
بررسی جمالت
جامعه شناسی شهری: نام کتاب
نشر سمت-محمود شارع پور: نویسنده



کلیات و تعریف مفاهیم: فصل اول



جامعه شناسی شهری

ترینچیدهپیتعبیری،بهشایدواستایپیچیدهواقعیتشهر•
دیدگاهیازاستفادهباتواننمیبنابراین،.باشدبشرمحصول

3ص.کرددرکراآنپیچیدگیهایهمةصرف
وزهحازبرخیباشهریشناسیجامعه:شهریشناسیجامعه.1•

:ونچمباحثیبهواستاشتراکاتیدارایشناسیجامعههای
رسمی،سازمانهایکوچک،گورههایاجتماعی،قشربندی
جامعهحتیوسیاسیشناسیجامعهاقتصادی،توسعةخانواده،

3ص.پردازدمیروستاییشناسی
دشواربسیارشهریشناسیجامعمرزهایتعیینکلی،طوربه•

.استواردش،«شهری»مفهومتعریفکهمعتقدندبسیاری.است
4ص



روان شناسی اجتماعی

مفهومقلمرو،نایدرآورد؟میپدیدانسانهاتفکرورفتاردرتغییریشهرآیا:اجتماعیشناسیروان
4ص.دارداشارهانسانهابرشهراجتماعی–روانیتأثیراتبهشهرگرایی



اقتصاد سیاسی شهر

وصاداقتهایحوزهتأثیرحوزه،این:شهرسیاسیاقتصاد.3•
4ص.کندمیبررسیراشهریفرایندهایبرسیاست

رینبلندتکلیساوسطایی،قرونشهرهایدرمثال،برای•
دهندهنشانموضوعاینکهبودشهروسطدرساختمان

5ص.بودمذهبوافراهمیت



جغرافیای شهری

عنی،یشهرهاست؛جغرافیاییهایجنبهمطالعةمعنایبهشهریجغرافیای:شهریجغرافیای•
ساختاربهوجهتوشهرفضاییتوزیعشهری،جغرافیایدر.اقتصادیوانسانیطبیعی،جغرافیای

5ص.هستنداساسیرویکرددوشهریمکانهایداخلی



انسان شناسی شهری

این؛استآنفرهنگومردمازناشیآنقدرتبلکهنیست،خألدرشهر:شهریشناسیانسان
مهمینقشفرهنگیباورهایفناوری،همانند.شهریفناوریوارزشهاباورها،ازاستعبارتقدرت

6و5ص.دارندشهریزندگیبهدهیشکلدر



نکاتی در چهارچوب بحث انسان شناسی شهری

6ص . اول آنکه، ماهیت شهر و زندگی شهری در جوامع مختلف یکسان نیست•
. شوددومین مشکل به ماهیت خاص زندگی شهری، به عنوان موضوع جامعه شناختی، مربوط می•

6ص 
شهرییشناسجامعهدرساولین.شودمیمربوطشهریفضایمرزهایتعریفبهمشکل،سومین•

شکلمآندیدندلیلهمینبهوهستجاهمههستیم،آنشناختدنبالبهماآنچهکهاستاین
6ص.است



نکاتی در چهارچوب انسان شناسی شهری

ابراین، وحشت بن(. نه خوب و نه بد)این تحقیقات، بیشتر شهر را پدیده ای خنثا معرفی می کنند •
رد و نه قرن نوزدهمی از شهر اساساً ناشی از صنعتی شدن عظیمی بود که در جامعه آن زمان بروز ک

7ص . چیزی که ذاتی شهر باشد
8ص . مارکس و دورکیم چندان به پدیده های شهری عالقه مند نبودند•
، دوران طالیی جامعه شناسی شهری است؛ به طوری که این حوزه 1930-1910فاصله زمانی دهة •

9و 8ص . به کانون توسعة رشته جامعه شناسی در امریکا تبدیل شده بود
9ص. در واقع، جامعه شناسان شهری اولیه در امریکا به شدت مجذوب تجربة مدرنیته بودند•



شهر: تعاریف

در حال. از لحاظ تعریف شهر و مکان شهری، تفاوت زیادی بین کشورها وجود دارد: شهر.1•
. خش نیستحاضر، تعاریف مختلفی از مکان شهری شده است که هیچ کدام به تنهایی رضایت ب

9ص 
هر جایی در تعریف شهر، مالک فعالیت اقتصادی را در نظر می گیرند و از این لحاظ، منظور از ش•

10ص . است که کمتر از نیمی از جمعیت فعال در بخش کشاورزی شغال باشند
.  شدهزار نفر است و این مکان می بایست دارای شهر دارای نیز با5در ایران حداقل جمعیت شهری •

11و 10ص . منظور از شهر، هر نقطه ای است که دارای شهرداری باشد»به عبارت دیگر، 
عتقد است که جین جیکبز م. فرهنگ خیابانی و پیاده روی یکی از ویژگیهای فرهنگی شهر است•

11ص . مهم ترین جنبة زندگی شهری، خیابان شهر است



اجتماع: تعاریف

گاهییزنواندبادوامیوقویپیوندهایدارایکهگویندمیافرادازگروهیبهاجتماع:اجتماع.2•
11ص.دارندمشترکیجغرافیاییمکاناوقات

بایابیهویت(2گروهی،فعالیتهایدرمشارکت(1:ازاستعبارتاجتماعمهمویژگیسه•
آنبهزیادیخاطرتعلقگروهاعضایکهفیزیکیقلمرویافیزیکیفضاییداشتن(3وگروه،
12و11ص.دارند



شهرنشینی و شهر گرایی: تعاریف

ازمنظور.دشقائلتفاوتبایدشهرگراییوشهرنشینیمفهومدوبین:شهرگراییوشهرنشینی
وماعیاجتپیامدهایشهرگرایی،ازمنظوروشهریمناطقدرساکنافرادتعدادیعنشهرنشینی

12ص.استشهریمکاندرزندگیفرهنگی
گفتوانتمیواستشهردرزندگیبامرتبطرفتارهایوالگوهاهمانشهرگراییازمنظورپس

پیامدهایازییکتغییراتاینمردم؛رفتارهایورسوموآدابدرارزشها،تغییریعنیشهرگراییکه
هری،شزندگیاجتماعیشناسیروانهایجنبهیعنیشهرگرایینتیجه،در.استشهرنشینی
13ص.شهردررفتاریانطباقوشهریشخصیتالگوهای

باشد،(یتجمعتمرکز)شهرنشینیازباالییدرجهدارایکهکندزندگیشهریدرفرداستممکن
اندکیهرنشینیشکهکندزندگیجاییدرفردیعنیبرعکس؛یاباشدداشتهاندکیشهرگراییاواما

13ص(دهدمیرویکمتردومحالتاینالبته)باشدزیادیشهرگراییدارایاماباشد،داشته



شهر های جهانی: تعاریف

ندچوسیدنیسنگارپور،گنگ،هنگپاریس،آنجلس،لوس•
گیوابستوبودهمحور–دانششهرها،ایناقتصاد.دیگرشهر

هآنچهستند،بزرگشهرهاایناگرچه.دارندخدماتبهزیادی
14ص.استنوآوریبلکهنیست،جمعیتکرده،برجستهراآنها

شهریآنازمنظوروکردطرحپیترهالراجهانیشهرمفهوم•
وورادیهایشبکهنگاران،روزنامهناشران،کانونعلمکهاست

14ص.استوتحقیقعلمکانونوتلویزیونی



مگاپولیس: تعاریف

باراولینبرایراآنکهاستاصطالحیمگالوپولیس:مگالوپولیس•
15ص.کردمطرحگاتمن،ژانمعروف،دانجغرافی1961سالدر
16و



سایت: تعاریف

16ص . منظور از سایت، محیط فیزیکی ای است که شهر بر آن بنا شده است•



ریخت شناسی شهری: تعاریف

دردیگر،عبارتبه.استشهرفیزیکیشکلبهتوجهواژه،اینازمنظور:شهریشناسیریخت•
17ص.شودمیبررسیشهرظاهریوبیرونیخصوصیاتشهریشناسیریخت



کارکردهای شهری: تعاریف

بهتوجهباآنهاازبرخی.دارندمتفاوتیکارکردهایمختلف،شهرهای:شهریکارکردهای•
مذهبیرکردکابعضیتجاری،کارکرددیگربرخیدارند،دفاعیکارکردخودراهبردیموقعیت

میبدیلتتولیدیکاالهایبهراخامموادنیزشهرهابرخی.دارنددولتیواداریکارکردبرخیو
17ص.کنند



:نکته

دیواررازینیست؛چنینامروزهولیداشتند،دیوارخوداطرافدرسنتیشهرهایاینازبسیاری•
ازکشورهاازبرخیدرهنوزدیواردارایشهرهایاینازهایینمونهاما.استشهررشدازمانع

19ص.داردوجودمراکشدرجمله



شهر فرا صنعتی: تعاریف

افته پدید این نوع جدیدی از شهر است که اخیراً در کشورهای ثروتمند توسعه ی: شهر فراصنعتی•
ارای باالترین اشتغال اقتصاد این شهر وابسته به تولید صنعتی نیست، بلکه این نوع شهر د. آمده است

19ص . خدماتی است



نخست شهری: تعاریف

عظیمی، )می کند در ایران نیز به تعبیر برخی، سر بزرگ تهران همواهر بر جثه نحیف ایران سنگینی•
ص . ویندبه این شهر به سبب حجم بسیار بزرگ و کارکرد مسلطش، نخست شهری می گ(. 1381

20
ص . ستمعموالً، وجود نخست شهری در یک کشور نشان دهندة بی تعادلی آن در فرایند توسعه ا•

21و 20



نظر جفرسون

کشوریکدرشهرترینبزرگکهآیدمیوجودبهموقعیشهرینخستجفرسون،اعتقادبه•
در.کرداستفادهp1/p2نسبیروشیازمحاسبهاینبرایاو.باشددومشهرجمعیتبرابرچند
بعدها.استشهریدرنظامشهردومینجمیتp2وشهرترینبزرگجمعیتp1فرمول،این

حاسبهمبرایراشهرینظاماولشهرچهارشهر،دوجایبهاستبهترکهکردپیشهادکالرک
تاسعبارتآنفرمولکهکردمطرحرا«شهرچهارشاخص»اصطالحرو،همیناز.کردانتخاب

21ص:از

•p1/(p2+p3+p4)



نخست شهر: تعاریف

22ص . شهرنشینی بیش از حد، باعث ظهور شهرهای نخست می شود•



نخست شهر: تعاریف 

ور در وجود نخست شهری نشان دهنده فقدان انسجام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهرهای کش•
و فقدان توزیع متعادل شهری نیز عالمت  (Kasarda and Crenshaw(یک نظام واحد است 
23ص . توسعه ناموزون است



اندازه-قاعده رتبه

بینابطهرزمینهدرشدهانجامتجربیتحقیقات:اندازه–رتبهقاعده•
رظهوبهخاص،منطقهیکدرمختلفجمعیتهایدارایشهرهای

ازپسباراولینبرایقاعدهاین.شدمنجراندازه–رتبهقاعده
بهآلمانیدانجغرافییکبوسیلهمیالدی1913درتجربیبررسی
درشهرهااندازهکردنمرتبضمنوی.شدپیشهاداوثرباخفلیکس

آنهاهرتبوشهرهااندازهبینکهرسیدنتیجهاینبهآلمانغرب
23ص.استبرقرارمعکوسایرابطه



:نکته

برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته دارای توزیع لوگ نرمال هستند•



شهر دو گانه: تعاریف

دیدجشهروسنتیمدینهدوگانگیاسالم،جهانشهرهایدرمدرنیسمبازتابعمومیویژگی•
25ص.است



مطالعات شهری

رن بوم شناسی شهری یکی از حوزه های زیر مجموعة مطالعات شهری است که آن را در اوایل ق•
26ص . مطرح کردپارکبیستم 



مطالعات شهری

مبنیرازجیکبنظریةهنوزشهریریزانبرنامهازبسیاری•
محلهوهاخیابانحیاتبهبستگیشهرحیاتاینکهبر

27ص.پذیرندمیدارد،آنهای



پیاده رو

شهرواسترکمتجرموقوعباشند،بانشاطوفعالروهاپیادهوخیابانهاکهجاهرجیبکزنظربه•
28ص.شودمیزنانوکودکانبرایامنیمحل



گتو

یافتهزتمرکآندرمردمازخاصیگروهکهشودمیگفتهایمحلههربهگتواصطالحامروزه،•
29ص.شودمیاستفادهاقلیتیتمرکزهایعبارتازگتوواژةجایبهگاهاند؛



محله فقیر نشین

وه افراد ساکن به عال. در آن استنرخ باالی فقر و بیکاری مهم ترین ویژگی آن، : محله فقیرنشین•
بها مواجه اند و این محالت، مرکز آسی( مدرسه، درمانگاه و غیره(در آن با کمبود خدمات عمومی 

29ص . هستند( اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم و فحشا)و مسائل اجتماعی 
ین امر سبب شد تا در ا. بر تعداد محله هیا فقیرنشین افزوده شده استگسترش حاشیه نشینی به دنبال •

. شوددرون این محله ها خرده فرهنگ جدیدی شکل گیرد که از آن به خرده فرهنگ فقر یاد می
. گ استبه نظر اسکارلوئیس، اعتقاد به قضا و قدر و توجه به زمان حال از مظاهر این خرده فرهن

29ص 



آلونک نشینی 

می در آن ، بخشی از شهر است که تعدادی از افراد به صورت غیر رسمحلة آلونک نشینمنظور از •
 در به عبارتی، این افراد معموالً. ساکن شده اند و آنجا را به تصرف عدوانی خود در آورده اند

30ص . پیرامون و حاشیة شهر روی زمینهایی زندگی می کنند که به آنان تعلق ندارد



اقتصاد غیررسمی

غیروموقتمشاغلیواردکنند،میمهاجرتشهرهابهکشورهاایندرکهفقیریافراداکثر•
آنهاازاریبسیکهشوندمی(غیرهوخانگیکارهایانجامخیابان،کناردرکفشتعمیر)رسمی

31ص.اندشغلیامنیتوبیمهفاقد



کمیسیون جهانی محیط زیست

:ستاین کمیسیون پنج اصل توسعه پایدار را برای سیاست گذاران چنین مشخص کرده ا•
ر محیط زیست و تغییر در الگوی فعلی رشد اقتصادی، فناوری، تولید و مدیریت که آثار منفی ب-•

انسانها دارد،
جمعیت،تضمین فراهم کردن اشتغال، غذا، انرژی، آب بهداشتی، و خدمات بهداشتی برای تمام-•
کنترل کردن رشد جمعیت،-•
حفظ محیط زیست و منابع طبیعی برای نسلهای آتی،-•
33ادغام امور اقتصادی، زیست محیطی و جمعیتی در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها ص-•



مدیریت شهری

اساسرب.است«حکمرانی»نامبهجدیدیپرادایمپیدایشمدیریت،نظریعرصةدرمهمتحول•
محلی،وملینیروهایازاعمآن،کناردربلکهنیست؛«دولت»تنهادیگرتوسعهعرصةبازیگرآن،
35ص.دارندوجود«خصوصیبخش»و«مدنیجامعه»نامهایبهشریکیابازیگردو



سطیمنشا پیدایش شهرهای جدید از ابتدا تا قرون و: فصل دوم



قدمت شهر

سبببهفقطواستجدیدنسبتاًایپدیدهامارسد،میهزارسال9تا7بهشهرقدمتآنکهبا•
معنیبه،civisالتینواژةازاصطالحاین.رودمیکاربهتمدنلقبآنبرایکوتاهدورةهمین

36ص.شودمیمحسوبآنمحلشهرواستشدهگرفتهشهر،درزندگی



اولین سکونت های دائمی بشر

38ص . زمانی که گرم شدن اقلیم روی زمین سبب شد تا کشاورزی و دامداری پدیدار شود •
تمدن در اواخر آخرین عصر یخبندان، انسان شروع به اقامت در یک محل کرد و بدین ترتیب•

38ص . آغاز شد؛ این تغییر مهم در تاریخ بشر بسیار اهمیت دارد
پیچیده تری سکونتهای دائمی، الکوی ساختار اجتماعی را متحول کرد؛ به طوری که تقسیم کار•

ند و هر کسی برای اولین بار انسانها برای تأمین معیشت خود به کارهای مختلف پرداخت. پدید آمد
39ص .در کاری تخصص یافت، این امر تغییر عمده در ساختار اجتماعی جامعة شکارگر بود

درت سلسله ساختارقپیدایش یک مازاد مولد پدیدة سومی بود که بعد از پیدایش تقسیم کار و •
40ص . در ساختار اجتماعی سکونتگاههای دائمی روی دادمراتبی



نطریه های ارائه شده در مورد پیدایش شهر

وشهری،گینوسن،سنگیدیرینهمرحلة:استکردهشناساییبشرتاریخدررامرحلهچهارچایلد•
جوامعاوقاداعتبهترتیب،بدین.داردتطابقجوامعتکاملازایدورهبامراحلازیکهر.صنعتی

توحش،:کردندیبطبقهتکاملیمرحلهسهبهمراتبیسلسلهصورتبهتوانمیراصنعتیقبلما
41ص.تمدنوبربریسم



نظریه های ارائه شده در مورد پیدایش شهر

هادهداووقایعضبطوثبتبرایروشیکهبودندمجبورمردم
44ص.استبودهتمدنویژگیترینمهمجملهازخط.بیابند
سرخاکوگلازالنهرینبیندروپاپیروسازمصردرمثالً•

44ص.شدمیاستفاده



نظریه های ارائه شده در مورد پیدایش شهر

فیزیکی و به نظر چایلد، عامل اصلی تغییرات پایة مادی جامعه است؛ یعنی شیوة تولید، منابع•
44ص . فناوری

سبب  (poet)پالن معتقد است که تعامل بین چهار عنصر جمعیت، برنامه ریزی، محیط و فناوری •
45ص . پیدایش شهر شد



ی کنند، انسانها وقتی کشت غالت را آغاز کردند و توانستند مازاد محصول را انباشت و نگهدار•
شاورزی، افزایش بدین ترتیب، اولین نتیجة انقالب ک. قادر شدند برای آینده خود برنامه ریزی کنند

46ص . جمعیت بود



اولین شهرهای سومری

روحانیونیلهوسبهیعنیبودند؛(ساالریدین)تئوکراسیبرمبتنیاساساً سومریشهرهایاولین•
ردندکمیاستفادهجامعهغذاییموادمازادکردنذخیرهبرایمعابداینازمصردر.شدندمیاداره

48و47صکننداستفادهآنازخشکسالیوقحطیمواقعدرتا



ظهور اولین شهرها

نوشتاریهرشتاریخمورددربنابراینآمد،پدیدنوشتاریومکتوبزبانپیدایشازقبلشهر•
48ص.استشناختیباستانآثارطریقازمااطالعاتیمنبعتنهاونداردوجود



قدیم ترین شهرهای جهان

نفری 600هزار سال قبل از میالد، شهری با جمعیت 8، در حدود اریحاباستان شناسان معتقدند که •
49ص . بود و برخی از محققان به دلیل همین جمعیت کم، آن را شهر محسوب نمی کنند



منطقه خاورمیانه، بین النهرین و مصر

ه پیدایش اولین امپراتوریهای شهری در اطراف رود دجله و فرات در جنوب عراق امروزی بود•
هزار قبل از میالد اولین شهرهای 4در این منطقه، که به بین النهرین معروف بود، در حدود . است

50ص . بزرگ پدیدار شدند
ردم خدایان م. زندگی شهری در شهرهای بین النهرین به شدت مبتنی بر مذهب و باورهای دینی بود•

در این ساختار . دمختلفی را پرستش می کردند و معابد و قصرهای بسیار بزرگ و باشکوهی داشتن
ارای دیوار شهرهای این منطقه برای دفاع از خود د. پیچیده، نیروهای نظامی جایگاه خاصی داشتند

51ص . بودند
اد برخی از به اعتق. سپس اسکندر مصر را تصرف کرد و شهر اسکندریه را در رأس رود نیل ساخت

به مصر و از غرب: محققان این تجار بودند که ایدة شهر را از منطقه بین النهرین به دو سو اشاعه دادند
52ص .از شرق به درة هند 



منطقه هند

های بیرونی یورشو طغیان رودخانه نابودی شهرهای این منطقه اغلب به دالیل شرایط اقلیمی، نظیر •
53ص . بوده است



شهرهای یونان

پیدایشهکاستمعتقدکیتو.دادرویدیرترزمین،مغربدرشهرپیدایش•
رتکدرشهرهااولین.رسدمیمیالدازقبلپنجمقرنبهیونانشهرهای

بینمنطقهبازرگانانتأثیرازناشیاحتماالًآنهاپیدایشکهشدندپدیدار
53ص.استبودهآنجادرالنهرین

54ص . برای شهر یونانی، رابطة چهره به چهره بسیار مهم بود•
ابلیتهای زیرا پولیس تنها جایی است که آدمی می تواند تمام تواناییها و ق•

55ص . معنوی، اخالقی و فکری خود را به طور کامل محقق سازد
دورکهداشتدیوارهاییشهروبودهمبهشبیهیونانیشهرهایطراحی•

روپولیسهاآک.شدمینامیدهآکروپولیستپهاین.بودشدهاحداثتپهیک
56ص.شدندمیساختهشهرنقطهباالتریندرکهبودندهاییقلعه



شهرهای روم

56ص.بودفناوریوقدرتمعرّفرومبود،هنروفلسفهمعرّفیوناناگر•
اندازةبهنعتی،صانقالبدورةتادنیادرشهریهیچکهطوریبهبود؛رمباستانیشهرترینبزرگ•

57ص.بودنفرمیلیونیکحدوددرجمعیتشمیالدی،دومقرندرو.استنداشتهجمعیتآن
زمینهدرخصوصبهگذاشتند؛تأثیرشهر،ساختمورددررومیهاایدةبرشدتبهیونانشهرهای•

57ص.استادیوموتئاترمورب،خیابانهایعمومی،ساختمانهایساخت
رومی،انونق:مثلبود،نیزاندیشهوایدهکنندهصادربلکهبود،کاالکنندهصادرفقطنهروم•

58ص.رومیحکومتورومیمهندسی
کناردرنشانیآتشجایگاهآب،شیرهایفراوان،هایفوارهبزرگ،عمومیحمامهایرم،در•

آبمجرایتمسیسشهر،اینموفقیتترینمهمشاید.داشتوجودآبزهگشیسیستموخیابانها
58ص.شداجرااروپاشهرهایسایردربعداًکهبودآن



شهرهای منطقه آمریکا

،پرداختندمیگیاهانکشتبهمردممنطقهایندرمیالدازقبلسالهزار7حدودازاگرچه•
59ص.نشدپدیدارشهریآندرجهان،نقاطسایربرخالف

زندگی.شدندپدیدارچینیاالنهرینبینمنطقهازدیرترمراتببهمرکزیامریکایشهرهای•
60ص.شدشروعمیالدازقبلسالهزار4حدودازمکزیکدرکشاورزیمتمرکز



شهرهای ایران

:سی کردفرایند شهرنشینی و شهرسازی ایران را می توان در دوره کلی قبل از اسالم و بعد از اسالم برر•
ا قرن این دوره حدوداً از قرن نهم قبل از میالد شروع می شود و ت: شهرنشینی و شهرسازی قبل از اسالم.1•

ران و در دوره قبل از اسالم، تمدن شهری آغاز می شود و با حمله مسلمانان به ای. هفتم میالدی ادامه دارد
60ص . فتح آن پایان می پذیرد

بیرونی دژ حکومتی، شار میانی و شار: از دیدگاه ریخت شناسی، شهر پارسی دارای سه فضای مهم بود•
(.ربض)
.  ی شداداری و انبارهای آذوقه م–دژ حکومتی، که شامل مجموعه ای از کاخها، معابد، تأسیسات نظامی -•

61ص . این دژ مهم ترین نقطه شهر بود و با دیوارهای ضخیم ازآن محافظت می شد
.  تمجموعه ای از محالت طبقات ممتاز جامعه بود و در وسط آن بازار قرار داش( شارستان)شار میانی -•

. این مجموعه خود دارای دیوار و دروازه بود
قرار این مجموعه محل است. مجموعه ای شامل محالت، باغات و مزارع پراکنده بود( ربض)شار بیرونی -•

ص . ا می شدکوه و رودخانه از فضای بیرونی خود جد: اکثریت جامعة شهری بود و با حصار طبیعی نظیر
61



شهرهای ایرانی

دورهنایدر.استایرانبهاسکندرحملهآنخاصویژگیومیالدازقبلسومقرنشاملهلنی،–پارسیدوره•
ص.هستیممانخودفرشهریاهلنی–پارسیشهرگیریشکلویونانیشهر–دولتباپارسیشهرتلفیقشاهد

62
قرنبابرابری،میالدهفتمقرنتاوشدشروعمیالدازقبلسومقرناواخرازنیزساسانیواشکانیحکومتهایدوره•

شتابسببوراندایننسبیثباتومستقرایرانبراشکانیدولتسلوکی،دولتسقوطبا.یافتادامههجری،اول
62ص.شودمیشهرنشینیفرایندبخشی

63ص.دکردنایفامهمینقشبیرونیشاردرساکنافراداعراب،هجومهنگامبهساسانی،دولتفروپاشیدر•
مینشانرشهمساجدسایروجامعمسجدفضایدرراخودکهبوددینیکارکرداسالمی،شهرکارکردترینمهم•

.داد
64ص.بودسیاسیومذهبیمرکزاسالمی،دورهاوایلدرجامعمسجد•
فکوهی،)شدمیمتبلورسوقهایابازارهاچهارچوبدرعمدتاکهاستاقتصادیاسالمی،شهردردیگرکارکرد•

65ص.داشتعهدهبرراشهرمرکزیخیاباننقشکهداشتقراربازارجامع،مسجدنزدیکیدر(1385
66ص.داشتوجودشدیدیپیوستگیهمبهمذهبوسیاستاقتصاد،بینبازاردر•



یشهرها از قرون وسطی تا ظهور انقالب صنعت: فصل سوم 

طوربه.کردندسپریراافولدورانسال600ازبیشاروپاشهرهایمیالدی،476دررومامپراتوریسقوطبا•
69ص.درباردرونیفسادوبربرهاتهاجم:کردکمکرومامپراتوریسقوطبهعاملدوکلی،

بانوبجازووایکینگهاتهاجمباشمالازاروپا.شودمیآغازغربدروسطاقروندورهروم،امپراتوریسقوطبا•
69ص.شدمحاکآنبرفئودالیسموبازگشتروستاییوضعیتبهوشدمواجهشمالیافریقایاعرابحمالت

جمپنقرندررومامپراتوریسقوطبنابراین،.یافتکاهشاروپابزرگشهرهایکارکردهموجمعیتهم•
اروپادرینیشهرنشچرااینکهعمدةدلیل.یافتادامهسالصدچندکهبوداروپادرشهرنشینیافولآغازمیالدی،
70ص.بودفضاییتعامالتدرکاهششد،متوقف

اماکرد؛میربرقرامنطقهمردمبرایراامنیتمحلیاربابیککهنظامییافت؛ظهورفئودالینظامدوران،ایندر•
ازروزبهروزد،بودنشهرهاازبیرونآنهابیشترکهاربابی،ملکرشدبا.کنندکاراوبرایمردمکهشرطاینبا

70ص.شدکاستهشهرهاجمعیت
شهرهارشدهبوسطاقرونحقوقیواجتماعیعناصرازبرخیبود،روستابرمبتنیاساساًفئودالینظمچندهر•

ماهرجمعیتوسطایی،قرونکهایشهرتدریجبهوشدندخودفرماومستقلکمابیششهرهامروربه.کردکمک
71ص.کردندجذبخودبهراروستاییجمعیتبلندپروازانهو



ویژگی های شهرهای قرون وسطی

کهبوداکلیسشهر،مرکزدرعنصرترینمهمکهاستمعتقدمامفورد•
خراشهایآسمانهمانندبود؛ساختمانهاسایرازبلندترهمواره

.بودمانزآنشهرساختمانبلندترینوسطاییقرونکلیسایامروزی،
72ص

قهطبجهتهمینبه.نامیدندمی«بورگ»راوسطاییقرونشهرهای•
درهکگران،صنعتوورانپیشههنرمندان،:نظیرجدیدیاجتماعی

73ص.شدندمینامیدهبورژواداشتندفعالیتشهرهااین
.داردتأکیدیاروپایشهرهایاحیایدرکاپیتالیسممثبتبرنقشپیرنه•

74ص
درعواقشهرهایوشدگرفتهسرازتجارتتاریکعصرخاتمةبا•

74ص.کردندرشدبهشروعتجاریمسیرهای



د؛ ص در ابتدا، این تجار حق عبور از دیوارهای شهر را نداشتند و خارج از آن داد وستد می کردن•
75

ادی با احیای شهرها بیش از همه در ایتالیا محسوس بود؛ یعنی زمانی که ونیز رابطة تجاری زی•
75ص . بیزانس و کشورهای مشرق زمین برقرار کرد

رفی و جنگ صلیبی به احیای تجارت کمک زیادی نمود، زیرا سربازان آن با خود کاالهای مص•
ی به سرعت در نتیجه بازرگانان شهر. تجملی زیادی از امپراتوری بیزانس به منازلشان می آوردند

75ص . شروع به تجارت کاال از شرق کردند
راً ظاه. از طاعون تحت عنوان مرگ سیاه یاد می شد که جمعیت زیادی را در اروپا از بین برد•

76ص . شروع آن از هند بود که به خاورمیانه گسترش یافت و سپس به اروپا رسید



دوره رنسانس

علم، رنسانس یا نوزایی شامل احیای هنر، ادبیات،. قرن پانزدهم به دورة رنسانس معروف است•
از در این دوره، یادگیری از ارزشهای مهم انسانی شد که یکی. فلسفه، دین و معماری است

76ص . ابزارهای مهم برای رسیدن به این ارزشها، شهر و امکانات موجود در آن بود
، در (رگانیاز فئودالیسم به سرمایه داری باز)دوره رنسانس دوره تغییرات عمده در نظام اقتصادی •

، ولی رنسانس از فلورانس شروع شد. و در هنر و فلسفه بود( ملت–آغاز دولت )نظام سیاسی 
رق اروپا تغییرات آن به سرعت در سراسر اروپای مرکزی و غربی رواج یافت؛ در حالی که در ش

و بخش جنوب اروپا تحت سلطه امپراتوری عثمانی قرار داشت. همچنان فئودالیسم حاکم بود
77ص . عمده ای از شمال اروپا خارج از نفوذ رنسانس بود



رنسانس

نگ فراوانی از ایدئولوژی انسان گرایانه و فرهسمبلها و نمادهای ( 17و 16قرون )در شهر رنسانسی •
78ص . سکوالر پدیدار شد

سطاییوقرونروستاییزندگیورفتبینازکاملطوربهفئودالیسمهفدهم،قرناواسطدر•
78ص.شدپدیدار(شهردرتجارتبرمبتنینظامی)کاپیتالیسمآنهاجایبهشد؛ناپدید



دوره های انقالب صنعتی

کهکشاورزیبهبودبازمانهمتقریباً:صنعتیانقالبوفنیبهبود.1•
شد،رمنجزمینازکارگرانرهاییوغذاییموادبیشترتولیدبه

79ص.کردندرشدبهشروعجدیدیصنایع
معتقدهرششناختیجمعیتمطالعةدرپیشتازدیویس،کینگزلی•

شهریانقالبازتوانمیبعدبههجدهمقرنازفقطکهاست
انقالبکهودبصنعتیانقالبازبعدفقطاواعتقادبه.کردصحبت
80ص.دادرویواقعیشهری



مقایسه شهر  ما قبل صنعتی با شهر صنعتی

84ص . در شهر ماقبل صنعتی، بیشترتأکید بر خاص گرایی است تا عام گرایی•
ری و با ظهور سرمایه دا. فقر در وسط شهر تمرکز یافت و ثروت عمدتاً در پیرامون شهر بود•

ارخانه سرمایه داران صنعتی و کارگران غیر ماهر ک: پیدایش کارخانه، دو گروه جدید ظاهر شدند
85ص . ها



مروند شهرنشینی در قرن بیست: فصل چهارم



میالدی بیش از   2025اکنون بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها ساکن اند و ممکن است تا سال •
87ص . مردم جهان در شهرها ساکن شوند⅔  



مراحل فرایند شهرنشینی

شتابهمرحلبهکهشودمیآغازدوممرحلهشهربهروستاازگستردهمهاجرتوصنایعرشدبا•
88ص.استمعروفشهریرشد

صنعتگسترشازناشیسومجهانکشورهایدرشهرنشینیازایعمدهبخشاینکهمهمنکته•
ورهایکشآنهابهمللسازمانکه)شمالیامریکایواروپاصنعتیکشورهایدر.استنبوده

89ص.بودصادیاقتتوسعهوشدنصنعتینتیجةوپیامدشهرنشینی(گویدمییافته ترتوسعه
بانقالدوراندراروپاییشهرهایرشدازبیشحتیسومجهانشهرهایدرفعلیرشددرصد•

91ص.استصنعتی



نظریه دیویس در مورد شهرنشینی

بههمتاییروسجمعیتاستممکنزیرانیابد؛افزایششهرنشینیولیکنند،رشدشهرهاکهداردامکان•
93ص.باشدکردهرشدآنازبیشتریاوشهریجمعیتاندازههمان

93ص.استنسبیمفهومیشهرنشینیرشدومطلقمفهومیشهریرشدپس•
شهرهایدرکهترتیببدیندهد؛میرویشکلsمنحنییکصورتبهشهرنشینیدیویس،اعتقادبه•

افرایششهریرشدشدن،صنعتیباولی،(sپایینقسمتیعنی)بودآرامبسیارشهریرشدصنعتی،ماقبل
93ص.افتادرشدازدوبارهآنازبعدو(sوسط)یافت

بیننیوزلندردمثال،برای.نیست(مطلقرشد)شهررشدتوقفمعنیبه(نسبیرشد)شهرنشینیتوقف•
حدودبهونداشترشدیهیچ–جمعیتکلازشهرجمعیتنسبت–شهرنشینی،1961-1945سالهای

94ص.ماندباقیدرصد62
هزینهی،شهردرنواحیجمعیتتمرکز.شودنمیتوجهیشهریرشدمثبتپیامدهایبهاوقاتاغلبدر•

درممردمشارکتامکاننتیجهدرکهدهدمیکاهشراخدماتسایروبهداشتبرق،آب،تأمینهای
100ص.یابدمیافزایشسیاسیامور



اسطوره های شهری

کشور به طور کلی، هر قدر: ، شهرها انگلهایی که در هر جا، حتی بدون حمایت اقتصاد رشد می کنند1اسطوره •
100ص . شهرنشین تر باشد، اقتصاد آن قوی تر و مولدتر خواهد بود

ریقا نمونة اف: ، رشد جمعیت شهری افریقای از کنترل خارج شده و بدون توسعه اقتصادی(نیمه اسطوره)2اسطوره •
102ص . بارز منطقه ای است که بدون رشد اقتصادی تغییرات سریع شهری داشته است

ادی الزم جهان فقط به شرطی در آینده کامالً شهری می شود که تغییرات اقتص: ، آیندة کامالً شهری3اسطوره •
هرنشینی هر به عبارت دیگر، آینده هرشهر بستگی به عملکرد اقتصادی آن دارد و سطح ش. برای آن حادث شود

102ص . کشوری وابسته به عملکرد اقتصادی آن کشور است
میلیون 10منظور از کالن شهر، شهری است که : ، رشد سریع کالن شهرها و تسلط آنها برشهرها درآینده4اسطوره •

از تعداد مورد جدیدترین اطالعات سرشماری نشان می دهد که تعداد کالن شهرها کمتر. نفر و بیشتر جمعیت دارد
103ص . انتظار است و این شهرها نسبت اندکی از جمعیت جهان را دارند

ی، بخش عمده در بیشتر کشورهای افریقایی و آسیای: ، بخش عمده فقردر نواحی روستایی(نیمه اسطوره)5اسطوره •
103ص . فقر در نواحی روستایی است؛ اما در امریکای التین، اروپا و امریکای شمالی دیگر این گونه نیست

کامالً بی مورد است ( سرانه یک دالر امریکا در روز)بنابراین خط فقرپیشنهادی بانک جهانی •
Satterthwaite.2005) 104ص . استفاده ازاین معیار سبب کم برآوردشدن میزان فقر شهری می شود



اسطوره های شهری 

نقطهشهریتوسعةکهشودمیفرضاغلب:روستاییتوسعهمقابلنقطهشهریتوسعه،6اسطوره•
برخیاند،سعهتوهایپروژهدرگیرکهسازمانهاییکارکنانبیندر.استروستاییتوسعهمقابل

104ص.هستندشهریتوسعهخواهاندیگربرخیوروستاییتوسعهطرفدار
اصلیلعامفقرگزارشها،ازبسیاریطبق:محیطیزیستتخریباصلیعلتفقر،7اسطوره•

هریشمناطقدرنهوروستایینواحیدرنهرا،آنهاقویشواهدامااست؛زیستمحیطتخریب
105ص.کنندنمیتأیید

کهشودتصورمیچنینگاهی:شهریمشکالتحلوجدیدملینهادهایوسیاستها،8اسطوره•
.استملینهادهایتشکیلوملیجدیدسیاستهایتدویندرگروشهریمشکالتکردنبرطرف

105ص.استنیازمحلینهادهایوسیاستبهامرایندراما



شهریدیدگاه کالسیک جامعه شناسی: فصل پنجم



ی در ظهور جامعه شناسی شهری مربوط به اواخر قرن نوزدهم است؛ یعنی زمانی که جامعه شناس•
هری، عامل اصلی پیدایش جامعه شناسی ش. حال تثبیت خود در بین سایرعلوم اجتماعی بود

107ص . ویژگیهای جهان در حال تغییر بوده است
تماعی در برای پیشقدمان جامعه شناسی شهری سئوال مهم این بود که سازوکار انسجام و نظم اج•

107شهر چیست؟ ص 



نظریه  پردازان کالسیک جامعه شناسی شهری

ان در جهان پیدایش جامعه شناسی دراواخر قرن نوزدهم تالشی بود برای فهم اینکه چگونه می تو•
108ص . شومپیتر انقالب صنعتی را تخریب خالق می نامد. مدرن به نظم دست یافت

ردند، که در این نظریه پردازان برای تحلیل این تغییرات از گونه شناسی دو وجهی استفاده می ک•
ص نیست، در اینجا، ایدئال به معنای کامل و بی نق. جامعه شناسی به آن ایدئال تایپ می گویند

109ص . ایدئال تایپ یک سازه منطقی است. بلکه منظور نوعی مدل است



مارکس:نظریه  پردازان کالسیک جامعه شناسی شهری

109ص.نداشتشهرنشینیمسئلهبهچندانیتوجهانگلسهمکارشخالفبرمارکس•
110ص.دانستمیداریسرمایهراشهردردادهرویتغییراتعاملمارکس•
تغییراتنیزدیکنزچارلز.نبوداجتماعیپردازاننظریهبهمحدودفقطشهردرموردنگرانیالبته•

110ص.کردمینگاهعمیقدودلیباراشهردردادهروی
صنعتیانقالبانگلستاندرراخودزندگیازایعمدهبخش(1883-1818)مارکسکارل•

ص.رداختپاروپادرحادثتغییراتتحلیلبهکهبوداروپاییمتفکراناولینجزءاو.گذراند
110



تونیس

میسازمانچگونهزندگیشهریجامعهدراینکهجملهازمهمیسئواالتغرب،جوامعدرشهرنشینیسریعرشدبا•
111ص.شدمطرحشود؟میبرقرارچگونهاجتماعینظمویابد؟

کوچکاتاجتماعویژگیکهاجتماعیاشافتگمناجتماعیزندگینوعدوتقابلبهخوددرشاهکارتونیس•
111ص.پرداختاست،بزرگشهرهایویژگیکهجامعهیاشافتگزلواست

ازبریدهردفچونشافتگزلدرولیاست،گروهبهآنانتعلقاساسبرافراداجتماعیکنترل،شافتگمندر•
وقوانینسیلهبویعنیگیرد؛میصورتبیرونیعاملیکوسیلهبهاجتماعیکنترلاست،گروهبندهایقیدو

112ص.قراردادیامجازات
توسعهتحلیلاداسترامارکسآشکارانیزتونیسخود.دیدرامارکسهاینظریهتأثیرتوانمیتونیسنظریهدر•

112ص.دانستمیصنعتی
113ص.استوبیخومثبتتغییریکتغییراینکهنبودمعتقدولیدانست،میناپذیراجتنابرافرایندایناو•
113ص.کردندتبعیتاوازبعدیشهریشناسانجامعهکهشدالگوییتقابلروشازتونیساستفاده•
114ص.استخوددنیایدرفردمعنایبهشافتگزلکلی،طوربه•



دورکیم

.بودنوزدهمقرنشهریانقالبشاهدنیز(1917-1858)فرانسویشناسجامعهدورکیم،امیلتونیس،همانند•
همانمکانیکیتگیهمبس.ارگانیکیهمبستگیمقابلدرمکانیکیهمبستگی:دادارائهراتقابلمدلنوعیاو

114ص.استشافتگزلهمانارگانیکیهمبستگیوشافتگمن
114ص.استفردیتفاوتهایبرمبتنیاجتماعینظمدهندةنشانارگانیکی،همبستگیمقابل،در•
سرانجامکهبودمعتقدبود،(تضادوخودبیگانگیازمثل)شهرمشکالتومسائلمتوجهدورکیمگرچه•

115ص.استمکانیکیهمبستگیازبهترارگانیکیهمبستگی
تقسیمعه،جامایندر.استزراعیکوچکجوامعدراجتماعیانسجاماصلیسازوکارمکانیکی،همبستگی•

115ص.استحاکمقویمذهبیباورهایآندروداردوجوداندکیشدنتخصصیوکار
ص.استاجتماعیترقیوپیشرفتارگانیکی،همبستگیدارایجامعهنهایینتیجهکهبودمعتقددورکیم•

116
صمیمیت،تنرفازبین:ازاستعبارتشدارائهدورکیموتونیسشهریجامعهازکهتصویریکلی،طوربه•

ستگیهمبشدنجایگزینقراردادی،روابطظهورخانواده،اقتدارکاهشروابط،درکشمکشوتضادظهور
116ص.رکمشتتجربةبرمبتنیهمبستگیجایبهکارکردیوابستگیهمبهوتمایزبرمبتنی

117ص.مهستیفردیترشدواجتماعیتمایزرشدشاهدشهردرکهبودندمعتقددورکیمهموتونیسهم•



وبر

خودکفاشکمابیمردمروستادر.استبازرگانیوتجاریروابطبرمبتنیشهریاجتماعوبر،نظراز.•
118ص.هستند

خودخاصونقانودادگاهدارایبایدواقعیشهرکهبودمعتقدوبر.استمستقلنسبتاًشهریاجتماع.2•
119ص.باشدداشتهسیاسیاستقاللحدودیتاحداقلوبوده

مردمکهبودایناومنظور.باشدانجمنهاوروابطازمرتبطیشکلدارایبایدشهریاجتماعوبرنظربه.3•
مشارکتان،خودششهرحیاتدرکهکننداحساستاباشنداجتماعیسازمانهایوروابطدرگیربایدشهر

119ص.دارندداریمعنی
مینظرهبمرتبطنیزاکنونشهری،مقرراتوبازاروجودمانندوبر،نظرموردمالکهایازبرخیاگرچه•

120و119ص.استشدهمنسوخوقدیمیبسیارنظامیاستحکاماتوجودمالکرسند،
120ص.استوبرمدلدرویژگیترینمهمبازرگانی–تجاریروابطحاکمیت•
121ص.دادنمیزیادیاهمیتخودزمانصنعتیشهربهوبر•



زیمل

بهعمراواخردروداشتدانشگاهیمحافلدرایحاشیهزندگیحیات،زماندر(1918-1858)آلمانیشناسجامعهزیمل،•
121ص.شدمنصوباستراسبورگدردانشگاهاستادیمقام

نگرشوعینشهردراونظربه.پرداختانسانهاتفکرنحوهبرشهردرزندگیآثارشناساییبهخودمعروفمقالهدرزیمل•
122ص.استپولیاقتصادیرشدوزمانمحاسبهازناشیکهشودمیپدیداردلزدگی

شهراصلیهایویژگیشناساییبهوبرکهحالیدر.پرداختجدیدعصردرشهریزندگیتجربهبررسیبهزیملواقع،در•
درزندگیهتجربکهبودموضوعایندرکدرجستجوی«ذهنیحیاتوشهرکالن»:نامبهخودمقالهدرزیملبود،مندعالقه
123ص.داردمردمرفتاروتفکربرنحوةتأثیریچهشهر

بهکند؟دبایچهشهریفردعقالنی،رفتارانتظاروقدرتمندمحرکهایاینمیاندرکهکندمیمطرحرامهمسئوالایناو•
124صکنید؟کمکاستشدهمشکلدچارخیاباندرکهکسهربهتوانیدمیشماواقعاًآیاتر،سادهعبارت

بیناو.دهدمیاننشواکنشرویدادهاومسائلبهنسبتخویش،سرباخویشقلبجایبهشهرکالنساکنزیملتعبیربه•
شبیهآدمینی،عقالروابطدرولیاست،فردیتبرمبتنیعاطفیروابطاست؛قائلتفاوتعقالنیروابطوعاطفیروابط

125ص.استشمارهیک
شافتگزلهبشافتگمنازانتقالوشودمیبیشترآندرفردیآزادیشودمیبیشترگروهیکحجمهرچهاواعتقادبه•

125ص.استآزادیبهنیلنوعی



ارزیابی نظریات متفکران اروپایی

:قوتنقاط•
شهرکهندداشتاصرارآنانکهباشداینکالسیکپردازاننظریهقوتنکتهترینمهمشاید.1•

126ص.استشناختیجامعهمطالعاتبرایمهمیموضوع
رشهواستویژهوخاصآن،درزندگیوشهرکهبودندمعتقدپردازاننظریهاینتمام.2•

127و126ص.کندمیتقویتراعقالنیتودهدمیافزایشراآدمیانتخابهای
127ص.کردندمشخصراشهریشناسیجامعهاصلیهایدغدغهپردازان،نظریهاین.3•
ص.دادمیلتشکیشهریزندگیوشهرتحلیلراآثارشاناساسیهایپایهمتفکران،اینهمه.4•

127



127ص . می دانستپتانسیل توسعه دورکیم زندگی در شهر را مملو از •
128ص . شهرها، فرایندهای ذهنی مشابهی به وجود می آورند–به نظر زیمل تمام کالن •



شمالیجامعه شناسی شهری در آمریکای: فصل ششم



مکتب شیکاگو

–روانیمدهایپیامورددرزیملنظریانتأثیرتحتشدتبهورت،لوئیسخصوصبهشیگاگومکتباعضای•
130ص.بودندشهریزندگیاجتماعی

سازمانییبباعثوکردهایجادعصبیتحریکاتخودساکنانبرایشهرکهاستاینبرمبنیزیملنظریة•
131ص.استشدهاجتماعی

.نیستندشدهاختهشنچندانکهاستاینگارانهمردممطالعاتدادانجامشیکاگومکتبکهتحقیقاتیازدیگرنوع•
جنبهزمینهدرنگارانهمردممطالعاتازایمجموعه1920دههازکرد،مطرحپارککهسئواالتیبهپاسخبرای
,Hannerz)هانرزراآنهاازایخالصهکهشدانجامشیکاگوشهردرزندگیگوناگونهای اثرخوددر(1927
,Thrasher)تراشرتحقیقمطالعات،اینترینمعروف.استکردهارائه شهردرتبهکارانهباندهایدرباره(1927

.استرفتهگصورتمشارکتیمشاهدهروشازاستفادهبانگارانهمردممطالعاتاینتمام.استبودهشیکاگو
انسانولیاست،تهپرداخبدویاقواممطالعهبهعمدتاًتاکنونانسان،علمعنوانبهشناسیانسانکهبودمعتقدپارک
132ص.باشدتحقیقبرایجالبیموضوعتواندمینیزشهری

کهرسدمینظرهبترتیب،بدین.استبودهطبقاتیدروندرگروهیدرونپیوندهایبرمکتبایناصلیتأکید•
شناسیبومراخودترهیافشیکاگو،مکتباعضای.باشداسپنسرودارویننظریاتشیکاگو،مکتبمباحثکانون
134ص.نامیدندانسانی



بوم شناسی شهری

بوم . سانی پرداختبرای فهم بهتر مفهوم بوم شناسی شهری، الزم است ابتدا به تعریف بوم شناسی ان•
135ص . شناسی انسانی عبارت است از مطالعه آثار اجتماعی محیط



نظریه پردازان مکتب شیکاگو

وورت،برجسپارک،:نظیر)شناسانجامعهشهری،شناسیبومزمینهدرپیشگاممحققان•
136ص.دانانجغرافینهبودند،(شیکاگومکتباعضایسایر

136ص.شناسندمیامریکادرشهریشناسیجامعهگذاربنیانراپارک•
.بودمندالقهعشهرنشینانزندگیشیوةیاشهردرانسانسازگاریمختلفالگوهایبهپارک•

136ص
استالزمیابند،تجمعمحلیکدرانساناززیادیتعدادوقتهرکهبودمعتقددورکیم•

137ص.گیردصورتایپیچیدهکارتقسیم
ص.هستزنیاخالقیسازمانیاست،فیزیکیسازمانیاینکهبرعالوهشهرپارکعقیدهبه•

138
عاطفیواساحسکمتروشدهترعقالنیانسانهاتاشودمیسببشهردرزندگیاو،اعتقادبه•

139ص.شوند
یناکوچکمحیطهایدرولیاند،فرصتدارایشهردرهانابغههمنومنحرفانسانهایهم•

140ص.نیستگونه



تحلیل پارک از فضای شهری

141ص.به اعتقاد پارک، شکل شهر تحت تأثیر فرایند رقابت و جابه جایی جمعیت در شهر است•
:پارک معتقد بود که این فرایند به صورت چرخه ای از مراحل زیر است•
141ص . برای مثال، رقابت بین، گروههای قومی مختلف در یک منطقه: رقابت( الف•
141ص . وقتی که یک گروه مسلط شده و بقیه مجبور می شوند که منطقه را ترک کنند: سلطه( ب•
141ص . این گروه جدید خود را به عنوان تنها گروه در منطقه تثبیت می کند:  جانشینی( ج•
141ص . این گروه وارد مناطق دیگر می شود و چرخه از اول شروع می شود: تهاجم( د•
142ص . او معتقد بود که در شهر نیز تنازع بقا وجود دارد•
142ص . ندجانشینی یاد می کرد–جامعه شناسان شیکاگو از این فرایند جابه جایی جمعیت به تهاجم •



نظریه مناطق متحدالمرکز

شهریدرشمدلاجتماعی،داروینیسموشناختیزیستاصولاساسبربرجسارنستواقع،در•
143ص.استرشدحالدردائماًجمعیتی،فشاراثربرشهرکهداشتاعتقادوکردمطرحراخود

کهالمرکزدمتحهایدایرهازایمجموعه.استخاصیمنطقتابعشهرفیزیکیشکلاو،اعتقادبه•
ساکنانواستخاصیکارکرددارایایحلقههر.داردقرارتجاریمنطقهآنوسطدر

144ص.داردمخصوصی



ومنطقه گوناگون مشاهده شده توسط برجس در شیکاگ5

145ص . منطقه تجاری مرکزی که در بخشهای عمده فروشی و خرده فروشی در آن قرار دارند.1•
منطقه گروههای مهاجر در این. منطقه انتقالی که ویژگی اصلی آن رکود و وخامت اجتماعی است.2•

145ص . زندگی می کنند
ص . تمنطقه مسکونی کارگران کارخانه ها که عمدتاً این منطقه در اختیار نسل دوم مهاجران اس.3•

146
این منطقه از منطقه خانه های مسکونی مطلوب که نسبتاً افراد این منطقه ثروتمند هستند، خانه های.4•

146ص . نوع تک واحدی و ویالیی است
ند که هر در این منطقه افرادی زندگی می کن. منطقه افراد سفر کننده که ورای محدودة شهر است.5•

147ص . روز مسافت بین خانه و محل کار را طی می کنند
رد، یعنی هر برجس برای تحلیل این حلقه های متحد المرکز از فرایند تهاجم و جانشینی استفاده می ک•

یک به خود اجتماعی تمایل دارد که منطقه خود را از طریق تهاجم به منطقه بیرونی نزد–گروه اقتصادی 
146ص . گسترش دهد



ین بود که بزرگ ترین مشکل مدل او ا. پرداختندنقد نظریه برجس محققان زیادی به 1940در دهة •
147ص . این مدل قابلیت تعمیم اندکی داشت

ئودالی است شوبری معتقد است که الگوی اروپایی حضور طبقه باال در وسط شهر، تداوم سنت ف•
148ص . که در شهرهای امریکا وجود ندارد



نظریه قطاعی

رد و این نتیجه گرفت که در تمام شهرها یک الگوی کلی در زمینة قیمت خانه ها وجود داهیت•
مهم ترین به اعتقاد او در تحلیل رشد شهر،. الگو به صورت قطاع است نه حلقه های متحدالمرکز

یر خود عامل خانه هایی اند که باالترین اجاره را دارند، زیرا آنان کل شهر را به دنبال خود و در مس
149ص . می کشند



نظریه چند هسته ای

تمرکزدلیلبهت،داشبسیاریپیشرفتشیکاگو،شناسانبومکاربادرمقایسههیتمطالعهاگرچه•
وسطازهمصنعتیمناطقکهبوداینهیتتصور.استمحدودیتدارایمسکونی،قطاعهایبر

ص.نکردسیبرررافرضیهاینهرگزاوولیکنند،میحرکتبیرونبهپرتوییصورتبهشهر
150



نظریه مناطق متحدالمرکز معکوس

Brunn)همکارانشوبرانکهراالگوهااینازیکی• et al.)مناطقمدلکردند،پیشنهاد
ماقبلشهرهایدرومتحدالمرکزمناطقمدلبرعکسدقیقاًمدلاین.استواژگونمتحدالمرکز

152ص.بیمذهیادارندسیاسی–اداریکارکردیااساساًکهشهرهایییعنیاست،حاکمصنعتی



نظریه ورت

را به آزمایشگاهی اعضای این مکتب تحقیقات دانشگاهی را به خیابان بردند و شیکاگو. یکی از اعضای مهم مکتب شیکاگو بود( 1952-1897)ورت•
153ص . برای مطالعه مسائل و فرایندهای شهری تبدیل کردند

د که ورت ضمن تمجید از وبر پارک مدعی ش. تعریف نظری جامعی از شهر و زندگی شهری از دیگر مواردی است که در مقاله ورت ارائه شده است•
ه روستایی قرار او معتقد به زنجیره ای است که در یک قطب آن، شهرگرایی و در قطب دیگر آن جامع. پیش از او نظریة منسجمی از شهر ارائه نشده بود

155ص . دارد
:حجم جمعیت( الف•
156ص . به اعتقاد ورت، حجم بزرگ جمعیت سبب بروز تنوع در ویژگیهای فرهنگی و شغلی در شهر می شود.1•
156ص . تنوع فرهنگی ناشی از جمعیت زیاد، نیاز به کنترل رسمی مثل دادگاه را پدید می آورد. 2•
156ص . جمعیت زیاد نیاز به افزایش تخصص دارد؛ بنابراین، الزم است تا مشاغل متنوعی، مانند راننده تاکسی پدید آید. 3•
156ص . می نامدی قطعه بندی اجتماعتخصصی شدن سبب می شود تا روابط انسانها بیشتر مبتنی بر منافع شود و این چیزی است که ورت آن را . 4•
156ص . حتی ظهور کنترل رسمی مانع از این نمی شود که درجمعیتهای بزرگ، بی نظمی و بی سازمانی وجود نداشته باشد. 5•
اده می گران استفنگاه سر و بی تفاوت موجود در شهر وسیله ای است ک هشهرنشینان از آن به عنوان ابزاری برای ایمن کردن خود در مقابل انتظارات دی•

157ص . کنند
157ص . استتأثیر حجم بزرگ جمعیت بر زندگی اجتماعی یکی از پیامدهای تراکم جمعیت، تشدید : تراکم جمعیت( ب•



نظریه ورت

تحت ورتجا بنابراین، به اعتقاد ورت، ساکنان شهر نوعی تندنویسی ذهنی پیدا می کنند؛ در این•
158ص . استتأثیر مباحث زیمل 

رهای از دیدگاه ورت، تراکم جمعیت سبب افزایش خشونت، جرایم و حتی خودکشی در شه•
158ص . بزرگ می شود

لیل آن د. جمعیت شهری در مقیاس گسترده ای با عدم تجانس مواجه است: ناهمگونی جمعیت( ج•
159ص . هم وجود گونه های شغلی و طبقات مختلف اجتماعی در شهر است

زندگی پدید به نظر او، زندگی شهری ویژگیهای شخصیتی و نگرشهای خاصی در فرد نسبت به•
160ص . می آورد و نیز هوبتهای اجتماعی قوی را دچار فرسایش می کند



ارزیابی نظریه شهرگرایی ورت

داد،رویعتیصنمهاجرپذیرشهرهایدربیستمقرناولنیمةدرکهفراوانیتغییراتبهتوجهبا•
مطالعاتدرانآناکثر.کردندتوجهشهریزندگیمنفیهایجنبهبربیشترشهریمحققاناغلب
روانیریبیماطالق،خودکشی،باراآنوکردندمیتأکیدشهردرمردماجتماعیانزوایبرخود

161ص.دانستندمیمرتبطغیرهو
دروایتوتفویلیاممطالعهبعدمدتیولی.استاثرگذارفراوانیمحققانبیندرورتمقالههنوز•

ص.داردیاتحادامهشهردرسنتیفرهنگهنوزکهدادنشانبوستونشهردرایتالیاییهامحلهمیان
162



نقد دیدگاه مکتب شیکاگو

:برخی از انتقادات وارد بر مکتب شیکاگو بدین شرح است•
164ص . بوده استجهت گیری نظری آنها نوعی تأیید بوم شناسی انسانی. مکتب شیکاگو فاقد جهت گیری نظری روشنی بوده است.1•
ماعی است که اصل به نظر آنان، شهر یک ارگانیسم اجت. نظریات پارک و همکاران او در مکتب شیکاگو بسیار جبرگرایانه بوده است.2•

164ص . مبارزه برای بقا در همه جای آن حاکم است
ی گیاهی و جانوری به عبارت دیگر، آنچه درمورد بوم شناس. برخی منتقدان عقیده دارند که این نظریه بیش از حد زیست شناختی است. 3•

164ص . صدق می کند، الزاماً درمورد انسان مصداق ندارد و نمی تواند تبیین کنندة رفتار آدمی باشد
164ص . در واقع این مکتب با اتخاذ رهیافت زیست شناختی، از نقش فرهنگ و نمادها در حیات شهری غافل مانده است•
ونه است؟ اما آیا واقعاً این گ. اگرچه مدل برجس مبتنی بر شهر شیکاگو بود، او مدعی بود که این مدل در مورد هر شهری صادق است. 4•

165ص 
حقیقات نشان داده به عالوه، منتقدان تکیة مکتب شیکاگو، رقابت بی حد و حصر و جا به جایی جمعیت را زیر سئوال می برند؛ زیرا ت. 5•

165ص . است که این عوامل در همه شهرها و همه زمانها تأثیرگذار نیستند
م پاشیدگی خانواده، از به طور کلی، اعضای مکتب شیکاگو نسبت به زندگی شهری نظری منفی داشتند و معتقد بودند که جرایم و از ه. 6•

165ص . جمله تجلیات بی سازمانی اجتماعی در شهر هستند
.  جس کاسته شودسرانجام، این انتقادات سبب شد که به مرور زمان از اهمیت دیدگاه زیست محیطی پارک و نظریة مناطق متحدالمرکز بر•

165ص 



مقایسه نظریات کالسیک با تحقیقات جدید

:در کل، موضوعات اساسی مورد توجه نظریه پردازان کالسیک بدین شرح است•
ود که تحمل بر اساس نظریة شهری اولیه، درون گرایی و تنوع اجتماعی حاکم بر شهر سبب می ش: تحمل در شهر.1•

166ص . شهر بیشتر باشد؛ در حالی که در محیطهای کوچک، تنگ نظری و حسادت بیشتر است
ابط شهری، اغلب نظریه پردازان کالسیک مدعی بودند که ویژگی رو: از بین رفتن احساسات انسانی در شهر.2•

166ص . تنهایی، بی تفاوتی و گمنامی است
این بود ( و ورتزیمل، پارک)شاید بحث برانگیزترین ایدة نظریه پردازان کالسیک : تراکم وپاتولوژی شهری. 3•

مثل )اعی یا رفتار ضد اجتم( مثل بیماری روانی)که در شرایط تراکم جمعیتی، انسانها دچار بی نظمی روانی 
168و 167ص . می شوند( پرخاشگری یا جرم

، دل مردگی یکی دیگر از فرضیاتی که نظریه پردازان کالسیک مطرح کردند: کسالت و دل مردگی شهری.4•
168ص . شهری است

رهنگی بین مارکس و انگلس به تفاوتهای ف. به طور کلی، هر یک از نظریات کالسیک شهری محدودیتهای دارد•
ص . دانستندشهرهای غربی و شرقی توجه کردند، اما پایه تمام ویژگیهای جامعه شهری را در سیستم اقتصادی می

168



ی شهریاقتصاد سیاس: جامعه شناسی شهری جدید: فصل هفتم



دیدگاه اقتصاد سیاسی شهری

نظارت می کند؛ به اقتصاد سیاسی بخشی از دانش اقتصادی است که به رابطة میان سیاست و اقتصاد•
170ص .ویژه در زمینه نقش قدرت در تصمیم گیریهای اقتصادی

بسیار مؤثر بوده در پیدایش جامعه شناسی شهری جدید، نظریات فیلسوف فرانسوی لوئیس آلتوسر•
ظریات به دنبال این جریان، دیدگاههای جدیدی در زمینة مسائل شهری پدیدار شد؛ نظیر ن. است

خود کوشید تا انتقادات  (Saunnders, 1986)پیتر ساندرز در نظریه اجتماعی و مسئلة شهری 
د دارای یک بیشتری بر جامعه شناسی شهری سنتی وارد کند؛ از جمله اینکه هر رشتة علمی بای

171ص . موضوع نظری باشد
یکی می به عالوه، طرفداران اقتصاد سیاسی مدلهای زیست محیطی را غیر تاریخی و آن را مکان•

172ص . دانند



نظراتالفاختآوردند،رویمارکسیسمچهارچوببهشهرتحلیلبرایکهکسانیبیندرالبته•
عقیدهودند،بفرانکفورتمکتبوارثانکهآنانازبرخیمثال،برای.استداشتهوجودفراوانی
.کندشهریمسائلهمفبهکمکیتواندنمیسنتیمارکسیسمساختاریبرعناصرتأکیدکهداشتند

شرایطازتقلمسهااندیشهوهاایدهآناساسبرکهگرفتندپیشدرنئوهگلیرهیافتنوعیآنان
174ص.هستندزندگیمادی



اصول حاکم بر اقتصاد سیاسی شهری

تی است که افراد پیدایش شهر و رشد آن ناشی از فرایندهای طبیعی نیست، بلکه ناشی از تصمیما.1•
175ص . و سازمانهای قدرتمند و ثروتمند اخذ می کنند

176ص. تضاد در مورد توزیع و منابع و امکانات، تأثیر زیادی بر شکل و ساختار شهر دارد.2•
یانجی مقامات محلی به واسطه م. حکومت کماکان نقش مهمی در زندگی شهری ایفا می کند. 3•

176ص . گری در تصاد بین گروههای مختلف، نقش مهمی بر عهده دارند
176ص . استبروز تغییرات در ساختار اقتصادی الگوی رشد شهری به شدت ناشی از . 4•
176ص . قرار دارد( کشور، دولت و ملت)هر شهری در داخل ساختار سیاسی بزرگ . 5•
بکة اقتصادی ملی اقتصادهای محلی مستقل از هم نیستند، بلکه به هم مربوط اند و بدین ترتیب ش. 6•

177و 176ص . و بین المللی را تشکیل می دهند



کاستلز: نظریه پردازان اقتصاد سیاسی شهری

شهریجمعیتجهانی،بازاردارایواطالعاتیاقتصادبرمبتنیشهرهایدرکهاستمعتقدکاستلز•
ازایدبکهحالعیندرشهرهانظراو،به.کاهشنهاستافزایشحالدربیشترحاشیه،درواقع

حفظراخودتهویفرهنگی،لحاظازبایدباشند،اطالعاتتبادلجریانبهوابستهاقتصادیلحاظ
182ص.کنندتکیهخودتاریخیهایریشهبرکرده،



دیوید هاروی: نظریه پردازان اقتصاد سیاسی شهری

استماعیاجتبرجستهمتفکرانازانگلیسی،دانجغرافیهاروی،دیوید•
دراو.دشکمبریجدانشگاهازجغرافیادکتریاخذبهموفق1961درکه

مهمینقشآکادمیکرشتهیکعنوانبهمدرن،جغرافیگیریشکل
184ص.استداشته

عیاجتماتضاداهمیتبرواستتاریخیشدتبههاروینظریهزیرا•
روریضشهرتوسعهفهمبرایاودیدگاهاز.داردتأکیدشهریدرتوسعة

.کرددرکراگذاریسرمایهجریانوداریسرمایهتولیدشیوةکهاست
185ص

عاموقمطلامریوداردمکانوزمانبهبستگیعدالتکهبودمعتقداو•
186ص.نیست



تلفیق دیدگاه ها در جامعه شناسی شهری جدید

یت، باعث اساس نظریه فرهنگ گرایی این است که تفاوت در سازمان اجتماعی، مانند تراکم جمع•
رد تأثیر شهر تفاوت در ماهیت تجربه افراد و شیوه تعاملشان می شود و این اساس نظریة زیمل در مو

189ص . بر حیات ذهنی بود
ی آن را در روابط دغدغه اصلی اقتصاد سیاسی مسئلة توسعه نیافتگی بود و این دیدگاه علت اصل•

190ص . ساختاری می دانست
190ص . آنان شهر را واحد مستقلی می دیدندبزرگ ترین اشتباه فرهنگ گرایان این بود که •



روان شناسی اجتماعی در شهر: فصل هشتم

باکهردندکمیفرضبیستمقرناوایلونوزدهمقرناواخراجتماعیپردازاننظریهتمامتقریباً•
گمنقابلهایتبهمنظوراینبرایواستکردهاساسیتغییراتمردمپیوندهایمدرنیته،دورةآغاز

میاشارهارگانیکیمبستگیهبامکانیکیهمبستگی،کاپیتالیسمبافئودالیسم،شافتگزلباشافت
193ص.کردند

ن تعمیم انتقاد گانس از ورت این است که مطالعه مردم در مرکز شهر را نمی توان به تمام مناطق آ•
196ص . داد



کلود فیشر

ر رواج فیشر دیدگاه دیگری معروف به نظریة خرده فرهنگی را ارائه کرده که در سالهای اخی•
199ص . بیشتری یافته است

به . واهد بودبه تعبیر او هر چقدر یک مکان شهری تر باشد، تنوع خرده فرهنگی در آن بیشتر خ•
200ص . ودعبارت دیگر، هر چقدر جمعیت بیشتر باشد، تجربه خرده فرهنگی شدید تر خواهد ب

202ص . به اجمال نظریة فیشر نوعی تلفیق نظریات ورت و گانس است•



کوین لینچ و تصویر ذهنی

اساسیوالسئچندبهشهرازتصوردرکتابتی،.آی.امدرریزیبرنامهاستادلینچکوین•
,Lynch)پرداخت 1960) دارند؟آندرموجودبناهایوخودمحیطازادراکیچهمردم:

203ص
شناسیروان.استگشتالتمکتباصولبرمبتنیشهریفضایساختارمورددراونظریه•

میدانجداگانةاجزاءچگونهانسانهاماکهاستاساسیسئوالاینبهپاسخدنبالبهگشتالت
204ص.کنیمتبدیلمعنادارومتحدکلیکبهراخودادراکی

ساکنانبهذهنیرتصویارائةقابلیتلحاظبهشهرهاکهرسیدنتیجهاینبهخودمطالعهازلینچ•
205ص.دارندهمبازیادیتفاوتخود،

میجودوبهامنیتاحساستنهانهباشدمشخصوواضحذهندرکهمحیطیلینچنظربه•
206ص.کندمیافزونراانسانیتجاربشدتوعمقبلکهآورد،

دارندشهرازتریکاملتصویرپایین،طبقهبامقابسهدرشهریمتوسططبقهساکنان،اصوالً•
207ص.داردوجودگانهپنجعناصرازبیشتریتعدادشانذهنینقشهدرمعموالًو



لوفلند

شدنیخصوصوظاهریهاینشانهها،غریبهدنیایبررسیبهشهراجتماعیتحلیلدرلوفلند•
209ص.استپرداختهعمومیاماکن

یاکهتاسمسلطویژگییکدارایمسکونیمحلههرکهگفتتوانمیتروسیعمقیاسدر•
ازیکهاییموزایتجمعراشهرکهپارکتعبیرهمانماننداست؛نژادیاوسنیاطبقهبرمبتنی

هایشافتگمنشافتگزلایندروندرتوانمیکهطوریبهدانست،میکوچگدنیاهای
210ص.یافتبسیاری



مامفورد

قتصادی مامفورد به عنوان یک مورخ، به شدت، مخالف نظرات هانری پیرنه بود و او را جبرگرای ا•
ل اقتصادی می دانست و به طور کلی، مخالف کسانی بود که پیدایش شهر را صرفاً ناشی از عوام

212ص . می دانستند



جیکبز

:ازاندعبارتاند،شدهطرحجیکبزآثاردرکهموضوعاتیازبرخی•
شدتبهوهریشزندگیشیفتهکرد،میزندگینیویورکدرجیکبزکهزمانیاز:تنوعوشهر.1•

برایشهرپسگذارند،میتأثیرشهرخلقدرافرادتمامچوناو،نظربه.بودشهرساکنانمجذوب
216ص.داردکردنعرضهبرایچیزیکس،هر
بروزبرایفرصتیباشد،داشتهوجود«خیابانرویچشم»کافیاندازهبهاگرکهاستمعتقداو•

ایدئالهرشمامفورد،تعبیربه.بایدمیافزایشمردمامنیتاحساسوداشتنخواهدوجودجرایم
مراقبتاو.دکنایفاراپلیسنقششهروندیهرونیابدوقعجرمیکهاستشهریجیکبزنظراز

217ص.دانستمیامنیتتأمینسازوکاربهترینراهاهمسایه
میفراهمرینوآووخالقیت،کارافرینیرشدبرایرامناسبیزمینهمتنوعمحله،جیکبزنظراز•

218ص.کند



نظرات جیکبز

به طرح این سئوال ساده پرداخت  (Jacobs, 1969)جیکبز در اقتصاد شهرها : شهر و اقتصاد. 2•
موضوعی که چرا برخی شهرها رشد می کنند، ولی برخی دیگر دچار رکود یا افت می شوند؟ این

220ص . است که بسیاری از مورخان از زمان هردوت به آن توجه گردند
شهرها : وددر تعریف و تمجید از شهر، یک قدم فراتر می رجیکبز، شهرها و ثروت مللدر کتاب •

. کشوری استنه فقط در تاریخ نقش ایفاد کرده اند، بلکه شهر موتور محرکه توسعه اقتصادی هر
220ص 

فاوت آراء یکی از نکاتی که جیکبز در مطالعات خود به آن اشاره کرده، ت:  ارزشهای بنیادین. 3•
ه تمایز بین او بر این اساس، نظریه مربوط ب. بین کارآفرینان محلی و مقامات دولتی شهری است

221ص . تجارت و حکومت را ارائه کرد
221ص . بدون تجارت، ثروتی وجود ندارد و بدون نظم و قانون، تجارتی روی نمی دهد•



نظرات جیکبز

221ص.دهدنمیرویتجارتیقانون،ونظمبدونونداردوجودثروتیتجارت،بدون•
نظامردعملککهاستمدعیجیکبزاقتصادها،ماهیتکتابدر:اقتصادینظامویژگیهای.4•

قوانینوصولاسرییکاساسبراقتصاد.استطبیعتبرحاکماصولهمانبرمبتنیاقتصادی
لبخواهیدآنعملکردوکندمیعمل(اصالحیخودیااستمراروتداومگسترش،توسعه،)جهانی
222ص.نیست

مهمهموارهلکهبنیست،آفرینمشکلنفسهفیشهرکهبودمعتقدشهریاقتصاددانعنوانبهاو•
اینازاکیحتاریخیشواهداو،اعتقادبه.بودخواهدواستبودهبشرتاریخدرثروتمولدترین
ثروتویازنلحاظازکهدیگرشهرهایباشهراینکهاستزمانشهرتوسعهبیشترینکهاست

223ص.شودتجارتومبادلهواردهستنداوهمانند



مباحث دیگر فرایندهای اجتماعی در شهر

دو.تاسخصوصیوعمومیاماکنبینتمایزموجود،بندیهایتقسیمترینمهماز:عمومیاماکن.1•
225ص.استجمعیقابلیتورویتقابلیتحوزهدواینبینتمایزدرمهممعیار

امورازترمهمعمومیامورآن،شهروندانذهندرکهاستایجامعهموفقجامعهروسونظربه•
225ص.باشدشانخصوصی

خوبراودخکاربتواندتاداردسوممکانهایبهنیازشهرکهاستمعتقداولدنبرگریراستا،همیندر•
227صاست؛پارکیاشاپکافیمانندعمومی،نیمهیاعمومیمکانسوم،مکان.دهدانجام

حتیوورودیکددروازه،ماننددفاعی،خاصمعمارینوعباهامحلهاین:دروازهدارایاجتماع.2•
230ص.ثروتمندندآن،ساکنانواندشدهجداخوداطرافمحیطازدیوار،

و1970هایدههکلی،طوربه.هستندشهردرمهمعمومیاماکنازیکیپارکها:عمومیپارکهای.3•
231ص.استبودهشهرهاازبسیاریدرعمومیپارکهایاحیایدوراناوج1980


