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شهر و عدالت سوسیالیستی

چکیده
عدالت در رفتار هر فرد با افراد ديگر و در رفتار حكومت و قوانین با افراد جامعه بروز پیدا می کند. عدالت اجتماعی گونه ای از عدالت 
بوده که بیانگر اين مفهوم بین جامعه است. انتخاب شعار عدالت از مدرنیته1 توسط مارکسیسم باعث شد تا برقراری عدالت اجتماعی 
ايده اصلی در حاکمیت و تبلور شهرهای کمونیستی باشد. ايده ای که مفهوم متفاوت آن براساس انديشه مارکسیستی موجب پیدايش 
شهرهای متمايز سوسیالیستی شد. به دنبال اين تمايز سؤاالت پژوهش مطرح می شود : تعبیر مارکسیست ها از عدالت اجتماعی چیست؟ 

و مصداق ها و راهكارهای به دست آمده از اين تعبیر به چه صورت در ايجاد شهرهای سوسیالیستی تأثیرگذار بوده اند؟
در فرهنگ مارکسیستی مقصود از عدالت اجتماعی برقراری تساوی بین شهروندان و دست يافتن به برابری اقتصادی است. هدف در اين 
نگرش تأمین نیاز مردم و توزيع کاال به صورت مساوی و همگون سازی بین آنهاست که اين مفهوم پس از برقراری تساوی و نابودی نظام 
سرمايه داری از بین می رود. براساس اين نوع تفكر شاهد راهكارهايی برآمده از ايده عدالت اجتماعی در نظام رهبری و ساخت شهرهای 
سوسیالیستی در تمام اليه های شكل دهنده آن هستیم که اين راهكارها بر اساس نمونه های بیان شده در شهرهای دو کشور گرجستان 
و ارمنستان در چهار قالب تشريح می شوند. در اين مقاله همچنین به بررسی نحوه و میزان مشارکت دولت و مردم در دست يافتن به ايده 

عدالت اجتماعی مارکسیستی در شهر پرداخته می شود که میزان اين مداخله شكل دهندۀ منظر شهرهای سوسیالیستی است.

واژگان کلیدی 
 شهر سوسیالیستی، عدالت اجتماعی، اقتدارگرايی، اجتماع گريزی، اقتصاد الحاقی، تاريخ گريزی.

اين مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی »هنر و تمدن قفقاز« و برداشت های میدانی 
سفر مطالعاتی آن در سال 1392 است که در مرکز پژوهشی نظر انجام شد.
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مقدمه
است.  دگرگونی  دستخوش  پیوسته  زنده  موجودی  همچون  شهر 
اين دگرگونی در گذر زمان، شكل  شهرها را به سوی هدف های 
ويژه ای سوق می دهد. برخی از شهرها امروزه از شرايط سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام های حاکم بر خود اثر می پذيرند 
که نه تنها در کالبد و فیزيک، بلكه در هر زمینه نشان از چیرگی 
ايده ها و انديشه های فرمانروايان و گردانندگان شهرها دارند. فضای 
شهری را در واقع  می توان تولیدی اجتماعی- اقتصادی دانست که 
بازتابی از کارکردهای سیاسی و اقتصادی است. عدالت اجتماعی 
ايده مشترک بسیاری از انديشمندان و رهبران سیاسی کشورها بوده 
است که براساس آن بسیاری از شهرها در زمان ها و مكان های 
مشترک  ايده  اين  از  متفاوت  تعبیرهای  شده اند.  ايجاد  مختلف 
اساس تفاوت در سازمان فضايی شهرها در مناطق مختلف است. 
به گونه ای که شهرهايی که در سايه انديشه های ايرانی- اسالمی 
نظام  در  شهرها  از  متفاوت  بسیار  می کنند،  رشد  و  می آيند  پديد 
سوسیالیستی  هستند و دو فضای جغرافیايی و دو جهان متفاوت 
تحقیقات  پژوهشگران  تاکنون  می آورند.  پديد  خود  ساکنان  برای 
وسیع و متعددي در مورد چگونگي ساختار، شكل و سیاست هاي 
دولتي شهرهاي سوسیالیستي انجام داده اند. همچنین رابطه میان 
سیاست هاي سوسیالیستي کشورهاي بلوک شرق، توسعه شهري و 
طراحي و ساخت شهرهاي جديد در اين کشورها نیز مورد بررسي 
است  مفهومی  عدالت،  از  مارکسیست ها  تعبیر  است.  گرفته  قرار 
که در اين پژوهش براساس آن راهكارهای برخاسته از اين تعبیر 
خاص و تأثیرگذار در ايجاد شهرهای سوسیالیستی بیان می شوند؛ 
راهكارهايی که موجب تمايز اين شهرها در بسیاری از زمینه ها از 

ساير مدل های شهری شده است. 

فرضیه
نسبی بودن مفهوم عدالت در فرهنگ کمونیستی تعبیری است که با 
برقراری مساوات و از طريق تأمین نیازها از بین می رود. اين تعبیر 
خاص از عدالت، اساس ايجاد شهرهای سوسیالیستی با غلبه حاکمیت 
برای حذف جامعه طبقاتی است که دستوری بودن،  دولت در شهر 

يكنواختی و عدم تكثر در اين شهرها را منجر می شود.

مفهوم عدالت در اندیشه سنتی و مدرن
مفهوم عدالت از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده و يكی از مفاهیم 
محوری هرگونه انديشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشكیل 
می دهد. عدالت را اساساً می توان به عنوان اصل )يا مجموعه ای از 
اصول( در نظر گرفت که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود 
آمده است )هاروی، 1376(. انديشمندان نیز هرکدام برداشتی از اين 
مفهوم را ارائه کرده اند که به طور کل در دو قسمت انديشه سنتی 

و انديشه مدرن مطرح است )برخی نظريه های اجتماعی، 1391( :
و  تناسب  مثابه  به  افالطون  نظر  از  عدالت  سنتی،  انديشه  در 

قرارگرفتن افراد جامعه در طبقات خاص خود است. در اين انديشه 
از نظر »ارسطو« عدالت به مثابه شايستگی و لیاقت است. ارسطو 
روابط  در  عدالت  از  مفهوم  دو  به  انديشه ای  چنین  چارچوب  در 
و  توزيعی  عدالت  يكی   : می کند  اشاره  انسان ها  میان  اجتماعی 

ديگری عدالت تعويضی- جبرانی.
و  طبیعی  مواهب  و  منابع  توزيع  اول چگونگی  مفهوم  از  منظور 
و  منزلت  برحسب  بايد  که  است  جامعه  اعضای  میان  اجتماعی 
مرتبه اعضای جامعه صورت گیرد و منظور از مفهوم دوم رعايت 
نقل  به  به معنای عام کلمه است )غنی نژاد  تساوی در دادوستد 
اجتماعی  عدالت   .)1391 اجتماعی،  نظريه های  برخی  مقاله  از 
و  تلقی  شايستگی ها  و  استحقاق ها  تناسب ها،  رعايت  مثابه  به 
بودند  معتقد  گروه  اين  است.  مسلمان  انديشمندان  برداشت 
بايد فرصت ها و  توانايی ها و شايستگی ها  استعدادها،  با  متناسب 
امكانات توزيع شود )برخی از نظريه های اجتماعی، 1391(. شعار 
برابری انسان ها صريحًا در قرآن بیان شده و تفاوت انسان ها را 
نژاد  انسان و نه  به تقوی، که امری اکتسابی و وابسته به رفتار 
حجرات  سوره   13 آيه  در  است.  کرده  مربوط  اوست،  خلقت  و 
آمده "بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست" اين ديدگاه 
مفهوم شهر را از حريم طبقات برگزيده به مكان همۀ شهروندان 

تبديل کرد )منصوری، 1392(.
نظر  را صرف  انسان ها  همه  حقوقی  برابری  مدرن،  انديشمندان 
از تعلق نژادی، قومی، طبقاتی و غیره را مفروض می گرفتند. در 
برابری  مثابه مساوات و  به  را  نیز می توان عدالت  رويكرد جديد 
دوران  مساوات طلبانه، خاص  و  برابرگرايانه  تلقی  کرد.  برداشت  
طبیعی  برابری  را  اصل  قدما  برخالف  متجددان  است.  مدرنیته 
نژاد و قوم و  تفاوت های ظاهری و  قرار دادند و  انسان ها  همه 
قبیله و تعلقات اجتماعی، طبقه، گروه، صنف را ذی ربط به بحث 
ارگانیک  و  مراتبی  سلسله  تصور  به طورکلی  و  ندانستند  عدالت 
از جامعه را رد کردند. از منظر انديشمندان مدرن همه انسان ها 
حق  حیات،  حق  مانند  فطری  يا  طبیعی  حقوق  سلسله  يک  از 
مالكیت، حق آزادی و شیوه زندگی و غیره برخوردارند )غنی نژاد 

به نقل از مقاله برخی نظريه های اجتماعی، 1391(.

عدالت اجتماعی
عدالت  اقتصادی،  عدالت  جمله  از  متفاوتی  ابعاد  دارای  عدالت 
است  چیزی  اجتماعی  عدالت  است.  سیاسی  عدالت  و  اجتماعی 
که در واقع به مردم آرامش و رفاه و آسايش می دهد و تبعیض، 
محرومیت،  زورگويی،  ظلم،  بردگی،  استبداد،  ناامنی،  نابرابری، 
نوع  اين   .)28 )سروش،1386:  می برد  میان  از  را  اختناق  و  فقر 
عدالت اشاره به اين دارد که گروه های مختلف اجتماعی، اقوام، 
نژادها، اديان و مذاهب از امكان يكسانی برای بارور کردن و بیان 
در  موضوع  اين  باشند.  برخوردار  عالقه شان  مورد  ديدگاه های 
و  »رانسیمن«4  »رشر«3،  »راولز«2،  چون  ديگر  انديشمندان  آثار 
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»تاونی«5 به اشكال مختلفی بیان شده که در برداشتی خاص و از 
نظر هاروی، اصل عدالت اجتماعی بر پايه مفهوم "توزيع عادالنه 
از طريق عادالنه" قرار دارد. در بیان اين مفهوم می توان ماهیت 
عدالت اجتماعی را به کمک سه معیار کلی بیان کرد : نیاز، منفعت 

عمومی و استحقاق )هاروی، 1376(.
»مارکس« نیز تحقق عدالت اجتماعی را زمانی مسیر می دانست 
اين  و  زندگی کنند  برابر  اقتصادی در شرايط  لحاظ  به  افراد  که 
وجود  وی  نیست.  امكان پذير  ثروت  مجدد  توزيع  بدون  امر 
می دانست  اقتصادی  عدالت  وجود  به  منوط  را  اجتماعی  عدالت 
ذات  عدالت،  زمینه های  مارکسیست ها  ديدگاه  از  )بیات،1381(. 
زندگی اجتماعی انسان های معمولی نیست، بلكه اين نظام طبقاتی 
و سازوکار آنست که اين شرايط را به وجود می آورد. ازين رو نیاز 
به مفهوم عدالت برای توزيع منابع کمیاب تنها در جوامع طبقاتی 
فرهنگ  در  اساس  براين  می شود.  نمايان  سرمايه داری  ويژه  به 
مارکسیستی مفهوم عدالت يک مفهوم نسبی و غیر دائمی است 
زمینه های  کمونیسم  تحقق  و  جامعه طبقاتی  اين  از  گذار  با  که 
عدالت از بین می رود و انسان به کمال خويش می رسد. آن وقت 
اندازه  به  به هرکس  توانش کار و  اندازه  به  از هرکس  است که 
نیازش امكانات تعلق خواهد گرفت )حاجی حیدر،1387(. در اين 
ديدگاه از بین رفتن مفهوم عدالت با حذف جامعه طبقاتی منجر 
به ارزش يافتن عنصر برابری و مسئله نیاز می شود. مارکسیست ها 
براساس تعبیر خاص خود از عدالت، اولويت  ها را برحسب مقوله 
نیاز طبقه بندي مي کنند و برآنند که ساختار اجتماع بايد به گونه اي 
تدارک ديده شود که نیازهاي اساسي آحاد جامعه به بهترين وجه 
تأمین شود. ايشان مي کوشند تا نیاز را به صورت يک ارزش نهايي 
اين  اداره جامعه مطرح کنند.  براي سیاست و  و مبنايي اخالقي 
رويكرد،  مقوله  رفع نیاز را اصلي ترين کارکرد دولت معرفي مي کند 
پیوند  نیازها  نظريه   با  را  دولت  اختیارات  حیطه  و  قلمرو  حتي  و 
مي دهد )واعظی، 1383(. ارزش نهادن به معیار نیاز، به معناي عدم 
اهمیت و نقش آفريني مقوالتي نظیر منفعت عمومی و استحقاق 
نسبی  مفهوم  نیاز،  است.  عادالنه  توزيع  معیار  و  مبنا  به صورت 
است که در انديشه مارکسیستی هدف از رفع نیازها، دست يافتن 
به برابری انسان هاست. اين ايدئولوژی در به وجود آمدن شهرهای 
قدرت  وجود  چون  ويژگی هايی  و  بوده  تأثیرگذار  سوسیالیستی 
متمرکز و سلطه دولت، برنامه ريزی اقتدارگرا و ضربتی در شهرها، 
رشد اجتماعی به ظاهر همگن براساس برابری اجتماعی، اقتصاد 
شهری برنامه ريزی شده و هم شكلی  شهرها را موجب شده است 

که در چهار قسمت زير تحلیل می شوند :

شهر، عرصه نمایش قدرت 
برای  مبارزه  در  بودن  احساس  شهر،  بر  مالكیت  احساس 
تعیین سرنوشت شهروندی همواره در طول  و  مشارکت، حضور 

تاريخ مبارزه ای زيرپوستی بین شهروندان و حكومت گران است. 
و  رفتار  از  آنكه  عین  در  که  است  فعال  و  پويا  محیطی  شهر، 
انديشه انسان ها متأثر است، در ساخت ذهن آنها مشارکت دارد 
و  تاريخ  تبلور  می توان  را  شهر   .)1382 همكاران،  و  )منصوری 
تمدن اجتماعی دانست که مردم در آن زندگی می کنند و درواقع 
حاصل قرن های طوالنی انديشه و دستاورد تالش های گوناگونی 
است که هريک سهمی خاص در شكل  بخشیدن به محیط شهری 
و  خواستگاه شهروندان  شهر  گفت  می توان  اساس  اين  بر  دارد. 

برای شهروندان است. 
نابرابري  و  طبقاتي  ستیز  بردن  بین  از  براي  سوسیالیست ها 
بايد  است،  کرده  تولید  اجتماع  که  محصولي  معتقدند  اجتماعي، 
به اجتماع واگذار شود، يعني به طور کامل مالكیت خصوصي را 
نهي مي کند و آن را عامل اصلي قشربندي و نابرابري اجتماعي 
است  شهر  بر  حاکم  مطلق  قدرت  دولت،  آنها  نظر  از  مي دانند. 

)تقوايي  و تبريزی،1384(. 
با نگاه کلي تر به تاريخ شكل گیري سوسیالیسم مي توان دريافت 
اعمال نفوذ دولت براي ايجاد آنچه مد نظر ايد ئولوژي سوسیالیسم 
بوده است در بیانیه کمونیستي مارکس در سال 1848 مورد توجه 
قرار گرفته بود. در بیانیه مذکور حذف تفاوت هاي شهرها و مناطق 
غیر شهري مورد تأکید بود )استروفسكي، 1378: 136( که اين 
سیاست در شوروي سابق باعث محدودشدن رشد شهرهاي بزرگ 
و تقويت شهرهاي جديد و کوچک شد )زياري، 1378: 104(. اين 
بیانیه که به دنبال از بین بردن جامعه طبقاتی و برقراری تساوی 
صادر شد؛ زمینه ساز تبديل شدن شهر به عرصه ای برای نمايش 

قدرت دولت نیز بود. 
ويژگی بارز ايد ئولوژی سوسیالیستی، عدم انعطاف، دستوری بودن 
آن و برنامه ريزی از باال به پايین آن است. اين نوع برنامه ريزی 
سعی  آن  در  که  است  مدرن  برنامه ريزی  ويژگی های  دارای 
اجرا  و  و کاست طراحی  بدون کم  و  برنامه مدون  می شود يک 
شود و پس از آن هیچ گونه بازبینی و تعديل نشود و از اين نظر 
با برنامه ريزی های جديدتر نظیر برنامه ريزی استراتژيک متفاوت 
از  پس  سال های  در  حتی  و  سوسیالیستی  کشورهای  در  است. 
منطقه ای،  و  شهری  توسعه  پروژه های  کمونیستی،  انقالب های 
طراحی شهری، حمل و نقل و... توسط دولت برنامه ريزی، اجرا و 
شديداً بر آن نظارت می شد ، چرا که اين برنامه ها از نظر سران اين 
کشورها دارای اهمیت سیاسی و اجتماعی بود و هم می توانست 
و  )عسكرزاده  باشد  اين دستگاه ها  قدرت و صالبت  نشان دهنده 

خادمی، 1389: 68(. 
خیابان های منظم، عريض و در تضاد با بافت مجاور خود و نقاط 
عطف دولت مدار که به نسبت درجۀ اهمیت شان در ساختار قدرت، 
رتبۀ باالتری از عطف بودن را در سیمای شهری اختیار کرده اند، 
الگوی ساماندهی منظر شهری در اين شهرهاست که در اين بین 
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خیابان به عنوان مهمترين صحنه مبارزه برای اشغال فضا )گام 
تكرار  است.  شده  گرفته  نظر  در  پیروزی(  برای  اساسی  و  اولیه 
اين رسم در شهرهای کمونیستی از جمله در شهرهای تفلیس، 
گوری در گرجستان و وانادزور در ارمنستان حاکی از آن است که 
انديشه ای هدفمند و نه مردم، سیمای شهرها را چنین کرده است 
)تصوير 1(. براساس اين برنامه ريزی مرکزی توسط دولت در سه 
فضاهای  و  مسكونی  فضاهای  مصرف،  و  تولید  فضاهای  حوزه 
ارائه خدمات شهری که ايده اصلی آن برقراری عدالت اجتماعی به 
تعبیر خود است، شاهد مالكیت شهر توسط دولت و منظری اقتدارگرا 
در شكل گیری مؤلفه های کمی شهر هستیم. اقتدارگرايی شاخصه 
اصلی شهرهای سوسیالیستی برای نمايش قدرت دولت در برقراری 
ساختار  که  است  مردم  بین  مساوات  برقراری  و  اجتماعی  عدالت 
فضايی شهر نیز با توجه به آن و مبتنی بر معماری نمادين )بناهای 

عظیم گروه های قدرت( شكل گرفته است.

جنگ برای اشغال فضای عمومی
قلمرو عمومی نقطه تصادف و تعارض عرصه حكومتی و عرصه 
برای  حكومت گران  که  اندازه  همان  بنابر اين  است.  شهروندی 

تصوير 1. منظر اقتدارگرا در شهرهای سوسیالیستی حاصل حاکمیت دولت بر شهر جهت دست يافتن به مفهوم نسبی عدالت از تعبیر مارکسیست هاست. معماری نمادين، نقاط 
عطف حكومتی، خیابان های دستوری نمونه هايی از مؤلفه های منظر شهری در اين نوع از  شهرهاست. تصوير1الف. میدان آزادی، تفلیس، گرجستان. عكس : شروين گودرزيان، 

آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392. تصوير2 ب. بلوار استالین، گوری، گرجستان. عكس : احسان ديزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.

خود  خواست های  و  تلقی  نیز  مردم  می کنند،  تالش  آن  اشغال 
را در  اين قلمرو پیگیری می کنند. مروری بر تاريخ شهرنشینی و 
شهرسازی جهان نشان می دهد که عامل مذهب و فرهنگ نقش 
در  ويژه  به  زيادی  شهرهای  گسترش  و  شكل گیری  در  مهمی 

شهرهای قديمی داشته است.
بنابر ايدئولوژی کمونیستی مفهوم عدالت اجتماعی تنها با معیار 
سوسیالیستی  شهرهای  در  سكونت  می شود.  سنجیده  نیاز  رفع 
از عدالت تنها به رفع  با توجه به تعبیر مارکس  نیازی است که 
از مقوالت  يكی  بین  اين  در  پیدا می کند.  تقلیل  به مسكن  نیاز 
گرفته  ناديده  است  محله"  "دلپذيری  که  هاروی  ديدگاه  از  نیاز 
شد. اين مقوله با تعريف جامعه محلی و از مفهومی به نام اجتماع 
با ظهور اسالم مفهومی به  پديد می آيد. در قرن هفتم میالدی 
نام "اجتماع" به عنوان يک کل دارای هويت مستقل از اجزای 
و  احكام  شد.  شهر  شكل گیری  منشأ  ايرانیان  فرهنگ  در  خود 
با  مردم  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  زندگی  شئون  در  قوانین 
تمام جزيیات آن دخالت داشته و حتی شكل ظاهری شهرها نیز 
)منصوری، 1392(.  بوده است  قوانین اسالمی  و  احكام  از  متأثر 
ايرانی- اسالمی براساس ايده شكل گیری  سازمان فضايی شهر 
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آن به گونه ای است که منجر به تشكیل اجتماع و امكان حضور 
محله  مراکز  بین  اين  در  می شود.  عمومی  عرصه های  در  مردم 
شهرهای  در  جمعی  فضاهای  مشهورترين  جمله  از  میدان ها  و 
بین بردن  از  و  ضروری  نیازهای  رفع  هستند.  اسالمی  ايرانی- 
جامعه طبقاتی در شهرهای سوسیالیستی به تفكیک زندگی روزانه 
از فعالیت های مختلف انسانی منجر شد. اين تفكر اساس پیدايش 
شهرهای دوره مدرنیسم است که زمینه کاهش تعامالت اجتماعی 
و به دنبال آن از بین رفتن حیات مدنی شهر را به دنبال داشت و 
جايگزينی جمعیت )افراد( را به جای جامعه انسانی موجب شد. در 
اين رويكرد، اجتماع به عنوان "يک کل وحدت دار" به مجموعه 
و انسان های مستقل بدل می شود. به اين ترتیب در اين شهرها 
فضاهای جمعی نقش اجتماعی خود را از دست داده و صرفًا به 
عنصری کالبدی در شهر تبديل شدند که دولت با جداسازی اين 
فضاها از سكونت آن را به عرصه ای حكومتی و نه مردمی تبديل 
فعالیت های  و  قلمرو عمومی  در شهرهای سوسیالیستی  ساخت. 
به همین  است.  بوده  اهمیت  حائز  دولت  از طرف  آن  در  جاری 
دلیل دولت با اعمال تاکتیک های مختلف خود را محق می داند 
که برای بقای خود، هر لحظه که بتواند عرصه ها و گستره های 

خصوصی، حكومتی و عمومی را تعیین کند.
با جايگزينی جمعیت )افراد( به جای ساکنان محله و شهروندان 
جامعه در فضاهای عمومی، هدف غايی دولت های سوسیالیستی 
تقويت دو عرصه خصوصی  و  به حذف عرصه عمومی  معطوف 
برهم کنش  از  دلیل وحشت  به  مسئله  اين  که  است  و حكومتی 
"فضای عمومی" و "مردم" است. چون از برآيند  اين دو است که :

عرصه  و  ترک  را  خصوصی  عرصه  روزافزون  فشار  با  افراد    -
حكومتی را محدود می کنند.

-  افراد به گروهی از مردم تبديل می شوند که نه در قالب توده 
همسان، بلكه به مجموعه ای متكثر و وحدت يافته با هدف معین 
تبديل می شوند. در نتیجه فضای جمعی شكل می گیرد. فضايی 
که در آن، انسان ها گرد هم می آيند تا يكديگر را ببینند، روابط 
در  را  خود  اجتماعی  و  معنوی  تجربیات  و  کرده  ايجاد  متقابل 
معرض شناخت و استفاده يكديگر قرار دهند )منصوری، 1380(.

در اين شهرها کنترل فضاهای عمومی، پديده ای است که بقای 
رفتارها  می کند  تالش  دولت  و  است  ساخته  ممكن  را  دولت 
با  و  ايده آل های خود سوق دهد  به سمت  را  در فضای عمومی 
حضور  جعلی،  رفتارهای  و  واحد  هويت  فرهنگ،  حاکم ساختن 
وحدت آمیز ولی متكثر مردم را خنثی کند. بنابراين در اين شهرها 
شكوه  با  گردهمايی های  برگزاری  محل  تنها  عمومی  فضاهای 
حكومتی هستند و نه محلی برای ارتباط میان "انسان و فضا" و 

"انسان با ساکنان ديگر".
براساس سیاست همگون سازی و برابری اجتماعی و با توجه به 
در  کمونیسم  دوره  در  شكل يافته  مسكونی  فضاهای  مشاهدات 
شهرهای وانادزور در ارمنستان و گوری و زوگديدی در گرجستان، 

درنظرگرفتن  بدون  افراد  حضور  مبنای  بر  شهر  فضايی  ساختار 
مجموعه وحدت يافته شكل گرفته است که از تالش دولت برای 
و  قدرت  تمرکز  نیازهای ضروری،  رفع  با  برابری  اصل  برقراری 
بقای خود نشئت می گیرد. عدم شكل گیری اجتماع در شهرهای 
فضای  يا  و  محله  مرکز  ناديده گرفتن  طريق  از  سوسیالیستی 
دور ساختن  به  منجر  که  است  مسكونی  محله های  در  جمعی 
شاخصه  اجتماع گريزی  می شود.  حكومت گران  با  مردم  تقابل 
شهرهای سوسیالیستی است که در فضاهای مسكونی و به ويژه 
در مقیاس محله به عنوان عاملی برای رسیدن به عدالت اجتماعی 

سوسیالیستی شاهد آن هستیم )تصوير2(.  
 

اقتصاد، جریان زندگی اجتماعی یا دولتی؟
ثروت  برابر  توزيع  پايه  بر  که  مارکسیستی  عدالت  براساس 
و  اقتصادی  عدالت  معنای  به  اجتماعی  عدالت  است؛  استوار 
متمرکز  سیستم  تحت  که  کاالست  يكسان  توزيع  و  تولید 
متمرکز  اقتصاد  آن،  دستاورد  می گیرد.  انجام  حكومتی  قدرت 
وجود  اين سیستم سه سطح  در  که  است  برنامه ريزی شده ای 

دارد )حاتمی نژاد، محمدپور و منوچهری، 1388(:
1. ملی

2. بخشی يا گروهی
3. ناحیه ای يا منطقه ای

ابداع و بكارگیری برنامه ريزی متمرکز در راستای حل مسايل و 
مشكالت شهری و ايجاد تحوالت در توسعه اقتصادی براساس 
برنامه ريزی  معیار  که  بود  استوار شده  دولت  جانبه  همه  مداخله 
هر سه سطح بیان شده در توزيع و مبادله کاال تحت نظارت و 
موفقیت آمیزبودن  دولت صورت می گرفت. علی رغم  برنامه ريزی 
شرايط  و  عقب ماندگی  به  توجه  با  برنامه ای  اقتصاد  اولیه  نتايج 
برنامه ريزی  اين  ادامه  در  )همان(،  جنگ  از  پس  نابسامان 
کوتاه مدت در شهرهای سوسیالیستی، جداسازی اقتصاد از جريان 

زندگی اجتماعی و مردمی را در پی داشت. 
منطقه  در  مارکسیستی  ايده  براساس  شكل گرفته  شهرهای  در 
مغازه های  شكل گیری  گرجستان،  در  زوگديدی  مانند  قفقاز 
کوچک در خیابان ها و بازارچه های سازمان دهی شده که هويت 
هريک را شماره باالی آن تعیین می کند و تأمین کننده نیاز اساسی 
و  آن  در  که  می دهد  خبر  بر شهر  دولت  سلطه  از  مردم هستند 
براساس انديشه مدرنیست عملكرد، اصالت است. در اين ديدگاه 
نیاز عملكردی، ساختار فضايی شهر را شكل می دهد که در آن 
اقتصاد به عنوان يک عملكرد و امر الحاقی به شهر برنامه ريزی 
جداسازی  سوسیالیستی  شهرهای  در  اساس  اين  بر  می شود. 
اقتصاد از زندگی مردم باعث جداسازی آن از شهر و تلقی اقتصاد 
از شهر شده  امری برخاسته  نه  الحاقی به شهر و  امر  به عنوان 

است )تصوير3(.
ورود  و  تجارت  آزادسازی  با  گرجستان  تفلیس  شهر  در  امروزه 
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تصوير 2. تقلیل مفهوم سكونت به رفع نیاز به مسكن در شهرهای سوسیالیستی منجر به ناديده گرفتن مفهوم اجتماع در شكل گیری محالت اين شهرها شده است. براساس اين 
رويكرد، فضاهای جمعی محلی که بر پايه "اجتماع" شكل می گیرند جای خود را به فضاهای حكومتی در سطح شهر داده اند. تصوير2 الف. محله مسكونی، زوگديدی، گرجستان. 

عكس : احسان ديزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392. تصوير2 ب. محله مسكونی، وانادزور، ارمنستان. عكس : شروين گودرزيان، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.   

تصوير 3  ب  تصوير 3 الف

اقتصاد  يافتن  جريان  و  سرمايه گذاری  بین المللی  جريان های 
خصوصی سعی در تغییر اين رويكرد )اقتصاد متمرکز( شده است. 
در اين روند شايد به مانند گذشته جريان اجتماعی محلی ناديده 
گرفته شده که اين مسئله منجر به رشد اقتصاد الحاقی در اين 

شهرها خواهد شد.

شهرهای هم شکل سوسیالیستی
نگرش مكانیكی به حیات و ناديده گرفتن آن به عنوان جريان در 
حال حرکت و پويا با ايجاد فضاهای مسكونی- خدماتی براساس 
ايده برابری، يكی کردن سبک زندگی و به تبع آن ناديده گرفتن و 
نفی تاريخ و معنويت منجر به از دست رفتن کیفیت های بسیاری 
در زندگی انسان های شهرهای سوسیالیستی شد که "هويت" از 
جمله آنهاست. هويت را می توان به مثابه تغییر و تجدد پیوسته 

دانست، چرا که يک امر اتصالی، تدريجی و منتشر در زمان است. 
هر آنچه در زمان جاری باشد پوياست و به ماهیت های مستقل 
از هم تعلق دارد. درواقع هويت، کیفیتی جاری در طیف گذشته- 
سوسیالیستی  شهرهای  در   .)47  :1388 )آتشین بار،  است  امروز 
از  را  پديدآورنده شهرها  اجتماعی  تنوع  نظم خشک و دستوری، 
مستیا6  مانند  مقابل، شهرهای سنتی  نقطه  در  است.  گرفته  آنها 
در کشور گرجستان که تحت تأثیر ايده های مارکسیستی تحول 
از صورت  را  موجوديت شهری، شهر  و  تنوع  اين  نكرده اند  پیدا 
در  است.  داده  ساختارمند  بافتی  آن  به  و  خارج  ساخته  توده وار 
معماری  بر  مبتنی  آنكه  از  بیشتر  شهر  فضايی،  نظم  سبک  اين 
حكومتی باشد، برگرفته از ساخت اجتماعی است )تصوير 4(. در 
حالی که در ديگر شهرهای سوسیالیستی اين تنوع که برخاسته 
از شیوه زندگی مردم است؛ جای خود را به شیوه زندگی يكسان 

تصوير 3. عدالت اقتصادی که عدالت اجتماعی در فرهنگ مارکسیستی را پديد می آورد منجر به مداخله دولت در توسعه اقتصادی شهرهای سوسیالیستی شده است. اين مداخله، 
جدايی اقتصاد از جريان زندگی مردمی و در نظر گرفتن آن به عنوان امر الحاقی و عملكردی در شهر با هدف تأمین نیاز اساسی مردم را موجب شده است. تصوير3 الف. بازار 
روز، زوگديدی، گرجستان. عكس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392. تصوير3 ب. کاربری های تجاری شهر، زوگديدی، گرجستان. عكس : زهره شیرازی، آرشیو 

مرکز پژوهشی نظر، 1392.   
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و به تبع آن هم شكلی شهرها داده است. به گونه ای که همه اين 
شهرها به توده های مشابه و يكنواخت از بناها و عناصر نمادين 
حكومتی تبديل شده اند. از اين جهت شايد بتوان هويت واحدی 
برای اين شهرها در نظر گرفت. بلوک های مسكونی مشابه، نقاط 
عطف اقتدارگرا که جای نقاط عطف تاريخی شهر را که مشخصه 
آن بود گرفته و خیابان ها و فضاهای شهری مشابه همه و همه 
می دهد.  سوق  هم شكل  شهرهای  بودن  دارا  سوی  به  را  کشور 

تصوير 5. شكل گیری شهر براساس توده های يكنواخت و عدم 
تنوع در مؤلفه های کالبدی منظر شهرهای سوسیالیستی، منجر 
از  حاکی  که  است  شده  شهرها  اين  مشابه  سیمای  ايجاد  به 
به  دست يافتن  و  طبقاتی  جامعه  بردن  بین  از  در  دولت  سلطه 
عدالت اجتماعی مارکسیستی دارد. تصوير 5 الف. ساختمان های 
آرشیو  شیرازی،  زهره   : عكس  ارمنستان.  وانادزور،  مسكونی، 
مرکز پژوهشی نظر، 1392. تصوير5 ب. محله مسكونی، گوری، 
گرجستان. عكس : زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 
1392. تصوير5 ج. منظر خیابان، زوگديدی، گرجستان. عكس : 

زهره شیرازی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392. 

نتیجه گیری
انديشه هاي متفاوتي است که در مكان ها و زمان هاي  بازتاب و برآيند طرز فكرها، بینش ها و  شكل گیري ساختار فضايي-کالبدي شهرها 
مختلف حاکم بوده و اين بینش هاي متفاوت، ساخت  شهرهاي متفاوتي را ايجاد مي کنند. فرهنگ سوسیالیسم با تكیه بر مالكیت دولتي و 
اشتراکي ثروت، ساختار فضايي شهرها را دگرگون ساخت به گونه ای که برابري اجتماعي و حذف جدايي گزيني اجتماعي طبقاتي در پیشرفت و 
ساخت شهرهاي سوسیالیستي به عنوان يک هدف مهم و ايده اصلی شكل گیری شهرها در نظر گرفته شده است. براساس يافته های پژوهش، 
در شهرهای سوسیالیستی تعبیر خاص عدالت اجتماعی از سوی مارکسیست ها مبنی بر نسبی بودن مفهوم آن و وابستگی به معیار تأمین 
نیاز، برنامه ريزی متمرکز دولتی در پیاده ساختن برابری و مساوات را به دنبال داشت که منجر به پديدآمدن منظر اين شهرها براساس چهار 
راهكار اقتدارگرايی، اجتماع گريزی، اقتصاد الحاقی و تاريخ گريزی شده است. سیمای شهرها نیز متأثر از اين چهار راهكار به صورت دستوری 
و هم شكل فرم گرفته که اين امر بازگوکننده حاکمیت دولت بر شهر است. شهر سوسیالیستی مفهومي است که نشان مي دهد برنامه ريزي و 
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شهرهايی که تنها نام آنها متفاوت بوده و شايد تنها نقطه تمايز 
يا  گذشته  با  پیوستگی  عدم  باشد.  شهرها  طبیعت  و  اقلیم  آنها 
به  تاريخ گريزی، شاخصه ديگر شهرهای سوسیالیستی است که 
آمده  پديد  و همگون ساختن شهرها  برابری، دستوری  ايده  تبع 
به گونه ای که نشانه های تكثر مردم، هويت و تاريخ آنها در اين 

شهرها حذف شده است )تصوير5(.

 تصوير 5 الف

 تصوير 5 ب تصوير 5 ج
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تصوير 4. شكل گیری فرم و نظام شهر براساس جريان زندگی مردم، عاملی است که در شهرهای سنتی کشورهای کمونیستی می توان نشانه هايی از آن را ديد. در اين بین مستیا 
در کشور گرجستان زيستگاهی است که دارای نشانه هايی از تنوع و موجوديت شهری مستقل است. مستیا، گرجستان. عكس : احسان ديزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1392.   

توسعه شهر تا چه حد تحت تأثیر اهداف کالن دولتی می تواند قرارگیرد و چگونه مي توان با تغییر دادن خط فكري، معضالت شهري را تاحد 
ممكن مرتفع ساخت. از اين رو در دوران پس از سوسیالیست )دوره استقالل( برای توسعه شهرها، بايد رويكردی ترکیبی در حوزه های مختلف 
مسكونی، تولید و مصرف و فضاهای ارائه خدمات شهری اتخاذ شود که چهار راهكار مذکور را به عنوان راهكارهايی که منجر به ايجاد شهر 

دستوری با غلبه مرکزيت، هم شكل و فاقد تكثر می شود را در ارتباط با توسعه شهر در نظر گیرد. 

پی نوشت
1. در اين مقاله تنها به بررسی عدالت از ديدگاه سوسیالیسم پرداخته می شود. در تیتر "مفهوم عدالت در انديشه سنتی و مدرن" به صورت مختصر به ديدگاه های ديگر جهت 
ورود به موضوع اشاره شده است که يكی از آنها عدالت در انديشه مسلمانان است. علی رغم اينكه در ديدگاه اسالمی، عدالت اجتماعی از جهات بسیاری مورد تحلیل قرارگرفته 
و همچنین تحقق اين مفهوم به تعبیر انديشه اسالمی، اساس پديدآمدن شهرهای اسالمی است ولی با توجه به ساختار پژوهش و عدم بررسی تطبیقی بین ديدگاه های مختلف، 

در اين مقاله تحلیل تفصیلی موضوع در ديدگاه اسالمی صورت نگرفته است.    
Tawney .5 / Runciman .4 / Rencher .3  / Rawls .2

6. برخالف آنكه ساختار شهر مستیا براساس نوع زندگی مردم گذشته آن شكل گرفته، امروزه توسعه اين شهر تحت انديشه کمونیستی است. به نحوی که در قسمت های جديد 
شهر شاهد برخی از ويژگی های شهرهای سوسیالیستی هستیم.  
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