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تحلیلی بر روابط اجتماعی در فضای شهری پایدار
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چکیده
فضاهای مسکونی محله های شهری ،محیط های اجتماعی که در بستر زمان و مکان با رشد و توسعه شهرها دچار دگرگونی
و تغییرات اساسی شده اند .هنوز هم به دلیل نقشی که در زندگی و مناسبات اولیه مردم ايفا می کنند از اهمیت خاصی در
شکل دهی و پايداری روابط اجتماعی برخوردارند .نوع شبکه روابط اجتماعی در بین اقشار مختلف اجتماعی شهرنشین با
سطوح فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی خاص ،سیاسی و مکانی متفاوت است يعنی سلسله نظام شکل گرفته از عوامل فوق انواع
متفاوتی از روابط اجتماعی را ايجاب می کند .هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی روابط اجتماعی در فضای شهری می باشد.
شیوه رجوع به واقیعیت در اين تحقیق روش کیفی(اسنادی) است .نتايج حاصل از اين تحقیق نشان می دهد که فضای شهری
مدرن با گذر زمان و دگرگونی مکان(فضاهای شهری) بر شبکه روابط اجتماعی تأثیرگذاشته است که اين تأثیرگذاری به واسطه
ورود تکنولوژی اطالعات و ارتباطات بوده است .و روابط اجتماعی پايدار محصول فضای شهری پايدار است.
واژگان کلیدی :فضای شهری ،شبکه روابط اجتماعی ،محله های شهری ،کنش اجتماعی.
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مقدمه و بیان مسأله

شهرهاي بزرگ جهان در عصر جدید به محل تراكم و رشد جمعیت ،محل تبادل كاال ،اشیاء و اطالعات تبدیل
گشتهاند ،مجموعه این عوامل باعث بروز مسائل و مشكالت ،افزایش دامنه نابرابریهاي اجتماعی و فقر و بزهكاري ،تنزل
ارزشها و حتی تغییراتی در هنجارها ،ارزشها و رفتارهاي اجتماعی افراد نسبت به گذشتگان خود موجب شده كه مجموعه
فوق و عوامل دیگري بوجود آورند كه انسان شهري در چارچوب محدودتر و در جمع نسبتاً كوچكتري از كل جامعه
شهري زندگی نماید و تنها در جمع محدودتري كه یكدیگر را میبینند ،و نسبت به هم توجه دارند عمر خود را سپري
نمایند .اینها همگی تاثیر شهر بر انسان است كه دست یافتن بدان مستلزم شناخت و درك چگونگی تاثیر فضاي زندگی
شهري بر شبكه هاي روابط اجتماعی افراد است .محدودیت این روابط و تنزل موقعیت این شبكه روابط اجتماعی موجب
نگرانی بسیاري از اندیشمندان علوم اجتماعی بوده و بعضاً مطالعات و تحقیقاتی نیز در باره این تحول صورت گرفته است.
اهمیت همبستگی روابط در جامعه امروزي بیش از همیشه آشكار شده است چرا كه جوامع بشري امروزه به سبب
رشد و توسعه كمی و كیفی روزافزون كه به پدید آمدن شهرهاي بزرگ و پرجمعیت منجر شده ،با مسائل تازه اي مواجه
هستند كه از فراوانی و تراكم نامتجانس و ناهمگونی شهرها ،فاصله اجتماعی بین انسان هارا علی رغم نزدیكی فیزیكی
روزبه روز بیشتر نموده و به همراه آن میزان همبستگی ،ارتباط و توجه افراد نسبت به یكدیگر كاهش می یابد .روابط
سنتی نیز از جمله روابطی است كه در شهرها دچار تزلزل می شود؛ افزایش امكانات و تسهیالت مربوط به حمل و نقل و
ارتباطات شهري در ارتباط متق ابل وتنگاتنگ با دوعنصر تراكم وتحرك جمعیت می باشد كه معلول رشد جمعیت
شهرنشین ورشد شهرهاست و موجب جایگزینی روابط غیرمستقیم و ثانوي به جاي روابط مستقیم و چهره به چهره انسان
هاي شهرنشین شده است .همچنین اكثر تحقیقات انجام شده حاكی از سطحی شدن روابط سنتی درجوامع شهري است.
روابط سنتی هر چند به موازات شهرنشینی دچار تحول و دگرگونی شده است اما هنوز هم به دلیل نقشی كه در زندگی و
مناسبات نخستین مردم ایفا می كند از اهمیت خاصی برخوردار است .نوع روابط سنتی در بین قشرهاي مختلف اجتماعی
با سطوح فرهنگی ،اجتماعی ،افتصادي متفاوت خواهد بود یعنی پایگاه هاي اجتماعی متفاوت انواع متفاوتی از روابط را
ایجاب می كند.
یكی از وظائف مستمر و مداوم جامعه شناسی لزوماً باید آشكار ساختن ابعادي از زندگی اجتماعی باشد كه در زیر
پوششی از معرفت عام در مورد جهان مخفی مانده است .در این طریق ،گاهی تصورات خاص بكلی نفی میشود ،گاهی
نیز موضوعی منقحتر و روشنتر میگردد .تردیدي نیست كه كمرنگ شدن ارتباطات دوستانه همسایگی بعنوان تضعیف
سنتی مطلوب و تخریب یك ”نهاد“ اجتماعی با كاركرد هاي مثبت و مفید متعدد ،براي جامعه بشري عموماً و در كشورما
بخصوص ،ضایعهاي جبران ناپذیر خواهد بود.
بی شك یكی از مهمترین پیامدهاي زندگی شهري مدرن و به عبارتی فضاهاي شهري مدرن ،دگرگونی و تحول در
تكنولوژي اطالعات و ارتباطات است .در این بین ظهور شب كه هاي اجتماعی مجازي ،به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین
این تكنولوژي به حساب می آید .در ایران در مورد شبكههاي اجتماعی و قدرت آن زیاد شنیدهایم اما كمتر در مورد آن
مطالعه تجربی و همه جانبهاي صورت گرفته است .روابط اجتماعی انسانها تاثیر زیادي بر روحیه ،گرایش سیاسی ،سر
زندگی سیاسی و اجتماعی و حتی روابط عشقی ما دارند .نه فقط دیگران ما را متاثر میسازند بلكه ما هم آنها را متاثر
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ساخته و زندگی آنها را شكل میدهیم .در گسترهي سیاست و جامعه ،بسیاري شبكههاي اجتماعی را بسان بدیل و
جایگزین سازمانهاي سیاسی و نهادهاي مدنی می بینند .نا امید از شكلگیري احزاب ،اتحادیههاي صنفی و نهادهاي مدنی،
آنها چشم امید به شبكههاي اجتماعی دوختهاند تا مردم بتوانند بدون پرداخت هزینهي قابل توجهی گرد خواستها و
اهداف معینی جمع شوند.
در سالهاي اخیر تا حد زیادي جو بسیار سنگین و مشكوكی نسبت به شبكههاي اجتماعی بوجود آمده است و همین
شرایط باعث شده تا نوعی «فوبیا» یا هراس بیمارگونه روانی نسبت به آن ایجاد شود كه در اثر آن «شك و تردید» و دیدن
«خطر» در همه جا ایجاد شده است .فوبیا بیش از هر كجا در جایی ما را به وحشت میاندازد كه كمترین شناخت را از آن
داشته و كمترین كنترل را نیز داشته باشیم دو شرطی كه محیط مجازي هر دو را دارد .نه ما و نه هیچ كس نمیتواند ادعا
كند كه شناختی كامل از شبكه دارد زیرا بنابر تعریف ،این نوعی فناوري است كه بر اساس ابهام و همچون یك اَبر مبهم
و نوعی نظام فازي ابداع و رشد كرده است و اشراف بر آن وجود ندارد .امروز میبینم كه بزرگترین قدرتهاي كه خود
این شبكه را تاسیس و مراكز اصلی آن را در دست دارند ،گاه از برخورد با تروریستها روي آن ناتوانند ،این حاصل
عدم شناخت است .عدم توانایی به كنترل كامل و كاهش نسبی این كنترلها نیز به نظر جزیی الینفك از رشد و توسعه
شبكههاي مجازي است(فكوهی.)0931 ،بر این اساس یكی از مهمترین وجوه عملكرد شبكههاي اجتماعی ،تاثیرات منفی
و مثبت آنها در عرصه اجتماعی است .به همین سبب نقش شبكههاي اجتماعی در زندگی ،بویژه تاثیر این پدیده در روابط
اجتماعی بایستی مورد توجه محققان قرار گیرد .با توجه به مطالبی كه گفته شد ،مسأله این مطالعه عبارت است از؛ رابطه
بین فضاي شهري مدرن و روابط اجتماعی چگونه است؟ آیا فضاي شهري مدرن روابط اجتماعی را متحول و دگرگون
ساخته است؟
مالحظات نظری

انسانها با برقراري روابط اجتماعی در محیط ها ي شهري در صدد پاسخ گویی به نیازهاي انسانی و اجتماعی یكدیگرند.
فضاي شهري كه در برگیرنده فضاي انسان ساخت است جهت برقراي روابط اجتماعی یا عاطفی است(رابطه دوستی،
خویشاوندي و رابطه همسایگی) یا عقالنی است(كه در جستجوي به حداكثر رساندن شانس افراد در رسیدن به هدفی
است)یا سنتی است(بر مبناي سنت ها و اعتقادات شكل می گیرد) .این روابط اجتماعی در یك ارگانیزم زنده اي به نام
شهر كه خود از فضاهاي مختلفی از جمله خیابان ،پارك ،محله و ...تشكیل شده است ،شكل می گیرد .بنابر این زندگی
اجتماعی در فضا و زمان واقع شده و توسط آن محدود می شود كه این موضوع توسط اندیشمندان حوزه مختلف علوم از
منظر خود مورد بررسی قرار داده اند در این نگارش به حوزه هاي مورد مطالعه شهري  ،جامعه شناسی  ،جغرافیا و روان
شناسی اشاره مختصري شده است تا مسیر بحث در این مهم مد نظر پژوهشگران و محققین قرار گیرد.
فردیناند تونیس،) 0391-0511(0جامعه شناس آلمانی معاصر با وبر وسومبارت  ،پرسمان شهرنشینی را درگذاري
مشاهده می كند كه خود در كتاب معروفش با عنوان اجتماع وجامعه ارائه داده است  .این گذار همچون در ماركسیسم بر
رابطه روستا-شهر تأكید می كند ،اما برخالف آن  ،لزوماً بر محوریت اقتصاد ونوع مبادالت كاالیی در این گذار تأكید
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نكرده بلكه بیشتر بر تغییر روابط اجتماعی دراین فرایند انگشت می گذارد« .اجتماع» (گماینشافت) در دیدگاه تونیس بر
روستا یا شكل زیستی و سازمان یافتگی پیش از شهر انطباق دارد كه مهم ترین مشخصات آن عبارتند از:
 .0وجود خانواده یا گروه خویشاوندي به مثابه واحد پایه اي سازمان اجتماعی؛.2تبلور كنترل اجتماعی از خالل روابط
خانوادگی یا همسایگی؛ . 9انسجام اجتماعی بر پایه روابط اجتماعی كه خود به صورت روابط شخصی  ،عاطفی و صمیمی
تعریف می شوند.
برعكس « ،جامعه»(گزلشافت) با شهر وشهرنشینی انطباق دارد و مهم ترین مشخصات آن عبارتند از :
 .0ظهور اشكال جدید ساختاري در سازمان اقتصادي؛ .2روابط اجتماعی مبتنی بر كارایی و عقالنیت وخالی شدن این
روابط از روابط شخصی ،عاطفی وصمیمی؛ .9سطحی شدن كنش هاي متقابل اجتماعی؛.4وابستگی افراد به نهادها ازخالل
پیوندهاي صوري؛
.1كنترل اجتماعی افراد ازخالل كمك هاي نهادي .
تونیس دو مفهوم اجتماع و جامعه را بریك پایه روان شناختی استوار می كند كه بردو نوع اراده اجتماعی تكیه می
زنند :اراده ارگانیك در اشكال غیر شهري ،و اراده عقالیی در اشكال شهري .اراده ارگانیك به موجودیت زیستی فرد
تكیه می زند و خود را درلذت ،عادت و خاطره متبلور می كند  ،در حالی كه ارادۀ عقالیی نوعی «حاصل اندیشه» است
كه در اندیشه و تصمیم فردي متبلور می شود و اراده اي است براي برونی كردن (یا فرافكنی بیرونی) فرد .اجتماع بر پایه
خانواده و اقتصاد خانوادگی با واحد خانوار روستایی قرار دارد و اخالق آن  ،بر روابط خونی ،دوستی واعتقادات استوار
است یعنی در مجموع همواره و به صورتی عام رو به سوي «خود» و «درون» دارد .درحالی كه جامعه با ایجاد تمایز
ارگانیك در میان افراد وكاالها  ،تنها معیار و وسیلۀ روابط اجتماعی را «مبادله» مبتنی بر «قرارداد» می كند یعنی در مجموع
روبه سوي «دیگري» و«برون» دارد .بنابراین ،شهرنشینی فرایندي است كه عقالنیت مبادله را جایگزین اخالق رابطه می
كند(.فكوهی)071: 0951،
گئورگ زیمل ) 0305-0515( 0جامعه شناس آلمانی به فضایی كه در آن زندگی مدرن جریان داشت عالقه مند بود،
و به این دلیل به ویژه به شهر عالقه داشت  ،زیرا جامعه مدرن در اصل در مادر شهر شكل گرفت وبه عمیق ترین وكامل
ترین صورت در آن جا تكامل یافت .زیمل نخستین جامعه شناس زندگی شهري مدرن بود كه به مسأله تفاوت هاي
زندگی شهري وغیر شهري پرداخته است؛ اگرچه دیگر معاصرانش مانند وبر و فوتسل دكوالنژ به گونه اي موشكافانه
درباره شهر مطالبی نوشته بودند .زیمل مانند وبر عالقه به وقت شناسی ،محاسبه پذیري و دقت را ناشی از نیروهاي جهان
مدرن می دانست  .او می گفت درشهر تأكید بیشتري بر عقالنیت می توان یافت  ،زیرا عقل جانشین سنت و كنش عادتی
،عامل اصلی در هدایت هرروزه می شود .زیمل همانند وبر  ،از تهدیدي كه فرهنگ مدرن  -با تأكید بر عقالنیت ابزاري
 متوجه استقالل فرد می كرد ابراز نگرانی می كرد .با وجود این ،زیمل آرزوي بازگشت به كلیت نظام مند جوامع سنتیرا در سر نمی پرورانید  ،زیرا درك می كرد كه جامعه مدرن به گونه اي ریشخند آمیز ،هم فرد گرایی را امكان پذیر می
سازد و هم به تضعیف آن كمك می كند.
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او مشتاقانه به جست وجوي شیوه هایی پرداخت كه افراد به كمك آن ها نمی گذارند زندگی مدرن آنان را در خود
غرق كند  .مثالً زیمل خودداري شهرنشینان -یا بی اعتنایی آنان -را پاسخی به غرقه سازي روان به وسیله انواع انگیزه هاي
پیوسته متغیر می دانست كه در غیر این صورت فرد به سادگی در زندگی مدرن غرق می شد  .آن چه را كه برخی سردي
یا بی اعتنایی شهرنشینان می انگاشتند  ،او وسیله اي ضروري براي حفاظت درمقابل تهدید شدن فردیت می
دانست(.كیویستو)0975،
زیمل شهرهاي بزرگ (متروپل ها) را محیطی می داند كه محركه هاي بسیار متنوعی براي انسان ایجاد می نماید كه
هیچ فردي نمی تواند به تنهایی به همه آن ها پاسخگو باشد  .وبه دلیل تنوع همین محركه هاي محیطی ،انسان شهرنشین به
آگاهی وتیزهوشی بیشتري نیازمند است  ،و باالجبار با مغز خود به چنین محركه هایی پاسخ می دهد و نه با قلب خویش .
زیمل انسان شهري را انسانی آزاد می داند و روستایی را اسیر تعصبات سنتی خود می پندارد .زیمل تقسیم كارپیچیده در
شهرهاي بزرگ را موجد وسعت دامنه كاركردهاي آن و بارز شدن نقش تخصص در زندگی شهري می داند و معتقد
است همین مسأله باعث كاهش شدید فرصت هاي شهرنشینان براي ایجاد تماس هاي نزدیك و عاطفی با دیگران وخود
محوري شهریان می شود(.صدیق)0959،
امیل دوركیم )0305-0515(1ویژگی همبستگی مكانیكی را در جماعتی می بیند كه تفاوت اعضاء آن بسیار كم باشد
وافراد متفقاً در جهت رفاه عموم فعالیت نمایند .چنین جامعه اي البته سنتی است و منزلگاه مجموعه افرادي است كه
همگونی اخالقی وذهنی دارند و عقاید ،اندیشه ها و شیوه هاي رفتاري آن ها همانند است وهمانندي احساسات ایشان
نمایشگر حیات جمعی است.
به نظر دور كیم در جامعه شهري همبستگی از نوع منفی است .یعنی افراد شهرنشین به طور قراردادي تعهد می كنند
كه اعمال خاصی رانسبت به یكدیگر انجام ندهند.مجموعه قراردادهاي اجتماعی شهري وضعیتی به وجود می آورد كه
كاركردهاي مختلف در جامعه  ،درحاالت وشرایط گوناگون هماهنگی وهمسازي داشته باشند .در این جا افراد به بخش
هاي مختلف جامعه وابسته اند وهمین موضوع آن ها را به كل جامعه وابسته نگه می دارد(.صدیق)0959،
تمایزپذیري اجتماعی ،نمود خاص جوامع جدید  ،شرط آفریننده آزادي فردي است فرد فقط در جامعه اي كه درآن
وجدان جمعی بخشی از صالبت چیره كننده خویش را از دست داده است می تواند نوعی استقالل رأي وعمل داشته
باشد.در چنین جامعه اي فردگرایی ،مشكل عمده عبارت است از حفظ حداقل وجدان جمعی ،كه اگر به كلی از بین برود
همبستگی اندامی به تجزیه وتالش اجتماعی خواهد انجامید .سهم وجدان جمعی در وجدان هاي فردي ،مهمتر از آن
است كه ما معموالً تصورش را می كنیم ؛ بقاي جامعه برخوردار از تمایزپذیري اندامی بسته به آن است كه خارج از
قلمرو قراردادها یا برفراز آن ها  ،فرمان ها  ،ممنوعیت ها  ،ارزش ها و مقدسات جمعی وجود دارند كه عامل پیوند
اشخاص با كل اجتماع می شوند(.آرون)0977،
در تقسیم كار اجتماعی دوركیم همبستگی مكانیكی را وابستگی و تبعیت افراد از یكدیگر به دلیل شباهت هاي میان
آن ها (تجانس اجتماعی) و بر اساس اصل تقلید می داند ،درحالی كه همبستگی ارگانیكی را وابستگی و تبعیت افراد از

Emile Durkhaim
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یكدیگر به دلیل تفاوت هاي آن ها (عدم تجانس اجتماعی) براساس اصل تكمیلی بودن كاركردها ونقش هاي آن ها در
یك نظام اجتماعی ارزیابی می كند.
پدیده شهري در اینجا خود را به صورت تراكم افراد در محیط شهري شده و افزایش روابط میان آن ها متبلور می
كند كه تفاوت یابی میان آن ها وتقسیم كار میان آن ها را ناگزیر می سازد(تغییر اجتماعی).مضامین اصلی مورد بحث
دوركیم در جامعه مدرن شهري عبارتند از:
. 0آگاهی جمعی (اشتراك افراد در مجموعه اي از باورها واعتقادات كه دریك جامعۀ مفروض سبب همبستگی
اجتماعی می شود)؛
.2تعیین كنندگی نوع جامعه بر رفتارهاي فردي اعضاي آن؛.9نابرابري نیروهاي جمعی در آگاهی هاي فردي بنابرنوع
جامعه( .فكوهی )075:0951،
لویس ورث ) 0312-0537(0در مقاله معروف خود (شهر گرایی به عنوان شیوه اي از زندگی ) شهر را چنین تعریف
كرده است  :جایگاه نسبتا بزرگ متراكم ودایمی كه به لحاظ اجتماعی ،فرهنگی ناهمگونند (ریتزر.)011 : 0974 ،وي
مردمان شهرنشین را در قیاس با روستانشینان كسانی می داند كه در روابط خود سطحی بوده و به شیوههاي خشن،
گستاخانه و شتابزده عمل میكنند .شهرنشینان به قول ورث خودخواهند و نسبت به نیازهاي دیگران بیتوجه هستند .
آنها از كمك كردن به دیگران گریزان بوده و بیشتر در رقابت با یكدیگر به سر میبرند كه ناشی از نبود علقههاي
احساسی و عاطفی است(.صدیق)20:0959،
شهر  ،اثرات متعددي برسكنه خود خواهد داشت كه ذیال بعضی به اختصار ذكر شده:
 -0جمعیت زیاد و تراكم شهر معموال تفاوت هاي فردي را افزایش می دهد .افزایش تعداد جمعیت وقتی جغرافیا
(فضا ) ثابت باشد موجد تفاوت و تقسیم كار بین افراد است .
 -2جمعیت زیاد ومتراكم شهر  ،موجب جداسازي گروه هاي اجتماعی براساس ویژگی هاي عمومی ایشان مثل رنگ
قومیت ومنزلت اجتماعی -اقتصادي می شود.
 -9شهر نشینی كه موجب تقطیع زندگی خصوصی فرد وغیر عاطفی شدن روابط انسانی می شود .جمعیت زیاد و
تراكم مانع می شود كه آذمی همچون شخصیتی كامل با دیگران ارتباط برقرار كند  .البته منظور این نیست كه شهریان
معاشرت كمتري دارند بلكه برعكس حاكی از این موضوع است كه با وجود معاشرین زیاد تر وتواتر بیشتر تعامل با
دیگران  ،نسبت اف راد آشنا در این میان كمتر است  .به بیان دیگر  ،با قرابت فیزیكی با دیگران در فضاي متراكم شهر
موجب بعد فاصله اجتماعی بین اشخاص می شود .ورث مدعی است كه تماس هاي شهریان با یكدیگر ممكن است چهره
به چهره هم باشد ،اما به هر حال سطحی ،زود گذر  ،جزئی و غیر عاطفی است .
 -4شهر نشینی انسان را پیچیده وعقلگرا می كند .زندگی شهري  ،بسیار متغیر است وهرلحظه انسان را با محركه هاي
متنوع و تعارضات اجتماعی متعدد مواجه می سازد  ،به همین دلیل شهرنشین باید تحلیل كننده وانتخاب گر باشد.
 -1زندگی شهري ابزار رسمی كنترل اجتماعی را جایگزین ابزار غیر رسمی آن می كند ،جماعت عظیم شهریان
مكانیسم رقابت و كنترل رسمی وانتخاب نماینده را جانشین وجدان عمومی می سازد.
Louis Wirth
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نتیجه آن كه فشار،بیگانگی  ،فردگرایی ومخصوصا نابسامانی اجتماعی پدیده هاي شهري اند .شهر گرایی در سطح
روان شناختی  ،نظام عصبی را تهدید م ی كند و نهایتا به جدایی افراد از یكدیگر می انجامد و در سطح ساختار اجتماعی
تقسیم كار را به وجود می آورد كه آن نیز  ،خود به انزواي افراد منجر می شود .البته جامعه اي كه درآن روابط متقابل
اجتماعی بی رنگ باشد  ،آزادي فردي بیشتر تامین می شود .اما همین جامعه با نظام اخالقی سستی نیز مواجه خواهد بود
و این سستی باعث ایجاد شكاف اجتماعی و اختالالت شخصیتی می شود.
هربرت گنز 0كه مهمترین جایگاه را در میان تركیبگرایان دارد ،معتقد است كه در شهر شیوههاي مختلف زندگی
وجود دارد و این اختالف شیوهها و گوناگونی زندگی شهري بیشتر به عوامل غیر اكولوژیك مانند :سن ،جنس ،درآمد،
سطح سواد و یا قومیت افراد بستگی دارد و عوامل اكولوژیكی مخصوص ًا اندازه و تراكم جمعیت و ناهمگونی گروههاي
شهري هیچ گونه عارضه مستقیم و تاثیر جدي بر زندگی افراد شهرنشین ندارد.به نظر وي براي گروههاي خویشاوند و
حلقه هاي دوستان فرقی ندارد كه جمعیت اطراف ایشان صد نفر باشد یا صد هزار نفر ،یعنی علیرغم آنچه جبرگرایان
مدعی اند ،اندازه و تراكم جمعیت شهري و ناهمگونی فرهنگی گروههاي شهرنشین ،نوعی انسان منحصر بفرد و خاص
پرورش نمیدهد(.صدیق)99:0959،
هنري سامنر مین )0555-0522( 2حقوق دان انگلیسی بر تقابل جوامع سنتی با روابط اجتماعی مبتنی بر«جایگاه» و
جوامع مدرن مبتنی بر «قرارداد» تأكید می كرد .از یك سو صوري گرایی نهادهاي باستانی  ،مالكیت غیر قابل تعویض ،
حقوق خانوادگی پدرساالرانه والزامی كه از طریق زایش یا تعلق به یك گروه حاصل می شود ،و از سوي دیگر تجارت
برزمین  ،تحرك  ،مبادالت مبتنی بر ثروت كه از طریق قراردادهاي دوجانبه به وجود می آیند(فكوهی.)073:0951،
مین معتقد بود كه سنگ بناي جوامع اولیه خانواده بود ،اما به مرور وضع تغییر یافت وطبیعت روابط اجتماعی روبه
فساد نهاد؛ خانواده مضم حل گردید وفرد به عنوان واحد بنیادین جامعه مدرن به صحنه آمد و جانشین خانواده شد.وي
استدالل می كرد كه فرد بدون درك نظام اجتماع اش نمی تواند قانونی جامعه خود را درك كند  .او با تكیه بر تمایز دو
نوع پایگاه (یعنی اكتسابی وانتسابی) در صدد توضیح گوناگونی جوامع دوره هاي مختلف است .به نظر مین ،درزمان هاي
گذشته  ،جامعه صرفاً مجموعه اي از افراد نبود؛ بلكه جامعه اجتماعی از خانواده ها بود.بنابراین موقعیت اشخاص در جامعه
متكی بر مبناي خانوادگی فرد است د رچنین جامعه اي سنت آن قدر قدرت دارد كه مشكالت زندگی نه برمبناي اصول
و عقاید علمی بلكه بادخالت تجارت نسل هاي گذشته یا سنت مرتفع می شود .اما در جامعه مدرن  ،افراد خصوصی جاي
خانواده را گرفته اند .هر چند موقعیت فرد درجامعه مدرن تحت تأثیر خانواده قراردارد  ،اما این رابطه اوالً غیر مستقیم
است وثانی ًا موقعیت فرد وابسته به شایستگی ه ا ومهارت هایی است كه در نظام آموزشی كسب كرده است  .به نظر مین
قرارداد عنصر اساسی جامعه مدرن است و در واقع این نوآوري انقالب اجتماعی شگرفی است( .صدیق)0959،
كارل ماركس )0559-0505(3و فردریش انگلس :)0531-0521(4شهر صنعتی براي ماركسیسم عرصه اساسی تبلور
نظام سرما یه داري ومیدان اصلی نبرد براي پیروزي زحمتكشان صنعتی (پرولترها) براي سرنگون كردن نظام سرمایه داري
به حساب می آمد .به همین دلیل تأكید انگلس برگستره فقر شهري و وضعیت نامطلوب طبقه كارگر را باید در چارچوب
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تمایل شدید ماركسیسم به سامان دادن به حركات انقالبی و پایان دادن به نظام بهره كشی سرمایه داري قرار داد(.فكوهی
 . )013:0951،ماركس وانگلس براین اعتقاد بودند كه شهري شدن جدید گامی در جهت انقالب است ،زیرا شهر مكانی
است كه كارگران به شكل توده هاي عظیم در آن متمركز می شوند وامكان پیدایش روابط اجتماعی جدیدي فراهم می
آید ،جایی كه طبقه كارگر می تواند سازمان یابد وبه آگاهی دست یابد(.ماركس وانگلس به نقل از ممتاز)011: ،
ماكس وبر ) 0321-0514(1در جامعه شناسی خود به شدت بر رویكرد تاریخ شناسی تطبیقی اتكا دارد و اثر معروف
اودرباره شهر كه در آن به مقایسه میان شهرهاي تاریخی شرقی ،رومی ،قرون وسطایی وغیره به ویژه از نقطه نظر اقتصاد
اجتماعی پرداخته است ،نمونه گویایی از این رویكرد به شمار می آید .با وجود این  ،موضوع «شهر صنعتی» را در آثار
وبر باید در رویكردي گسترده تر مورد توجه قرار داد كه به پرسمان عمومی وبر دربارۀ جامعۀ صنعتی مربوط می شود .در
این پرسمان شهرنشینی از دیدگاه وبر با فرایند صنعتی شدن وعقالیی شدن دیوان ساالرانه جوامع مدرن انطباق دارد.
این رویكرد را وبر در اثر معروف خود اخالق پروتستان وروح سرمایه داري( )0314كه اثري پایه گذاردر درك
جامعه سرمایه داري نوین است عرضه می كند .دراین كتاب وبر جامعۀ صنعتی یا سرمایه داري را درگسستی اساسی با
جوامع سنتی پیش ازخود می داند .گسستی كه بیش از هر چیز برسازمان یافتگی اجتماعی متكی است.
دیوید هاروي 2تأكید می كند كه شهرنشینی یكی از جنبه هاي محیط مخلوق است كه در اثر گسترش سرمایه داري
صنعتی به وجود آمده است .درجوامع سنتی  ،شهر وروستا به روشنی متمایز شده بودند .درجهان امروزي صنعت جدایی
میان شهر وروستا را مبهم می سازد .كشاورزي ماشینی می شود و صرفاً بر طبق مالحظات قیمت وسود اداره می گردد،
درست مانند كار صنعتی  ،واین فرایند اختالفات در شیوه هاي زندگی اجتماعی میان مردم شهري و روستایی را كاهش
می دهد.
در شهرنشینی امروزي  ،به گفته هاروي ،فضا دائماً تجدید ساخت پیدا می كند  .این فرایند به وسیله مكانی كه شركت
هاي بزرگ براي استقرار كارخانه هایشان  ،مراكز توسعه وتحقیق و غیره انتخاب می كنند ،كنترل هایی كه حكومت ها
هم برزمین وهم برتولید صنعتی برقرار می كنند  ،وفعالیت هاي سرمایه گذاران خصوصی كه به خرید وفروش زمین و
خانه می پردازند ،تعیین می شود(.گیدنز)0977،
جرالد ستلز 9هم نابسامانی شهري را قبول ندارد ومدعی است كه نظم اجتماعی در شهر وجود دارد اما با مشاهده عمیق
ودقیق می توان آن را كشف كرد .ستلز پس از مشاهده محالت فقیر نشین شیكاگو و مطالعه ان نواحی قویا اعالم كرده
است كه بوجود یك نظم اخالقی در آنجا پی برده است  .نكته مهم تحقیقات ستلز این است كه علی رغم جدایی
اكولوژیكی ،نهادي و فرهنگی چهار گروه قومی ایتالیایی  ،سیاه ،مكزیكی  ،پورتوریكویی منطقه فقیر نشین مورد مطالعه
این جدایی و تقطیع كامال منظم و سازمان یافته است(.بااوش)0954،
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رابرت ازرا پارك )0344-0514( 0پیشگام مطالعاتمستقل جامعهشناختی شهري در آمریكا ،شهر را جغرافیاي
محلسكونت انسانهاي منجمد و موزائیكوار میداند كه بهم نزدیكند ،اما هیچ رابطهاي با یكدیگر ندارند (صدیق،
.)211:0913
پارك برآن بود كه شهر نظامی است از افراد و نهادهاي وابسته به هم كه باید به مثابه یك نظم فضایی مورد مطالعه
قرار بگیرد .در پهنه شهري ما با موزائیكی از گروه هاي بسیار متفاوت روبه رو هستیم كه هریك داراي فرهنگ  ،تاریخچه
ومنافع خاص خود هستند و براساس فرایندهاي ویژه اي وارد رقابت هاي اقتصادي براي تملك و از آن خود كردن فضا
می شوند« .پهنه طبیعی» از مفاهیمی است كه پارك مطرح كرد .پارك پهنه طبیعی شهري را بخشی از شهر (یك محله)
می داند كه بدون وجود طرحی از قبل  ،پدید آمده باشد و كاركردي خاص در مجموعه شهري داشته باشد .پهنه طبیعی
داراي تاریخ طبیعی یعنی ناشی از حركات طبیعی نیزهست .این پهنه ها براساس تعلق هاي فرهنگی  ،اجتماعی یا موقعیت
ها افراد را در مرحله توزیع می كنند.
بدین ترتیب پارك براین نكته تأكید داشت كه در شهر ما با فرایندهاي دائم تقسیم فضا به پهنه هاي تفكیك شده روبه
رو هستیم  .پارك رویكردي داروینی به زندگی اجتماعی دارد یعنی به تعارض براي بقا در پهنه هاي جغرافیایی اشاره می
كند كه در آن انواع گوناگون در حال زندگی هستند.این انواع  ،در واقع همان جماعت هاي شهري هستند كه پارك
چندین خصوصیت براي آن ها بر می شمارد:
. 0جماعت ها ،جمعیت هایی هستند كه به شكل سرزمینی سازمان می یابند؛.2جماعت ها ،كمابیش داراي ریشه اي در
پهنه جغرافیایی خویش هستند؛. 9جماعت ها ،واحدهاي فردي درون خود را در رابطه اي متقابل با یكدیگر قرار می دهند
كه درآن باید بیشتر نوعی همزیستی مشاهده كرد تا یك شكل جامعوي.
جامعه انسانی بر اساس دو سطح سازمان یافته :یك سطح زیستی ویك سطح فرهنگی استواراست .در سطح زیستی
اصل رقابت ودر سطح فرهنگی  ،اصل ارتباط وسازش است  .نظم اجتماعی را باید سلسله مراتبی از سطوح زیست محیطی
 ،اقتصادي ،سیاسی از كوچك به بزرگ دانست .در محیط شناسی انسانی كنش متقابل میان چهار عامل دیده می شود كه
عبارتنداز:
.0جمعیت؛.2اشیا(فرهنگ فناورانه)؛.9رسوم وباورها (فرهنگ غیرمادي)؛.4منابع طبیعی .
این چهارعامل باعث می شوند كه درآن واحد هم توازن زیستی و هم توازن اجتماعی حفظ شود(فكوهی054:0951،
) .افزایش امكانات و تسهیالت مربوط به حمل ونقل وارتباطات شهري در ارتباط متقابل و تنگاتنگ با دو عنصر تراكم و
تحرك جمعیت ،زایل كننده انگیزه هاي همسایگی است .و به نظر پارك همین عناصر (تراكم وتحرك جمعیت) مترادف
با حضور جرم واختالف ات روانی اند و شاخص هاي مناسبی براي اندازه گیري نا بهنجاري هاي شهري هستند.بنابراین رشد
شهرها همراه است با جایگزینی روابط غیرمستقیم و ثانوي بجاي روابط مستقیم و چهره به چهره انسان هاي شهرنشین.
همان نیرویی كه همسایگی را در جامعه شهري از بین می برد ،گروه هاي ا ولیه را نیز منهدم می كند .هر عاملی كه
تحرك را زیاد كند ،مثل رشد امكانات حمل ونقل ونظام ارتباطات برحیات گروه اولیه اثر معكوس دارد .رشد سواد و
تعلیم وتربیت  ،روزنامه را جایگزین گفتگوهاي بین اشخاص می كند .تالش براي تأمین منافع شخصی ،زائل كننده رفتار
Robert Ezra Park

1

/05مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال چهارم/شماره چهارم /پاییز 1931

احساساتی است  .البته دراین جا ،پول ابزار اصلی است زیرا كه ارزش ها را عقالنی ومنافع را جایگزین عواطف می نماید
و بنیان همبستگی اجتماعی را نیز به همین شكل وترتیب تغییر می دهد.
رودریك مك كنزي0مك كنزي پژوهشگر دیگري از مكتب شیكاگو  ،بوم شناسی انسانی را «مطالعه روابط فضایی
وزمانی انسان ها در اثر عوامل گزینش،توزیع و سازگاري وابسته به محیط» تعریف می كند .او مطالعه عوامل ارثی
وزیست شناختی را كنار گذاشته  ،ولی امكان نوآوري وتحرك خاص انسان در مقابله با محیط اش را منظور می كند .این
بررسی دگرگونی اجتماعی محلی به سیكل هاي تعادل میان جمعیت و منابع مبتنی است  .درحالی كه می دانیم استقرار
صنایع جدید یا نوآوري هاي مرتبط با آن ،وسایط حمل ونقل می توانند این تعادل را به هم بزنند.
او در نظریه خود از نظام توزیع ورشد تهاجمی درگیاهان استفاده می كند .براي آن كه تهاجم شهري صورت بگیرد
باید شكافی ایجاد كند ودر ضمن باید شرایط مناسبی نیز براي تهاجم به وجود آمده باشد .شكاف ها می توانند حاصل
این موارد باشند:
.0تغییر مسیرهاي حمل ونقلی؛.2تراكم یافتن ساخت وسازهاي عمومی؛ .9استقرار صنایع یا خدمات جدید؛ .4كاهش
سطح كیفیت ،نوسازي یا بازسازي محله ها.
مك كنزي نظریه محیط شهري خود را به خصوص با مفاهیم زیر مشخص می كند-0 :توزیع محیط شناختی  :توزیع
فضایی انسان ها وفعالیت هاي انسانی در فضا كه خود حاصل كنش متقابل ورقابت كمابیش آگاهانه ،پویا وحیاتی میان
واحدهاي یك مجموعه است.
 -2واحد محیط شناختی :هریك از اشكال توزیع محیط شناختی چه به صورت مسكونی ،چه به شكل مغازه ها
،صنایع وغیره نكه بتوان آن را با حداقلی از مشخصات از توزیع هاي پیرامونی تفكیك كرد.
-9هیئت محیط شناختی :مجموعه اي از واحدهاي محیط شناختی كه بریك محور یگانه تجمع یافته باشند.
 -4تحرك :تغییر دراشكال ثابت  ،تحرك معیاري براي سنجش هرگونه نرخ تغییر فرهنگی یا فناورانه در پهنه هاي
شهري است و می توان آن را در تغییرمحل سكونت  ،تغییر شغل،تغییر در هر نوع از خدمات شهري دیگر مشاهده
كرد.تحرك را باید از شناوري تفكیك كرد.
 -1شناوري:حركت هایی كه (بدون ایجاد تغییر) در موقعیت محیط شناختی انجام می گیرند .شناوري از طریق حمل
ونقل و ارتباطات افزایش می یابد و به نسبت معكوس با تحرك تغییر می كند .زاغه ها  ،متحرك ترین وكم شناورترین
بخش هاي شهر هستند.
-1فاصله محیط شناختی  :این فاصله معیاري براي سنجش شناوري است كه برحسب زمان /هزینه و نه برحسب فضا یا
فاصله فیزیكی محاسبه می شود .رشد یك شهر و ساختار آن تا اندازه زیادي بستگی به كاركردهاي فاصله محیط شناختی
دارد به صورتی كه می توان مشاهده كرد وجود داده هاي جمل ونقلی ارزان قیمت و سریع شهر را درهمان جهت
گسترش می دهند.
 -7عوامل محیط شناختی :تغییر روابط فضایی میان انسان ها كه نتیجه كنش متقابل تعداد زیادي از نیروهاي مختلف
است .برخی از این نیروها معنایی عام درسراسر پهنه فرهنگی مورد عمل خود دارند وبرخی دیگر تنها درنقاط خاصی
Roderick D. Mc kenzie
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عمل می كنند  .عوامل محیط شناختی در چهار گروه قابل طبقه بندي هستند)0:جغرافیایی؛)2اقتصادي ؛ )9فرهنگی وفنی ؛
 )4سیاسی وخدماتی .عوامل محیط شناختی منفی یا مثبت هستند یعنی یا جاذب مردم هستند ویا دافع آن ها.
-5فرایندهاي محیط شناختی :این فرایندها گرایش هاي متفاوتی هستند كه درتجمع اشكال فضایی واحدهاي محیط
شناختی و توزیع می توان مشاهده كرد وشامل پنج فرایند اصلی می شوند)0:تراكم؛ )2تمركز؛ )9تفكیك؛ )4تهاجم ؛)1
جایگزینی.
 -3تراكم منطقه اي:گرایش فزاینده شمارهر چه بزرگ تري از مردم به اسكان یابی دریك پهنه یا منطقه خاص  .این
تراكم را برحسب تراكم جمعیتی می سنجند.
 -01تخصصی شدن منطقه اي :فرایندي كه خود حاصل ونتیجه ناگزیر تفاوت در منابع است به صورتی كه هر پهنه یا
منطقه اي نسبت به دیگر پهنه ها یا مناطق داراي مزیت هاي نسبی بیشتر شده و درآن ها تخصص می یابد .تخصصی شدن
دومعنی دارد :نخست آنكه سبب وابستگی متقابل میان پهنه هاي تخصصی شده می شود ودوم آنكه سبب توزیع افراد بنابر
نیازهاي فكري ،فرهنگی و فیزیكی هر پهنه تخصص یافته می شود.
 -00پراكندگی  :حركت معكوس با تراكم به صورتی كه تراكم دریك پهنه ،سبب پراكندگی در پهنه اي دیگر می
شود.
 -02تمركزیاب ی :تمركزیابی حركتی مشابه تراكم است با این تفاوت كه درتمركز با تراكمی روبه روییم كه داراي
یك مركز ویك محیط است .تمركز به دوصورت انجام می گیرد كه هردو فرایندهاي انباشت یابنده اند )0 :از طریق
افزایش شمار وتنوع عالقه مندي ها دریك محل مشترك  ،و  )2از طریق افزایش شمار مردمی كه دریك نقطه خاص به
رضایت می رسند.
-09گونه هاي مركز :نقاط تمركز را می توان بنا برمعیارهاي مختلف طبقه بندي كرد )0 :براساس ابعاد واهمیت نقطه
،مثالً براساس ارزش زمین وتراكم آن؛ )2براساس عالقه مندي غالب كه سبب تمركز شده است؛ )9بر اساس فاصله یا پهنه
جوزه هاي مشاركت.
 -04مكانیابی و حركت مراكز:تمركز تابعی است از حمل ونقل وارتباطات.اغلب مراكزنسبت به گرایش هاي توزیع
و تفكیك اهالی محلی حساس هستند وبنابر آن مكانیابی یا تغییر مكان می دهند.
-01تمركززدایی :تمركززدایی را درواقع باید یكی از مراحل فرایند تمركز یابی دانست  .زمانی كه تراكم در یك
پهنه از لحاظ ابعاد به دلیل پراكندگی كاهش می یابد،با تمركز زدایی روبه رو می شویم كه درعین حال سبب پیدا شدن
مراكز عالقه مندي متعدد اما كوچك تري می شود.
 -01بازتمركزیابی :مرحله دیگري از تمركزیابی كه زمانی رخ می دهد كه یك مركزبزرگ تر در اثر تجمع مراكز
دیگري كه به دلیل افزایش مردم یا بنگاه ها ،به هم پیوسته اند ،تشكیل می شود.

 -07تفكیك :تفكیك حاصل تركیبی از نیروهاي گزینش شده به نحوي است كه تراكمی از گونه هایی خاص از
جمعیت (قومی،اقتصادي )...،در پهنه هاي خاصی از جماعت به وجود می آید.
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 -05تهاجم :تهاجم به حركتی تجمعی از یك گروه در پهنه گروه دیگراطالق می شود .این امر زمانی اتفاق می افتد
كه یك پهنه تفكیك شده وارده پهنه دیگري كه عموماً همجوار خود آن است می شود.
 -03جایگزینی :جایگزینی بخشی از چرخه اي است كه بخش دیگر آن تهاجم است  .در جماعت هاي انسانی
عموماً اشغال و جایگزینی یكی پس از دیگري دیده می شوند .منظور از جایگزینی تغییر كامل گونه هاي جمعیتی میان
مرحله نخست و مرحله نهایی است.
 -21ساختار:الگوهاي مسكونی ورفتاري موجود كه تأثیر زیادي برالگوهاي مسكونی ورفتاري بعدي دارند.
(فكوهی)039-031:0951،
هومرهایت) 0393( 0در الگوهاي حركت همسایگی هاي اجاره اي مسكونی  ،كه الگوي گسترش قطاعی شهر را
مطرح می كند وآن را در مقابل نظریه گسترش براساس دوایر متحدالمركز برگس قرار می دهد(.فكوهی)229:0951،
وي معتقد است كه شهرها به صورت قطاع تقسیم بندي می شوند نه به صورت دوایر متحدالمركز و هرقطاع (محله)
توسط فعالیت هاي اقتصادي متفاوت مشخص می شود.كل شهر می تواند به عنوان یك دایره در نظر گرفته شود كه
بخش هاي مختلف آن به صورت قطاع هایی از مركز آن به خارج كشیده شده اند.
انیس دانكن و آلبرت رایز  :تحقیقات انیس دانكن و آلبرت رایز ادعاي جبرگرایان اكولوژیك در مورد تنهائی و
انزواطلبی شهرنشینان را تأیید نكرده است  .ایشان با مقایسه الگوهاي روابط عاطفی در مناطق شهري و روستائی به این
نتیجه رسیدند كه گرچه نسبت تماسهاي عاطفی شهرنشینان به كل تماسهایی كه در محیط شهر دارند مسلماً كمتر از
همین نسبت براي روستائیان است اما از آنجائیكه تعدادتماسهاي شهریان به مراتب بیش از تعداد تماسهایی است كه
روستائیان برقرار میكنند ،بنابراین قدر مطلق تعداد تماسهاي دوستانه و روابط اولی شهرنشینان بسیار بیش از تماسهاي
روستائیان است.
كلود فیشر 2گوناگونی شهري مورد ادعاي هربرت گنز ـ براساس عواملی چون سن ،سطح درآمد و منزلت خانوادگی
ـ را تأیید میكند و آنرا واقعی میداند ،اما مدعی است كه این واقعیتها در شهر به تبع متغیرهاي اكولوژیكخاصشهر ـ
كه لوئیسورث مطرح كرده است ـ شدتی دارد كه در هیچجغرافیاي دیگريیافت نمیشود.
دیدگاه فیشر كه به نظریه خرده فرهنگی معروف شده است ،سنتزي است از نظریات جبرگرایان اكولوژیست و
تركیبگرایان كه بین تاكید جبر گرایان (مخصوصاً لوئیس ورث) بر تاثیر عوامل اكولوژیك شهري بر انسانهاي
شهرنشین و تاكید تركیبگرایان (بویژه هربرتگنز) بر ویژگیهاي خرده فرهنگی شهرنشینان تعادلی ایجاد كرده است و
هر دو دسته ویژگیهاي فوقالذكر را در شكل دادن به شیوه زندگی شهریان موثر میداند.
خرده فرهنگ گرایان معتقدند كه جمعیت زیاد شهرهاي بزرگ ،موجب تقسیم كار پیچیده و تاسیس نهادهاي
اجتماعی و تشكیل گروههاي هم سود مختلف و تشدید هویتهاي خرده فرهنگی میگردد ،انسان شهري در گروههاي
اجتماعی متعددي عضویت دارد و اعضاي هر گروه ویژگیهاي مشترك نسبتاً بارزي نظیر قومیت یا اشتغال دارند و مایلند
با دیگر همفكران و اعضاء گروه خود ارتباط برقرار نمایند .بنابراین تفاوتهاي بین روستائیان و شهرنشینان سواي شرایط
اقتصادي ،قومی و امثال آن علل دیگري ـ مثل عوامل اكولوژیك ـ نیز دارد .
Homer Hoyt
Claude Fisher
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براساس نظریه خرده فرهنگی تنوع در شهر ،اندازه ،تراكم و ناهمگنی محیطی زمینههاي الزم براي ایجاد خرده
فرهنگها را فراهم میسازد .قبالً نیز گفته شد كه شبكههاي اجتماعی در شهرها گسترش مییابند و شهرنشینان قادرند تا
از بین این شبكهها ،آنهائیكه خوشایندترند را انتخاب كنند .شهرها نه تنها نیازهاي زیادي را براي ایجاد خرده فرهنگها
خلق میكنند بلكه شرایط اولیه را فراهم میسازند .كه در این شرایط خرده فرهنگها بتوانند دنیاي متفاوتی براي خودشان
داشته باشند .این خرده فرهنگ ها كه شاید بتوان آنها را اجتماع نامید .فرهنگ ،زبان ،غذا ،مدارس ،كلیسا و بیمارستان
مخصوص به خودشان را دارند .به نظر فیشر شهرها پر از آدمهایی هستند كه در پیوندهاي پیچیده با خردهفرهنگهاي
مختلف قرار دارند( .صدیق سروستانی)91-94:0959،
سوزان تامسون از دیدگاه تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و انسان شناسی به بررسی و تحلیل كالن شهر پرداخته است .او
براي بیان نظریاتش از مفهوم «شهر چند الیه» استفاده كرده است .به نظروي «شهر چند الیه» مفهوم جدیدي براي توصیف
وضعیت شهرها در آغاز سده بیست ویكم است .شهر چند الیه مفهومی مركب و پیچیده است كه نشان می دهد كالن
شهرهاي معاصر ،هم از نظر اجتماعی و فرهنگی  ،و هم از نظر ساختار خصلت چندگانه و چندالیه پیدا كرده اند .این
شهرها با پدیده «چند فرهنگی» و «چندگانگی» روبرو هستند كه از مهاجرت و تنوع نژادي  ،قومی ،دینی  ،زبانی  ،شیوه
زندگی و وجود اقلیت ها و گروه هاي مختلف اقتصادي  -اجتماعی تأثیر پذیرفته است .شهر چندالیه از نظر فضایی -
فرهنگی داراي تنوع  ،اختالف  ،آشفتگی و نظم ،جذابیت و هیجان ،تساهل واحساس تعلق است .دراین شهرها عواملی
همچو ن جنسیت  ،نژاد  ،قوم ونظایر این ها نقش موثري نسبت به طبقه ایفا می كنند .در عین حال شهر چندالیه بستر ظهور
تعارضات  ،جدایی اجتماعی و خرده فرهنگ هاي متفاوت است  .برنامه ریزي و مدیریت در شهرهاي چند الیه با چالش
هاي زیادي مواجه است  .موضوعات مهم در این زمینه عبارتند از :بازنگري در دیدگاه هاي اجتماعی مربوط به اقلیت
هاي قومی و نژادي ،زنان  ،افزایش عدالت وبرابري اجتماعی و توانمند سازي گروه هاي كم درآمد(.ربانی)204:0959،
تعریف مفاهیم

شهر :براي تعریف شهر  ،شاخص جمعیت مناسب به نظر می رسد .درحالی كه معیار جمعیت شهري ار كشوري به
كشور دیگر بسیار متغیر است  .تفاوت هاي تعریف شهر بازتابی از درجۀ شهرنشینی است  .شاخص جمعیت معیار رضایت
بخشی نیست  ،مگر این كه حدود فیزیكی شهر به دقت تعیین شده باشد ،واین در حالی است كه حدود فیزیكی شهر به
مرور زمان تغییر می كند .از «0312موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادي» واحد شهري را چنین تعریف می كند" :
مجموعه یك یا چند كمون كه منطقه مسكونی اش حداقل  2111نفر سكونت دارند و دراین منطقه فاصله ساخت وسازها
از همسایه شان كمتر از  211متر است(.نیك گهر)04:0959،شهر ،تجمع دائمی انبوه عظیمی از انسانها در فضایی
معیناست كه به صورت یك مركز زندگی اجتماعی بسیار پیچیدهدرآمده است(توسلی.)1 :0974 ،
فضا  :فضا از نظر لغوي به معنی گشادگی ،میدان و عرصه است(.لغتنامه دهخدا) از منظر این رساله فضـــا همان
فضاي تعریف شده سنتی توسط یك معمــار ،به معنی فضاي معماري ساختمانهاي طراحی شده ،نمی باشد بلكه فضـــا،
فراتر از تولید شدن و استفاده شدن ،چیزي است كه بواســـطه فعالیتهاي روزانه اشغال شده و تغییر می كند .جغرافیدانان
ماركسیستی مانند دیــوید هــاروي 0و ادوارد ســوجا 2معتقد هستند كه فضااز لحاظ اجتماعی تولید میشود بدین معنی
David Harvey
Edvard Soja
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كه نتیجه فرآیند هاي اجتماعی بوده و در عین حال ،همان فضا پیش شرط تولید یك محصول اجتماعی می باشد(.
)Harvey, 1989
انسان شناسان برسر اینكه فضا بصورت مادي و فرهنگی تولید میشود و همچنین در مورد نقش معماري به عنوان یكی
از ابزارهاي تولید فرهنگی بحث و جدل می كنند .آنها استدالل می كنند كه فضا  -همجنس با فرهنگ -درونی و راكــد
نبوده و اگرچه بصورت هندسی اندازه گیري میشود اما به عنوان یك جز الزم و بخش متغییر در زندگی روزانه افراد
جاي دارد) Antony,1980( .
فضــا ،زمانــی كه محدود و شكل پذیر میشود و پیش زمینه خنثی ندارد ســازماندهی اجتماعی را انعكاس می دهد.
براي مثال حضور دوازده نفردریك اتاق كوچك مثل حضــور افراد زیاد درسالنی بزرگ نیستند یا اینكه چیدمان صندلیها
بشكل گرد نسبت به حالت مربع تاثیرمتــفاوتی دارد) Goffman, 1979(.
فضای شهری :كولكوهن( )0353:229واژه فضاي شهري را به دو گونه تعریف می كند :فضاي اجتماعی و فضاي
ساخته شده و مصنوع .فضاي اجتماعی (تداعی فضایی نهادهاي اجتماعی )است كه مورد مطالعه مورد مطالعه جامعه
شناسان و جغرافی دانان می باشد.
فضاهاي شهري ویژگیهاي كالبدي و كاركردي متفاوتی در دوره هاي مختلف و بسترهاي جغرافیایی و فرهنگی
متفاوت به خود گرفته اند و از این روي تعاریف گوناگونی نیز از آنها به عمل آمده است .نگاهی به این تعاریف و
دیدگاهها براي استخراج ابعاد مختلف یك فضاي شهري نشان از دو عامل فرم (كالبد) و ماهیت (عملكرد) فضاهاي
شهري است.
كالبد و فعالیت در دوره باستان یكی است ،اما در اواخر قرن هجدهم متفاوت از یكدیگر است .در این دوره شهر و
فضاهاي شهري كانون اندیشه ها ،عواطف و احساسات بشري است .و از اواسط قرن بیستم تاكنون مفهوم فضاي شهري به
گونه دیگري است:
"فضاي شهري به تركیبی اطالق می شود كه از فعالیت ها ،بناهاي مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اداري ،تجاري و مانند
آن و عناصر و اجزاي شهري به صورتی آراسته ،هماهنگ و واجد نظم و زیبایی و بالطبع با ارزش هاي بصري تشكیل می
گردد و از نظر فیزیكی داراي بدنه اي محصور كننده می باشد .بعبارتی فضاي شهري جزئی از یك شهر است كه بعنوان
عرصه عمومی ،تجلی گاه فعالیتهاي شهري است".
بدین ترتیب در حال حاضر هرگونه فضایی را نمی توان فضاي شهري قلمداد نمود؛ چرا كه فضاي شهري داراي
ویژگیهایی ارتباطی بوده و بخشی از ارگانیسم زنده شهر است كه با شرایط اجتماعی ،اقتصادي و فنی در حال تغییر،
مرتبط است و در غیر این صورت بجز حفره اي در میان ساختمانها و سایر اجزاي شهري نخواهد بود.
با این تعاریف فضاي شهري امروزي حاصل نگرش توام به هر دو بعد فرم (كالبد) و عملكرد (محتوا) ست و ضرورتاً
" فضاي شهري را نه فقط باید از طریق ویژگیهاي زیبایی شناختی آن بلكه باید از طریق تحلیل مشخصه هاي محتواي آن
مورد بازشناسی قرار داد ".بنابراین در بررسی و تحلیل تاثیرات آن نیز این دو فاكتور مالك عمل خواهد
بود(فتحی .)0953،ساختاري سازمان یافته ،آراسته و واجد نظم به صورت كالبدي براي فعالیتهاي انسانی است(زوكر،
 .)0313ساختاري كه نمودار اهداف انسان ارگانیك رااز حیث عملكردي و طراحی در نظر بگیرد فضاي شهري است
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(مامفورد به نقل از حبیبی ،)0971 ،فضاي شهري جزئی است الینفك از ساخت (اصلی) شهر و از دو عنصر اساسی میدان
و خیابان تشكیل میگردد (توسلی  ،)0917 ،فضاي شهري از دو عنصر اساسی میدان و خیابان شكل میگیرد (كریر،
.)0971
کنش اجتماعی :كنشهاي اجتماعی عمل و عكس العمل افراد را در بر گرفته و روي وقایع آن تعدیل میشود و با
گرایشهاي فكري سازمان می یابد و رو به سوي هدفی دارد(گی روشه،41: 0973،اوحدي )31 :0951،و در ابعاد سیاسی،
اجتماعی و فر هنگی شامل اشكال گوناگون 0 :ـ خدمات اجتماعی 2ـ تعلیم و تربیت اجتماعی 9ـ تغییر و دگرگونی 4ـ
آگاهی دادن اجتماع  -1حمایت و وكالت 1ـسازماندهی انجمن واجتماع  ،می باشد() Hardaway,2008كه در
زندگی انسانها نقش به سزایی دارد .
روش تحقیق

تحقیق حاضر با توجه به ماهیت مسئله پژوهش ،بر مبناي روش توصیفی – تحلیلی است .بر اساس اهداف تحقیق و در
راستاي پاسخ به مسئله تحقیق ،سعی می شود ابتدا بر اساس مبانی نظري ،ویژگی و مقوله اصلی فضاي شهري مدرن
شناسایی شود و سپس با تحلیل مناسب رابطه بین فضاي شهري و روابط اجتماعی تشریح شود .شیوه گردآوري اطالعات
عمدتا بر مبناي روش مطالعات كتابخانه اي و بررسی اسناد و مدارك و تحقیقات استوار است.
بحث و نتیجه گیری

از انجا كه شهر محل تجمع افراد  ،آشنا و غریبه می باشد و در تعامل نیازي به ایجاد روابط اجتماعی می كنند كه
ماحصل این روابط تراكم اخالقی و تراكم مادي در فضاي هاي انسان ساخت شهري است بطوریكه مشاركت شهروندان
در تولید ارزشهاي مشترك نمود عینی پیدا كرده است و از طرف دیگر تراكم مادي در شهرها هر روز متراكمتر می شود
یعنی نسبت جمعیت به مساحت باعث محدود شدن فضاي شهري شده است ،بطوریكه دوركیم ( )0531معتقد است كه
تراكم مادي باعث افزایش تراكم اخ القی نمی شود چرا كه راه ها و شبكه خطوط راه آهن و متروي شهري و همچنین
بازارها و نظایر آن ها بیشتر مایه رونق كسب و كار می شوند تا همجوشی و نزدیكی جمعیتی ها و نتیجه تراكم اخالقی به
تراكم فیزیكی می انجامد ولی تراكم فیزیكی به تراكم اخالقی منجر نمی شود.
بنابراین وجود تجمعات جمعیتی مثل شهرها یا محله هاي سكونی جدید،با وجود تراكم فیزیكی موجب ارتقاي سطح
زندگی اجتماعی نمی گردد توسعه فیزیكی فضاي شهري بدون توجه نیازهاي فرهنگی اانسانها كه در اكثر شهر سازیها و
شكل دهی فضاهاي شهري مشاهده می شود و به فضایی تبدیل خواهد شد كه در آن تراكم اخالقی شكل نخواهد گرفت
چنانچه به بافت هاي سكونی قدیمی و شكل آنها دقت شود می بینیم كه روابط اجتماعی گرمی در آن محله ها حاكم
است و مجاورت اجتماعی در آن محله معنی و مفهوم دارد درك متقابل انسانی و همچنین پاسخگویی به نیازهاي انسانی
در گروه توجه به الگوها و الزامات فرهنگی اجتماعاتی كه از آن فضاهاي بهره مند خواهند شد می دانیم كه فضاهاي
شهري خود تولید كنند .فرهنگ و فرهنگ تولید كننده فضاهاي شهري هستند چنانچه در تولید یك فضاي شهري بی
سازمانی فضایی حاكم باشد و بی نظمی اجتماعی از آن تولید شود در آن صورت وا گرایی مجاورت مكانی و مجاورت
اجتماعی شكل خواهد گرفت و كیفیت و مطلوبیت زندگی آن فضا در پیچ و خم دیالتیك این دو از بین خواهد رفت و
ساكنین عدم احساس مطلوبیت زندگی و كسب آن را خواند داشت چنانچه به تونیس معتقد شهر نشینی مرحله گذار از
اجتماع (گمینشافت)مبتنی بر ع لقه هاي خونی به جامعه (گزلشافت)سازمان یافته مبتنی بر قرار می باشد یعنی در آن
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عقالنیت حاكم است در آن مطالعه و علم و نگاه عالمانه در مسیر و مرحله گذاري از روابط احساس به روابط عقالنی
است
جبرگرایان ،مدعیاند كه شهر پیوندهاي اجتماعی را تضعیف میكند ،اهمیت شبكههاي روابط اجتماعی نخستین را
كاهش می دهد و با جایگزین كردن نهادهاي ثانوي در روابط انسانی موجب بروز بیهنجاريها و انحرافات اجتماعی
میشود.
نتیجه آنكه صاحبنظران جبرگرائی اكولوژیك مدعیاند كه نابسامانی اجتماعی ،فشار ،بیگانگی ،فردگرائی ،بیعاطفی
و بیهویتی همه پدیدههاي شهریند و شهرگرائی در سطح روانشناختی ،نظام عصبی را تهدید میكند و نهایتاً به جدائی
افراد از یكدیگر و از بین رفتن روابط صمیمانه بین شهروندان میانجامد.
اما بر خالف جبرگرایان ،تركیبگرایان اظهار میدارند كه تفاوتهاي موجود در روابط اجتماعی شهريها و غیر
شهري ها (چندان) ارتباطی با جغرافیاي محل سكونت ایشان ،اندازه ،تراكم و ناهمگونی جمعیت ندارد ،و به تركیب
عواملی چون سن ،شغل ،میزان تحصیالت و میراث قومی و فرهنگی گروههاي شهرنشین مربوط میشود.
از سوي دیگر طرفداران نظریه خرده فرهنگی كه سنتزي از دو دیدگاه فوقالذكر را پذیرفتهاند ،معتقدند كه زندگی
در شهرهاي بزرگ تاثیراتی متفاوت از فضاي غیرشهري بر شبكههاي روابط اجتماعی شهرنشینان میگذارد .اندازه ،تراكم
جمعیت و ناهمگونی فرهنگی شهرنشینان ،ویژگیهاي خرده فرهنگی ایشان را تشدید مینماید.
بر طبق دیدگاه خرده فرهنگگرایان شهرنشین بدلیل وجود عوامل اكولوژیكی ،نه میتواند و نه میخواهد با هر كس
كه میبیند باب دوستی و ارتباط را بگشاید و در واقع خود را موظف میداند كه هر وقت ضرورت ایجاب كند ،تنها در
مقابل عده خاصی عكسالعمل نشان دهد و دیگران را فراموش نماید(صدیق سروستانی.)0959،
دست آوردهاي مطالعه نشان می دهد فضاي اجتماعی نوع شبكه روابط اجتماعی خاص خود را بوجود می آورد.
بطوریكه اگر دو فضاي اجتماعی سنتی (اجتماع) و فضاي اجتماعی مدرن (جامعه) را از هم تمیز دهیم ،محصول فضاي
اجتماعی سنتی روابط اجتماعی سنتی ،ساده ،عمیق ،عاطفی و مكانیكی است و این در حالی است كه محصول فضاي
اجتماعی مدرن ،كه این فضا عمدتا در شهرها بروز و ظهور می كنند ،روابط اجتماعی مدرن ،پیچیده ،سطحی ،عقالیی و
ارگانیگی است .در این بین آنچه حائز اهمیت و به عنوان ویژگی فضاي شهري مدرن ،روابط اجتماعی را متحول و
دگرگون می سازد .مقوله تكنولوژي اطالعات و ارتباطات ،شبكه هاي اجتماعی مجازي ،رسانه ها است .نتیجه نهایی
اینكه روابط اجتماعی پایدار محصول فضاي شهري پایدار است كه خود این فضاهاي شهري تحت تأثیر مقوله تكنولوژي
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