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تحلیلی بر روابط اجتماعی  در فضاي شهري  پایدار

1سروش فتحیدکتر 

چکیده
فضاهاي مسکونی محله هاي شهري، محیط هاي اجتماعی که در بستر زمان و مکان با رشد و توسعه شهرها دچار دگرگونی 

درد از اهمیت خاصینا می کنمردم ایفاولیههنوز هم به دلیل نقشی که در زندگی و مناسبات و تغییرات اساسی شده اند. 
با شهرنشینمختلف اجتماعیاقشار در بین اجتماعیروابط شبکه . نوع ندبرخوردارشکل دهی و پایداري روابط اجتماعی 

انواع سلسله نظام شکل گرفته از عوامل فوق یعنی استمتفاوت سیاسی و مکانی،اجتماعی، اقتصادي خاصسطوح فرهنگی،
بررسی چگونگی روابط اجتماعی در فضاي شهري می باشد.هدف مطالعه حاضررا ایجاب می کند.اجتماعیمتفاوتی از روابط

فضاي شهري نشان می دهد که نتایج حاصل از این تحقیق شیوه رجوع به واقیعیت در این تحقیق روش کیفی(اسنادي) است.
اجتماعی تأثیرگذاشته است که این تأثیرگذاري به واسطهبا گذر زمان و دگرگونی مکان(فضاهاي شهري) بر شبکه روابطمدرن 

ورود تکنولوژي اطالعات و ارتباطات بوده است. و روابط اجتماعی پایدار محصول فضاي شهري پایدار است.

.کنش اجتماعیمحله هاي شهري،،شبکه روابط اجتماعیفضاي شهري، کلید واژه ها:
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مقدمه و بیان مسأله
به محل تراکم و رشد جمعیت، محل تبادل کاال، اشیاء و اطالعات تبدیل در عصر جدیدشهرهاي بزرگ جهان

این عوامل باعث بروز مسائل و مشکالت، افزایش دامنه نابرابریهاي اجتماعی و فقر و بزهکاري، تنزل جموعهاند، مگشته
ارزشها و رفتارهاي اجتماعی افراد نسبت به گذشتگان خود موجب شده که مجموعه ارزشها و حتی تغییراتی در هنجارها، 

ب محدودتر و در جمع نسبتاً کوچکتري از کل جامعه که انسان شهري در چارچوي بوجود آورندفوق و عوامل دیگر
خود را سپريبینند، و نسبت به هم توجه دارند عمرشهري زندگی نماید و تنها در جمع محدودتري که یکدیگر را می

نمایند. اینها همگی تاثیر شهر بر انسان است که دست یافتن بدان مستلزم شناخت و درك چگونگی تاثیر فضاي زندگی 
هاي روابط اجتماعی افراد است. محدودیت این روابط و تنزل موقعیت این شبکه روابط اجتماعی موجب بر شبکهشهري

نگرانی بسیاري از اندیشمندان علوم اجتماعی بوده و بعضاً مطالعات و تحقیقاتی نیز در باره این تحول صورت گرفته است.
آشکار شده است چرا که جوامع بشري امروزه  به سبب اهمیت همبستگی روابط در جامعه امروزي بیش از همیشه

با مسائل تازه اي مواجه رشد و توسعه کمی و کیفی روزافزون که به پدید آمدن شهرهاي بزرگ و پرجمعیت منجر شده،
فاصله اجتماعی بین انسان هارا علی رغم نزدیکی فیزیکیهستند که از فراوانی و تراکم نامتجانس و ناهمگونی شهرها،

ارتباط و توجه افراد نسبت به یکدیگر کاهش می یابد. روابط به همراه آن میزان همبستگی،روزبه روز بیشتر نموده و
نقل و نیز از جمله روابطی است که  در شهرها دچار تزلزل می شود؛ افزایش امکانات و تسهیالت مربوط به حمل وسنتی

دوعنصر تراکم وتحرك جمعیت می باشد که معلول رشد جمعیت ابل وتنگاتنگ با قارتباطات شهري در ارتباط مت
مستقیم و ثانوي به جاي روابط مستقیم و چهره به چهره انسان غیرشهرنشین ورشد شهرهاست و موجب جایگزینی روابط 

درجوامع شهري است.سنتی هاي شهرنشین شده است. همچنین اکثر تحقیقات انجام شده حاکی از سطحی شدن روابط 
هر چند به موازات شهرنشینی دچار تحول و دگرگونی شده است اما هنوز هم به دلیل نقشی که در زندگی و سنتیروابط

بین قشرهاي مختلف اجتماعی درسنتینوع روابط مناسبات نخستین مردم ایفا می کند از اهمیت خاصی برخوردار است.
پایگاه هاي اجتماعی متفاوت انواع متفاوتی از روابط را افتصادي متفاوت خواهد بود یعنیاجتماعی،با سطوح فرهنگی،

ایجاب می کند.
شناسی لزوماً باید آشکار ساختن ابعادي از زندگی اجتماعی باشد که در زیر یکی از وظائف مستمر و مداوم جامعه

شود، گاهی یپوششی از معرفت عام در مورد جهان مخفی مانده است. در این طریق، گاهی تصورات خاص بکلی نفی م
تردیدي نیست که کمرنگ شدن ارتباطات دوستانه همسایگی بعنوان تضعیف گردد.تر میتر و روشننیز موضوعی منقح

هاي مثبت و مفید متعدد، براي جامعه بشري عموماً و در کشورما  اجتماعی با کارکرد“ نهاد”سنتی مطلوب و تخریب یک 
د.اي جبران ناپذیر خواهد بوبخصوص، ضایعه

بی شک یکی از مهمترین پیامدهاي زندگی شهري مدرن و به عبارتی فضاهاي شهري مدرن، دگرگونی و تحول در 
تکنولوژي اطالعات و ارتباطات است. در این بین ظهور شبکه هاي اجتماعی مجازي، به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین 

ایم اما کمتر در مورد آن اي اجتماعی و قدرت آن زیاد شنیدههدر ایران در مورد شبکهاین تکنولوژي به حساب می آید.  
ها تاثیر زیادي بر روحیه، گرایش سیاسی، سر اي صورت گرفته است. روابط اجتماعی انسانمطالعه تجربی و همه جانبه

آنها را متاثر سازند بلکه ما هم زندگی سیاسی و اجتماعی و حتی روابط عشقی ما دارند. نه فقط دیگران ما را متاثر می
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هاي اجتماعی را بسان بدیل و ي سیاست و جامعه، بسیاري شبکهدهیم. در گسترهساخته و زندگی آنها را شکل می
هاي صنفی و نهادهاي مدنی، گیري احزاب، اتحادیهجایگزین سازمانهاي سیاسی و نهادهاي مدنی می بینند. نا امید از شکل

ي قابل توجهی گرد خواستها و اند تا مردم بتوانند بدون پرداخت هزینهدوختههاي اجتماعیآنها چشم امید به شبکه
اهداف معینی جمع شوند.

هاي اجتماعی بوجود آمده است و همین هاي اخیر تا حد زیادي جو بسیار سنگین و مشکوکی نسبت به شبکهدر سال
و دیدن » شک و تردید«آن ایجاد شود که در اثر آن یا هراس بیمارگونه روانی نسبت به » فوبیا«شرایط باعث شده تا نوعی 

اندازد که کمترین شناخت را از آن در همه جا ایجاد شده است. فوبیا بیش از هر کجا در جایی ما را به وحشت می» خطر«
ند ادعا تواداشته و کمترین کنترل را نیز داشته باشیم دو شرطی که محیط مجازي هر دو را دارد. نه ما و نه هیچ کس نمی

کند که شناختی کامل از شبکه دارد زیرا بنابر تعریف، این نوعی فناوري است که بر اساس ابهام و همچون یک اَبر مبهم 
هاي که خود بینم که بزرگترین قدرتو نوعی نظام فازي ابداع و رشد کرده است و اشراف بر آن وجود ندارد. امروز می

ها روي آن ناتوانند، این حاصل را در دست دارند، گاه از برخورد با تروریستاین شبکه را تاسیس و مراکز اصلی آن 
ها نیز به نظر جزیی الینفک از رشد و توسعه عدم شناخت است. عدم توانایی به کنترل کامل و کاهش نسبی این کنترل

اجتماعی، تاثیرات منفی هاي ترین وجوه عملکرد شبکهبر این اساس یکی از مهم.)1390، هاي مجازي است(فکوهیشبکه
روابط هاي اجتماعی در زندگی، بویژه تاثیر این پدیده در به همین سبب نقش شبکه. و مثبت آنها در عرصه اجتماعی است

با توجه به مطالبی که گفته شد، مسأله این مطالعه عبارت است از؛ رابطه بایستی مورد توجه محققان قرار گیرد. اجتماعی
ن و روابط اجتماعی چگونه است؟ آیا فضاي شهري مدرن روابط اجتماعی را متحول و دگرگون بین فضاي شهري مدر

ساخته است؟
مالحظات نظري

.انسانها  با برقراري روابط اجتماعی در محیط هاي شهري در صدد پاسخ گویی به نیازهاي انسانی و اجتماعی یکدیگرند

هت برقراي روابط اجتماعی یا عاطفی است(رابطه دوستی، فضاي شهري که در برگیرنده فضاي انسان ساخت است ج
خویشاوندي و رابطه همسایگی) یا عقالنی است(که در جستجوي به حداکثر رساندن شانس افراد در رسیدن به هدفی 

این روابط اجتماعی در یک ارگانیزم زنده اي به نام است)یا سنتی است(بر مبناي سنت ها و اعتقادات شکل می گیرد).
بنابر این زندگی .محله و... تشکیل شده است، شکل می گیرد،ر که خود از فضاهاي مختلفی از جمله  خیابان، پاركشه

اجتماعی در فضا و زمان واقع شده و توسط آن محدود می شود که این موضوع توسط اندیشمندان حوزه مختلف علوم از 
جغرافیا و روان ،جامعه شناسی،زه هاي مورد مطالعه شهريمنظر خود مورد بررسی قرار داده اند در این نگارش به حو

شناسی اشاره مختصري شده است تا مسیر بحث در این مهم مد نظر پژوهشگران و محققین قرار گیرد.
پرسمان شهرنشینی را درگذاري ،)،جامعه شناس آلمانی معاصر با وبر وسومبارت1936-1855(1فردیناند تونیس

در کتاب معروفش با عنوان اجتماع وجامعه ارائه داده است . این گذار همچون در مارکسیسم بر مشاهده می کند که خود 
لزوماً بر محوریت اقتصاد ونوع مبادالت کاالیی در این گذار تأکید ،شهر تأکید می کند، اما برخالف آن-رابطه روستا

(گماینشافت) در دیدگاه تونیس بر » اجتماع«ارد. نکرده بلکه بیشتر بر تغییر روابط اجتماعی دراین فرایند انگشت می گذ
روستا یا شکل زیستی و سازمان یافتگی پیش از شهر انطباق دارد که مهم ترین مشخصات آن عبارتند از: 
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.تبلور کنترل اجتماعی از خالل روابط 2. وجود خانواده یا گروه خویشاوندي به مثابه واحد پایه اي سازمان اجتماعی؛1
عاطفی و صمیمی ،. انسجام اجتماعی بر پایه روابط اجتماعی که خود به صورت روابط شخصی3همسایگی؛خانوادگی یا

تعریف می شوند.
گزلشافت) با شهر وشهرنشینی انطباق دارد و مهم ترین مشخصات آن عبارتند از :»(جامعه«،برعکس

تنی بر کارایی و عقالنیت وخالی شدن این .روابط اجتماعی مب2. ظهور اشکال جدید ساختاري در سازمان اقتصادي؛ 1
.وابستگی افراد به نهادها ازخالل 4.سطحی شدن کنش هاي متقابل اجتماعی؛3روابط از روابط شخصی، عاطفی وصمیمی؛ 

پیوندهاي صوري؛
.کنترل اجتماعی افراد ازخالل کمک هاي نهادي .5

ستوار می کند که بردو نوع اراده اجتماعی تکیه می تونیس دو مفهوم اجتماع و جامعه را بریک پایه روان شناختی ا
زنند: اراده ارگانیک در اشکال غیر شهري، و اراده عقالیی در اشکال شهري. اراده ارگانیک به موجودیت زیستی فرد 

است که » حاصل اندیشه«در حالی که ارادة عقالیی نوعی ،عادت و خاطره متبلور می کند،تکیه می زند و خود را درلذت
در اندیشه و تصمیم فردي متبلور می شود و اراده اي است براي برونی کردن (یا فرافکنی بیرونی) فرد. اجتماع بر پایه 

دوستی واعتقادات استوار ،بر روابط خونی،خانواده و اقتصاد خانوادگی با واحد خانوار روستایی قرار دارد و اخالق آن
دارد. درحالی که جامعه با ایجاد تمایز » درون«و » خود«رو به سوي است یعنی در مجموع همواره و به صورتی عام 

می کند یعنی در مجموع » قرارداد«مبتنی بر » مبادله«تنها معیار و وسیلۀ روابط اجتماعی را ،ارگانیک در میان افراد وکاالها
ه را جایگزین اخالق رابطه می دارد. بنابراین، شهرنشینی فرایندي است که عقالنیت مبادل» برون«و» دیگري«روبه سوي 

.)1386:176کند(فکوهی،
) جامعه شناس آلمانی به فضایی که در آن زندگی مدرن جریان داشت عالقه مند بود، 1918- 1858(2گئورگ زیمل

زیرا جامعه مدرن  در اصل در مادر شهر شکل گرفت وبه عمیق ترین وکامل ،و به این دلیل به ویژه به شهر عالقه داشت
ن صورت در آن جا تکامل یافت. زیمل نخستین جامعه شناس زندگی شهري مدرن بود که به مسأله تفاوت هاي تری

زندگی شهري وغیر شهري پرداخته است؛ اگرچه دیگر معاصرانش مانند وبر و فوتسل دکوالنژ به گونه اي موشکافانه 
محاسبه پذیري و دقت را ناشی از نیروهاي جهان ،سیدرباره شهر مطالبی نوشته بودند. زیمل مانند وبر عالقه به وقت شنا

زیرا عقل جانشین سنت و کنش ،مدرن می دانست . او می گفت درشهر تأکید بیشتري بر عقالنیت می توان یافت
با تأکید بر عقالنیت - از تهدیدي که فرهنگ مدرن ،عامل اصلی در هدایت هرروزه می شود. زیمل همانند وبر،عادتی

وجه استقالل فرد می کرد ابراز نگرانی می کرد. با وجود این، زیمل آرزوي بازگشت به کلیت نظام مند مت- ابزاري 
زیرا درك می کرد که جامعه مدرن به گونه اي ریشخند آمیز، هم فرد گرایی را ،جوامع سنتی را در سر نمی پرورانید

امکان پذیر می سازد و هم به تضعیف آن کمک می کند. 
به جست وجوي شیوه هایی پرداخت که افراد به کمک آن ها نمی گذارند زندگی مدرن آنان را در خود او مشتاقانه

را پاسخی به غرقه سازي روان به وسیله انواع انگیزه هاي -یا بی اعتنایی آنان- غرق کند . مثالً زیمل خودداري شهرنشینان 
در زندگی مدرن غرق می شد . آن چه را که برخی سردي پیوسته متغیر می دانست که در غیر این صورت فرد به سادگی 
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او وسیله اي ضروري براي حفاظت درمقابل تهدید شدن فردیت می ،یا بی اعتنایی شهرنشینان می انگاشتند
.)1378دانست(کیویستو،

اید که زیمل شهرهاي بزرگ (متروپل ها) را محیطی می داند که محرکه هاي بسیار متنوعی براي انسان ایجاد می نم
هیچ فردي نمی تواند به تنهایی به همه آن ها پاسخگو باشد . وبه دلیل تنوع همین محرکه هاي محیطی، انسان شهرنشین به 
آگاهی وتیزهوشی بیشتري نیازمند است،  و باالجبار با مغز خود به چنین محرکه هایی پاسخ می دهد و نه با قلب خویش . 

روستایی را اسیر تعصبات سنتی خود می پندارد. زیمل تقسیم کارپیچیده در ی داند وزیمل انسان شهري را انسانی آزاد م
معتقد بارز شدن نقش تخصص در زندگی شهري می داند وشهرهاي بزرگ را موجد وسعت دامنه کارکردهاي آن و

دیگران وخود عاطفی با است همین مسأله باعث کاهش شدید فرصت هاي شهرنشینان براي ایجاد تماس هاي نزدیک و
.)1383محوري شهریان می شود(صدیق،

) ویژگی همبستگی مکانیکی را در جماعتی می بیند که تفاوت اعضاء آن بسیار کم باشد 1918-1858(٣امیل دورکیم
وافراد متفقاً در جهت رفاه عموم فعالیت نمایند. چنین جامعه اي البته سنتی است و منزلگاه مجموعه افرادي است که 

عقاید، اندیشه ها و شیوه هاي رفتاري آن ها همانند است وهمانندي احساسات ایشان اخالقی وذهنی دارند وهمگونی 
نمایشگر حیات جمعی است.

به نظر دورکیم در جامعه شهري همبستگی از نوع منفی است .یعنی افراد شهرنشین به طور قراردادي  تعهد می کنند 
م ندهند.مجموعه قراردادهاي اجتماعی شهري وضعیتی به وجود می آورد که که اعمال خاصی رانسبت به یکدیگر انجا

درحاالت وشرایط گوناگون هماهنگی وهمسازي داشته باشند. در این جا افراد به بخش ،کارکردهاي مختلف در جامعه
.)1383هاي مختلف جامعه وابسته اند وهمین موضوع آن ها را به کل جامعه وابسته نگه می دارد(صدیق،

تمایزپذیري اجتماعی، نمود خاص جوامع جدید، شرط آفریننده آزادي فردي است فرد فقط در جامعه اي که درآن 
وجدان جمعی بخشی از صالبت چیره کننده خویش را از دست داده است می تواند نوعی استقالل رأي وعمل داشته 

که اگر به کلی از بین برود ،اقل وجدان جمعیباشد.در چنین جامعه اي فردگرایی، مشکل عمده عبارت است از حفظ حد
همبستگی اندامی به تجزیه وتالش اجتماعی  خواهد انجامید. سهم وجدان جمعی در وجدان هاي فردي، مهمتر از آن 
است که ما معموالً تصورش را می کنیم ؛ بقاي جامعه برخوردار از تمایزپذیري اندامی بسته به آن است که خارج از 

ارزش ها و مقدسات جمعی وجود دارند که عامل پیوند اشخاص ،ممنوعیت ها،فرمان ها،ادها یا برفراز آن هاقلمرو قرارد
.)1377با کل اجتماع می شوند(آرون،

در تقسیم کار اجتماعی دورکیم همبستگی مکانیکی را وابستگی و تبعیت افراد از یکدیگر به دلیل شباهت هاي میان 
بر اساس اصل تقلید می داند، درحالی که همبستگی ارگانیکی را وابستگی و تبعیت افراد از آن ها (تجانس اجتماعی) و 

یکدیگر به دلیل تفاوت هاي آن ها (عدم تجانس اجتماعی) براساس اصل تکمیلی بودن کارکردها ونقش هاي آن ها در 
یک نظام اجتماعی ارزیابی می کند.

افراد در محیط شهري شده و افزایش روابط میان آن ها متبلور می پدیده شهري در اینجا خود را به صورت تراکم 
یابی میان آن ها وتقسیم کار میان آن ها را ناگزیر می سازد(تغییر اجتماعی).مضامین اصلی مورد بحث کند که تفاوت

دورکیم در جامعه مدرن شهري عبارتند از:
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قادات که دریک جامعۀ مفروض سبب همبستگی .آگاهی جمعی (اشتراك افراد در مجموعه اي از باورها واعت1
اجتماعی می شود)؛

.نابرابري نیروهاي جمعی در آگاهی هاي فردي بنابرنوع 3.تعیین کنندگی نوع جامعه بر رفتارهاي فردي اعضاي آن؛2
.)178:1386،جامعه(فکوهی

) شهر را چنین تعریف ) در مقاله معروف خود (شهر گرایی به عنوان شیوه اي از زندگی1952- 1897(4لویس ورث
وي .)150: 1374فرهنگی ناهمگونند (ریتزر، ،کرده است : جایگاه نسبتا بزرگ متراکم ودایمی که به لحاظ اجتماعی

هاي خشن، داند که در روابط خود سطحی بوده و به شیوهنشینان کسانی میمردمان شهرنشین را در قیاس با روستا
.توجه هستندشهرنشینان به قول ورث خودخواهند و نسبت به نیازهاي دیگران بی.کنندزده عمل میگستاخانه و شتاب

هاي برند که ناشی از نبود علقهآنها از کمک کردن به دیگران گریزان بوده و بیشتر در رقابت با یکدیگر به سر می
.)21:1383احساسی و عاطفی است(صدیق،

یال بعضی  به اختصار ذکر شده: اثرات متعددي برسکنه خود خواهد داشت که ذ،شهر
جمعیت زیاد و تراکم شهر معموال تفاوت هاي فردي را افزایش می دهد. افزایش تعداد جمعیت وقتی جغرافیا -1

(فضا ) ثابت باشد موجد تفاوت و تقسیم کار بین افراد است . 
اي عمومی ایشان مثل رنگ موجب جداسازي گروه هاي اجتماعی براساس ویژگی ه،جمعیت زیاد ومتراکم شهر-2

اقتصادي می شود.-قومیت ومنزلت اجتماعی
شهر نشینی که موجب تقطیع زندگی خصوصی فرد وغیر عاطفی شدن روابط انسانی می شود. جمعیت زیاد و -3

ن تراکم مانع می شود که آذمی همچون شخصیتی کامل با دیگران ارتباط برقرار کند . البته منظور این نیست که شهریا
معاشرت کمتري دارند بلکه برعکس حاکی از این موضوع است که با وجود معاشرین زیاد تر وتواتر بیشتر تعامل با 

با قرابت فیزیکی با دیگران در فضاي متراکم شهر ،نسبت افراد آشنا در این میان کمتر است . به بیان دیگر،دیگران
عی است که تماس هاي شهریان با یکدیگر ممکن است چهره موجب بعد فاصله اجتماعی بین اشخاص می شود. ورث مد

جزئی و غیر عاطفی است .،زود گذر،به چهره هم باشد، اما به هر حال سطحی
بسیار متغیر است وهرلحظه انسان را با محرکه هاي ،زندگی شهريشهر نشینی انسان را پیچیده وعقلگرا می کند.-4

به همین دلیل شهرنشین باید تحلیل کننده وانتخاب گر باشد.،ه می سازدمتنوع و تعارضات اجتماعی متعدد  مواج
زندگی شهري ابزار رسمی کنترل اجتماعی را جایگزین ابزار غیر رسمی آن می کند، جماعت عظیم شهریان -5

مکانیسم رقابت و کنترل رسمی وانتخاب نماینده را جانشین وجدان عمومی می سازد.
فردگرایی ومخصوصا نابسامانی اجتماعی پدیده هاي شهري اند. شهر گرایی در سطح ،انگینتیجه آن که فشار،بیگ

نظام عصبی را تهدید می کند و نهایتا به جدایی افراد از یکدیگر  می انجامد و در سطح ساختار اجتماعی ،روان شناختی
د. البته جامعه اي که درآن روابط متقابل خود به انزواي افراد منجر می شو،تقسیم کار را به وجود می آورد که آن نیز

آزادي فردي بیشتر تامین  می شود. اما همین جامعه با نظام اخالقی سستی نیز مواجه خواهد بود و ،اجتماعی بی رنگ باشد
این سستی باعث ایجاد شکاف اجتماعی و اختالالت شخصیتی می شود.
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53/تحلیلی بر روابط اجتماعی  در فضاي شهري  پایدار

هاي مختلف زندگی ایان دارد، معتقد است که در شهر شیوهگرکه مهمترین جایگاه را در میان ترکیب5هربرت گنز
سن، جنس، درآمد، :ها و گوناگونی زندگی شهري بیشتر به عوامل غیر اکولوژیک مانندوجود دارد و این اختالف شیوه

هاي سطح سواد و یا قومیت افراد بستگی دارد و عوامل اکولوژیکی مخصوصاً اندازه و تراکم جمعیت و ناهمگونی گروه
هاي خویشاوند و به نظر وي براي گروه.شهري هیچ گونه عارضه مستقیم و تاثیر جدي بر زندگی افراد شهرنشین ندارد

هاي دوستان فرقی ندارد که جمعیت اطراف ایشان صد نفر باشد یا صد هزار نفر، یعنی علیرغم آنچه جبرگرایان حلقه
هاي شهرنشین، نوعی انسان منحصر بفرد و خاص فرهنگی گروهاند، اندازه و تراکم جمعیت شهري و ناهمگونیمدعی

.)33:1383دهد(صدیق،پرورش نمی
و » جایگاه«)  حقوق دان انگلیسی بر تقابل جوامع سنتی با روابط اجتماعی مبتنی بر1888- 1822(6هنري سامنر مین

،مالکیت غیر قابل تعویض،ي باستانیتأکید می کرد. از یک سو صوري گرایی نهادها»  قرارداد«جوامع مدرن مبتنی بر 
حقوق خانوادگی پدرساالرانه والزامی که از طریق زایش یا تعلق به یک گروه حاصل می شود، و از سوي دیگر تجارت 

.)179:1386مبادالت مبتنی بر ثروت که از طریق قراردادهاي دوجانبه به وجود می آیند(فکوهی،،تحرك،برزمین
اما به مرور وضع تغییر یافت وطبیعت روابط اجتماعی روبه فساد ،بناي جوامع اولیه خانواده بودمین معتقد بود که سنگ 

نهاد؛ خانواده مضمحل گردید وفرد به عنوان واحد بنیادین جامعه مدرن به صحنه آمد و جانشین خانواده شد.وي استدالل 
ود را درك کند . او با تکیه بر تمایز دو نوع می کرد که فرد بدون درك نظام اجتماع اش نمی تواند قانونی جامعه خ

پایگاه (یعنی اکتسابی وانتسابی) در صدد توضیح گوناگونی جوامع دوره هاي مختلف است. به نظر مین، درزمان هاي 
جامعه صرفاً مجموعه اي از افراد نبود؛ بلکه جامعه اجتماعی از خانواده ها بود.بنابراین موقعیت اشخاص در جامعه،گذشته

متکی بر مبناي خانوادگی فرد است د رچنین جامعه اي سنت آن قدر قدرت دارد که مشکالت زندگی نه برمبناي اصول 
افراد خصوصی جاي ،وعقاید علمی بلکه بادخالت تجارت نسل هاي گذشته یا سنت مرتفع می شود. اما در جامعه مدرن

اما این رابطه اوالً غیر مستقیم ،تحت تأثیر خانواده قرارداردخانواده را گرفته اند. هر چند موقعیت فرد درجامعه مدرن 
است وثانیاً موقعیت فرد وابسته به شایستگی ها ومهارت هایی است که در نظام آموزشی کسب کرده است . به نظر مین 

.)1383قرارداد عنصر اساسی جامعه مدرن است و در واقع این نوآوري انقالب اجتماعی شگرفی است(صدیق،
شهر صنعتی براي مارکسیسم عرصه اساسی تبلور :)1895-1820(8) و فردریش انگلس1883-1818(7ارل مارکسک

نظام سرمایه داري ومیدان اصلی نبرد براي پیروزي زحمتکشان صنعتی (پرولترها) براي سرنگون کردن نظام سرمایه داري 
وضعیت نامطلوب طبقه کارگر را باید در چارچوب به حساب می آمد. به همین دلیل تأکید انگلس برگستره فقر شهري و

تمایل شدید مارکسیسم به سامان دادن به حرکات انقالبی و پایان دادن به نظام بهره کشی سرمایه داري قرار 
زیرا ،مارکس وانگلس براین اعتقاد بودند که شهري شدن جدید گامی در جهت انقالب است.)169:1386،داد(فکوهی

کارگران به شکل توده هاي عظیم در آن متمرکز می شوند وامکان پیدایش روابط اجتماعی جدیدي شهر مکانی است که 
فراهم می آید، جایی که طبقه کارگر می تواند سازمان یابد وبه آگاهی دست یابد.(مارکس وانگلس به نقل از ممتاز،     

:105(
اریخ شناسی تطبیقی اتکا دارد و اثر معروف ) در جامعه شناسی خود به شدت بر رویکرد ت1920- 1864(9ماکس وبر

قرون وسطایی وغیره به ویژه از نقطه نظر اقتصاد ،اودرباره شهر که در آن به مقایسه میان شهرهاي تاریخی شرقی، رومی
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را در آثار وبر » شهر صنعتی«موضوع ،نمونه گویایی از این رویکرد به شمار می آید. با وجود این،اجتماعی پرداخته است
باید در رویکردي گسترده تر مورد توجه قرار داد که به پرسمان عمومی وبر دربارة جامعۀ صنعتی مربوط می شود. در این 

پرسمان شهرنشینی از دیدگاه وبر با فرایند صنعتی شدن وعقالیی شدن دیوان ساالرانه جوامع مدرن انطباق دارد.
) که اثري پایه گذاردر درك 1904ان وروح سرمایه داري(این رویکرد را وبر در اثر معروف خود اخالق پروتست

جامعه سرمایه داري نوین است عرضه می کند. دراین کتاب وبر جامعۀ صنعتی یا سرمایه داري را درگسستی اساسی با 
جوامع سنتی پیش ازخود می داند. گسستی که بیش از هر چیز برسازمان یافتگی اجتماعی متکی است.

د می کند که شهرنشینی یکی از جنبه هاي محیط مخلوق است که در اثر گسترش سرمایه داري تأکی10دیوید هاروي
شهر وروستا به روشنی متمایز شده بودند. درجهان امروزي صنعت جدایی ،صنعتی به وجود آمده است. درجوامع سنتی

ات قیمت وسود اداره می گردد، میان شهر وروستا را مبهم می سازد. کشاورزي ماشینی می شود و صرفاً بر طبق مالحظ
واین فرایند اختالفات در شیوه هاي زندگی اجتماعی میان مردم شهري و روستایی را کاهش ،درست مانند کار صنعتی

می دهد.
به گفته هاروي، فضا دائماً تجدید ساخت پیدا می کند . این فرایند به وسیله مکانی که شرکت ،در شهرنشینی امروزي

مراکز توسعه وتحقیق و غیره انتخاب می کنند، کنترل هایی که حکومت ها ،استقرار کارخانه هایشانهاي بزرگ براي
وفعالیت هاي سرمایه گذاران خصوصی که به خرید وفروش زمین و خانه ،هم برزمین وهم برتولید صنعتی برقرار می کنند

.)1377تعیین می شود.(گیدنز،،می پردازند
ی شهري را قبول ندارد ومدعی است که نظم اجتماعی در شهر وجود دارد اما با مشاهده هم نابسامان11جرالد ستلز

عمیق ودقیق می توان آن را کشف کرد. ستلز پس از مشاهده محالت فقیر نشین شیکاگو و مطالعه ان نواحی قویا اعالم 
این است که علی رغم جدایی کرده است که بوجود یک نظم اخالقی در آنجا پی برده است . نکته مهم تحقیقات ستلز

پورتوریکویی منطقه فقیر نشین مورد مطالعه این ،مکزیکی،سیاه،نهادي و فرهنگی چهار گروه قومی ایتالیایی،اکولوژیکی
.)1384جدایی و تقطیع کامال منظم و سازمان یافته است(بااوش،

ري در آمریکا، شهر را جغرافیاي شناختی شهمستقل جامعهپیشگام مطالعات)1944-1864(12رابرت ازرا پارك
، صدیق(اي با یکدیگر ندارندداند که بهم نزدیکند، اما هیچ رابطهوار میهاي منجمد و موزائیکسکونت انسانمحل

200:1369(.
پارك برآن بود که شهر نظامی است از افراد و نهادهاي وابسته به هم که باید به مثابه یک نظم فضایی مورد مطالعه 

تاریخچه ،بگیرد. در پهنه شهري ما با موزائیکی از گروه هاي بسیار متفاوت روبه رو هستیم که هریک داراي فرهنگقرار
ومنافع خاص خود هستند و براساس فرایندهاي ویژه اي وارد رقابت هاي اقتصادي براي تملک و از آن خود کردن فضا 

کرد. پارك پهنه طبیعی شهري را بخشی از شهر (یک محله) از مفاهیمی است که پارك مطرح » پهنه طبیعی«می شوند. 
می داند که بدون وجود طرحی از قبل، پدید آمده باشد و کارکردي خاص در مجموعه شهري داشته باشد. پهنه طبیعی 

اجتماعی یا موقعیت،داراي تاریخ طبیعی یعنی ناشی از حرکات طبیعی نیزهست. این پهنه ها براساس تعلق هاي فرهنگی
ها افراد را در مرحله توزیع می کنند. 
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بدین ترتیب پارك براین نکته تأکید داشت که در شهر ما با فرایندهاي دائم تقسیم فضا به پهنه هاي تفکیک شده روبه 
رو هستیم . پارك رویکردي داروینی به زندگی اجتماعی دارد یعنی به تعارض براي بقا در پهنه هاي جغرافیایی اشاره می 

در واقع همان جماعت هاي شهري هستند که پارك ،که در آن انواع گوناگون در حال زندگی هستند.این انواعکند 
چندین خصوصیت براي آن ها بر می شمارد:

.جماعت ها، کمابیش داراي ریشه اي در 2.جماعت ها، جمعیت هایی هستند که به شکل سرزمینی سازمان می یابند؛1
.جماعت ها، واحدهاي فردي درون خود را در رابطه اي متقابل با یکدیگر قرار می دهند 3؛پهنه جغرافیایی خویش هستند

که درآن باید بیشتر نوعی همزیستی مشاهده کرد تا یک شکل جامعوي.
جامعه انسانی بر اساس دو سطح سازمان یافته: یک سطح زیستی ویک سطح فرهنگی استواراست. در سطح زیستی 

،اصل ارتباط وسازش است . نظم اجتماعی را باید سلسله مراتبی از سطوح زیست محیطی،نگیاصل رقابت ودر سطح فره
اقتصادي، سیاسی از کوچک به بزرگ دانست. در محیط شناسی انسانی کنش متقابل میان چهار عامل دیده می شود که 

عبارتنداز:
.منابع طبیعی .4.رسوم وباورها (فرهنگ غیرمادي)؛3.اشیا(فرهنگ فناورانه)؛2.جمعیت؛1

184:1386این چهارعامل باعث می شوند که درآن واحد هم توازن زیستی و هم توازن اجتماعی حفظ شود(فکوهی،
افزایش امکانات و تسهیالت مربوط به حمل ونقل وارتباطات شهري در ارتباط متقابل و تنگاتنگ با دو عنصر تراکم و .)

ی است. و به نظر پارك همین عناصر (تراکم وتحرك جمعیت) مترادف زایل کننده انگیزه هاي همسایگ،تحرك جمعیت
با حضور جرم واختالفات روانی اند و شاخص هاي مناسبی براي اندازه گیري نا بهنجاري هاي شهري هستند.بنابراین رشد 

هاي شهرنشین.شهرها همراه است با جایگزینی روابط غیرمستقیم و ثانوي بجاي روابط مستقیم و چهره به چهره انسان 
همان نیرویی که همسایگی را در جامعه شهري از بین می برد، گروه هاي اولیه را نیز منهدم می کند. هر عاملی که 
تحرك را زیاد کند، مثل رشد امکانات حمل ونقل ونظام ارتباطات برحیات گروه اولیه اثر معکوس دارد. رشد سواد و 

وهاي بین اشخاص می کند. تالش براي تأمین منافع شخصی، زائل کننده رفتار روزنامه را جایگزین گفتگ،تعلیم وتربیت
احساساتی است . البته دراین جا، پول ابزار اصلی است زیرا که ارزش ها را عقالنی ومنافع را جایگزین عواطف می نماید 

و بنیان همبستگی اجتماعی را نیز به همین شکل وترتیب تغییر می دهد.
مطالعه روابط فضایی «بوم شناسی انسانی را ،مک کنزي پژوهشگر دیگري از مکتب شیکاگو13رودریک مک کنزي

تعریف می کند. او مطالعه عوامل ارثی » وزمانی انسان ها در اثر عوامل گزینش،توزیع و سازگاري وابسته به محیط
در مقابله با محیط اش را منظور می کند. این ولی امکان نوآوري وتحرك خاص انسان،وزیست شناختی را کنار گذاشته

بررسی دگرگونی اجتماعی محلی به سیکل هاي تعادل میان جمعیت و منابع مبتنی است . درحالی که می دانیم استقرار 
صنایع جدید یا نوآوري هاي مرتبط با آن، وسایط حمل ونقل می توانند این تعادل را به هم بزنند.

ام توزیع ورشد تهاجمی درگیاهان استفاده می کند. براي آن که تهاجم شهري صورت بگیرد او در نظریه خود از نظ
باید شکافی ایجاد کند ودر ضمن باید شرایط مناسبی نیز براي تهاجم به وجود آمده باشد. شکاف ها می توانند حاصل 

این موارد باشند:
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. کاهش 4. استقرار صنایع یا خدمات جدید؛3می؛.تراکم یافتن ساخت وسازهاي عمو2.تغییر مسیرهاي حمل ونقلی؛1
نوسازي یا بازسازي محله ها.،سطح کیفیت

توزیع محیط شناختی :  توزیع - 1مک کنزي نظریه محیط شهري خود را به خصوص با مفاهیم زیر مشخص می کند:  
پویا وحیاتی میان ،هانهفضایی انسان ها وفعالیت هاي انسانی در فضا که خود حاصل کنش متقابل ورقابت کمابیش آگا

واحدهاي یک مجموعه است.
صنایع ،واحد محیط شناختی: هریک از اشکال توزیع محیط شناختی چه به صورت مسکونی، چه به شکل مغازه ها- 2

وغیره نکه بتوان آن را با حداقلی از مشخصات از توزیع هاي پیرامونی تفکیک کرد. 
حدهاي محیط شناختی که بریک محور یگانه تجمع یافته باشند.هیئت محیط شناختی: مجموعه اي از وا- 3
تحرك معیاري براي سنجش هرگونه نرخ تغییر فرهنگی یا فناورانه در پهنه هاي ،تحرك: تغییر دراشکال ثابت- 4

تغییر شغل،تغییر در هر نوع از خدمات شهري دیگر مشاهده ،شهري است و می توان آن را در تغییرمحل سکونت
حرك را باید از شناوري تفکیک کرد.کرد.ت

شناوري:حرکت هایی که (بدون ایجاد تغییر) در موقعیت محیط شناختی انجام می گیرند. شناوري از طریق حمل - 5
متحرك ترین وکم شناورترین ،ونقل و ارتباطات افزایش می یابد و به نسبت معکوس با تحرك تغییر می کند. زاغه ها

بخش هاي شهر هستند.
فاصله محیط شناختی: این فاصله معیاري براي سنجش شناوري است که برحسب زمان/ هزینه و نه برحسب فضا یا - 6

فاصله فیزیکی محاسبه می شود. رشد یک شهر و ساختار آن تا اندازه زیادي بستگی به کارکردهاي فاصله محیط شناختی 
ونقلی ارزان قیمت و سریع شهر را درهمان جهت دارد به صورتی که می توان مشاهده کرد وجود داده هاي جمل

گسترش می دهند. 
عوامل محیط شناختی: تغییر روابط فضایی میان انسان ها که نتیجه کنش متقابل تعداد زیادي از نیروهاي مختلف - 7

قاط خاصی است. برخی از این نیروها معنایی عام درسراسر پهنه فرهنگی مورد عمل خود دارند وبرخی دیگر تنها درن
) فرهنگی وفنی ؛ 3)اقتصادي ؛2)جغرافیایی؛1عمل می کنند. عوامل محیط شناختی در چهار گروه قابل طبقه بندي هستند:

) سیاسی وخدماتی. عوامل محیط شناختی منفی یا مثبت هستند یعنی یا جاذب مردم هستند ویا دافع آن ها.4
اي متفاوتی هستند که درتجمع اشکال فضایی واحدهاي محیط فرایندهاي محیط شناختی: این فرایندها گرایش ه- 8

) 5) تهاجم ؛4) تفکیک؛3) تمرکز؛2)تراکم؛1شناختی و توزیع می توان مشاهده کرد وشامل پنج فرایند اصلی می شوند:
جایگزینی.

ه خاص . این تراکم منطقه اي:گرایش فزاینده شمارهر چه بزرگ تري از مردم به اسکان یابی دریک پهنه یا منطق- 9
تراکم را برحسب تراکم جمعیتی می سنجند.

تخصصی شدن منطقه اي: فرایندي که خود حاصل ونتیجه ناگزیر تفاوت در منابع است به صورتی که هر پهنه یا -10
منطقه اي نسبت به دیگر پهنه ها یا مناطق داراي مزیت هاي نسبی بیشتر شده و درآن ها تخصص می یابد. تخصصی شدن 

معنی دارد: نخست آنکه سبب وابستگی متقابل میان پهنه هاي تخصصی شده می شود ودوم آنکه سبب توزیع افراد بنابر دو
نیازهاي فکري، فرهنگی و فیزیکی هر پهنه تخصص یافته می شود.
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سبب پراکندگی در پهنه اي دیگر می ،پراکندگی : حرکت معکوس با تراکم به صورتی که تراکم دریک پهنه-11
شود.

تمرکزیابی: تمرکزیابی حرکتی مشابه تراکم است با این تفاوت که درتمرکز با تراکمی روبه روییم که داراي -12
) از طریق 1یک مرکز ویک محیط است. تمرکز به دوصورت انجام می گیرد که هردو فرایندهاي انباشت یابنده اند: 

) از طریق افزایش شمار مردمی که دریک نقطه خاص به 2و ،افزایش شمار وتنوع عالقه مندي ها دریک محل مشترك
رضایت می رسند.

) براساس ابعاد واهمیت 1گونه هاي مرکز: نقاط تمرکز را می توان بنا برمعیارهاي مختلف طبقه بندي کرد: -13
ر اساس فاصله یا ) ب3) براساس عالقه مندي غالب که سبب تمرکز شده است؛2مثالً براساس ارزش زمین وتراکم آن؛،نقطه

پهنه جوزه هاي مشارکت.
مکانیابی و حرکت مراکز:تمرکز تابعی است از حمل ونقل وارتباطات.اغلب مراکزنسبت به گرایش هاي توزیع -14

و تفکیک اهالی محلی حساس هستند وبنابر آن مکانیابی یا تغییر مکان می دهند.
از مراحل فرایند تمرکز یابی دانست . زمانی که تراکم در یک تمرکززدایی: تمرکززدایی را درواقع باید یکی -15

پهنه از لحاظ ابعاد به دلیل پراکندگی کاهش می یابد،با تمرکز زدایی روبه رو می شویم که درعین حال سبب پیدا شدن 
مراکز عالقه مندي متعدد اما کوچک تري می شود.

انی رخ می دهد که یک مرکزبزرگ تر در اثر تجمع مراکز بازتمرکزیابی: مرحله دیگري از تمرکزیابی که زم-16
دیگري که به دلیل افزایش مردم یا بنگاه ها، به هم پیوسته اند، تشکیل می شود.

تفکیک :تفکیک حاصل ترکیبی از نیروهاي گزینش شده به نحوي است که تراکمی از گونه هایی خاص از -17
صی از جماعت به وجود می آید.جمعیت (قومی،اقتصادي،...) در پهنه هاي خا

تهاجم: تهاجم به حرکتی تجمعی از یک گروه در پهنه گروه دیگراطالق می شود. این امر زمانی اتفاق می افتد -18
که یک پهنه تفکیک شده وارده پهنه دیگري که عموماً همجوار خود آن است می شود. 

ش دیگر آن تهاجم است . در جماعت هاي انسانی جایگزینی: جایگزینی بخشی از چرخه اي است که بخ-19
عموماً اشغال و جایگزینی یکی پس از دیگري دیده می شوند. منظور از جایگزینی تغییر کامل گونه هاي جمعیتی میان 

مرحله نخست و مرحله نهایی است.
ي بعدي دارندساختار:الگوهاي مسکونی ورفتاري موجود که تأثیر زیادي برالگوهاي مسکونی ورفتار-20

.)193-190:1386(فکوهی،
که الگوي گسترش قطاعی شهر را ،)در الگوهاي حرکت همسایگی هاي اجاره اي مسکونی1939(14هومرهایت

.)223:1386مطرح می کند وآن را در مقابل نظریه گسترش براساس دوایر متحدالمرکز برگس قرار می دهد(فکوهی،
تقسیم بندي می شوند نه به صورت دوایر متحدالمرکز و هرقطاع (محله) وي معتقد است که شهرها به صورت قطاع

توسط فعالیت هاي اقتصادي متفاوت مشخص می شود.کل شهر می تواند به عنوان یک دایره در نظر گرفته شود که 
بخش هاي مختلف آن به صورت قطاع هایی از مرکز آن به خارج کشیده   شده اند.
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و آلبرت رایز ادعاي جبرگرایان اکولوژیک در مورد تنهائی و تحقیقات انیس دانکن:ز انیس دانکن و آلبرت رای
ایشان با مقایسه الگوهاي روابط عاطفی در مناطق شهري و روستائی به این .انزواطلبی شهرنشینان را تأیید نکرده است

در محیط شهر دارند مسلماً کمتر از هایی که هاي عاطفی شهرنشینان به کل تماسنتیجه رسیدند که گرچه نسبت تماس
هایی است که هاي شهریان به مراتب بیش از تعداد تماسهمین نسبت براي روستائیان است اما از آنجائیکه تعدادتماس

هاي هاي دوستانه و روابط اولی شهرنشینان بسیار بیش از تماسکنند، بنابراین قدر مطلق تعداد تماسروستائیان برقرار می
.یان استروستائ

گوناگونی شهري مورد ادعاي هربرت گنز ـ براساس عواملی چون سن، سطح درآمد و منزلت خانوادگی 15کلود فیشر
شهر ـ خاصهاي اکولوژیکها در شهر به تبع متغیرداند، اما مدعی است که این واقعیتکند و آنرا واقعی میـ را تأیید می

شود.یافت نمیجغرافیاي دیگريد که در هیچورث مطرح کرده است ـ شدتی دارکه لوئیس
دیدگاه فیشر که به نظریه خرده فرهنگی معروف شده است، سنتزي است از نظریات جبرگرایان اکولوژیست و 

هاي گرایان (مخصوصاً لوئیس ورث) بر تاثیر عوامل اکولوژیک شهري بر انسانگرایان که بین تاکید جبرترکیب
هاي خرده فرهنگی شهرنشینان تعادلی ایجاد کرده است و گنز) بر ویژگیرایان (بویژه هربرتگشهرنشین و تاکید ترکیب

داند.الذکر را در شکل دادن به شیوه زندگی شهریان موثر میهاي فوقهر دو دسته ویژگی
گرایان معتقدند که جمعیت زیاد شهرهاي بزرگ، موجب تقسیم کار پیچیده و تاسیس نهادهاي خرده فرهنگ

هاي گردد، انسان شهري در گروههاي خرده فرهنگی میهاي هم سود مختلف و تشدید هویتجتماعی و تشکیل گروها
هاي مشترك نسبتاً بارزي نظیر قومیت یا اشتغال دارند و مایلند اجتماعی متعددي عضویت دارد و اعضاي هر گروه ویژگی

هاي بین روستائیان و شهرنشینان سواي شرایط ند. بنابراین تفاوتبا دیگر همفکران و اعضاء گروه خود ارتباط برقرار نمای
اقتصادي، قومی و امثال آن علل دیگري ـ مثل عوامل اکولوژیک ـ نیز دارد .

هاي الزم براي ایجاد خرده براساس نظریه خرده فرهنگی تنوع در شهر، اندازه، تراکم و ناهمگنی محیطی زمینه
یابند و شهرنشینان قادرند تا هاي اجتماعی در شهرها گسترش میبالً نیز گفته شد که شبکهسازد. قها را فراهم میفرهنگ

ها ترند را انتخاب کنند. شهرها نه تنها نیازهاي زیادي را براي ایجاد خرده فرهنگها، آنهائیکه خوشاینداز بین این شبکه
ها بتوانند دنیاي متفاوتی براي خودشان رایط خرده فرهنگسازند. که در این شکنند بلکه شرایط اولیه را فراهم میخلق می

ها که شاید بتوان آنها را اجتماع نامید. فرهنگ، زبان، غذا، مدارس، کلیسا و بیمارستان داشته باشند. این خرده فرهنگ
هاي فرهنگههاي پیچیده با خردمخصوص به خودشان را دارند. به نظر فیشر شهرها پر از آدمهایی هستند که در پیوند

.)35- 34:1383مختلف قرار دارند(صدیق سروستانی،
سوزان تامسون از دیدگاه تحوالت اجتماعی، فرهنگی و انسان شناسی به بررسی و تحلیل کالن شهر پرداخته است. او 

اي توصیف مفهوم جدیدي بر» شهر چند الیه«استفاده کرده است. به نظروي » شهر چند الیه«براي بیان نظریاتش از مفهوم 
وضعیت شهرها در آغاز سده بیست ویکم است. شهر چند  الیه مفهومی مرکب و پیچیده است که نشان می دهد کالن 

و هم از نظر ساختار خصلت چندگانه و چندالیه پیدا کرده اند. این ،شهرهاي معاصر، هم از نظر اجتماعی و فرهنگی
شیوه ،زبانی،دینی،قومی،هستند که از مهاجرت و تنوع نژاديروبرو» چندگانگی«و » چند فرهنگی«شهرها با پدیده 

-اجتماعی تأثیر پذیرفته است. شهر چندالیه از نظر فضایی - زندگی و وجود اقلیت ها و گروه هاي مختلف اقتصادي 
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ی تساهل واحساس تعلق است. دراین شهرها عوامل،آشفتگی و نظم، جذابیت و هیجان،اختالف،فرهنگی داراي تنوع
قوم ونظایر این ها نقش موثري نسبت به طبقه ایفا می کنند. در عین حال شهر چندالیه بستر ظهور ،نژاد،همچون جنسیت

جدایی اجتماعی و خرده فرهنگ هاي متفاوت است . برنامه ریزي و مدیریت در شهرهاي چند الیه با چالش ،تعارضات
عبارتند از: بازنگري در دیدگاه هاي اجتماعی مربوط به اقلیت هاي زیادي مواجه است . موضوعات مهم در این زمینه

.)214:1383افزایش عدالت وبرابري اجتماعی و توانمند سازي گروه هاي کم درآمد(ربانی،،زنان،هاي قومی و نژادي
تعریف مفاهیم

کشوري به شاخص جمعیت مناسب به نظر می رسد. درحالی که معیار جمعیت شهري ار،براي تعریف شهر:شهر
کشور دیگر بسیار متغیر است . تفاوت هاي تعریف شهر بازتابی از درجۀ شهرنشینی است . شاخص جمعیت معیار رضایت 

مگر این که حدود فیزیکی شهر به دقت تعیین شده باشد، واین در حالی است که حدود فیزیکی شهر به ،بخشی نیست
"واحد شهري را چنین تعریف می کند: » ار و مطالعات اقتصاديموسسه ملی آم«1962مرور زمان تغییر می کند. از 

نفر سکونت دارند و دراین منطقه فاصله ساخت وسازها 2000مجموعه یک یا چند کمون که منطقه مسکونی اش حداقل 
ییاز انسانها در فضاعظیمیانبوهدائمیشهر، تجمع.)14:1383متر است(نیک گهر،200از همسایه شان کمتر از 

).1374:5(توسلی، استدرآمدهبسیار پیچیدهاجتماعیمرکز زندگییکصورتبهکهاستمعین
فضا از نظر لغوي به معنی گشادگی، میدان و عرصه است.(لغتنامه دهخدا) از منظر این رساله فضـــا همان :فضا

اختمانهاي طراحی شده، نمی باشد بلکه فضـــا، فضاي تعریف شده سنتی توسط یک معمــار، به معنی فضاي معماري س
فراتر از تولید شدن و استفاده شدن، چیزي است که بواســـطه فعالیتهاي روزانه اشغال شده و تغییر می کند. جغرافیدانان 

معتقد هستند که فضااز  لحاظ اجتماعی تولید میشود بدین17و ادوارد ســوجا16مارکسیستی مانند دیــوید هــاروي
معنی که نتیجه فرآیند هاي اجتماعی بوده و در عین حال، همان فضا پیش شرط تولید یک محصول اجتماعی می باشد(

Harvey, 1989(.
انسان شناسان برسر اینکه فضا بصورت مادي و فرهنگی تولید میشود و همچنین در مورد نقش معماري به عنوان یکی 

درونی و راکــد - همجنس با فرهنگ-کنند. آنها استدالل می کنند که فضا از ابزارهاي تولید فرهنگی بحث و جدل می
نبوده و اگرچه بصورت هندسی اندازه گیري میشود اما به عنوان یک  جز الزم و بخش متغییر در زندگی روزانه افراد 

.)Antony,1980جاي دارد(
ارد ســازماندهی اجتماعی را انعکاس می دهد. فضــا، زمانــی که محدود و شکل پذیر میشود و پیش زمینه خنثی ند

سالنی بزرگ نیستند یا اینکه چیدمان صندلیها ربراي مثال حضور دوازده نفردریک اتاق کوچک مثل حضــور افراد زیاد د
.)Goffman, 1979بشکل گرد نسبت به حالت مربع تاثیرمتــفاوتی دارد(

ي را به دو گونه تعریف می کند: فضاي اجتماعی و فضاي ) واژه فضاي شهر1989:223کولکوهن(:فضاي شهري
ساخته شده و مصنوع. فضاي اجتماعی (تداعی فضایی نهادهاي اجتماعی )است که مورد مطالعه مورد مطالعه جامعه 

شناسان و جغرافی دانان می باشد.
رافیایی و فرهنگی فضاهاي شهري ویژگیهاي کالبدي و کارکردي متفاوتی در دوره هاي مختلف و بسترهاي جغ

متفاوت به خود گرفته اند و از این روي تعاریف گوناگونی نیز از آنها به عمل آمده است. نگاهی به این تعاریف و 
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دیدگاهها براي استخراج ابعاد مختلف یک فضاي شهري نشان از دو عامل فرم (کالبد) و ماهیت (عملکرد) فضاهاي 
شهري است. 

ستان یکی است، اما در اواخر قرن هجدهم متفاوت از یکدیگر است. در این دوره شهر و کالبد و فعالیت در دوره با
فضاهاي شهري کانون اندیشه ها، عواطف و احساسات بشري است. و از اواسط قرن بیستم تاکنون مفهوم فضاي شهري به 

گونه دیگري است:
لف فرهنگی، اجتماعی، اداري، تجاري و مانند فضاي شهري به ترکیبی اطالق می شود که از فعالیت ها، بناهاي مخت"

آن و عناصر و اجزاي شهري به صورتی آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زیبایی و بالطبع با ارزش هاي بصري تشکیل می 
گردد و از نظر فیزیکی داراي بدنه اي محصور کننده می باشد. بعبارتی فضاي شهري جزئی از یک شهر است که بعنوان 

"ی، تجلی گاه فعالیتهاي شهري است.عرصه عموم

بدین ترتیب در حال حاضر هرگونه فضایی را نمی توان فضاي شهري قلمداد نمود؛ چرا که فضاي شهري داراي 
ویژگیهایی ارتباطی بوده و بخشی از ارگانیسم زنده شهر است که با شرایط اجتماعی، اقتصادي و فنی در حال تغییر، 

رت بجز حفره اي در میان ساختمانها و سایر اجزاي شهري نخواهد بود.مرتبط است و در غیر این صو
با این تعاریف فضاي شهري امروزي حاصل نگرش توام به هر دو بعد فرم (کالبد) و عملکرد (محتوا) ست و ضرورتاً 

ي محتواي آن فضاي شهري را نه فقط باید از طریق ویژگیهاي زیبایی شناختی آن بلکه باید از طریق تحلیل مشخصه ها"
بنابراین در بررسی و تحلیل تاثیرات آن نیز این دو فاکتور مالك عمل خواهد "مورد بازشناسی قرار داد.

ساختاري سازمان یافته، آراسته و واجد نظم به صورت کالبدي براي فعالیتهاي انسانی است(زوکر،  .)1389(فتحی،بود
رااز حیث عملکردي و طراحی در نظر بگیرد فضاي شهري است ساختاري که نمودار اهداف انسان ارگانیک . )1959

فضاي شهري جزئی است الینفک از ساخت (اصلی) شهر و از دو عنصر اساسی میدان ،)1375(مامفورد به نقل از حبیبی،  
گیرد (کریر، فضاي شهري از دو عنصر اساسی میدان و خیابان شکل می،)1367،گردد (توسلیخیابان تشکیل میو 

1375(.
کنشهاي اجتماعی عمل و عکس العمل افراد را در بر گرفته و روي وقایع آن تعدیل میشود و با: کنش اجتماعی

، ) و در ابعاد سیاسی90: 1380وحدي،،ا1379:45(گی روشه،رو به سوي هدفی داردویابدمیگرایشهاي فکري سازمان
ـ 4ـ تغییر و دگرگونی 3ـ تعلیم و تربیت اجتماعی 2ماعی ـ خدمات اجت1اجتماعی و فر هنگی شامل اشکال گوناگون : 

که در زندگی )Hardaway,2008(می باشد،سازماندهی انجمن واجتماعـ6حمایت و وکالت - 5دادن اجتماع آگاهی 
انسانها نقش به سزایی دارد .

روش تحقیق 
لی است. بر اساس اهداف تحقیق و در تحلی–تحقیق حاضر با توجه به ماهیت مسئله پژوهش،  بر مبناي روش توصیفی 
، ویژگی و مقوله اصلی فضاي شهري مدرنراستاي پاسخ به مسئله تحقیق، سعی می شود ابتدا بر اساس مبانی نظري

گردآوري اطالعات شیوه. تشریح شودتحلیل مناسب رابطه بین فضاي شهري و روابط اجتماعیشناسایی شود و سپس با 
.عات کتابخانه اي و بررسی اسناد و مدارك و تحقیقات استوار استعمدتا بر مبناي روش مطال
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نتیجه گیريبحث و 
آشنا و غریبه می باشد و در تعامل نیازي به ایجاد روابط اجتماعی می کنند که ،از انجا که شهر محل تجمع افراد

بطوریکه مشارکت شهروندان ماحصل این روابط تراکم اخالقی و تراکم مادي در فضاي هاي انسان ساخت شهري است 
در تولید ارزشهاي مشترك نمود عینی پیدا کرده است و از طرف دیگر تراکم مادي در شهرها هر روز متراکمتر می شود 

) معتقد است که 1895یعنی نسبت جمعیت به مساحت باعث محدود شدن فضاي شهري شده است، بطوریکه دورکیم (
ی نمی شود چرا که راه ها و شبکه خطوط راه آهن و متروي شهري و همچنین تراکم مادي باعث افزایش تراکم اخالق

بازارها و نظایر آن ها بیشتر مایه رونق کسب و کار می شوند تا همجوشی و نزدیکی جمعیتی ها و نتیجه تراکم اخالقی به 
تراکم فیزیکی می انجامد ولی تراکم فیزیکی به تراکم اخالقی منجر نمی شود.

ود تجمعات جمعیتی مثل شهرها یا محله هاي سکونی جدید،با وجود تراکم فیزیکی موجب ارتقاي سطح بنابراین وج
زندگی اجتماعی نمی گردد توسعه فیزیکی فضاي شهري بدون توجه نیازهاي فرهنگی اانسانها که در اکثر شهر سازیها و 

آن تراکم اخالقی شکل نخواهد گرفت شکل دهی فضاهاي شهري مشاهده می شود و به فضایی تبدیل خواهد شد که در
چنانچه به بافت هاي سکونی قدیمی و شکل آنها دقت شود می بینیم که روابط اجتماعی گرمی در آن محله ها حاکم 
است و مجاورت اجتماعی در آن محله معنی و مفهوم دارد درك متقابل انسانی و همچنین پاسخگویی به نیازهاي انسانی 

وها و الزامات فرهنگی اجتماعاتی که از آن فضاهاي بهره  مند خواهند شد می دانیم که فضاهاي در گروه توجه به الگ
شهري خود تولید کنند. فرهنگ و فرهنگ  تولید کننده  فضاهاي شهري هستند چنانچه در تولید یک فضاي شهري بی 

گرایی مجاورت مکانی و مجاورت سازمانی فضایی حاکم باشد و بی نظمی اجتماعی از آن تولید شود در آن صورت وا
اجتماعی شکل خواهد گرفت و کیفیت و مطلوبیت زندگی آن فضا در پیچ و خم دیالتیک این دو از بین خواهد رفت و 
ساکنین عدم احساس مطلوبیت زندگی و کسب آن را خواند داشت چنانچه به تونیس معتقد  شهر نشینی مرحله گذار از 

لقه هاي خونی به جامعه (گزلشافت)سازمان یافته مبتنی بر قرار می باشد یعنی در آن عاجتماع (گمینشافت)مبتنی بر 
عقالنیت حاکم است در آن مطالعه و علم و نگاه عالمانه در مسیر و مرحله گذاري از روابط  احساس  به روابط عقالنی 

است
هاي روابط اجتماعی نخستین را بکهکند، اهمیت شاند که شهر پیوندهاي اجتماعی را تضعیف میجبرگرایان، مدعی

ها و انحرافات اجتماعی هنجاريدهد و با جایگزین کردن نهادهاي ثانوي در روابط انسانی موجب بروز بیکاهش می
شود. می

عاطفی اند که نابسامانی اجتماعی، فشار، بیگانگی، فردگرائی، بینتیجه آنکه صاحبنظران جبرگرائی اکولوژیک مدعی
کند و نهایتاً به جدائی هاي شهریند و شهرگرائی در سطح روانشناختی، نظام عصبی را تهدید میی همه پدیدههویتو بی

انجامد.میشهروندانافراد از یکدیگر و از بین رفتن روابط صمیمانه بین 
ها و غیر ريهاي موجود در روابط اجتماعی شهدارند که تفاوتگرایان اظهار میاما بر خالف جبرگرایان، ترکیب

ها (چندان) ارتباطی با جغرافیاي محل سکونت ایشان، اندازه، تراکم و ناهمگونی جمعیت ندارد، و به ترکیب شهري
شود.هاي شهرنشین مربوط میعواملی چون سن، شغل، میزان تحصیالت و میراث قومی و فرهنگی گروه
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اند، معتقدند که زندگی الذکر را پذیرفتهیدگاه فوقاز سوي دیگر طرفداران نظریه خرده فرهنگی که سنتزي از دو د
گذارد. اندازه، تراکم اجتماعی شهرنشینان میهاي روابط در شهرهاي بزرگ تاثیراتی متفاوت از فضاي غیرشهري بر شبکه

نماید.هاي خرده فرهنگی ایشان را تشدید میجمعیت و ناهمگونی فرهنگی شهرنشینان، ویژگی
خواهد با هر کس تواند و نه میگرایان شهرنشین بدلیل وجود عوامل اکولوژیکی، نه میه فرهنگبر طبق دیدگاه خرد

داند که هر وقت ضرورت ایجاب کند، تنها در بیند باب دوستی و ارتباط را بگشاید و در واقع خود را موظف میکه می
).1383سروستانی،(صدیق دهد و دیگران را فراموش نمایدالعمل نشان مقابل عده خاصی عکس

دست آوردهاي مطالعه نشان می دهد فضاي اجتماعی نوع شبکه روابط اجتماعی خاص خود را بوجود می آورد. 
بطوریکه اگر دو فضاي اجتماعی سنتی (اجتماع) و فضاي اجتماعی مدرن (جامعه) را از هم تمیز دهیم، محصول فضاي 

عاطفی و مکانیکی است و این در حالی است که محصول فضاي اجتماعی سنتی روابط اجتماعی سنتی، ساده،  عمیق، 
اجتماعی مدرن، که این فضا عمدتا در شهرها بروز و ظهور می کنند، روابط اجتماعی مدرن، پیچیده، سطحی، عقالیی و 

است. در این بین آنچه حائز اهمیت و به عنوان ویژگی فضاي شهري مدرن، روابط اجتماعی را متحول و ارگانیگی 
نتیجه نهایی گرگون می سازد. مقوله تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، شبکه هاي اجتماعی مجازي، رسانه ها است. د

اینکه روابط اجتماعی پایدار محصول فضاي شهري پایدار است که خود این فضاهاي شهري تحت تأثیر مقوله تکنولوژي 
اطالعات و ارتباطات می باشد. 
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