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And that anyone who is without a city-
state, not by luck but by nature, is either 
a poor specimen or else superhuman. 

Like the one Homer condemns, he is also clan-
less, lawless, and homeless” (Aristotle’s Poli-
tics, Book I)

ارسطو در کتاب »سیاست«، کتاب نخست، شهر را نوعی اجتماع می داند که به قصد 
خیر برپا می شود. مفهوم خیر و سعادت یکی از مسائل بنیادین در نظام فکری ارسطوست. 
سعادت یا ائودایمونیا1، خیری است که ارسطو به عنوان غایت زندگی انسانی در نظر می گیرد؛ 
او فیلسوفی واقع  گرا و غایت گراست و در غایت گرایی همواره آنچه حاصل می شود، اهمیت 
دارد. برای ارسطو نیز ِمالک، سعادت آدمی است و هر عملی که منجر به چنین غایتی نشود 
بیهوده و بی معناست. او برخالف افالطون تمایلی به ترسیم مدینۀ فاضله و جامعۀ آرمانی 
ندارد و تالش می کند تا با بررسی و مقایسه میان حکومت های گوناگون، آنچه می تواند 
ایدئال جامعۀ بشری باشد را بیابد. از نظر ارسطو انسان بنا به طبیعتش زیست اجتماعی 
داشته  اجتماعی  زندگی  که  اوست  طبیعت  و  کند  زندگی  نمی تواند  دیگران  بدون  و  دارد 
باشد. ارسطو کامل ترین اجتماع انسانی را در »ُپلیس« یا شهر می داند. درست است که 
مفهوم مورد نظر ارسطو از شهر با شهرهای کنونی متفاوت است، با این حال کمال مطلوب 
را در رسیدن به چنین اجتماعی می داند. نکتۀ حائز اهمیت در نظر ارسطو این است که شهر، 

اجتماعی است برای بهتر زیستن و غایت آن سعادتی است که نصیب همگان می شود.
به نظر می رسد که برای ارسطو اصالت جامعه بر اصالت فرد و شهر، بر اعضای آن برتری 
دارد. در واقع او شهر را غایتی می داند برای رسیدن به خیر برین یا همان سعادت؛ سعادتی 
که باید تمام اعضای شهر و شهروندان برای نیل به آن بکوشند. »شهر به خودی خود بر فرد 
باید  ناگزیر  برآورند،  را  نیازهای خویش  تنهایی  به  افراد چون نمی توانند  زیرا  مقدم است؛ 
به کل شهر بپیوندند«. ارسطو در کتاب سوم سیاست تمام شهروندان را به سان ناویانی 
)کشتی داران( در نظر می گیرد که همگی سوار بر یک کشتی  هستند و هریک به  تنهایی با هر 
وظیفه ای مسئول امنیت و سالمت کشتی اند. با این مثال می توان دریافت آنچه ارسطو از 
خیر عمومی یا خیر مشترک می گوید چه چیزی است. او معتقد است که تمامی شهروندان 
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است،  بی  وطن  تصادف،   اثر  بر  نه  و  طبع  روی  از  که  کس  آن  »و 
مردی  همان  به  و  او  از  برتر  یا  است  آدمی  از  فروتر  یا  موجودی 
می ماند که هومر در نکوهش او گفته است: بی قوم و بی قانون 

و بی خانمان.« )ارسطو، سیاست، کتاب نخست(

؛ صورتی بالقوه از مدینۀ فاضله  شهر
“
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در تأمین امنیت،  سالمت و نگهداشت شهر خویش 
که  همان طور  دارند،   آن  در  سهمی  و  مسئول اند 
همان  این  هستند.  شریک  شهر  عمومی  خیر  در 
پرسشی است که ممکن است هریک از شهروندان 
شوند.  مواجه  آن  با  خود  اجتماعی  زندگی  در 
به راستی مسئول حفظ شهر از هر منظری چه کسی 
از  است؟ چه کسی می تواند ضمانت دهد که شهر 
کمال  به  رو  و  است  درستی  و  امنیت  در  لحاظ  هر 
را مسئول  تنها حاکمان  آیا می توان  مطلوب دارد؟ 
شهروندان  تنها  باید  آن،  برعکس  یا  دانست؟  شهر 
را مسئول حفاظت و نگهداشت شهر دانست و این 

وظیفۀ شهروندی را به آنان تحمیل کرد؟
شهر  مفهوم  داشت  مدنظر  همواره  باید  آنچه 
آلمانی،  متفکر  اشتراوس2،  ارسطوست.  نظر  در 
و  می گیرد  نظر  در  شهر  کلمۀ  معادل  را  فرهنگ 
آن  گذشته  معنای  به  دیگر  شهر  که  است  معتقد 
نباید  را  شهر  نگهداشت  بنابراین  نمی شود؛  تعبیر 
گرفت.  نظر  در  آن  ظاهری  امنیت  و  حفاظت  تنها 
مفهومی  در  شود،  حفاظت  آن  از  است  قرار  آنچه 
که  است  فرهنگ  است.  »فرهنگ«  همان  کلی تر 
و  می کند  ایجاد  تعلق  احساس  می آفریند،  هویت 
درصدد پیوندی با گذشته و سنت برمی آید. هرگونه 
بی اعتنایی به مقولۀ فرهنگ، بی اعتنایی به هر کدام 
از سویی دیگر بی اعتنایی به شهر  و  این مفاهیم  از 
باز  دنبال  به  و  شویم  جزئیات  وارد  اگر  حتی  است. 
چیزی  شهر  که  درمی یابیم  باشیم،  تعبیر  این  کردن 
جدا از اعضای خود نیست و اعضای آن چیزی جدا 
از افراد، مکان ها،  از فرهنگ نیستند. شهر متشکل 
جزئیات  و  ساختمان ها  نوستالژی ها،  و  خاطره ها 
دیگری  است که ذیل آن قرار می گیرند و تفاوت اعضا 
نشان  دیگر  شهر  با  را  آن  تشکیل دهندۀ  اجزای  و 
محدوده ای  تنها  را  شهر  اگر  که  چه بسا  می دهند. 
با  سربازان  از  جمعیتی  کنیم،  فرض  خط کشی شده 
و  امنیت  پس  از  می توانند  مکفی  مزایای  و  حقوق 
حفاظت آن بربیایند؛ از همین رو، نمی توان شهر را 
تنها محدوده ای جغرافیایی در نظر گرفت که باید از 
آن پاسداری کرد. شهر همانند وطن معنایی فراتر از 
دارد. شهر دربرگیرندۀ   آن  و متداول  تعبیر متعارف 

هر آن چیزی است که پیش از ما زیسته است و به ما 
انتقال یافته و ما مسئول حفاظت از آن و انتقالش 
به آیندگان هستیم؛ یعنی شهر حامل گذشته، حال 
از گذشته،  پایداشت  آن  از  پایداشت  آینده است.  و 
این  با  است.  شهروندان  از  کدام  هر  آیندۀ  و  حال 
حال احساس تعلق خاطر به سرزمین، یا در مقیاس 
القا  را  آن  بتوان  که  نیست  امری  شهر،  به  کوچک تر 
کرد، بلکه یک ضرورت و رابطه ای دوسویه میان شهر 
و انسان است. گاهی این رابطه از سوی فرد نادیده 
یا  تغییر  دنبال  به  بی آنکه  فرد  و  می شود  انگاشته 
مدینۀ  یافتن  دنبال  به  باشد  خود  پیرامون  اصالح 
فاضله ای است که دیگری در قالب شهروند ساخته. 
تحت  عبارتی  از  نخست  کتاب  همان  در  ارسطو 
استفاده  چوپانان  برای  خانه به دوش«  »شبانان 
می نامد؛  مردمان  تن آساترین  را  آنان  و  می کند 
کار  به  آنانی  برای  را  عبارت  این  اینجا  در  می توان 
آماده اند،  اتوپیایی  برد که همواره در جست و جوی 
اینان به مثابۀ شبانان خانه به دوش به تعبیر ارسطو 
هستند که بی آنکه زحمتی بر خود هموار کنند، مایۀ 
زندگی خود را از دیگری به دست  می آورند. اتوپیایی 

که دیگری در شهر یا جغرافیایی دیگر ساخته است.
خانه به دوش اند.  شبانان  ایشان  »تن آساترین 
مایۀ  کنند،  هموار  خود  بر  زحمتی  بی آنکه  اینان 
از دام های اهلی به دست می آورند؛  را  زندگی خود 
جایی  از  چراگاه  پی  در  باید  رمه هایشان  چون  اما 
آن ها  ناگزیر در پی  نیز  بروند، شبانان  به جای دیگر 

می افتند، گویی که کشتزاری جاندار را می پروند.«
و  محیط  تغییر  به جای  که  خانه به دوشانی 
معجزه ای  و  دیگری  تالش  انتظار  در  خود  پیرامون 
از اتوپیایی خیالی اند. به راستی مدینۀ فاضله را چه 

کسی می سازد؟
شهروندی  وظیفۀ  از  ارسطو  که  است  درست 
نتیجه  دیگر  جایی  در  حال  این  با  می گوید،  سخن 
نزدیکی  بسیار  نسبت  شهر  یک  غایت  که  می گیرد 
آن سرزمین دارد که  بر  افراد حاکم  به غایت مدنظر 
همان  رژیم  حقیقت  در  می نامد.  رژیم  را  آن  ارسطو 
سیاست حاکم بر هر شهر یا سرزمین است که تأثیر 
همین  از  دارد،  آن  ساکنان  و  شهر  بر  مستقیمی 
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سلطۀ  تحت  که  گرفت  نظر  در  شهروندانی  وظیفۀ  تنها  را  شهر  نگهداشت  نمی توان  رو 
با نسبت  بنابراین در چنین وضعیتی ما نه تنها  سیاست های غالب حاکمان خود هستند. 
شهر و انسان مواجهیم، بلکه همواره باید نسبت دیگری را پیِش رو قرار دهیم و آن نسبت، 
شهر با سیاست های شهری است؛ با پذیرش چنین نسبتی ضرورت نسبت سومی در میان 

می آید و آن نسبت شهروند و سیاست شهر است.
 ارسطو بر این باور است که تغییر )رژیم( سیاست، شهر را به شهر دیگری تبدیل می کند. 
شاید به همین دلیل است که او شهر یا صورت یک شهر را موضوع سیاست می داند. بنابراین 
زیرا  است؛  توتالیتر3  رژیم  در  شهروندی  از  متفاوت  بسیار  دموکراسی  رژیم  در  شهروند  یک 
شهروند به رژیم سیاسی وابسته است تا آن اندازه که ممکن است یک شهروند بد در رژیم 
توتالیتر یک شهروند خوب در یک رژیم دموکراسی باشد. از همین رو، ارسطو سیاست های 
حاکم بر شهر را صورت یک شهر می نامد که در حقیقت مشخصۀ یک شهر است. صورت شهر 
نیز ارتباط مستقیمی با غایت شهر دارد که این غایت به واسطۀ انسان هایی تعیین می شود 
که حاکمیت را در دست دارند؛ از همین رو، صورت یک شهر و پایداری آن در حقیقت منوط 
به حاکمان یک شهر است که چه غایتی برای آن در نظر گرفته اند. این غایت تأثیر بسزایی بر 
رفتار شهروندان دارد،  بدین سبب، پیش از اندیشیدن به اینکه چطور می توان از یک شهر 
پایداری کرد باید سیاست های شهری را مدنظر قرار داد که بسیار ناپایدار است؛ یعنی با هر 
تغییر در سیاست های شهری، صورت شهر به هم می ریزد که در واقع صورت هر شهر همان 
چیزی است که بخش مسلط آن و طرفداران هر رژیمی طلب می کنند و ممکن است آنچه هر 
رژیمی به عنوان غایت شهر در نظر می گیرد، در واقع به نفع شهر و عموم شهروندان نباشد 

و گاهی در جهت تخریب آن پیش رود.
هر رژیمی غایت های متفاوتی برای صورت شهِر تحت حکومت خود دارد که ممکن است 
همسو با غایت سیاست های سابق یا بعدی شهر نباشد، یعنی گاهی ممکن است چنین 
غایاتی شهر را به ویرانی ببرد. اینجاست که نمی توان از شهروندان انتظار داشت که مانند 
آنچه باید دنبال  بنابراین  را دنبال کنند؛  شهروندی خوب غایت هر سیاست حاکم بر شهر 
گزند،  از  را  آنچه می توان شهر  به  برای رسیدن  و تالش  شود، سعادت واقعی شهر است 
بتواند  که  فاضله ای  مدینۀ  جست وجوی  در  را  شهر  نمی توان  کرد.  حفظ  ویرانی  و  آسیب 
انتظارات یک شهروند را پاسخ دهد به حال هر سیاست گذاری رها کرد. سعادت فرد در گروی 
از  آن چیزی است که یک شهروند می سازد و  سعادت شهر است و داشتن مدینۀ فاضله 
آن پایداری می کند. در حقیقت فرد با پایداری از شهر، مقابله با سیاست های غلط شهری، 
توجه و حفاظت از شهر، از خود و هر آنچه او و دیگران را می سازند حفاظت می کند. به قول 
ارسطو، تحقق فضیلت در شهر سعادت فردی را نیز به دنبال دارد و این سعادت فردی جز با 
اندیشیدن و مشارکت جمعی و تدبیر در هر عملی حاصل نخواهد شد. بنابراین هر شهری، 

صورتی بالقوه از مدینۀ فاضله ای است که فعلیت نیافته است. 
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