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 روایت دیویس از انقالب شهری کالن

 هاسوختن و ساختن در سیارۀ زاغه

  دیوید کانینگهام، ترجمه و تلخیص: صالح نجفی

 

 

ترین رادیکال است. یکی از مهم پردازان مسائل شهری و مفسران اجتماعی    مایک دیویس یکی از مشهورترین نظریه تز یازدهم: 

ست که در مارس   هازاغهسیارۀ  آثار او  سیاری        2006ا شار موافقان و مخالفان ب شد. کتاب در مدت کوتاهی بعد از انت شر  منت

رادیکال . یک سال بعد از انتشار، دیوید کانینگهام، در   ساز و تأثیرگذار قرار گرفت های دورانسرعت در زمرۀ متن پیدا کرد و به

سوفی  شت در نقد این کتاب و به برر ، مقالهفیال ضمن نقد کتاب   هازاغهسیارۀ  شده در  های مطرحسی ایده ای نو پرداخت. او 

 1386جا جمع کرد. ترجمۀ حاضررر، یک سررال بعد از انتشررار کتاب به انگلیسرری، در سررال آرای موافقان و مخالفان را نیز یک

سی کتاب         شید تا ترجمۀ فار سال طول ک شد. حدود پانزده  شر  شود. اکنون    هازاغهسیارۀ  منت شر  شر ترجمۀ این نقد   منت بازن

 کند.ساز دیویس در فارسی کمک تر کتاب دورانتواند به ارزیابی دقیقمی

*** 

 

سوف و نظریه آنری لوفه سال    ور، فیل سوی، به  شهری در کتاب  1970پرداز اجتماعی فران ضیۀ نظری » انقالب  «  فر

سی   »ذیل را پیش نهاد:  شهری دگردی ست که جا منظور من از انقالب  سخت تحت تأثیر قرار    هایی ا صر را  معۀ معا

صنعت    دهند، از دورهمی سائل مربوط به توسعه و  شتند... تا دوره  ای که م شینی     گستری غلبه دا شهرن ای که معضل 

سألۀ غالب می  ست شود، زمانی م شهری در رأس دغدغه یابیها و جهتحلوجوی راهکه ج ها جای های ویژۀ جامعۀ 

بینی  ور پیششررود که لوفهبدل می« گیریواقعیت جهان»رفته به همان رضرریه رفتهامروز شرراید این ف«. گیردمی

صر یک     »همه در تمام مدتی که کرد. با اینمی شینی معا شهرن سعه می بافت  سترش  بند تو یابد، مرزهای خود را گ

شاورزی را به باد فنا می می شکل «سپارد دهد و تتمۀ زندگی ک ضایی  ،  که « آوریحشت تمرکز و»های اجتماعی و ف

ساختند  گمان در خیال خود مجسم میور و بسیاری از معاصرانش بیساختار زندگی شهری به بار آورده با آنچه لوفه

 کند.زمین تا آسمان فرق می
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های  در زاغۀ پرجمعیت کیبرا واقع در حومۀ نایروبی ]پایتخت کشررور کنیا ، راسررنا وارا گزارشررگر مرکز زیسررتگاه   

فروشرری به نام مبریتا کاتال پرداخت، زنی بینوا که گرد سرربزیبه مطالعه در زندگی هرروزۀ دوره سررازمان ملل متحد

هر بامداد باید نزدیک به نیم کیلومتر راه برود تا آب بخرد. او برای قضررای حاجت از یک مسررتراح جمعی درسررت   

ستفاده می بیرون در خانه سایه  اش ا صد تا از هم ست کند.  اش مدام بوی کنند و از خانهفاده میهایش از همین چاله ا

پزد و آبی که برای شرردن غذایی اسررت که میرسررد. او پیوسررته دلواپس آلودهگند سرررریز فاضررالب به مشررام می 

های ناشی از آلودگی مدفوع و  های اخیر گرفتار وبا و دیگر بیماریبرد رررررررررررر کیبرا در سال  کار میوشو به شست  

 کنند:ر همین اثنا  ساکنان مکزیکوسیتی هوای آمیخته با گه استنشاق میفضوالت انسانی شده است... ]د

کوکو ]در  در فصرررل خشرررک و دات، ذرات مدفوع معلق در هوا از سرررمت دریاچه تکس 

مزارع »آورند. در  گیرند و با خود حصررربه و هپاتیت به ارم ان می        مکزیک  وزیدن می  

شین میانمار  « نوبنیاد صدها      دور و بر رانگون ]پایتخت پی سبعانه  که حکومت نظامیان 

شهر را بدان    سکنۀ محالت قدیمی  سکیدمور حال و روز  جا راندههزار تن از  اند، مونیک ا

الی  وشررران در سرررطح جهنم گلکند که امکانات بهداشرررتیهایی را وصررری میخانواده

ست: آن    ست در جلو ورقه ها یکسنگرهای جنگ جهانی اول ا ستیکی نازکی   را های پال

آسای شهرک صدر خوابند... در زاغۀ غولکنند که زیرشان میی و قضای حاجت میآشپز

صبه ترکتازی می های همهدر ب داد، بیماری شهرک  گیر هپاتیت و ح کنند. بمباران ]این 

های آب و فاضررالب را که نقدال لبریز شررده بودند با  های آمریکایی زیرسرراختبا  جنگنده

نشررده نشررت کرده و در ذخیرۀ آب فاضررالب تصررفیه ترتیبخاک یکسرران کردند و بدین

 ها نفوذ کرده است.خانه

پایۀ  هایی که هماند کتابشررمار بودهدهد که چرا انگشررتهایی چون این نشرران میآور قطعهقدرت غریب و اعجاب

سال هازاغهسیارۀ   شدت و حدتی واکنش برانگیز  ی مایک دیویس در  صله و با چنین  ند. کتاب های اخیر چنین بالفا

شد، هرچند این کتاب بر مبنای مقاله   2006در مارس  هازاغهسیارۀ   شر  ست که پیش منت تر با همین عنوان به ای ا
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صلی      به چاپ رسیده بود  نیولفت ریویودر مجلۀ  2004سال   شریه موضوع ا سال اقالل یک ن خود را از . تا پایان همان 

اسررالوی ژیژک و دیگران از اینترنت بر اثر این کتاب پا گرفت. ریتورت،  وتاب درکتاب او الهام گرفت. فعالیتی پرتب

زمانۀ ما و نیز در تفسیر و  های این کتاب در زمینۀ گسترش شهرنشینی در    پردازیشده و نظریه آوریاطالعات جمع

نظران مهم و بیکی از صاح ساالر جهانی نوظهور بهره جستند. گرچه دیویس برای مدتی   توصیی امپراتوری سرمایه  

شهری بوده،       شنفکری و نیز مطالعات  سته در چپ رو صربه در میان کتاب هازاغهسیارۀ  برج ست.  های او منح فرد ا

 قرار نگرفته است.« تأثیرگذار»و « سازدوران»های سرعتی در زمرۀ متنیک از آثار او با چنین هیچ

شخص و      کمترین چیزی که می شرایط م ست که  صیی می توان گفت این ا کند  تکاپوی فرایندهایی که دیویس تو

سمی  اند. بیپیچیده ضایی »گمان، اگر تحولی که گروهی آن را ق سی و اجتماعی طی   « چرخش ف سیا بارز در نظریۀ 

تر ایتر و ریشه از ضرورت بازنگری مشخص   هازاغهسیارۀ  راستی روی داده باشد،   اند بهچند دهۀ گذشته تعبیر کرده 

با صرررورت         بات آن  ناسررر یات شرررهری، و م یه، برای درک           در خود مفهوم ح ما باشررررت سرررر لب ان غا های 

نگار ایرلندی  نظر به برآمدن دو  ین بول ]تاریخهای سرریاسرری در روزگار ما حکایت دارد. ایترکیب/آرایش/توپولوژی

انگاشررتن یکی»دارد که در زبان انگلیسرری در آغاز قرن هفدهم، اظهار میالتینی « urbanus»واژۀ جدید از ریشررۀ 

«urban » شررهری  و=[«urbane »شررده ]در ای از تاریخ پس از رویارویی با تحوالت توصررییدان  در برهه]=آداب

ضوعیت ندارد... اگر آداب  سوخ و حتی زائد و پس urbanityدانی )کتاب دیویس  دیگر مو نماید،  می مانده( به نظر من

و راسررتش را بخواهید از نظر « شررود.( تازه دارد آغاز میurban« )شررهری»از قرار معلوم دورۀ ]معنایافتن صررفت  

شهری لوفه  شانی »ور دیویس اگر جامعۀ  شد، هم   « آیندۀ درخ شته با نماید که بخش اعظم آن به اکنون چنان میدا

رانگون درخواهد آمد. ]برآوردهای تخمینی پروژۀ « رع نوبنیادمزا»شرررهرک صررردر ب داد، یا  قالب کیبرا در نایروبی،

 50تا  45فقر شهری در جهان ممکن است » 2020مطالعات شهرنشینی سازمان ملل حاکی از آن است که تا سال     



www.thesis11.com 

شین را در بر بگیرد     شهرن صد از کل جمعیت  سیعی از    ، بر اثر خارج«فقر در کل»در همان حال «. در شدن بخش و

شاورزی و متالزمال نابودی قالب نیروی کار  ستایی،  های کهناز حوزۀ ک سر کرۀ خاک      بهروزتر رو سرتا شتر در  روز بی

 تاریخی دارد. -راستی ابعادی جهانکند و این تحولی است که بهحالت شهری پیدا می

معضل شهرنشینی    »این تحول پیامدهایی چشمگیر دارد. زیرا اگر جامعۀ جهانیِ نوظهوری را قوام بخشد که در آن   

هایی در مناسبات میان ]فضای  شهری و روستایی بلکه، با اهمیتی     فقط با دگردیسی چنین وضعی نه « یابدغلبه می

های گوناگون شررهرنشررینی و فرایندهای گسررترش شررهرنشررینی، و روزافزون، با تحوالتی در درون و فیمابین شررکل

شررهر: فلسررفه و  مفهوم کالن»گونه که ]در مقالۀ همه، هماناینها همراه خواهد بود. نیروهای نامتجانس زایندۀ آن

شینی     شهرن ستدل کرده «  شکل  شبکۀ تاریخال تازه م سبات میان کلی و جزئی، تمرکز و پراکندگی، در  ام،  ای از منا

کند. از منظر گری مفهومی را طلب میای از میانجیآورد که آشررکارا اقسررام تازهمتن خود حیات شررهری پدید می

در چالش گیرایی   هازاغه سیارۀنظریۀ شهری، و اشکال مختلی اندیشۀ سیاسی مرتبط با آن، اهمیت و معنای نهایی  

 دهد.ای قرار مینهفته است که در برابر چنین پروژه

 ای درخشانآینده

یت شهرنشین جمع»ایم که در آن هرچند اولین اظهارنظر دیویس مبنی بر اینکه ما به مرحلۀ گذار به عصری رسیده

شد     ستایی بیشتر خواهد  سال در نوشته « از جمعیت رو شهر حرفی کلیشه  های  ست، باز   های اخیر دربارۀ  شده ا ای 

داکا ]پایتخت بنگالدش ،     »دهد جاهایی مثل     انگیز اسرررت آماری که نشررران می   دهنده و خوف غایت تکان   هم به 

تر از برابر بزرگ چهل تقریب  روز هر یک به  شررراسرررا ]پایتخت کنگو  و الگوس ]پایتخت سرررابق نیجریه  ام       کین

شینان در دهۀ   »، یا اینکه در چین «اندشده  1950شان در سال   بزرگی از میزان افزایش  1980میزان افزایش شهرن

در عرض پانزده سال آینده،  «. جمعیت شهرنشین در کل اروپا )از جمله روسیه( در سرتاسر قرن نوزدهم بیشتر بوده     
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ستن پا خواهد نهاد. نتیجه آن          قطعی به نظر می سیر کا سر کرۀ خاک در م سرتا ستایی در  سد که کل جمعیت رو ر

گسررتر ای شررهری خواهد بود. از این جمعیت شررهری جهانخواهد بود که کل رشررد جمعیت در آینده عمالل پدیده

ید،    یارد هم  جد یک میل غه بیش از  گار می    ها و حلبی اکنون در زا ها روز باد ت     آ مد ند، ع های   ال در کالنگذران شرررهر

صطالح   ]کشورهای به  سیاری «جنوب»ا شدائدش در مخیلۀ ما نمی     ، ب گنجد.  شان در اوضاع و احوالی که مصائب و 

صحرای بزرگ آفریقا قرار دارند ، زاغه      شورهایی که در جنوب  سیاه ]ک شینان هم در آفریقای   75امروز نزدیک به ن

دهد که در اتیوپی و چاد، درصدی  آمارهای سازمان ملل نشان می  دهند. درصد کل جمعیت روستایی را تشکیل می   

 کننده.راستی شوکهدرصد؛ رقمی به 4/99بندی کرد: قرار فوق طبقهتوان بهباورنکردنی از شهرنشینان را می

های فلز و چوب، شررده از قراضرره لحاظ مادی، خصرروصررال در آفریقا، این جهانِ شررهری عالمی اسررت سرراخته    به

معنای دقیق کلمه از الی ررررررررر جهانی که به تعبیر دیویس، گاهی بهوای بازیافتی، سیمان، پوشال و گلهپالستیک

اند.  تصرف کرده« غیرقانونی»صورت درصد ساکنان شهرها امالک خود را به 85گه و مرگ ساخته شده است. حدود 

اری، و کمترین دسررترسرری به امکانات   ترین امکانات و تسررهیالت بهداشررتی، با کمترین میزان آب ج بدون ابتدایی

ویژه کودکان، را تهدید  ها تن، بههای مزمن گوارشی زندگی میلیون پزشکی و درمانی و سایر خدمات رفاهی، بیماری  

ضاهای  می شگاه « خالی»کند. مردم در ف شیمیایی و زباله دور و بر پاالی سمی بی دانیهای  سکنی  های مواد  اجازه 

هایی که به هر صررورت اراضرری پرخطر و زمین»ها، و نیز در انواع و اقسررام آهنها و راهرگراهکنند، در حواشرری بزمی

محشرتر «. های سیالبیها و دشتهای سست نهرها و در جلگهها، بر کنارهاند ررر در سراشیب تند تپهنامسکون بوده

در مصر به   13الیک ]غالمانی که در قرن های ممیک میلیون آدم فقیر از مقبره»قاهره، « شهر مردگان »از همه، در 

سیدند و در قرن    شدند  به عنوان قطعه    به 19سلطنت ر شا رانده و آواره  ست محمدعلی پا ساخته برای  های پیشد

جزیرۀ »صورت نوعی  های عظیم را به، یعنی با یکجور عملیات ت ییر کاربری گورستان «کنندسازی استفاده می  خانه
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دیویس « های شلوت و پرازدحام احاطه کرده است.  دورتادورش را آزادراه»آورند که پیکر درمیغول« شهری دیواردار 

بناهای یادبود مردگان و »کند: از جفری ندوروسررریک، پژوهشرررگر شررراغل در دانشرررگاه آمریکایی قاهره، نقل می  

شرروند و رف اسررتفاده میهای باالسررری و تاقچه و عنوان میزهای تحریر، میزهای ناهارخوری، تختهقبرها بهسررنگ

حدود  در دیگر جاهای قاهره، «. های شستهکردن رختکردن و خشکریسمانی آویزان میان دو سنگ قبر برای پهن

بین زمین و « شررهر دوم»گیری نوعی واقع در حکم شررکلکنند که بهها زندگی میبامونیم میلیون نفر بر پشررتیک

 هواست.

ر که     با این حساب، با آنکه در این جه ر ر ان شهری رنج و مصیبت فراوان هست، قوۀ ابتکار و ابداع فراوان هم هست 

مشهورتر از همه  پردازان معماری و شهرسازی روزگار ما را ربوده است،    های اخیر قاپ دل بسیاری از نظریه در سال 

سال    می شهر الگوس در  شاره کرد. این کتابی ا  2001توان به مطالعۀ رم کولهاس بر روی   نحو ست که دیویس به ا

شاره نمی تعجب صی  کند، معآوری هرگز بدان ا سوط بدان    را می هازاغهسیارۀ  الو سمی واکنش انتقادی مب توان ق

زند،  ای که در فضای مابعد استعماری قلم می  آمدههیجانزده و بهنگار ذوقتلقی کرد. همچون جین جیکوبز، روزنامه

نشرردۀ شررکلِ ریزینامهبر« یافتۀپیچیدگیِ سررازمان»سررتاید همانا نیجریه می شررهرپرده در کالنآنچه کولهاس بی

سعۀ نیمه         -اجتماعی شکلی، در تو ست. چنین  شهر ا ضایی این  سامان خویش )یکی از کهن ف ترین ارگانیک و خود

ستعاره  سمی    ا شهری کتاب(، طبق ادعای او، به ق شده بود که  « پژوهش جمعی»های  شکل از  »بدل    تا 8تیمی مت

سطح جهان.     «بردندمیلیون آدم آن را پیش می 25 شهری در  شی در زمینۀ آینده محتمل جامعۀ  ضعیت  »، پژوه و

ساختار و          50، 20سادگی  تواند بهالگوس می شد که از قرار معلوم،  شهرهای دیگری با سال جلوتر از  صد  یا حتی 

ترین شکل شهرنشینی به ظنِ قوی رادیکال»نمای کولهاس، الگوس، به تعبیر سرشت«. سبک زندگیِ آشناتری دارند

 «.( موجود در حال حاضر استurbanismگری )و شهری
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در حکم تأییدی فرخنده بر قدرت خالقه یا         « بینانه  خوش»های بالنسررربه     پردازیاند که این گمان   گروهی بر آن

همه،  آمدند. با این   ار نمیشرررم سرررازندگی آنانی بود که اغلب چیزی جز قربانیان نیروهای انتزاعی مهارناپذیر به             

ای که کولهاس زبان به سررتایش بخش اعظم قدرت خالقهدان، خاطرنشرران کرده طورکه متیو گندی، ج رافیهمان

گری دادند شررهریکه نشرران می« براهین و شررواهدی»آن گشرروده، مًالل فقط یک سررتایش دیگر بود از خود بازار. 

)قسمی از  « اوشودی »شدۀ  ، دالالنی بودند که در زیر پل هوایی ویران، بیش از همه«کارآمد است »رادیکال الگوس 

سی آلمانی یولیویس برگر در دهۀ     شرکت مهند ستد        1970مجموع بزرگراه عظیمی که  سرگرم دادو ساخته بود( 

گیر که زندگی در کالنشررهر تری مبتنی بر فقر و مسررکنت تودهبودند و، توسررعال، نظام اقتصررادی غیررسررمی بزرگ 

قایی در سایۀ آن )اغلب به زور و با سختی( همچنان ادامه دارد. با وجود اغراض و مقاصد سیاسی گوناگون، این      آفری

به        ندۀ درخشررران الگوس  باب آی تأمالت در یل  یدئولوژیکی بی     نحو دلقب های ا به ادعا یه پردهآزاری  پردازان تر نظر

داستانی که  « شخصیت منفی  »ترین موضوع به  نزدیکسوتوی پرویی شباهت دارند. شاید    نولیبرالی چون هرناندو ده

سوتو دربارۀ اقتصاد غیررسمی ]و  زدۀ دهدیویس )الاقل در عرصۀ فکر( باید برای ما حکایت کند، خواب و خیال توهم 

« پایکارآفرینان خرده»بیند متشکل از  می« ایگسیخته کندوی عسل عنان »غیردستوری  باشد که اقتصاد را مثل    

شین زاغه ست ن شان را بدل ؛ کارآفرینانی که تا حاال د سومی »های وپای سته « جهان  اند، ]دولتی که دولت تیمارگر ب

سردی     کند و اقتدارگرا و مداخلهشبیه دایه عمل می  ست فجایعی که این توهم نولیبرالی با خون جوست . همچنین ا

ر شکل     گیرد یا الپوشانی مینادیده می ر ر و بدرفتاری )خاصه استثمار و سوءاستفادۀ کشی های وحشتناک بهرهکند 

که در آن « سررازیمنعطی»گرفتن روند کند؛ شررتابجنسرری از زنان و کودکان( که اقتصرراد غیررسررمی پنهان می 

شررکل « تولید»شرردن روزافزون خود کار موجود؛ نظمقاعده و بیشررود با بیافزایش سرراعات کار روزانه تلفیق می

ها و درآمدهای موجود به اجزای های جدید بلکه از طریق تقسرریم شرر ل  شرر ل صررورت خلق  کار، نه به« جدید»
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شت الی کارآفرینانه  هیچتر؛ و این واقعیت ساده که بخش اعظم کار موجود در اقتصاد غیررسمی به   کوچک وجه خودا

 رود.ای است که سودش به جیب کسی دیگر میبردن ازمدافتادهکندن و رنجبلکه جاننیست 

چالش »ها به نولیبرال« پاسررخ»صررورت سرروتو بههای دههای تلخ مانع از آن نشررد که نظریهاین واقعیت یک ازهیچ

تمجید از کار و   »به تعبیر دیویس، این بود که   در واشرررنگتن و در بانک جهانی درآید. نتیجۀ نهایی آن،        « ها زاغه 

شد بر ناتوانی دولت در عمل به تعهدات تاریخی       شی  سرپو شش فقرا  این «. خانمانیش مبنی بر حذف فقر و بیاکو

سم عقب  شت  ق شینی دولت و پ سی      ن سی دگردی سا صلی و ا ست که در جامعۀ  پازدن به تعهدات گذشته علت ا هایی ا

شری رو به گسترشِ امروز به   ستایش   پیوندد. در همان حال، روی دیگر مدایح دهوقوع میب کار و کوشش  »سوتو در 

جستن از بالی فقر را در  رهایی صورت تفسیری از فقر که مسئولیت   هاست به ان آنسازی آس  قابلیت معکوس« فقرا

شررود به یورشرری  گذارد. جنگ کذایی و ظاهری بانک جهانی با فقر در شررهرها بدل میعمل به دوش خود فقرا می

ها را نظاره کرد:  ترین هدف پروژۀ نولیبرالوضرروح اسرراسرریتوان بهجانبه به خود فقیران. در بطن این یورش میهمه

اطمینان خاطر از اینکه شرایط الزم برای انباشت سودآور سرمایه در سرتاسر فضای بالقوۀ این سیاره قسمی اقتصاد            

در صررورت وقوع کشررمکش میان  »پروایی تمام گفته اسررت: گونه که دیوید هاروی با بیکند. همانجهانی برپا می

 «ت نولیبرالی طرف اولی را خواهد گرفت.یکپارچگی نظام مالی و رفاه یک جمعیت، دول

سرچشمه   سال    هرچند دیویس  شینی نوین را در  شهرن ستین آن در اواخر دهۀ  جوید، می 1950های های  خیزش را

روی »انتخاب بین « ]= یا شنا کن یا غرق شو»پیوندد که اقتصادهای شهری از نو بر مبنای قاعدۀ وقوع میبه 1970

های  برنامه»المللی پول ررر از طریق    شوند، از طریق صندوق بینبازسازی می«  بین رفتن از»و « پای خود ایستادن

خیزد. در بخش اعظم  که برمی« ایاصررطالح اولیهانباشررت به»بانک جهانی، و بر اثر آن امواج « تعدیل سرراختاری

های  دستگاهوظر از دماصطالح در حال توسعه، دولت رفاه/دولت اجتماعی رررررررررررر قطع نجامعۀ شهری در جهان به
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ر در نتیجۀ این فعل و انفعال      ر ر سرعت در جادۀ تباهی افتاده است. برای نمونه، نیجریه در دوران ها بهسرکوبگرش 

هایی را در پی گرفت که باعث  سیاست  ، رشته 1990و دهۀ  1980های پایانی دهۀ در سال حکمرانی ژنرال بابانگیدا، 

های اقتصررادی آفریقا بدانند. این انک جهانی نیجریه را الگویی برای سررایر نظامالمللی پول و بشررد صررندوق بین 

شد، همراه با  زدایی میسازی و مقرراتعیار در جهت خصوصی ای تمامشامل برنامه تر از همه، ها، مهمگذاریسیاست  

یو گندی اینگونه وصرری های کشرراورزی و تتمۀ امکانات درمانی و آموزشرری دولتی. نتیجه را مت حذف کامل یارانه

شور از  میزان فقر و بی»کند: می سال     28نوایی مفرط در ک صد در  صد در   66به  1980در سید. بخش   1996در ر

دهم جمعیت شررد. شررد، یککاران نیجریه محسرروب میترین صرراحبرمق، که هنوز بزرگکشرراورزی و دامداری کم

سیل کوچ  شد    های پیاها و مهاجرتجمعیت الگوس... بر اثر  شهر دو برابر  ستایی به  همچون دیگر «. پی از نواحی رو

عمالل « های عظیمزاغه»تر و مرکزی این قبیل های دیرینهشک در بخش جاها، بسیاری از این مهاجرانِ به شهرها بی  

ی  کم اینجا به تسهیالت رفاهی و سرپناهشان، چون دست  های روستایی سابق  حال و روز بهتری دارند تا در زیستگاه 

وجه به این روشنی نیست،   هیچفقیرانه یا حداقلی( دسترسی دارند. البته برای دیگران قضیه به   برای خفتن )هرچند، 

صه در نواحی   شهرها »خا شهری به           « پیرامون  شکل  شهرهایی که  ست، بر لبۀ  سیع ا سیار و صورت  که اکنون ب

ار از ناحیۀ درهم و برهم شهری معنایی کامالل   نحوی که به تصورات روزگ گردد )بهها محو میدر دل حومه نامشخص 

 بخشد(.متفاوت می

 هاروایتکالن

صدد   هاسیارۀ زاغه های کتاب بلندپروازی تحلیل صلی  دوره»به تعبیر خود دیویس، در بندی روندها و نقاط عطی ا

به این طرف اسررت. اسررناد و مدارکی که دیویس برای  1945از سررال « سررازی پدیدۀ فقر جهانیدر جریان شررهری

ستره     شهری نوین ارائه کرده آگاهانه با گ صیی این جامعۀ  شده ای جهانتو سخ به ا نما گردآوری  ین اند، به انگیزۀ پا



www.thesis11.com 

سال پرسش جهانی که قالب  سی و اجتماعی خواهد   های جدید این جامعۀ نوظهور در  سیا های آینده چه پیامدهای 

زده بوده، باید گفت الواقع هیجانداشررت. و در تمام مدتی که برخورد منتقدان با واپسررین کار او کامالل مثبت و فی 

ست. بیش از همه،  مخالفت سندۀ اهل آفریقای جنوبی، به قول آرونداتی   یتریچارد پهایی هم درکار بوده ا هاس، نوی

نمونۀ عالی   هازاغهسرریارۀ  گویند تنه با مدعاهایی برخاسررته اسررت که می  روی ]نویسررندۀ هندی   به نبردی یک 

هاس که از منظر کالسیک قسمی   است. پیت « موضوع بس حساس  »در زمینۀ این « کاوژرف»راستی  به« پژوهشی »

کند به   زند، دیویس را متهم می تودۀ مردم و با الهام از آرای فرانتس فانون و آلن بدیو قلم می    سررریاسرررت هواخواه  

سیری زیاده تمامیت  ست و فرهنگ زاغه    تف سیا شینی و همچنین به جهت توجه زیاد به  ساز و زیاده آخرالزمانی از  ن

ر بانک جهانی، سازمان ملل، تشکل     ر ر ر و بی    های غیردولتی و ارتش روایات ظالمان  ر ر های توجهی به روایتآمریکا 

کنند اثری ها زندگی میها و زاغهاز نحوۀ تفکر مردمانی که درآلونک»گیرد. خود مظلومان شهرنشین از او خرده می  

سیاره «. نیست که نیست   ست که در نهایت از  به گفتۀ او، این  شده    « های امپریالیستی چشم قدرت »ای ا سته  نگری

 است. ]... 

 هازاغهائتالف 

گیری دولتشرررهرهای یونان ( ]به معنای ائتالف، باالخص در فرایند شرررکلsynoikismos« )synoecism»اصرررطالح 

شهر  -گیری پولیس یا دولتارسطو و برای توصیی فرایندهای زیربنایی شکل    سیاست  بار در کتاب باستان  نخستین  

تر یافته، به طیی مت یری از فرایندهای  ر، معنایی وسیعپردازان شهری معاصکار رفت. اصطالح مزبور، از نظر نظریهبه

های فضرایی نوین منطقه یا تجمع شرهری و   شرود که شرکل  ای اطالق میاقتصرادی، اجتماعی، سریاسری و فناورانه   

هم  »آورند. شررهرها به تعبیر مانوئل کاسررتلز، ]جمعیت و امکانات در شررهرها  را به وجود می« آورتمرکز سرررسررام»

ای از این موجبات اند. پارهلحاظ فرایندهایشررران تابع علل و موجبات اجتماعیل ظاهرشررران و هم بهلحاظ شرررکبه
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فرد ج رافیایی یا  های منحصرررربهاند که از حد ویژگیاند و با روندهای عمیق تطور اجتماعی گره خوردهسررراختاری

سائل     «. اندمنطقه یا محل لحاظ تاریخی و فرهنگی مختص هرروند. دیگر موجبات بهاجتماعی فراتر می شی از م بخ

بینی که دیویس اتخاذ کرده تالشرری اسررت در راه تدقیق آنچه شرراید بتوان آن را   مطرح در منظر تطبیقی و جهان

های عصررر ما نامید، و طرح این پرسررش که چرا در سررطح جهانی، طی چند دهۀ ( زاغهsynoecismقسررمی ائتالف) )

شهری ک  ست با چنین میزان بی ها انجامیده میه به تولید زاغهاخیر، نیروهای محرک تجمع  ای تطور یافته  سابقه بای

 باشند. ]... 

 های شهریانقالب

سی       ستند که خود دیویس وقت چندانی را به برر سائلی نی ضوعات نظری م شد.      این قبیل مو صاص داده با شان اخت

ی حقیقتال سرریاسرری تحوالتی که در کتاب کند کوشررشرری اسررت پیگیر برای مواجهه با پیامدهاکاری که دیویس می

پیوسته را در بطن خود همدو ایدۀ به« انقالب شهری»از  1970ور در سال  خویش توصیی کرده است. برداشت لوفه   

شت. اوالل، در ترازی تحلیلی، از وقوع یک تحول تاریخی درازآهنگ و در نهایت جهان  شت که عالمی     دا شان دا گیر ن

تر، بخشی از این تحول را ظهور نوع  طور مشخص ساخت. در ثانی، و به عالمی شهری بدل می زیر سایۀ صنعت را به   

های سابق  رفته شکلهای جهان رفتههمۀ قاره»شمرد: ای از کنش سیاسی با شرایط و تکاپوی آشکار شهری می  تازه

های سرریاسرری  ا هدفگذراند بهای چریکی شررهری میگذارند و پای در عصررر جنگکنش انقالبی را پشررت سررر می

قرار از دید  بدین« های شهری آغاز شده است.   کنند... دوران انقالبنوظهوری که بر حیات و سامان شهری تأثیر می  

طور مشرخص، گواه پیدایی شرکلی از شرورش و ط یان بود که بیشرتر در کالنشرهر پا       ، به1968ور، رخدادهای لوفه

تماعی و صرررور تمرکز که بیشرررتر محصرررول جامعۀ شرررهری بود تا  گرفت تا در کارخانه، بحرانی در مناسررربات اج

ای که ذاته. کمون پاریس در این تحلیل در حکم نوعی تصور پیشین بود رررررررررررر واقعهحدداری صنعتی فیسرمایه
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حقایقی »ها چون ور از آنرغم شواهدی که لوفه مارکس و انگلس به اشتباه قیامی صنعتی و نه شهری پنداشتند، به    

 کند.یاد می« آشکار مسلم و

سوجا   ور را میبخش اعظم بحث لوفه شی قلمداد کرد به پیوندخوردن جریان چپ با آنچه ادوارد  جریانی »توان واکن

صب  شینی    تع شهرن ضد  صیی می « آلود بر  سال  تو شتر  شته  کند که در بی شوت گاهی حالت دن»های قرن گذ وار کی

های شررهری... بلکه عصررر نه عصررر انقالب»رن بیسررتم عمدتال دیویس معتقد اسررت از لحاظ سرریاسرری، ق«. یافتمی

فیلد،   بود. اندی مری« سررراز و نیروهای دهقانی در راه کسرررب آزادی و اسرررتقالل ملی  های روسرررتایی دوران قیام 

شهری، می  نظریه سائل  سد:  پرداز م ست که در پروندۀ قیام  بدین»نوی شگفتی نی ستی   ترتیب جای هیچ  سی های مارک

صررورت عرصررۀ فسرراد و اکی از شررهرسررتیزی یکی و دو تا نیسررت... کم نیسررت مواردی که شررهر را بهسرروابق بد) ح

ها  در نظر بسیاری از مائوئیست  «. اندپرستی، جهنم تباهی و بازار لواط و گناه )سدوم و عموره( به تصویر کشیده    پول

سوم،  و دیگر جنبش شهر  « جذبۀ»های جهان  ستین را آلوده ک     »کالن سم را سی   "هالۀ"رده و بیش از اندازه برمارک

 «.مبارزات مارکسیستی اثر گذاشته است

ر به    با این ر ر رر   همه شک نیست که خود مارکس  ر رغم آنکه در سرتاسر آثارش بسیار کم به مسائل شهری پرداخته 

ی  ها( را یکی از فضرراهاآن« هایزاغه»خصرروص اروپا )و به« شررهرهای دراندشررت»خود  1840های دهۀ در نوشررته

کلیدی تمرکز و مناسبات اجتماعی شمرده است که در آن نیرو و توان طبقۀ نوپای پرولتاریا افزایش خواهد یافت و    

احسرراس خواهد کرد. ]مارکس، همراه با انگلس، در مانیفسررت کمونیسررت  « آن نیرو و توان را بیشررتر و بیشررتر »

سد:  می شه       »نوی ست.  شهرها کرده ا سلطۀ  ستا را تابع  شهری در مقام   رهای عظیم آفریده، بورژوازی، رو بر جمعیت 

سرران بخش چشررمگیری از جمعیت را از بالهت زندگی   قیاس با جمعیت روسررتایی به میزان کالنی افزوده و بدین

ست    ستایی رهانیده ا ست که امروزه به «.  رو سمی      همین ا شاهد ق ضوح  شت به مارکس »و ستیم، چون  « بازگ ه
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سرریارۀ ای که کتاب گیر تازهفکر مارکس در متن واقعیت شررهریِ جهانضرررورت بررسرری دوبارۀ طرز فکری چون  

در »شود:  طورکه دیویس در مورد آمریکای التین یادآور میگمان همانشود. بی کند احساس می توصیی می  هازاغه

آن فقر  ای که درگوارایی راجع به قیام روسرررتایی همچنان با واقعیت قارهگرای چههای کانون، نظریه1970سرررال 

ستایی )  شهرها )      75نواحی رو شتر از فقر  سیار بی آمد. در پایان دهۀ میلیون نفر( بود جور درمی 44میلیون فقیر( ب

شتر در   115، اما اکثریت فقرا )1980 شهری،  هاکولونیمیلیون نفر( بی شین زندگی می محلهی  کردند تا  های فقیرن

 میلیون نفر(. 80ها )در مزارع یا دهکده

التکثیرترین و سرررریع»های گوناگون تعلق دارند    اند و به فرهنگ   نقاط جهان پراکنده   نشرررینان که در اقصررری   زاغه 

اما اینکه چگونه باید توصرریی یا تعریفی دقیق از  .دهندرا تشررکیل می« ترین طبقۀ اجتماعی کرۀ خاکسررابقهبی

ای مورد اختالف اسررت. ند هنوز مسررألهجدید برکار« ترکیب طبقاتی»فرایندهای مت یری به دسررت داد که در این 

گذرانند که دبورا برایسرررن آن را روند      های عظیمی از جمعیت جهان جنوب احتماالل فرایندی را از سرررر می      بخش

نامد، اما به هر تقدیر به غیر از چین، مشرررکل بتوان گفت این ( میde-peasantization« )بریدن از زندگی دهقانی »

ها  ریزند. اگر آن یک از مفاهیم معمول کلمه، پی می   پرولتاریای صرررنعتی نوینی را، به هیچ   رفته طبقه   ها رفته  بخش

، سررمایه اند که مارکس در مجلد اول اثر جاودان خود، تر کلمهشرک قسرمی پرولتاریا هسرتند، به معنای بنیادی   بی

شت اولیه، همۀ انقالب      ست: در تاریخ انبا صیی کرده ا س     ها بهتو سایلی به د سرمایه   صورت و ستۀ  دار ت طبقۀ نوخا

های  های تاریخی صرادق اسرت که توده  تر در مورد آن لحظهروند؛ ولی این از همه مهمکار میجهت اعمال فشرار به 

پناه و صورت پرولترهایی آواره، بی شوند و به باره و به زور از وسایل امرار معاش خود محروم می عظیم آدمیان به یک

 شوند.بازار کار پرتاب میدرون حق و حقوق بهبی
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سایل امرار معاش خود »از « های عظیمتوده»شدن  آنچه امروز دربارۀ این محروم ست   « و ست روندی ا جالب توجه ا

خوبی آن را شررناسرران برزیلی توماس میچاین، هنریک میراندا و ماریچلی پارینس بهکه اصررطالح نوسرراختۀ جامعه

ر    بازمی ر های سنتی )باز(تولید که برای شکل فروپاشی(: »passive proletarianization) پرولترشدن منفعالنهنماید 

سمی بدل نمی      ش لی در بازار کار ر ستقیم به موقعیتی  شود که به آن حقوق تعلق  اکثریت بزرگ تولیدکنندگان م

 «.گیردمی

سی      سیا سش  ست: تا چه حد یک طبقۀ پرولتاریای غ ای که در این زمینه پیش میپر سمی واجد آن  آید این ا یرر

ر آن    زاغه»؟ آیا «عاملیت تاریخی»ترین طلسمات مارکسیستی است: پرتوان ر ر گونه که دیزرایلی در سال های عظیم 

هستند؟ « هایی در آستانه فورانکردند ررررررررر آتشفشان شان ابراز نگرانی میدرباره 1961یا کندی در سال  1871

جویانۀ طبقۀ نوپای فقیران شررهری از میان در گرو خودداری مبارزهآیندۀ همبسررتگی آد»از نظر دیویس، گمان، بی

شیه  تن شینی بی سپردن به حا سرمایه ن ست انجام در نظام  سد:  اما او در ادامه می«. داری جهانی ا این خودداری »نوی

ست نه  ین نکته را ا«. گرا و بدوی نیز روی دهدهایی واپسهایی پیشرو و مترقی بلکه به صورت  فقط در قالبممکن ا

سال     ای که بهاو در مقاله ضر درآمده و ابتدا در  صراحتی    نیولفت ریویودر  2004صورت کتاب حا سید، با  به چاپ ر

 «.القدس سپرده استدست محمد و روحمارکس، الاقل عجالتال، گذار تاریخی را به»دوچندان گفته است: 

صر نوین جنگ   آزردههای قدرتچنین تحلیلی بود که در کتاب ریتورت،  یک سرمایه و نمایش در ع کار ، بههاخاطر: 

جوزف کنراد  دل تاریکیآمیزترین تلمیح ادبی کل کتاب دیویس به شرررک مخاطرهرفت و گسرررترش یافت. ]...  بی

شاره       ست ا سته منتظر ا ست. خواننده پیو صل پایانی در    ا صفحه از پایان ف ای به آن کتاب ببیند، اما دیویس تا چند 

سه مقاومت می    سو صاویر جنون برابر این و صویری خیال   آمیز آخرالزمانی به اوج میکند تا آنجا که ت سد، او ت گونه ر

های مرگ، قحطی و وحشررت که در ورای آن چیزی جز اردوگاه نقطۀ صررفر وجودی مطلقی»دهد از دسررت میبه
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ست  شخصیت مرموز و مخوف رمان کنراد،   « کورتزی نی سین لحظه ]کورتز،  سر تمثال  در واپ های زندگی ناگهان بر 

شرردۀ این تلمیح بعید نیسررت نیروی تاریخی انباشررت« . کشررد: وحشررتش وحشررتشموجودی خیالی دو بار فریاد می

سوم بیفکند. در  « گریوحشی »و « گراییبدوی»در دام گفتاری عمیقال نامطلوب مبتنی بر  گزارش دیویس را جهان 

صفحه  صیلی    همان  صیی تف سا     بچه»های پایانی، گزارش دیویس، در گرماگرم تو شا شه کین ، و نوعی  «های جادوپی

مان تصرراویر خیالی و ، متأسررفانه با ه«بینیهای تفأل و کیآیین»و « های روسررتاییجادوجنبل»به « بازگشررت»

 زند.حاکم بر آفریقا الس می« وحشت»و « تاریکی»وار کنراد از تندیس

دانند  ما را به اش را ناشررناخته میکه عمومال ریشرره slum« ]زاغه»در اوایل کتاب، دیویس در تبارشررناسرری واژه  

های وحشیان را نه در جنگل » 1854برد که در سال  های مفسرانی چون پدر روحانی چاپلین می سیاحت در نوشته  

صویر به می« های گازیانبوه و تاریک بلکه در زیر نور چرات صر »لحاظ آمیزۀ بارزش میان دید. این ت « بدوی»و « معا

شود،  های ژورنالیستی مشهور استنلی دیده می آن در اقتباس چارلز بوث از گزارش نمونۀ اعالیتصویری آشناست و    

های لندن در عصررر های آفریقا یادآور وحشررت حاکم بر فضررای زاغهترین بخشاریکبه قسررمی که توصرریی او از ت

ست که به  ستعاری، تاریکی جنگل شیوه ویکتوریا شهری جنگل»های واقعی را به ای ا کند.  نوظهور منتقل می« های 

صاویر خیالی به منظومه     شاید در بازگرداندن این قبیل ت ضر،  شهری جدید آفریقا نهفت خطر حا شد. به یک  های  ه با

گونه ، به اینشررهرهای در سررایهنگاری به نام رابرت نویویرث، در کتاب اخیرش با عنوان دلیل بسرریار موجه، روزنامه

سکونتگاه   « زاغه»کاربرد واژۀ  صیی این  صطالحی دارای بار عاطفی زیاد »عنوان ها بهبرای تو کند. اما  اعتراض می« ا

ز نیرویی زاینده دارد، شررود، هنوداری بیش از پیش جهانگسررتر میکه سرررمایهاگر این اصررطالح امروزه، در فضررایی 

هایش در کالنشهرهای قرن کردن خاطرۀ ریشهدقیقال به میزانی از این نیرو برخوردار است که ررررررررر از طریق زنده  
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ینک با مخاطرۀ فراوان ااندازد که همهایی از فضای اجتماعی مینوزدهم ررر آدم را به یاد مدرنیتۀ متمایزِ آن صورت   

 گیرند.در ذیل این نام قرار می

 روزهای بد فرداروزهای خوش گذشته، یا 

شک بوده، یک علتش، به قول یکی   ها از قرار معلوم رخدادی در عرصۀ روشنفکری بوده، که بی  اگر کتاب سیارۀ زاغه 

آمیز )آنتاگونیستی( یا،   فرایند تولید ستیزه تفکر دربارۀ »از مفسران آرای نگری، این است که امروزه هر تالشی برای    

ست  ستی(  کم، رقابتد ضا »آمیزِ )آگونی شهری ) می« ف سیع the urbanباید حیات  تر کلمه در کانون ( را به مفهوم و

طورکه واژۀ ، متضرررمن احترام عمیق به دیگری اسرررت همانantagonismبرخالف  agonismتوجه خود قرار دهد. ]

گردد بلکه بر اهمیت ارد بر مبارزات و مسابقات ورزشی که صرفال بر مدار پیروزی و شکست نمیداللت د agonیونانی 

تأکید می    یا رقیب به وجود نمی      گذارد، مبارزه  خود مبارزه  با این    آید . بی ای که بدون حریی  گمان پنتاگون نیز 

شت هم  صفحه    بردا سین  ستان خواهد بود. در واپ سعۀ های کتاب، دا گفتارهای نوین در پیرامون چیزی  دیویس از تو

 Military Operations on« )عملیات نظامی در قلمرو شررهری»شررود: خوانده می« MOUT»کند که اکنون یاد می

Urban Terrain  ،ها و  خراشهای فاضرررالب، آسرررمان    ها، کانال   آیندۀ جنگ در خیابان    »(. در نظر امثال رالی پیترز

آنگونه که امثال «. دهندپاشیدۀ جهان را شکل می  خورد که شهرهای ازهم رقم میبرهمی نقشه و درهم های بیخانه

ر  هرچند می     طور خاص در مورد جنگ اسرائیل/فلسطین گفتهآیل وایزمن و استیون گراهام به ر ر توان قضیه را اند 

سازی شهری» سازی فقر در جهان در عین حال بههای نظامی، شهریتعمیم داد ررررررررر الاقل برای عرصه عملیات  

( mega-slumها )زاغهکالن»ها، به نوشتۀ دیویس معتقدند: پردازان ارتششود. نظریهمنجر می« پدیدۀ شورش و قیام

اسرتناد به شرکل خاصری از توپولوژی لنینی جالب توجه    «. ترین حلقۀ پیوند را در نظم نوین جهانی داشرته ضرعیی 

 آورد.یهای چندی پیش ماست و برای چپ معاصر هم پرسش
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شته    سالوی ژیژک، در نو شده در    ا شر سال   الندن ریوو او بوکسای منت شاریافتۀ   2004در  به نقل از مقالۀ تازه انت

سال، از   نیولفت ریویودیویس در  صت »آن  سخن گفت که  تازه« فر سترش انفجاری   »ای  شد و گ ها پدید  زاغه« ر

 گرداند:زدهمی خود مارکس بازمیآورده و ما را یک بار دیگر به سنت کامالل متفاوت قرن نو

ما شاهد رشد جمعیتی برون از حوزۀ نظارت و تسلط دولت هستیم و تا حدود زیادی برون از     

ها های حداقل خودسازماندهی است. گرچه این جمعیتمحدودۀ قانون که سخت محتاج شکل

شوند، صرفال  ب میشده، کارمندان سابق دولت و دهقانان سابق ترکیحاشیه راندهاز رنجبرانی به

ستند: آن      سازمان نی ضافه بر  صاد جهانی    مازادی بر احتیاج یا ا ها از طرق متعدد در نظام اقت

سه مقاومت کرد که زاغه    ادغام می سو ساده  شوند... باید در برابر این و شینان را با  بینی تا حد  ن

آور اسررت که یرتالوصرری حیک طبقۀ نوپای انقالبی باال ببریم و کیفیتی آرمانی بخشرریم. مع

آید:  این طبقۀ نوپا چه مایه با تعریی مارکسیستی قدیمی از سوژۀ انقالبی پرولتری جور درمی   

آیند، حتی آزادتر از پرولتاریای کالسررریک     شرررمار می به « آزاد»ها به هر دو معنای کلمه     آن

ضایی آزاد، سکنی از هرچه رنگ تعلق پذیرد؛ « آزاد)» قاعدۀ دولت(؛  برون از نظم و  گرفته در ف

شده    آن ضعیتی پرتاب  شیوۀ تازه ها جمعی عظیم هستند که به زور در و ای اند که در آن باید 

شیوه   از باهم شتوانۀ  سنتی زندگی بودن ابداع کنند، و همزمان از پ شوند...     های  شان محروم 

اهی   های ]آگزاید، نطفهنشررین برون میهای زاغههای تازۀ آگاهی اجتماعی که از جمعشررکل

 فرارو خواهند بود.

مقاومت ورزیده اسررت. « وسرروسرره»نظر به این اظهارنظر آخری، روشررن نیسررت که ژیژک دقیقال چگونه در برابر آن 

انباشررت از طریق مدلل سرراخته،  گسررترداری جهانفضرراهای سرررمایهطورکه دیوید هاروی در کتاب اخیرش همان

کارهایی بس متفاوت با انباشررت از طریق مسررتلزم مجموعه«  اصررطالح انباشررت اولیه به»یدکردن ]یا همان خلع

و  1950های گسترش کار دستمزدی در صنعت و کشاورزی است. دومی که بر فرآیندهای انباشت سرمایه در دهه        

های کارگری و احزاب سرریاسرری طبقۀ  وجود آورد )نظیر آنچه در اتحادیهخوان بهغالب بود، فرهنگی مخالی 1960
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سم   سیال     کارگر تج سو صالحۀ  شد. در مقابل، خلع یافت( که به م شتت و      یدکردن، دموکراتیک منجر  شتی مت سر

های کامالل متفاوتی در مبارزات اجتماعی و جبهه»نویسررد: انباشررت از طریق خلع ید آفرین دارد. هاروی میتشررتت

 «.آوردسیاسی امروز پدید می

را « های متفاوتجبهه»وی شررکل سرریاسرری این  چون هار« ارتدوکسرری»کامالل روشررن اسررت که مارکسرریسررت  

ست که در نظر      بخش نمیاطمینان شد. پیدا صادق با ست  یابد. از برخی جهات، این امر در مورد دیویس نیز ممکن ا

ها برای کندن و بریدن شود به قابلیت آن هایی مربوط میفرد پیش روی چنین مبارزههردو ایشان، معضل منحصربه   

یدکردن های کالن دیروز و امروز انباشت نولیبرالی از طریق خلع و خاص تا بتوانند از سیاست   های محلیاز ویژگی»

ها حتی در خیال پیوندهای فیمابین آن»انگیز است.  راستی حیرت ها بهتنوع و تکثر این قبیل مبارزه«. سر دربیاورند 

شرط انقالبی  در اینجا قسمی پیش« کالنهای سیاست»این فکر که سر درآوردن از «. سختی قابل تصور استهم به

ست. همان   ست، کمی عجیب ا شهری  طورکه ا شور جهانی حقوق  سط   من در « تریبون اجتماعی قارۀ آمریکا»)که تو

وقوع »تقسرریمات اجتماعی کالنشررهر در روزگار ما ممکن اسررت    تنظیم شررد( نیز تشررخیص داد،  2004سررال 

اش حاکی از آن هسررتند که کالنشررهر، معموالل های کنونیبندیرا تسررهیل کند، اما صررورت« زدوخوردهای شررهری

د تحولی بامعنی در خود الگوهای توسرررعۀ جاری نیسرررت. از نظر دیویس، این حالتی متشرررتت دارد و قادر به ایجا

، بارزترین  «آبادی تمرکز یافته   وار در جهانی حلبی توده»تازگی گسرررترش را آغاز کرده و   جمعیت شرررهری که به    

ست که فاقد هرگونه  ویژگی ستراتژیک کار اجتماعی   »اش آن ا صادی ا ست   قدرت اقت در  در نتیجه، مبارزات«. شده ا

سته »ها در نهایت حالتی زاغه شی از روند پیکربندی مجددی می می« پراکنده و ناپیو شوند که ما آن را  یابند و بخ

 نامیم.می« محلی»خود امر 
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های عمدتال  توان دغدغهبالنسرربه کالسرریک به آنچه می« گرایتوده»ای انتقادهای در مقابل این تحلیل هسررتند پاره

یا اصرررطالحال  squatterمسرررأله این نیسرررت که متصررررفان عدوانی ] »هاوس، قیدۀ پیتمارکسررری تلقی کرد. به ع

شینان خوش» سمی اقتدار بیرونی گردن نهند یا  «  ن ساس »باید به ق ظاهر ابعاد جهانی  ای قرار گیرند که بهمبارزه« ا

میت دارد و با معیارهای  هایی را مطرح کنند که برای خودشان اهباید پرسشنشینان میتر دارد. خوشیا ملی وسیع

گراییِ نهایتال  داستان بود و از این مهم غافل نماند که محلیها همتوان با همۀ ایناما می«. خودشان به پیکار برخیزند

گوید، گرچه   حق در مورد الگوس میطورکه متیو گندی به   دهد. همان  هاوس تا حدی جواب می   وارۀ خود پیت بت 

شکل       های ها و اقامتگاهشبکه » سازند، و  سطۀ گروهی را برآورده  ست نیازهای فوری و  بالوا سمی ممکن ا های  غیرر

شته باشند،        تعیین های تودۀ مردم واکنششدۀ سازماندهی جماعات ممکن است دستاوردهایی قابل توجه در پی دا

 «.تواند ابعاد ساختاری توسعۀ شهری را هماهنگ کندتنهایی نمیبه

ست که هیچ انقال    شن ا ست،      رو ستانۀ وقوع نی شهری واحدی اکنون در آ سابق و  « جهان دوم»از غزه گرفته تا ب 

در سرررتاسررر جهان جزوی از قسررمی انبوه خلق جدید اسررت، چنین « نشررینانجمع زاغه»الگوس و بعد از آن. اگر 

سمت  ستی به ما نمی     مفهومی حرف چندانی دربارۀ  سیا سوی چنین  سد به مفهوم میان و خود انبوه تهیِ زند، چه ر

آزاد  بالواسطهای عنوان رویهگرایی ررر به   ای ررر با هر درجه از پراکندگی یا محلی   خلق. هر تصوری از سیاستی زاغه

شرردنش، خیالی بیش نیسررت. این اسررت جذبۀ فریبندۀ   « بیرون گذاشررته»داری، به علت نفس از بندهای سرررمایه

سیک »همنوایی  ستی قدیم   »ژیژک با « کال سی ضایی آزاد،    تعریی مارک سوژۀ انقالبی پرولتری... که در ف برون از ی 

اش ماند اگر نتیجهمارکس ناتوان می سرررمایۀهای اما این تصررور از درک درس«. قاعده و قانون دولت، سررکنی دارد

ها نیز، تا چه حد باز سرررمایه اسررت که همچنان علل و عوامل موجبۀ متعدد   غفلت از این مهم باشررد که، در زاغه

سیاست را. این نه بدان  سبات اجتماعی و فضایی را رقم می  منا معناست که امید به  زند، از جمله علل و عوامل خود 
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سره کنار بگذاریم،                   شد یک سته نهفته با سال مدرن نوخا سا شهری و ا ضعیت  ست در و سی را که ممکن ا سیا تخیل 

ضعیتی که در آن مردمان،   شیوه  »و شتوانۀ  سنتی زندگی محروم از پ ای دیگر از شیوه »شوند  ، مجبور می«انش های 

های تعاون و تشررریک ولی اگر راسررت باشررد که هر شررکل تازۀ مناسرربات اجتماعی و شرریوه«. بودن ابداع کنندباهم

، الاقل در مورد بخش اعظم جهان بعید  «های فردا خواهد بودزاید نطفهنشررینان می از دل جمع زاغه»مسرراعی که  

 خوب باشد.« تعریی های قدیمی»نحوی تابع هیچی تازه بههاها و شیوهاست این شکل
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