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انگيزة تأسيس شهرها
ــبى و  ــانه هايى دربارة بى تناس ــفه و فرهنگ عامه  كهن، در خود، آثار و نش  ادبيات، فلس
بى توازنى زندگى شهرى گذشته هاى دور دارد. زمانى در سال 400 پيش از ميالد جمعيت 
جهان فقط 100 ميليون نفر بود. اما در سال 1600 ميالدى اين جمعيت به 545 ميليون 
ــهرهايى كه همچون  ــهرها، آن هم ش ــيد كه فقط 50 تا 60 ميليون نفر آن در ش نفر رس
ــتند. امروز جمعيت جهان به 6666 ميليون نفر رسيده  ــهرهاى امروزين نبود، مى زيس ش
ــهرها و 15 درصد از اين جمعيت در كالن شهرهاى  ــت كه بيش از نيمى از آنها در ش اس

جهان زندگى مى كنند. 
از نظر «ابن خلدون» (قرن 14 ميالدى) ، باديه نشينان پس از طى كردن مراحل رشد 
اقتصادى، به تمايالت مصرف باالتر مى رسند و اين انگيزه   تأسيس و تسخير شهرها مى شود. 
شهرنشينى، مقصد احتمالى حركت باديه نشينان است. «عصبيت» يا همان تمايل درونى، 
در باديه نشينى براى معيشت است اما در شهرنشينى ميل به رفاه و قدرت نيز پيدا مى كند 
و در واقع اين دو ارجحيت مى يابند. زمينة  پيدايش شهر نشينى بهبود معيشت اقتصادى، 
ــهرها نياز  ــت. بنيان نهادن ش تمايل به تجمل خواهى و نيرو و قدرت عصبيت قبيله اى اس
ــران و صنعت گران و اقتدار دولت دارد. ابن  خلدون با آنكه  ــه كار جمعى و همكارى كارگ ب
شرايط جمعيتى، اقليمى و اقتصادى شهر مطلوب را بر مى شمرد، اما از تضادهاى اخالقى، 

اجتماعى، سياسى و اقتصادى نام مى برد كه مى توانست موجب مركز شهر شود.
ــهرى را نتيجة نياز رشد فطرى مى داند و آن  ــد ش اما «فارابى» (قرن 9 ميالدى) رش
ــب روال رشد و تحول طبيعى توضيح مى دهد. كار فارابى، سنخ شناسى مدينة  را برحس
ــت. به هرحال از نظر او، نظام مابعدالطبيعه برنظام طبيعت و نظام طبيعت بر  فاضله اس
ــت. بنابراين، اخالل و تضاد  ــام آفرينش و نظام آفرينش بر نظام اجتماعى حاكم اس نظ

درونى به عوامل الهى و طبيعى درونى بر مى گردد و نه تضادهاى اجتماعى درونى.

شهر و تمدن
ــهر با معناى  ــيارى از زبان ها به طور خاص، و فرهنگ ها به طور عام، معناى ش در بس
تمدن يكى بوده است. اين تصادفى نيست و منبع مهمى براى تحليل تاريخ اولية شهر 
و شهر نشينى به حساب مى آيد. با اين وجود نمى توان تنها به همين منبع براى شناخت 
ــنده كرد بلكه بايد خود تمدن و مرحلة پاى گذاشتن به آن از حيث  ــهر بس تاريخى ش
تاريخى شناسايى شود. پيدايش شهر را بايد در زمينه  هاى اجتماعىـ  اقتصادى جستجو 
ــم، موقعيت جغرافيايى و عوامل تصادفى مانند گذرگاه هاى جنگى، در  كرد، هرچند اس

تعيين مكان و شكل گيرى هستة نخستين شهر دخالت داشته است.
مهم ترين شاخص در پيدايش شهر، كه خود شامل دورة طوالنى بارورى و تولد شهر 
ــت كه سلسله مراتب  ــازمان بندى طبقاتى و تقسيم كار اس ــود، مجموعه اى از س مى ش

سياسى و نظام اجتماعى فرهنگى خاص خود را نيز پديد مى آورد.
تا آنجا كه دانش بشرى در رشتة تاريخ گواهى مى دهد، شهرها از اواخر دهة چهارم تا 
چند صدسال بعد در سه عرصة تمدنى كه با آب و كشاورزى (خروج از مرحله ى شكار 
ــدند : سرزمين هاى «بين النهرين»،  ــتند، زاييده ش و دانه گردآورى) پيوند حياتى داش
«نيل» و «سند»، كه هريك البته، همزمان، با مناطق مجاور مساعد خود رشد مى كردند. 
ــرزمين بين النهرين و مناطق مجاور يعنى شرق دجله و جلگة خوزستان و در فضاى  س
ــت. در  ــائور»، «دز» و «كارون»، قديمى تر و توانمندتر بوده اس ميان رودخانه هاى «ش
ــالمى، تمدن هاى «آشور» و «بابل» به بين النهرين و تمدن «عيالمى» به  پى تمدن اس
خوزستان مربوط مى شود. «شوش»، شهر قديمى تمدنى اى است كه در زمرة شهرهاى 

شاخص سرزمين هاى ياد شده و نيل و سند جاى دارد1. 

شهر صنعتى
ــة تحليل اقتصادى و  ــت، «فردريك انگلس» بر پاي ــرمايه دارى عصر صنع با آغاز س

ــئلة مسكن  ــرايط طبقة كارگر و مس ــناخت اقتصادهاى اجتماعى آثارى در زمينه ش ش
ــهرهاى دو چهره اى را شناساند. اما  ــكل گيرى ش ــاختار اساسى و ريشه ش ــت و س نوش
ــادى، در مورد  ــه اى و انتق ــش از او نيز تحليل هايى اگرچه نه ريش ــان، بعد و پي همزم
ــده بود. بدين سان بررسى تضادهاى اجتماعى و اقتصادى و  شهرنشينى مدرن انجام ش
بازتاب آن در شكل گيرى شهرهاى بسيار ناهمگون معموالً رشته اى ريشه اى و انتقادى و 
جدا از تحليل هاى فرانمودى يا علت و معلولى ساده و مربوط به خرده عوامل است، كه 

از سوى «دوركهايم»، «وبر» و «زيمل» پايه گذارى شد.
به هر روى از زمان بررسى هاى «انگلس» در مورد شهر و صنعت و نظام سرمايه دارى، 
ــت. اساس نظام سرمايه دارى  ــت سر گذاشته شده اس تاكنون دگرگونى هاى زيادى پش
ــاف اين نظام، هم در جهت  ــت، با اين اوص ــا و ناموزونى هاى آن به جاى خود اس پابرج

تعديل و هم تشديد تصادف ها تغيير يافته است.
از درون شهرهاى صنعتى، شهرهاى ديگرى سر برآوردند كه چهرة غالب آنها خدماتى 
ــهرى منتقل كرده و كالن شهرهايى  ــت. اين شهرها صنايع را به بيرون از محيط ش اس
ــترده مركزى پيرامونى و خارج از شهر را مستقيماً در كنترل  ــده اند كه فضاهاى گس ش
ــان به دوردست ها مى رود. اين شهرها منشأ جابه جايى ميلياردها  دارند اما دامنه آثارش
دالر دارايى مالى در هر ساعت به سراسر جهان  است. بدين ترتيب اين تحليل ريشه اى و 
بررسى قوانين تضاد و تكامل شهرى است كه هنوز مى تواند از راز درون اين فرانمودهاى 
شگرف پرده بردارد. در اين شهرها بهره كشى هاى بسيار، بى عدالتى، محروميت، فساد و 

ناامنى گسترده در كنار غنا، خوشبختى، امن و عيش اقليتى محدود موج مى زند.
ــدن خود به پيچيدگى ها و شاخه شدن هاى  ــهرها در جريان رشد و پرجمعيت ش ش
تقسيم كاربرى، تراكم هاى ساختمانى سنگين، ايجاد بناهاى بزرگ و شگفت انگيز، ايجاد 
ــود محور، انباشت سرمايه و فن، توليد صنعتى و خدماتى،  بناهاى عمومى با كاربرى س

گسترش خدمات شهرى و ارتباطات اقتصادى جهانى و پرشتاب دست مى يابند. 

طبقه بندى شهرها
ــت در جهان وجود دارد كه  ــهر باالتر از يك ميليون نفر جمعي ــروز حدود 415 ش ام
ــد. اگرچه توجه به  ــهر جهانى مى دانند و مى نامن ــه آنها به نوعى خود را ش ــا هم تقريب
معيار و مبادالت اقتصادى، شمار شهرهاى جهانى در اين مرحله از توسعة سرمايه دارى 
جهانى حداكثر هفتاد شهر است (نيويورك، توكيو، لندن، پاريس، فرانكفورت، سنگاپور، 
لس آنجلس، پكن و...)، اما از حيث تأثيرگذارى و تعيين كنندگى سياسى چند پايتخت 
ــنگتن، لندن، پاريس، برلين، مسكو، پكن و...) مطرح اند. اما شهرهاى مطرح  بزرگ (واش
ــر مى گيرد (تهران،  ــهرهاى ديگرى را درب ــرايط و دوران، ش ــته به ش امروز جهان، بس

اسالم آباد، بغداد، داووس، پرتو الگره و....) 
ــى متداول در بررسى شهرى است. اما  ــهرها بر حسب جمعيت، روش طبقه بندى ش
ــهر را  ــت كه معيارهاى چند گانه- و نه جمعيت به تنهايى- اهميت ش واقعيت اين اس
ــازد. اساسى ترين اين معيارها، انباشت سرمايه، تقسيم كار، درجه و رشد و كاربرد  مى س
ــى است.  ــازمان سياس دانش و فن، ارزش افزودة صنعتى و خدمات ويژه و توانمندى س
ــادگى نمى توان اين معيارها را درون مرزهاى تعريف  ــت در اين صورت به س واضح اس
ــده فنى و كارشناسى شهر، شناسايى و اندازه گيرى كرد. توسعة جغرافيايى شهر نيز  ش
ــت كه شهرها از  ــاند. به هرحال چنين هم نيس ــگر را به ناكجاآباد بكش مى تواند پژوهش
ــيار  ــند، هرچند رتبه بندى از دقت بس حيث مجموعة معيارها، غيرقابل رتبه بندى باش

بااليى برخوردار نباشد.

دوگانگى در شهرها
«انگلس» در 1895 چشم از جهان فرو بست. مرگ او نقطة پايانى بر عصر روشنفكرى 
راديكال اروپا در قرن نوزدهم بود. اما 34 سال پيش از آن «چارلزديكنز»، داستان نويس 
تيزبين، چيره دست و انسان گراى مكتب رئاليسم انتقادى، رمان «داستان دو شهر» را به 
ــتة  تحرير در آورده بود. او البته در اين كتاب به انقالب فرانسه و اجتناب ناپذيرى آن  رش
به دليل تعارض ها و ستم هاى اجتماعى موجود و پابرجا در جامعه فرانسه مى پردازد. و با 
همة خوب و بدهايى كه به گونه اى جذاب و جاندار و پُر پَر و  بال دربارة انقالب مى آورد 
در واقع وقعى به اين اعتقاد رايج زمانه اش كه مى  گفت : "انقالب، حيوانى درنده است كه 
فرزندان خود را مى بلعد"، نمى نهد. چارلز ديكنز به جز اين، داستان هايى ديگر نيز دارد، 
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مانند «اليورتويست» و «آرزوهاى بزرگ» دربارة تضاد اجتماعى و فقر و محروميت در 
كنار غنا و توطئه بود. چارلز ديكنز، فعال اجتماعى و منتقد بى عدالتى و نظام اجتماعى 
ــرزا بود. نام اين كتاب و روح جارى در آن بعداً در ميان متخصصان و برنامه ريزان به  فق

نامى نمادين براى شهر و بيان تضاد و تبعيض در آن تبديل شد.
نمادسازى بعداً براى ارائه تحليل اقتصادى شهر به يك روش مناسب تبديل شد. قرار 
نيست و نبود كه نمادسازى ها و بررسى هايى ژرف كه آنها نمايندگى مى كنند جاى خود 
ــه انتزاع هاى دور از واقعيت بدهند. نمادها رابط ميان انتزاع و تجربة ذهن، واقعيت،  را ب
ــهر نيز بعدها به يك نماد فعال و سازنده  ــتان دوش ــمار مى روند. داس الگو و روند به ش

تبديل شد.
ــديد اجتماعى در  ــس» در1890 كتابى دربارة دوگانگى و تمايزهاى ش ــوب ري «ژاك
ــت كه او غنا  ــت اس ــت. درس نيويورك تحت عنوان «نيمة ديگر چگونه مى زيند» نوش
ــه نبودند، بلكه مراد اقليتى  ــد، اما از حيث آمارى اينها دو نيم ــه مى كن و فقر را مقايس
محدود در كنار انبوهى از مردم محروم و فقير بود. دو مفهوم انتزاعى شده در اين كتاب 
ــبختى و درياچه فقر و  ــت خوش ــاى خود را مى يافتند. البته بين جزيرة بهش واقعيت ه
مصيبت، مانداب هايى هم از مردم طبقة متوسط، در مجاورت جزاير، يا چسبيده به آن 
مرداب ها يا بينابين مى زيستند. هنوز هم  چنين است. در اين مانداب ها نيز شمار زيادى 

از محرومان نسبى يا قربانيان بى عدالتى اجتماعى زندگى مى كنند.
ــال 1989، مقاله اى دربارة شهرهاى كوى بندى شده (چارپاره  «پيتر ماركوس» در س
شده) به نام« Quadratic city » نوشت. من البته اين اصالح را كه باز خود اصطالحى 
نمادين و مؤثر در بررسى است به شهرهاى چارپاره يا محله بندى شده يا برزن بندى شده 
ترجمه نمى كنم، زيرا گوياتر از شهرهاى كوى بندى شده نيستند. ترجمة اخير مى تواند 
هم زيستى كوى اغنيا را در برابر «گتوها2» (ghetto) در كالن شهرى گسترده به ذهن 
ــم و شهرهاى از  ــال 1995 نيز كتابى راجع به پست مدرنيس آورد. پيتر ماركوس در س
ــده تحت عنوان «ديوارها به جاى آشوب» نوشت. او به دنبال مقاله اش  درون تفكيك ش
در اين كتاب بيان مى دارد كه شهرها ديگر به امر دوپارة  غنى و فقير تقسيم نمى شوند 
ــاس داشتن و نداشتن به پاره هايى جدا از هم تفكيك مى شوند. (آيا اصطالح  بلكه براس
ــى آورد كه چگونه  ــد.) او در كتابش م ــده» مى تواند گويا باش ــهرهاى پاره بندى ش «ش
ــان، با ديوارهاى حائل، آشوب تهى دستان را مهار  ــتگاه حكومتى ايش قدرتمندان و دس

مى كنند.
ــپس كتاب هاى  ــهر عدالت اجتماعى» (1973) و س ــد هاروى» در كتاب «ش «ديوي
ــرمايه» (1981) و «شرايط پست مدرنيسم»  ديگرش به ويژه كتاب «محدوديت هاى س
(يا پسا نوگرايى) (1989) نشان مى دهد كه چگونه تضادها و منافع طبقاتى در شهرهاى 
سرمايه دارى، چندگانگى، فقر، تبعيص، بى عدالتى و محروميت به ويژه از حيث برخوردارى 
فضاهاى شهرى، شهر را مى سازند. از نظر هاروى، شهر، فضاى محدودى است هم براى 
ــرمايه دارانه و هم براى باز توليد ديناميسم  ــتردن برونداد (انكشاف) فعاليت هاى س گس
بحران زا و تضاد آميز. از نظر او در چنين جامعه اى كاستن جدى و مؤثر و جمعى از توان 

رشد ناموزون شهرى به منزلة ساختن شهر انسانى است.
ــز توزيع و مصرف آن  ــادى براى توليد كاالها و خدمات و ني ــد فعاليت هاى اقتص رش
ــت و هم بر غناى  ــد اقتصادى و افزايش قدر و اهميت آن اس ــهر هم موجب رش در ش
ــدى لزوماً سازنده  توسعه  ــهرى مى افزايد. با اين وصف چنين رش ــط ش عمومى و متوس
اجتماعى و توسعه سياسى نيست، هرچند هم بين اينها از حيث آمارى، هم سويى هايى 
ــيكاگو»، «لس آنجلس» و «نيويورك» از حيث اقتصادى به مراتب  ــاهده شود. «ش مش
ــرفته تر از «استكهلم» و «اسلو» و «پاريس» به شمار مى آيند و اين سه به مراتب  پيش
پيشرفته تر از «قاهره»، «مكزيكوسيتى» و «تهران» است. اما نمى توانيم بگوييم از حيث 
ــعه سياسى همين رتبه بندى قابل قبول است. مشاركت سياسى و اجتماعى مردم  توس
ــيتى است. اما مقايسة  ــيكاگو و مكزيكوس در پاريس قدرتمندتر و تعيين كننده تر از ش
ــه دارد. از حيث اجتماعى نيز مقايسه به بررسى و تحليل  ــتكهلم جاى مناقش آن با اس
ــتكهلم و اسلو نه تنها  ــهروندى و عدالت اجتماعى در اس ديگرى نياز دارد. درجه  رفاه ش
ــد توسعه اى باالترى نيز  ــيكاگو و نيويورك است، بلكه از رش ــيار باالتر از پاريس، ش بس
ــت. وضعيت توسعة اجتماعى و سياسى در شهرهاى كم  توسعه يا در حال  برخوردار اس
توسعه متفاوت است. گمان مى كنم مشاركت و توسعه  اجتماعى در تهران باالتر از قاهره 
ــد جهان كم توسعه چه بسا به زيان اقتصاد ملى،  ــت. كالن شهرهاى بزرگ و تند  رش اس

ــش هايى را از حيث تأسيسات، زيرساخت ها، رونق ساختمان سازى تجربه كنند.  درخش
ــيتى حتى از حيث اقتصادى از شمارى از شهرهاى بزرگ  شايد شهرى مثل مكزيكوس
ــاد، ناامنى، فقر و بى عدالتى گسترده ترى را  ــد، اما در همان حال فس اروپايى باالتر باش
نيز دارد. توسعه  اجتماعى و سياسى در «شيراز» بسيار باالتر از «كراچى» است. سابقه  
فرهنگى و اجتماعى و پشتوانه  تاريخى مشاركت مردمى مى تواند در مقايسه   اين دو شهر 
ــرايطى كه كراچى به دليل فعاليت هاى اقتصادى  تفاوت ها را توضيح دهد؛ آن هم در ش

بندرى اقتصاد قوى ترى از شيراز دارد.

جمع بندى
به طور كلى توسعة سرمايه دارانه شهرى، شتاب آلود، پيچيده  و پر تغيير است. اما هر چه 
ــته تر باشد، ناموزونى هاى شهرى در جريان رشد جمعيت و  سرمايه دارى ضعيف تر و وابس
ــرمايه دارى قدرتمند و پر درآمد ممكن است  ــود. درمقابل در س ــتر مى ش درآمد، هم بيش
ناموزونى با آهنگى كم يا زياد رشد كند. در واقع ميزان و سابقه  مشاركت مؤثر و دموكراتيك 

مردم و تشكل  هاى مردمى است كه در اين مورد ايفاى نقش مى كند. 
عادت بر اين است كه ناموزونى در جلوه  دو گانگى اش بيان شود : شهرى در برابر روستايى، 
دارا در برابر ندار، اعيان نشين در برابر فقيرنشين، توسعه يافته در مقابل توسعه نيافته و جز 
ــاز و مركب است در دو  ــت كه ناموزونى كه حاصل يك روند ناهمس آن. اما واقعيت اين اس
قطب، آثارى متضاد و متفاوت پديد آورد و بين آنها طيفى از وضعيت بينابينى وجود دارد. 
البته در بررسى هاى آمارى، هريك از دو قطب را به نوعى با همسايگان پايينى و بااليى اش 
ــت. مثًال صاحبان باالترين  ــتى هم نيس ــاب مى آورند كه كارنادرس جمع و يك جا به حس
ــا را با صاحبان درآمدهايى تا30 درصد كمتر در يك قطب و صاحبان پايين ترين  درآمده
درآمدها به اضافه صاحبان درآمدهاى20 درصد بيشتر را در قطب مقابل جا مى دهند. اين 
دو قطب چهرة اصلى شهر را مشخص مى كند، دارا در برابر ندار آن هم با قاطعيتى سخت. 
ــان  ــز گروه هايى قرار دارند كه ماهيت اجتماعىـ  اقتصادى بينابينى ش ــا بين اين دو ني ام

متمايز است.
ــعه است كه خود نيز زير نيروى سازوكار و تضاد  ــد و توس ناموزونى، جلوه اى از روند رش
ــى طبقاتى، در نظر گرفتن دو  طبقه   اصلى مغاير،  ــكل مى گيرد. در بررس منافع طبقاتى ش
ــى است كه بيانگر كليات واقعيت است. اما اين الگو  متضاد يا متخاصم البته الگويى اساس
همة شهر را نمى سازد. چه بسا شهرهايى كه با معيارهاى اجتماعى- اقتصادى گوناگون و 

رنگارنگ كوى بندى شده اند.
ــان «شهر» و «زندگى شهرى» با فرايند توسعة ناموزون آميخته   كمتر پديده اى به س
ــده و رشد مى كند. در جريان جهانى سازى تحميلى، اين فرايند شتاب بيشترى نسبت  ش
ــته گرفته است گرچه از ميانة قرن نوزدهم تقريباً در هر نسل شتاب  ها و تحوالت  به گذش

كيفى در رشد ناموزون شهرى بيشتر مى شود.
ــهر از پيچيده ترين سيستم هاى باز و نامتعادل است. كالن شهرهاى بزرگ جهان كه   ش
حدود 75 شهرند بسيار بيشتر از ديگر شهرها جلوه  و فرانمودهاى فضايى ، كالبدى و حركتى 
ــوند. تعارض ها  ــه هاى نانمودار و پنهان آنها هرچه ناپيداتر و تو درتوتر مى ش دارند كه ريش
ــهردارى ها  و تضادهاى اقتصادى و اجتماعى زوايا و ابعاد بغرنجى مى يابند كه دولت ها و ش
را در ساختار موجود عاجز كرده اند. اينها نيز ريشه هاى پنهان و فرورفته  ترى يافته اند. اين 
ريشه ها را فقط با ابزار تحليل ژرف و ريشه اى و بررسى منافع بازيگران اصلى تضاد مى توان 

شناسايى كرد. اين شناسايى اصلى ترين تدبير براى درمان را به دست مى دهد 

پى نوشت 
ــر نمايى را كه تنها دست نوشتة كتاب تأليف شده من را به نام   ــد آن ناش 1. هرگز قلب من نمى بخش
«شوش، نوزايى يك شهر كارگرنشين»  براى چاپ و نشر از من گرفت اما پس از مدت ها طفره رفتن 
ــندة ديگر براى رفتارهاى مشابه از او  ــده است. بعدها دانستيم چند نويس عاقبت گفت كتاب گم ش
ــيدند.  ــكايت كرده  و حتى او را به خيانت در امانت وكالهبردارى متهم كرده اند، اما به جايى نرس ش
براى اين كتاب زحمت زيادى كشيدم. چند فصل آن به تاريخ كهن و چند فصل به تولد سرمايه دارى 

دولتى در شوش اختصاص داشت.
ــند  ــاكنان آن غالباً از يك قوم يا از يك مذهب باش ــهرها يا مناطق ديگر به محله اى كه س 2. در ش
ــهرى كه بيشتر، مهاجران يا اقليت ها در آن  ــد و امروزه در كل به مناطق فقير ش «ِگتو» گفته مى ش

ساكنند گتو گفته مى شود .
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