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تعری�ف  در   )Central Asia( مرک�زی«  »آس�یای 
یونسکو شامل کشورهای امروزی ازبکستان، افغانستان، 
تاجیکس�تان، ترکمنس�تان، قزاقس�تان، قرقیزس�تان، 
مغولس�تان، شمال پاکس�تان، ش�مال هند، غرب چین، 
ش�مال ش�رق ای�ران و جنوب ش�رقی روس�یه مرکزی 
اس�ت ک�ه در دومین دایره المع�ارف ش�وروی در 1957 
شامل کش�ورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 
قرقیزس�تان و قزاقس�تان و با ماهیتی سیاسی، موسوم 
به »آس�یای میانه« ش�د. البته قبل از آس�یای میانه در 
نوش�ته های دوران اسامی از آن با اصطاح »ترکستان« 
و »ماوراءالنهر« یاد ش�ده اس�ت؛ به گستره میان دو رود 
آمودری�ا و س�یردریا »ماوراءالنه�ر« گفته می ش�د و به 
بخش�ی از شمال آن که مسکن اصلی قوم های ترك بود، 

»ترکستان« می گفتند.
جفرافی�ای جوام�ع در گذر تاریخ، بس�تر ش�کل گیری 
فرهنگ ها و تمدن هایی شده که مرزبندی ها و اندیشه های 
سیاس�ی امروز س�عی دارد واقعی�ت آنه�ا را دیگرگونه 
جلوه دهد. بین ایران کنونی و س�رزمین خراسان بزرگ 
)ماوراءالنه�ر(}در اصط�اح ام�روزی، آس�یای میان�ه{ 
پیونده�ای عمیق فرهنگی و تاریخی برقرار بوده اس�ت. 
ش�ناخت آگاهان�ه تمدن ف�ات ایران به منظور روش�ن 
س�اختن س�یر و جریان فرهنگ این منطقه و آگاهی از 

تعاریف سیاسی آن، ضرورت بسیار دارد.
مقاات پرونده این شماره مجله، بخشی از دستاورد سفر 
انجمن س�فرهای پژوهشی منظر )وابسته به پژوهشکده 
نظر( در تابس�تان 1388 به آس�یای میانه است. مقاات 
حاضر عمدتاً به قیاس وضعیت شهرهای آسیای میانه در 
دوران شوروی سابق با دوره تاریخی آنها پرداخته است. 
تحقیقات دیگری در دس�ت انجام اس�ت که ویژگی های 

اختصاصی هنر و تمدن این منطقه را آشکار می سازد.
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محله؛ پیشینه سکونت در شهرهای آسیای میانه
تا اواسط قرن بيستم، در شهر های آسيای ميانه، مانند ديگر شهر های 
اسامی، محله يا همسايگی عنصر اصلی سازنده ساختار شهر بود. از 
يك سو محله، واحد پايه ای بود كه مردم محلی اغلب عمرشان را در آن 
می گذراندند. هر محله يك مركز محله داشت كه چايخانه و مسجد، 
فضاهای جمعی و تجاری، اجزای سازنده مركز محات بودند. از سوی 
ديگر، واحد پايه اجتماعی شهر نيز به شمار می رفت؛ جايی كه ساكنان 
با ارتباطات ش��خصی و فاميلی به هم مرتبط بودند، اغلب چند نسل 
را به هم وصل می كرد، در جامعه و وقايع خانوادگی مشاركت داشته 
و مردم برای كمك به يكديگر و حل مس��ائل مش��ترك در گرد هم 

.)The Aga Khan Trust For Culture, 1997( .می آمدند
محله بازتاب جامعه سنتی بود، شالوده آن شبكه خانواده پرجمعيت بود 
كه  با ساير نهادهای سنتی حمايت می شد. محله جايی بود كه ساكنان 
و فرزندان آنها در آن متولد می شدند و زندگی خود را سپری می كردند. 
ب��ه جز در مواردی كه حكومت ها يا بايای طبيعی مداخله می كردند، 
خانواده و دوستان، ساختار زندگی محلی و هويت آن را شكل می دادند. 

.)Harward University sti, 1996(
ایدئولوژی جدید و شیوه سکونت

بر اساس ايدئولوژی ماركسيسم-  لنينيس��م، فرهنگ قرون اوليه، 
نوعی فئوداليس��م توليد بود كه ميراث شهر و عناصر آن سمبل های 
فئوداليته به حساب می آمدند. شهر سنتی كه زادگاه فئوداليته و محل 
سكونت طبقه بورژوا بود، شهر مطلوب اتحاد جماهير شوروی نبود و 
بايد جايگزينی برای آن در نظر گرفته می ش��د. لذا تاريخ و در پی آن 
س��مبل ها و ميراث تاريخی بر اساس مفاهيم ماركسيسم- لنينيسم 
دوباره تعريف شد و اين گونه بود كه واحد پايه شهر های سوسياليستی 

يعنی »مايكرو رايان« پی ريزی شد.
مایکرو رایان 

»مايكرو رايان«، يك جامعه خود گردان است كه تمام آنچه برای 
آس��ايش س��اكنان نياز اس��ت را فراهم می كند. اين الگو، به همراه 
صنعتی شدن و با شاخصه عدم وجود تنوع در نواحی مسكونی خود 
را نش��ان داد. قلمرو آن با يك راه اصلی دارای خدمات حمل و نقل 
تعيين می شد و ساختمان های مس��كونی پيرامون يك باغ- حياط 
اش��تراكی و به خاطر دسترس��ی بهتر به ايس��تگاه های حمل و نقل 
عموم��ی در نزديكی راه اصلی قرار داش��ت. در محدوده مركزی نيز، 
مدارس و مهد كودك ديده شده بود. مجموعه های ساختمانی با يك 
بلوك خدماتی شامل فروشگاه مواد غذايی، چايخانه و كافه حمايت 
می ش��د، همچنين ش��ورايی به نام »دامكوم« برای حل مش��كات 
محلی، يك آرايش��گاه، بانك، پس��ت، داروخان��ه و كلوب هايی برای 

تبليغات كمونيستی نيز وجود داشت.
بل��وك س��اختمانی پاي��ه ك��ه در مناطق مس��كونی ش��هرهای 
سوسياليس��ت به مايكرو رايان معروف ش��د، از يك واحد همسايگی 
فضاهای زندگی با فرم بلوك های مش��ابه حمايت می كند. هر مايكرو 

kasravi_r@yahoo.comرضا كسروی / كارشناس ارشد معماری

ب��ا ظه��ور اتح��اد جماهی��ر 
ش��وروی در آس��یای میانه، 
شهرهای سنتی مسلمان نشین 
میراث کهن  تاری��خ،  دلیل  به 
و ب��ا توجه به »فئودالیس��م« 
قرون گذشته، نتوانستند خود 
را با ایدئولوژی جدید و تفاسیر و شیوه های 
نوس��ازی که »مارکسیس��م � لنینیسم« ارائه 
م��ی داد، س��ازگار کنن��د. در ش��یوه جدید 
برنامه ریزی برای ش��هر، محله و مرکز شهر 
سنتی جای خود را به »مایکرو رایان« )واحد 
پایه ش��هر ش��وروی( و مراکز جدید شهری 
ب��ا بلوارهای بزرگ که نماد بزرگی و عظمت 

شوروی بود، دادند.
مردم به خروج از شهر سنتی و سکونت در 
شهرهای جدید ش��وروی تشویق شدند. این 
سیاس��ت در سراسر شوروی بدون کمترین 
توجه به تفاوت اقلیم و فرهنگ نواحی مختلف 
به اجرا درآمد. با فروپاش��ی شوروی، اراده 
دول��ت برای س��اخت ش��هری ب��دون طبقه 
اجتماعی، متوقف و عمًا با شکس��ت مواجه 

شد.
   واژگان کلیدی : سکونت،  ایدئولوژی، محله، مایکرو رایان 

نمونه ای از مرکز محله مشتمل بر مسجد و فضاهای جمعی در شهر دوشنبه. این بنا ها همچنان مرکز همسایگی ها است. 
مأخذ : نگارنده، 1388
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رايان بخش��ی از يك سلس��له مراتب ارائه خدم��ات بود. چند مايكرو 
راي��ان با هم، ي��ك مجموعه بزرگتر و اس��تاندارد مس��كونی را برای 
ارائه خدمات س��طح وسيع تر شكل دادند. مايكرو رايان مجموعه های 
مس��كونی 4 يا 5 طبقه بود كه در يك بل��وك با هم قرار می گرفتند 
و دسترس��ی به آنها از طريق مس��ير س��واره، پاركينگ و راه موازی با 
.)Gangler ; Petruccioli ; Garbe, 2003( .يك بلوار بزرگ تأمين ش��د

مركز يك »رايان« مش��تمل بر يك مجموعه وسيع از مؤسسات و 
خدمات؛ يك پارك، يك استاديوم، يك سوپرماركت، رستوران و سينما 
بود. اين برنامه سازمانی صرف نظر از تفاوت های فرهنگی و اقليمی در 

نواحی مختلف  اتحاد جماهير شوروی اجرا شد.
تقابل میان شهر قدیمی و شهرجدید

الگوی »مايكرو رايان« در سراسر اتحاد جماهير شوروی تكرار شد 
و هدف آن، تبديل اين »ش��هر ايدئولوژيك« به ش��هر آينده بود. اين 
بدان معنی بود كه سياست در قبال شهر های قديمی، خالی كردن آنها 
از جمعيت و س��پردن آن به طور كامل به گردش��گران برای تحسين 
بناهاس��ت. در سيس��تم مايكرو رايان دسترس��ی به زير ساخت های 
شهری برای همه يكس��ان است. ساختار گسترده بخش جديد شهر 
در تضاد و يا رقابت با ساختار مسكونی متراكم شهر قديمی است. در 
نتيجه بخش تاريخی، عملكرد خود را به عنوان مركز ش��هر از دست 

می دهد.  
اين جابجايی جمعيت به صورت فعال توسط دولت حمايت می شد : 
كس��انی كه آپارتمان نو می خواستند، برای تعجيل در به دست آوردن 
آن، مدت كوتاهی در شهر قديمی ساكن می شدند. با اين وجود بسياری 
از مردم همچنان در شهر قديمی ماندند. شهر سنتی در مقابل تغيير، 
مقاومت كرده و به لحاظ اجتماعی همچنان نمايشگر جامعه محلی بود. 
سازمان شهری كه با محات خودنمايی می كند بسيار پايدار می نمود به 
نحوی كه دولت تاش كرد برای كنترل مؤثرتر، اندازه آنها را كوچك تر 
كند. به لحاظ تيپولوژی، شهر سنتی و شهر شوروی در مقابل هم قرار 
داش��تند؛ راه های پر پيچ و خم و ديوار های بدون بازش��و شهر سنتی 
با س��ر راس��تی و باز بودن شهر شوروی كه نس��بت فضای پر و خالی 
در آن برعكس اس��ت. حياط ها، شبكه حمل و نقل و ميادين تنها 30 

در صد س��طح محله را اش��غال كرده و 70 درصد ديگر را ساختمان ها 
تصرف كرده اند، در حالی كه در ناحيه های شهر شوروی تنها 20 درصد 
سطح ناحيه به ساختمان ها تخصيص يافته است. هرچند حياط های 
خصوصی ش��هر سنتی با حياط اش��تراكی مايكرو رايان قابل مقايسه 

اس��ت و به همان اندازه نيز دامكوم، 
مركز اجتماعی و ريش سفيد محله 
محسوب می ش��ود. به عاوه وقتی 
محدوديت های فضايی و اجتماعی 
اجازه م��ی داد، مث��ل محله عمل 
می ك��رد، به نحوی كه گاهی محله 
ناميده می ش��د كه خود نش��ان از 
تمايل نهفته مردم در بازگش��ت به 
شيوه های سنتی در تصميم گيری ها 
است.  پس از استقال جمهوری های 
شوروی سابق، مردم ساكن در مايكرو 
رايان ها دست به كار تغييرات اساسی 
در شكل ساختمان های خود شدند. 
.)Harward University sti, 1996(

1  The Aga Khan Trust For Culture(1997) Planning For The Historic City Of Samarkand,Arti Graphiche Fratelli Pal-
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 2  Anette Gangler, Attilio Petruccioli, Heinz Garbe (2003) Bukhara: The Eastern Dome of Islam : Urban Development,
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مسكن ماش��ين سكونت نيست بلكه تعريف 
آن در قال��ب محل��ه، معرف ح��دود اجتماعی 
اس��ت كه گروه های اجتماعی در جابجايی ها و 
معاشرت هايش��ان تعيين می كنند. ضرورت 
حفظ مفه��وم محله ب��ه عنوان واح��د زندگی 
اجتماع��ی، تس��هيل كننده مش��اركت  اهالی 
و ضام��ن پايداری اجتماعی توس��عه اس��ت. 
كس��الت آور بودن، بی نامی رواب��ط اجتماعی، 
فقدان نش��انه های فضايی، ش��هرت داشتن 
ب��ه حومه ه��ای خوابگاه��ی و ن��ه س��كونتی 
هشدارهايی است برای توجه بيشتر به شرايط 
جمعيتی كه ناگزير به همزيس��تی می شوند.

اجرای طرح شهر برای جامعه بدون طبقه شوروی، كاماً بر عهده دولت 
بود. با از بين رفتن اتحاد جماهير ش��وروی، عمًا تاش برای ايجاد يك 
جامعه بدون طبقه، ناتمام ماند. به عاوه، علی رغم اينكه شوروی توانست 
معماری »مايكرو رايان« ها را در سرتاس��ر آسيای ميانه توسعه دهد، اما 
در مقياس ش��هر، اين واحد پايه نتوانس��ت نقش كليدی مورد انتظار را 
در س��اخت ش��هر بدون طبقه ايفا كند و ما امروزه شاهد رواج الگوهای 
زيس��تی متفاوت از آنچه ش��وروی خواهان آن بود، هستيم. شهر سنتی 

بر پايه محات همچنان به حيات خود ادامه می دهد اما ش��هر شوروی 
علی رغم حمايت های دولتی نتوانست انتظارات را برآورده كند. رجوع مردم 
به شهر و الگوهايی كه از منظر ماركسيسم � لنينيسم، موجد طبقه بورژوا 
در شهر های آسيای ميانه است و اقبال به سبك های معماری زمينه گرا 
كه نمونه عالی آن در سنت معماری و شهر سازی آسيای ميانه، تاريخی 
طوانی دارد، اگر نشانه قطعی پيروزی شهر سنتی آسيای ميانه بر شهر 

شوروی نباشد، حداقل، شكست طرح شهر ايدئولوژيك را اثبات می كند.
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