
شهرسوسياليستى
اول گام : كرد تعريف مرحله دو در مىتوان را ــتى سوسياليس شهر
مبانىنظرىوزمينههاىفكرىبهوجودآورندهشهرهاىسوسياليستى
بيانيهكمونيستى بسترفكرىموجدشهركمونيستىوامگرفتهاز است؛
معمارى جنبشهاى در آن از پس كه است، 1848 ــال س در ماركس
ــهر ش ــد. ش متبلور «لوكوربوزيه» ــهرى ش ايدههاى ــز ني و ــاوس باه
آهنين و غيرمنعطف ــرا، اقتدارگ برنامهريزى حاصل ــتى سوسياليس
بيستم، دهه سالهاى در است. شرق بلوك كشورهاى سوسياليستى
ضربتى و سريع صورت به معموالً و پايين به باال از برنامهريزى نوع اين
آن، از پس و برنامهريزى هنگام در اصوالً ــد. ش گذارده اجرا مرحله به
برنامهريزى، از حاصل نتايج و انسانى بازخوردهاى بررسى براى مجالى
بر دولت است. نبوده قبيل اين از مسائلى و تراكم كاربرى، تغيير نظير
آنچه نتيجه در ــت. اس ــته داش احاطه طراحى و برنامهريزى امور همه
كاربرى با كامًال شود مى ديده شرق شهرهاى كاربرى نقشه در امروزه

است. متفاوت غرب، شهرهاى
تأثيرايدئولوژىدرطراحىشهرى گامبعدىمعرفىشكلشهراست؛
اكثر در كه جذابيت فاقد آپارتمانى بلوكهاى مىخورد. چشم به كامًال
كارگرى ارزانقيمت مسكن ساخت هدف با مىشود، ديده شهرها اين
ايدئولوژى فروپاشى از پس اخير ــالهاى س در تنها شدهاست. ساخته
مركز است. شده آغاز شهرها اين سيماى تغيير كه بوده ــم سوسياليس
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و اشتغال مركزيت شده، متراكمتر شهرها تجارى
روابطكارىكمرنگترشدهوبهجذابيتهاىبصرى
نظرى مبانى به توجه با مىشود. داده بها ــتر بيش
خصوصيات واجد سوسياليستى ــهرهاى ش فوق،
ويژه محوريت ــتند. هس خود به مختص كالبدى
بر باال جمعيتى تراكم و ــهر ش در اصلى ــان خياب
جمله از شهرى گونه اين در شهر كمربندى روى

ويژگىهاىكالبدىشهراست.
با سوسياليسـتى شـهر تفـاوت وجـه

مدلهاىشهرغربى
ــاختار س ميان موجود تفاوتهاى خصوص در
مناقشه غربى ــهرهاى ش و سوسياليستى ــهر ش
مانند جنبشهايى ــه ك معتقدند عدهاى ــت. اس
شهرسازىمتعارف،ضدشهرسازىوحومهگرايى،
سابق شرق بلوك شهرهاى و غربى شهرهاى در
گرفتند؛ اوج ــاص خ زمانى دوره يك در ــًا تقريب
مدل يك را ــتى سوسياليس ــهر ش نمىتوان لذا
از ديگر عدهاى مقابل در دانست. مستقل شهرى
شهرها اين فرم مستقلبودن به رأى تئوريسينها
اقتصادى شرايط متفاوتبودن را علت و مىدهند
شد، سوسياليستى شهر موجد كه اجتماعىاى و
كه معتقدند تحليلگران از عده اين كردهاند. ذكر
شهرهاى شكلگيرى در عامل مهمترين «توليد»

شهرى مدلهاى ديگر از آنها عامل، همين وجود و است سوسياليستى
(توزيكس،2004). متمايزمىكند.

درزمانحاكميت تفاوتديگردرميزانوماهيتتوسعهشهرىاست.
عواملمربوط دولتهمه كشورهاىبلوكشرق، نظامسوسياليستىدر
زمين قيمت آزاد، بازار با شهرهايى در اما مىكرد. مشخص را زمين به
قيمت دولت اينكشورها در است. پارامترها همه تعيينكننده استكه
بلكهعرضهوتقاضاستكهنبضبازارزمين،ساخت رامشخصنمىكند،
همچنينمىتوانتفاوتهاىجمعيتى دارد. اختيار در مسكنرا و ساز و
در تفاوتها اين جالبترين يافت. شده ياد شهرى مدلهاى بين نيز را
تراكمجمعيتىديدهمىشود،وقتىازمركزشهرسوسياليستىبهسمت
بهعبارتديگر خارجشهرپيشمىرويمتراكمجمعيتبيشترمىشود،
اين اما شيبنمودار«مسافتازمركزشهر-تراكمجمعيت»مثبتاست.
همچنينبرخالف (برتاود،1995). شيبدرشهرهاىغربىمنفىاست.
شهرهاىغربىكهشيبمنحنىنمودارتراكمشانازمركزتجارىشهربه
خارجبهصورتيكنواختكاهشمىيابد،درنمودارتراكمشهرهاىشرق،
اوجوفرودديدهمىشود؛معموًالتراكمقسمتهاىمركزىوقديمىشهر
كماستورأسمنحنىتراكمدرقسمتهاىحاشيهاىوپيرامونىشهر،
(برتاود دارد. قرار شده، ساخته آنها در مسكونى بلوكهاى و محلهها كه
توسعه سوسياليستى، شهر در غربى، ــهر ش خالف بر .(1997 باكلى، و
بلندمرتبهسازىنيز بهاىباالو اجاره اثرىاز و ندارد لجامگسيختهوجود

.( (اسكارپاكى،2000 نمىشود ديده مركزشهرها در
سوسياليستى شهر دارد، اعتقاد «ژلنى» كه همانگونه مجموع، در

: است اصلى ويژگى سه داراى
داراى غربى ــهرهاى ش با ــه مقايس در ــتى سوسياليس ــهرهاى ش 1

خصوصياتشهرىضعيفترىاست.
و متراكم ــارى تج مراكز ــداد تع و ــعت وس لحاظ از ــهرها ش ــن اي 2

دارند. قرار پايينترى مرتبه در خردهفروشى
و هستند مديريتى و كاربردى مراكز اكثرًا سوسياليستى شهرهاى 3
فضاهاى از شهرها اين در هستند. ابتدايى رفاهى عناصر كمبود دچار
گردهمايىهاى ــراى ب عمومى ميدانهاى و تجمع ــز مراك و عمومى

.(1996 (ژلنى، مىشود استفاده تظاهرات و باشكوه
تأثيرسياستهاىدولتىبرشكلوساختارشهرسوسياليستى
مهمترينتفاوتشهرسوسياليستىباشهرهاىغربىدرسياستهاى
غير و مستقيم بهطور سياستها اين است. نهفته مسكن حوزه دولتى
تأثير غيره و نقل و حمل اشتغال، تراكم، ــهر، ش جمعيت بر مستقيم

: است ذيل شرح به سياستها اين مهمترين مىگذارد.
زمين. كاربرى بر دولت شديد و مستقيم كنترل

شهرى. درآمد منابع بر دولت احاطه
شهردارىها. توسط سياسى تصميمگيرى و سياستگذارى عدم

دولت. توسط شهرها جمعيت و وسعت مشخصشدن
دولت. توسط مسكونى ساختمانهاى و شهرى زمين مالكيت

مقايسهتطبيقىشهرهاىدوشنبهوبرلين
و مركزى آسياى در ــنبه» «دوش ــهرهاى ش فوق، مباحث به توجه با
دورهاى كه شهرهايى عنوان به سابق) ــرق ش بلوك ) آلمان در «برلين»
تطبيققرارمىگيرند: مقايسهو مورد تحتحاكميتكمونيستبودند،
حكومتهاى سلطه تحت را گذشته نيمقرن از بيش ــهر ش ايندو
دوره اين از پس و پيش هركدام طرفى از بودند. كمونيست اقتدارگراى

كردهاند. تجربه را حكومتها از متفاوتى كامًال گونههاى تاريخى،
آسياى شهرىنهچندانبزرگدر نفرجمعيت، با700,000 «دوشنبه»
ازبك آن درصد 9 تاجيك، آن ــاكنان س درصد 83 كه ــت اس مركزى
اقليمى در و تاجيكستان پايتخت دوشنبه ــتند. هس مسلمان اكثرًا و
شدهاست. واقع كوهپايه روى بر نيز شهر خود و گرفته قرار كوهستانى

تودهها، ميان فضاى به بىتوجهى و ساختمانى توده www.earth.google.comغلبه : مأخذ
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دارد. معتدل زمستانهايى و گرم تابستانهايى دوشنبه شهر
اروپا اقتصادى و صنعتى مراكز از يكى و بزرگ شهرهاى از «برلين»
تشكيل مسيحى آلمانىتبارهاى بيشتر را شهر اين ساكنان است. بوده
مىدهند.برلين،پايتختكشورآلمانوبزرگترينشهرازلحاظجمعيت
يكى عبارتى به و است ايالتى شهر يك است. كشور اين در مساحت و
يكى عنوان به برلين مىآيد. شمار به نيز آلمان شانزدهگانه ايالتهاى از
كرده بازى مهمى نقش مختلف، زمانهاى در جهان فرهنگى مراكز از
اين بود. روشنگرى قلب «پروس»، پايتخت عنوان به قرن18، در است.

دارد. قرار مرطوب و معتدل اقليمى موقعيت در شهر
اقتصادىوجغرافيايى مشهوداستكهايندوشهربهلحاظفرهنگى،

دارند. قرار متفاوت كامًال گونههايى در
ساير نيز و بررسى مورد ــهرهاى ش كتابخانهاى و ميدانى مطالعه از
ساختار از بااليى درصد كه ــود مىش نتيجه ــتى كمونيس ــهرهاى ش
دوشنبهو سازهاىكمونيستىاست. شهرهاىامروزىحاصلساختو
برلينهردو،شهرهايىباقدمتىقابلمالحظههستندواينكههماكنون
اصلى دليل دو به است اخير سده از متأثر زيادى حد تا شهر ــاختار س
وظيفه خود، وجودى فلسفه بنابر كمونيستى دولتهاى نخست، است.
بر را توليدى شهرهاى كارگران همان حقيقت در يا شهروندان اسكان
جديد شهرهاى دولتها هدف، اين به نيل راستاى در ــتند. داش عهده
بسيارىبهوجودآوردندودربرخىشهرهاىموجودنيزمحلهسازىهاى
تمامى در گذشته قرن در جمعيت افزايش دوم، دادند. انجام بسيارى
شهرهاى در بهويژه امر اين است. داشته توجهى قابل ــد رش كشورها،
بسيار دارد، ارزش توليد براى كار نيروى عنوان به انسان كه كمونيستى
به توجه با چرا كه دريافت مىتوان شد، گفته آنچه بنابر است. مشهود
زيادى سطح هماكنون بررسى، مورد شهرهاى تاريخى زيرساختهاى

دارد. قرار كمونيستى ساختمانهاى زير در شهر از

جمعبندى
اين تبلور زندگىو و جامعه انسان، نگرشسوسياليستىبه و تفكر
سكونتى فضاهاى از گونهاى ساخت به منجر شهر كالبد در نگاه
بسيارى كرد. عوض را محله يعنى سكونت سابق مفهوم كه شد
ــهرهاى ش ميان تفاوت ــبب س اجتماعى و اقتصادى ــرايط ش از
اينجا در آنچه اما است، شهرسازى الگوهاى ديگر و سوسياليستى
شهر توسعه و رشد بر حكومت بالمنازع تسلط است، اهميت حائز
شهرها ساكنان زندگى دولتىبرشكل يكسويه و شديد كنترل و
شده خارج مردم تسلط از معمارى رشد و شكل حقيقت در است.
ــاختارهاى س از ــيارى بس اينجا در مىآيد. در دولت تصرف به و
همانند كه داده ــكونتىاى س قالبهاى به را خود ــاى ج محلى
ــانمدارانه انس اصول به توجه بدون را ــهر ش پالن پازل، قطعات
است، دولتى اقتدار حاصل كه نظام اين مىكنند. بنا شهرسازى
در بودهاند، نظام اين ــى فرمانده تحت كه ــهرهايى ش تمامى در
يكديگر از متفاوت كامًال بسترى با برلين و دوشنبه است. جريان
باالدست قواعد و قرارگرفته كمونيست چتر زير دهه چندين براى
به تاريخى بستر از ــى چشمپوش با كه مىكند متأثر را آنها چنان
داد. قرار شهرى تيپولوژى نوع يك زمره در را آنها مىتوان راحتى
شرايط در برلين ذكرشده، تاريخى دوره در كه ــت اس توجه قابل
اين اما داشتهاست، قرار دوشنبه شهر به نسبت مطلوبى اقتصادى
ارزش مقتدر، حكومت سلطه زير مؤلفهها ساير كنار در نيز مؤلفه
و مصالح برخى جنس و رنگ به صرفاً و گرفته خود به ــرى كمت
ساختار، وگرنه مىشود ختم ايوانها روى بر گلدان چند ــايد ش
نيازهاى به توجه با كه ــت اس شهر در ــونده تكرارش قالب همان

مىيابد. كاهش حداقل به آن طرح در انسانى
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