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جامعهباورى يا سوسياليسم
سيستم يك به كه بودند ــانى كس ــتها سوسياليس ــتين نخس
مخالف موجود اقتصاد ــردى ف نظام با و ــتند داش اعتقاد اجتماعى
آن هدف ــه ك ــت اس ــتى سياس يا تئورى ــم» «سوسياليس بودند.
اموالـ زمين، سرمايه، توليدـ ــايل وس بر جامعه نظارت يا مالكيت
اختالفنظرها تعريفى، چنين ــت. اس همگان ــود س به آنها ادارة و
را ايدئولوژى اين بىشمار مدعيان و ــتها سوسياليس روشهاى و
نظارت و «مالكيت مفهوم پيچيدگى دليل به لذا، نمىكند ــن روش

نيست. ممكن سوسياليسم از مانع و جامع تعريف يك عمومى»

سوسياليستى شهر
اهدافومحورهاىفلسفىبنيانگذارانسوسياليسمرااوضاعنابسامان
كارگرانبهلحاظوضعيتنامطلوبمسكن، طبقاتضعيفاجتماعىو
آرمانشهر در كارگران مىداد. تشكيل ... و شهروندى حقوق بهداشت،
پراكنده هم با بىارتباط تودههاى صورت به قبًال كه ــتى، سوسياليس
ــرده فش هم به بدنهاى بودند، ــته گسس هم از متقابل رقابت اثر در و
تبلور شاخصههاى مهمترين از برخى مىدهند. ــكل ش را يكنواخت و

: از است عبارت شهر در سوسياليسم انديشه
مقاصد براى زمين اجارههاى از ــتفاده اس و زمين مالكيت الغاى 1

عمومى.
تأمين ــراى ب تصاعدى و ــنگين س درآمدهاى از ــات مالي ــذ اخ 2

جامعه. هزينههاى
دولت توسط نقل و حمل و ارتباطات ابزار اعتبار، تمركز انحصار 3

يكسان. و هماهنگ توزيع براى

سوسياليستى شهرى منظر
توليد ابزار ــز تمرك هرچه ــم، سوسياليس نظريهپردازان نگاه در
مىشود. بيشتر نيز كارگر طبقه موقعيت نگونبختى باشد، ــتر بيش
بانكها، براى ساختمان تأسيس با آنها ثروت افزايش و شهرها ترقى
فقرا تراموا، ورود و ــل نق و حمل ترافيك، براى خيابانها ــض تعري
پيشرفت با همراه ــرارت ش مىراند. شهر شلوغ ــيههاى حاش به را

زندگى محــل عنوان به شــهر
بشر دســتاورد پيچيدهترين و
فراوانى تحليلهاى و نقد مورد
كه بدانجــا تــا گرفتــه قــرار
نمادهاى و شــهر به پرداختن
چهرهاى نيز بيستم قرن در آن
علوم اســت. گذارده نمايش به خود از را تــازه
محيط، از انسان درك و شناخت حوزه در جديد
از يكى منظر كه كرده باز را تفسير جديد راههاى
و فلسفى پايگاه داشتن با منظر اســت. علوم اين
متقابل ارتباط در را نوينى نظريات علمى، تئورى
شهر، به منظر نگاه مىكند. ارائه محيط و انسان
بســيارى با تقابل در و بوده آن كالبد از فراتــر
شهر منظر، نظريه است. كالسيك نظريههاى از
به و مىكند تغيير كه مىبيند پويــا موجودى را
انســان نگاه و جامعه فرهنگ، دامنه خود، دنبال
است واقعيتى شهرى منظر مىدهد. تغيير نيز را
و تاريخ» در شهر «كالبد توأمان تجربه از كه پويا
بنابراين مىشود. حادث شهر» فيزيك در «انسان
منظر عناصر مىتوانند شــهر مختلف فضاهاى
: از است عبارت جمله آن از كه باشــند شهرى
پوشــش جمعى، فضاى نظرگاه، ميدان، كوچه،

. ... و نشانه نقاط گياهى،
عنصر سه بررسى با است درصدد نوشتار اين
منظر از نشــانه نقاط و جمعى فضاى خيابــان،
قرائت به تركمنستان) (پايتخت آباد عشق شهرى
محصول كه شــهرى عنوان به شــهر اين منظر

بپردازد. است، سوسياليسم انديشه

مردم، شـهرى، منظـر سوسياليسـم، : كليـدى واژگان
آباد. عشق حكومت،

معمارى دكتراى پژوهشگر / بار آتشين محمد

اجتماع. و كار عرصههاى در زنان حضور و شهر در حداقلى فضاهاى : بلشويكها رسيدن قدرت به اوايل مسكو، شهر
نظر پژوهشكده اروپا، شرق، بلوك به سفر اسناد آرشيو : مأخذ

babak.atashinbar@gmail.com
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هرچه مىكند. رشد ــهرها ش گسترش و سرمايه ــت انباش صنعت،
نيروى از و انباشته تجارى و صنعتى شهرهاى در سريعتر سرمايه،
فقير محالت بدبختى شود، ــتفاده اس بيشتر استثمار قابل ــانى انس

مىشود. بيشتر نيز كارگرنشين شدة
قابل ارزانقيمت، يكسان، ــهرها؛ ش اين مسكونى محلههاى لذا
ادارى بخشهاى بود. امكانات حداقل با و اقشار همه براى استفاده
اّما مىيافت ــترش گس بود، جامعه عموم به متعلق كه فرهنگى، و
بنابراين مىشد. داشته نگه كوچك بسيار بازرگانى و تجارى بخش
همگن منظرى شهرها، در سوسياليسم نفوذ از متأثر شهرى منظر
جامعه منافع حداكثر و فردى منافع حداقل به كه بود يكنواخت و
شرح به سوسياليستى شهرى منظر ويژگىهاى برخى مىكرد. رو

: است زير
همگن و يكسان فضاهاى

اجتماع مختلف سطوح همجوارى
آزاد دنياى با ارتباط عدم

هم از مجزا نوساز و قديمى بخش دو
خصوصى اقتصاد و تبليغات كاهش
شهر در عمومى تجهيزات افزايش

شهرهاى در عميقتر ــى بررس با
ــر عناص ــوان مىت ــتى، سوسياليس
موارد به را شهرها اين منظر اصلى

: كرد خالصه زير
جامعه با ــارزه مب نماد ــان، خياب

بورژوازى
و برابرى ــاد نم ــى، جمع ــاى فض

عدالت
ــاى گروهه ــاد نم ــانه، نش ــاط نق

مردمى

عشقآباد شهرى منظر عناصر بررسى
هكتار هزار سى حدود وسعتى با تركمنستان پايتخت عشقآباد،
برگرفته را آن و بوده ــكآباد» «اش قديم در ــهر ش اين نام ــت. اس
مىدانند. ــكانيان اش ــله سلس بنيانگذاران از ــك» «اش ايرانى نام از
سال در مىگردد. باز ميالد از قبل اول ــده س به ــهر ش اين قدمت
«پالتارسك» به ــويكها بلش حكومت ــيدن رس قدرت به با 1920
1924 سال در شوروى جمهورى ــكيل تش از پس و داد نام تغيير
زيادى تعداد سال، 10 طى و اعاده ــقآباد عش يعنى آن ــابق س نام
هنرستان و راهآهن ايستگاه معلم، تربيت ــگاه دانش صنعتى، واحد
دوم جهانى جنگ سالهاى در شد. ساخته شهر اين در ــيقى موس
ادارات و ــات مؤسس پذيراى بىطرف ــهرى ش عنوان به ــقآباد عش
شهر فرهنگى و علمى صنعتى، ــعه توس در امر همين شد. ــكو مس

داشت. بهسزايى تأثير
خيابان

حيات در كه ــت اس ــهرى ش منظر عناصر اصلىترين از خيابان
عشقآباد، خيابانهاى دارد. عهده بر مهمى نقش شهروندان مدنى
خاص گروهى براى مىرسد نظر به كه ــتند هس پرهزينه فضاهايى
شكلگيرى محصول خيابان ــهر، ش اين در ــت. اس ــده ش طراحى
آنها پديدآمدن از پس كه ــت نيس شهر اصلى فضاهاى ــاخت س و
كه است ــتقل مس محصولى بلكه ــود، ش گذارده نمايش معرض به
ويژگىهاى از بنابراين ــود». مىش «ساخته فضاها ــاير س با موازى
آنها جداره در بافت شكلگيرى عدم ــهر، ش اين خيابانهاى اصلى
همجوار بافت بتواند تا نداشته را آن فرصت خيابان، گويى ــت. اس
عدم ــقآباد، عش خيابانهاى ــتورىبودن دس دهد. ــكل ش را خود
استفاده شدهاست. ــبب س نيز را خيابان در مردم اجتماعات حضور
را فراوانى جاذبههاى اينكه ــم علىرق تجمالتى، و زيبا ــارى معم از
داشتن با اما آورده بهوجود ــور كش آن فقير و كمدرآمد مردم براى
كه چرا است. ــاكنين س از خالى پركار، معمارى و بزرگ ــى مقياس

.1388 نگارنده، : مردم؟مأخذ يا دولت سهم آرچابيل؛ خيابان

برخــالف آبــاد عشــق شــهرى منظــر
تبلــور دولــت، آرمانگرايانــه شــعارهاى
حضور بلكه نيســت جامعهباور انديشــه
دولتى و دار ســرمايه مقتــدر، گروههــاى
ساخت در سنگين هزينههاى واســطه به
آباد»، عشــق نمايشِى «شــهِر نگهدارى و
دو بين طبقاتــى زيــاد اختــالف به منجــر
شدهاســت. حكومــت و مــردم حــوزه
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حاصل بلكه نيامده ــد پدي ــهر ش اجتماعى حيات از خيابانها اين
است. اقتدارگرا تفكرى

كه است عشقآباد شهر «آرچابيل» خيابان موضوع اين ــاهد ش
: از است عبارت آن ويژگىهاى

خيابان اطراف در ــرمايهدارى س دانههاى همچون ــاختمانها س
مىشوند. ساخته

مىسازد. را خيابان دولت،
است. مشهود كامًال خيابان در حداكثرى و عمومى نظم

است. يكنواخت آن نماهاى
جمعى فضاى

كه ــتند هس ارگانيك و خودبنياد ــى فضاهاي جمعى، ــاى فضاه
ــود مىش پررنگ ــاكنين س اجتماعى حضور دليل به آنها ــت اهمي
ــقآباد عش ــهر ش در اما ــت. اس ــهروندى ش زندگى تجربه مكان و
متكى ــهر، ش اين جمعى فضاهاى ــت. اس داده رخ برعكس اتفاقى
مقياس را آنها اهميت كه ــت اس ملى ــمبلهاى س و ــمه مجس بر
جامعه فرهنگ با فضاها اين مىكند. تعيين آن انسانىتر فرا هرچه

از عروسكى نمايشى واقع در و نداشته مطابقتى هيچ ــتان تركمنس
هستند. آزاد دنياى

نشانه نقاط
كه ــتند هس ــهر ش در طبيعى يا مصنوع عناصر ــانه، نش ــاط نق
ارزشها نوع و جايگاه نشانهها، ــند. مىبخش اعتال را شهر خوانايي
مهمترين از ــد. مىگذارن نمايش به را ــهري ش روزمره ــي زندگ در
است «روحى» مسجد مركزى، آسياى و شهر اين در ــانه نش نقاط
ــتان، تركمنس حكومت رئيس ــازوف»، ني ــراد «صفرم ــط توس كه
ساخته فرانسوي ــركت ش يك توسط ميالدى 2004 ــال س حدود
مترمربع 17500 بر بالغ آن مساحت كه مسجد اين ــاخت س شد.
مسجد اين برداشت. در هزينه دالر ميليون 100 به نزديك ــت، اس
حكاكيهايي آن ديوارهاي بر و دارد را نمازگزار هزار 10 گنجايش
نقش نيازوف، مراد صفر ــعر ش دفتر نما»، «روح از ابياتي و قرآن از
و خانواده ارزشهاي به احترام براي رهنمودهايي كه ــت اس بسته
همتراز را آن تركمنستان دولتي رسانههاي و دارد را ــتي وطنپرس

كردهاند. قلمداد انجيل و قرآن با

سنتى مردمى با بزرگ ــهرى ش عشقآباد
حال در ــده، فريبن ــرى ظاه با كه ــت اس
براى ــت. اس آزاد ــاى دني به خود ــه عرض
سلطه تحت ــالها س كه ــقآباد عش مردم
با ارتباطى و ــد بودن ــتى سوسياليس افكار
ــتهاند، نداش بيرون دنياى و آزاد ــارت تج
كه غربى ظاهر با ــهرى ش از برخوردارى
توجه قابل مىبينند، عمومى رسانههاى در
شهرى مديران طرف از ــقآباد عش ــت. اس
در پايين به باال از و ــتورى دس صورت ــه ب
مديران گرچه است. شدن» «ساخته حال
آزاد افكار ارائه در سعى ــقآباد عش شهرى

افكار نفوذ اما هستند، ــهر ش قالب در خود
حدى به ــان آن فرهنگ در ــتى ماركسيس
همان ــداوم ت آنان، ــهرهاى ش كه ــت اس
ــمبلهاى س كه تفاوت اين با ــت اس افكار
و ملى ــمبلهاى س به را خود جاى فردى

: است داده حكومتى
مىشود ــروع ش خيابان از آباد ــق عش
ــكل ش را خود بافت تا ــه نيافت ــت فرص و
در سرمايهدارى نماد به خيابان، لذا دهد.

است. شده تبديل منظرشهرى
و خودبنياد ــى نقاط جمعى ــاى فضاه
شهر جاىجاى در كه نيستند مردمساالر

و حكومت اقتدار ــاد نم بلكه آيند، ــد پدي
مىآيند. حساب به دولت

اراده ــاى گوي ــهر ش اين در ــانه نش نقاط
مردمى. خواستهاى تبلور نه است حكومت
ــالف برخ ــاد آب ــق عش ــهرى ش ــر منظ
انديشه تبلور دولت، آرمانگرايانه شعارهاى
گروههاى حضور بلكه ــت نيس جامعهباور
ــطه واس به دولتى و ــرمايهدار س مقتدر،
نگهدارى و ساخت در سنگين هزينههاى
زياد اختالف آباد» عشق ــِى نمايش «شهِر
را حكومت و مردم حوزه دو بين طبقاتى

است. شده سبب

جمعبندى
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