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را  ایگفتهکمتر من ] 1[ندارد. کردننگاهشهری روی آن نباشد ارزش ای که آرمانگفت نقشهمیاسکار وايلد 

وجود اين ادعا چيزی ام. با اين همه، در ماهيت فراگير يا با لذتی زياد نقل کرده ،مانند اين يکی اغلب اوقات
نکات سودمند و شهری ی آرمانبا بررسی انديشهکوشم در اين مقاله می. کندم میکه هميشه ناخرسند دارد
  متمايز کنم.را ر ادعای وايلد معتب

را بايد روشن کنيم. » شهرآرمان«ابهام در معنای شهر، چند مان به آرمانآغاز سفر اطالعاتیاما پيش از 
آل و هم ای ايدهگرفته شده و در آن کتاب هم به معنای جامعه، يوتوپيااين واژه از اثر مشهور توماس مور، 

ای برای اشاره به جامعهرا شهر آرماناصطالح . بعدها، جا وجود نداردکه در هيچ است ایی جامعهبه منزله
؛ اين واژه رويايی ناممکن را توانست وجود داشته باشدزيرا نمی ،که وجود نداشت بردندمیکار بهنيز 

تحقق به اين دليل که ناممکن است؟ اين تحقق، يا غيرقابلغيرقابلآل و با اين همه ايدهيک کرد. توصيف می
 امروز،ی شانزدهم) تا به دهگمان از زمان مور (اوايل ساما بی ،کنداذيت میی يادشده ابهام در معنای واژه

افراد متفاوت را در  شعف يا نگرانیی اين موضوع برانگيخته است و نويسندگان را به کنکاش درباره
  دهد.دهند، توضيح میشهری بودن نشان میواکنشی که به اتهام آرمان

شهری را به سادگی معادل داشتن آرمان گيرد، انديشيدنِ هايی که بر سر اين موضوع در میدر اغلب بحث
شهر را زيرا اگر آرمان ،گيرند. اين تلقی نامناسب استمیدر نظر ، چه دست اول چه دست دوم، شهرآرمان

کند تواند وجود داشته باشد، آنگاه کسی که فکر میجا وجود ندارد اما میآلی بگيريم که هيچبه معنای ايده
بهبوديافته دارد (مگر کسی هست که چنين تصوراتی ی و تصوراتی از آن جامعه تواند بهبود يابدجامعه می

ما هيچ چيز ارزشمندی به اين ترتيب انديش است، و شهراند متصف به آن شود که آرمانتونداشته باشد؟) می
ه به آلی ناممکن بدانيم ــ عالوشهر را ايدهايم. اما اگر آرماناز آنها نياموختههيچ يک ی درباره

شهری را در اختيار ی اصلی انديشيدن آرماننتيجهمطلوب کردن آنچه ممکن است ــ اين تلقی فقط بهمصادره
گويد. چنين نگرشی به عنوان معياری برای انجامد نمیی فرايندی که به آن میدرباره سخنیگذارد اما می

پردردسرتر، حتی ممکن است ست. از آن شهری نيست، مناسب نيشهری است و آنچه آرمانتعيين آنچه آرمان
پذير است. آفريند که تحققشهری گاهی بينشی از آينده را میمعياری ضروری نباشد، زيرا انديشيدن آرمان

شهری پيوند ناپذير، را با انديشيدن آرمانپذير و چه تحققداشتن از آينده، چه تحققبينشآنگاه چه چيزی 
  زند؟می

تلفيق سه عنصر مجزاست: داشتن اغتشاشی که موضوع بحث ما را احاطه کرده است، عمدتاً ناشی از 
ی آينده با استفاده از زنی دربارهانگيختار برای گمانهناپذير؛ پذير يا تحققاز آينده، تحققتصويری خيالی 

آخری ها. اين قط همين ماتريالاز ف طرح و تصويری ها و روياهای فرد؛ و ايجاد اميدها، آرزوها، خواست
اش شهری است. ما قبالً خاطرنشان کرديم که عمالً هر کسی که ناخرسندینمای اصلی انديشيدن آرمانسرشت

ها با وضعيت کنونی کم در برخی جنبهاز آينده دارد که دست تصويری کند، را از وضعيت موجود بيان می
تر بسيار کامل طرح و تصويرشکند که رکس نيز صدق میمتفاوت است. بی گمان اين امر در خصوص ما

  ]2دهند.[مندتر از چيزی است که حتی اغلب پيروانش تشخيص میو دستگاه
تر است. به هر حال، اميدداشتن مثل آرزوکردن، ی آينده حتی گستردهزنی دربارهانگيختار برای گمانه

ما از ی همهطبيعی است. امری  پردازیْ يالکردن و خنیبيوياپردازی (از جمله خيالبافی)، پيشخواستن، ر
اند، ديگران در ميان گذاشتهها را با اند، بعضی آنها را به حال خود رها کردهآن ايم، برخیها کردهکاراين 

دارند و برخی بيشتری ها سهم در اين فعاليت های فرودست ــ های مردم ــ معموالً گروهگروه تعدادی از
اند. ارنست بلوخ، فيلسوف مارکسيست، اثری سه جلدی ويژه با آن مشخص شدههای تاريخ بهجوامع و دوران



 
 

گريزی که اغلب مالزم واقعکوشيد آنها را از خودفريبی و  ،های انسانینوشت و با فهرست کردن چنين کيفيت
مشروط  ،کندروياپردازی را تصديق می عيار،تماملنين، اين رئاليست ديد که  توانمی با آنهاست برهاند. حتی

گمان در وجود تک تک ما مسئوليت تحقق آنها را بپذيريم. بیبه اينکه روياها متکی بر واقعيت عينی باشند و 
کمک در  نيزتر وجود دارد و تخيل ما تر و کاميابيافتن به يک زندگی بهتر، شادتر، ايمنی دستما انگيزه

است و هم در برانگيختن ما به اينکه بر اين مبنا عمل  ایبه ايجاد شفافيت در اينکه اين آينده چه نوع آينده
 بشریبخش درون خود طبيعت ی رهايیهای پروژهتوان گفت که ريشهکم تا اين حد مید. دستکنيم، نقش دار

  وجود دارد.
ی خام رد، فقط برخْی اين انگيختارها را در حکم مادهشهری دااما با اينکه هر کسی انگيختارهای آرمان

شهری ی انديشمند آرمانبه منزله تعدادیو بنابراين فقط  گيرند،از آينده به کار میتصويری اصلی برای ايجاد 
آنچه اين آينده شامل است، ی دربارهزنی ای بهتر، گمانهبراين، آرزوکردن برای آيندهاند. عالوهواجد صالحيت
داری نشان داده است که در اسی نيست. به هر حال، سرمايهخواهانه يا حتی سيجا ترقیهميشه و همه

دهد نشان میيک نمونه است که  »مد«کارآمد است. مثالً  ياربس ،آرمانشهری آزاد سازی انگيختارهایهمگون
به ابزاری  ها راآنيگانگی،  خوشبختی، زيبايی و رایما ب هایدلخواستطلبانه در با دستکاری منفعتچگونه 

مسابقات های راک و ها، کنسرتهای ديگر شامل التاری. نمونهکنندمیای قليل بدل برای توانگرساختن عده
ميدان نبرد اصلی  ازهايی که ترين انگيختارها، با توجه به شکلاند. حتی راديکالایی تودهپرببينده ورزشی
  خطر شوند.بی توانند برای وضعيت وجودهستند، میدور کامالً ی طبقاتی مبارزه

  
2  

شهری ی آرمانرسد انديشهاند، به نظر میی اين موضوع گفتهبراساس آنچه مارکس و انگلس درباره
  نماهای زير را دارد:سرشت

آنچه فرد هر ی نخست ــ اما نه لزوماً فقط ــ از اميدها، آرزوها و شهودها، از آينده در وهلهتصويری ) 1
هايی از هردو، ساخته د، يا ترکيبکنهای ساير متفکران آرمانشهری استنتاج میآورد يا از نوشتهبه تصور می

  شود.می
با ای بيرونی رابطهشود، چنينی ساخته میکه به طريق يادشده و از مواد و مصالح اين تصوير) اين 2

  ها منطقاً مستقل از ديگری است).از اينکند (هر يک برقرار می از شرايط موجودْ  واکاوی
کنيم ای که در آن زندگی میی جامعه) اما بدون پيوند ضروری بين اين دو، نيازی به واکاوی گسترده3

  .اندهايی اندکن يک قاعده چنين واکاوینيست، و به عنوا
ز حال  از درک فرد اشود و منطقاً از آينده، که براساس اميدها و آرزوهای فرد ساخته میتصويری ) 4

شود و جايگاهی مرکزی در فرايند است که انجام می اجتماعیجداست، عموماً مقدم بر هر نوع واکاوی 
  يابد.انديشيدن می

های ارزشيابانه از شود، در حکم معياری مستقل برای داوریای که بدينسان ساخته میآيندهآنگاه ) 5
  شود.وارد میبررسی فرد از حال و گذاشته  بهکند که شرايط و رخدادهايی عمل می

شود که های اخالقی میآميزی از نقش برهانمبالغه ارزيابیی تمام آنچه گفته شد، ) سرانجام، در نتيجه6
توانند نقش داشته باشند. از تمامی اين در اين برداشت از آينده نقش دارند و در ايجاد اصالحات مطلوب می

  کند.کننده است زيرا بقيه را ايجاد مینمايی تعيينتنيده، نخستين سرشتهای درهم نمايیسرشت
ی دريافت سه گروه شايسته ها چه کسانی هستند؟شهریشهری است، پس آرمانی آرماناگر اين انديشه

ی از جامعه دورنمايی ندگانی که اغلب در جزيياتی چشمگير نآفريتر، مهم از همهچنين نامی هستند. يکم، و 



 
 

ها و نيز نسبت واقعيت به آلبازنمايی کرده بودند. محتوای اين ايدهکه در تصور خود الی را درافکندند ايده
های دنيوی، مخالفت اغلب دارايیها، شراکت در ، برابری جنسهااما اخوت انسان ،بسيار متفاوت بودخيال 

گام به ميدان بعدها های سوسياليستی که ی انديشهای همهبر رسد، به نظر میبا خودکامگی و تأکيد بر آموزش
 ای بود که جامعه (يا جهان)آلی خاص طرح کلیاعم از اينکه ايده. شدپرش اصلی محسوب می، تختهنهادند

داوری  ندتوانستبايست بر اساس آن ساخته شود، يا معياری بود که بنا به آن نهادهای موجود مینوين می
ی ها ــ در تحليل نهايی به اندازههايی از اينزنی فلسفی ــ يا ترکيبکمکی بود برای گمانهد، يا صرفاً نشو

هاست و اگر يعنی اينکه جامعه محصول انسان ،ها مطرح شده بودشهرکه در تمامی آرمان ایدرس اصلی
قاعدتا . ، اهميت نداشتندو آن را بسازندتوانند از نمی و زيند دوست ندارندای را که در آن میها جامعهانسان

ورزی انتقادی و عمل انديشه، اندکردهی خود را امری از پيش معلوم تلقی میدر جهانی که اغلب افراد جامعه
  بوده باشد. انگيزینيروی رانشگر شگفتست بايکردن بر مبنای آن می

مهاجرانی هستند که در صدها ناميده شود،  انديششهردومين گروه از افرادی که شايسته است آرمان
بخش آنان بودند زندگی الهام دورنماها که اين ی نوزدهم ــ ــ اغلب در اروپا و آمريکا و عمدتاً در سده جامعه

 نکاتی اغلب ،است ها، در گذشته و اکنونی از انسانترگروه بسيار بزرگکردند. سومين گروه، که شامل می
  اند.شهری توصيف کرديم، اقتباس کردهورزی آرمانی انديشهشيوه ونتر همچپيشرا که 

شهری تصورات آرمانشهری وجود داشته است، نخستين ی آرمانبا اينکه احتماالً هميشه نوعی انديشه
ی ها جامعهترين آندر اختيار داريم، در يونان باستان ظهور کرد. معروفرا ای از آنها که پيشينهجامع 

کنند ــ بر آن حکمرانی میی پنجم ق. م.) فيلسوفان افالطون (اواخر سده جمهوریکاستی است که بنا به 
، که الگوی شهر اسپارت بود، چهار سده مقدم بر آن بود. متأسفانه ليکورگوس شهر (فاشيستی؟)گرچه آرمان

، اوهمروس ــ يامبليخوسکمونيستی که در جهان هلنی زاده شد ــ زنون رواقی،  شهریآرمان دورنمای چند 
های برخی از پيامبران عبری ــ مانند عاموس، هوشع، توانيم سخنوریاند. همچنين میم شناخته شدهبسيار ک

  گنجانيم.شهری اوليه بارميا و حزقيال ــ را در ميان اين آثار آرمان
ــ مگر اينکه حکايات  ورده باشندنياشهری پديد هيچ اثر آرمانمسيحيت  نهروم و نه رسد که نظر میبه

های دهقانی در فوران شورشاينکه تا شهری برشماريم ــ عيسی در عهد جديد را در حکم اثری آرمان
ها پيش از گذارد که انسانبهشتی را در اختيارمان می یدربارههای مذهبی بينش ،ی متأخرهای ميانهسده

 ،داریهايی که ظهور سرمايهاغتشاشتمامی  همراه باتوانستند به آن وارد شوند. در آن زمان، مرگ می
های سکوالر، به ويژه در انگلستان ــ با کتاب یشهرآرمانموجی از  مسبب آن بود،پيرايی نوزايی و دين

چندان تصادفی در ايتاليا برپا شد. نيز و نه  ــ ی مجلس اعيانآيندهرييس  ،)1516توماس مور ( شهرآرمان
های شانزدهم و هفدهم پديدار شدند، مور و افالطون هنوز در شهری در سدهاناگرچه بسياری از آثار آرم

) 1726( فرهای گاليورسی هجدهم، با شاهکار ادبی جوناتان سوويفت، اين قلمرو مسلط بودند. فقط در سده
بر انديشه که ) 1762ژان ژاک روسو () 1762( قرارداد اجتماعی) مورلی و 1755( رمز طبيعتو بعدها 

ای معياری بر نمور و افالطو ديگر تاثير عظيمی گذاشتند،ترين عناصر در انقالب فرانسه و زباِن راديکال
 آمدند.شمار نمیبه جديد شهرسنجش هر آرمان

ای پس از انقالب فرانسه، آغازی سرشار از اميد که فقط با شکست آشکار پايان يافت، دوره یدر دوره
اش از عجايب نو و فالکت کهنه، کنندهگيجداری صنعتی نيز بود، همراه با ترکيبکه شاهد رشد سريع سرمايه

روشنفکران ناراضی بدل  آل آينده بيش از گذشته، به دلمشغولیهای ايدهی بينشخلق و بحث دربارهفرايند 
 جوامعشهری، برساختن و مشارکت در سازی آرمانی نوزدهم، موج بلند مدلی نخست سدهد. نيمهشده بو
وضوح، به انديشیشهرای بود که آرمانشهری بود. همچنين زمانهورزی آرمانشهری و عموماً انديشهآرمان



 
 

سرشت » شهرآرمان«داری شد، يعنی هنگامی که دسرمايهی ضبند به برنامهتناقض، پایهميشه بیهر چند نه 
ً مبهم خود را  تمامی  ، همراه با»شهریسوسياليسم آرمان«ی ُمهرخورده به مثابهکنار گذاشت و اجتماعا

   شد.تعبير (و اغلب سوءتعبير) میدر اين پرتو  ،تر اين ژانرهای قديمیروايت
سيار، بود که هشت کتاب  یفروشنده فوريه،شهری، شارل ترين شخصيت در اين نوزايی آرمانباصالبت

چيز، گذاری و سنجيدن دقيق همه نقص و با شمارهمنتشر کرد و در جزيياتی بی 1828تا  1808های ين سالب
شهر ترين آرمانروانشناسی پيچيده انگيزترين و از لحاظکنونی، خيال یآنچه را که بسياری، از جمله نويسنده

به نگاهش  ی ترکيب کار، آموزش و بازی بخواند وکسی نيست که شرح او را از نحوه دانند، طراحی کرد.می
تر و فوريه بازنمود تالش برای بازگشت به شکل ساده جوامعداشت. اگر  قبالً همان باشد که ها عاليتاين ف

آريستوکرات فرانسوی، تالش کرد سيمون، کنت دوسنر و اصلی او، عصپيشاصنعتی زندگی است، رقيب هم
 ريزیبرنامههای استراتژیها و ترين فناوریشهرش را به کمک پيشرفتهتا در بسياری از آثار خود، آرمان

ای کوچک آغاز کند (هرچند کامالً بپوشاند. و اگر فوريه آرزو داشت که از گستره قی تحقاش جامهزمانه
آلش را در مقياس ی ايدهسيمون جامعهش به سرعت در سراسر جهان گسترش يابد)، سنجوامعانتظار داشت که 

شهرْی های آرمانان فرانسوی بينشکنندگگويی مصرفرسيد که به نظر میشد. ها متصور میقارهها و کل ملت
ــ اتين کابه در  1840کمی بعد ــ  تا اينکه، باشندمند از امکان هر نوعی انتخاب بهره بين اين دو غول فکری

ان عرضه شهر را به آنترين آرمانترين، خداناباورترين و دمکراتيکترين، عقالنی، کمونيستیسفر به ايکاريا
  کرد.

شهری ی نوزدهم، پيرامون بينش آرمانی نخست سدهديشه در نيمهترين انسوسياليستیدر انگلستان، 
دار شد، استوار بود. اوئن، سرمايه) رابرت اوئن يافت می1813( جامعهمنظر جديدی از تری که در روحبی

شهر سوسياليستی را پروراند، از اين امتياز يگانه سود برد که آرماناين طبقه از پيشين و احتماالً تنها فردی 
و کابه وقت زيادی را برای سيمون هايش کند، در حالی که فوريه، سنتوانست پولش را صرف ايدهکه می

، و بنابراين آموزش کس بيش از اوئن بر اهميت آموزش در شکل دادن به شخصيتتهيه وجوه هدر دادند. هيچ
اينکه چگونه از افرادی که آموزش . اما کردتأکيد نمی های جديديستی در شکل دادن به انسانسوسيال
است که او،  پرسشید، نشد انتظار داشت تا به کار جمعی سوسياليستی بپردازبودند، میداری ديده سرمايه

همين سده، ويليام غفلت کردند. بعدها در  آن اش، در طرحشهریثريت عظيم همکاران آرمانهمراه با اک
ی مارکس، اش و پيرو خودخواندهترين هنرمند زمانهحريففنهمهوطن اوئن، و احتماالً موريس، هم

تر پروراند که ــ درست برخالف مارکس ــ بيش) 1890( جااخباری از هيچدر را پسند عامهشهری آرمان
ی ی پيشرفتهو نه به جامعه ،متکی بودداری نابود کرده بود های ميانه که سرمايهشده سدهمفهوم آرمانیبه 

ی مسابقهی اصلی در کنندهتنها شرکتعصر او، ادوارد بالمی، فنی که اين امر را ممکن ساخته بود. هم
طبعی دنيای نازک ثری که، ا) پيش گرفت1890( نگاه به گذشتهشهری، درست راه معکوس را در آرمان

نه چندان با تخيلی  را ی طبقاتی در اوجش بود) بندی خوب (مبارزهزمانی شورانگيز و نو، داستان عاشقانه
دست بيشتر  اين هايی ازشهری بدل شد که از تمام رسالهای آرمانالهبه رس مايهچشمگير و نه چندان کم

شد و تاثيرگذارتر بود. مجادله بر سر ميزان اهميتی که به فناوری يا به اندازه و پيچيدگی در برساختن  خوانده
سده بعد در جهان سيمون بود، بار ديگر نيمشد و عامل جدايی پيروان فوريه و سنده میآل سوسياليستی داايده

  ميان طرفداران موريس و بالمی نقش ايفا کرد. تر، درآنگلوساکسون، هر چند در مقياسی کوچک
ی توليد آثار ی نوزدهم، با وجود محبوبيت بالمی و موريس، با کاهش قاطعانهدر آخرين ثلث سده

شهری قديمی آرمان جوامعشهری روبرو بوديم. بسياری از جديد آرمان جوامعشهری در شماری از آرمان
داری که چون ترس و وحشت از سرمايهو از بين رفتند. و مستقر نيز در اين دوره رنگ باختند 



 
 

رسيد که ه نظر میتر شد، بشهری مدرن به آن واکنش نشان داده بودند بيشتر و وخيمهای آرمانسوسياليست
های مارکسيستی و آنارشيستی ميان شهری را بايد در گسترش سريع بديلاصلی کاهش آثار آرمان علت
و » ترعلمی«سوسياليسم هم چرخشی تاثير اين تحوالت قرار گرفتند. هايی دانست که بيش از همه تحتگروه

ــ و آلش تغيير دهد يدهکوشيد تا جهان را از طريق قدرت اتر کرد و مکتب سوسياليسم که میورزانهنيز کنش
شهری همچنان نوشته هرگز احيا نشد. آثار آرمان کاغذ ــمحدود به  ایجامعهپيکريافته در  در صورت امکانْ 

، درجه کردند، اما تعدادشهری جديدی چه غيرمذهبی و چه مذهبی قد علم میآرمان جوامعو گاهی  ندشدمی
  آن ميزانی نبود که قبالً مشاهده کرديم. شان در حيات فکری بهو نفوذ گسترده عالقه

با اثر شهری علمی ـ تخيلی آرمان هایداستانی از ی بيستم با دستهی محدودی بود که سدهبا چنين پيشينه
را در عصر مدرن نگشوده بود که هنوز علم راه خود البته شد. سوسياليست انگليسی، آغاز  ،اچ. جی. ولز

و فناورانه. اما  اجتماعیزنی يشگی گمانهو همراه با آن امتزاج هم ندانتشار يافتهای علمی ـ تخيلی داستان
های چاپی و چه به صورت تخيلی ــ چه به صورت کتابـی بيستم بود که آرمانشهرهای علمیفقط در سده

ا آنچه ام. ندشهری بدل شدترين بخش محصوِل مکتب سوسياليستی آرمانبه بخش بزرگ و شايد بزرگ فيلم ــ
دنيای ، )1928(اثر ايوگنی زمياتين روسی ماــ مانند ی گذشته شهری سدهدر خصوص آثار اصلی آرمان

ــ اهميت چشمگيری دارد،  )1945( جورج اورولاثر  1984و )1932(آلدوس هاکسلی  اثر قشنگ نو
ی سوسياليسم نشان شکل کژديسهچيزی بود که مولفا طنز و استفاده از آنها برای نقدِ به عنوان  شانخصوصيت

صدق داری کردند (گرچه بخش اعظم نقد هاکسلی همچنين در مورد سرمايهدر اتحاد شوروی قلمداد می
آل سوسياليسم، به يکی از کارآمدترين وسايل برای ی جلب مردم به ايدهشهری از وسيله. رمان آرمان)کردمی

داری معطوف تندترين نقد خود را به سرمايهشهرهايی که لی که آرمانشد. و در حابدل ترساندن مردم از آن 
  دُژستان را نداشتند.ها تاثير اين هشدارهای شدند، هيچ يک از آنکرده بودند هنوز منتشر می

يا » روح«، »نفس«ای برای تصحيح اين ناهمخوانی و ترميم اهداف سوسياليسم (يا آنچه عدهتا حدی 
پس از فروپاشی  ی ما هستند، به ويژهاز سوی افراد بسياری که در جبههنامند) بود که آن می» یهاارزش«

اين امر بيشتر و بهتر افزايش يافته است. اما  شهریِ اتحاد شوروی، درخواست برای آثار سوسياليستی آرمان
شده است که کمتر از منجر  یمجالتشهری در عالوه بر اينکه به سيل مراجعات ايجابی به سوسياليسم آرمان

مشی به هيچ يک از اهداف مطلوبش دست ی اندکی در دست داريم که اين خطداريم، نشانه ش راهمه انتظار
توانست دست يابد؟ آيا سوسياليسم آرمانشهری، از هر نوع و هر درجه، با مارکسيسم يافته باشد. اما آيا می

شهر، به ، از تعريف آرمانکردن پاسخمو من برای آماده است. به نظر من اين پرسش کليدی سازگار است؟
زمان  خاللشان در ها و دستاوردهای مهمشهرانديشآرمانکردن شهری و مشخصی آرمانانديشهتوضيح 

شهری که ی آرماننقد از انديشهرسيدم. اما قبل از معرفی رويکرد ديالکتيکی مارکس در واکاوی جامعه و 
قيود بيشتری است و چه کسی نيست، مستلزم  شهرانديشآرمانپرسش که چه کسی  منتج از آن است، اين

  است.
ها را آنچرا که دانستند نمی شهرانديشآرمانی نوزدهم، خود را سده اصلی هایشهرانديشآرمان
. اما بودند قابل اجراکه  کردندهايی ارائه میحلآنها راهبه نظرشان دانستند. های غيرعملی میرويابين
ای از انديشيدن که در آن هستند. آنان با اقتباس شيوهنيستند بلکه فقط رويابين  شهرانديشآرمانها، رويابين

شان از زمان حال، آينده دارد، تا واکاویشان از تری در ايجاد بينشروياها، اميدها و شهودها نقش بزرگ
کنيم،  ادا سيمون،، به خصوص سندهمزی نوسده» پدران«را در حق » انصاف«شدند. اگر  شهرانديشآرمان

ها حتی شهرانديشآرماند که تعداد بسيار اندکی از دهکه فقط نشان میبودند هايی واکاویدرگير آنان نيز 
گرايانه از اقعو مانع از ارزيابیبودن  شهرانديشآرمانميان حامالن کالسيک اين عنوان وجود دارند. 



 
 

گاهی  شهرانديشآرمانهمانطور که مخالفان  ؛شودی سياسی عملی معينی نمیی موجود و حتی مداخلهجامعه
کند، بندی فرد را تعيين میورزی شوند. بنابراين آنچه طبقهشهری انديشههای آرماندچار شکلممکن است 

آل در که اين ايده اینسبیشود و اهميت داده میی اهميتی است که به آرزوها و اميدها در ساختن ايده درجه
  کند.انديشه و اعمال بعدی اين فرد ايفا می

شان در سراسر تا نمونهمانند و منتظر می زندسارا می نمونه جوامع هايی کهسوسياليستنظر از صرف
های با اين همه، اغلب راديکالعيار وجود دارد. تمام شهرانديشآرمانجهان گسترش يابد، امروزه تعداد قليلی 

يک  فقدانناشی از  اين امر تا حدی. دارندشهری ورزی آرمانی موروثی مهمی از انديشهرگهآمريکايی 
 جتماعیارفتن با هر معضل مند پيش از کلنجارسنت قوی مارکسيستی است که به دخالت در واکاوی نظام

آرزوها و اميدهای خود توانند باور کنند میداری مدرن، با نيازش به اينکه مردم اما سرمايهدهد. اولويت می
کند، اميدها و توقعاتی ز وسايل انجام آن محروم میاکثريت عظيم مردم را ا حال و در همان را تحقق بخشند

فراگير، لوتو و تا فقط بار ديگر آنها را مطرح سازد، و با تبليغات  کندنابود میآنها را انگيزاند و را برمی
شهری گرايی که متفکران آرمانهای غيرواقعدر ايجاد رويابينسخن گفتن از رويای آمريکايی، به ويژه 

  است.هستند متبحر 
گيرد داری که نه تنها افرادی را دربرمیبه چيزی بدل شده است از جنس رشد صنعت سرمايهشناسی آينده

شود که چنين گذارند بلکه همچنين افراد بسياری را شامل میکه به مناسبات مالکيت موجود احترام می
ها ــ آلای هستند که ايدهلب ذهنیژه تحت تاثير قايبه و اجتماعیهای گوناگون احترامی قائل نيستند. جنبش

، برابری نژادی/جنسيتی/قومی و پايان دادن به گرسنگی، برقراری صلحی محيط زيستی عاری از آلودگی
شدت های بهحلکنند و سپس راهکننده مطرح میاحاطهداری پايدار و غيره ــ را پيش از واکاوی نظام سرمايه

سپارد. شود به فراموشی میقيدی آنچه را که از چنين واکاويی ظاهر میکه با بی دهندارائه میاخالقی را 
است آن  ی پايتاندازه کفشاگر اين  که بگويم اجتماعیهای من به جای آنکه به بسياری از رفقايم در جنبش

  يت است.ی پاپوشی، بد نيست بدانی چرا اندازهاگر اين کفش را میکنم که را بپوش، فقط پيشنهاد می
  

3  
. او نيز عمالً مانند هر کس ديگری در داشته باشدتوانست تفاوت بيشتری رويکرد مارکس به آينده نمی

زده شگفت شانبلکه از ماهيت متناقض داددامنه و سرعت تغييراتی که پيرامونش رخ مینه تنها از اش زمانه
بود؛ پيشرفت در علم و فناوری همراه های فقر بود. رشد عظيم در توليد ثروت مثالً با افزايش بدترين شکل

، فقط موفق شد آهنگ سرعت کار را باال ببرد و مدت کار روزانه را استکردن کار بالقوه مستعد سادهکه 
به کاهش حتی بيشتر  ،فئودالیافزايش دهد؛ حتی افزايش آزادی شخصی ناشی از الغاء پيوندهای گوناگون 

دگی کنند (يا بعدها کار و زنا تهديد گرسنگی ی انجاميد که در آن مجبور بودند بارحمانهآزادی در شرايط بی
کااليی،  در خالل اين امر، بخش بيشتری از جهان خصوصیْ  ]3»).[اشياء خشونت«ی مارکس به گفته

شود و به هوا هر آنچه صلب و مستحکم است، دود می« مثابهود و به ببتواره، استثمارشدنی و استثمارشده 
ی اين تحوالت به وجد آمدند، بسياری بيزار شدند و همه حيرت مشاهده] برخی از 4بيگانه شده بود.[» رودمی

؟ پاسخ کم نبود، شد در قبال آن کردچه بود؟ و در هر صورت چه کاری می تحوالت ی ايند. معنای همهکردن
خواستند غول را دوباره به درون بطری گمان، افرادی بودند که میکننده وجود نداشت. بیاسخ قانعاما فقط پ

ی خود پناه اند) و نيز افرادی که به جهان خيالی ساختهای بر اين گمانطور که هنوز هم عدهبرگردانند (همان
ی ادر ژرفرا خواستند آن میاده است، کوشيدند درک کنند چه اتفاقی افتبردند، اما گاهی افراد اندکی میمی

های ها بر گروهتاثيری که هر يک از اين جنبههای خوب و بدش و خود و در تمامی تناقضاتش، با جنبه



 
 

رسيد کلی مرتبط از درون ببينند که از فئوداليسم سر برآورد و به نظر می درگذارد بفهمند و آن را ت میمتفاو
واِر کشف و در راس افراد در گير در اين تالش هرکولکارل مارکس رهسپار است.  یوسوی جديدبه سمت

اين  ،داری انجام دادنخستين گامی که مارکس برای آشکارکردن رازهای سرمايهقرار داشت.  کردنبرمال
ل های خاصی که در آن ثروت در شکداری، يا راهتوليد سرمايهی ی شيوهپژوهشی مفصل دربارهبه بود که 
، و همراه با آن مناسباتی که بين طبقات درگير در اين شودی ما توليد، توزيع، مبادله و مصرف میجامعه

ناميده بود) » ی طبقاتیمبارزه«و » انباشت سرمايه«آيد (يا آنچه که مارکس بعدها فرايندها به وجود می
فراخی که در کنش متقابل ميان اين فرايندها و مناسبات درون اين مارکس پس از ترسيم الگوهای  پرداخت.

ها های آنشرطشود، به بررسی پيشداری يافت میی سرمايههای ديگر جامعهی توليد و مناسبات بخششيوه
روش ديالکتيکی، نگاه به گذشته از منظر حال مند از ی دستگاهدر گذشته پرداخت. دومين گام در اين استفاده

داری ، عبارت از اين بود: چه رخدادهايی بايد در گذشته برای سرمايهاش بودهادیکه پرسش اصلی آن ود. ب
قدر استنتاجی وجوی او برای يافتن پاسخ همانمانند امروز ظاهر شود و عمل کند؟ و جستاتفاق افتاده باشد که 

استقرايی. سپس در سومين گام د) که کراست (يعنی از آنچه در بررسی خود از حال دريافته بود آغاز می
ای از تضادهايی که موعهها آموخته بود برگرداند و به عنوان مجشرطی پيشآنچه را که درباره، کنندهتعيين

  بسط داد.... و فراتر از آن ها را به سمت حال با هم تداخل دارند بازسازماندهی کرد، و آن
در فرايند اش درک کند که ی گذشتهی آيندهکردن اين رويکرد، می تواند حال را به مثابهمارکس با دنبال

آن چيزی  شرطهايش است، پيشطشرداری) پيش(سرمايه یاش است. آنچه اکنون نتيجهی آيندهشدن گذشته
يطی که در زمان تاريخی ظهور اش خواهد بود. موضوع اين است که هر شرااست که به زودی نتيجه و نفی

ه آنها با هر چيزی که باعث ظهورشان شدی تواند در زمان تاريخی ناپديد شود. مناسبات گستردهکند میمی
د، بازتوليد آمکه بعد خواهد  چيزی باشند شدن با آنجايگزين، هنگامی که خود اين شرايط در فرايند بود
ای جامعه رد کرد ونيز ها را زيادی از آنفت و تغيير داد اما بخشهايش را گرشرطداری پيششود. سرمايهمی

رخدادهايی که به اين طريق، بررسی  با آن خواهد داشت. همين برخورد را آيد،داری میکه از پی سرمايه
تواند راهنمای مهمی میآيد، پيش می ای که از آن ظهور کردری و جامعهدامتحول بين سرمايه یدر رابطه

در سراسر اين  کند.دهد و رد میگيرد، تغيير میداری میبرای آن چيزی باشد که سوسياليسم از سرمايه
که به عنوان تضاد دخالت دارند ــ يعنی فرايندهای وابسته به  يابندای سازمان میهای اصلیجريان، گرايش

روی خود  پيشتصادمی اساسی  بهکنند و در همان حال هنگام تقويت و تضعيف میهمرا همديگر هم که 
ای که سازد تا هم امکان انقالب سوسياليستی و هم آن نوع جامعهانجامند، روندی که مارکس را قادر میمی

  ]5آيد ترسيم کند.[از پی آن می
سان دستاوردهای چشمگير در علم، فناوری، طب، آموزش، عالوه بر ثروت مادی عظيم و به همين

وفصل (که تا حدی به عنوان بخشی از حل گذاردمیبه ارث داری سازمان، سياست و فرهنگ که سرمايه
د از منافع ی سوسياليستی جديترين سهم در ساختن جامعهمهم)، کندتغيير میداری تناقضات اصلی سرمايه

شود که افرادی درک میی کارگر (که به لحاظ اقتصادی به عنوان طبقه يعنیگيرد ی حاکم نشئت میطبقه
ماندن کنند اما به لحاظ سياسی به عنوان افرادی که مجبورند نيروی کار خود را برای زندهارزش را توليد می

ريزی طرحغلب افراد، نقش منافع طبقاتی را در ينکه ابا ا شود).تری را شامل میبفروشند که گروه بزرگ
ی آن در بينش کنندهدهند، تعداد نسبتاً کمی از سهم تعيينانقالب سوسياليستی از سوی مارکس تشخيص می

شود: چرا کارگران لب مطرح میبنابراين، اين پرسش اغمارکس از سوسياليسم و کمونيسم آگاهی دارند. 
ی در وهله؟ کرد خواهندعمل کرد کنند که مارکس گمان مینحوی عمل میهمان به  انددر قدرتهنگامی که 

ترين منافعش کند تا به مهمی حاکم جديد از قدرت خويش بر دولت استفاده میاول، بديهی است که هر طبقه



 
 

سند راين را بپذيريم، آنگاه سوال واقعی اين است: چرا کارگران هنگامی که به قدرت میخدمت کند. اگر 
  کنند؟عمل  به نحو ديگریممکن است 

طبقاتی آنها در اين اصلی پاسخ اين است که آنان چنين نخواهند کرد. اما ــ تفاوت در اينجاست ــ منافع 
و اقتصادی را که  اجتماعیی حاکم ديگر، اين خواهد بود که شرايط نابرابر زمان، برخالف منافع هر طبقه

ملغی سازند. به اين منظور، کارگران بايد  ،شوندداری دستخوش آن میبنياد استثماری است که در سرمايه
های گوناگون ی را پيش ببرند که به سرعت شکلاانههای کامالً دمکراتيک و برابرخواهمشیخط

فقط به اين طريق  ه انتقال يافته است.ی گذشتکه از دورهکند ستمی را نابود غيراقتصادی و نيز اقتصادی 
قدرتی متکی بر يعنی طبقه ارتقا بخشند ( يک قدرت خود را به عنوانتنها نهتوانند است که کارگران می

 ،جرات ندارند مسلم بدانند)شان در انقالب دفاع کنند (چيزی که تعداد، همبستگی و همياری) تا از پيروزی
خالف طبقات د. برنی سوسياليستی نقش دارگيرند که در ساختن جامعهوظايف دشواری را برعهده ببلکه 
هستند و دارند،  هر کس ديگریداد بيش از گرفتند که نشان میمیهايی شان را از شيوهکه قدرت پيشينحاکم 

ی برابری است که ميان تمامی افراد در ی حاکم ناشی از نوع و درجهبه عنوان طبقهقدرت کارگران 
  شود.شان برقرار میجامعه

کارگران برابری، در سوسياليسم، فقط يک هدف نيست؛ بلکه نفع و بنابراين نياز است. زيرا تنها راهی که 
نابرابر با ديگران  توانند از اين خطر اجتناب کنند کهايی، مسيحی میگرا، آمريک، دگرجنسسفيد، مذکر

داری هستند، ی کارگرانی که تابع ستم غيرطبقاتی و نيز طبقاتی در سرمايههمه هنباشند، اين است که ب
بايد متذکر شد انقالب موفق نخواهد شد و  همچون کارگرانی برابر با خود بپردازند (کارگرانی که بدون آنها

د). و تنها ی کارگران ايجاد خواهد کرشان در مبارزه پيوندهای جديد زيادی را بين همهدخالت و مشارکت
امتيازات ی يک کل، ی کارگر به مثابهشده از چنين برابری است که اجازه خواهد داد تا طبقهوحدت زاده

آنان است، به طريقی بازآفرينی کنند  رایداری بسرمايهرا که ميراث  گريزناپذيریديگر امتيازات مادی و 
ترين منافع و نيازهای شان، و در طی زمان، در خدمت عميقکه به بهترين شکل در خدمت منافع طبقاتی

  انسانی هر کس قرار گيرد.
دهد ــ چنانکه گاهی های يادشده حاکی از آن است که اولويتی که مارکس به طبقه میدر مجموع، استدالل

کردن کارگران يا اين باور ندارد که استثمار از لحاظ اخالقی بيش از آرمانی ــ هيچ ربطی بهشود گفته می
اعتراض است يا اينکه کارگران بيش از ديگرانی که از نژادپرستی و تبعيض جنسيتی های ستم قابلساير شکل

مقوالت  در حکمطبقاتی ی طبقاتی و مبارزه برند. برعکس، طبقه، منافعبرند، از استثمار رنج میرنج می
برای  است ترين وسيلهزيرا مطمئن ،کندنقش افراد در جامعه عمل می یاصلی مارکس در پژوهش درباره

با و  استاساسی بازنگری اينکه چه چيزی در آن مستلزم  ،داریی کارکرد و تکوين سرمايهواکاوی نحوه
روزی که پس اين است که ها ــ در خطوط کلی ــ ی اينو حاصل همهيافت د چه کسانی اين امر تحقق خواه

حتماالً چگونه خواهد ) اداشته باشيمکند که چنين روزی  ماناز فردا طلوع خواهد کرد (اگر بخت و اقبال ياري
   بود.
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پيش از آنکه نقدهايم را از اين مکتب با های مثبت نيست و من جنبهشهری بدون ی آرمانگمان، انديشهبی
ی آينده، زنی دربارههايی را که ارزش دارند ذکر خواهم کرد. مثالً گمانهترين جنبهجزييات شرح دهم، مهم

بخشی باشد. مقصودم اين است رهايیی بسيار ربهجتواند تگذارد، میکه واکاوی حال آن را در قيد و بند نمی
فقط اگر ، حتی با نشان دادن اينکه چيز ديگری شود بلکهاحساس خوبی ايجاد می زنیْ گمانهکه نه تنها با چنين 



 
 

دست ی وضعيت موجود از پذيرش ناسنجيده کند تابه برخی افراد کمک می وجود دارد، ،باشد در تخيل
های فقط گذرا و ذهنی باشد، در قلمرو ديگری با انتظارات و ارزش اگر، حتی زندگی طريقبکشند. اين يک 

 هایتواند ناخرسندی افراد را نسبت به روالمیی لذت، تماس يافتن با منابع تاکنون غيرمنتظرهديگری است. 
توانند ها میی اينشدت بخشد و ميل به چيزی بهتر را برانگيزاند. همهی زندگی روزمره گرانهسرکوب عادی

امر هم در اين نقش مهمی در ايجاد آگاهی انتقادی، به ويژه در افراد جوان و بسيار جوان، داشته باشد و 
هايی که مارکس شهرانديشآرمان در خصوصو هم  کندصدق میجديد ما  هایانديششهرآرمان خصوص

  شناخت.می
برآوردهای نخستين از امکانات واقعی تواند همچنين میتر های خالقدر ذهنشهری آرمان ورزیانديشه

را اختراع کند که ممکن است بعدها سودمند از  اجتماعیهای جديد کنش متقابل را فراهم آورد و حتی شکل
ی زندگی کاری را ترکيب که آموزش بايد کالس درس و تجربهاست ی فوريه ايدهيک نمونه، کار در آيد. 

تواند برای بسياری کمبودهای های کامالً خيالی، میهای حال با سازهدر تقابل قرار دادن برخی از ويژگیکند. 
آن عمل کند.  برشان را از آن رشد دهد و در همان حال به عنوان نقدی روشن کند، ناخشنودینيز حال را 

 هايش،گیبالفعل جامعه ما و بالقوهکارکرد  دهد کهواکاوی معينی ــ مانند مارکسيسم ــ نشان پيش از آنکه 
شهری آرمانورزی انديشه رهاوردت، در چه چيزی نهفته اسبرای چيزی کامالً متفاوت  ،های واقعیگیبالقوه

  در چنين موضوعاتی ارزشمند بود. 
شهری، متفکران آرمان رهاورداز گنجانم) او انگلس را نيز می در کنار(که  هيچکس بيش از مارکس

بلندنظری آگاه نبود و در ستايش آنان چنين ی سوسياليستی سيمون و اوئن، در پروژهويژه فوريه، سنبه
] مارکس و 6ديد.[را می» بينی و بيان خيالی دنيايی جديدپيش« ،هاشهرانديشآرماننداشت. مارکس در آثار 

ی موجود حمله جامعه به هر اصلِ «ها شهرانديشمانآراعالم کردند که  مانيفست کمونيستر انگلس د
] 7»[ی کارگر هستند.رو، آنان سرشار از ارزشمندترين مواد و مصالح برای روشنگری طبقهکنند. از اينمی
داری مارکس هنگامی که از سرمايه ترديد، خودِ بی زياد است.اظهارنظرهايی از اين دست در آثار ايشان و 

فايده عظيمی برد. با اين همه، اين يک روی سکه شهری روح سنت آرماناز ها و هم هم از بينشگسست، می
که اهداف اصلی  بودند هاشهرانديشآرمانکه گفت  جنگ داخلی در فرانسهنويس اول مارکس در پيشاست. 

ی را مطرح کردند ــ سرکوب نظام مزدی و پايان حکومت طبقاتی ــ گرچه برعهدهکمون پاريس 
] اما اين ستايش در روايت نهايی اين اثر 8هايی را برای دست يافتن به آنها بيابند.[کموناردهاست که راه

د که ارائه ندار شهری حاضر و آمادهی کارگر... آرمانطبقه«جای خود را به اظهارنظر بسيار معروفی داد: 
ی کنند که جامعهآزاد میی جديد را عناصری از جامعه بلکه ،آلی ندارند که تحقق بخشندکند. آنها هيچ ايده

ن، يکی از هگا] از چنين شواهدی است که ونسان گوگ9»[هاست.آبستن آن فروپاشیْ  ی در حالِ کهنه
که در  اندباقی گذاشتهاث مبهمی را مارکس و انگلس مير«اصلی اين موضوع، نتيجه گرفت که گران پژوهش

 ، کامالً البته] 10»[است.شهری آرمانصريح زنی با گمانه همراه انديشیشهرشديد به آرمانآن حمالت 
آلی اين است که کمونيسم ايده ،اش بگويدی منتشرشدهآنچه مارکس قصد داشت با اين مالحظه. طور نيستاين

های کارگران با آنها فقط الزمست که فعاليت وباشد وجود داشته ای افراد عدهنيست که دست به نقد در تخيل 
 ی در حالِ ی کهنهجامعه« :منطبق شود. برعکس، کمونيسم به عنوان امری بالقوه در زمان حال وجود دارد

ی اين جامعه» عناصر«ی کهنه است تا دگرگونی جامعه ،پراتيک انقالبیهدف ». آبستن آن است فروپاشیْ 
 هدديک امر بالقوه واقعی است که از طريق نوع واکاويی که مارکس انجام میاين » جديد را آزاد کند.«

  اند.ای باهوش به آن انديشيدهربط که عدهبیای يابد و نه ايدهشدنی است و تحقق میکشف



 
 

که  نبود به اينمعطوف ها شهرانديشآرماننقد مارکس از مند است) ارزش اين حرفتکرار (و بنابراين 
 پرداختمیشان شهرآرمان به محتوای ندرتبهعالوه بر اين و  ،آينده داشتند یدرباره طرح و تصويریآنان 

ورزيد ــ بلکه ها مخالفت مینکات بسياری بود که با آنشهری های اصلی آرمانــ گرچه در مضامين نوشته
ی استدالل و ، شيوهو تاثير اين رويکرد بر انديشه تصويراين شان را در رسيدن به نیزسبک و سياق گمانه

اهميت شهری بیورزی آرمانکرد. پس با اينکه دستاوردهای ايجابی انديشهشان نقد مینظر سياسی عامنقطه
  شد.بهای زيادی بايد برای آن پرداخت مینيست، 
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شهری ورزی آرمان) انديشه1ها به شرح زير است: (شهرانديشآرمانطور مشخص، انتقادات مارکس از به
) 2کامل است؛ (ای صلب و گرايانهطرز غيرواقعهايی از آينده دارد که بهطرح و تصويرگرايش به ايجاد 

زنی ايجاد شود، مطلوب ياق گمانهای برای تعيين اين امر وجود ندارد که اگر بينشی به اين سبک و سهيچ پايه
موضوع  ) به همين منوال، هيچ راه روشنی در تعيين اين3باشد؛ (» خوب«ای و به واقع {حاصل آن} جامعه

ای را بسازند، ، و آيا افراد هرگز خواهند توانست چنين جامعهاستای ممکن چنين جامعه وجود ندارد که آيا
کردن با اشغالشهری های آرمان) بينش4کند يا خير؛ (میرود عمل می ا آنگونه که انتظارو اگر ساختند، آي

الکتيکی حال به شوند امکان واکاوی دي، موجب میی ما به آينده اختصاص داده شدههفضايی که در انديش
ی ) انديشه5شود از بين برود؛ (مند که در آن آينده به عنوان يک امر بالقوه ظاهر میعنوان بعدی زمان

های سياسی ) همچنين به استراتژی6انجامد؛ و (ورزی میبه طرق ناکارآمدی در استداللشهری آرمان
  انجامد.ناکارآمدی می

ناخوشايندترش محدود های ی کنونی به جنبهبه بررسی اجمالی اين نکات بپردازيم: يکم، اگر واکاوی جامعه
تر ای دقيقرسيم آيندهمانع فرد در تها شهرانديشآرمان به سبک و سياقچيز کمی وجود دارد که آنگاه بماند، 
های ، شود. اينکه هيچ چيز را به تخيل نسلتوانيم کشف کنيمدانيم يا بسهولت میاز آنچه اکنون می ترو کامل

بايد در اين بينش دهد. جمود را نشان میکمبودی در تخيالت خود فرد و نيز نوعی کنيم، آينده واگذار نمی
که سوسياليسم  ،هايی که اوضاع و احوال خاص تاريخیتعديل در آن پذيری وجود داشته باشد تاانعطاف نوعی

کند، اعمال ايجاب می و نيز شرايط متفاوت اقتصادی، جغرافيايی و فرهنگی افراد ،آيددر آن به وجود می
  شود.

آيد خوب است وه به وجود میاين شياز آينده که به  تصويری آيا  وجود ندارد که بدانيم بنيادیدوم، هيچ 
شهری اميدها، آرزوها و روياهايش را هر متفکر آرمانبه هر حال، آل باشد. ، چه برسد به اينکه ايدهيا نه

تواند بگويد چه شهری نمیعنوان يک قاعده، خود متفکر آرمانبه آن چيست؟ گواهو توصيف کرده است 
های ساير های مهم با بينشاز بسياری جنبه اين بينش مطمئن باشيمما به بينش او وارد شده است که  یعناصر

گيرد که ها و چرايی باور ما از اين امر نشئت میباور ما به اين بينش. شهری متفاوت استمتفکران آرمان
بی . هنگامی در موقع لزوم اصول يا برداشتی مذهتا چه حد اميدها و آرزوهای خود ما با آنها همپوشانی دارد

مرحله عقب يک  تازه قطعيت ماشود، عدميا غيرمذهبی از ماهيت انسان به عنوان تضمينی اخالقی ارائه می
يا  ،پذيريم يا با آن برداشت از ماهيت انسان موافق هستيمی اخالقی را می. زيرا يا قاعدهرانده شده است

گذارند، هيچ چيز نيستند بپذيريم و موافق نيستيم. آنها از نوع باورهايی نيستند که شهود و گواه در اختيار نمی
  اند.هايی برای آنها که قبال به اين باورها اعتقاد داشتهجز نمونه

وجود دهند که درد و رنج گسترده و ناالزمی در جامعه ها تشخيص میشهرانديشآرمانگمان اغلب بی
دارد، اما بدون واکاوی دقيق آن، بدون تالش برای درک دقيق اينکه چه کسی به چه کسی و چرا درد و رنج 



 
 

و توجه به اينکه چگونه اين بستر کند تری که اين امر را ممکن میکند، بدون بررسی بستر گستردهوارد می
اورداشتن به اينکه نظم و ترتيب ديگری بهتر ها، بی اينيابد، بدون همهيابد و هنوز نيز تکوين میتکوين می

خواهيم بدانيم اين نظم و ترتيب خواهيم بدانيم، يا به بيان بهتر میاست، فقط و صرفاً يک ايمان است. ما می
، پردازندکه به حال و گذشته نمی هايی از اين دستبه پرسش به چه معناست و برای چه کسی است. پاسخ

 شکل ادبیآن ی همين ريشهشهر فرد  ــ و شناختی غريزی آرمانزيبايیخالقی و/يا های اعموماً به کيفيت
 رهای نويسنده بهمانی مفروض اميدها و خيالو اينگيرند ــ شهرها به خود میکه بسياری از آرمان است

نيست، يا  آلشهری خاص ايدهکالم اين ايراد اين نيست که آرمابمتکی است. لُ  های مخاطبانشاميدها و خيال
که چنين ستايشی را  نيستعناصری  سرشار از کمدست، يا نيستهای ديگر از آينده کم بهتر از بينشدست

  شود.شهر نمیها به واقع ممکن است باشد، اما دليل خوبی برای باور به آن آرمانشمارد. تمام اينبمجاز 
، ود، همچنين به عنوان جوامعی ممکنشآل شمرده میکه جوامع ايدهنظر از اينها، صرفشهرآرمان سوم،

اگر متفکران شوند. اما قابل آنچه اکنون وجود دارد معرفی میهای عملی در مبديلبه اين دليل به عنوان و 
شان بازنمود چيزی است ی شخصیهاتوانند دليل موجهی برای اين باور ارائه دهند که بينششهری نمیآرمان

 کنيمبنياد است. بايد خاطرنشان ، بینيز هست آنها ممکن آلکه ايدهی ما خوب است، اين ادعا که برای همه
 چيزی شبيه به آن زيرا ،شهری خاص ناممکن استنمرسوم نيست که آرما هایايراداز زمره که نقد ما 

کشد بيش از حد افراطی است. از منظر کسی که در به تصوير می، يا آنچه تر تا به حال اتفاق نيفتادهپيش
فقدان سابقه، تاريخ  یداری مدرن نيست. و در زمينهتر از سرمايهچيز افراطیکند، هيچ فئوداليسم زندگی می

باور دهند، و هيچ دليلی نداريم که شده به درجات زيادی داستان چيزهايی است که نخستين بار رخ میثبت
  .باشدکه در ميان اسالف ما پيدا شد، کمتر افراطی هايی که در انتظار اخالف ماست، از آنچه کنيم شگفتی

کم ، دستشهری قبالً در جايیاين ادعا که چنين آرمان ازاند ها کوشيدهشهرانديشآرمانگمان برخی بی
توانيم آن را احيا ترتيب ما میبه اين کنند که آنان ادعا میاست، دفاع کنند. برای مدتی کوتاه، وجود داشته 

کند به عنوان نمونه معرفی میی پانزدهم را شهر عملی است. ويليام موريس انگلستان سدهکنيم و اين آرمان
مطرح مسيحی اوليه را به اين طريق  جوامعهای مسيحی زندگی در ميان شهرانديشآرمانو برخی از 

، به نحوی که پردازدمیتاريخی  دقايقبه بازی با  هابرای يافتن مشابهتی آرزومند انديشهکنند. اما می
 دنشوو در نتيجه موجب می بپوشانندمتعدد را های يابند تا حتی تفاوتمی بسطد، نهايی که وجود دارشباهت

بر سوابق با تکيه کسانی که  نظر طور خالصه،شوند. بهفايده هايی برای مقصود موردنظر بیچنين مقايسه
افرادی که فقدان چنين نظر  کننده نيستند کههمان قدر قانعشهرشان ممکن است، کنند آرماناستدالل میگذشته 

  دانند.می شهری معينناپذيری آرمانسوابقی را دليلی برای امکان
ايی انجام چه کاری را دارند، در خواهند و تواندانند چه میطبيعت بشری به اين معنا که افراد به واقع می

با دانستن اينکه به واقع شود که افراد شهری ارائه شده است. استدالل میآل آرمانبودن ايدهحمايت از عملی
شدن کنند باعث عملیر را تحقق بخشند و هنگامی که از اين پل گذر میشهتوانند نقاط قوت آرمانچيستند، می

کنند بسيار شبيه خودشان ها توصيف میشهرانديشآرمانکه  را موارد، افرادیشوند. اما در اغلب آن می
زنند، اما اين شهرهای خود حرف میهای شخصی آرمانهای محدودشان و ريشهی تخيلو دربارههستند 

که در آن کار و زندگی  متحولیی ديالکتيکی بين موجودات انسان و شرايط همچنين درک نامکفی از رابطه
داری به سوسياليسم دفعتاً رخ دهد، انتظار اينکه تغيير از سرمايه ها درشهرانديشآرمان دهد.نشان مینند کمی

کنند. کند حذف میبينی میپيش اجتماعیبندی ی نسبتاً طوالنی گذاری را که مارکس بين اين دو صورتدوره
يابد انقالب تدوام میشود، به داری آغاز میهاين گذار با مبارزه برای بنيادنهادن جنبشی انقالبی درون سرماي

های اوليه برای ساختن سوسياليسم پس از انقالب ی آموزشی به نظر مارکس) و به تالشترين تجربه(بزرگ



 
 

برای اينکه قادر باشند در  افراد تعيطبعالوه بر اين، مارکس اعتقاد داشت که دگرگونی  انجامد.می
تواند رخ دهد، با توجه به اينکه منافع ی منافع طبقاتی کارگران میفقط به واسطهسوسياليسم زندگی کنند، 

شان طبقاتیاصلی  خواه است تا ساير منافعبرابریای کامالً دمکراتيک و ايجاد جامعه کارگرانْ  طبقاتی
زندگی در سوسياليسم  بلکهداری نه تنها نابودی سرمايه ،شدن طبقاتیکارگران با آگاهبرآورده شود. بنابراين، 

بدون آگاهی از نياز به گذار برای  از طبيعت بشریها شهرانديشآرمانبرداشت سازند. را نيز ممکن می
 بهوجه هيچبهدرکی از اهميت طبقه،  داشتن اليسم و بدونها برای زندگی در سوسيسازی انسانآماده

   بخشد.حقانيت نمی(های) آنان آلبودن ايدهعملی
تضعيف توانايی ما را برای واکاوی حال شود، به درجاتی که انجام میشهری ورزی آرمانچهارم، انديشه

شود شهری سدی میی متفکران آرمانشيوه کند. روشن است که اولويت بخشيدن و تأکيدکردن بر آينده بهمی
شهری ورزی آرمانانديشه ی جدی حال الزم است. اماتوجهی که برای مطالعهزمان و حتی صرف در برابر 

ای گسسته از روندها و ی آيندهپردازی دربارهپردازد. خيالتر میهمچنين به دخالت از نوعی ارگانيک
مان، شود، برای ما زمان حال، واقعيت روزمرهاستخراج میمبارزات حال، که نه از حال بلکه از منابع ديگر 

توانست به آن بيانجامد، با هر آنچه که طور عادی میين حال بهآنچه اگذارد، زيرا را بدون آينده باقی می
پيامدها شهری ورزی آرمانآسيب ديده است. به اين ترتيب، انديشه است به جای آن گذاشته انديششهرآرمان
دهايی ايجاد کنند ــ و هايی که قادرند چنين پيامگذارد يعنی علتها در اختيارمان میآل) را بدون علت(ايده

موضوع کند که هيچ پيامد آشکاری ندارد. هايی (آنچه اکنون وجود دارد) را به ما عرضه میبنابراين علت
شود. دهد؛ کل ساحت آينده نيست و نابود میهايش را از دست میبر سر اين نيست که حال برخی از بالقوگی

آيندگی است زيرا بی شود. اينشهری کژديسه میورزی آرمانيشهدر اند بلکه حال نيزفقط آينده نه رو، از اين
  اش وجود ندارد.خودش به عنوان علت آينده

توان از حال به دست آورد؟ بخش اعظم آنچه بيش از همه بدون ارتباطی ارگانيک با آينده، چه معنايی می
در اين لحظه چندان مشهود نيست. فقط مهم است، هايش، ی پويشويژه با مالحظهی کنونی، بهدر جامعه

شهر، با متفکران آرمانالبته . باشدآنگاه که در آينده شود که اثراتش حس شود يعنی زمانی بيشتر مشهود می
اند که آن مورخينی که دوست دارند کاری را کرده صرفاً ، دهدجداکردن آينده از آنچه همين اکنون رخ می

يعنی آن را به عنوان  ،اندجداگانه بدانند، اغلب نسبت به گذشته انجام داده ایرشتهی دانشخود را سازنده
ً متفاوت با حال است جدا کرده های مرتبط درونی برای شرطاند، به جای آنکه آن را پيشچيزی که منطقا

و يک  گسيختن تغيير و تکوين به اين شيوه ــ اينکه هر فاز در يک گذشته، يک حالاکنون ما قلمداد کنند. 
شود که ما به دشواری درک کنيم موجب میشود ــ ی خود محبوس میهای جداگانهدر بخش آينده با دقت

کنيم و چگونه اين مان جای خود را به چيزی داده است که اکنون در آن زندگی میی واقعیچگونه گذشته
د که در انتظار ماست. در اين جا انجامی خاصی میکند) به آيندهاش ظهور میحال (چنانکه که از گذشته

شود که مردم آن به اين طريق مانع میاش اصلی لگسست از مراحبا نوعی تحول ارگانيک وجود دارد، اما 
مان های مرکزی جامعهدر بررسی و توجه به ويژگیين نبايد تعجب کنيم که اغلب مردم را درک کنند. بنابرا

ی هايی که فقط در زمان حال به مثابهشوند، ويژگیمی مشکلی دچار ی طبقاتمانند انباشت سرمايه و مبارزه
چيزی وجود دارد. اما هنگامی که فرايندها از کانون  به سویچيزی  ازدر تحول  فرايندهای متقابالً وابسته

که عمدتاً اين  اجتماعیپويش آن شوند، های ايستا و بالفاصله آشکارشان تبديل میشوند و به جنبهديد دور می
بود،  ناميدهداری شيوه توليد سرمايه» قانون حرکت«فرايندها مسبب آن هستند ــ يعنی پويشی که مارکس 

  گيرد.هرگز در منظر ديد قرار نمی



 
 

 پاافتاده از حالپيش یسوءاستفاده باعثالغای پيوندهای درونی ميان گذشته، حال و آينده به احتمال زياد 
ی مدلی برای فهم گذشته و ا با آن ضرورتاً بيش از مراحل ديگر آشنا هستيم، به منزلهای که ميعنی مرحله

معياری برای همچون يابيم، ی کنونی میمتضمن آن است که آنچه را که در جامعه شود. اين رويکردآينده می
ی ناجوری خواهيم وصلههر جا که الزم باشد موضوعی را بيان کنيم، کنيم و آنچه در گذشته بود تلقی می

» بازیرابينسون«دانان، در آنچه مارکس به تأسی از رابينسون کروزوئه بود. به اين طريق، اقتصادسياسی
های جامعه فرافکنی داری را به گذشته، به خاستگاهحال سرمايه اجتماعیها و هم مناسبات نامد، هم نگرشمی
های گذشته بازتاب زمانکنند رود که در آن ادعا میای به کار میينهی آيها فقط به مثابهکنند. حال برای آنمی

اند برای ایفاقد پايهگيرند. اما آنان بدون تالش برای آشکارکردن پيوندهای اين دو {حال و گذشته}، را می
ی مشروط ايجاد تمايز بين آنچه در حال يگانه است با آنچه نيست، و آنچه طبيعی است، از آنچه به لحاظ تاريخ

هايشان را به ها و محدوديتهای کنونی و تمايالت و قوتهنگامی که افراد بخشی از نظم و ترتيب است.
ی غيرعقالنی است که بر . اين پايهدهددر جهت ديگری رخ میهمين خطا کنند، ای نامعين فرافکنی میآينده

 تعيطب«کنند که کمونيسم خالف عا میدا شوند ــ ومبنای آن بسياری امکان هر نوعی کمونيسم را منکر می
يابند ــ اما همچنين بخش اعظم شان میرا در خودشان و دوستان بشری طبيعتاست، چرا که اين » بشری

  دهد.بزدالنه است توضيح میشهری آنچه را که در سنت آرمان
راهی ضعيف و ناموثر در استدالل به نفع سوسياليسم است. من در اينجا شهری ورزی آرمانپنجم، انديشه

آيا در نبود هيچ پردازم. شهری میبه اعتبار اين استدالل کاری ندارم بلکه به عملی بودن استدالل آرمان
ای بهتر برای جلب حاميان آرمان سوسياليستی جذاب است؟ ی جامعهايدهواکاوی جدی از حال، 

ای است که ی ممکن و جامعهخوب، يک جامعه یکند که بينش او يک جامعهاستدالل می يشاندشهرآرمان
است، بدون آنکه هيچ شواهدی ارائه کند که ما به طور عادی از روی آن بتوانيم نتيجه ساختن آن نسبتاً ساده 

ز روی اميدها و شهری، با ساختن بينشی از آينده ابگيريم چيزی خوب، ممکن يا عملی است. متفکر آرمان
مانور انحرافی پيرامون مجراهايی ايجاد کرده است که معموالً حامل چنين آرزوها و نظاير آن، نوعی 

اين  هاشهری است، سرشت يکسانی دارند؛ آنآل آرمانی کنونی که فاقد ايدهادعاهايی هستند. نقدهای جامعه
کننده تواند قانعاست. آيا اين معيار می کنند که آيا اين معياری درستموضوع را مصادره به مطلوب می

  باشد؟
ادوارد بالمی، يکی از  نگاه به گذشتهشهری نيست. های آرمانبرخی از نوشتهشکی در محبوبيت 

اثر بی. اف. اسکينر،  دوموالدن ها بود. جديدتر از آن، های سوسياليستی تمامی دورانترين رسالهمحبوب
چه دانيم نمیجز به صورت کلی فقيت چشمگيری روبرو شده است. البته ما شناس آمريکايی، نيز با موروان

خوانند ــ شايد اغلب خوانندگان قبالً به سوسياليسم جلب شده باشند ــ و هيچ پيوند کسانی اين آثار را می
تواند ای بهتر میضروری بين محبوبيت و کارايی وجود ندارد. ويليام موريس معتقد بود که روياهای آينده

اند قرار در اصطالحات اقتصاد سياسیغرق هايی که افرادی را به حرکت وادارد که تحت تاثير استدالل
رسد ، به نظر می»من رويايی دارم«ی مارتين لوتر کينگ، العادهی سخنرانی خارقاند، و تاثير گستردهنگرفته

شهری سوسياليست نيستند و کند. اما حتی اگر بپذيريم که اغلب خوانندگان آثار آرماناين نظر را تاييد می
های متعددی دارد، پرسشآنان را در جهت چپ به حرکت وا میکنند، ثاری کسب میبينشی که آنان از چنين آ

هايی؟ و تا چه مدت تاثيرات ماند: در جهت کدام نوع سوسياليسم؟ مالزم با چه کنشبه قوت خود باقی می
ت، حکايت نيسماند؟ شواهد تجربی که منظورم های اخالقی و عاطفی پايدار باقی میسياسی چنين فراخوان

مانيم و بررسی دانم چنين شواهدی وجود ندارد. بنابراين ما میتوانست سودمند باشد، اما تا جايی که میمی
  شهری.ماهيت استدالل آرمان



 
 

ها به شرح ترين آنبرای پاسخ به اين پرسش وجود دارد، و احتماال مهمهای زيادی چرا سوسياليسم؟ راه
پاسخ اين است که اگر شما بخشی از طبقه کارگر در ترين ا ــ مهمهزير است: يکم، و ــ برای مارکسيست

داری؟ است، چرا سرمايهروايت ديگر همين پاسخ اين ذينفع هستيد. (سوسياليسم در معنايی فراخ هستيد، 
داری ذينفع و مخالف منافع کارگران هستند.) دوم، دارها در سرمايهشود که سرمايهچون نشان داده می

گيری دمکراتيک را در تمام بسترهای زندگی برد و تصميمرا در سياست از بين میقدرت پول سوسياليسم 
های ی مادی و ساير نابرابریيی موثر برای الغای بينوادهد. سوم، سوسياليسم تنها وسيلهقرار می اجتماعی

ی ما را مادی است که به زودی سياره داری و نيز نابودی سودمدار محيط زيستبط با سرمايهمرت
ی يک برپايه اجتماعیسازمان دادن توليد و توزيع در خدمت نيازهای کند. چهارم، سکونت میغيرقابل

وع ديگری از بازار نشده (و نهای بازاری کنترلاست تا اجازه دهيم بوالهوسیتر ی دمکراتيک عقالنیبرنامه
داری ، سوسياليسم کارآمدتر است، زيرا برخالف سرمايهتوزيع را تعيين کند. پنجم هم وجود ندارد) هم توليد و

ی استفاده ها، مواد خام و کارگران ــ کارخانه/ــ ماشين های بحران) از تمامی عوامل توليد(به ويژه در دوره
ها راهی برای پرداختن به بحرانهای امپرياليستی را به عنوان کند. ششم، سوسياليسم جنگمیکامل 

عمومی ما را به فساد کشانده و فروختن را که زندگی  گفتنکند. هفتم، سوسياليسم دروغرضروری میغي
را در خدمت  نه آنکه آن ،کندها آزاد میو دانش را برای خدمت به تمام انسان کنداست غيرضروری می

داری را از ی سرمايهها که جامعهسوسياليسم انواع ستمای قليل قرار دهد. هشتم. ی عدهمنافع سودجويانه
کند اندازد و غيرقانونی میاز کار میبرای نظم اقتصادی  ريخت انداخته است ــ مثالً ستم بر سياهان و زنان ــ

برای سوسياليسم شود. سرانجام، نها از اذهان افراد میهای مالزم با آداوریدست به کار زدودن پيشو 
ی اعتنايی متقابل با همياری جهانی و دغدغهجايگزينی تدريجی رقابت شديد و بینخستين بار در تاريخ ــ با 

های کامل خود را به عنوان موجود سازد که در آن هر فرد آزادانه توانمندیشرايطی را مستقر میــ متقابل 
  دهد.بسط میانسانی 
ها به نفع شده مارکس را در هر يک از استداللريزیی طرحتوان برخی از عناصر آيندهشک میبی

ها بر سر اين نيست ها و مارکسيستشهرانديشآرمانسوسياليسم ديد، بنابراين تفاوت اصلی ــ بار ديگر ــ بين 
توان به آن زند که چگونه میموضوع دور میکه کدام مکتب دارای بينشی از آينده است بلکه پيرامون اين 

ها به نفع ها، تمامی استداللکند. به نظر مارکسيستمیورزی و پراتيک آنها ايفا رسيد و چه نقشی در انديشه
بدترين معضالت داری نه تنها مسئول دهد سرمايهسوسياليسم متکی برآن نوع واکاوی است که نشان می

ای در بردارد که از پی آن های جهان تازهه وسايلی را برای حل آنها و نيز نطفهبلک ،و اقليمی است اجتماعی
  آيد.می

ها به شدت به معنای مفاهيم شهرانديشآرمانی عينی آنچه بايد درست شود، برعکس، در فقدان مطالعه
اثبات حرف خويش متکی هستند. متاسفانه، اين برای » حقوق«و » عدالت«، »آزادی«کليدی مانند 

کاری کرده است که بسياری از آنها معنايی متضاد با داری چنان دستاصطالحات را صنعت آگاهی سرمايه
 بنابراين، اغلب افراد امروزه احتماال از آزادیْ اند. پروراندند يافتهها در سر میشهرانديشآرمانآنچه اغلب 

توان به دست آورد، ها میآنچه را که در دادگاه برابری صوری و از عدالتْ  از برابریْ  شدن،حق تنها گذاشته
اين کنند و از اين قبيل. معنای راهی برای امتناع از پيوستن به اتحاديه را ايفاد می و از حق کار کردنْ 

کمتری را انتقال  مفهومها، ها، چنانکه برای اغلب رفرميستشهرانديشآرمان دار، برایاصطالحات معنا
  اند.کنندهدهند و کمتر قانعمی

های اين جهانی بهتر و استفاده از خصوصيتنفع نشده به استدالل کردن از باوری نسنجيده و بررسی
ورزی گمان روايتی است از انديشهی جهان خودمان بیجهان خيالی به عنوان معياری برای قضاوت درباره



 
 

ی ماست و سپس به روزمره آورد که دور از زندگیسربرمی مطلق یمعيار اخالقی و مذهبی. همچنين،
با اينکه واکاوی حال هيچ نقش مهمی در  شود.اکنون به کار برده می یای برای داوری دربارهپايه یمنزله

انين شهری به ترتيب در اصول مطلق، قوی و آرمانکند که متفکران اخالقی، مذهبرسيدن به محتوايی ايفا نمی
نکه به عنوان بخشی از فهم اي اين واکاویْ بعدها اغلب کنند، های خويش از آينده وارد میآسمانی و بينش

بسيار کم و بسيار  يابد.نمود محدودی میم، يرا اعمال کنهای مشتق از آنها چگونه به بهترين شکلی، داوری
ــ گرچه غيرمستقيم و بدون حل آنها وجو برای يافتن راهی تشخيص معضالت و جستکنندهدير. کار تعيين

با اقتباس معياری مطلق آغاز شده است. متاسفانه،  قبالً د ــ نشوهايی که انجام میآگاهی کامل از انتخاب
مندی با برساختن مفهومی از د دارد، قبالً به نحو دستگاهديديم، آنچه در اين مقطع برای واکاوی وجو چنانکه

  جدا شده، از همان آغاز کژديسه شده است.های محتملش ی واقعی و آيندهحال که از گذشته
اشتراک زيادی با استدالل مذهبی دارد، چرا همان موفقيت را تجربه نکرده شهری وجه اگر استدالل آرمان

اند و متقاعد کردههای خود به ايدهنسبت شمار افراد را بی های مذهبیْ جنبشدانيم، است؟ همانطور که می
های د موضوع فاقد کيفيتخو ها به واسطه ماهيتِ شهرانديشآرمان. اما متاسفانه کنندهنوز هم متقاعد می

شان ترينها، مهماز ميان اين ويژگی های مذهبی را تا اين حد کارآمد ساخته است.که جذبهاند گوناگونی
» آن باالها«کم کسی در ی زندگی پس از مرگ، ترس از مجازات الهی، رضايت خاطر از اينکه دستوعده

های نسبی خود کوشيدند سيمون با تشخيص ضعفپيروان سنورزد، و احتماالً مناسک است. به شما عشق می
توانستند ی زندگی پس از مرگ را بدهند، نمیتوانستند وعدهنمیشان را به يک دين بدل کنند اما جنبش سياسی

های مومنان ايجاد کنند، يا جايگزينی عاطفی برای عشقی فراهم واهمه در دل همانمجازاتی را ابداع کنند که 
بازيابی مناسک مسيحی نشان داد که کافی نيست. ها مفقود است. آورند که در زندگی اغلب انسان

 کوشد اتومبيلی را بدونهای مذهبی، در جايگاه کسی هستند که میها در رقابت با جذبهيششهراندآرمان
کردن با هنجارهای که مستعد عملفروشند معموالً به کسی می، اما فروشندچيزی را میموتور بفروشد. گاهی 

اين يا آن اصل اخالقی  ید يا زندگی خود را بر پايهنتر به دينی تعلق دارزيرا اين افراد پيش ،بيرونی است
به شدت  افرادی که از نعمت انگيختارهای آرمانشهریِ يعنی  ،های جوان هستندآليستکنند، يا ايدههدايت می

  اند.قدرتمند برخوردارند و هنوز تالش جدی برای واکاوی جامعه نکرده
اخالقی و دينی،  مباحثهمانند اغلب ، از آينده شهریهای متکی بر بينش آرماناللعالوه بر اين، استد

که اين  کنندمیرا قبول  يا در اين مورد، اميدها و روياهايی ای،های پايهفرضکه  کندمیفقط کسانی را قانع 
يد يا پيوندهايشان را با ها را شفافيت بخش. شايد الزم باشد که اين فرضاستساخته شده بربينش از آنها 

يا ( دنکنمینحمله  بودنخوبواقعيت به معيار به ا نبهرگز ها اين بينشما معضالت موجود روشن ساخت، ا
آنچه که  در مقابلآن را  ماهيتاً سودبردن از واکاوی،  د). اقتباس يک معيار مطلق بدونننکینماز آن دفاع 

آورده شهر فع آرمانهايی که به نبنابراين، استدالل. داردمصون نگه میسازد، واکاوی بعدی برمال می
های کند. اغلب نوشتهتر يا حتی با جزييات بيشتر ترسيم میهای درخشانها را با رنگ، اغلب فضيلتشودمی

کوشد خواننده شمگيری که بايد تصديق شود ــ میچکند و ــ با خالقيت همين بينش را بازگويی میفوريه مثالً 
خواهند. تا حدی که است که باور دارند و می چيزیاين همان به تعبيری را وادار به پذيرش اين امر کند که 

برخوردار است. و جايی که های نهايی وجود دارد، او از بخت و اقبال خوبی برای موفقيت ارزش همانیاين
شده يابد. و در چارچوب تثبيتهای کر میچنين نيست، و اغلب هم چنين نيست، اين جذبه مخاطبانی با گوش

  توان گفت.شهری، چيزی بيش از اين نمیانورزی آرمتوسط انديشه
ورد را م ماآل ی ايدهورزی اين است که با اينکه آيندهشهری استداللی آرمانعليه شيوه دليلترين اما مهم

را  شان»مزدوران«داران و دهد. به جای اينکه سرمايهانجام می آنهابحث را در زمين دهد، توجه قرار می



 
 

ناپذير و غيرضروری است، به آنها اجازه تحمل ی کنونیدفاع کنند که در جامعه چيزهايیمجبور کند از 
اين لطف عظيم را اميدهای ما برای آينده بيابند.  نقاط آشفته و نامحتمل را درراحت بنشينند و با خيال دهد می

تهاجمی بگيرند. از الت حبه معنای ريتوريک کلمه دهد کند که به آنها اجازه میداران میدر حق سرمايه
 دراش داری و تبعات نابودکنندهسوی ديگر، واکاوی مارکس که بر کارکردهای غيرعقالنی نظام سرمايه

که چنان ،دهدداران را در موضعی تدافعی قرار میمتمرکز است، اساساً راهی است که سرمايهزندگی ما 
 هايیتفاوتی است ميان اين استدالل که چرا جامعه بايد به شيوهتراشی آنان را نجات نخواهد داد. دليلهيچ مقدار 
داند، آن هم در حالی که اغلب شواهدی که به نحو متداول استفاده میبهترين  شهرانديشآرمانکه  تغيير کند

ايم به اسارت گرفته شدهدر آن زندانی که ما همگی کننده، و توصيف شوند، نه در دسترس است نه قانعمی
محتوای توجيهات بينيم) و با نگاهی گذرا میمتعدد در ديوارها های از سوراخ که یآزاديجمله  (از

داران توجيهاتی برای اين سرمايه گويد بگذاريدمارکس می .کندرا آشکار میی رييس زندان طلبانهمنفعت
دهند بتوانند توجيهی بتراشند، و هنگامی که تعداد کافی از ما تشخيص تراشند. هنگامی که آنان نمیبوضعيت 

  شوند.هر چيز ديگر) ويران میقرنيزهای مالی و توانند، ديوارهای زندان (که آنان نمی
های سياسی ناموثر برای ايجاد شهری ما را به اقتباس استراتژیورزی آرمانششم، و آخرين. انديشه
شود که آل هنگامی ايجاد میی ايده، جامعهشهرانديشآرماندهد. به نظر متفکر تغييرات مطلوب سوق می

نانکه ديديم، هيچ دليل افراد به تعداد کافی تشخيص دهند که اين جامعه هم خوب است و هم ممکن. اما چ
های توان گفت که استداللبايد هر يک از اين ادعاها را بپذيريم. همچنين نمیوجود ندارد که چرا  ایکنندهقانع

بندی، بندی مجدد، بازبستهشايد شايستگی اخالقی آنها با صورتشوند. شهری با وسايل ديگر موفق میآرمان
طرفدار را جلب کند. هميشه ممکن است  یی بيشترها عدهبه اين استدالل دنی انسانی داکردن و جلوهداستانی

شان در راستای شده در يک بينش آرمان شهری خاص به افرادی متوسل شد که انديشهترسيمپندارهای با که 
تاکنون اما ی اخالق و دين کرديم)، تر دربارهندی شده است (ر. ک. به بحثی که پيشخطوط مشابهی ساختارب

  است. ههرگز کافی نبودچنين رويکردی 
ـ ـخود را های مطلوب های مکتوب، مدلشهری برای تکميل واژهبنابراين، بسياری از متفکران آرمان

تری اند، با اين اعتقاد که الگوها شمار بزرگها، تمهيدات خانوادگی و حتی جوامعی کامل ــ برپا کردهکارگاه
شهرها در که آرمان زمان حالشان قانع خواهد کرد. اما همين شرايط دن بينشبورا به مطلوبيت و عملی

کم برخی از قطعاتی که برای تاثير موردانتظار الگو الزم که دست شودباعث میکنند، اش غفلت میمطالعه
، داریرمايهتر سباشند. همچنين بستر فراخ مفقودهای راست دارند ــ عموماً که بينشافرادی  است ــ از جمله

به لحاظ اقتصادی، {اين الگو را} مجبور است عمل کند، در آن  الگوی آزمايشیو به ويژه بازار، که اين 
در  ،يابندشهری} تالقی میامع آرمانوداری و جای که اين دو {يعنی سرمايهسياسی و فرهنگی در هر نقطه

به نحو ديگری بيانديشند، زيرا آنان با انتزاع آينده اند شهری فقط قادر بودهکند. متفکران آرمانخود غرق می
حال بر بخشی از آينده  همين خودِ چگونه  موضوع ندارند که ی ايناز حال، هيچ راهی برای داوری درباره

  که در اين ميان پياده شده است.گذارد اثر می
ها را فاقد درک شهرانديشآرمانشان از آينده، تصويرهای حال در برساختن گرفتن واقعيتهمين ناديده

 شانآلی ايدهکند. چون زندگی در جامعهکند و چه کسی نمیشان دفاع میکند که چه کسی از پروژهمناسبی می
هوشمندی الزم برای درک اينکه رسد بايد همه از آن دفاع کنند. و چون کند، به نظر میهمه را خشنود می

تقسيم شده است، دليلی نيست که بخشی  به يکسان در سراسر جامعهکند، شهری عمل میآل آرمانچگونه ايده
شهری مستثنی ساخت. به جز يک گروه. آنهايی که ی آرمانی از افراد را در اين دعوت به جامعهاهيا طبق

توانند بيش از افراد ديگر فعاليت کنند تا بينش عالی يا پول زيادی دارند، اگر مايل باشند، میمقام سياسی 



 
 

شهری طور خاص به آنها متوسل نشويم؟ و بسياری از متفکران آرمانپس چرا به شهری را ايجاد کنند.مانآر
ای به ناپلئون نوشت و درخواست کمک کرد؛ فوريه در سيمون نامهاند. مثالً سنمبادرت کرده اقدامبه همين 
ان انگلستان عريضه نوشت. و بسياری از دار تبليغ کرد و اوئن به پارلمبه نفع نيکوکاران سرمايهها روزنامه

توانند تفاوتی ی ما که در جايگاهی هستند که میبه ثروتمندان و قدرتمندان جامعه هنوز هاشهرانديشآرمان
چند راديکال ثروتمند به هر حال مد است زيرا کارآحتی کمی  شوند. گاهی اين رويهرا ايجاد کنند متوسل می

  وجود دارد.
ی موجود جامعهافرادی که با ايفای نقش مطابق با قواعد اقتصادی و سياسی  که نکته اين استگمان اما بی

شود که دچار اند، منافع تام و تمامی در حفظ همين قواعد دارند. همين منافع نيز باعث میما به موفقيت رسيده
 و«کردند شايد اضافه می(در روزگاران گذشته،  اين حماقت شوند که باور کنند اين قواعد منصفانه است

شناسی دلپذير باشد، آنان را بديع و به لحاظ زيبايی، هر قدر هم که ایمطالبههيچ اغلب »). ستخداخواست 
به گرفتن ضرب اهداف تقريبا به يقين  ،وجو برای چنين حمايتیدر همين حال، جستقانع نخواهد کرد. 

ی فوريه مبنی بر ثالً ايدهقبول سازيم ــ مخواهيم آنها را برای هم قابلچرا که می ،انجامدشهری میآرمان
اش برای خود بردارند، راهی شهریی آرمانداران اجازه داده شود تا سودی را از جامعهاينکه به سرمايه

زاند، کار را برای انگي، همراه با اعتدالی که برمیوجوهای الزم. همين جستگذاریبود برای جذب سرمايه
ديده که منافع روشنی در دگرگونی کامل جامعه دارند دشوار های ستمجلب حمايت کارگران و ساير گروه

کنند؛ آنان دليلی برای اين اقدام ندارند. ها هيچ تالش خاصی برای جلب کارگران نمیشهرانديشآرمانکند. می
از جامعه را انجام نوع واکاوی  بايست همانمی، کنندع آنان برای فهم اينکه چرا بايد به طبقه کارگر رجو

کردند که تأکيد میو بدينسان ها نکرده بودند، شهرانديشآرمانجامعه کرده بود و  که مارکس ازدادند می
  شود کدامست.شان ايجاد میتند و منافع متضادی که از جايگاهمنطبق هسواکاوی های متفاوت کجا با آن گروه

ی توانند از مبارزهها، بدون توجه کافی به طبقه و منافع طبقاتی، چه معنايی را میشهرانديشآرماناما 
ها، و از جمله آنارکوـ ، دريابند؟ اگر کمونيستکندطبقاتی و ــ به ويژه ــ از نقشی که دولت در آن ايفا می

کنند ای عمل میها اغلب به گونهرانديششهآرماندانند، ها، الغای دولت را يکی از اهداف خويش میکمونيست
ی مدنی جامعه ها با پيگيری اصالحاتی که عمدتاً از آنِ شهرانديشآرمانتر الغا شده است. که گويی دولت پيش

ی مدنی است، گرايش دارند فراموش کنند که چگونه دولت در معضالتی نقش دارد که آنان درون جامعه
ها دست هر توجه هستند که دولت بر مبنای آنای بیهای پيچيدهکوشند حل کنند و به همين نحو به شيوهمی

کمبودی از لحاظ شاکی در کار نيست، اما گمان کوشد آنها را حل کند. بیبندد که میطلبی را مینوع اصالح
توانيم بدانيم ی اقتصادی حاکم و دولت، هرگز نمیی ارگانيک بين طبقهبدون واکاوی مارکسيستی از رابطه

کند و چه کاری بايد انجام داد تا تغييرات کوچک و گذرا ــ دولت به اين شيوه عمل می با تنوعاتیالبته چرا ــ 
داران از قدرت سياسی کنار زدن سرمايهبه به انقالب سياسی، نياز ار به وجود آورد. بنابراين، عيدائمی و تمام

از بين ببريم، حتی تا درجات نسبتاً ماليمی که اغلب شان را اجتماعیو  اقتصادیبرای آنکه قدرت 
معکوس عمل کرد  توان به نحوشود. نمیکنند، به رسميت شناخته نمیها از آن حمايت میشهرانديشآرمان

ها شهرانديشآرمان، که اساساً چيزی است که تمامی انواع دست يافت اجتماعیيعنی ابتدا به قدرت اقتصادی و 
کردن مارکسيسم را به اين طريق توجيه واکاويی را ارائه دهند که وارونهکوشند انجام دهند، بدون آنکه می
  کند.می

ً نزديک بود های اصلی فرانسه در انقالب فرانسه ــ سنشهرانديشآرمانترسناک ارب جت سيمون تقريبا
کردند، ای ايفا میکه اين متفکران در آن نقش عمدهشهری اعدام شود ــ همچنين باعث شد تا کل جنبش آرمان

های آتش انقالب را از نو بيفروزد. شود که ممکن بود شعلههر نوع ابتکاری  نگران انجامبه نحو افراطی 



 
 

بست و هرگز آنها را که گفت اگر انقالب را در مشت خود داشت، انگشتانش را میتا آن حد پيش رفت  کابه
شناختی فلسفی و روش همانا ترآنان از انقالب هر چه بود، معضل بنيادی های روانیکرد. اما ترسباز نمی

اين است که  ،گرا هستندر غيرواقعتغييشهری برای های آرمانزيرا دليل اصلی که استراتژی بود (و هست.)
با هيچ شوند ــ به ويژه دولت ــ نه شرايط واقعی که در تغيير نقش دارد و نه آن شرايطی که مانع تغيير می

اما است.  درنظر گرفته نشدهرو، مناسبات طبقات متفاوت با اين شرايط نيز دقتی بررسی نشده است. از اين
تغيير، کسانی که جايگاهشان در جامعه آنان را به بخشی از  ممکنِ  قهرمانانِ پرداختن به هرکسی به عنوان 

ديگرانی که جزيی از به کنند، در حالی که کند، توجهی را که سزاوار است به خود جلب نمیحل بدل میراه
  شود تا جنبش ترقيخواه را به انحراف کشانند.های اضافی داده میفرصتمعضل هستند، 
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به شهری يا نهای گوناگون آرماطرح ها و تصويرگفته به محتوای بايد تأکيد کنم که هيچ يک از نقدهای پيش
زنی به گمانه ینياز مشترکهستند يا  تصويری که بسياری از افراد دارای چنين معطوف نيست اين واقعيت 

 یبه واسطهکه  استآل از مواد و مصالحی ايده ايراد به برساختن جوامع. در عوض، داريم ی آيندهدرباره
شود، و نيز تاثيری که انجام میواکاوی کافی از شرايط و روندهای کنونی  مساعدتِ زنی بدون چنين گمانه
های گذارند. با اين همه، مانند تمامی شکلورزی و پراتيک سياسی متعاقب میشهرهايی بر انديشهچنين آرمان
وجود دارد که با جدايی عنصری مهم از حقيقت شهرْی تر آرمانهای کمونيستیکم در بينشدستايدئولوژی، 

د مارکس از نقبنابراين، شوند. سويه ارائه میيسه و به نحوی يکدبشدت کژ اشاز بستر تاريخی
ی آينده برای فهم و تغيير حال در آوردن دوبارهفراچنگتوان راهی برای ها را همچنين میشهرانديشآرمان

مخرب از کار در آمد. در تحليل نهايی، شايد انگارانه آغاز شد و سادهرابطه با سنت انديشگی دانست که 
ها واگذارده شود. چنانکه وايلد به درستی شهرانديشآرمانتر از آن است که به شهر مهمبگوييم که آرمان

ای که فقط اما هيچ نقشه ندارد. کردننگاهشهری روی آن نباشد ارزش ای که آرمانود، نقشهاظهار کرده ب
ی مناسب بر وضعيت کنونی ما متمرکز شهر روی آن باشد، ارزش ندارد که جدی گرفته شود. يک نقشهآرمان

مان حوی به منافع طبقاتیکه درون آن گنجانده شده و به بهترين ندهد نشان میای را ی بالقوهشود و آيندهمی
  انجامد.نونی به آن آينده بالقوه میکند، همراه با مسيری که از اين وضعيت کخدمت می

ها نفری حال تکوين است: نه تنها عليه ميليونداری يک هوالکاست در برای آنکه فراموش نکنيم: سرمايه
شوند، از خدمات با آلودگی مسموم می شوند،شود، به گرسنگی کشانده میکه روی سرشان بمب انداخته می

داری که سرمايهتری شمار بزرگ برای کنند، بلکه حتیشوند يا تا حد مرگ کار میپزشکی الزم محروم می
هنگام و به کند. همکشاند و خفه میبه سفاهت میآور های اضطرابکاریآنها را با بيگانگی و مشاغل و بی
بخش خلق داری شرايط را برای چيزی يکسره جديد و عميقاً رضايتمايهعنوان بخشی از همان فرايند، سر

سزاوار شويم، است چيستی سرمايه و چگونگی کارکرد آن و دقيقا جايی که ما با آن منطبق میکند. اين می
کرده يا به دگرگون را  شترين مناسباتمهم ،نظام بيشترين توجه ماست، به ويژه هنگامی که ايدئولوژی خودِ 

تواند روشن کند که چرا انقالب ضروری می واکاویور کلی وجودشان را منکر شده است. فقط چنين ط
توانيم آن را انجام دهيم و چه موانعی در مقابل موفقيت آن سانی میتواند انجام شود، با چه کاست، چگونه می

 دهد که هر کسمیفرسايی وسويی سياسی به دردورنج و خشم طاقتهمچنين سمتاين واکاوی وجود دارد. 
شود. به هر حال، های انسانی حفظ کرده باشد، متحمل میپارهتکهدر ميان اين همه را ظاهری از انسان  که

ه ی بهتری است، بلکه اين است کنيروی رانشگر اصلی تعهد انقالبی، اين باور نيست که کمونيسم جامعه



 
 

قبول است. در اين بستر، و تنها در اين بستر، تشخيص اين که کمونيسم ناپذير و غيرقابلداری تحملسرمايه
  کند.الزم است ــ نقشی اساسی ايفا میناداری سرمايه نيزبديلی ممکن و بهتر است ــ و 

اهميت جلوه دهد. اما کمهايش از آينده در نوشتهرا خود  دورنمای بنابراين مارکس احتماالً حق داشت که 
و اينکه ما نيز امروز بايد چنين کنيم، فضای کمی اختصاص دهد  دورنمااينکه او حق داشت تا به اين 

گيری موثر بود، تمايل به متمايز کردن آنچه بيش از همه در اين تصميماحتماالً  اند.متفاوتیموضوعات 
رسانی به منتقدانی بود که سوختا و اجتناب از هشهرانديشآرمانچشمگير کارش تا حد امکان از کار 

محکوم کنند. مارکس همچنين اعتقاد داشت که افزايش آگاهی خواستند کار او را به عنوان غيرعلمی می
 .نياز نداردداشت از کمونيسم که  دورنمايی تر اش، به شرح کاملطبقاتی کارگران، يعنی هدف سياسی اصلی

ترين همکاران مارکس با اين رويکرد مخالفت کردند و کوشيدند تا ی او، برخی از نزديکاما در زمانه
بخش اعظم آنچه را که افراد از زندگی پس از انقالب انتظار تا  دهندگسترش داری واکاوی خود را از سرمايه
که شامل آگوست ببل  ن و سوسياليسمزنانهايت رواج يافت: کم يکی از اين آثار بیداشتند در بربگيرد. دست

از  1914ی پيش از ی کمونيسم بود، بيش از هر اثر مارکسيستی ديگر در دورهبخشی بلند درباره
کارل کرش در  ايراد اين شد. با وجود چنين انتظاراتی،های کارگران در آلمان به امانت گرفته میخانهکتاب

صويرسازی از آينده باعث شده سنت مارکسيستی به ت جنگ جهانی اول که توجه بسيار کم دوران پس از
  کننده شود، احتماال حاوی حقيقت زيادی بود.بيش از حد کسل

 دورنمای تر که آيا داليلی که مارکس را از آميختن هر چه بيش اين است ی اصلیی ما دغدغهبراامروزه 
و من پاسخم  يا خير، کرد به قوت خود باقی استدور می داریسرمايه اش ازویخود از کمونيسم در واکا

رقيبان تر از کمونيسم، با مثالً احتمال اندکی وجود دارد که مارکسيسم، حتی با برداشتی صريحمنفی است. 
های بورژوا گمان ايدئولوگ. (بیشان دشوار است، اشتباه گرفته شودشهری که حتی به يادآوردن نامآرمان

کردند، همچنان به اين کار ادامه خواهند داد، شهری نقد میتر مارکسيسم را به عنوان ديدگاه آرمانکه پيش
يا بازدارد.) به همين منوال، بعيد است که جايگاه علمی مارکسيسم زده کند اما اين موضوع نبايد ما را شگفت

ی مارکس را آيندهاز زمان مارکس به بعد، بخش اعظم  داریتحوالت سرمايه زيرا، از اين امر متأثر شود
  پذيری کمونيسم چندبرابر کرده است.برای امکانرا روی زمين سخت قرار داده است و شواهد الزم 

تواند در افزايش است، میلنگر انداخته  اکنون که در واکاوی ،از آينده تصويری  ی کهنقشعالوه بر اين، 
مانند آن زمان کمک به کارگران در قياس با زمان مارکس نيز تغيير کرده است. اکنون آگاهی طبقاتی ايفا کند، 

با توجه است، اما  آنها داری، راه افزايش آگاهی طبقاتیی استثمارشان درون سرمايهبرای درک ماهيت ويژه
سوسياليسم را به عنوان  اجتماعیِ های دمکراتيک شوروی و مدل شکستِ داری که های سرمايهبه ايدئولوگ

ی ما نيز الزم ی مستقيم به نوميدی حاکم بر زمانهاند، حملهسوسياليسم در بوق و کرنا کرده خودِ  شکستِ 
ی ذاتی طرز کار جامعهگرايانه و مطلوب که رو، طرح کمونيسم به عنوان بديلی واقعاست. از اين

کردن و باورپذيرکردن آن به يکی پذيرکردن، جذابری است، فراهم آوردن جزييات کافی برای فهمداسرمايه
و دقيقاً به اين علت که ما بايد کار بيشتر و بهتری پژوهشی سوسياليستی بدل شده است. از وظايف مبرم دانش

شهری با ورزی آرمانانديشهاز بينش خود به تمايز بر سر اين موضوع در قياس با گذشته انجام دهيم، نياز 
  بيش از همه اهميت يافته است. شهای متعددبستهای اشتباه و بنچرخش

  
7  

توان نخستين بار اختراع شدند، مارک تواين اين سوال را مطرح کرد که آيا می ها برایهنگامی که زيردريايی
های جهان را ی آب اقيانوساگر ما همه. انديشيدرسيد چيزی که سالح نهايی به نظر می مقابله بای به نحوه



 
 

ها يافت چرا که در اين صورت عملکرد زيردريايی پاسخش را میکرديم، او احتماالً ی جوش گرم میتا نقطه
واکنش نشان پرسش او باقی ماند. مارک تواين چنين شد. اما ما چگونه اين کار را انجام دهيم؟ ناممکن می

  بايد آن را انجام دهيم.که بگويم چگونه شته باش از من انتظار ندا؛ اما بکنيم که چه بايد پرسيدیاز من  داد:
: هدفی مطلوب برآمده از اميدها و روياها، شهری در اينجا حاضر استورزی آرمانتمام عناصر انديشه

ها (يا شخصيتی شهرانديشآرمانی گرايانه و نادانی از شرايط موجود. مارک تواين مانند همهوسايل غيرواقع
ای نداشت اما او هيچ ايده ،مطلوب نداشت کند) هيچ مشکلی در تصويرسازی از هدفِ که در اينجا اقتباس می

ورزی که چگونه بايد به آن رسيد. در اين مورد رسيدن به آن هدف، به معنای کوبيدن ميخی بر تابوت انديشه
  های گوناگون متقابل است.نهشهری و در اختيار گذاشتن واکاوی مارکس با نموآرمان
  

 The Utopian Vision of the Future (Then andای است ازی حاضر ترجمه: مقالهيادداشت مترجم
Now) : A Marxist Critique   منتشر شد.  2005اول ژوييه  ،ريويومانتلیی در مجلهبرتل اولمن که

  توان در لينک زير نيز يافت:اين مقاله را می
 https://monthlyreview.org/2005/07/01/the-utopian-vision-of-the-future-then-and-
now-a-marxist-critique /  
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