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  چکیده
هاي شهري به کانون ظهور اشکال گوناگون تناقضـات فضـایی و اجتمـاعی تبـدیل      در دوران اخیر محیط

از ابهام در بعد اجتماعی و یا نارسایی در عملکرد فیزیکی اند و نیز در شهرها شاهد توسعه  شرایطی پر  شده
 هاي شهرها در دنیاي کنونی به دلیل تراکم مشکالت ناشی از سازمان و عملکرد بخش به ویژه کالن. هستیم

از . انـد  گیري انواع تعارضات تهدیدکننده حیات شهرنشینان تبـدیل شـده   منفک درونی آن به مکان شکل
ها توجه بسیاري از اندیشمندان اجتماعی  بزرگ، نگرانی از خطرهاي درونی فزاینده آنزمان ظهور شهرهاي 

مانـدگی   شهرهاي کشـور مـا نیـز بـه دلیـل عقـب       این میان کالن در . خود جلب نموده است و شهري را به
ي اند که بسیار ریزي و نیز رویکرد ناصحیح در توسعه شهري دچار سرنوشتی شده ساختاري و فقدان برنامه

دهـد کـه رشـد     تجربه جهانی توسعه شهري نشان مـی . از دیگر شهرهاي بزرگ جهان بدان مبتال هستند
گونه  هاي فیزیکی و در نهایت  فعالیت عقالنی آن العاده جمعیت شهري و در کنار آن افزایش زیرساخت فوق

هاي مختلف فضایی  هبینی در عرص گیري تعارضات قابل پیش نماید نتوانسته است مانع شکل که اقتضاء می
شناختی شهري مطالعه پدیده توسعه و عمران شهري از یک  با استفاده از رویکرد جامعه. و اجتماعی گردد

هاي کارکردي به ویژه در بعد اجتماعی و فرهنگی از سوي دیگر موضوعی  سو و ظهور عوارض و ناهنجاري
انـداز   ایـن بررسـی ترسـیم چشـم      از به عبـارت دیگـر، هـدف   . این مقاله درصدد بررسی آن است است که

شناختی تناقضات شهري در چارچوب تعارض توسعه عمرانی شهري در ارتباط با توسعه اجتماعی و  جامعه
هاست مورد تردید  تلقی توسعه شهري در مقیاس منحصراً کالبدي مقوله است که سال. فرهنگی آن است

ریـزي مـورد توجـه     عنوان ابزار کار برنامـه  عی بهاست و در عوض توسعه توأمان کالبدي، فرهنگی و اجتما
این مقاله تالش دارد تا با طرح دیدگاه اجتماعی، چگونگی تحلیل و بررسی تناقضات کنونی حیات   .باشد می

  .شناختی آن را در کانون مطالعه قرار دهد شهري در ابعاد جامعه
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  مقدمه

اي از  بـه همـین دلیـل پـاره    . شهرهاي بزرگ پیوسته بـا خطـرات و عوارضـی همـراه اسـت      آهنگ توسعه در کالن
از  در واقع توسعه شهري نوین در جهان همواره با اقسـامی . اند نویسندگان، از هواي آزاد اما آلوده شهر سخن گفته
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هـاي گونـاگون آن سـاختار     اي که رشد ناموزون بخش به گونه. مراه بوده استنیافتگی فرهنگی و کالبدي ه توسعه
شهرها  حسب شواهد کالن. هاي فراوان گردانیده است درونی و کارکردهاي ضروري مورد انتظار را دستخوش آسیب

رن هاي گوناگون در زمینه دانـش و تکنولـوژي انسـان مـد     ها و خالقیت در جهان معاصر از یک سو عرصه نوآوري
هاي نهادي در سطوح متعدد از رفتار و نگرش شهروندان  هستند و از طرف دیگر در فضاي رمزآلود پر از ناسازگاري

  .اند هاي فضایی تداوم یافته خوانی تا سطح ناهم
هاي بررسی شهري گرفتار دگرگونی شده و یا در انتظار شرح  ها و روش این میان بسیاري از مفاهیم، سیاست در  

سـازي و یـا تبیـین مواجـه      موضوع توسعه شهري در شرایط جدید با ابعاد دیگري از نظریـه . اند  معانی جدید مانده
ساس رشد و ترقـی فیزیکـی شـهرها بـه زیـان      هاي شهري بر ا توسعه شهري فرآیند مالحظات دگرگونی. باشد می

بدین جهت کاربرد ابزارهاي نظـري مشـابه بسـترهاي الزم را جهـت     . هاي اجتماعی است ها و نابسامانی ناهنجاري
نگر، توسعه شهري بیش از  هاي جمعیت برخالف دیدگاه. گرداند گرایانه از آینده شهرها ممکن می ترسیم علمی واقع

هاي مهم اجتماعی و فرهنگـی و در نهایـت    یا عینی باشد موضوعی است که تنها با شاخص و اي کمی  که مقوله آن
مطالعه کیفیت اجتماعی و فرهنگی در شـهرها و بـازخوانی   . بازخوانی صور درونی زندگی شهري قابل تبیین است

ی اسـت کـه امکـان    شـناخت  نـوع جامعـه   ها، مستلزم استفاده از رویکردها و تجربیات علمی  نیافتگی آن علل توسعه
فرض بر آن است که به مقیاسی که امکان . دهد شناخت ابعاد متفاوت و گاه متضاد را موضوع بررسی خود قرار می

هـاي رسـیدن بـه آسـایش و       گردد راه اي در شهرها فراهم می برخورداري از رفاه مادي و نیز رشد کالبدي و شبکه
  . اما شواهد موجود از فرآیند توسعه معکوس حکایت دارد. شود یامنیت و برخورداري فرهنگی و روحی نیز تسریع م

خلـدون بـه رویـارویی     تنهـا ابـن  . توان انکـار کـرد   تناقضات حیات شهري موضوعی است که واقعیت آن را نمی
دورکیم، مارکس، ماکس وبر . اشکال دوگانه توسعه و ضد توسعه در عمران و یا زندگی شهري پی نبرده بوده است

پردازان و محققان شهري متوجه ساختار ناموزون حیات شـهري   ها بسیاري دیگر از نظریه نیز پس از آن و زیمل و
تـوان نظـام شـهري را در     که چگونه مـی  این  .اند و تعارضات آشکار و پنهان در بخش سازمانی و عملکردي آن بوده

اي  ن با آن را تقویـت کـرد، خـود مقولـه    فرآیندي از توسعه واقعی اجتماعی و فرهنگی قرار داد و یا فرهنگ متواز
  . هاي فراوان دارد است که نیاز به بررسی

  
  و نظري تناقضات شهري تعریف مفهومی 

هاي ذهنی  خوانی، تضاد و ناسازگاري گونی، عدم تجانس، ناهم توان انواع ناهم می 1در بررسی مفهوم تناقضات شهري
اي از مکاتـب   چنان در پاره اگرچه اصل عدم تناقض هم. ر دادو عینی در حوزه مسایل شهري را موضوع بررسی قرا

شهرها تنها اعتبار تحلیلی  فلسفی پذیرفته شده و داراي اعتبار است، اما کاربرد مفهوم فوق در مطالعه کنونی کالن
آن  واقعیـت . گیـرد  ها مورد استفاده قرار می ترین معضالت درونی محیط آن داشته و به قصد تبیین برخی از عمده

ترین برخورد، واقعیتی غیر قابل انکار در جهان زیستی و اجتماعی است، اما ظهور آشـکار   است که تناقض در ساده
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در نگـاه  . براي تشریح اوضاع شهري تبدیل شـده اسـت   شهرها به ابزار تحلیلی مهمی  موارد و مصادیق آن در کالن
و کالبدي شهر در عرصه بنا و ساختمان، خیابـان و   خوانی در اجزاي معماري نخست مراد از تناقضات شهري ناهم

رغم اهمیت و نقش کارکردي  هریک از  گذرهاي بین شهري و یا در بعد فضایی تأسیسات و خدماتی است که علی
عدم تجانس . اند که نارضایتی آنها را در پی آورده است اي ناکارآمد را براي ساکنان شهري شکل داده اجزاء مجموعه

زاي شهري در شبکه فیزیکی و تشکیل بافت ناموزون اعم از نوع ترکیبی و یـا غریبـه و ناخوانـا سـبب     عناصر و اج
هاي شهري توجه داشته باشـد و   پروريِ افراد در محیط گردیده است که نظریه معماري مدرن به فرآیندهاي بیگانه

ار، خود به معضل مهم کالبدي شـهري  افزایش فاصله میان ساکنان و فضاهاي ناآشنا و در بسیاري از موارد ناسازگ
  گذشته از واقعیت تناقضات شهري در عرصه فضاهاي کالبدي شهر، توسعه اشکال گوناگون ناسازگاري. تبدیل گردد

هاي شهري، و بروز اشکال مختلف رفتار و سلوك متناقض شهروندي  میان جهان ادراکی و واقعیت بیرونی در محیط
 . ت حیات شهري در دوران نوین به مسئله اصلی توسعه شهري تبدیل گرددسبب گردیده است موضوع تناقضا

هاي فراوانی دال بر تکوین و رشد معضل گونـاگونی   از ابتداي ظهور مباحث توسعه جدید شهري، عالیم و نشانه
ي شناسان شهر نامتقارن و ستیزجویانه در رفتار شهرنشین به عنوان واقعیت اجتماعی و شهري محل توجه جامعه

فوق در ادبیات شهري گسترش بیشتري پیدا کرد و بـا   تدریج فضاي مفهومی  به). 1987ساندرز، (قرار داشته است 
ها و فضاها در زبان مشترك معمـاري   شهرهاي مدرن و طرح مسئله بیگانگی آدم توسعه معماري ناموزون در کالن

ریـزان و کارشناسـان را بـه خـود      ي از برنامـه شناسانه تناقضات شهري توجه بسیار شناسی، رویکرد آسیب و جامعه
موضوع کانونی بسیاري از نویسندگان شهري در عرصه اندیشه، توصـیف و گـزارش روزانـه از حیـات و     . جلب نمود

هاي  یابی و کنش متقابل ساکنان در مکان هاي ناموزون در قلمرو نمادها، حرکات، معنی فعالیت در شهر، گوناگونی
ناپـذیري را در درون خـود شـامل     هـاي اجتنـاب   بسیاري از موارد تضـادها و یـا بحـران    بزرگ شهري است که در

شهرها و عالم ادراکات و تصـورات ذهنـی و    خوانی در سطوح واقعیات بیرونی در کالن ویژه افزایش ناهم به. شود می
). 1381شـورت،  (ست ها در شهر تلقی شده ا یا باورهاي هنجاري شهروندان، مبناي پیچیدگی بسیاري از بیگانگی

هاي هنري و معمـاري   هاي عظیم، بناهاي شکوهمند، زیبایی خراش توان در کنار آسمان که چگونه می این پرسش 
هـاي اخـالق    هاي عریض و طویل به مبانی و ساختارهایی دست یافت که در آن زیبـایی  ها و ساختمان شهري، راه

اشکال پنهـان و آشـکار خـود حضـوري محسـوس و تعیـین        هاي پایدار بشري، تجلیالت معنوي در انسانی، ارزش
طوري که امروزه موضـوع   به. کننده داشته باشد، در کانون تأمالت نویسندگان شهري دوران اخیر قرار داشته است

هاي توسعه و رونق شهري و هـم در سـازمان کالبـدي و     تناقضات شهري هم در شناخت و بررسی اهداف و ارزش
شهرها در دوران اخیر مراحل دشـواري را در انتقـال   . واقعیتی قابل تأمل تبدیل شده است فیزیکی نظام شهري به

هـا در شـهر،    هـا و هـدف   خـوان روش  این رو مشاهده ترکیب نـاهم  از . کنند از وضعیتی به وضعیت دیگر تجربه می
  .موضوعی انکارناپذیر در نظام تحلیل شهري است

  



  شهرهاي رو به رشد ساختار ناهمگن کالن

این اعتقاد است که محل تعیین سرنوشت بشر نه در میان سـتارگان اسـت    شناس شهري فرانسوي بر  لوفور جامعه
عنوان مسـکن طبیعـی انسـان دوره نـوین      قبل از او پارك به واقعیت شهر به . و نه در روستا، بلکه در شهرها است

هاي نـوین اجتمـاعی چـون     ر مقابل دگرگونیشناسی د در فرانسه نخستین بنیاد فکري جامعه«. اشاره داشته است
» دانسـتند بـه وجـود آمـد     کننده مـی  ها را حاوي پیامدهاي مختل ساالري که آن شدن، شهرگرایی و دیوان صنعتی

کردند که روابط اجتماعی عمیـق را در زیـر فشـار تلفـات      اینان شهر را اهریمنی تلقی می ). 10-7: 1384ریتزر، (
تبـدیل    گر مطلق ماشین ها معتقد بودند که شهر انسان معاصر را به ستایش آن. کرد یسنگین نظام ماشینی خرد م

انـد،   هاي بزرگ جهان در دوران نوین نه تنها به محل تراکم، توسعه جمعیت و اشیاء تبدیل شـده  شهر. کرده است
هـا و   نـزل ارزش دلیل شدت مسـایل و مشـکالت و افـزایش دامنـه نـابرابري اجتمـاعی، فقـر، بزهکـاري، ت         بلکه به

هـاي تغییـر و تحـوالت اجتمـاعی و محـل انـواع گونـاگون تعارضـات          معیارهاي بادوام اجتماعی، به شکل کـانون 
ها و تحـوالت سیاسـی و اجتمـاعی را بیـرون از      خلدون علل و اسباب جنبش ها پیش ابن قرن. اند اجتماعی درآمده

د اخالقـی و اجتمـاعی در شـهرها و بـه دنبـال آن،      از نظـر او تبـاهی و فسـا   . کرد وجو می شهر و تمدن آن جست
نشینان و حاکمیـت آنـان    یافتن بادیه در غلبه شدن مبانی عصبیت و همبستگی افراد شهرنشین عامل مهمی  سست

اما مشاهدات و تجربیـات دوران جدیـدتر تـاریخ حکایـت از آن دارد کـه در بسـیاري از       . بر سکنه شهر بوده است
واردان در کنـار   دنبال آن نبودن امکانات براي تازه هاي بیرونی جمعیت و به  یز، مهاجرتهاي شهري جدید ن جامعه

هاي شهري ناشی از بسط زندگی صنعتی و اجتماعی، شرایط را براي بـروز اشـکال مختلـف     توسعه تضادها و تنش
تمایـل  . نموده اسـت  ها و اعتراضات شهري فراهم کرده و شهر را به کانون تراکم انواع هنجارشکنی تبدیل جنبش

هـاي جدیـد، خـود     هـا و آرمـان   به گسست از نظام نامطلوب زندگی اجتماعی گذشته و انگیزه براي تعقیـب ارزش 
هـاي اجتمـاعی    گیـري جنـبش   اما وجه مهم شـکل . گردد شهري تلقی می هاي اجتماعی درون عامل عمدة حرکت

هـاي مشـترك    خوانی ارزش ماعی است که در آن همشهري همانا تراکم نارضایتی از کارکرد روابط و مناسبات اجت
هـاي   هاي ناسالم اجتماعی و سـرانجام سـلطه گـروه    پیمانی در انجام تعهدات مشترك جاي خود را به رقابت و هم

تـدریج   ساز و مهجورکننده زندگی شهري بـه  در واقع طبیعت بیگانه. طلب در درون شبکه شهري داده است منفعت
جـوي او   هاي دوري انسان را از ماهیـت تعـالی   ن طبیعت و عناصر طبیعی در زندگی، زمینهدر کنار به حاشیه راند

شهرهاي جهان در حـال حاضـر بـه فضـاهایی جغرافیـایی و اجتمـاعی        کالن«). 1377دیکنز، (تدارك دیده است 
قی پیوسته تـداوم  هاي پایدار انسانی و اخال ها فرسایش اخالقیات جمعی و استحاله ارزش اند که در آن تحول یافته
هاي مزمن و شـدید شـهري در کالبـد اجتمـاعی آن، از جملـه عـدم        از زمان تحقق مدرنیته، بیماري. داشته است

همبستگی میان ساکنان شهرها و فقدان درك و احساس مشـترك میـان آنـان، دانشـمندان را در قبـال توسـعه       
را  گفت نتایج انقالب صنعتی سؤاالت فلسفی مهمـی   همین دلیل باید به . انسانی در شهرها دچار ابهام نموده است

این سؤاالت، پرسش از انبوهی جمعیـت در شـهرها و تـأثیر     ترین  مهم. آینده بشر مطرح کرده است  درباره شرایط
  ).1993فالناگان، (» آن بر نظم و انسجام اجتماعی بوده است



ویژه در بعد ساختاري و یا نظام ارتباطـات   آمدهاي تحوالت فوق، بروز تناقضات گوناگون شهري، به از جمله پی
ساخت شهري مجموعه اجزاء و عناصر گوناگون محیطی و انسانی است که در تعامل مشترك با . شهري است درون

هاي گوناگون شهري منوط به  رکردهاي بخشها و کا ادامه فعالیت. گردانند یکدیگر حیات و بقاي شهر را ممکن می
طورکلی سـاخت شـهري    به. هاي مذکور در جهت تأمین نیازهاي ساکنان شهر است سالمت روابط و انسجام بخش

ها  مرکب از ابعاد اصلی جغرافیایی، اقتصادي، جمعیتی و فرهنگی است که نظام شبکه و یا ارتباط متداوم درون آن
شناس آمریکایی، تعادل ساختی را عبـارت از   پارسونز جامعه. گرداند را ممکن میشکل گیري تأسیس نظام شهري 

تعـادلی سـاختاري را فرآینـد     داند و اختالل و یا بـی  خوانی عناصر و اجزاي ساختار می سازگاري و انسجام و یا هم
ادبیات نویسندگان پارادایم ساخت شهري در . کند هاي پیوسته ساخت تعریف می خوانی بخش ناسازگاري و یا ناهم

به نظر دیکنز ترسیم شهر . بزرگ شهري، ناظر بر فعالیت مجموعه عناصر تأثیرگذار در شبکه و یا نظام شهري است
اي اسـت کـه    ایده چون شبکه کاملی که قادر باشد انسجام تام را در تمام نهادها و یا عناصر شهري فراهم کند،  هم

اي که  ایجاد ساخت بادوام و یا متعادل به گونه وجو به منظور  ست، اما جستهاي آرمانی قابل تصور ا تنها در نظریه
هاي اخیر  یافتگی را در شهر تجربه کنند موضوعی است که در دهه ساکنان شهري بتوانند احساس رضایت و توسعه

  . ریزان شهري قرار گرفته است هدف اصلی برنامه
  

  الگوهاي تبیینی ساخت ناپایدار شهري
هاي کنـونی   ساخت پایدار شهري و عوامل ناپایداري و یا تداوم رو به رشد ساخت شهري براساس نظریهدر بررسی 

در حال حاضر تعمـیم الگوهـاي   . بوم شهري مورد بررسی قرار داد توان حسب شرایط زیست عوامل گوناگونی را می
یکایی در سایر نقاط الهـام گرفتـه   هاي برتر شهرهاي اروپایی و آمر تبیینی توسعه ساخت و نظام شهري که از الگو

بر طبق الگوي نظري فوق منطق توسعه و . اي داده است اي و یا محله شده، جاي خود را به انتخاب الگوهاي منطقه
ها و یا معیارهایی اسـت کـه    رونق و یا مطلوبیت حیات و ساخت شهري برخاسته از کیفیت محیطی و نظام ارزش

طور کلی شـرایط   ها، خدمات، نظام مدیریت و به ان براي برخورداري از ارزشطور محسوس مبین کمک به ساکن به
گرایی در نظـام   الگوي کثرت. دلخواهی است که خاص هر شهر بوده و ممکن است با شهرهاي دیگر متفاوت باشد

گردد ساخت و شبکه شهري از لحاظ کیفیت، نـوع و چگـونگی توسـعه     اي است که سبب می توسعه شهري مقوله
تعادلی در ساخت شهري و نیز سربرآوردن  همین روال اختالل و یا بی  به. هاي گوناگونی را تجربه کند ي شکلشهر

اي در نظـر   و یـا منطقـه    ها در نظام کارکردي شهري نیز ممکن است ویژگی خاص محله ها و نارسایی انواع عارضه
شناسی در نظام  مانا اشکال گوناگون آسیبشهرهاي جهان است ه چه که مبین شرایط کنونی کالن آن. گرفته شود

شهر جدید در آسـیا ممکـن اسـت بـه دلیـل فزونـی        اي که عدم تعادل در یک کالن عملکرد شهري است، به گونه
هـاي   شهر دیگر فقدان منابع و زیرساخت مهاجرت از روستا به شهر و یا رونق کاذب اقتصاد شهري باشد و در کالن

هاي مختلف موجب توقـف و یـا    شهري به گونههاي  ها و نارسایی گردد عارضه سبب شهري و یا فقر مدیریت شهري 
هـاي مسـتعدي بـراي تکـوین اشـکال       در چنـین شـرایطی، شـهرها مکـان    . محدودیت فرآیند توسـعه شـهري گردنـد   
ی از توسعه شهري در همه جـا اشـکال فراوانـ   ) 1987(به نظر تیمبرلیک . آیند تهدیدکننده تناقضات شهري به شمار می



این میان شهرهاي در حال توسعه از ویژگی دیگري برخوردارند و آن تسریع شهرنشـینی   اما در . خوانی را دارا است ناهم
گردد شهرها در کشورهاي رو به رشـد بـا بحـران و نـابودي دسـت و       و انبوه مشکالت برخاسته از آن است که سبب می

اند، اما داراي یـک تمـایز    نفسه ناهمگون هاي درحال رشد فی در جامعهاین عقیده است که شهرها  او بر . پنجه نرم کنند
بدین معنی کـه در مقایسـه بـا جمعیـت کشـور بـه       . اند که بیش از حد شهري شده این و ویژگی مشخص هستند و آن 

داري اغلـب در عرصـه    گـذاري داخلـی در کشـورهاي سـرمایه     شود، زیـرا سـرمایه   توسعه این شهرهاي خاص توجه می
ایـن شـهرها در    روند دوگانـه در  . شود اي که از آن به سوگیري شهري تعبیر می گیرد، پدیده هاي بزرگ صورت میشهر

ایـن قالـب    . شـود  هاي اجتمـاعی مشـخص مـی    شهر و روستا و بین گروه و غیر رسمی  جدایی عمده بین اقتصاد رسمی 
حکمرانـان اسـتعماري   «): 1980ابولوغـد،  (است  دوگانه در بسیاري از موارد میراث استعماري تبعیض و تفکیک شهري

شـده   اعمـال مـی   چه بر سـاکنان بـومی    کردند و از قوانین و مقرراتی غیر از آن اي از شهر زندگی می در مناطق جداگانه
  ).55: 1380ساوج و وارد، (» نمودند تبعیت می

هاي گوناگون در بررسی علل ساختار بیمار شهري در کشورهاي روبه رشد بوده  هاي اخیر شاهد ظهور نظریه دهه
نیافته از طریق  به نظر نویسندگان مکتب وابستگی، یعنی گوندر فرانک و سمیرامین، استعمار شهرهاي توسعه. است

اخت شـهري در ایـن کشـورها پیوسـته دچـار      صدور کاال و سرمایه و نیز الگوي رشد از بیرون، موجب شده که س
نویسندگان مختلف مارکسیست ماهیت اقتصاد . گاه فراهم نگردد ها هیچ اختالل شده و شرایط توسعه پایدار در آن

ماندگی  نیافتگی و عقب داري و تمایل حریصانه به استثمار اقتصادي و اجتماعی مناطق وابسته را عامل توسعه سرمایه
هاي  شناسان شهري علل تاریخی، فقر زیرساخت هاي دیگري در بین جامعه در نهایت نظریه. انندد ساختار شهري می
نیافته را عامل افزایش مشکالت شهري  چون مدیریت ناکارآمد و توسعه اي، و متغیرهاي دیگري هم اجتماعی و شبکه

  ). 1379معیدفر، (دانند  می
بیین اقتصادي، رویکرد فرهنگی را در بررسی سـاخت بیمـار   مند به ت هاي طوالنی، نویسندگان عالقه براي سال

مطالعـه  ) 1977(که مانوئل کسـتلز    طوري  به. نیافته مورد غفلت قرار دادند شهري در کشورهاي موسوم به توسعه
حتی نویسـندگان دیگـر   «. ایدئولوژیک و فاقد ظرفیت قدرتمند نظري کنار نهاد فرهنگ شهر را به دلیل چارچوب 

بـه  ). 1980؛ اسمیت، 1981ساندرز، (نیز امکان شناخت فرهنگ شهري مشخص را انکار کردند  1980ه اوایل ده
هاي نوگرایی  مندان به بحث ویژه در جمع عالقه این حال در دهه گذشته مطالعات فرهنگی به با «نظر ساوج و وارد 

ه تحلیـل تجربـه زنـدگی شـهري در     چنین تحقیقات بسیاري دربار هم. گیري یافته است و فرا نوگرایی رونق چشم
؛ هـاروي،  1990؛ جـاکز،  1991؛ ویلسـون،  1983ماننـد کسـتلز،   (هاي آن انجـام شـده اسـت     همه شعب و شاخه

). 135: 1380سـاوج و وارد،  (» و مطالعه درباره فرهنگ شهري مجدداً در دستور کـار قـرار گرفتـه اسـت    ) 1985
هـا،   ویـژه توجـه بـه ارزش    هاي مختلف زندگی شـهري بـه   نبهامروزه در بررسی حیات پر تناقض شهري، مطالعه ج

هاي اجتماعی در شهر، احساس محرومیت و بسیاري از موضوعات دیگر کـه جنبـه    اخالقیات، فرهنگ، نظام نقش
  .شناختی دارند، مورد توجه قرار گرفته است شناختی و انسان جامعه

   



  
  عمران و فقر عمران شهري

هفـت  . پردازانی است که متوجه حیات پر تناقض و گوناگون شهر گردیده است ظریهخلدون از جمله نخستین ن ابن
نشینی از حضارت و یا شهرنشـینی، معلـوم    و کار سترگ او در تفکیک نظام بادیه مقدمهقرن پس از نگارش کتاب 

نظام عمران یا نظام عنوان واقعیت غیر قابل انکار در   خوبی به مسئله توسعه و عدم توسعه به خلدون به گردد ابن می
اي براي جذب جمعیت، توسعه دانش، هنر، صنعت،  هاي آماده خلدون شهرها را مکان ابن. شهري توجه داشته است

تولید نظام پیچیده کار و اشتغال توصیف کرده و از بعد دیگر، عمران یا شهرنشینی را آغاز انحطاط و سقوط مدنیت 
نشینان  ها و مشاغل شهرنشینان نسبت به مشاغل چادر حرفه«: نویسد میمعروف خود  مقدمهاو در . کند قلمداد می

ایشان به  گذرد و امور معاش  تر به رفاه است، زیرا عادات و رسوم زندگی آنان از حد ضروریات در می بارورتر و نزدیک
که به ضروریات  نشینان به روشی است وضع زندگی بادیه... . کند تناسب وسایلی که در دسترس آنان است ترقی می

ایـن   کنند و از گام نهادن در مرحله فراتر از آن عاجزند، ولی عادات و شئون زنـدگی شهرنشـینان جـز     قناعت می
ورند و به دنیا  پرستی و ناز و نعمت غوطه ها و عادات تجمل این رو که پیوسته در انواع لذت شهرنشینان از ... . است

ها آلوده شـده   هاي نکوهیده و بدي ها به بسیاري از خوي گیرند، نهاد آن میآورند و شهوت دنیوي را پیشه  روي می
ایشان را فرا گرفته است که در کردار و گفتار از تظاهر به اعمال زشت و ناپسندیده امتنـاع   عادات بد چنان ... است
.... ي از نیکـی اسـت  شهرنشینی پایان اجتماع و عمران است و سرانجام آن فساد و منتهاي بـدي و دور . ورزند نمی
زیرا شهرنشینان بر بستر آسـایش و آرامـش آرمیـده و غـرق نـاز و نعمـت و       . نشینان از شهرنشینان دلیرترند بادیه

اند که تدبیر امور و سیاست  واگذار کرده پرستی شده و امر دفاع از جان و مال خویش را به فرمانروا و حاکمی  تجمل
عنـوان   خلدون واقعیـت شـهري بـه     در نظریه ابن). 235-227: 1359خلدون،  ابن(» ایشان را برعهده گرفته است 

خلدون در بحث از  استفاده از رویکرد اقتصادي، جغرافیایی و اجتماعی توسط ابن. شود اي متناقض توصیف می پدیده
زمان شهري خوبی نتواند زندگی و سا  گردد که او به جا منتهی می شهرهاي بزرگ شمال آفریقا در قرن هشتم بدین

ها قبل از نویسندگان دوره مدرن، موضوع اشـکال   او قرن. را از نوع مطلوب و یا نامطلوب آن مورد ارزیابی قرار دهد
خلدون  هاي فراوانی مؤید نظریه ابن شواهد و نشانه. متضاد توسعه و ضد توسعه شهري را مورد تأکید قرار داده است

شهرها بر طبق طبیعت مدنی در درون خـود،  . صر مختلف در شهر استخوانی و یا ناسازگاري عنا در خصوص ناهم
نهادهاي شهري داراي سرشتی مدنی و کارکردي . نمایند توسعه اشکال گوناگونی از فرهنگ و دانایی را تقویت می

اننـد  این رو تمدن و شهرنشینی در ادبیات اجتماعی کسـانی م  از . اند سود رشد عقالنیت و خردمندي  گرایانه به عام
اما فضـاهاي  . حیات انسانی استماندگی و رونق  خلدون مظهر رهایی انسان از موانع ستبر طبیعی، جهل و عقب ابن

روي  ترین معضل عمران از نوع شهري بازشـدن آغـوش شـهر بـه      مهم. شهري لزوماً همه ترقیات را با خود همراه ندارند
هـایی اسـت کـه در نقطـه مقابـل عقالنیـت و یـا         فرهنـگ  ردهها و در مجمـوع خـ   ها، هنجارها، کنش آن دسته از ارزش

طلبـی، رشـد    هـاي فشـرده اقتصـادي، فـزون     ایجـاد رقابـت   افزایش نابرابري اجتمـاعی،  . سعادتمندي در شهر قرار دارد
خلـدون مطالعـه    گـردد ابـن   ها و تمـایالت، سـبب مـی    اخالقیات ضد توسعه، فردگرایی کاذب و بسیاري دیگر از خصلت

خلدون منشأ ظهور اخالقیـات ضـد    ابن). 1377افروغ، (رگ را در ترکیبی از تضادها و تعارضات متمرکز کند شهرهاي بز



توسعه در شهرها را  گذشته از سازوکارهاي اقتصادي و سیاسی،  افول روح عصبیت و تغییر طبیعت انسـان شهرنشـین   
  .داند آسایی می و سرانجام غلبه فرهنگ مصرف و رفاه و تن

  

  هاي شهري هاي جدید و مسئله تعارضشهر کالن

پـرداز   بینانه در قبال ظهور شکل جدید حیات اجتماعی یعنی شهر مدرن،  نظریـه  هاي خوش در اوج توسعه دیدگاه
شـناختی،   شهرهاي جدیـد را مـورد نقـد فلسـفی، جامعـه      انداز سراسر تناقض و توسعه در کالن بزرگ آلمانی چشم

جرج زیمل نخستین متفکري است که پـس از امعـان   . دهد اختی خود قرار میشن شناختی و در نهایت روان انسان
شهرهاي جدید را به عنـوان متغیـري    نظر در خصوص کارکرد فیزیکی شهرها، حیات و محتواي فرهنگی در کالن

شهرها هم مظهر نوگرایی، توسعه عقالنیت، رشد فـن   در دیدگاه زیمل کالن. کند هاي خود می مستقل وارد بررسی
هـاي   زدایی شهرنشینان، از خودبیگانگی افـراد و مسـخ ارزش   هاي هویت صنعت و رونق اقتصادند، و هم به مکان و

شـهر   ترین موضوع از نظر زیمل، جایگاه فرد در نظام فرهنگی ـ اجتماعی موجود در کالن  مهم. اند عالی تبدیل شده
ه وسـیله مکـانیزم اجتمـاعی ـ تکنولوژیـک      شـدن و خـرد شـدن بـ     فرد در برابر فروکشیده«: او معتقد است. است

وجوگرِ چیستیِ معناي درونی زنـدگی جدیـد و محصـوالت آن و روح بـه اصـطالح کالبـد        جست. کند مقاومت می
شهر میان فرد و محتواهـاي فـرا فـردي     اي باشد که ساختارهایی نظیر کالن فرهنگی، باید در به دنبال حل معادله

ایـن    شـناختی فـرد در   شـهرها و بنیـاد روان   خصلت پیچیده کالن). 54: 1372 زیمل،(» زندگی برقرار کرده است
هـاي مختلـف محیطـی در     از نظر او متغیرها و محرك. گردد هاي گوناگون رفتاري و روانی می مکان سبب واکنش

هـاي   این موضـوع متفـاوت بـا آن چیـزي اسـت کـه در محـیط        گردند، و  شهر رشد عقالنی فرد را سبب می کالن
هـاي   بودن دامنه تغییرات و یـا تـأثیر محـرك    هاي فرد روستانشین به دلیل کم واکنش. شود تایی مشاهده میروس

هاي متـوالی بـه زعـم     تولید رفتارها و کنش. پیرامون ساده، محدود و بیشتر برخاسته از عواطف و احساسات است
  .  آورد زیمل، اسباب تعارض در محیط را فراهم می

جهت که بین دو ویژگی عمدة زندگی شهري به عنوان سازوکار سازندة رفتـار تمـایز قایـل    اندیشه زیمل از آن 
نخست انبوهی و محـیط اجتمـاعی آشـفته شـهري اسـت کـه سـبب        . از اهمیت بیشتري برخوردار است  شود می
 گـذرد  هـا مـی   گردد مردم در برخورد با یکدیگر تجدیـد نظـر کـرده و از بسـیاري مسـایلی کـه در اطـراف آن        می

سود و منفعت بوده واهمیت پیدا کردن هاي انسانی  دومین ویژگی محیط شهري، کاهش انگیزه. پوشی کنند چشم
اي از مبادالتی است کـه در آن هـر شـخص ممکـن اسـت از خـود        از دیدگاه زیمل، زندگی شهري مجموعه. است

عاطفی و تعامل غیـر شخصـی   گردد و ارزش آن چقدر است؟ نتایج رنج و تعب  بپرسد که چه چیزي نصیب  او می
بـه هـر   . باشـند  شـهرها مـی   هاي اجتماعی کالن ها خود در نهایت ویژگی این گري است که  موجب تنفر و محاسبه
توانند در قبال یکدیگر از یـک احسـاس مسـئولیت و مراقبـت برخـوردار باشـند        ها نمی شهر ترتیب مردم در کالن

  ). 50: 1381موسوي، (



گـردد کـه مایـل اسـت سـاختار شـهر و شهرنشـینان را از         پردازان حوزه شهري تلقی می نظریهزیمل از آن دسته 
فریده ممتاز که درصـدد شـناخت   . ها را مطالعه کند یکدیگر تفکیک کند و موارد متضاد یا متناقض موجود در آن

هـاي   میـان بخـش  تـوان از طریـق تضـاد و تفـاوت      جهان را می«: این بعد مهم در نظریه زیمل است معتقد است 
یک شکل ممکن است ترکیبی از . جواري با عناصر متضاد است شرایط هر بعدي از زندگی هم. گوناگون درك کرد
تضاد میان فاعل و مفعـول دوگـانگی حـوزه    . آورند تر پدید می دو قطب مخالف یک اتحاد کلی. دو بعد متضاد باشد

آن پدیده تجلی خالقیـت و سـازندگی   . پدیده فرهنگی است تا جایی که فاعل سازنده. آورد وجود می فرهنگ را به 
گیـرد و او را   اي که ساخته شد و تبدیل به شکل جاافتاده گردید، در مقابل انسان قـرار مـی   اما لحظه. انسان است
این تضاد عمیق میان جریـان ابـدي    پویایی فرهنگ، حاصل . چون نیازهاي فرهنگ ثابت نیستند. سازد محدود می
بدین ترتیب عناصر مورد نظر زیمل کـه همانـا افـراد    ). 117: 1379ممتاز، (» اصالت و اعتبار عینی استزندگی و 

ایجـاد وضـع جدیـد ناخواسـته گرفتـار هنجارهـا،        نشین هستند، در فرآیند کنش متقابل با سایرین در ضمن  شهر
چنین شرایطی، مشاهده اقسـام  در . ها است شوند که محصول حضور اجتماعی آن ها و در نهایت قواعدي می ارزش

زیمل دامنـه بررسـی   . خوان با وضعیت موجود در محیط، چندان دور از انتظار نیست مختلف رفتار و یا پاسخ ناهم
شهرها به موضوع غلبه عقالنیـت و حسـابگري بـه عنـوان نتـایج نـوگرایی در        خود را درباب ساختار پیچیده کالن

عقالنیـت توأمـان، رشـد فردگرایـی و تمایـل بـه کـنش        . کشد هرها میجامعه جدید و مراکز حیات مدنی یعنی ش
تحلیـل زیمـل از رشـد فردیـت در تعـارض بـا تمـایالت        . گـردد  متقابل براي دستیابی به سود بیشتر را سبب مـی 

هـا و   شـدن خصـلت   گرایانه، نتایج تلخی را براي او به همراه داشته است و آن هـم عبـارت اسـت از پنهـان     جامعه
هـا   ها و الگوهاي فرهنگی که در شهر تولید شده و فرد مایل است خـود را بـا آن   شخص در پس نقش هاي ویژگی

جـوي فـرد    شناسی شهري زیمل در جستجوي کشف قواعـد رفتـار پـر تنـاقض و تعـارض      روان. سازگار نشان دهد
بـه  . اند ح ذهنیشهرها مرکز تحول فرهنگ مدرن و سلطه روح عینی بر رو کالن«. شهرنشین در دنیاي مدرن است

هـا   چیز در زبان و حقوق و تولید و هنر و اشیاء محیط خانگی و ماشینی تجسم یافته است و آن عبارت دیگر، همه
تناسـبی دهشـتناکی بـین     تـوان گفـت بـی    بدین ترتیـب مـی  . را با پیشرفت فرهنگی فرد ناهماهنگ ساخته است

  ).190: 1383توسلی، (» شود هاي فنی و پیشرفت فرهنگ فردي مالحظه می پیشرفت

و فرهنگـی   هاي گونـاگون قـومی    شهرها از افراد مختلف با پیشینه زیمل به موضوع مهم ترکیب جمعیت کالن
شهرها ناشی از تعامل و یا کنش متقابـل   به نظر او علت بروز ناهمگنی رفتار و فرهنگ در کالن. توجه داشته است

هنجـاري در   یـا بـی   در چنین شـرایطی آنـومی   . باشند وتی میافرادي است که هر یک داراي جهان اجتماعی متفا
  . کند یابد و به تضعیف انسجام مکانیکی و در مقابل رشد تصنعی و غیر شخصی کمک می شهرها توسعه می

 

گرایی فرهنگی در شهر گرایی و خاص عام  

شناختی و اقتصادي قلمرو بیشتري را در  هاي شهري، رویکردهاي مختلف اجتماعی، روان در بررسی واقعیت تعارض
گرایانه به فرهنگ شـهر از   گرایانه و خاص در این میان دو رویکرد عام. دهند مطالعات شهري به خود اختصاص می



شناسی شهري  سؤال اساسی از منظر جامعه. اند شناسی شهري بیشتر مورد توجه قرار داشته گیري جامعه آغاز شکل
کند،  محور آن است که آیا تناقضات شهري از یک فرآیند و قاعده مشترك و ثابت در تمام شهرها پیروي می فرهنگ

اي بوده و منشأ تولید رفتار و کنش متناقض و یا متضاد در  و یا بر عکس ظهور تعارضات شهري داراي ویژگی محله
سه  1938در سال  شهرنشینی به منزله سبک زندگیام عملکردي هر شهر قرار دارد؟ ورث در کتاب ساختار و یا نظ

این بود  استدالل اساسی ورث «. هاي عام شهرنشینی دانسته است متغیر مستقل اندازه، تراکم و ناهمگونی را ویژگی
شـهرهاي بـزرگ متـراکم و     سازمانی اجتمـاعی اسـت، بـدین علـت کـه همـه       که زندگی شهري توأم با انزوا و بی

هاي مربوط به تنوع و تغییرپذیري فرد،  ارقام انبوه، بیانگر ویژگی: کند این مطلب را چنین بیان می وي . اند ناهمگون
فقدان نسبی آشنایی نزدیک شخصی و قطعه قطعه کردن روابط انسانی است که بسیار ناشناخته، سطحی و گـذرا  

ماهنگی برخورد فیزیکی نزدیک و روابط اجتماعی دور، تضادهاي درخشان و تراکم متضمن تنوع و تخصص، ه. است
. هاي دیگر است اي از تفکیک، سلطه نظارت اجتماعی رسمی، و برخورد شدید در میان پدیده آشکار الگوي پیچیده

، ناامنی و ثباتی کند و باعث تحرك، بی ایجاد می  هاي اجتماعی شکاف ناهمگونی در بدنه محکم و نفوذناپذیر ساخت
شبکه روابط مـادي  . شود هاي اجتماعی درهم و فرعی با تغییرات زیاد و پی در پی اعضا می وابستگی افراد به گروه

گویی بـه نیازهـاي تـوده را بـر فـرد تـرجیح        کند و نهادها و مؤسسات پاسخ جایی شخصی را تعقیب می روند جابه
؛ بـه  1938ورث، (» گـردد  یافته مؤثر و کارآمد می هاي سازمان هبنابراین فرد فقط با فعالیت از طریق گرو. دهند می

  ).138: 1380نقل از ساوج و وارد، 
ریشـه،   اي بـی  هایی از جمعیـت شـهري در طبقـه    او معتقد است بخش. در مقابل دیدگاه ورث، نظریه گامز قرار دارد

گیـري   موقعیت شکل  نمونۀ نوعی باشند و شهر ها یک که آن این اما او در مورد . گیرند هویت جا می گذري و گمنام یا بی
کنـد کـه    هاي شهرنشـین نیـز ثابـت مـی     فرهنگ گروه نگارانه خرده مطالعات مردم. ها را فراهم کرده باشد تردید دارد آن

در کالیفرنیـاي شـمالی   ) 1982(کلـود فیشـر   . مفهوم و نظریه فرهنـگ شهرنشـینی از کـارآیی الزم برخـوردار نیسـت     
دیدگاه وي در نقطه مقابـل دیـدگاه ورث   . ق را درباره کنش متقابل اجتماعی در شهر انجام داده استترین تحقی مفصل

زیـرا مـردم در آن   . سـازد  پذیر می ها و پیوندهاي اجتماعی را امکان او معتقد است زندگی شهري کثرت هویت. قرار دارد
هـایی امکـان    فرهنـگ  در شهرگرایی، چنـین خـرده  . توانند بنیادهاي متعددي را انتخاب و بر آن اساس زندگی کنند می

  ).152: 1380ساوج و وارد، (یابد  گسترش می
  

  شهرهاي مدرن فضاهاي اجتماعی و فیزیکی در کالن
گذشـته از  . هاي مختلف شهري اسـت  انگیز در میان نویسندگان نحله مفهوم فضا در شهر از جمله موضوعات بحث

شناسی و نیـز جغرافیـاي اجتمـاعی، فضـاي شـهري حـاوي مـواد و         معهمعانی فلسفی و فیزیکی فضا، از منظر جا
هاي انسانی در ارتباط با کار بر روي طبیعت و بازتولید آن در محـیط   اي از فعالیت عناصري است که توسط شبکه

امروزه دوگانگی بین فضاي مطلق و نسبی، فضاي فیزیکی و اجتمـاعی، فضـاي ذهنـی و واقعـی،     . آید وجود می  به



فضا و مردم، میان کارکرد و فرم، میان فضا و زمان و یا مکان، خود منشأ بسیاري از تعارضـات اجتمـاعی در    میان
  ). 1379پور،  مدنی(هاي شهري شده است  محیط

ویـژه مقـدار    گران در فضا، به تجمیع، فرآیند سازمانی و آرایشی کنش«: توان گفت در خصوص فضا در شهر می
کم و شکل فضایی، همراه با اندازه و رشد جمعیـت و شـیوه و سـطح تولیـد را شـامل      فضاي اشغال شده، سطح ترا

بین فضاي قابل دسترس و شکل جغرافیایی آن، اندازه و رشـد جمعیـت و شـیوه و سـطح تولیـد رابطـه       . شود می
رابطه پیچیده میان سطوح مختلـف کـنش انسـان در محـیط     ). 32: 1377افروغ، (» بازخوردي متقابل وجود دارد

اي مداوم موجـب تصـادم و    هاي ناسازگار به گونه گردد الیه پیرامونی و بازخوردهاي اجتماعی و فرهنگی سبب می
چه دامنه تحلیل از وضعیت ارتباطی میان انسان و محیط در فضاهاي شـهري بـه    چنان. برخورد بین عناصر شوند

تب سطوح تعارضات و تناقضات زندگی در یـک  گذشته تاریخی و تجربیات انبوه باستانی آنان تعمیم پیدا کند، مرا
هـالیواکس بـه مقولـه حافظـه جمعـی در ایجـاد فضـاي         . شـود  شهر داراي جمعیت ناهمگن بهتر تبیین می کالن

در خصوص ترکیـب عـواملی کـه    ). 1379ممتاز، (اي داده است  العاده هاي شهري اهمیت فوق اجتماعی در محیط
شـناس مکتـب شـیکاگو     کننـد، رابـرت ورث جامعـه    ها را ایجاد می میان آن فضا و شهر و ارتباط متقابل و پیوسته

انـد از   انداز دیگر عبـارت  دو چشم. انداز مهم در خصوص شهر است اکولوژي انسانی یکی از سه چشم«: معتقد است
نـاظر  شناسی اجتماعی که  انداز روان انداز سازمانی که به اشکال روابط اجتماعی مربوط است و دیگري چشم چشم

  ). 117: 1377افروغ، (» به شخصیت افراد است
شناس شهري فرانسوي، به مثابه محصولی اجتماعی و سیاسی، و  مفهوم تولید فضا در شهر در تفکر لوفور جامعه

این نظـر اسـت کـه     در ادامه لوفور بر . شود داراي نقش محوري است نیز در حکم محصولی که خرید و فروش می
چنین الگوي شهرها و مناطق، همگی بـه فضـاي تولیـد و نقـش آن در بازتولیـد       جامعه، همدهی محیط و  سازمان

لوفور سه بعد مهم فضاهاي دریافتی، فکري و زیستی را به ). 23: 1379پور،  مدنی(اند  اجتماعی ـ اقتصادي وابسته 
گوناگونی ابعاد فضا در ). 1379پور،  مدنی(کند  اند تفکیک می عنوان سه فضاي اجتماعی که داراي رابطه دیالکتیک

هاي مختلف اعم از فیزیکی، زیستی و اجتمـاعی، سـبب    شهر و تفکیک ساختار فضاي شهري به کارکردها و نقش
تالش . هایی مملو از تناقض و تضاد مطلق تبدیل شوند شهرها از منظر فضاي شهري به محیط گشته است که کالن

اي که بتواند تأثیر خود را در کاهش  گونه خلق محیط مصنوعی پایدار به ایجاد و  ریزان و معماران شهري در  برنامه
وجـوي آفـرینش    طراحی شهري در جست. نتیجه بوده است مشکالت دیگر شهرنشینان برجاي بگذارد، تاکنون بی

جا که تأمین رضامندي و آسایش  اما از آن. فضایی است که در آن احساس آرامش و امنیت، کمترین حسن آن باشد
هاي دیگر، معماري و طراحی دوره مدرن ناچار شده است بسـیاري از   ها و شرط در فضاي شهر تابعی است از عامل

دنبـال شـناخت آن دسـته از موضـوعات برآیـد کـه        گرایانه خود را رها کرده و به  رویکردهاي عقالنی و هنري فرم
هاي  ادگی شهروندان در پیوستن به جنبشها سبب بیگانگی فرد در محیط زیباي شهري و آم ناسازگاري میان آن

  ).1997هیلی، ( ضد شهري شده است



توان گفت توسعه ناموزون و ناهماهنگ فضاهاي شهري امروزه به یکی از معضالت عمـده فرهنگـی    در واقع می
شـوند و در نتیجـه معنـی عمـل      در جوامع صنعتی معاصر فضا و زمان دگرگون می. و شهرسازي تبدیل شده است

گیدنز معتقد است کـه در جوامـع ماقبـل صـنعتی نـوعی احسـاس امنیـت        . دهند عی را تحت تأثیر قرار میاجتما
این سنت خود حاصل هنجارهـایی بـود کـه در اثـر تکـرار       . شد شناسانه از طریق سنت به انسان منتقل می هستی

رونـد و   ن مفاهیم از بین میای با پیدایش شهرنشینی مدرن . گرفت جریان زمان و مکان در زندگی روزانه شکل می
  ).52-63:  1996گیدنز، (شوند  فضاهاي جدیدي خلق می

کستلز معتقد است که در جریان شهري شدن، زندگی مادي شکل فضایی خاصی پیدا کرده که آن را  منطقـه  
. اسـت وجود آورده   زندگی شهري مدرن ابعاد جدید اجتماعی، اقتصادي و محیطی را به. خوانیم می» مادرشهري«

کننده روابط درونی آن نیست، بلکه یکـی از   اند که شکل فضایی جامعه تعیین این عقیده بوده برخی از متفکران بر 
اما کستلز مانند گیدنز معتقد است که جوامع در فضـا و زمـان قـرار    . این زمینه مؤثر است  متغیرهایی است که در

عالوه بـر  . دهند هایی هستند که اعمال انسان را شکل می دارند و شکل خاص فضایی و زمانی نیرومندترین ساخت
اي جدیـد و   گرفتن رابطـه  این قرن شکل هاي مهم در بحران اجتماعی  کند که یکی از جریان این کستلز اضافه می 

به دنبال تحول در نظام ارتباطات و تحول روابـط اجتمـاعی بـه    «به نظر کاستلز . تاریخی میان فضا و جامعه است
دهد و  ها و مسیرهاي الکترونیک و افزایش حجم اطالعات در گردش، مکان نقش سنتی خود را از دست می جریان

گیـرد، فضـا در    هاي اطالعاتی قـرار مـی   شود، منبع اصلی قدرت در اختیار شبکه جریان تولید در شهر انتزاعی می
ردم از حاصل کار خـود، تـاریخ و   فضاي جدید جدایی کامل م. شوند شود، شهرها مبدل به سایه می جریان حل می

هـاي تکنولوژیـک    پیشرفت. خواند کستلز فضاي جدید مادرشهر را فضاي بیگانگی جمعی می. فرهنگ را در بر دارد
هاي رویاروي در شهرهاي معاصر هرچـه کمتـر    به طوري که تماس. زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است

: 1984کسـتلز،  (» کنند ها با هم ارتباط بر قرار می افراد فقط از طریق شبکهرود و  سنت گفتگو از بین می. شود می
در محیط شهري نه «این نظر است که  پور محقق مسایل اجتماعی، طراحی شهري بر  سرانجام مدنی). 257-235
فیزیکـی   ریزي مدرنیستی را در ترکیب فضاهاي اجتماعی و نظرانه معماري و برنامه بعدي و تنگ توان شیوه تک می

در همـین  . ها به فضـاي اجتمـاعی را   قبول داشت و نه فرار از واقعیت سیاسی همراه با عدم توجه پست مدرنیست
شان  هاي متفاوت حال، جدایی میان فضاي اجتماعی و فیزیکی، شکاف میان معماري و علوم اجتماعی را با برداشت

  ).15: 1379پور،  مدنی(» از فضا افزایش داده است
ویـژه در   فراوان مطالعات اجتماعی در مراکز شهري مبین انواع فرآیندهاي ضد توسعه انسانی و اجتمـاعی بـه  شواهد 

فاصله میان منافع فردي و جمعـی و تمایـل بـه    . ایران است هاي در حال توسعه از جمله  شهرهاي معاصر در کشور کالن
ایجاد پیونـدهاي اخالقـی و    موزش همگانی، تالش براي ناپذیري در کنار آ شهرها، نظم جویانه در کالن رفتارهاي پرخاش

شهرها، سبب گشته اسـت کـه منتقـدان شـهري از خطـر       اجتماعی و از سوي دیگر توسعه ناپیوستگی حقیقی در کالن
جامعه قرن بیستم بیش از هر زمانی بـر روابـط   «. هاي مدنی در رفتار شهرنشینان سخن به میان آورند فزونی ضد ارزش



گویـد کـه    این مـورد مـی   سنت در . این عصر است این درست برخالف وضعیت واقعی زندگی در  د دارد، و صمیمی تأکی
خـود  . اول حالت خود شـیفتگی و دوم گـرایش بـه اجتمـاع ویرانگـر     : گیرد در اطراف دو اصل شکل می جامعه صمیمی 

بعضـی از  . شـود  مـانع آن مـی   شیفتگی یا نارسیسم، کوشش براي دستیابی به رضامندي خود است کـه در عـین حـال   
هـاي فـردي بـیش از حـد      فرهنگی که بر منافع شخصی و خواسـته . کنند این حالت روانی را تقویت می  اشکال فرهنگ

پدیـده دوم  . آورد تواند ارضاء شود، به خانواده هجـوم مـی   پذیر نیست و نمی چه در جامعه امکان در نتیجه آن. تأکید دارد
چـه   آن. شـود  که باز هم به از میان رفتن محیط عامه در زندگی شـهري امـروز مربـوط مـی    میل به تعلق اجتماع است 

در ... هاي غیـر عقالنـی مثـل اهمیـت نـژاد و      اي در گرایش تواند در اختیار فرد قرار دهد، به شکل بیمارگونه جامعه نمی
  ).43- 44: 1379ممتاز، (» شود جهان امروز دیده می

هـاي شـکننده در ابعـاد مختلـف فضـایی و       بیانگر وجود ناسـازگاري و دوگـانگی  شهرهاي معاصر  مطالعه کالن
مـثالً در مقولـه   . هاي مختلفی را در شهرهاي بزرگ به نمایش درآورده اسـت  ها جلوه این دوگانگی . اجتماعی است

بـراي  . ریـزان شـهري قـرار داده اسـت     توسعه فضایی شهري، تناقضات شهري سؤاالت فراوانی را پیش روي برنامه
دانیم کـه   کند؟ می که الگوهاي توسعه شهري از کدام معیار از معیارهاي رشد بیرونی و درونی پیروي می نمونه این

تمام تـالش مـدیران شـهري    . است  زا بوده توسعه شهري در کشورهاي غیر اروپایی تاکنون فاقد الگوي رشد درون
در کشورهاي اروپایی را براي رونـق و توسـعه شـهري     این دسته از کشورها آن بوده است که تجربه توسعه شهري 

اند که فرآیند توسعه شـهري امـري اسـت پویـا و      به نظر گیلبرت آنان متوجه نبوده. خود مورد استفاده قرار دهند
در توسعه شهري اصرار بر اتخاذ الگوهاي رشد بیرونـی لزومـًا   . ها، تأسیسات و جمعیت بومی متکی بر منابع، نگرش

هـاي اخیـر،    زا در سـال  تغییر مسیر به سمت رویکرد رشـد درون . نیازهاي جمعیت شهري جدید نیستگوي  پاسخ
هاي فراوانی را در عرصه شناخت منابع و نیازها و الگوهاي رشد در داخـل و طراحـی فضـاي فیزیکـی و      دگرگونی

ري متقابـل فرآینـدها در   زا به دلیل گسترش شبکه ارتباطـات و تأثیرگـذا   توسعه درون. اجتماعی ایجاد کرده است
شهرهاي جدید  همین جهت نظام فضایی و اجتماعی کالن به . رو است هاي فراوان روبه سطح جهانی نیز با دشواري

ریـزي   ایران، در شرایط کامالً متناقضی به لحاظ جهت حرکت و نظام برنامه در کشورهاي در حال توسعه، از جمله 
  .شهري قرار دارند



گیري نتیجه  
شناختی آن، دستیابی بـه درك و شـناخت بهتـر از فرآینـد      هدف از طرح موضوع تناقضات حیات و واکاوي جامعه

بـا توجـه بـه رویکردهـاي     . شهرها در جهان، از جمله ایران بوده است توسعه و رشد شهري در شرایط کنونی کالن
از تناقضات در بعد کمـی و کیفـی و   رسد که ابعاد متعددي  مهم در مطالعات اجتماعی و شهري چنین به نظر می

به عبارت دیگـر شـهرها   . نیز عینی و ذهنی پیوسته با اهداف آرمانی انسان از زندگی در شهر تعارض داشته و دارد
هـاي فراوانـی را    هاي جاذب و پررونقی در جهت ارائه خدمات و امکانات به ساکنان بوده و یا ظرفیـت  اگرچه مکان

ها با خود عوارض و نامالیمـات   اند، اما رشد و عمران آن ها تدارك دیده مدنی براي آندر جهت شکوفایی عقالنی و 
شـهرها تـاکنون مبـین نـوعی تنـاقض و       شواهد و دالیل فراوان از آغاز ظهـور کـالن  . فراوانی را همراه داشته است

انـد   تـالش کـرده   پردازان متعدد شـهري اعـم از کالسـیک و نـوین     نظریه. دوگانگی در فرآیند توسعه شهري است
. گیري انواع مختلف این نوع تناقضات در محیط شهري را مورد بحث و بررسی قرار دهنـد  چرایی و چگونگی شکل

خلدون به عنوان اندیشمندي که الگوي دوگانه زیست محیطی را تحت عنوان بادیه و حضـارت ترسـیم    پس از ابن
شهرها در اروپا و امریکـا   گیري کالن ات حضارت، تجربه شکلشناسانۀ او از حی کرد و ارائه دیدگاه انتقادي و آسیب

هـاي ناهمسـو در حیـات     هـا و گونـاگونی   بار دیگر بسترهاي عینی و ذهنی تأمل پیرامون اشکال پیچیـده تعـارض  
در تحلیل موضوع تناقضات فیزیکـی و  . شناختی و شهري قرار داده است پردازان جامعه شهري را پیش روي نظریه

ترین مسئله ناسازگاري کالبدي شهرهاي بزرگ با کیفیات و انتظارات شهرنشینان از جهت برآوردن  اجتماعی مهم
هـاي بیرونـی و    هاي شهري به همان میزان که ظرفیـت  به عبارت دیگر، مکان. مندي است تمایل به رفاه و رضایت

اند، در رسیدن بـه   د فراهم کردهوري عقالنی و فنی را براي ساکنان خو عمرانی خود را گسترش داده و امکان بهره
چنـان   هاي مهم که همانا ساختار اجتماعی و فرهنگـی اسـت، هـم    گرایی با سایر عرصه نوعی توازن و تعادل در هم

  .دچار تعارضات کارکردي هستند
دهندة وجـود شـکافی تهدیدکننـده در عرصـه کالبـدي و اجتمـاعی        شناختی موضوع فوق نشان تحلیل جامعه

شـهرها را بـا    ریزي براي کالن گذاري در حوزه شناخت و برنامه ادامه این فرآیند، سیاست. ها استشهر حیات کالن
حل چنین معضلی تحلیل نظري الزم براي ارائه تصـوري   نخستین راه. گرداند هاي جدیدي مواجه می مسایل و ایده

شـناختی   ز کـاربرد تحلیـل جامعـه   بـا تأسـی ا  . گرایانه از حیات و کارکرد شهر و نهادها و تأسیسات آن اسـت  واقع
شهرها بـا آن   ها است کالن هایی است که مدت شود که هر نوع شناخت شهر مستلزم تحلیل دوگانگی مشخص می

در تهیـه و تـدوین   . شـود  ها محسـوب مـی   رو هستند و عاملی بازدارنده در رسیدن شهرها به اهداف واقعی آن روبه
هـا در جهـت کـاهش تناقضـات کنـونی و       توجه کرد که اصـول و برنامـه  هاي شهري باید  ریزي ها و برنامه سیاست

به عالوه مقاله حاضر نشان داد که زیست شهري از . حرکت به سمت محیط متوازن و متعادل شهري تنظیم گردد
اگرچه عمـران  . رو بوده است گذشته تاکنون پیوسته با اشکالی از نابسامانی و ناهنجاري در بعد اجتماعی خود روبه

هـاي   هري مواهب فراوانی را براي شهرنشینان فراهم کرده است، اما حسب شرایط و تحوالت، موانع و محدودیتش
سـاختار و سـازمان اجتمـاعی و فرهنگـی در     . اجتماعی توسعه پایدار در مراکز شـهري نیـز افـزایش یافتـه اسـت     



ها در شهرهاي بزرگ کشورهاي غیـر   اما این دشواري. رو است شهرهاي صنعتی غرب با مشکالت فراوانی روبه کالن
زا و  شـهرها بـرون   چرا که رشـد شـهري در ایـن دسـته از کـالن     . گیرد تري را در برمی اروپایی انواع دیگر و فراوان

رسـد راه خـروج از    بـه نظـر مـی   . هاي تاریخی بوده اسـت  ماندگی اقتباسی شتابزده به منظور جهت خروج از عقب
شناخت نسبت به ماهیت توسـعه شـهري و هنجارهـاي متنـاقض کنـونی و       چرخه فوق تالش مضاعف در افزایش

ریزي در چارچوب توسعه متوازن شهري بر حسب نوع مشکالت و منـابع تولیـد تناقضـات کنـونی      طراحی و برنامه
راه عـالج ایـن   . ناپـذیر از توسـعه شـهري اسـت     رسد تنـاقض واقعیتـی جـدایی    در نهایت به نظر می. شهري است

. کم در شرایط کنونی، ناممکن و از جهاتی عقالنی نیست ها نخواهد بود؛ چرا که این کار، دست آن ها حذف تناقض
هـا فاصـله    هایی است که با هدف عمران و توسعه شـهري فرسـنگ   مهم مدیریت تناقضات شهري و کاهش آسیب

  .دارد
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