده اند. و

به وجود  0692ی ای )که بیشرتش در اواخر دههثروت حومهبا که  2مرکز قدیمی سیتیزوال مانند «دونات»هامن شکل شهرِی 
شهری از  ایشده در ملغمهشده و محافظتاز ثروت تفکیک ایی شطرنجی پیچیدهاش با شبکه، و جایگزینیآمد( احاطه شده

 هایالی حومهبه ناحق بدنام گالسکو که در البه« 3فضاهای بیرونیِ »است.  شده تفکیکبه یکسان  فقیرسازی و زوال است که
های ایاالت در بسیاری از سیتی 5های درونیاقتصادی که در حال حارض در حومهقرار دارند و مسائِل اجتامعی مرفه 4دور از مرکز

شدِن دورترین نواحی ثرومتندان را واداشته است تا به دنبال امنیت در جایی حتا دورتر )نتیجه، شهری حال ظهورنددر متحد 
مستقر شوند توانند شده در هر جایی که به بهرتین شکل میشده و شدیدن محافظتهای تفکیکاست( یا در زون 6روستایی
 ...  بگردند

های غیرمعمول کشورهای در حال توسعه، با شتاب وسیعن در برابر بغرنجی پیرشفتهی دارانهاما متام این مسائِل جهاِن رسمایه
. بازندرنگ می ،شدن در سائوپائولو، مکزیکوسیتی، قاهره، الگوس، مومبای، کلکته و حاال شانگهای و پکنی شهرینشدهکنرتل

دادن است، چیزی بیشرت از تحولی کیفی که با رسعتی کمی و که چیزی متفاوت در اینجا در حال رویرسد ظاهرن، به نظر می
یک نسل در حال تجربه اش هستند، چیزی در طول که مکزیکوسیتی یا سائوپائولو فقط  چیزی ی رشد شهری همراه اسِت توده

  که لندن در طول ده نسل و شیکاگو در طول سه نسل تجربه کردند.

های تترین وضعیحتا نسبت به وحشتناک در حال توسعه هایهای کشور ، در سیتیی مثال، آلودگی هوا و مسائل محیطی محلیبرا
. متخصصان اندکردهتر پیدا ای بسیار مزمنهای قرن نوزدهمی اروپا و امریکای شاملی، مشخصهمخاطرات سالمت عمومی در سیتی

ِن رسیع شدهای بزرگ جهان سوم کاملن متفاوت از وضعیتی است که در جریان شهریسیتیوضعیت کنونی در »بر این باورند که 
ها چگونه، که این تفاوتاما با یک هشدار مهم: فهم این 7پذیرمو من نیز این دیدگاه را می« در اروپا و ایاالت متحد تجربه شد

ی اندازهای زندگز دید من فقط در چنین رشایطی است که چشماند برای ما حیاتی است. زیرا اهایی رسبرآوردهچرا و به چه شیوه
ردید تدر جهان در حال توسعه بهرت خواهیم فهمید. بی همی پیرشفته و دارانهدر جهان رسمایه همیکم را وشهری در قرن بیست

 چونهمی تاریخی این است که تجارب گذشته را تنها تفسیر مرتقی از تجربه»گوید زمانی که می بر حق استکاملن  8ساکس
سازی رصف یا پادزهر نیست. بلکه به اما فراروی نوعی وارونه .«9فراتر رویمها توانیم از آنهایی در نظر بگیریم که میمدلـضد

ی تصویر سیتی را به هامنند همیشه، و سازند، های آینده را میهای پیچیده از نیروهایی است که امکانمعنای مواجهه با گذرگاه

                                                           
1 banlieu 
2 inner city 
3 outer estates 
4 commuter suburbs 
5 inner suburbs 
6 countryside 
7 Sachs, "Vulnerability of Giant Cities and the Life Lottery," The Metropolis Era: Volume 1, a World of Giant 

Cities, eds. Mattei Dogan and John D. Kasarda (Newbury: Sage, 1988) 341. 
8 Sachs 
9  Ibid. 
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فهمیم که های جدیدی را میغنای امکان 1مکمل ناکجاییِ  درست در هامن زمانی که کنند،تبدیل می از میل و شوری یوتوپیایی
 آفرینند. ای میچنین فرایندهای اجتامعی

 

 ها؛ محدود و نامحدودسیتی

ها ترین پاسخبمناس توانیممییا نکردند  ددر گذشته رشد کردنچگونه ها که سیتیجغرافیایی ـی تاریخیمسئله این با بازگشنت به
ها را در گذشته تا آن اندازه محدود موانع پیش روی رشد شهری که اندازه و تعداد سیتی ها بیابیم. برای مثال،را برای این پرسش

 ها خلق کرد؟ شدن را از دل آن محدودیتچه چیزی رخ داد که شهری 0022نگاه داشتند چه بودند و پیش و پس از 

 ایی رابطهشدن به واسطههای شانزدهم و هفدهم، شهریتا قرناست.  های این فرایندپاسخ به نحوی نسبنت ساده در بنیان
خاصی که بر روابط طبقاتی های استخراج مازاد )همبسته با امکانمولد  2هایکرانهو پس هامتابولیِک بسیار خاصی بین سیتی

معینی، مراکز تجارت راه دور  هایها و سیتیاهمیتی ندارد که تاون محدود شده بود. بخشیدکه آنها را تداوم می( مبتنی بود
ها را به فواصل دور منتقل کرد، آنشد بودند که می کاالهای لوکس یا حتا برخی کاالهای اساسی مانند غالت، منک، چرم و چوب

د ، محدو ی نسبنت محدودکرانهی ظرفیت مولد محدود یک پسغذایی، آب و انرژی( سیتی همواره به واسطهی )مواد تامین پایه
ای باشند، زیرا چاره« پایدار»مطلوب را به کار بربیم ــ محبوب/ی جدیدن ها مجبور بودند ــ اگر بخواهیم یک واژهسیتی شد.می

ه باعث بود ک شدنای اساسی در آن الگوی پایدار شهریکرانه مولفهکودهای انسانی و دیگر زواید شهری در پس بازیافتنداشتند. 
سازماندهی به نظر  3ایِ منطقههای معارص تا حدی دارای شکل مطبوع زیستهای قرون وسطایی از دید اکولوژیستشد سیتیمی

سیتی هر چه »نویسد می 4در آن زمان بوی متعفنی داشته است ــ گیرمورسد چه اکنون مطبوع به نظر میهر چند آن) برسند
ی اجباری گسرتش یافتند )برای مثال عرضه فتح ی تجارت وها به واسطههای سیتیکرانهگاهی پسهاگ .5(«دارتربدبوتر، ثرومتند

همچون گاهی )داری در کشاورزی یا جنگلآمده دستمحلِی به وری، بهرهتردیدو بی گندم افریقای شاملی به امپراتوری رم(
رِی کشیدن زو ظرفیت اجتامعی متغیر برای بیرون، و (یافتتا زمان آغاز فرسایش خاک تداوم میفقط مدت که ای کوتاهپدیده

و نه صلب.  ندروی رشد شهری را منعطف کرد پیِش  قیدهایِ  ،رفتچنان که انتظار می ،میلمازادها از یک جمعیت روستایِی بی
 هایاش وابسته است، نظامی که کیفیتحامیتِی متابولیِک محلینظام  هایکیفیات/ویژگیاساسن به  اما امنیت اقتصاد سیتی

های ای، تلفات سنگینی را بر جمعیتها که به طور دورهی انواع بالیا و بیامریها، همهمحیطِی محلی در آن )خاستگاه مصیبت
ه شایست در همین خصوص .در سطح قابل قبولی هستندکنند( و نیز تامین غذا، آب و انرژی ــ به ویژه هیزم ــ شهری وارد می

مین محصوالت لبنی تازه و سبزیجات برای یک سیتی مانند پاریس از داخل یک زوِن بیشرت تأ  0082یاد بیاوریم که در  است به
ی )باز هم اگر بخواهیم یک واژه ،0022پیش از ز درون مرزهای خوِد سیتی. ا شاید حتاگرفت و اِی نسبنت محدود انجام میحومه

ها سیتی با توجه به متام اهمیتی کهشدن بر روی سطح زمین نسبنت ناچیز بود )شهری« رد پای»را به کار بربیم(  شدهمحبوباخیرن 
شان بقای کردند که باعثهایی را زیر پا له میاکوسیستمها به نحوی نسبنت آرام (: سیتیدر تاریخ سیاست، علم و متدن داشته اند

 شدند.تعریف می 6بر مبنای مناطق زیستیبودند و 

                                                           
1 dystopian 
2 hinterlands 
3 bioregionalist 
4 Guillerme 
5  André Guillerme, the Age of Water: the Urban Environment in the North of France (College Station: Texas A 

& M University Press, 1988) 171. 
6 bioregionally 
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های افزار شکلافزار و نیز نرمهای جدید بود )به عنوان سختکشید موج تکنولوژیها را به چالش میچه متام اینتردید آنبی
شد. به دالیلی که من در جایی دیگر به تفصیل تولید می 1داری متقدمصنعتی رسمایهـی همتافت نظامیسازمانی( که به واسطه

به  2ی تولید رضورتن به دنبال نابودکردن موانع فضایی و ترسیع زمان بازگشتداری به عنوان یک شیوهام، رسمایهتبیین کرده
بودگی لوکیشن غلبه بر موانع فضایی و قیدوبندهای خاص 3.بوده استامان رسمایه عنوان بنیاِن دستور کارش مبنی بر  انباشت بی

ابودکردن ن»و ارتباطات )و اگر از عبارت مناسِب مارکس استفاده کنیم؛ فرایند متعاقب  ونقلاز طریق تولید یک فضاِی خاص حمل
ی را به یک مسئله داری داشته است، و این پویایی، اهمیت چشمگیری درون پویایی تاریخی رسمایه«(ی زمانفضا به واسطه

شان، که از قرن شانزدهم به این سو جهان ی نوآوری، اگر نگوییم همههای عمدهکند. بسیاری از موجاکیدن جغرافیایی تبدیل می
ی نوزدهم، های اوایل سدهراهها و بزرگها، پلونقل و ارتباطات ساخته شده اند: کانالها در حملاند حوِل انقالبرا شکل داده

ی نوزدهم، اتومبیل، رادیو ونقل انبوه در اواخر سدههای حملسیستمهای قرن نوزدهم، راه آهن، کشتی بخار و تلگراف در میانه
، و از همه جدیدتر، انقالب در مخابرات 0692و  0602ی و تلفن در اوایل قرن بیستم، هواپیامهای جت و تلویزیون در دهه

پذیر کرده اند، و در نتیجه ی سازماندهی فضا امکانها تحولی رادیکال را در شیوهاز نوآوری ای. هر دسته4)ارتباطات راه دور(
های بنیادن جدیدی را برای فرایند شهری گشوده اند. گسست از وابستگی به مناطِق زیستِی نسبنت محدود، دورمناهای امکان

، در 6کالنشهِر طبیعت ی شیکاگو، با عنواندرباره 5کرانِن ی. مطالعهگشوده است ها را برای رشد شهرییکرسه نوینی از امکان
 شدِن رسیع این سیتی در قرن نوزدهم چگونه دقیقنی اینکه شهریکند دربارهانگیزی را طرح میداستانی عربتهمین خصوص 

رب ایاالت مرکزی و غطراحی شده بود به طوری که رد پای سیتی در رستارس  جدیدهای یابِی انسانِی این امکانواقعیت در راستای
اکولوژیک تغییر کرد و خودش ظرف چند سال چنان رشد کرد که به یکی از ـحتا بیشرت شد همچنان که روابط متابولیکامریکا 

که بر  9سیتِی الکرتیکیاش با عنوان در مطالعه 8هامنطور که پیات، از لحاظ درونیو  7های جهان تبدیل شد.ترین سیتیبزرگ
راکنده پهای شهرِی بنیادن نوین و رسانی امکان ساخِت شکلدهد، پیرشفت برقشیکاگو مبتنی است به طور درخشانی نشان می

   10را مهیا کرد.

                                                           
1 early capitalism 
2 turnover time 
3 David Harvey, the Limits to Capital (Oxford: Blackwell, 1982); David Harvey, the Condition of Postmodernity 

(Oxford: Blackwell, 1989); and David Harvey, the Urban Experience (Baltimore: Johns Hopkins University Ptess, 

1989). 
4 telecommunications 
5 Cronon 
6 Nature's Metropolis 
7  William Cronon, Nature's Metropolis: Chicago and the Great West (New York: Norton, 1991). 
8 Piatt 
9 The Electric City 
10 Harold L. Piatt, The Electric City: Energy and Growth of the Chicago Area, 1880-1930 (Chicago: Chicago 

University Press, 1991). 
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های جدیدی را فراهم کرده است. اگر بخواهیم فقط یک مثال تاریخی ، امکانموانع فضا و زمان با نابودکردنهر دوِر نوآوری 
بازده و شدیدن محلی رها کرد، و همزمان ها را از موانع نسبنت کممین انرژی سیتیرا در نظر بگیریم، موتور بخار، تأ بسیار مهم 

کنونی  )دانشجویان م استفاده شود خالص کردهای محلی را از تعارض دیرینه بر رس اینکه از زمین برای تولید غذا یا هیز کرانهپس
 در سیتی مورد نظرش را 1توننفنهای تولیدی که ترین حلقهانگارند که یکی از نزدیکبرای مثال این موضوع را بسیار عجیب می

توانست میتا حدی اما موتور بخار فقط  3.(یافتبه جنگل اختصاص می با آن محاط کرده بوداوایل قرن نوزدهم  2دولِت منزویِ 
محکوم به نابودی بود. ونقل و ارتباطات اِعامل شود: زغال سنگ ی حملبه انجام رساند که خود بر یک حوزهاش را نقش انقالبی

های جدید، کند و واقعن در گشودن امکانها را به هم وصل میافزایی بود و هست که آنها و همبنابراین، این رسجمع نوآوری
  حیاتی است.

هایی را برای رشد سیتی ایجاد کرده است بزرگ به نظر توانند در آنچه امکانچیزهای به ظاهر کاملن کوچک می ،این گونهو 
های قرن هیجدهم در استفاده از جریان آب به عنوان یک شکل از دان. برای مثال، مهندسان نظامی و ریاضیبرسند

های مستقیم، بسیار کارآمدتر بودند؛ این ها و کانالها نسبت به لولهشبکهسنگربندی/تحکیم یادگرفتند که در انتقال آب، 
د ها به کار بسته شسیتی در خصوصی آن بود( زمانی که در قرن نوزدهم ها که همبستهی ریاضیاِت شبکهبازشناسی )و مطالعه

 امینبرای ت فقطتوزیع شود  مستقیم آِب  ی انتقاللوله یکیک حجم مشخِص آب اگر از طریق از اهمیت باالیی برخوردار بود: 
برابر این جمعیت را پاسخگو باشد.  02تواند یک شبکه جریان بیابد می در میزان آباما اگر هامن  نفر پاسخگو است 0222 آب

ها که با تنوعی از ی سیتیی همبستهپرورش یک شبکههای رشد شهری است: ی عاِم سودمند برای امکاناستعارهاین یک 
تر از آن رشدی که به طور بنیادی، عظیم آوردرا به وجود می 4شود امکان یک فرایند رشد شهرِی انبوهها پشتیبانی میکرانهپس

 توانند به آن دست یابند. است که هر یک به طور مجزا می

ای هاز میانه (ریاضیرضورِی های دانشمانند )هایی بیشامری ای که در آن، نوآوریی دورهاگر بخواهیم مثال دیگری بزنیم درباره
کننده را بیافرینند، شاهد یک بازسازماندهی در های شهریافزایی جدید از امکانبه هم پیوستند تا یک هم 0692ی دهه

که باز هم دوِر دیگری از کاهش در موانع فضایی و ترسیع رسعت بازگشت را  های شهری بوده ایمهای فضایی و شکلپیکربندی
طرح شد، دست کم از برخی جهات به یک  0692ی لوهان که در دههمارشال مک« ی جهانیِ دهکده»ی ایده بار آورده است. به

ی توانست حامل باشد، اما در حقیقت شاید پرتاب ماهوارهکرد که تلویزیون میلوهان فکر میمک واقعیت تبدیل شده است.
اما  .رفتبه شامر میای عرصی جدید در ارتباطات ماهوارهرویدادی که آغازگر بود،  /تحولبود که حاکی از گسست 5اسپوتنیک

های های باری، کشتیجت مل کاال با کانتیرن،اهمیت دارد. ح هایک نوآورِی منفرد، کمرت از رسجمع نوآوریهای دیگر، هامنند حوزه
ر، همگی تانتقال بارهای سنگینها به منظور پشتیبانی از ها و نیز به هامن اندازه مهم، طراحی بزرگراهبر، طراحی کامیونماشین

 سازی وهای بهینهدر حالی که پردازش خودکاِر اطالعات، سیستماند، به کاهش هزینه و زمان انتقال کاالها در فضا کمک کرده
تقرینب آنی را  و تحلیلِ  6یق، تطبارتباطاتهمگی های کامپیوتری، های موبایل، و تکنولوژیای، گوشیکنرتل، ارتباطات ماهواره

م دهند مهی ماهواره در فهم نیروهایی که اکنون زندگی شهری را شکل می: اطالعات نقش ریزتراشه را به اندازهکنندتسهیل می
 کند.می

                                                           
1 von Thunen 
2 The Isolated State 
3 Johan Heinrich von Thunen , The Isolated State, trans. Carla M. Wartenberg (Oxford and New York, Pergamon 

Press, 1966). 
4 aggregate 
5 Sputnik  
6 collation 
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 ارانهدشدِن رسمایهشهری

ی تولید با منافع دارانهی رسمایههای شیوههمگی در چارچوب تکانه و سازمانِی جدید یهای تکنولوژیکاین امکان
رایند فاز همین رو از دید من نه رصِف اندیشیدن به اینکه ما همگی درگیِر یک  مالِی هژمونیکش تولید شده اند.ـصنعتیـنضامی

اهمیت دارند حتا در آن کشورهایی که دست کم در ظاهر  ،هر دو نیز، هستیم بلکه تشخیص آن دارانهشدِن رسمایهجهانی شهری
ص تردید شیوه و سبک خابی شدن هستند.ی شهریدارانهدارانه برای توسعه و یک شکل غیررسمایهبه دنبال مسیری غیررسمایه

گیرند و دست آخر شوند، مورد مخالفت قرار میدارانه چگونه پیشنهاد میهای رسمایهشدن، بسته به اینکه این امکانشهری
ی هادارانه است. و این فهم از امکانشک تولید رسمایهها بیامکان ی اینهمه اما کانتکسِت یابند، شدیدن متغیر است. واقعیت می

، شهرهای 1اهتکنوپلی ورزِی یوتوپیایی دربارهباعث به وجود آمدِن سبک مدرنیستی اندیشهشوند جدید که پیوسته گشوده می
شوند که من در ابتدای ی سیتی طرح میکه به موازات تصویری ناکجایی درباره شودمیو مواردی از این دست  2چندکارکردی

 نوشته به آن متوسل شدم. 

 هاییهای متضادی را ببینیم که چنین امکانتوانیم از منظر آن، شیوهنداز پایه وجود دارند که اکنون میااز دید من، دو چشم
. را در چارچوب نیروهای انباشت رسمایه دید سازی سیتی(ساخت و ویران 3هایجذبه)و  شدنتوان شهریشوند. اول، میمی طرح

های انرا بر ضد تصویری از امک« تولید برای رصِف تولید»، «انباشت براِی رصِف انباشت»رسمایه دستور کار خاص خودش مبنی بر 
 ی پیرشفته در دوران اخیردارانهشدن در کشورهای رسمایهبخشد. برای مثال، شهریتکنولوژیکی که خودش آفریده واقعیت می

 . نبوده استانباشت رسمایه تداوم هر چیزی غیر از های اکولوژیک یا در راستای حفظ مناطق زیستی، مجموعه

ن چه متضمسازی و هر آنایحومه یشدن به واسطهدر ایاالت متحد، شهری را در نظر بگیریم، برجسته یاگر بخواهیم یک منونه
صنایع های عظیم ساختامنی، و کارگاهراهی، های بزرگ، سیستم4مریکن ِوستی آ رسانی عظیِم همبستههای آبآن است )از پروژه

نقشی اساسی در موفقیت اقتصادی پساجنگ ایاالت متحد داشت، هر چند  (هم که به جای خوداتومبیل، نفت و الستیک و ... 
ن خواهم اینجا بر آ ای که مینکته های مرکزی مخروبه و مرتوکه تولید کرد.فرایند وجه منفِی خودش را نیز در شکل سیتیاین 

از طریق مستقیم  یبرای انباشت رسمایه یهایی فرصتگرانهیابی کنشکمرت به آمیزش تکنولوژیک و بیشرت به واقعیتتاکید کنم 
د( های جدیها )برای مثال، اشباع نسبی بازار برای اتومبیلفرسایش این امکانها مربوط است. ی تکنولوژیِک امکانآن مجموعه

  ی اتومبیل امروز دریافته است. تولیدکنندهرشکت چندملیتِی بزرِگ سازد، هامن طور که هر انباشت رسمایه را دشوارتر می

ی «5شدهکمرتشهری»، امریکای التین و جهاِن عامدانه هند شده در چین،نبه این ترتیب صنعت خودرو چشم به بازارهای اشباع
ند دهی فرایاما این به معنای بازشکل دوخته است. اشی انباشت آتیبلوک اتحاد جامهیر شوروی سابق به عنوان قلمروی عمده

هه که برای چندین دهای محیطی )یا از لحاظ اقتصادی شدنی( شهری در آن مناطق در قالب سیستمی به ویژه منطبق با ظرفیت
ندازی احتاملن لرزه بر اندام هر موجودی اکرد نیستند. در حالی که چنین چشمرشد اقتصادی را در ایاالت متحد پشتیبانی می

های وحشِت بدتری را در هیئت مدیره هایرعشه  حتااندازد که مخترصی نسبت به اکولوژی آگاه باشد، ناتوانی در پیگیرِی آن می
 رد. ر دادای رسمایههای خودروسازی فراملی تولید خواهد کرد، اگر نگوییم در کِل طبقهمتام رشکت

                                                           
1 Technopoles 
2 multifunctionopolise 
3 lures 
4 American West 
5 under-urbanized 
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دهد از شدن از خود نشان میی شهریهای متفاوت دروِن شبکهدیالکتیک خاص جذب و دفع که انباشت رسمایه برای سایت
ی، ی تولیدِی صنعتی تجاری، رسمایه)پولی(، رسمایهی مالی زمانی و بر مبنای پندار رسمایه متغیر است. رسمایهـلحاظ فضایی

دار ی رسمایهآشناترین تفکیک جناحی پیکربندی طبقه ــ  3کشاورزیی و رسمایه 2دولتیی رسمایه ،1ی غیرمنقولمستغالت و رسمایه
رای شان بهایشیوهــ الزامات/نیازهای اساسن متفاوتی دارند همچنانکه  (های محلی، ملی و فراملی استتفکیک دیگر، رسمایه)

هایی بین تنش شدن در راستای انباشت رسمایه نیز بنیادن متفاوت است.ی شهریکشی از شبکههای استثامر/بهرهکاویدِن امکان
رافیایی و منافع یکرسه متفاوتی در این های کاملن متفاوتی برای حرکِت جغشوند زیرا هر یک ظرفیتها پدیدار میاین جناح

های مقیاس و ظرفیتکوچک« محلی»ی غیرمنقول و رسمایهی مستغالت گرفته تا 4ی نسبنت ثابت در فضاحرکت دارند، که از رسمایه
را که اکنون درون فرایند شهری شاهدش هستیم باید بر  یتخریب خالقی بخش عمده برای حرکت. 5فراملی ی مالیرسمایهآنی 

های کِل انباشت رسمایه بفهمیم. اما بخش دیگِر آن برخاسته از رقابت به طور فزاینده حسب چنین تضادهای درونی در پویایی
ها به طوری که این مکان است (محلی کوچکرتشانقلمروهای اداری ها و حتا مناطق، سیتی، های ملی)دولتها ویرانگِر بین مکان

 وسوسه کنند.  ی به شدت سیال راند تا خودشان را به کمرتین قیمت بفروشند تا بتوانند رسمایهو شوادار می

 

  شدِن آلرتناتیوشهری

)و شاید هم  6شدن را نگریست بر حسب ترصف/ضبط مردمیتوان از آن تاریخ اخیر شهریانداز دیگری که میاما چشم
های تاریخِی ی مهاجرتاند. این تا حدی دربارهدارانه آفریدههای رسمایههایی است که تکنولوژی( امکانی«7گرایانهتوده»

گر. ای دیی دیگر، و شاید از یک قاره به قارهی نیروی کار در واکنش به رسمایه است، مهاجرت از یک منطقه به منطقهگسرتده
)هر چند همواره استثناهایی  بیشرتین معنا را داشتی بیستم نوزدهم و حتا در اوایل سدهی در سده اساسن بندیصورت این

ی زمینی شکل گرفت وجود دارد که احتاملن در نتیجهی قحطِی سیبها که در نتیجهمرزی ایرلندیمانند سیل مهاجرت برون
جمعیت روستایی در جستجوی « نرمال»ن آن را مهاجرت اما به ندرت بتوا اندتحمیلی برانگیخته شده 8ارضیِ داری رشایط رسمایه

ای هاساسن در پیوند با جاذبه در حال توسعه هایهای کشور اما رسازیرشدن مردم به سیتی. (های شهری و کاِر مزدی دانستآزادی
ب سنتی را تخریکشاورزان دهنده که ارضِی بازسازمانکشاورزی/داری اشتغال منضم به انباشت رسمایه، یا حتا هجوم یک رسمایه

 در این (.مند استبسیار قدرت آشکارا هاهای بسیاری از جهان وجود دارند که این فرایند در آنپاره)هر چند کند قرار ندارد می
شوند، دارانه تولید میهایی است که به نحوی رسمایهمندشدن از مزایای امکانتر برای بهرهگرایانهجویی بسیار تودهو جست واقع

داد که رخ می اقتصادی یرشایط با در مواجهه اغلب جویی کهودر حال وقوع هست یا نه، جستکه انباشت رسمایه فارغ از این
ت خلق توانسو در حالی که یکی از نتایج میمهیب بود. تر از رشایط پیشین بود دست کم به هامن اندازه اگر نگوییم ترسناک

کنند و هم به عنوان عمل میداری اولیه ایی از یک رسمایههای باشد که هم به عنوان بخشگسرتده« اقتصادهای غیررسمی»

                                                           
1 property and landed capital 
2 statist capital 
3 agro-business 
4 fixed-in-space 
5 transnational finance 
6 popular 
7 populist 
8 agrarian capitalism 
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 کنند، تبیین این حرکت را به خودِی خود به سختیدارانه را تغذیه میتر استثامر و انباشت رسمایههای متداولکه شکل هاییزمینه
     1دار منسوب کرد.رسمایه یی طبقهیافتههای سازمانی برخی کنشهابتوان به توطئه

ای شاملی مریکهای آسیایی و آمریکای التین به آ فریقایی به کشورهای اروپایی و جمعیتهای آسیایی و آ ی جمعیتجریان پیوسته
د دارانه تولیهای رسمایهای را درست در قلب سیتیلعاده آموزندهاطور فوقهای مشابهی است که تضادهای بهبیانگر کیفیت

ی توان قدرت غیرعادی رسمایهرسد میدر لندن به گوش می 2های کلیسای بَوای که صدای ناقوسکند. برای مثال، در محدودهمی
طور آنی با یک جمعیت چشمگیِر بنگالی )که در هر معنایی، عمدتن بیکار به ها را بهاملللی را مشاهده کرد که رسمایهمالی بین
ی مند را به سوی قلب جامعه، که یک پل مهاجرتِی قدرتکندجا میجهاِن خودمانی جابهروند( در رستارس یک شامر می

 بهپرستِی شایع و دستمزدهایی که روز با وجود نژادبه وجود آورده است هایی جدید در آن، دارانه، در جستجوی امکانرسمایه
ای های مهاجرتیجاییهی صنعتی که چنین جابارتش ذخیرهجا نیز این .های کارِی غیررسمی و موقتو امکانشوند روز کمرت می
، اما خوِد حرکِت تبدیل شوندمزدها کاهش دستتوانند به حاملی فعال برای انباشت رسمایه از طریق آورند میبه وجود می

ی ی کارگران خارجمنونه هامنندده )ی نیروی کار بوی رسمایه که به دنبال ذخیرهمهاجرتی، هر چند ممکن است در واقع به واسطه
 تردید هستی مستقِل خود را پیدا کرده است.، بی( آغاز شده باشدی اروپاهای مهاجر از نواحی حاشیهو جمعیت

رسد، فرقی هم ناپذیر به نظر می، حرکتی که توقفدهدرخ میجهان های انبوه اجباری و غیراجباری مردم حاال در مهاجرت
دهی در شکلدر هر حال این روند کند که کشورها با چه شدتی بکوشند مقررات سفت و سخت کنرتل مهاجرت وضع کنند، منی

اهمیت  یهی رسمااز پویایِی قدرمتند تحرک و انباشت مهارنشده اندازه و شاید بیشرت یکم به هامنوی بیستشدن در سدهبه شهری
مایه ی رس گیرد رضورتن در تقابل با انباشت پیوستهت مینشأ ای مهاجرتی هایِ جاییه. و سیاستی که از چنین جابد داشتخواه

 یشدن به واسطهکند که آیا شهریهایی اساسی در این خصوص طرح می، رضورتن با آن سازگار هم نیست، و پرسشقرار ندارد
 ایدهندهی سازماننبود هر گونه نیروی عمده ی گذشته هژمونیک خواهد بود؟ حتا درانباشت رسمایه در آینده به هامن اندازه

اِر آشک هایشدگیراندهحاشیهها و بهعدالتیقدرمتند که به دنبال آن است تا بر ضد بی 3یک جنبش سوسیالیستی یا مذهبیمانند 
 بزند؟دست به مقابله  شدن، از طریق ساخنِت نوعی جهاِن شهرِی آلرتناتیوی شهریدارانهبرآمده از شکل رسمایه

 

 زبانی بسنده

، یک دستگاه درگیر دشوارِی تدوین/طرِح یک زباِن بسنده شده استبارها و بارها  ذهنمها، ی این بحثدر پیوند با همهاما 
یشرت و ب در یک رشایط پویا که رسد با آن مواجهیم. مطمنئ نیستم کهبه نظر میکه  ایبرای فهم رسشت مسئله مفهومِی بسنده

بتوانیم از ابزارهای مفهومی و اهداف سال گذشته برای مواجهه/پیکار با  5ترمیمیکنش است تا  4کنش پیشتازانه بیشرت نیازمند
ساکس  ههامنطور کو این مسئله، دشوارِی یکرسه جدیدی هم نیست. . در این نگرانی تنها نیستم. مسائل سال آینده استفاده کنیم

 نویسد:می های شهری در گذشتهی سیاست و خط مشیدرباره

برای آخرین نربد آماده بودند که در آن برنده شدند ... رتوریک اجتامعی ها، و ژنرال هاها، مانند اقتصادداناوربانیست
گرایی سیشناهای ساخت صنعتی، زیبایی، روشافسوِن مصالح ساختامنیای را بازی کرد که منشور آتن بیشرت نقش پرده

بخش غالب .  اشاره داشته باشد ... هاکرد تا نشانگری که به شخص در خیابانمی فضایی و معامری جدید را پنهان

                                                           
1 See Alejandro Portes, Manuel Castells, and Lauren A. Benton, the Informal Economy: Studies in Advanced and 

Less Developed Countries (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 189).    
2 Bow Bells 
3 pan-religious 
4 proactive 
5 remedial 
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دستی، دگامتیسم، و ی خامشان از جامعه و نیازهای انسانی، هامن آمیزههایدر برداشتهای پساجنگ، اوربانیست
ی هایی که در اوایل دههبحث مدافعبه عنوان زندگی مردم را  هایی سبکفقدان عالقه به شواهد تجربی را درباره

   1به منایش گذاشتند.در اتحاد جامهیر شوروی در گرفت  0602

 ی این حرفدربارهبه آن اشاره کرد، زمانی که  ها پیشمدتکینز که را تکرار کنیم  یپس آیا این خطر وجود دارد که ما اشتباه
ها ها که مدتی برخی از اقتصاددانمان بر مبنای دیدگاه مردههای کنونیزد که چه میل وافری داشتیم برای سازماندهی زندگیمی

 اند؟ پیش منسوخ شده

کنم که اول از همه مهم است تا تصدیق کنیم که سیتی به عنوان یک محصول فیزیکی در اندیشیدن به این مسئله، فکر می
اندازی مرکب که از ، چشمدهدنامیم شکل میمی 2لوح چندالیه  های بسیاری دارد. این سیتی، به آنچه مای انسان، الیهساخته
ین، های نخست. در برخی موارد، الیهاندبر روی همدیگر قرار گرفته با گذر زمانهای مصنوِع متفاوتی ساخته شده است که شکل

 3زیر بافت شهریتوان در شان را میهایی دارند که ُمهر و نشانترین متدنحقیقنت خاستگاهی کهن دارند، که ریشه در قدیمی
های متامیزی هستند که در فازهای متفاوتی در آشوب رشد های نسبنت جدید نیز دارای الیهاما حتا سیتی کنونی تشخیص داد.

، و ی مهاجرتهای پیوستهی نئواستعامری، موجهای استعامری، سلطهشدن، فتوحات/جنگی صنعتیی که نتیجهاشهرِی آشفته
ا های مهاجرتی که حتاند. برای مثال به این فکر کنیم که الیهمستغالت و مدرنیزاسیون بوده، انباشت شدهبازی نیز بورس

 های فیزیکیالیه شوندباعث می اندرا ترصف کرده ها در کشورهای در حال توسعهرسیعن رو به گسرتش سیتی 4آبادهایحلبی
  آورند.رس بر مثل قارچ  ترتر و مستحکمدامئی 5ذیِر نوعی ترصف/اشغالِ پتشخیص

های جاییهتر از رشد جمعیِت فزاینده، جابتر و رسیعها به نحوی انبوهها در بیشرتِ سیتی، این الیهتقرینب در دویست سال گذشته
مندی ی اقتصادی، و تغییرات تکنولوژیک قدرتمند اما متضاد توسعهها، مسیرهای قدرتی جمعیتخودخواسته و اجبارِی گسرتده
یکی  دهدنشان می 6نکسطور که جِ اند. اما با این حال، هامناند، انباشت شدههای پیشین رهانیدهکه رشد شهری را از محدودیت

ها ه آن، دقیقن به این خاطر کشوندمی ، و متصلبها این است که با گذر زمان بیشرت و بیشرت تثبیتی عجیب سیتیاهاز ویژگی
 7.ندافزایها میبر این الیه تدریجیبه طور و یکرسه از نو آغاز کنند اندازند باره به طور کامل پوست بیکه به یکبه جای آن

 توانی مشرتک مواجهند: چگونه میهمگی با یک مسئله ــ« هااوربانیست» در یک کالمریزان، معامران، طراحان شهری ــ برنامه
ها و نیازهای آینده باشد بدون ریزی کرد به طوری که پاسخگوی خواستشهری برنامهی های بعدی را در لوح چندالیهساخت الیه

 8است مهم است دقیقن به این خاطر که مکان رخ دادهچه قبلن . آنعمل کند رخ داده که قبلن چهمتام آن علیهچندان که آن
که خود در محیط سازند را می ای از منابعمجموعهچنان که ، هماست و معناهای منادین قدرمتندی جمعی، هویت سیاسی خاطره
ت ی در کار نیسلوح سفیدآورند. هرگز ها و موانعی را پیش پای تغییر اجتامعِی آفریننده به وجود میشده همزمان امکانساخته

یک آینده در حالی که جو برای و عام جستی های شهری جدید را به نحوی آزادانه بر روی آن بنا کرد. اما وظیفهکه بتوان شکل

                                                           
1 Sachs, "Vulnerability of Giant Cities and the Life Lottery," 343. 

2 alimpsestPکه بارها پاک شده و دوباره روی آن بازنویسی شده است. م : 
3 urban fabric 
4 shantytowns 
5 occupancy 
6 Jencks 
7 Charles jencks, Heteropolis: Los Angeles, the Riots, and the Strange Beauty of Hetero-Architecture (London: 

Academy Editions, 1993).  
8 locus 
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تر های متصلبدر شیوه به میزان زیادی های شهری راهای متصلِب دروِن شکلگرایش به کراتگذارد به گذشته احرتام می
 نند ...کورزی، درونی میاندیشه

ی اما در بررسی رابطهنامیم. می «شدناوربانیزاسیون/شهری»است که آن را « فرایند»نامیم پیامِد یک می« سیتی»ی که ما «چیز»
یز تقدم فرایند بر چ کهی پیشینی وجود دارد مبنی بر اینشناسانهشناسانه و هستیی شناختبین فرایندها و چیزها، یک مسئله

 اند جدا کرد. دارد یا چیز بر فرایند و حتا این امکان وجود دارد که فرایند را از چیزهایی که در آن متجسم شده

شود که در آن ورزی هدایت میی دیالکتیکی اندیشهی یک شیوهدهم عمدتن به واسطهدر ادامه ارائه میدیدگاهی که من 
اوم ، تدکنندی چیزهایی که تولید میتر از چیزها هستند و )ب( فرایندها همواره به واسطه)الف( فرایندها به طرقی، بنیادی

ورزی جا آغازگاه گسست رادیکالی است که باید نسبت به اندیشهید من این. از دشوندگری میمیانجی کنندبخشند و نابود میمی
یدها بر روابط و فرایندهای کبا وجود متام تأی نوزدهم پدید بیاوریم. زیرا در آن زمان، دیدگاه مسلط، غالب در اواخر سده

میزی به نحوی مهندسی کرد تا بتوان آ توان آن را به طور موفقیتکه میی، در نهایت این بود که سیتی یک چیز است اجتامع
کریز یفرایندهای اجتامعی را تنظیم، کنرتل، اصالح کرد و یا ارتقا داد. آملستد، گدس، هوارد، برنهام، سیته، واگرن، آنوین، همگی 

هوای مسلط  وها به این ترتیب حال آن فرایندهای اجتامعی پیچیده را به موضوع یافنِت شکل فضایی مناسب فروکاستند. یمسئله
تِر فرانک لوید ی لوکوربوزیه، یا رویکرد ارگانیکبه شکل شهری هامنند منونه 1قرن بیستم را تعیین کردند: رویکردی مکانیکی

 رایت. 

ِت در عادمشکلش ش نیست، بلکه «سازمتامیت»دیدگاه  نامیمچه مدرنیسم و اوربانیزاسیون شدید میآن یمضیقهاز دید من، 
است که به رویکردی متافیزیکی  های فضایی نسبت به فرایندهای اجتامعیدادن به چیزها و شکلمبنی بر اولویتاش ُمرصانه

ه آن طور کپادزهر، انجام داد.  مهندسی شکل فیزیکیی که فرضش این است که مهندسی اجتامعی را بتوان به واسطهانجامد می
ه سطح فرایندهای . بلکه باید بسیتی به طور کلی نیستی ها دربارهکنارگذاشنِت متام گفتهنقد پسامدرنیستی میل وافری بدان دارد، 

 گیرند نقشی بنیادی دارند ... ها را در بر میاجتامعی بازگشت که در ساخِت چیزهایی که آن

ای نظری شود )ابژهنامیده می« سیتی»که  سازمانیـنه به عنوان موجودیتی اجتامعیشدن را به این ترتیب اوربانیزاسیون/شهری
های بلکه به سان محصول شکل گیرند(فرض می مسلمشناسان به اشتباه شناسان و جامعهها، جمعیتدانکه بسیاری از جغرافی

ون در شوند. اوربانیزاسیتعبیه میگیر و زمانی کاملن ناهمگنی باید فهمید که درون انواع متفاوتی از کنش اجتامع جایـفضایی
سازد. شود، فرایندهای اجتامعی را میی فرایندهای اجتامعی ساخته میاین معنا رضورتن به هامن اندازه که به واسطه

اجتامعی  گذاریای پویا در فرایندهای کلی تفاوتدهد و به لحظههای منفعلش را از دست میاوربانیزاسیون به این ترتیب ویژگی
تولید فضا ایم ...، زمامنندی را کنار گذاشتهـکانتی از فضاـدکارتیـکه برداشت نیوتنی ماییدید از شود. و تغییر اجتامعی تبدیل می

ا از اِی این فرایندهشود، که به عنوان یک ویژگِی رابطهای بنیادی درون فرایندهای اجتامعی تبدیل میبه لحظه زمامنندیـو فضا
 ساخته شود.   پیشینیهای مطلِق ی ویژگیبه واسطه ناپذیر است و دیگر چیزی نیست کهها جداییآن

وب . در چارچتبیین کنمبه زبانی بسیار عام را این ایده از دید من این استدالل، قدری دشوار است. در نتیجه بگذارید اهمیت 
را در جهان در حال توسعه محصول مستقیم  2شدِن عظیمرسد که شهریبرداشت مطلق از فضا و زمان، کاملن معقول به نظر می

شود این خواهد بود که اگر مسائل شهری وجود دارند، پس اول باید رشد جمعیت بدانیم. به این ترتیب، استداللی که مطرح می
های مبنی بر این که مشخصهتوانند وجود داشته باشند ای میتردید آثار بازخوردیی جمعیت را حل کرد. بیمسئله

ر مبنای ی اساسی اینجا، باش فاصله گرفت. اما مسئلهشناختی و بازتولیدِی جمعیت شهری رفته رفته از همتایان روستایییتجمع
ای، رشد جمعیت شود. با این حال، در چارچوب برداشت رابطهدیدگاهی مطلق به فضا، همچنان در قالب رشد جمعیت طرح می

 به عنوان یک فرایند اجتامعی های جمعیتیشده در پویاییزمانِی حکـسازمانی و فضاییتوان مجزا از رشایط را به هیچ وجه منی
در فرایندهای ی ای سازندهزمامنندی، رضورتن لحظهـهای یکرسه جدیدی از فضاظرفیت تولید فضا و ساخت شکل در نظر گرفت.

 پس معنادار است که استدالل کنیم اینتغییر جمعیتی است و نه سایتی رصفن منفعل برای چنین تغییری. اگر چنین باشد، 

                                                           
1 mechanistic 
2 massive urbanization 
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 را یهایدر نرخ رشد امکانِ های انبوه زمانی و متابولیِک پیشین است که به جمعیتـرهاشدِن رشد شهری از قیدوبندهای فضایی
اگر موانع متابولیک در برابر اوربانیزاسیون که در گذشته شایع بوده تا به امروز ادامه یافته ان هستیم. که اکنون شاهدش دهدمی

ه با این حال، طرح مسئله به این شکل این را ب. کردتردید باید شکل و ساماِن یکرسه متفاوتی پیدا میبود، آنگاه رشد جمعیت بی
ها زمامنندیـکنم. اما من در واقع استدالمل این است که تولید فضاعلی را وارونه میکند که من دارم جهت فلِش ذهن متبادر می

زمانِی کنِش اجتامعی به ـفضا هایاین تحول افق. دهدرا تغییر میهای اجتامعی امکاندرون فرایندهای اجتامعی، دامئن افق 
، برای فهم رشد جمعیت یابداهمیت میهای معارص خاِص سیتیزمانی ـهای فضاییای که رشد جمعیت برای فهم شکلهامن اندازه

میل تح یها برای مهندسی فرایندهای اجتامعی به واسطهچرا کوشششود که تر به این ترتیب آشکار میاز همه مهم .شودمهم می
 محکوم به نابودی بود ... درست از هامن ابتدا  ،شکل فضایی

ی اینکه های همواره ریسکی و معمولن اشتباه دربارهبینیگوی بلوریِن تار برای پیشبه یک شدن ی ما خیرهبه این ترتیب مسئله
لید ی مشخصی از فرایندهای تو جلب حامیت مبارزاتی است که به دنبال پیشربد آمیزه، بلکه نیستآینده چه شکلی خواهد بود 

منافع و اهداف مشخص و نه منافع و اهدافی دیگر. اگر زباِن های دیگر، و آن هم در تعقیب زمانی هستند و نه آمیزهـفضایی
کنند هایی که اوربان را تعریف میزمامنندیـاین بدان معنا است که تولید فضاتری را به کار بگیریم، سیاسی رصیح

های هژمونیک قدرت و های مبارزه )طبقاتی، قومی، نژادی، جنسیتی، مذهبی، منادین و ...( استی متام شیوهموضوع/ابژههدف/
زمانی خودشان، ـفضایی 1هایشان را از طریق تحمیل سامانتوانند مخفیانه دستورکارهایمی ی مالی تا بانک جهانی()از رسمایه

ین کنند، ارا انکار میشده راندهحاشیهعاملیت دیگران طردشده و به هااما اگرچه ممکن است به نظر برسد که آن تحمیل کنند.
ام های فقدان کنرتل است که متتوانند تولید فضا را به طور کامل کنرتل کنند و در نتیجه در شکافنهادهای هژمونیک هرگز منی

  توانند نهفته باشند ... بخش میبخش و رهاییهای آزادینانواع امکا

 

 هاگیرینتیجه

و هیچ کس نگران این نبود و توجه نداشت که نسبت به سایر ی قرن بیستم این بود که اوربانیزاسیون رخ داد خطای عمده شاید
یکم را با تکرار هامن اشتباه آغاز کنیم. افزون بر وود. خطای فاحشی است اگر قرن بیستتری بی مهممسائِل روز، این مسئله

اوتی که ماهیِت متدن فداد برای مسائل کیفینت متتا حدودی جواب می 0602ی چه که در دههاین، حیاتی است بفهمیم که آن
بان در که پروبلمتیِک اور را ها پیکار کند بسنده نیست. و به همین اندازه حیاتی است که زبانی یکم باید با آنودر قرن بیست

د. مانن، به این امید که خروارها امکان مفهومی را رهاند که در غیر این صورت پنهان باقی میگیر شده است دگرگون کردآن جای
هایی کنیم جایی که موجودیتمان را به برداشتی مطلق از فضا محدود میورزیبرای مثال جهانی را تصور کنید که ما در آن اندیشه

ی بسیار رایجِ برای پرداخنت به بحران اکولوژیک برخوردارند. این در واقع یک شیوه 2های علیاز قدرت نامیمکه کامیونیتی می
نامد می« گرانهگرایی و طرد رسکوبقبیله» 3چه دابسوناین اندیشه به زودی به آن«. مرتقی»فل سیاسی اندیشه است حتا در محا

تعداد معینی خارجی اجازه دارند در یک »گوید که میکند ( استناد میاکولوژیستکه به ادوارد گلداسمیت )رسدبیر برد راه می
ه شهرونداِن ، تا زمانی کسهیم باشندپیشربد کامیونیتی توانند در سکونت منیها به موجِب این آن»اما « کامیونیتی سکونت کنند

ها ناهمگن هستند زمامنندیـای که فضای رابطهبا این ایده 4«.ها را به عنوان اعضایی از کامیونیتی خود انتخاب کنندکامیونیتی، آن
، شوند )که از انباشت رسمایه گرفته تا پرستش مذهبیتولید میای ی فرایندهای اجتامعی چندگانهگرانه به واسطهو به نحوی کنش

تنوع عظیمی از  «عموم»ای که ی رابطهگیرد( و با این ایدهیا استفاده از اعامل جنسی در ساخِت بناهای یادمانی را دربرمی
ی «ماکوفاشیس»توان با ، میپذیرندامکانها و تعارض مذاکرات ها متام انواعگیرد که درون و بین آنسپهرهای ارتباطی را دربرمی

 هایافزون بر این، باید این دیدگاه را نیز اضافه کنیم که دگرگونی .آورد مقابله کردکه از این چارچوب اندیشه رس بر می
                                                           

1 orderings 
2 causal powers 
3 Dobson 
4  Andrew Dobson, Green Political Thought (London: Harper Collins, 1990) 96. 
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ولوژیک هستند ای اکههمگنِی بحراندقیقن هامن طوری که موجب شده( های ساختهاکولوژیک )شامل ساخِت محیطـمحیطی
هایی که به این طیف امکان .جدید بشوند 2های اجتامعیگذاریمحیطی و تفاوت 1توانند باعث بروز مأواهایمیبه طور بالقوه 

ـ و برایشیوه بخش یمتام انواع سیاست رهای فضای مانورِ  ی دوم اندیشه پیوست هستند از دید من به طور بنیادی متفاوت هستند ـ
     تر.بسیار اغواکننده

همزمان  کشد که بایدای از مسائل کلیدی را پیش مییکم، مجموعهوا چیستِی زندگی شهری در قرن بیستاین ترتیب، مواجهه ببه 
 ها مواجه شد:، با آنها را باطل کنیمرضوری است آنها که ای از اسطورهو به موازات مجموعه

ل از تری هستند که باید مستقاساسن پیامِد فرایندهای اجتامعی ژرفمسائل برآمده از اوربانیزاسیون اولین اسطوره این است که 
باید قاطعانه با این دیدگاه مخالفت کرد، آن هم بر مبنای رویکردی  .ها پرداختبه آن 3زمانیـموقعیت جغرافیایی یا سامان فضایی

که  دیدگاهیبیند، فعال درون فرایند اجتامعی میهایی زمانی متفاوت را به سان لحظهـها و ساختارهای فضاییکه تولید سامان
ن و همچو  بازتعریفهای شهری اوربانیزاسیون و شکل را از مانمتعارففهم  توانیمدهد که چگونه مینشان میبه نحو بهرتی 

 .و در نتیجه به نقاط ممکن مداخله درون این فرایند اجتامعی دست یابیم کنیمهای دگرگونی تعریف لحظه

دادِن جمعیت رو به رشد درون چارچوب شهری، رصفن موضوعی است مربوط به یافنت ی منزلی دوم این است که مسئلهاسطوره
های برداشت دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه تکنولوژی. بر خالف این اسطوره، ی بهرتی با آنهای مناسب برای مواجههتکنولوژی

را  ایدارانههای جدید و به طور گسرتده رسمایهکنند مکررن امکانداری تولید میرسمایهصنعتِی ـهای نظامیجدیدی که مجتمع
( 4رایانهگتودهها را از نیروهای مسلطی )مانند انباشت رسمایه یا ، اما با این حال نباید این امکانگشایندبرای اوربانیزاسیون می

  . برندمتامیز کرد که دستور کارهای خودشان را پیش می

و  ی اقتصادیی سوم این است که به دست آوردن منابعی برای مواجهه با مسائل شهری به حِل پیشینِی مسائل توسعهاسطوره
 واقعی فهمها همواره اساسن مشغول خلق ثروت و مرصف ثروت بوده اند و . اما این ایده که سیتیرشد جمعیت وابسته است

کنم و من فکر می است. بر خالف این دیدگاههای جمعیت است راِه واقعِی بهبود اقتصادی برای توده تنهاها  سیتیخ وضعیت
 گذارند( در نظر داشتههایی که بر رشد جمعیت تاثری میها )شامل آنهای بنیادی را از ثروت، رفاه و ارزشکه ما باید بازتعریف

رخی افراد ف رسمایه برای بانجامند و نه به انباشت رص های انسانی میبالقوگیها به نحوی که بیشرت به پرورش باشیم؛ بازتعریف
    .معدود

پذیرند که نیروهای بازاری اجازه داشته شونده فقط تا آنجایی چارهی چهارم این است که مسائل اجتامعی در نواحی شهریاسطوره
اجتامعی،  5آفرینش )و بازتعریف( ثروت به همکاری جود دارد که. در مقابل این اسطوره اما این ایده و باشند آزادانه عمل کنند

اجتامعی  کردِن عدالتی منفرد برای بقا. دنبالجویانهنه به تنازع داروینِی رقابت ها( وابسته است و)حتا بین بنگاه 6و به همیاری
های زشورزی و ار جا، اندیشهکم در این یافنت به عملکرد اقتصادِی بهبودیافته و دستی مهمی است برای دستبنابراین وسیله

 توانند بازی کنند. نقشی بالقوه آفریننده می 7کامیونیرتن

                                                           
1 niches 
2 social differentiation 
3 Spatio-temporal ordering 
4 populist appropriation 
5 collaboration 
6 cooperation 
7 communitarian 
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تواند ثبات و قدرِت الزم را برای کنرتل، مدیریت، و کاسنِت مسائل شهری ی پنجم این است که همبستگی کامیونیتی میاسطوره
این تشخیص وجود دارد که  . بر خالف این اسطوره،سیاست عمومی کرد توان جایگزینِ را می« کامیونیتی»که فراهم کند و این

بودش بخشند و در نهایت ناکنند، تداوم میی فرایندهای متضادی که آن را تولید میجا که وجود دارد، در نتیجه، تا آن«کامیونیتی»
گر د، غالنب یک شکل اجتامعی طردکننده و رسکوبیابجا که به دوام دست میکه تا آنکنند یک پیکربندِی ناپایدار است، و اینمی

ی تضاد شهری و تواند ریشهشود(، که درست به هامن اندازه که میشود، خطرناک میاست )که به ویژه زمانی که رمانتیزه می
 اقتصادی. ـهای سیاسیتواند اکسیری باشد برای دشواریتباهی شهری باشد، می

شونده باید چشم به راِه نوعی انقالب دگرگونی رادیکالی در روابط اجتامعی در نواحی شهریی ششم این است که هر اسطوره
که امکان  یابندمان سامانی به طوِر بسنده مطلوب میهایسوسیالیستی یا کمونیستی باشد به طوری که فقط پس از آن سیتی

یده وجود دارد که دگرگونی روابط اجتامعی در . بر خالف این اسطوره، این ادهدشکوفایی روابط اجتامعی جدید را می
ی آلرتناتیو ، انقالبی طوالنی که باید ساخِت یک جامعهحیطی باشندمتغییِر اجتامعی های شهری، باید یک فرایند پیوستهموقعیت

 را به عنوان هدف بلندمدِت خود در نظر بگیرد. 

نیرومند ــ چه اخالقی باشد، چه سیاسی، کامیونیرتین، مذهبی،  نظم، اقتدار و کنرتل متمرکزِ ی هفتم این است که اسطوره
تحکیم کرد، البته مان دوباره ترصیح و های در حال فروپاشی و مستعِد منازعهفیزیکی/جسامنی، یا نظامی ــ را باید بر سیتی

ناقض ، خودمت«استالینیسِم بازاری» این فهم وجود دارد که شکل معارصبر خالف این اسطوره  .در آزادی بنیادی بازارمداخله بدون 
ی مخالفت، تنش و های آفرینندهشدن همواره موضوعی بوده است مربوط به شکلاست و این تشخیص وجود دارد که شهری

 توان و نبایدرا منی 1های برآمده از ناهمگنیاین تنش شوند(.ی بازاری منودار میی مبادلههایی که به واسطهتعارض )از جمله آن
به معنای تضاِد بیشرت باشد، شامل منازعات بر های اجتامعِی مهیجی رهانید، حتا اگر این ها را به شیوهرسکوب کرد بلکه باید آن

    شدِن اجتامعن الزِم فرایندهای بازاری برای مقاصد جمعی. رس سوسیالیزه

وان به عن های آشفته،تضادها در سبک زندگی و مهاجرت ها،تنوع و تفاوت، ناهمگنِی ارزشباید از ی هشتم این است که اسطوره
یده بر خالف این اسطوره این ا. حفاظت کردمکان « خلوِص »تا از بیرون گذاشت را باید « دیگران»، و اینکه ترسید نظمیمنابعِ بی

ناهمگنِی اقتصادی، سیاسی، های زندگی جدید، و سبکهای مهاجرتی، ، جنبشتنوعبا توانند منی یی کههاسیتی وجود دارد که
تعریف سیاستی از بین خواهند رفت. آمیز ی تضاد خشونتیا در نتیجه رکودو  2تحجر یبه واسطه ،تطبیق بیابند مذهبی و ارزشی

شدِن یهای شهر ترین چالشتفاوت را رسکوب کند، یکی از بزرگکه های چندگانه را در خود بگنجاند بدون آنکه بتواند ناهمگنی
 یکم است. وی بیستسده

 یدهششهری هایشکلاین دیدگاه وجود دارد که  . برخالف این اسطورهها ضداکولوژیک هستندی نهم این است که سیتیاسطوره
ی های موجود به سوی یک شکل متدِن حساس به اکولوژی در سدهی طراحی تنها راهبرجستههای و شکلزندگی  پرتراکم
ایزی ، متشدهمحیط ساختهشود و آن طور که معمولن فهم می محیطیکم هستند. ما باید تصدیق کنیم که متایز بین وبیست

های شود به هامن اندازه که عاملی است که دشواریکه اوربان و هر چیزی که در دل آن تعریف میساختگی است، و این
ای قرار های زندهها در محیطی انساناین تصدیق ملموس که توده ت.ورد، بخشی از راه حل نیز هسآ اکولوژیک به بار می

اند، بدان معنا است که سیاست محیطی باید دست کم به هامن اندازه که اکنون به یک واهند داشت که اوربان نامیده شدهخ
شده و اجتامعی نیز تههای ساخهای آن محیطدهد به کیفیتتوجه نشان می« طبیعی»محیط به طور موهومی مجزا و تخیلِی 

      توجه داشته باشد.  

م تا به کنورزی و نیز در سیاست( استفاده میمن از تخیل و جسارت سیاسی، موج التهاب انقالبی و تغییر انقالبی )در اندیشه
 توانیم ازکه میموارد بسیاری وجود دارند شکی وجود ندارد که ها بپردازم. در این زمینه، طور بسنده به این مسائل/پرسش

شته ای معنا داهای بعدی ذره. اما اگر رتوریِک یک محیِط زندگی شایسته برای نسلمان بیاموزیماسالف شجاعِت فکری و سیاسیِ 
در  هی حیاتی برای این منظور، یافنِت زبانی بسندسیس کرد. یک گام اولیهی جمعِی اساسن متفاوتی را باید تأ باشد، فرایند اندیشه

                                                           
1 heterogeneity 
2 ossification 
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ه شونده بحث کرد، زبانی که بهای ممکن در یک جهاِن به رسعت شهریی آیندهرایند است تا با استفاده از آن بتوان دربارهاین ف
شود، هایی ساخته میی فهِم چنین امکانهای بالقوهی شیوهشدن همچنان که به واسطهکند که شهریگرانه تصدیق مینحوی کنش
               سازد.ها را میاین امکانی فهِم های بالقوهخود، شیوه


