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  خلاصه

ی در ایران است؛ شهرهایی که درگذشته شناسی شهرشهر جدید یکی از دلایل اهمیت مطالعات انسان -گسست شهر قدیم 

های اجتماعی و خصوصیت فرهنگی در این شهرها روابط و کنش .اجتماعی خاصی بودند -دارای طرح و بافت فرهنگی 

منجر به گسست و انقطاع شهر با این  ،اما تغییرات در شهرها در چند دهة اخیر ،آوردنوعی پویش درونی به وجود می

طور کلی طرح و بافت نظام اجتماعی و فرهنگی از هم های کهن ارتباطات درون شهری و معماری و بهگذشته شده و شالوده

بر شیوة زندگی شهری تأثیر گذاشته و شهرهای ایران را  ،عناصر جدیدی که در شهرهای ایران وارد شده ،گسسته شده است

شناسی انسان .ای داشته استر مردم تأثیر گستردهناخواه این سبک جدید بر رفتابه سمت سبکی مدرن سوق داده که خواه

شناختی برای مطالعة زندگی شهری در فضا و زمان سبک جدید شهرها نسبت به فضا و شهری سعی دارد یک دیدگاه انسان

زمان سبک قدیم شهرها به دست دهد و تغییر و تحولات این انتقال را مورد کنکاش قرار داده و نفوذ و تأثیر شهرها بر 

شناسی شهری سعی دارد با مطالعة تطبیقی در واقع انسان ،الگوی سبک جدید زندگی مردم را مورد بررسی قرار دهد

 .زندگی شهری در زمان و مکان در این دو سبک به نتایج مفیدی دست یابد
 

 برنامه ریزی شهری. ،مدیریت شهری ،انسان شناسی ،شهرداری تهرانکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

ز شهرنشینی عبارت است از مهاجرت مردم از مناطق روستایی به سمت شهرهای بزرگ و کوچک که علاوه بر بخشی ا

های شغلی بهتر و پردرآمدتر برای ساکنان خود هستند. دارای فرصت ،متنوع و داشتن تراکم بیشتر و وجود مناطق گوناگون

رود و مردم را از سمت کشاورزی به سوی صنعتی شدن میکم ناپذیر است چرا که تولیدات کشورها کماین پدیده اجتناب

 توسعه حال در کشورهای اکثر در شهرنشینی افزایش ،دهدبرای دسترسی بهتر به مشاغل و منابع به سمت شهرها سوق می

ا هدف دستیابی به مزایای مالی و ی با که شوندمی فرهنگ و تجارت هایقطب به تبدیل شهرها ترتیب بدین ،دهدمی رخ

کند و به این ترتیب یک فرد به طبقه افراد بسیاری را به سمت خود و یا خارج از مرزهای خود جذب می ،اجتماعی

رغم اینکه این فرآیند بخشی طبیعی از یک جامعه در حال شود. علیاجتماعی که در آن متولد شده است محدود نمی

رویه جمعیت شهرنشین و نیاز به گسترش دارد زیرا افزایش بیتوسعه است ولی گاهی شاهد روند نزولی برای آن نیز وجود 
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در نتیجه برای شکوفایی یک جامعه پر  ،شوندبرخی اوقات ساکنان شهرها نیز راهی مناطق روستایی می ،مرزهای شهری

 .رونق لازم است که در فرآیند شهرنشینی اصل تعادل برقرار شود

، کمبود آب ،کیفیت بد آب آشامیدنی .شهری مشکلاتی نظیر آلودگی هوا با افزایش تراکم جمعیت و تقاضای محیط زیست

نیاز به طراحی شهری موفق بیش  ،یابد. در چنین شرایطیمشکلات مربوط به دفع مواد زائد و مصرف بالای انرژی تشدید می

کنند. در شینی ایفا میوجود آمده ناشی از شهرنشود و طراحان نقش اصلی را در مدیریت تهدیدهای بهاز پیش احساس می

امروزه فرهنگ شهرنشینی بخش  .شودپرداخته می ،ترین تهدیداتی که شهرنشینی با آن مواجه استادامه به بعضی از مهم

 .کیفیت زندگی .دهد که کیفیت آن نقش اساسی در فرایند توسعه پایدارمهمی از فرهنگ عمومی هر جامعه را تشکیل می

مستلزم ایجاد و گسترش  .عیاردارد. از طرف دیگر تبدیل ساکنان شهر به شهروندان تمام سلامت و شادابی عامه مردم

ها پیوند چندانی با احترام به دیگران و مانند این ،رعایت حق تقدم ،زیستفرهنگ شهرنشینی است. احترام به محیط

ئولیت و تعریف روابط اجتماعی نیاز دارد. بلکه بیشتر به آگاهی و احساس مس ،سیاسی و اجتماعی ندارد ،های اقتصادیبنیاد

مدیریت شهری ، های جدید آموزشبر عهده نهاد ،برای ایجاد این شرایط نیز جامعه به آموزش نیاز دارد و مسئولیت این مهم

 .های مردمی استهنرمندان و تشکل ،های جمعیرسانه ،روشنگران افکار عمومی ،و شوراها

 .منشأ توسعه و تکامل شهرهای ایرانی دلایل گوناگونی داشته است ،به فرد برخوردارندصرشهرهای ایران از خصوصیاتی منح

تأثیر همان کارکردها و با ترکیبی از عناصر اند و هنوز تحتای به وجود آمدهبسیاری از این شهرها بر حسب کارکردهای ویژه

 .ای که شهرهای ایران متأثر از آن هستندهای عمدهژگیاز وی ،بیرونی قرار دارند و بر رفتارها و خصوصیات فرهنگی مؤثرند

این امر خصوصیات و اشکال گوناگونی از فرهنگ  .قومی واقلیمی است .های فرهنگیتأثیر زمینهتنوع و پراکندگی تحت

  .شهری را به وجود آورده و بر ساخت کل شهر تأثیر گذاشته است

 ،تجربه زندگی شهری ،های خیابانیبندانمعماری شهرها گرفته تا راه از ،شناسی شهری وسیع و متنوع استقلمرو جامعه

رسد که تجربه زندگی شهری چنان جامع و محیط به نظر می ،ریزی و مانند اینهابرنامه ،مسکن ،رفتار انبوه مردم و جماعات

شناسی ن حال جامعهبا ای ،رسدمشکل به نظر می .شناسی شهری خارج باشدتشخیص آنچه ممکن است از حوزه جامعه

شناسی چرخد و انواع موضوعات و مفاهیمی که در چارچوب جامعهشهری حول تعدادی مفاهیم و محورهای ثابت می

 :شود شامل موارد زیر استشهری بررسی می

ن های تعییآیا تجربه شهری واحد است یا همگانی؟ ویژگی ،ـ چرا زندگی در شهر مدرن خوشایند یا دوست داشتنی است؟1

بینی نبودن عدم قطعیت و قابل پیش ،در میان جمعیتی بزرگ به شکل دیگری بودن ،ای مانند ناشناختگی و گمنامیکننده

 .های شهری پیچیده و احساس خطر ناشی از شهرها همواره مورد تأمل بوده استوقایع در محیط

چه چیزی  ،های خود را دارندصور مردم هویت و ویژگیها در تها از هم متمایزند یا خیر؟ و به فرض اینکه محلهـ آیا مکان2

 شود؟های اطراف آن میسبب دلبستگی به شهرها یا محیط

های قومی و وضعیت گروه ،جنسیت ،مانند موقعیت طبقاتی ،های ساختار اجتماعی محلیـ زندگی شهری چگونه از ویژگی3

 پذیرد؟مسکن تأثیر می

گیرد و محیط و زمینه اجتماعی خارجی تا چه حد روابط عاطفی با شکل می ـ پیوندهای اجتماعی غیررسمی چگونه9

 کند؟دوستان و بستگان را تعیین می ،همسایگان ،خویشاوندان

های اقماری شهرها شهرهای بزرگ و شبکه ،ـ تبیین تاریخ شهرنشینی و تمرکز و اسکان جمعیت در شهرهای کوچک5

 های شهری()منظومه

های متفاوتی از تعامل و شیوه ،های فضایی شهری متفاوتار فضایی شهرها کدام است؟ و آیا نظامـ ابعاد اساسی ساخت6

 شود؟کنش متقابل را موجب می
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های رفع این ولگردی و بزهکاری و خشونت خیابانی چیست و راه ،فقر ،آلودگی ،مانند ازدحام ،ـ ماهیت مسائل شهری7

 مسائل کدام است؟

های متفاوت دولت چه عواملی در مشارکت سیاسی تأثیرگذار است و سازمان ،شودری اداره میـ چگونه امور سیاسی شه8

 محلی چه اثری در زندگی روزمره دارد؟

 

 تعریف شهر. 2

لاتین، یعنی شهری یا متعلق به شهر و از  Urbanusدر زبان فرانسوی، از ریشه  Urbainدر زبان انگلیسی و  Urbanواژه 

Urbs  های اخیر در جهان، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شهر، طی دههاطلاق می شد، می آید. که به شهر رم

است و جامعه شناسان از جمله از شهر ارائه شده شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددیشناسی، اقتصاد، جمعیت

دانند که تقسیم کار حتیاجات و غیره مینیازها و ا ،سرمایه ،ابزار تولید ،شهر را محل تمرکز جمعیت ،انگلسو مارکس

 .استدر آنجا صورت گرفته ،اجتماعی

دانند که زندگی شهری را دستگاهها و بناهایی می ،ساختمانها ،شهر را منظره ای مصنوعی از خیابانها ،جغرافی دانان

شهر به جایی اطلاق  ،صاددانانکنند و از نظر اقتتعریف می ،شهر را با توجه به قدمت آن ،مورخان ،سازدامکانپذیر می

ملاک  ،تعداد جمعیت یک نقطه را ،جمعیت شناسان نیز ،بر پایه کشاورزی نباشد ،شود که معیشت غالب ساکنان آنمی

 سه از متشکل که دانندمی اییافته سازماناندیشمندان طراحی شهری را مجموعه پیچیده  .دانندشهری بودن آن نقطه می

  .است تحول و تغییر حال در پیوسته که ،باشدمی فعالیت و ،صوراتت ،کالبد اصلی مولفه

اشتغال و سایر  ،واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ،که در محدودهجغرافیایی بخش محلی است با حدود قانونی ،شهر

 ،تجارت ،کسبدر مشاغل  ،بوده؛ به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن ،دارای سیمائی با ویژگی های خاص خود ،عوامل

برخوردار  ،از خودکفائی نسبی ،اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری ،کشاورزی و خدمات و فعالیت های اداری ،صنعت

 ،دارای ده هزار نفر ،بوده و حداقل ،خود فرهنگی و سیاسی و حوزهنفوذ پیرامون ،اقتصادی ،و کانون مبادلات اجتماعی

 .جمعیت باشد

 

 تعریف شهر نشینی .3

هرنشینی فرآیندی است که در آن تغییراتی در سازمان اجتماعی سکونتگاه های انسانی به وجود می آید که حاصل ش

 .تمرکز و تراکم جمعیت می باشد ،افزایش

این  ،کارکردهای جمعیتی ظاهر می شود و اقتصادیدر شهرنشینی دگرگونی هایی در ساخت اجتماعی  ،از نظر سازمانی

 .ر ساخت فضای داخلی شهرها به وجود می آوردجریان تغییراتی را د

 : به طور کلی شهرنشینی دارای دو خصیصه اصلی است

 ،به عبارت دیگر ،جهت اشتغال در فعالیتها و مشاغل غیر کشاورزی ،مهاجرت مردم از حوزه های روستایی به شهری -1

تراکم جدیدی را به وجود می آورد و در نتیجه  شهرنشینی کارکردهای اقتصادی ویژه ای را در اختیار مردم قرار می دهد و

 .در کاربری زمین شهری نیز تغییراتی را موجب می شود

نگرش ها که  ،به همراه تغییر در ارزش ها ،از سبک زندگی روستایی به شهری ،دگرگونی در سبک زندگی مردم -2

 .رفتارهای تازه ای را سبب می شود

، این و کارکردهای جمعیتی ظاهر می شود اقتصادی یهایی در ساخت اجتماعیینی دگرگوندر شهرنش ،از نظر سازمانی

 :به طور کلی شهرنشینی دارای دو خصیصة اصلی است ،ساخت فضای داخلی شهرها به وجود می آورددر جریان تغییراتی را
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 ،به سخن دیگر ،جهت اشتغال در فعا لیتها و مشاغل غیر کشاورزی ،مهاجرت مردم از حوزه های روستایی به شهری ▪

شهرنشینی کارکردهای اقتصادی ویژه ای را در اختیار مردم قرار می دهد و تراکم جدیدی را به وجود می آورد و در نتیجه 

 .در کاربری زمین شهری نیز تغییراتی را موجب می شود

نگرشها که رفتارهای تازه  ،به همراه تغییر در ارزشها ،از سبک زندگی روستایی به شهری ،دگرگونی در سبک زندگی مردم ▪

 .ای را سبب می شود

اقتصادی و اجتماعی شیوة زندگی شهری  ،به همة ویژگیهای سیاسی ،شهرگرایی در مفهوم وسیع آن: مفهوم شهرگرایی

بلکه مرحلة نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب می  ،یک فرآیند رشد شهری نیست ،اطلاق می شود و برخلاف شهرنشینی

 .ن یک کشور ممکن است سهم بیشتری از شهرنشینی داشته باشد اما در سطح پائین شهرگرایی قرار بگیردبنابرای ،شود

نمونة این وضع در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه دیده می شود که بخش مهمی از جمعیت آن را مهاجران 

ا زندگی در شهرهای چند میلیونی هنوز روستایی و مهاجران سکونتگاههای کم جمعیت تشکیل می دهند و با وجود سا له

 .هم به سنتها و رفتارهای روستایی خود پایبند مانده اند

کالبد شهرهای قدیمی  ،کالبد شهر در مرحلة نخست با شرایط مکانی آن ارتباط داشته است ،بصورت کلی: مفهوم کالبد

 : در رابطه با چهار عامل زیر شکل می گرفته است

 اقلیمی 

 دفاعی 

 اجتماعی 

 اقتصادی 

 .فعا لیتهای اجتماعی و اقتصادی جریان داشته و فرم و شکل کالبد را تعیین می کرده است ،در درون این کالبد

 

  یمدیریت شهر .4

با ای هر جامعهوت دارد و یگر تفار دبه کشوری کشواز شهر ه کننداداره قانونی ی هادنهار ساختات و ست که مشخصااشن رو

به تمامی ی مدیریت شهری دارد. مدیریت شهراز تعریف یا تلقی خاصی د سیاسی خوو جتماعی ، ادیقتصار اتوجه به ساختا

هستند. پس ار ثرگذاد مدیریت شهر ـــینآفردر سمی رسمی یا غیررت رکه به صود گفته می شوادی فرو اها ن مازسا، هاد نها

ی دارد ثرایند مدیریتی شهر افردر شکلی  هــه بـکی رـر عنصـهو د ـشهر نمی باشرای شوداری و فقط شهری مدیریت شهر

ن یل قرو اواهجدهم ن خر قری اوایزربرنامهون بدو گسیخته رفساون و افزروزامسلم توسعه ربه طو. ار داردین حیطه قردر ا

مع اجوو عمومی شد ر فکااگاهی ء آتقاارباعث د که خود. مع تحمیل کرابر جورا نی اچنددویکی ژکولوی اپیامدها، بیستم

ــــینجااز آین اشدند. بنابرار پایده و شدی یزرتوسعه برنامهر ستااخو ب نی خواحکمرومدیریت ی، یزربرنامهون که توسعه بد ی

اف از هدل احصو ،طبیعی باشده بالقوو عینیتر ت قعیاوابر  توسعه مبتنیی یزربرنامه رقد هرد بو هدانخو ارپایدو میسر 

عه مطرح است و ــبع توســک منــنوان یــهعــهر بـشدد. ذیرتر میگرپنمکااسکونت  محیط قابلای بره آن پیشتعیینشد

ــــجایگاه مدیریت شهری در روند توس شهری نقش بسیارمهم و تعیینکننده دارد. از دیدگاه  سکونتگاههای بهبودو  عه شهرـ

ن ــتر از ایــبیش ،وردــن مــیتوان مدیریتشهری را درمسیر یک توسعة قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد. ایـم، رـدیگ

انی ــای انســکونتگاههــس د در بهبودــیتوانــم، هریــی شـت اهمیت دارد که نحوة مدیریت بر جریان مطلوب زندگـجه

ن نقش را ایفا کند. زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیمکنندة برنامههای شهری از کارآیی ـــمهمتری، عة شهریـــایداری توســـوپ

مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است. شهرها برای آن مدیریت میشوند  ،مدیریتشهری نشأتمیگیرد. امروزه

که بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تأمین سازند. مدیریت شهری امروز جهان دارای تشکیالت وسیعی شده و 



 

 

 
www.Conf.ikiu.ac.ir/qmtm.ir        5 

ریان عبور و مرور در ج، مهمترین نقش را در موفقیت انواع برنامهها و طرحهای توسعه شهری و همچنین رفع نیاز جمعیت

 تأسیسات زیربنایی و امثال آنها بر عهده دارد. ، اقتصاد، فرهنگ، تفریح، کاربری زمین، مسکن، رفاه عمومی، شهر

 در اعتدال برقراری مدافع شهری شوراهای. است گردیده متحول یّبکل، مدیریت شهری در سایة پیشرفت علم مدیریت

 و آنان نیازمندیهای رفع ،مردم نیکبختی بر باید که هستند شهر مختلف اقشار دهبرگزی آنان. هستند شهری زیست شرایط

نمایندگان اقشار مختلف مردم و در جهت  وراهای شهر به عنوانش اعضای. بیندیشند شهر تعالی و رشد زمینههای گسترش

را به پیش میبرند. این شهرداری حفظ و ارتقای ارزشهای شهر و مردم شهر در کنار یکدیگر مینشینند و ادارة امور شهرها 

مردم شهر و آیندة آن خوب و ، و نمایندگان شورای شهر هستند که باید بدرستی تشخیص دهند که چه موردی برای شهر

 کدام چیزها مضر است. 

دولتها نقش ارشادی دارند و بهتأمین بعضی از منابع بودجه شهرداریها به منظور ، در تصمیمگیریهای مربوط به شهر

این شهرداریها هستند که در چارچوب ساختار و ، تأمین رفاه عمومی شهرها میپردازند. اما در تصمیمات مربوط به شهرها

شهرداران باید با مسایل شهر و مردم شهر وهمچنین فنون  اداره امور شهرها را به پیش میبرند.، تشکیالت مربوط به خود

د. دراین مورد شهرداران و شهرداریها باید تابع برنامههای تدوین شده مدیریت شهری آشنایی کافی و تخصصی داشته باشن

اهداف ، روانسازی اجرای برنامههایی است که در اثر آن، برای شهر و آینده شهر باشند. حوزة کاری و تشکیالتی آنان

ر طراحی و و ارزشهای مترتب ب فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، درحوزههای مختلف کالبدی، تدوینشده برای شهر

زن ، پیر و جوان و کودک، برنامهریزی شهری تحقق مییابد. شهرداریها دراین مورد تمام اقشار جمعیت اعم از فقیر و غنی

 خاص و عام و آشنا و غریبه را باید تحت پوشش برنامههای حمایتی خود قرار دهند.  ، ومرد

 

 شهرداری تهران. 5

بنیـان  ،تهـران خورشیدی با نـام بلدیـه 1286سال  خرداد 12است که در  شهرداری تهران یک سازمان همگانی غیردولتی

 .را بر عهده دارد نهاده شد و مدیریت شهر تهران

گردید اما اکنـون منصوب می ایران است که پیش از این با حکم وزیر کشور مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار تهران

بـا بررسـی  گـردد و وزارت کشـورشود و بـه وزارت کشـور معرفـی میاب میانتخ گیری در شورای شهر تهراناز طریق رای

است که مدیریت هر منطقـه بـه  منطقه 22شهرداری تهران شامل  ،کندصلاحیت منتخب شورا حکم شهرداری را صادر می

هـر  ،کنـدمی شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیـتآن منطقه است که توسط شهردار تهران انتخاب می عهده شهردار

 .باشدمنطقه شامل تعدادی ناحیه می

 اهم وظایف مصوب فعلی شهرداری ها به شرح ذیل است:

 ایجاد، توسعه، تنظیف، نگهداری و اصلاح معابر و مجاری آب و فاضلاب -1

 پیشنهاد اصلاحات شهری، صدور پروانه ایجاد و اصلاح کلیه ساختمان های شهر -2

 امور بهداشت اهالی )برای جلوگیری از امراض همگانی و دفع حیوانات مضر( مراقبت و تشریک مساعی در -3

 تاسیس موسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی و مساعدت مالی به انجمن های تربیت بدنی و خانه و مدرسه -9

عطیلی اماکن تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر و مراقبت در امور اصناف، صدور پروانه کسب اصناف، ت -5

 بی پروانه و جلوگیری از ایجاد، تاسیس و ادامه کار مشاغل و اماکن غیربهداشتی یا مزاحم

فظ شهر از خطر سیل و حریق، احداث ابنیه عمومی موردنیاز شهر )مانند کشتارگاه ها، میدان حاتخاذ تدابیر لازم برای  -6

 ایل حمل اموات(ها، باغ کودان، ورزشگاه، غسالخانه و گورستان و تهیه وس
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اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان برای اشخاص بی بضاعت و تشریک مشاعی با مراکز مسئول حفظ ابنیه  -7

 عمومی، آثار باستانی، مساجد و غیره

ان شهر تهیه و تعیین میادین عمومی فروش ارزاق و اتخاذ تدابیر برای فراوانی، مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و ن -8

 و تردد و توقف وسایل نقلیه

پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر، تغییر نوع و میزان عوارض، برآورد و تنظیم بودجه و متمم اصلاحیه و تفریغ آن و  -1

 پیشنهاد و اجرای برنامه های عمرانی )با تصویب شورا(

 انجام دیگر امور مصوب شورای شهر -11
 

 تعریف برنامه ریزی. 6

 : برنامه ریزی را چنین تعریف می کند ،سون در کتاب خود به نام برنامه ریزی توسعهواتر 

به منظور گزینش بهترین راه حلهای پیشنهادی موجود برای  ،فعالیتی سازمان یافته و تلاشی هوشیارانه ،برنامه ریزی

برای فرایند دستیابی به  .دانش استنشان دهندة بکارگیری نابخردانة  ،برنامه ریزی .دسترسی به هدفهای کلی ویژه است

ایجاد رابطه بین  ،لیتهستة مرکزی این فعا .تصمیم هایی است که همچون بنیانی برای فعالیت انسان عمل می کند

با هدف دسترسی به هدفهای نهایی با استفاده از باکفایت ترین و کارآمدترین  .هدفهای نهایی و ابزار دستیابی به آنها

 .استراتژیها است

برنامه ریزی همانا انتخاب بهترین گزینه است و بهترین گزینه آن است که تابع هدف مورد نظر را به حداکثر مطلوب 

اجتماعی  به عبارتی برنامه ریزی پویش و هدایت عقلانی سازو کار ) مکانیزم ( تصمیم گیری در امور توسعة اقتصادی .برساند

تاه مدت ( به منظور بهره برداری منطقی و هماهنگ از امکانات و منابع برای کو .میان مدت .در ابعاد زمانی ) بلند مدت

 .فراهم آوردن نیازهای عمومی و اصلی جامه می باشد

 

 انواع برنامه ریزی .7

پوشش جغرافیایی و  .وسعت و حجم .برنامه ریزی به لحاظ زمان .تقسیم بندیهای گوناگونی از برنامه ریزی انجام می گیرد

 .زی به لحاظ هدفبرنامه ری

 : از نظر زمانی برنامه ریزی را می توان به سه دورة مشخص تقسیم کرد

تعیین  ،برنامه ریزی بلند مدت : در برنامه ریزی بلند مدت جزئیات کار به ندرت مشخص شده و فقط چارچوبی برای کار

 .تکنولوژی می باشد سال است و شامل رشد جمعیت و 15تا  11این برنامه ریزی اغلب بیش از  ،می شود

این  ،برنامه ریزی میان مدت : این برنامه ریزی در چارچوب برنامه ریزی بلند مدت و درراستای هدفهای کلی آن است

 .سال می باشد 7تا  9برنامه ریزی اغلب بین 

و بهتری انجام می  برنامه ریزی کوتاه مدت : این برنامه ریزی در چارچوب برنامه ریزی بلند مدت با قابلیت اجرای بیشتر

اینگونه برنامه ضرورتاً دقیق تر و عملی تر می باشد و به  ،سال تنظیم می شود 2تا  1این برنامه ریزی معمولًا برای  ،گیرد

 .عبارتی برنامه ریزی عملیاتی است

 : در رابطه با شمار هدفهای ویژه به دو دستة کلی تقسیم می شود ،برنامه ریزی

 رنامه ریزی یک هدفیب 

 برنامه ریزی چند هدفی 
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تمایز بین  .هدفهای کلی و هدفهای خاص دارد ،اهداف یا به اصطلاح برنامه ریزی ،برنامه ریزی ،بدون توجه به نوع و شکل

هدف کلی یک آرمان است و باید به صورت واژه ای مطلق بیان شود )مانند  ،هدفهای خاص به وسیلة یانگ انجام می گیرد

 .در اسکاتلند( بهبود استاندارد زندگی

برنامه  ،بیشتر آشکار است تا ناآشکار ] ضمنی [ باشد ،قابل دسترسی و اندازه گیری است و هدف اصلی آن ،هدف خاص

ممکن است  ،یک نیروی توانمند محلی .ریزی ممکن است هدفهای کلی یا هدفهای خاص منفرد و چندگانه ای داشته باشد

اما ممکن است شرکتهای جدیدی را نیز جذب  ،اقدام کند ،ود دسترسی داخلیبه منظور ساختن جاده ای جدید برای بهب

 .کرده و حوزة نفوذ خود را نیز گسترش دهد

 : برنامه ریزی به لحاظ وسعت و حجم شامل دو دسته است

حی مورد : ترکیبی از برنامه ریزی توسعه اقتصادی و توسعة فضایی در جهت عمران هماهنگ در نوابرنامة جامع )یکپارچه( ▪

نظر از طریق تخصیص منابع اقتصادی بین بخشهای اقتصادی و تخصیص فضایی توسعه بین فعالیتهای گوناگون با در نظر 

 غیره. تفصیلی و،داشتن تقدم و تأخر فعا لیتها در طی زمان است از قبیل طرحهای جامع

های عمرانی و غیره را به ترتیب اولویت در بر می صنایع کلیدی و پروژه  ،: بعضی از فعا لیتهای اقتصادیبرنامة غیر جامع ▪

 .گیرد

 

 تعریف برنامه ریزی شهری .8

ریزی شهری یعنی  اما به طور خلاصه می توان گفت برنامه ،برنامه ریزی شهری تا کنون با جملات گوناگون تعریف شده

 :ت که می توان آن را چنین تعریف کرداینگونه از برنامه ریزی در واقع همان شهرسازی اس ،شهر فضایی ساماندهی کالبدی

برخی هم آن را تلاشی دانسته اند که  ،ساماندهی کاربری زمین برای تأمین یک محیط کالبدی شایسته زندگی مدنی سا لم

  .انسان را برای تدوین اصولی در جهت پدید آوردن یک محیط کالبدی مدنی برای زندگی

 .منطقه ای صورت می گیرد و محلی مقیاس دو در که ای منطقه و روستایی هدایت و کنترل سیستمهای شهری
 

 برنامه ریزی منطقه ای .9

الف( برنامه ریزی منطقه ای کوششی است : متشکل و منظم برای انتخاب بهترین روشهای موجود برای رسیدن به هدف 

 .خاص در یک منطقه

 .طح زندگی مردم در یک منطقهب( برنامه ریزی منطقه ای عبارت است از : کوشش جهت بالا بردن س

ج( برنامه ریزی منطقه ای عبارت است از : کاربرد تکنیک و مدلهای توسعه جهت عمران و آبادی منطقه که این امر باید با 

 .توجه به وضع موجود منطقه و تعیین موقعیت آن در مراحل مختلف توسعه صورت پذیرد

 .جهت بدست آوردن حداکثر استفاده از منابع کمیاب موجودبرنامه ریزی منطقه ای عبارت است از : کوشش  (د

 : به طور کلی می توان دو گونه برنامه ریزی را در سطح منطقه اجرا نمود

 برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه 

 برنامه ریزی کالبدی ) فیزیکی ( منطقه ای 

دو سازمان مستقل از هم یکی سازمان مدیریت و  در کشور ما نیز تقریبًا همین دو نوع برنامه ریزی در حال حاضر از طریق

برنامه ریزی ) مسئول برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای با نام طرح جامع توسعه استانی ( و دیگری وزارت مسکن و 

  .شهرسازی ) مسئول برنامه ریزی کالبدی منطقه ای و طرحهای توسعه عمران ناحیه ای ( را عهده دارند
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 سی شهری انسان شنا .11

مطالعه بر انسان را با حرکت و بر  , انسان شناسی شهری به مثابه یکی از زیر شاخه های اصلی انسان شناسی فرهنگی

در اینجا چه بر سر آن باشیم که انسان شناسی شهر را به  .اساس محوریت پدیده شهر در دستور کـار خود قرار می دهد

همه جا حاضر , و  "بیرونی"ر هر دو حالت شهر خود را به عنوان یک واقعیت انجام رسانیم و چه انسان شناسی در شهر د

  .به سایر واقعیت های اجتماعی تحمیل می کند "قدرت تام  "دارای 

مطالعه بر انسان را با حرکت و بر  , انسان شناسی شهری به مثابه یکی از زیر شاخه های اصلی انسان شناسی فرهنگی

در اینجا چه بر سر آن باشیم که انسان شناسی شهر را به  .ر دستور کـار خود قرار می دهداساس محوریت پدیده شهر د

همه جا حاضر , و  "بیرونی"انجام رسانیم و چه انسان شناسی در شهر در هر دو حالت شهر خود را به عنوان یک واقعیت 

این رابطه انسان ـ شهر را نمی توان به هیچ با وجود  .به سایر واقعیت های اجتماعی تحمیل می کند "قدرت تام  "دارای 

رو به خصوص با حرکت از دیدگاه انسان شناسی , رابطه ای یکسویه به حساب آورد بلکه باید آن را چرخه ای پویا و بسیار 

 .پیچیده شمرد که به گروهی بزرگ از دگرگونی های سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , تکنولوژیک و فرهنگی دامن می زند

 "طبیعی ترین"سان شناسی با رویــکرد جامع گــرای خود شاید در شهــر بهتـرین و مناسب ترین و به یک معنی ان

اگر آدمی بتواند به تمایلات غیراخلاقی خود پایان بخشد , به تجدید پیوستگی فرهنگی اش با  .محیط را برای کار خود بیابد

متمرکز گرداند آنگاه با نیروی کار, فن آوری و دانش و توانی که اکنون در  گذشته توفیق یابد و تلاش را گرد نیازهای انسانی

اقتدارای که حتی در اندیشه مردمان گذشته نیز نمی گنجید ( قادر خواهد بود محیطی مناسب و اقناع  ) اختیار اوست

 ( 1378)یاراحمدی, .برپا داردکننده برای یکایک اعضای جامعه انسانی فراهم آورد و با شکوه ترین دوره تاریخ بشریت را 

 

 شناسی شهریهای تاریخی و مبانی نظری جامعهریشه .11

شهر و نظام شهرنشینی را از  ،شناسان و شهرسازانجامعه ،فلاسفه ،نظران بزرگ اجتماعیاز روزگاران کهن تا به امروز صاحب

توان سه دوره از بعد تاریخی می .اندآن ارائه داده های مختلفی در موردهای خاص خود مورد توجه قرار داده و نظریهدیدگاه

 :شناسی شهری مورد تفکیک قرار دادپردازی جامعهگیری نظریهرا در شکل

ارسطو و  ،توان به اندیشمندانی چون افلاطونشناسی کلاسیک غربی؛ در این میان میگیری جامعهالف( دوره قبل از شکل

 :خلدون اشاره کردابن

بینانه نسبت به امکان ایجاد شهرهایی است که از هر مبنی بر تصور خوش ،مانی یا اتوپیای افلاطون و ارسطونظریه شهر آر

وسیله های خاص دینی یا سیاسی و حقوقی قرار داشته باشد یا بهیافته و زیر نظارت دقیق دولت یا سازمانجهت نظام

 .ها اداره شودفلاسفه و حکما یا ایدئولوگ

های تکامل بشر دانسته و درباره تأثیر آن بر خلقیات افراد در مقابل روحیات و شهرنشینی را یکی از گونه خلدون شهرابن

وی همچنین مطالب  ،ای به پدیده شهرنشینی نداردبینانهلکن در مجموع نگاه خوش ،نشین به بحث پرداختهافراد بادیه

 .را بیان داشته است ...مردم در ساختن شهرها و اشکال مشارکت ،اصول شهرسازی ،مفصلی در مورد بنای شهرها

شدن پدیده شهری ،شناسییکی از دلایل پیدایش رشته جامعه ،شناسی کلاسیک؛ به نظر جورج ریتزرب( دوره ظهور جامعه

پردازان اروپایی در مبتنی بر آراء نظریه ،شناسی شهریبسیاری از مباحث جامعه .و شهرنشینی فزاینده در اروپا بوده است

وبر و  تونیس و ،زیمل ،مارکس ،اند از چهار متفکر آلمانیها عبارتترین آنمهم .بوده است 21و اوایل قرن  11اواخر قرن 

شدن و شهرنشینی بودند که دنبال تحلیل تغییرات ناشی از صنعتیهمگی این اندیشمندان به ،متفکر فرانسوی دورکیم

 .جامعه کوچک سنتی و روستایی اروپایی را متحول کرده بودند
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اند؛ ولی نیکیبر شباهت و باورها و نمادهای مشترک دارای همبستگی مکا(: جوامع مبتنی1858-1117ـ امیل دورکیم )1

در جوامع شهری جدید شاهد همبستگی ارگانیکی هستیم زیرا در شهر به سبب تقسیم کار پیچیده همه اعضا به یکدیگر 

 .نتیجه نهایی جامعه دارای همبستگی ارگانیکی پیشرفت و ترقی اجتماعی است .وابسته هستند

شافت به بررسی جوامع در حال گذار شافت و گزل(: تونیس با خلق دو مفهوم گمین1855-1136ـ فردیناند تونیس )2

شافت اما گزل .بر منزلت است و معرف آن روستا استشافت نوعی زندگی عمیق و پرمعنا و مبتنیگمین .غرب پرداخته است

 .بین نبودتونیس به زندگی شهری عصر مدرن خوش .بر قرارداد استزندگی سطحی و گذرا و مبتنی

(: مارکس برخلاف همکارش انگلس توجه چندانی به مساله شهرنشینی نداشت؛ اما هر دو 1818-1883ـ کارل مارکس )3

یابند و قلمرو دیدند که در آن فرایندهای در هم تنیده انباشت سرمایه و ستیز طبقاتی تمرکز میشهرها را قلمروی می

 ،مثابه یک علتدر اندیشه این دو شهر نه به .آیدشهری برای بروز آگاهی طبقاتی محیطی مساعد و ضروری به حساب می

تز رو به رشد شوند تا طبقه کارگر تمرکز یافته و آنتیشهرها باعث می .مثابه یک شرط و زمینه دارای اهمیت استبلکه به

لابی به بالاترین حد ای انقمثابه طبقهعبارت دیگر در شهر پرولتاریا بهبه .تر گرددطور روز افزون نمایاندار بهکارگر و سرمایه

 .آیدآگاهی و رفتار خود نایل می

های شهر را از دیدگاه استقلال سیاسی و زمینه ،"شهر در گذر زمان" ،(: وبر در اثر معروف خود1869-1121ـ ماکس وبر )9

پردازد و ی میاو با ساختن یک نمونه آرمانی به مقایسه شهر اروپایی با آسیای .کندپیدایش جامعه مدنی در غرب مطرح می

 .سازدخواهد نشان دهد که شهر غربی دارای ویژگی خاصی است که آن را از شهر در دیگر نقاط جهان متمایز میمی

عقلانی شدن  ،شناسی اجتماعی انسان شهری توجه داشته است(: زیمل بیشتر به بعد روان1858-1118ـ جورج زیمل )5

حاصل  .شود که پول ابزار اصلی آن استوط به بخش محاسبه و کمی بودن میبعد اول مرب .شیوه زندگی شهری دو بعد دارد

بعد دیگر مربوط به  .بیگانگی انسان شهری است ،های شهریاین گرایش در کنار دلزدگی ناشی از تنوع و تعدد محرک

بیشتری خواهد  گردد که در این مرحله اندیشه امکان رشدآزادی و رهایی انسان از قیود جامعه کوچک و سنتی برمی

 .داشت

شناختی یا مکتب شیکاگو پا به عرصه وجود شناسی شهر و شهرنشینی با مکتب بومشناسی شهری: جامعهج( ظهور جامعه

شناسی شهری و نظریه کنش متقابل شناخته مکتب شیکاگو در جهان علوم اجتماعی بیش از هر حوزه با دو نام جامعه ،نهاد

 .ز حوزه دوم استشود که اهمیت اولی بیش امی

ترین از مهمرشد سریع شهرها و پیامدهای آن  ،شناسی شهری نقش بسیار مهمی داشتگذاری جامعهمکتب شیکاگو در پایه

شناسی درباره نخستین مطالعات عمده جامعه ،شناختی زندگی شهری در قرن بیستم بودهای جامعهعوامل موثر بر تحلیل

شهرهای مدرن از شیکاگو و توسط رابرت پارک آغاز شده؛ شهری که هم از نظر نرخ توسعه و هم از نظر نابرابرهای بسیار 

 .شدنظیری محسوب مینمونه بی ،فاحش

 شناختییکی موسوم به رهیافت بوم ،دو مفهوم از مفاهیمی که در مکتب شیکاگو پرورانده شد شایسته توجه خاصی است

(Ecological Approach)  که توسط  "منزله روش زندگیشهرنشینی به"بر تحلیل شهری است و دیگری تعریف

 :لوئیس ورث ارائه شد

شناسی است که زندگی گیاهان و جانوران را در زمینه ای از زیستهشاخ (Ecology) شناسیشناسی شهری: بومبوم

شناسی انسانی علمی است که انسان را در زمینه محیط زندگی او مورد تحقیق کند بومها مطالعه میمحیط رشد یا بوم آن

اند علوم طبیعی استفاده کردهشناسی رابرت پارک و همفکرانش از بوم .دهد و بنابراین به اجتماعات انسانی نظر داردقرار می

شناسی هدف محیط ،تا از آن طریق چگونگی استقرار جمعیت انسانی و نهادهای اجتماعی را در فضای شهری تبیین کنند

ها در فضاها و جایی جمعیت و قرار گرفتن آنانسانی کشف اصول و قوانینی است که باعث پیدایش الگوهای خاص جابه
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 .ر اوایل قرن بیستم علاقه به استفاده از نظریات داروین در مورد مسائل اجتماعی رواج داشتد .شودهای خاص میمکان

شناسی را از قید فلسفه خلاص کند و آن را به علم نزدیک سازد و مدل بیولوژیکی را بهترین مند بود تا جامعهپارک علاقه

 .دانستوسیله برای نزدیک شدن به علم می

ب شیکاگو برای توصیف الگوی استفاده از زمین و توزیع جمعیت در درون شهرها پیشنهاد شده های زیادی در مکتنظریه

های رشد شهری که همگی معتقدند چگونگی استفاده از زمین در شهر تصادفی است اما چهار نظریه مهم در زمینه مدل

 :اند ازعبارت ،بینی استبر الگوی قابل پیشنیست بلکه مبتنی

صورت دوایر متحد المرکزی است که ابتدا مرکز شکل فیزیکی شهر به ،متحدالمرکز: به نظر ارنست برجس ـ نظریه مناطق1

های مسکونی مطلوب و در آخر منطقه منطقه خانه ،منطقه مسکونی کارگران ،سپس منطقه انتقالی ،تجاری در حلقه مرکزی

 .افراد سفر کننده است که ورای محدوده شهر است

که تحلیل مشکلات شهری از جمله انحرافات اجتماعی و بزهکاری جوانان را باید از خلال تبلورهای برجس بر آن است 

 .ها انجام دادفضایی آن

های جدید محله ،صورت قطاع است نه دوایر متحدالمرکزالگوی رشد فیزیکی شهرها به ،ـ نظریه قطاعی: به نظر هومر هُیت2

 .های جدید در بیرون شهرصورت حلقهگیرند نه بهطی شکل میها و محورهای ارتبادر امتداد بزرگراه

بلکه در  ،در شهر فرایندهایی وجود دارند که نه در یک هسته ،ای: بر اساس این مدل )از هریس و اولمان(ـ نظریه هسته3

 .گیردشکل می ،چند هسته رشد کرده

 .ز که مخصوص شهرهای کشورهای پیشرفته استـ نظریه مناطق متحدالمرکز معکوس: برعکس نظریه دوایر متحدالمرک9

سیاسی دارند یا -شهرها یا کارکرد اداری ،یافتهو همکارانش اعتقاد دارند که در کشورهای کمتر توسعه (Brunn) بران

 .کنندنواحی مرکزی محل زندگی طبقه نخبه است و فقرا در پیرامون شهر زندگی می ،مذهبی

ها را دید ضمن اینکه در شهرهای تلفیقی از این مدل ،که شاید بتوان در یک شهر خاصدر مورد هر چهار نظریه باید گفت 

 .ها محدود استکاربرد این مدل ،خصوص شهرهای سوسیالیستیغیرغربی به

 

 شهرنشینی به منزله روش زندگی .12

ندارد و بیشتر به ماهیت به تمایزهای درونی شهرها چندان توجهی  ،مثابه روش زندگیفرضیه ورث درباره شهرنشینی به

در شهرها شمار انبوهی از مردم بدون اینکه یکدیگر را  .منزله شکلی از موجودیت اجتماعی علاقمند استشهرنشینی به

ای برای رسیدن به زودگذر و فقط وسیله ،اکثر تماس میان ساکنان شهر محدود ،کنندبشناسند در کنار یکدیگر زندگی می

تراکم و غلظت زندگی اجتماعی در شهرها به  .ای باشدنکه ذاتا روابط و مناسبات ارضاء کنندهاهداف دیگری است نه ای

ها ممکن است خصوصیات اجتماعات ای دارند و بعضی از آنهای جداگانهانجامد که ویژگیهایی میگیری محلهشکل

 .کوچک را داشته باشند

باشد که هر قسمت آن توسط گروه یا قشری با متفاوتی می ای از جهان اجتماعیمثابه موزاییک یا مجموعهشهر به

تراکم  ،اند از: اندازه جمعیتهای عمده شهر بر اساس نظر ورث عبارتهای خاص خود اشغال گردیده است ویژگیارزش

متراکم و دائمی سکونت  ،ورث در تعریف خود از شهر معتقد است که شهر جایگاه نسبتًا بزرگ ،جمعیت و عدم تجانس

البته به نظرات ورث انتقادات زیادی مخصوصا از سوی گیدنز وارد  ،اندافرادی است که به لحاظ اجتماعی فرهنگی ناهمگون

 .شده است

محیطی مکتب شیکاگو وارد شد که برخی از انتقادات نظری و تجربی زیادی بر رهیافت زیست 1151و  1191های در دهه

 :ها بدین شرح استآن
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 گیری نظری روشن است؛فاقد جهتـ مکتب شیکاگو 1

 ـ نظریات پارک و همکاران او در مکتب شیکاگو بسیار جبرگرایانه است؛2

 شناختی است؛این نظریه بیش از حد زیست -3

 .مدل شهری وی قابل تعمیم به هر شهری نیست ،برخلاف ادعای برجس -9

زیرا تحقیقات نشان داده است که این عوامل  ،برندمیجایی جمعیت را زیر سوال حد و حصر و جابهرقابت بی ،منتقدان -5

 .ها تاثیرگذار نیستنددر همه شهرها و همه زمان

نظری منفی داشتند و معتقد بودند که شهر روابط سنتی را  ،به طور کلی اعضای مکتب شیکاگو نسبت به زندگی شهری-6

این نوع نگاه تحقیرآمیز به شهر مورد انتقاد فراوانی قرار البته  ،های منفی فراوانی پدید آورده استبه هم ریخته و پیامد

 .گرفت

 

 شناسی شهری جدید ـ اقتصاد سیاسی شهریجامعه .13

پیدایش این  .نام اقتصاد سیاسی پدیدار شدشناسی شهری دیدگاه نظری جدیدی بهدر مقابل بوم 1171در اوایل دهه 

شناسی شهری و نیز وجود شرایط خاص اجتماعی در اواخر دهه ومدیدگاه تا حدودی به دلیل وجود نقاط ضعف در مدل ب

ای که در آمریکا و اروپا آشوب بود و در نتیجه دیدگاه انتقادی نسبت به جامعه یعنی دوره .بود 1171و اوایل دهه  1161

اند مورد نقد ی شهریکننده شکل زندگآوری عامل اصلی تعییندر این دوران این فرضیه سنتی که جغرافیا و فن .پدیدار شد

اند که شهرنشینی فرایند مستقل و خودمختاری های جدیدتر درباره شهرنشینی بر این نکته پافشاری کردهنظریه .قرار گرفت

دو تن از  ،نیست بلکه باید در ارتباط با الگوهای عمده تغییر سیاسی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

 .دیوید هاروی و مانوئل کاستلز هستند ،هاظریهترین صاحبان این نبرجسته

شهرها در تحول خود  ،وی بر آن است که شهر در نهایت حاصل نوعی نابرابری در توزیع در آمدهاست :دیوید هاروی (الف

ر این تعارض در آن واحد هم به دلیل نابرابری میان اقشا .گرایشی ناگزیر به سوی ایجاد خشونت و تعارض درون خود دارند

 ،هاآید و هم به دلیل نابرابری میان مناطق مختلف زیستی در اثر توسعه و توزیع نابرابر ثروت در آناجتماعی به وجود می

ای و توزیع های توسعهعقیده هاروی تنها در ایجاد عدالت اجتماعی در شهرها از طریق تبیین و اجرای برنامهراه چاره به

توان محیط فیزیکی یا ساختمان شده را صرفاً حاصل یک دهد که نمیهاروی نشان میتحلیل  .عقلانی و منطقی ثروت است

های خاص اجتماعی برای سلطه فرهنگی و قدرت سیاسی و تر نتیجه تلاش گروهعصر محسوب کرد بلکه به طور دقیق

 .محیط فیزیکی میدانی برای رقابت و مبارزه است ،اجتماعی است

کند که شکل فضایی و مکانی یک جامعه پیوند تنگاتنگی با هاروی بر این نکته تاکید میوی همچون  :مانوئل کاستلز (ب

تری های شهری مظهر تجلیات نمادین و فضایی نیروهای اجتماعی وسیعهای کلی توسعه آن جامعه دارد و محیطمکانیسم

بلکه آن را  ،داندای نمیو جداگانهشناسان مکتب شیکاگو شهر را جایگاه مشخص )مستقل( کاستلز برخلاف جامعه ،هستند

هم  ،اندداری صنعتیهای ذاتی سرمایهکند که به نوبه خود جزء جنبهناپذیر فرایندهای هدف جمعی تلقی میبخش تفکیک

 .شونداند که به دست مردم بر ساخته میهایی سراپا مصنوعیهاروی و هم کاستلز هر دو تاکید دارند که شهرها محیط

 

 یدگاه اقتصاد سیاسی شهرینقد د .14

 .حداقل سه نوع انتقاد به عمل آمده است ،از تحلیل طرفداران اقتصاد سیاسی در مورد شهر

 ـ ارائه یک تحلیل جبرگرایانه انتقادی از تغییرات اجتماعی؛1

 ـ اینکه اقتصاد سیاسی چیزی جز مارکسیسم ارتدوکسی نیست؛2
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 شناسی چه خواهد بود؟جامعهـ تأثیر دیدگاه اقتصاد سیاسی برای آینده 3

تحلیل تمام  ،عنوان یک متغیر تأثیرگذارتوجهی به تنوع فرهنگی بهبی ،از دیگر انتقادات عبارت است از: جبرگرایی اقتصادی

توجهی به سایر عوامل موثر بر تضاد اجتماعی )نژاد یا جنسیت( و تضادهای اجتماعی بر اساس طبقه اجتماعی و بی

 .که قادر به تغییر در محیط خود نیستیری منفعل از آدمی به طوریهمچنین ارائه تصو

 شناسی شهری جدیدها در جامعهتلفیق دیدگاه

شناسی شهری را در دو گروه اصلی ها و مکاتب جامعهمجموعه بینش ،(Flanagan) نظران مانند فلاناگانبرخی از صاحب

 ،به نظر وی .پذیرندشناسی تعدد مکاتب را نمیلحاظ جامعهبهدهند و گراها جای میگراها و ساختزیر عنوان فرهنگ

 ،عکسبر .پردازندعنوان متغیر مستقل انگاشته و به تاثیرات آن روی رفتار و تجربیات مردم میگرایان شهر را بهفرهنگ

اند و شهری ساختارگرایان در جستجوی تاثیر متقابل بین نیروهای سیاسی و اقتصادی و سازمان فضایی متحول حوزه

 عمدتا به ساخت شهری علاقمندند

گرا و ساختارگرا بپردازند؛ زیرا هر دو رهیافت در امروزه بسیاری از محققان تمایل دارند که به تلفیق دو رهیافت فرهنگ

 .اندهای روزمره دارای توانایی خاصیتبیین واقعیت

 

 نتیجه گیری .15

اند شهر بدوا انبوهی از افراد انسانی و فضایی را که در آن سکونت گزیده ،ر دهیماگر از جنبه مادی و خارجی را مورد نظر قرا

ترکیب و  ،تراکم ،جمعیت شهری )از نظر تعداد .در اینجا نظم جاری مربوط به مسائل زیر در خور توجه است .شودشامل می

بین قسمتهای مختلف فضای شهر و طرز پراکندگی و قرار گرفتن جمعیت در فضای شهر اصول تمایز  ،ساختمان و تحول(

شهر عبارتست از یک سازمان  ،از جهت دیگر ،کنندتاثیرات آن بر زندگی اجتماعی افراد و گروههایی که در آن زندگی می

 مانند خانواده، ،شود بلکه مشتمل بر گروههای مختلفیشهر تنها از تجمع افراد تشکیل نمی ،یعنی ،اجتماعی پیچیده است

 .های مختلف و غیره استانجمن ،گروههای نژادی ،هاکارگاهها و کارخانه ،یطبقات اجتماع

به میان آورد که با خوصیات اجتماعات غیر مشابه فرق « فرهنگ شهرنشینی»یا « روحیه شهری»توان سخن از یک نوع می

مع و منطق مختلفی که سبک زندگی و شیوه فکر کردن و بروز احساسات و عواطف که بر حسب جوا ،به عبارت دیگر ،دارد

ویژگیهایی به زندگی شهرنشینی بخشیده  .شهر جزئی از آن است متفاوت و بر حسب تارخ و خوصیات شهرها متغیر است

یابد و در شهرها افزایش می ،مثلا استقلال افراد در مقابل سنن و آداب ،است که خاص اجتماع مورد نظر یعنی شهر است

شهر را نباید واحد مستقل و  ،نکته دیگر اینکه .گیردنوآوری و تسامح فزونی می ،لاقیتخ ،مدپرستی ،پذیرش افکار جدید

 .توان آن را از واحدهای دیگر وابسته به آن جداگانه مورد مطالعه قرار دادیعنی نمی ،مجزا از جامعه دانست

تواند بر در سبک زندگی شهری میشوند و هرگونه تغییر و تحول های ارزشمند شهر محسوب میواقع شهروندان سرمایهبه

اید که هر یک از ما چه نقش و مسئولیتی در ارتقای آیا تاکنون از خود پرسیده ،سایه سبک زندگی تأثیر خوبی داشته باشد

آفرین باشیم؟ نباید فراموش عنوان یک شهروند در شهر نقشایم بهدار هستیم و تا چه میزان توانستههزندگی شهری عهد

در این  ،توانیم از مسئولان انتظار داشته باشیم که خود به وظایف شهروندی آگاه باشیم و به آن عمل کنیمزمانی میکرد که 

اولین گام  ،به واقع این اقدام ،دهیمآفرین ارتقا میپذیر و نقشعنوان یک شهروند مسئولیتصورت است که جایگاه خود را به

 .شودبرای ارتقای سبک زندگی شهری محسوب می

حرکت از روستا و اجتماعات کوچک به جامعه  .ساز بوده استدر برخی از شهرها میزان رشد مسئله ،در چند دهه اخیر

ای در شیوه زندگی شهری و الگوی کنشی و روابط اجتماعی و همچنین در شهری با ابعاد بزرگ تغییرات عمده و گسترده

شناسی شهری در حوزه انسان ،زمینه شهری به وجود آورده است های فرهنگی از یک زمینه روستایی ـ ایلی بهسنت
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تواند به چگونگی جذب و پذیرش فرهنگ جهانی در فرهنگ محلی و به وجود آمدن شیوه خاصی از شهرهای ایران می

در به بیان دیگر ترکیب شدن فرهنگ شهرهای ایران در همه جا و  ،زندگی اجتماعی و فرهنگی در شهرهای ایران بپردازد

تواند این ناهمسانی و ناهمگونی فرهنگ شهرهای شناسی شهری میبنابراین انسان .همه وقت یک گونه و یکسان نیست

های متنوع است که شناسیهای فرهنگی قومی و گونهدلیل این امر پراکندگی شهرهای ایران با زمینه .ایران را نمایان سازد

شناسی از موضوعات دیگر مورد مطالعه در انسان .آوردخود را به وجود میشدن فرهنگی متنوع و منحصر به فرد ترکیب 

تنوع قومی  .ای داردشناسان شهری را جلب کند و در ادبیات این رشته حضور برجستهتواند توجه اکثر انسانشهری که می

شناسی شهری بخشی از انسان ،شناسی شهری ذکر شدگونه که در بحث مربوط به موضوعات انسانهمان .در شهرها است

هایی که جداسازی قومی در آنها اتفاق افتاده متمرکز های ویژه در بعضی محلهگیری جماعتمطالعات خود را روی شکل

مجموعه ناهمگونی از اقوام و  ،های قومی و انسانی مختلف است؛ در واقعای نامتجانس از گروهایران نیز مجموعه .کندمی

این تنوع تا قبل از مدرن شدن ایران در مرزهای اقلیمی و  .مذهبی و فرهنگی است ،زبانی ،های مختلف نژادیملیت

شدن جامعه ایرانی و اهمیت شهرنشینی و اما مدرن .شددر آن مشاهده نمی جواری جغرافیایی محدود بود و اختلاط و هم

های قومی به ویه روستاییان و عشایر و گروهردلیل مهاجرت بیافزایش درصد شهرنشینی سریع و انفجار جمعیتی شهرها به

ترکیب  ،بردهای قومی در شهرها نام جواری و همسایگی گروهاز آن به نام هم ،توانای را به وجود آورد که میها پدیدهشهر

مشاغل بلکه در برخی موارد هر گروه قومی  ،ساختار شهرهای ایران نه تنها از همین رویکرد تنوع قومی برخوردار شده

 ،این جداسازی قومی و شغلی .انداشغال کرده ،عنوان محل اشتغالسکونت و چه بهای را چه برایای را برگزیده و محلهویژه

گرایی شهری و بسیاری از مسائل دیگر را خاص ،یابیهویت ،ها و تأثیر آن بر بافت شهریبندیمسائلی همچون محله

جواری در اکثر طور کلی پدیده قومیت وهمبه .شناسی مورد مطالعه قرار گیردانسان تواند دردنبال داشته که هریک میبه

رویکردهای نظری  ،برای تبیین مسائل پیش گفته ،شهرهای ایران اهمیت بسیار داشته و جای بررسی و مطالعه فراوانی دارد

دو رویکرد عمده در  ،دهندمیهایی از واقعیت زندگی شهری را پوشش اند که هر کدام جنبهمتعددی ارائه شده

 :ها را چنین معرفی کردتوان آنشناسی شهری کلاسیک وجود دارند که به اجمال میجامعه

کنند بلکه در واکنش به شناسی شهری بر این پایه است که شهرها بطور اتفاقی رشد نمیرویکرد بوم شناختی در جامعه( 1

 .یابندتهاجم و جانشینی گسترش می ،مهم رقابت های مساعد محیط و بر مبنای سه فرایندویژگی

 اصولهای بزرگ شهری و توزیع انواع مختلف محلات در شهرها بر پایه استقرار سکونتگاه ،صاحبان این دیدگاه معتقدند

 .دیگر الگوی واحدی برای رشد و تحول شهرها وجود دارد بعبارت .است درک قابل مشابهی

کمتر توجه شده و توسعه  ،ریزی آگاهانه در سازماندهی شهربه اهمیت طرح و برنامه اشکال چنین دیدگاهی آن است که

 .گیردشهری را بعنوان یک فرایند طبیعی در نظر می

 زندگیشناسی شهری وجود دارد که بر طبق آن به شهرنشینی بعنوان یک شیوه رویکرد دیگری در مطالعات جامعه (2

روابط  ،مثلًا در شهر ،گذارداثراتی بر روابط اجتماعی می ،زندگی در شهر ،دیدگاه این براساس ،است شده تأکید اجتماعی

 .سودجویانه و عقلانی است ،ناپایدار ،سطحی ،نامبی

سامانه »اند که شهر را بعنوان یک امروزه بوجود آمده رویکردی چنین تداوم در "شهر پدیده"گرایانه به  های فرهنگدیدگاه

شوند که یک مدیریت ها تلقی میهای ناهمگنی از خرده فرهنگشهرها محیط ،هادر این دیدگاه ،نندکمی تعریف «اخلاقی

 .بخشی به چنین اجتماعی بیندیشد و کوشش کندبایست به ایجاد تعادل و توازن و انتظامشهری کارآمد می

پدیده تجدیدنظر کرد و برای پیشگیری  با توجه به معضلات ذکر شده برای شهرنشینی لازم است که در نحوه برخورد با این

تواند پیشگیری از ازدحام بیش از حد جمعیت باشد چرا که ها مییکی از این آن ،از مضرات ناشی از آن راهکارهایی ارائه داد

این اقدام تنها با وجود آموزش صحیح در  ،آیدعامل اصلی ایجاد و تشدید مشکلات ذکر شده همین مورد به حساب می
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توان نقش می ،های مناسبمبارزه با شهرنشینی بیش از حد قابل اجرا خواهد بود. از سوی دیگر با ارائه آموزش زمینه

 برای را شهرها ساکنان ،هاها نهادینه کرد و بدین ترتیب به کمک حذف آلایندهکلیدی سلامت محیط زیست را در ذهن

توان می ،جامعه اقشار همه متناسب شهری فضاهای ایجاد با این بر علاوه،کرد آماده های شهری بهتر و پایدارترمحیط ایجاد

برطرف نمود. در راستای دستیابی به این هدف لازم است  را هاآن ناپایداری ترین مشکلات شهری یعنییکی از اساسی

 های دوستدار محیطرحط ،بازیافت آب ،های تجدیدپذیرریزان و مسئولان شهری با اقداماتی مانند استفاده از انرژیبرنامه

های شغلی بیشتر و امکان دسترسی همگانی به آموزش و در نتیجه تربیت نیروی کار زیست و کارهایی چون ایجاد فرصت

فراهم آوردن  ،حمایت از فرآیند یادگیری ،ماهرتر و توسعه امکانات رفاهی و ترویج گردشگری و تقویت فضاهای زندگی

 بردن بین از برای تلاش و جنایت و جرم کاهش تقویت راهکارهای کمکی برای ،هامه آنآسایش برای ساکنان شهرها و حو

تری را برای شهروندان به آن تا حد ممکن باعث ایجاد پایداری شهرها و با حفظ آن آینده شهری مناسب کاهش یا فقر

 .ارمغان آورند

بنابراین برای حفظ شهر و توسعه  ،حال تکاپو هستندای است که شهروندان آن در حکم سلول در مثابه موجود زندهشهر به

آسایش و آرامش بر  ،ای شود و باید شهر در خدمت شهروندان قرار گیرد تا امنیتآن لازم است به شهروندان توجه ویژه

ساکنان شهر حاکم شود. بر این اساس باید به سبک زندگی شهری در شرایط کنونی و مشکلات موجود اهتمام داشت و با 

  .افزود ،تغییر و تحول در شیوه زندگی بر کارآمدی اقدامات انجام شده

سیما و چهره  ،شود کالبد فیزیکی شهر دائم در حال تغییر استبا نگاهی به روند توسعه و ارتقای زندگی شهری مشخص می

ری به اشکال مختلف شود و مشکلات شههرروز بر جمعیت شهری افزوده می .شهر با تغییرات بسیاری در حال تحول است

بنابراین لازم است شهروندان با مسائل شهری خود را وفق دهند و خود عاملی اساسی باشند برای  ،کندخودنمایی می

محوری تا آن زمان که رفتار و برای دستیابی به توسعه شهری بر اساس دانایی ،دهی به اقدامات انجام شده در شهرهاجهت

 .و تحول نشود هرگز اقدامات انجام شده به نتیجه نخواهد رسیدکردار شهروندان دچار تغییر 

پیکره  ،نیازمند حضور چشمگیر شهروندان است ،از زیبایی شهری گرفته تا همراهی و تعامل با مسئولان برای رفع مشکلات

 .روح و باری به هر جهت خواهد بودموجودی بی ،شهر بدون در نظر گرفتن شهروندان

کنند و ریشه حل بسیاری از مسائل و بحث فرهنگ و ارتقای فرهنگ شهروندی تأکید فراوانی میهمواره مسئولان به 

وجو دار شهروندان جستتک شهروندان و در مجموع در حرکت جمعی و جهتمشکلات شهری را در تغییر نگاه تک

شهر را خانه خود  ،ییر سبک زندگیهای هوشمندانه و تغرسد شهروندان نیز با رفتاربنابراین ضروری به نظر می ،کنندمی

جای همراهی از جایگاه شهروندی و مسئولیت گونه نباشد که بهبدانند و برای رفع مسائل و مشکلات آن گام بردارند و این

 .آن شانه خالی کنند و بر دامنه مشکلات و مسائل شهر بیفزایند

 

 منابع .16

فتمـین کنفـرانس ی بر توسعه شهری و مدیریت شـهری )هحسینی، سیدامیرحسین، نقش تقویت زیرساختهای فرهنگ .1

دانشگاه خواجـه نصـیر طوسـی و ششـمین  مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ملی پژوهش های کاربردی در

 (1318نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران خردادماه 

مـین کنفـرانس ملـی فنـاوری ایران با رویکرد اسلام، هفت، مدیریت شهری در کلان شهر های 1311نوروزی، حسینی،  .2

 دانشگاه شهیدبهشتی تهران  های نوین درمهندسی عمران. معماری وشهرسازی

حسینی، سیدامیرحسین، نقش شهروندان در کنتـرل آسـیب هـای اجتمـاعی شـهر بمنظـور بهبـود مـدیریت شـهری  .3

 (1318آذر  –ایران  -شگاه علم صنعتدان -شهری توسعه و معماری ، عمران  ششمین کنگره سالانه)
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