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پاریس«یشهرشناسیجامعهموسسهدرپژوهشبرایپیشنهادهاییازاستآزادیبرگردانمقالهاین
نامورمذکمقالهدر.استیافتهانتشارفرانسهشناسیجامعهمجله1968ژوینوآوریلشمارهدرکه

استیافتهانتشارموسسهنامتحتواستنشدهذکرنویسندگان



شهرهاهدربارپژوهشکهاستشدهسببشهریزندگیسبکوشهرهاتوسعهتنوعووسعت•
اکثردرردگیمیبهرهعلمیمختلفشعبازبیشکههابررسیایننهاییهدفیابد،افزایش
.استشهریریزیبرنامهوساختزمینهتهیهموارد،

هدف نهایی بررسی ها تهیه زمینه ساخت و نامه زیری 

شهری



اینکهبدون.تاسیافتهاختصاصانسانیعلومبهوسیعیبسیارجایها،بررسیاینازبسیاریدر•
برنامهئولمسسازمانهایکهاستایگونهبهویژگیاین.باشدمعینروشنیبهآنکاربردحدود
انتظارودبخواهنچهریزانبرنامهوشهرسازانومهندسانازکهدانندمیخوبیبهسراسریریزی

هایبررسیهزمیندرداناناقتصادوترمشکلبسیارکهآنحالباشند،داشتهمطالعاتیسریچه
ومعمارانشدنروبروهنگامکههاستتردیدوابهامهمین.کنندبیاندارندانتظارشهری

.گرددمیآشکارخوبیبهاجتماعیعلومکارشناسانباشهرسازان



ضمنهککهآنستمنظوربلکهنیستشهردربارهکلینظریهیکطرحبحثاینازهدف•
ارتباطدرریشهشناسیجامعهزمینهدرپژوهشیپیشنهادچندشده،انجامتحقیقاتنقدوبررسی

کنیم،ارائهشهرنشینیتوسعهبا

یپیشنهاد های پژوهش



وزندگییوهشمیانمناسباتمسالهمحوربرداردشناسیجامعهجنبهکههابررسیاینترینعمده•
.سازیمنروشرامفهومدوایناستالزمچیزهرازقبلبنابراین.زندمیدورشهرنشینیتوسعه



های زندگی و توسعه شهرنشینیشیوه : بخش اول

توسعهبارابطهدرزندگیهاشیوهتحولمورددرجهانمختلفنقاطدرکهمختلفیهایبررسی•
روزمرهیزندگازثابتومطلوبالگوییعنوانبهرازندگیهایشیوهامدهعملبهنشینیشهر

.ازدسمیمستثنیآنازراتاریخبحرانیلحظاتومنفردخصوصیاتودهدقرارتوجهمورد



ورفمصمسکن،کار،بارابطهدرآنروزمرهزندگیشکلگروه،یکزندگینحوهازمنظور•
.دهدمیتشکیلراهاپژوهشایناصلیمحورکهاستاجتماعیروابط

•

نحوه زندگی یک گروه 



درکهشویممیمتوجهابتداهمانازهاپژوهشایندردقتبا•
اسیشنجامعهبراساسشهریشناسیجامعهموضوعمواردبسیاری
شدهمطرحواحدیامرصورتبهدوهروشدهاستوارعمومی

.است



فصولوولاصبامنطبقغالباشهریزندگینحوهبابدرهاییبررسیمحتوایدیگرعبارتبه•
دریخانوادگشناسیجامعهمانند)شودمیتقسیممنوالهمانبرواستعمومیشناسیجامعه

لیکن(...اهاداری-کارگرانکسبه،قبیلازشهرنشیناجتماعیهایگروهمورددربررسی،شهر
شدهوجهتکمترخودخاصمختلفمظاهرباویژهموجودیتیکعنوانبهشهرنشینیحیاتبه

.است

عنوان حیات شهرنشینی به
یک موجودیت ویژه



اسیشنجامعهحدازآمدهعملبهخانواریتکیهامسکن»مورددرکههاییبررسیطرفی،از•
جامعهجموعممتوجهبیشتربررسیاینزمینهکهچرارود،میفراترکلمه،اخصمعنایبهشهری

عملبهآنهایویژگیومسکنبابدرکهمطالعاتیحتیومعینشهریچهارچوبنهاست
کلیهایدیدگاهازراممکنمسائلزیرا،استخارجشهریشناسیجامعهحدوداز.آیدمی

معینیشهریچهارچوباینکهبدوندهد،میقرارنظرموردمسکنسبکوحکومتشکلمانند
.دهدقرارنظرمدرا



توانمید،باشنظرمورد«شهریشناسیجامعه»آنکهازبیشهابررسیایندرآنکهسخنکوتاه•
قتددرستیبهاگر.استمطرح«هاشهرمحدودهدرعمومیشناسیجامعه»بررسیکهگفت
شهریدگیزنهایشیوهدربارهتاکنونکهراشناسیجامعههایبررسیاکثروجودیعلتکنیم

شناسیهجامعهایرشتهدیگردربایدرازندگیهایشیوهاینکنندهتوجیهاصلوآمدهعملبه
.گرددجووجستخصوصی

ی علت وجودی اکثر بررس
های جامعه شناسی؟



کهنیستممعلودرستیبهکهاستاینتحقیقاتدرگیریجهتنوعاینعلمینتایجازیکی•
زندگیباهاسبکاینآیااستمثبتپاسخاگرخیر؟یااستخاصیسبکدارایشهریزندگی

.کندمیپیدااجتماعیزندگیمتنباروابطیچهباالخرهواست؟تضاددرروستایی

ن نوع رابطه با مت
زندگی 

اجتماعی؟ 



توسعهاببدربررسیمانندآید،میعملبهشهریزندگیبافتدرهاییپژوهشدیگرقطبدر•
وتولیدزمراکعنوانبهراشهرهاوهاستشهرگسترشوتوسعهجریاندنبالهکهشهرهازندگی
.دهدمیقرارنظرمدتاریخیتحولمرحلهیکعنوانبهوجامعههدایتورهبریهایکانون

شهر کانون هدایت 
جامعه



جلبخودبهرااقتصادعلمایونویسانتاریخودانانجغرافینظربیشترمذکورهایپدیدهگرچه•
وگالس-رمطالعات)نیستاهمیتازخالیبابایندرنیزشناسیجامعههایبررسیلیکنکرده

(...دیگرانووبرماکسوهالبواکسهایبررسیآنازقبل



یسممکانفهمبرایمخصوصاکهوسیعیهاینمونهرویازتوانمیراهاپژوهشاینترازنامه•
مورداستبودهمفیدالعادهفوقمعماریوشهرسازیتحولتاریخیتوسعهواقتصادیهای

وهرنشینشجامعهعملطرزویکسوازهانمونهاینبینارتباطکردنبرقرارولیدادقرارارزیابی
.نمایدمیدشواردیگر،سویازشهریزندگیسبکخصوصبه



تغییربرای(اکولوژی-اقتصادیتاریخینمونهمانند)مختلفعلمیهاینمونهمیانتمایزکهزیرا•
میروبرودشواریهاییباونیستمناسبچندانآنفرهنگیهایجنبهمخصوصاوزندگیصور
حلیلتاساسبرشهرهابندیطبقههدفشکههاییبررسیدررادشواریهااینمثالشاهد.شود

.کردجووجستتوانمیپردازندمیآنتهیهبهآماریموسساتبیشتروبودهعوامل



ازدهدمیقرارتحلیلوتجزیهموردکههاییآمارفراوانیواطالعاتدامنهدلیلبههابررسیاین•
یاتخصوصحسببرراهاشهرآنهااساسبرتوانمیورودمیفراترمونوگرافیکارهایحد

پژوهشبهامستقیمتواننمیآنمبنایدرولیکردبندیطبقهاکولوژیواقتصادیجمعیتی،
.پرداختشهری

مستقیما؟



سطحدرشینینشهرتوسعهانواعازوگرفته،مددمتفاوتیهایروشومفاهیمازکهاینباژرژپیر•
اینکلمش.استشدهمواجهافتادمذکورکهاشکالهمانبااستدادهدستبهتعریفیجهانی

این.یدرسشهرهااجتماعیزندگیگوناگونهایجنبهبهشهرنوعازتوانمیچگونهکهاست
.شودمیمطرحاوبرایدایماکهاستایمساله

!مساله دایمی



زندگیهتوسعوشهرنشینیبابدربررسیدرکهکردادعاتوانمیواقعدر•
بارارابطهههرگونکهشودمیمنجرهاییبندیطبقهبههمیشهتقریباشهری
کهاستاینکتهاین.دهدمیدستازعمومیشناسیجامعههاینظریه
هایریهنظشبیهکهخودتئوریدادنگسترشباوشدهمذکربشرزچیمز

استکردهبرقراررارابطهایناستپارسنز



درصنعتمرکزتبهمربوطتصمیماتزمینهایندرکههاییبررسیمناسبتبهتورنآلنهمچنین•
استکردهمطرحدیگریکبارراموضوعهمینآوردهعملپاریسمنطقه

آلن تورن



یزندگابعادبرخیتحولفهمدرراشهریریزانبرنامهناتوانیاشکالاینحالهردرولی•
قادرندگروهاینکهآنحالودهدمینشانزندگیسبکدرتحولمخصوصاواجتماعی
موردنیآسابههابندیناحیهوشهریتجهیزاتبرخیاتکایبهراآناکولوژیوشهروظایف

ولیایمانستهدشهرهامورددرفراوانیمطالبتاکنونگرچهلحاظایناز.دهندقرارتفسیروتعبیر
.استماندهباقیمحدودوناقصبسیارشهرنشینانازماشناخت



سویبهشهریهایپژوهشتدریجاکهطوریبهشودمیدرکبهتراکنوناشکاالتحالاینبا•
میهریشزندگیسبکفهمبههابررسیازبخشی.استکردهپیداگرایشاصلیمحوردو

کهتدانسباید.دهدمیقرارخودهمتوجههراشهرنشینیتوسعهدرپژوهشقسمتی،وپردازد
راشهرتواقعیویژگیدواینترکیبزیرا.گرفتندیدهتواننمیراآنجنبهدوازیکهیچ
.دهدمینشان



زمینرویربکهاستاجتماعیروابطازتصویریشهر»آیاکهنکتهاینتدویندرلوفیرهانری•
هایهجنبازکدامهیچکهکندارائهراتحلیلیوتجزیهروشخواهدمی؟استبستهنقش

آن،یاقتصادسازمانشهر،تاریخچهشهری،زندگیسبکمانندواجتماعیزندگیمختلف
.اشدبنشدهفراموش(غیرهوفضادراجتماعیقشرهایتوزیعطرزوفنوننوکارتقسیم

تصویری از روابط 
اجتماعی



هانری لوفیر

دیگریمسائلربتسلطمستلزممناسبوصحیحشکلیبهروشاینبردنکاربهکهاستبدیهی•
.نداریمآنازمبهموکلیایدهیکجزکنونیشرایطدرکهاست

ایده کلی و مبهم



شهریمفهوم دقیق سبک زندگی در محیط -1

اجتماعییزندگمختلفمراتبدرقبالشهریزندگیسبکدهندهتشکیلعناصراستبهتر•
دوانیدهیشهرعمیقاجامعهدروهستندرفتارمنشاومآخذکهالگوهاییمثالبرای.شودگنجانیده

آنامثالوخصوصیتملکمفهومیاخانوادهنهادمثل)شوندمیمحسوبفرهنگیالگوهایواند
مانند).ستندهپذیرآسیبخارجعواملتاثیراتمقابلدرکهترمتحرکوریشهبیعناصریاو

(.یابدمیتغییردایماکهمصرفانواعبرخی



وانعنبهرازندگیشکلتوانیممیدشواریبهصورتهردر•
نظردردشومیجابهجاویابدمیتحولیکپارچهکهکلیک

تغییرانامکونوساناتنظمی،بینابرابری،عکسبربگیریم
.استتحولکلیوعمومیقاعدهزمینهایندردایمی

•.



اطالعاتبهزندگیمتشکلعناصرتغییرآنکهیکیکندمیایجادمشکلدوواقعیتاینپذیرفتن•
راهریشزندگیقالبآشکارااینکهبدون.گرددمیبرجامعهدایمیوعمومیبسیارامارهایو

.دهدنشان
اختسبایدکهاستشهریریزانبرنامهوشهرسازانومعمارانوظایفبهمربوطدوممشکل•

رشدنابرابرطورهبکهمقتضیاتیونیازهابهبتوانندکهکنندطرحریزینحویبهآنرانظاموشهر
باشدمناسبپاسخاستگرفتهخودبهخاصیزندگیسبکوصورتویافته



نشینیبرقرار کردن ارتباط بین سبک زندگی اجتماعی و توسعه شهر-2

ماناتوانیمانترجهموارهکهشویممیروبروفراوانیدشواریهایباروابطاینتفسیروتعریفدر•
کهاستیزدگسبکبودنغامضازناشیناتوانیاین.استدوآنمیانعلیروابطتشخیصدر

.کندمیپیدامختلفیتغییرات

ط روابتشخیص 
علی



نشینیشهربرقرار کردن ارتباط بین سبک زندگی اجتماعی و توسعه -2

وشنرراموضوعتوانمیکندمیترآسانموردایندرراعلیروابطفهمکهمثالیذکربا•
آمدوترفدرراخودوقتبیتشربزرگشهرهایساکنینپیشهامدتازکهدانیممی:ساخت

نظردراببرگشتورفتپیشهامدتکهجاآناز.گذرانندمینقلیهوسایطبروروزانههای
داردتناسبشهرابعادباتقریباشهرینقلیهوسایطتراکمومسافرانتعدادگرفتن



بزرگشهرهایعهتوسباتصادفااینجادرکه)شهرنشینیتوسعهازهاییجنبهکهگفتتوانمی•
استزمانیتمدمنظوراینجادرکه).استزندگیشبکهازهاییجنبهبرحاکم(کندمیتطبیق

(.شودمیتعبیرزمانیبودجه:عنوانتحتوگذرانندمیآمدورفتدرافرادکه

شینیجنبه محیط از توسعه شهرن



وقتارآنو)نباشدروشنمابرشودمیامدورفتصرفکهاوقاتیمعنایوماهیتاگرحتی•
(آوریمابحسبهاسترسیدهنامتناسبمصرفبهکهزمانیمدتاجباریزمانیافتهردستاز
انکارولممسامریشهردرزندگیسبکاینوشهرنشینیتوسعهمیانهمبستگیحالهربه

.استناپذیر



سالدرکهیبررسیکدرکهچنان.کندمیتظاهرایپیچیدهبسیارصورتبهروابطاینلیکن•
شهرومهحساکنینازایمالحظهقابلنسبتکهشدهمعلومآمدهعملبهپاریسشهردراخیرهای

هرشمرکزدرآنکهدلیلبهخواه.دهندمیانجامپاریسشهرداخلدرراخودروزانههایحرید
بهمرفهاتطبقجزوآنکهدلیلبهخواهواندداشتهسکونتآنجادرآنازقبلیاکنندمیکار

.روندمیشمار



ایناطرافمناطقکهشودمیموجبدرآمدهعادتیکشکلبهکهمایحتاجخریدسبکاین•
تاسیسبانتوامیاما.بماندباقیضعیفبسیاراجتماعیروابطواقتصادیحیثازبزرگشهر

اینارددوجودمرکزیشهردرکهویژگیهمانباهاییمارکتسوپرنظیرخریدبزرگمراکز
.دادکاهشبزرگشهرهایحومهدررانابسامانی

بسیار 
!ضعیف



درویژهوشفروخریدوسیعتاسیساتسرییکساختنمستقرکهگفتتوانمینتیجهدر•
(استشهریریزیبرنامهیاسازشهرکاراین)بزرگشهرهایاطرافهایکویومحالت
رارتریموثزندگیوشدهتثبیتمحلیمحدودهدرشهرهاحومهساکنینکهکردخواهدکمک

شدهدایجاآنهاکردنزندگیسبکدرکهاستتغییریاینو).آورندوجودبهمناطقایندر
(است

دهمحدوده محلی تثبیت ش



رارفمصازخاصینوعتواندمیشهرسازمهندسینعملطرزکهکرداستنباطتوانمیپس•
ازخارجورادیوتلویزیونمطبوعات،کهاستالگوهاییازناشیمصرففاینخودودهدتوسعه

رخیبزندگیشکلدررامصرفسبکاین،کردهتبلیغمردمعامهبرایمعینشهرمحدوده
جویوجستردحاضرندتردیدیهیچبیاینانطوریکهبهاندساختهجایگزیننیزنشینانحومه

.کنندآمدورفتخودسکونتمحلازدوراینقطهبهآن



ارتباطدرمرکزیهرشبامختلفدالیلبهسایرینازبیشکههستندکسانینشینانحومهاینالبته
اینطیندکثباتکهنداردوجوددلیلیکهحالیدر.دارندشهرباناپذیریاجتنابروابطبوده،
.خیریااندکردهعادتآنبهوبردهپیمصارفجدیدسبکبهسالها

سیاربوآوردمیانبهسخنمذکورعاملدومیانهایواکنشوکنشازتوانمیحالتیچنیندر
.سازیمجدایکدیگرازرامختلفعللکهاستدشوار
دهیممیقراربررسیموردروانیلحاظازبزرگشهرهایدررا«تنهاییوغربت»مسالهکهزمانی
:شودمیمطرحکهپرسشینتیجهدرکنیممیاحساسشدتبهراهادشوارینوعهمین

غربت و تنهایی



نشانی او این وسعت شهرهاست که موجب جدا ماندن فرد و بی نام و» آیا می توان  تاکید کرد  که •
در شهرهای بزرگ می گردد  و غربت بیشتری در این گونه شهرها احساس می  شود؟ 

دمجراکثراکهمهاجرینیورودوسکونتمحلازکارمحلماندنجداشناسانجامعهبزعم•
میمعیتپرجوبزرگمراکزخاصکهگستردهخانوادهنگهداریحدازبیشدشورایوهستند

کهتولیدیدستگاهژرفتحولاساسبرخودمخصتاتاینکند،میتشدیدرااحساساینباشد
ورتصبهراآنهابایدکهدارداحتیاجاشخاصیبهوکندمیرهبریراجغارفیاییتحرک
ترکیبوخوردهجوشتولیدشکلباغالباخانوادهآندرکهاستاستوارکندانتخابانفرادی

.استآوردهوجودبهراواحدیبیشوکم
•



بیشحدودموکوچکاجتماعاتیاخانوادهمانندکهنبسیارفرهنگیالگوهایمذکورفرضیهدر•
تغییرصنعتسعهتواثربرباشدیافتهتحولشهرنشینیتوسعهوشهرسازیتاثیرتحتآنکهاز

روابطامعهجعمومیهایمشخصهوزندگینحوهبینشهرسازیسبکهمهاینبا.استپذیرفته
.کندمیایجادمستحکمیبسیار

•.



تواننمیسانیآبهراروابطاین(فونکسیون)وظیفهباشدشدهصنعتیاعلیبحدکهایجامعهدر•
هاییایشگرشهرهافرهنگیالگوهایتوزیعدرشهرنشینجمعیترشدکهزیراکرد،ارزیابی

جاییهبحالایندر.سازدمیشهرنشینخاصاجتماعتابعمجموعدرراجامعهکهکندمیایجاد
جمعیتکلباتقریمانظرموردکنیممیشهریزندگیسبکازگووگفتوقتیکهرسیممی

بهزیادمقداربهیاشدهمحوکلدرروستاییهایصورتدهیمنشانکهاستآنخاطربهو
استخوردهپیوندشهریزندگی

سبک زندگی شهری



شهرنشینیوسعهتازعمالزندگیسبکتحولکهگرفتنتیجهتوانمیفرمولیچنینیکطرحاز•
هدفکهیریمبگنتیجهفوقبیانازاستممکنهمچنین.کندمیتبعیتشهریزندگیسبکو

.کردتلقییکسانتوانمیعمومیتحقیقاتباراشهریشناسیجامعههای

تحول سبک
زندگی



حرکتکهودشمیگرجلوهآشکارپژوهشینوعدواینبینتشابهیویگانگیچنینواقع،در•
برفراوانیدشواریهایخوداینکهدانیممیلیکنسازیمشهرنشینیتوسعهورشدتابعراجامعه

.انگیختخواهد

یگانگی تشابه



نقش گروه های اجتماعی به عنوان میانجی -3

کنند؟ ایفاء مینقش میانجی گروه های اجتماعی بین توسعه شهرنشینی و یک زندگی آیا •
راماشوندابلهمقهمبابایدمنظمطوربهکهشهریزندگیدرمذکورتحقیقاتیزمینهقبولآیاو•

وتماعیاجسازمانبرهموشهرنشینیتوسعهفراینددرهمکهاجتماعیهایگروهبررسیبه
وبیاندراجتماعیهایگروهدادندخالتخیر؟یاکردخواهدهدایتموثرندزندگیسبک
.انگیزدمیبرعمدهدشواریچندشهریزندگیتوجیه



سبکبهمربوطهاینظریهبینروشنارتباطعدمشددادهتذکرقبالکهدشواریهانخستین•
شکلوهاگروهبینبتوانآنهااتکاءبهکههاییشاخصحقیقتدر.استاجتماعیزندگی
رودمیرکابهشهرهاانواعتمایزبرایکههاییشاخصیادادتمییزهاییتفاوتآنهازندگی
.نیستیکسان

شاخص ها



ارکبهمورددوهردرمشترکیضوابطوهاشاخصکهاینبرای•
وجودهبتطابقشهرنوعواجتماعیگروهنوعبینکهاستالزمرود
مثالوانعنبه.ایدمیپیشوضعاینشرایطایپارهدرجنانکه.آید
یزنکارگریشهریکحالعیندرمعدنیشهریککهدانیممی

باشدنظردموربزرگترابعادباشهریکهاینمحضبهلیکن.هست
.نیستپذیرامکانوجههیچبهمذکوراصلدادنعمومیت



سبکوردبگیندیدهرادشواریاینکهشودمیوسوسهدایماشهریشناسجامعهترتیباینبه•
مثال.کندعریفتوتوصیفشهریتوسعهنتایجترینسادهوآشکارتریناساسبرتنهارازندگی

تحلیلویهتجزنوعاینازوهاخیاباندرگردشامکاننسبی،تراکمآمد،ورفتزمانبررسیبا
آنچهمیاننایدرودارد،روستاییحالتزندگیسبککهشودمیگیرینتیجهمعموالکلیهای

.استاجتماعیهایگروهخصوصیاتشودمیمحوخاطراز

نآشکارتری ساده ترین



ه سبک زندگی را ایجاد می کند پی بردن به این نکته  است کدومین دشواری حقیقت  دیگری که •
. تشار می یابدمعین  و به ویژه  الگوهای فرهنگی مستتر در آن   به چه نحو  در بین جمعیت شهری ان

یثیتحازحالعیندرکههاگروهترینغنیوترینقویمورددربایدکهاستپژوهشیاین•
.آیدعملبههستندبرخوردارایمالحظهقابلاجتماعی

ردحتیوتوسعهحالدرجوامعدرمتعاقباوزمینمغربجوامعدرحداقلها،گروهگونهاین•
هاستوالگهمینوهستند،غیرهوفراغتومسکنومصرفالگوهایکنندهایجادنقاطسایر

.شودمیجمعیتکلبرایماخذیومرجعهابعدکه



(سنتیومصرفکم)اجتماعیهایگروهسایرهایویژگیباطبعافرهنگیالگوهایاینپس•
هایگروههمانراسازیشهروشهریزندگیتوسعهعاملینچونولی.کندمیپیدابرخورد
وندگیزسبکبهمربوطالگوهایبینکهتطابقیوسازگاریدهندمیتشکیلقدرتمند
انواعحولتبامتناسبمشترکیضابطهعنوانبهتواندمی.شودمیحاصلشهرسازیالگوهای

.گیردقراراستفادهموردشهرسازیتوسعهوزندگی

ضابطه مشترک 



یتحول سبک زندگی در رابطه با توسعه شهرنشین-4

امه می دهیم بدون اینکه به مقایسه سبک زندگی اجتماعی  و توسعه شهرنشینی بیش از این اد•
.  نمی یابدیادآور می شویم  که این دو صورت زندگی شهری به دالیل بیشمار به یک نحو تحول

ی توسعه شهرنشین یسبک زندگی اجتماع



شهرنشینیتحول سبک زندگی در رابطه با توسعه -4

قاطعیانیبباراواقعیتدواینازیکهرنسبیاهمیتیااولویتمسالهکهنیستآنمابحث•
میثحادزمینهدوایندرکهاستنوساناتیوحرکاتآهنگدرکهدف،بلکهسازیم،روشن

جنبهبرخیگرچه).پذیردمیدگرگونیکندبالنسبهوآرامارامزندگیصورکهحالیدر.شود
باارتباطردشهرنشینیتوسعهوشهریرشد(یابدمیتحولبیشتریسرعتباانسطحیهای

.کندمیپیشرفتچشمگیریحقیقتاسرعتباسیاسیوجمعیتی-اقتصادینیروهای



سبکهمانندسازیشهروشهرنشینیتوسعهصورکهشودمیتاییدحقیقتاینآخر،تحلیلدر•
تواندمیتولیدعواملسریعنسبتاتغییراتلیکن.شودمیتعیینجامعهکلوسیلهبهشهری،زندگی
.سازدتندیاکندآنراتحولسرعت



انقالبکهمواردیدرحتیبنابراینگذارد،میباقیکمتریتاثیرزندگیسبکدرعواملاین•
زندگیهایسبکگیردانجامجمعیدستههایمهاجرتیاپیونددوقوعبهتکنولوژییاسیاسی

کهافتدیماتفاقکمتراجتماعیمدوجذرحرکاتونوساناتایندر.پذیردمیتغییرندرتبه
پیشیدیگریهبنسبتاستممکنآنهاازکدامهرولیکندپیداتطابقیکدیگرباموضوعدواین

.باشدداشتهتاخریاگرفته

حرکات جذر و مد اجتماعی



وآدابیاودشسازگارخوبیبهتواندنمیزندگیسبکجدیدمقتضیاتباکهشهرهاییوضع•
یشپ»مسالهالبته.استقبیلاینازگنجدنمیجدیدشهرهایقالبدرکهایکهنهعادات
.شودمنظوراللفظیتحتمعنایدرنبایدو«داشتنتاخر»و«گرفتن



.اینیستنمعلومدرستیبههنوزاستکدامتاخردرزمانوچیستحرکتتندزمانکهاینزیرا•
قابلدخوجایبهداردوجودهاییخالءوفواصلهموارهشهرنشینیتطوروتحولدرکهنکته
استقبول



یزمینهمذکورفواصلتحلیلوتجزیهآنمبنایبرکهکردارائهاینظریهتوانمیواقعدر•
گراآیدشکاربهکلمهمحدودمعنایدرشهریشناسیجامعهمطالعاتبرایممتازیوجالب

استواریعمومشناسیجامعهاصولدروسیعیقلمرودرزندگیهایسبکمطالعهکهبپذیریم
وهارنظوجههدربارهتواندمیشهرنشینیمراتبشناساییضمنشهریشنایجامعه.واست
شناسیجامعهقلمروکهایم،کردهپیداایتازهزمینهبپردازد،پژوهشوبررسیانفرادیهایرفتار

.بخشدمیبسزاوسعتیراشهری

محدودیت



برایینیشهرنشتوسعهوزندگیسبکبینموجود(هایخالیا)هایفاصلهازهاییبرداتشبرعالوه•
میانددادهارقراستفادهموردرازندگیسبکبهمربوطهایبررسینتایجدشواریبهکهریزانبرنامه
.باشدجالبیومفیدذموضوعتواند

اجتماعیحتوایمازتواننمیکهاستقالبیوپیوستهحقیقتدرآنفیزیکیساختوشهرسیمایزیرا•
.کردنظرصرفان

وبودواهدخمفیدعملدرویژهبهکهاستامتیازاتیدارایشداشارهآنبهباالدرکههاییبررسیطرح•
بابدریپژوهشسازمانتوانمیکنندمیپیداکنونیوضعدرکهناکاملیوموقتصورتعلیرغم
.کردریزیپیآنمبنایبر(کندمیتغییردیگرجامعهتاایجامعهازکه)راشهریزندگی

استآمدهدوجوبهزندگیسبکوشهرنشینیتوسعهمیانکهتعدادیودوگانگیاگرحقیقتدر•
موردارجامعهعمومیسازمانناهماهنگیوتعادلآنمسالهبراساسکهداشتخواهدامکانشودشناخته
.دهیمقراربررسی



شهرنشینیهماهنگی و ناهماهنگی در زندگی : قسمت دوم

نایکلیهدر:صنعتیدارسرمایهکشورهایدرپژوهش-الف•
ینیشهرنشانبوهی(...ژاپنوشمالیامریکای-اروپا)هاکشور
ماقبلشهرهایوجودچهاگرواستصنعتیرشدمستقیمنتیجه
کاهشعلیرغم.انگاشتنادیدهتواننمییراجدیدصنعتظهور

دهزانشینیشهررشدموتورعنوانبهنقشاهمیتتدریجی،
استانطباققابلصنعتیتوسعهمقتضیاتباکنونتاقبلسال

میارآشکخوبیبهراحقیقتاینمختلفهایسبکبررسی
:کند



حسببرانمیزومعیناجتماعیهایگروهتشکیلچگونگیحسببرتولیدنیروهایسطحدر•
شهرنشینیهتوسعزمینهدرباالخره،آنهاایدئولوژیودرآمدمیزانومعینینقطهدرجمعیتتراکم

.گزیندسکونتجاآندربایدکهمعینینقطهدرجمعیتتراکمحسببر

تراکم جمعیت



مدتازیصنعتداریسرمایهکشورهایدرشهریزندگیسبککنندهمشخصعواملنتیجهدر•
هایگروهبهاوعلقتوخانوادهبرابردرفردنسبیاستقاللوصنعتیتولیداتبهبیشوکمقبل،ها

روهیگمسکنوآزادبازارازمصرفونقدیدرآمدوصنعتیتولیداتبامرتبطاجتماعی
.استبودهوابسته



شی که ریشه الگوهای فرهنگی جامعه ما قبل  صنعت و دوران صنایع دستی از قبیل نق•
باید در داخل ...برای زن و مرد قایل  می شدند و وسایل مربوط به سالمت و بهداشت

.  همین فرمول کلی مورد توجه قرار گیرد



ازداریایهسرموصنعتیجامعهداخلدرایتودهمصرفتوسعهکهشویممتذکربایدعالوهبه•
فزایشابهودادهتغییرراروزمرهزندگیسازمانسطحیبیشوکمصورتبهقبلسالچند

.استدادهکافیرواجتفریحاتومسکنوپوشاکزمینهدرجدیدمصرفالگوهای

سازمان زندگی 
!روزمره



شهراکنینسزندگیمتضادبسیارهایخواستهبهکهسازدمیقادررامامذکورنکاتمجموعهبهتوجه•
.کنیمتوجهبزرگهای

زندگیداصوسرپرتقریباومتنوعزنده،شهرهایدرخواهندمیممالکایندرمردماکثرمثالعنوانبه•
.باشدانزوادروارامکامالآنهاشخصیخانهحالعیندرو.کنند

وعمومیزندگیروابطدرایتازههایتعادلجویوجستجهتدرظاهریهایتضادگونهاین•
وتجساینواستخصوصیزندگیصورازمکملبخشجووجستاینواستخصوصیزندگی

وشهرسازیمختلفصورکلیطوربهلکندهدمیتشکیلراکنونیزندگیصورازمکملبخشجو
خاطربهسویکاززیار.داردسازگاریکمتروسیعگانهدومقتضیاتاینازیکهرباشهرنشینیتوسعه

بهوسلتهمچنینوفراغتوشهریهاسرگرمیواتوموبیلازاستفادهشهرهادرکافیتجهیزاتعدم
کسبجدیدصورباکهاموریکلیهباالخرهو(اطفالنگهداریمورددرخصوصبه)جمعیخدمات
وعمارانمهایپاسخکهاینخاطربهدیگرسویازاست،شدهمحدودبسیارکندمیتطبیقزندگی

.استآیندههمتوجخودسرانهطوربهیااستضعیفبسیاریاخصوصیزندگیتقاضاهایبهشهرسازان



هرهایشدرنهحصوصیزندگیوعمومیزندگیمیانمناسبارتباطکردنبرقرارآنکهغرض•
بهامنشبوروکراتهایروشاساسبرکهنوسازشهرهایدرنهوداردجاییهمدروکهنکامال
برکهمیمنظبندیمنطقهطریقازرامسالهاینکهاندکردهسعیروایناز.استشدهریزیطرح

اینکهاستتردیدجایلیکنکنندفصلوحلاستاستوارشهریایوظیفهتکهایطرحپایه
.گرددهمگاموهمسازاجتماعیوفردیزندگیآهنگباشهرسازیسبک

!تردید



جداییاینندکنمیتحلیلوتجزیهراشهریزندگیتحوالتکهکسانیومعمارانبرایعالوهبه•
.استمحسوسشدیدا

دردخالتزاآسانتربسیسازیشهرصوردردخالتکهایتستممفردولوکوربوزیهنظرمثال•
.استزندگیسبکتحول

ممفوردلوکوربوزیه



آتشیرنشینشهراشهردیگربارسازیشهرجدیدنظاماتوقواعدکردنپیادهلوکوبوزیهنظربه•
برایشهرسازیمحکمقواعد»:استامدهچنینآتنمنشور76بنددرالمثلفی.دادخواهد
تامینیخوببهراساعاتازشایستهاستفادهوکاردرسهولتمسکن،دررفاهشهرها،ساکنان
میزندهآنراوبخشدمیروحشهریزندگیبهشهرسازیروشنطرحونقشه.کردخواهد

.سازد



به نحوی . هدف نهایی این است که در زندگی شهری وضع متعدل تری به وجود آیدممفرد به نظر •
.  که با وضع آتن در قرن پنجم و نیز در قرن شانزدهم قابل تطبیق باشد



بیانازقبلاجایندر.اورندمیرویآیندهبهگاهیوگریزندمیگذشتهبهزمانیترتیباینبه•
فهرستراآنمحتوایپیشرفتیاتاخرعنوانزیرزندگیسبکوسازیشهربینفاصلهوخالئ

مورددر:استچندفرضیاتیقبولومستلزمحالعیندرفهرستاینطرح:کنیممیارائهوار
یاهستندقدیمیوکهنهبسیاریاشهرهاکهپذیرفتتوانمیتنهاصنعتیوداریسرمایهکشورهای

.دارندتاخرجدیدزندگیسبکبهنسبت

تاخر



بهکهشودمییلتشکعناصریاززندگیسبککهبپذیریمبایدبدوااینظریهچنینقبولبرای•
است،اخیرتدرهموارهشهریزندگیصوربهنسبتشهرسازلحاظاینازویابدمیتعبیرکندی

حالدرومصصرفداریسرمایهمرحلهبهمستقمیاکهایافسانهزندگیونورفتارهایلکن
.دهدمیاصاختصخودبهمجموعهایندروسعییجایپیشازبیشداردبستگیشدیدتوسعه



سبکوازیشهرسبینمتعادلحالتدرکهاستاستواراصلاینقبولبرقهراایفرضیهچنین•
وکوچکشهرهاییعنی.کندمیصدققدیمیوکهنشهرهایمورددرتنهاشهریزندگی
نگرفتهرقراجدیدمصرفالگوهایتاثیرتحتهنوزوشدهتحولدستخوشکهمشهوریمحالت

.اند

الگو های مصرف جدید



روپایادروشورویجماهیراتحاددر:شدنصنعتیحالدریاسوسیالیسیکشورهایمورد-ب•
ایندرذشتهگازکهشهرهاییواندیافتهگسترشاخیرسالهایدرکهنوبنیادیشهرهایشرقی
وسامس-بوهممناطقشهرهایازخورندمیجشمبهیکدیگرجواردراندداشتهوجودمناطق
رابودهشهریمناطقگسترشوشهرنشینیرشدصنعتسریعتوسعهاولگروهدر(مسکومنطقه

.استکشانیدهخوددنبالبه



ساختنوزیطرحریهدفشکهاستبودههاییریزیهایبرنامهبرمبتنیهاشهرتوسعهگونهاین•
مصارفهکسوسیالیزهزندگییکپذیرشبرایوتاسیساتنوعهمهبهمجهزشهرنمونهیک

.استداشتهآمادگیداردقراراهمیتاولمرتبهدرجمعی



ازمهمیبخشوآمدهروستاییمناطقازکهاستمهاجرانیعمدتاهاشهراینجمعیتیرشدمنشا•
وبرخوردجتانتیواستیافتهکاهشبسیارانفرادیمصرفسهمصنعتیتوسعهوشهرنشینی
فتهرمیانازشدمطرحباالدرکهطورآنعمومیزندگیوخصوصیزندگیمیانکشمکش

.است

زندگی خصوصیزندگی عمومی



ظنرردباشهریتاسیساتمصرفدرکهاستشدهموجبشهردرروستاییجماعتسکونت•
ساختهآنبهترعبارتبه.شودحاصلتغییرباهمراهنسبیکاهششهرنشینجمعیتمیزانگرفتن

کند،میاپیدمطابقتوسازگاریسهولتبهواردتازهروستاییعاداتوعرفباولیاندنشده
.استکردهپیداانحراف

ردعرف و عادات روستایی تازه وا



فوقما)تیکلکتیویسسوپرهاینظریهبخواهندکهشودمیظاهرژرفترهنگامیانحرافاین•
کمبودکهردگیمیصورتوقتیخصوصاامراینوبرندکاربهبیجارامعمارانبرخی(اشتراکی

.وندشپیادهصحیحیصورتبهتئوریهاکهدهدمنیاجازهتازهتجهیزاتبهایبهمصالح

کمبود مصالح



شدهیشنهادپ«شهرسازیتوسعهبهاستزندگیسبکتاخیر»:فرمولانحرافاینتعریفبرای•
سمتبهرازندگینوعشرقسوسیالیستیممالکدرتولیدیدستگاههایمشخصاتزیرااست،

ولیدهدمیسوقاستپذیرفتنامادهشهرسازیهایسبککهروزافزونشدنسوسیالیستی
نیستصادقحالتاینعکس

سبک های شهرسازی



•.
مانند)هیافتتوسعهدرگذشتهشهرنشینیکهمناطقیمورددر•

صرفمکهسوسیالیستیکشورهایبرخییا(مسکومنطقه
کنیمادآورییباید(مجارستانمانند)استیافتهافزایشبسرعت

تریچیدهپبسیارشهریتوسعهوزندگیسبکمیانرابطهکه
نظامبنیادازقبلشهرهااینچهارچوبوساختمان.است

خاطربهکهجدیدیتاسیساتواستفکردهرشدسوسیالیستی
ومادرخواستبرایشدهریزیطرحجمعیهایاستفاده
کافیگنجایشاستسریعافزایشحالدرکهانفرادیمصاف

.ندارد



:کشورهای در حال توسعه-ج•
اد فرضیه عمومی در مورد کشورهای در حال توسعه این است که در زندگی شهری دو نوع خالئ ایج•

. شده است
. توسعه شهرنشینی در توسه صنعتی پیشی گرفته استنخست آنکه •
درمثالعنوانهباست،شدهبرداشتهتریسریعهایگتامشهرسازیبهنسبتزندگیسبکدرآنکهدوم•

یمپیشنعتیصتوسعهرشدازسریعترخیلیشهرسازیشرقی،جنوبآسیادروالتینامریکایآفریقا،
وضعکهاستمسلمباشد،چههرآنعلت.نیستشهرنشینیرشدموتوروجههیچبهصنعترشدورود

صنعتدرشکنندهمنعکسشهربودهمتفاوتبسیارصنعتیممالکحالتیاتوسعحالدرممالک
هتوسعورودمیفزونیبهروانزایدجمعیتودهدمیرخمناطقدروندرکهبحرانهایی.نیست

بینیدارسرمایهبهوابستهخودداشتهانگلوزایدجنبهبیشوکمکه(خدمات)3بخشهایفعالیت
کشورهایهایشهردرداریسرمایهبهوتابستهمالیوتجارتیبورژوازیاستقرارباالخرهواستالمللی

.استشدهشهریتوسعهوشهرنشینیرشدسببرشدحالدر



اینشغلیوضعدرناهماهنگیصنعت،بدونشهریتوسعهنوعایندرتعادلترینعمده•
بهددهنمیتشکیلراکشورهاایننشینشهرجمعیتمهمبخشکهواردانتازه.شهرهاست

کممشارکتنوعیکخاللازبلکهاندنشدهادغامشهریجامعهدرشغلآوردندستبهخاطر
تنهاواستتیصنعجوامعتولیداتمنشاکهمصرفیالگوهایقبولبادوردوراوفعالغیربیشو

.اندشدهمرتبطشهرنشینجامعهبااستشدهتحمیلآنهازندگیبرآنازانعکاسی

انعکاس



همبربموجکردهرخنهکافیاندازهبهنیزنزدیکودورروستاهایدرمصرفالگوهایعالوهبه•
.استشدهقدیمیزندگیسبکوسنتیجامعهزدن

ارهایرفتواعتقاداتورسوموآدابسلسلهیکآورندمیرویشهرکهزادگانیروستااماو•
اللخازآنهادواموپایداریکهآورندمیشهربهخودهمراهبهخاصاجتماعیعاداتوفرهنگی

جهانزرگبشهرهایتمامدروگرددمیتضمینروستانشینانقبیلهوخانوادههایهمبستگی
درشهربهمهاجرتعالوهبهشود،میمشاهدهجنوبیآمریکایوآفریقادرخصوصبهسوم

ندرتبهدخواولیهمحیطباروستازادگانروباطهایرشتهوداشتهمقتجنبهمواردازبسیاری
.شودمیگسیخته



دروبدیانمیسازماناساساینبروالدوامعلیسومجهانکشورهایشهرنشینانزندگیمعهذا•
درکهداردکاملامادگیروستایی.آیدوجودبهحقیقیاشتغالوصنعتیاقتصادیککهصورتی
اشدبآوردهدستبهکافیامکاناتگاههروگردیدمجزابکلیخودخانوادهازلزومصورت

.بپیونددکارمزدیاقتصادنظامبهوبپذیردبالمآلراشهریمصرفالگوهای

ینظام اقتصادی کارمزد



داردجودوبالقوهشهریمحیطدرکهاستخاصیزندگیسبکازناشیانگیزغمآمادگیاین•
.استناکافیفعالبهقومازآنتحققبرایلیکن

مییهتوجدارد،وجودامروزشهرنشینانزندگیبرکهرامداومیفشارهایتعادل،عدمایندامنه•
درزندگیشارف.داردقرارزمینمالکانفرمانرواییزیردقیقاشهرنشینیتوسعهکهجاآنازوکند
دانوج»مرحلهبهشهرنشینرسیدنکهآنحالواستترمحسوسنسبتهمانبهنیزشهر

.گرددمیهمگانیوعامامریشهرنشینی



سایرردیااییدتونکاتبرخیدقیقطرحمستلزمشدمطرحکلیطوربهکهفوقموردسهبررسی•
.باشداستوارترعمیقوجانبههمهمطالعاتاساسبربایدکهاستمربوطنکات

بلکهگیردنمیبردرراتحقیقیبرنامهیکوجههیچبهاستآمدهزیردرکهپیشنهاداتبرخی•
بهرااهپیشنهادتوانمیمعهذا.سازدمیطمرحراجدیدیفرضیاتهابررسینخستینضمن

ازاستبرداریبهرهقابلوبحثخوردرتنهاییبهکدامهرکهمستقلیهایواحدصورت
.کردتفکیکیکدیگر

پیشنهاد ها



زمینه های پژوهش: قسمت سوم

:سازگار ساختن شهر با سبک زندگی شهری-الف•
مطالعه در سبک های مختلف زندگی-1•
هایمحیطدرراروزمرهزندگیالگوهایکهآنستهدفبررسیایندر:زندگیسبکانواع•

اگروازدسمیمطرحرادقیقیمسائلمیانایندرکارنقش.سازیممتمایزیکدیگرازراشهری
درتواننمینلیکواستصنعتیشناسیجامعهیاکارشناسیجامعهوظیفهبیشترآنمطالعهچه

.نداددخالتآنراشهریزندگیسبکتحلیلوتجزیه
•.



کارریقطازکهرازنجیریهایحلقهومتوالیمراحلکهنمایدمیآسانتربرخوردنخستیندر•
زندگیطرزد،دراممیزانمانندبیابیمسازدمیآشکارزندگیمختلفهایسبکبرراخودتاثیر

خانوادهومصرفاجتماع،یکدر



مسکونیواحدممقیساکنانانفرادیهایپاسخمحوربردقیقابایستیممکناجتماعیروانشناسی•
ووثرندمسکونتنحوهاینانتخابدرکهاجتماعیو(سمبولیک)نمادیواخالقیهایسرمایهو
.گردداستوارکند،میجلوگیریآنظهورازیا

روابطقلمروکهدهدامکانبایداستسازیشهرنوعمشخصهوجهکهممکننوعانتخاب•
.دهیمقراربررسیموردآناساسبررازندگینوعوشهرسازی

قلمرو روابط شهرسازی نوع زندگی 



عمومیتجامعهکلدرکهالگوهاییتاثیرتحترابطهاینآیاکهکنیممعلومبررسیضمنباید•
.کندمیتغییرمختلفهایگروهحسببریاداردقراراستیافته



براستممکنآنهاتهیهوابداعطرزومصرفیالگوهایمطالعه•
اینخودکهآنخاطربهخواهباشد،متفاوتها،گروهحسب
روقلمدرمخصوصا)هستندمصرفانواعکنندهایجادهاگروه

کمرتصوبهآنکهخاطربهخواه(تفریحاتوفرهنگیمصارف
اند،دهکرتعبیهحاکمهایگروهکهراهاییمدلوکاملبیشو
رفمصخاصنوعازآنکهبدلیلیاوانددرآوردهخودتصرفبه

.اندشدهزدهکناردارنداطالعآنازکه



مدهععواملومصرفاصلیسازندگانحالعیندرغنیبسیاراجتماعیهایگروهکهآنجااز•
میانجیوعمالطریقازگاهیکه)هاگروهدربارهمطالعههستند،شهرنشینیتوسعهوشهرسازی

عیتواقشناختدر(شوندمیکارواردخوداقتصادیوسیاسیواداریمختلفهایواسطهوها
.استویژهمزایایحاویشهرها

شناخت واقعیت شهرها



وبتثابسیارالگویخانوادهاوال:استزیرمزایایواجدکمدستشهرنشینخانوادهمطالعه•
استقاللهبتوجهبابایدولیاستاجتماعیزندگیدرهمیشگیمرجعوماخذکهاستپیاداری
.شودواقعارزیابیموردآنوضعیتخانوادهعاضروزافزونگرایی

ویابدمییرتغیدایماشهرهاجمعیتیوضعخانوادهابعادتحولاثربرکهدانیممیدیگرطرفاز•
.گذاردمیاثرشهرنشینیتوسعهبرمستقیماهادگرگونیاین



:شهریتجهیزات سبک زندگی ارتباط با میزانر ضایت از -ب•
بهعمدتاکهتاستجهیزاتوتاسیساترشتهیکبینیپیشباهمراهآگاهانهشهرنشنیتوسعه•

بهآنرضاءاطرزونیازمورددرکهمطالعتی.استشدهتعبیهمشخصیکامالنیازهایارضاءخاطر
چهارچوبعنوانبهمتقابالارضاونیازکهشودمیارائهایمجموعهصورتبهآیدمیعمل

بررسیموردیفرهنگنیازهایبارابطهدرفرهنگیتاسیسات.استشدهگرفتهکاربهاندرمآخذ
.گرددمییابیارزفرهنگیتاسیساتتقاضایعنوانتحتفرهنگینیازبالعکسوشودمیواقع



کهاوردمیبدستراهاییپاسختنهاکنندهبررسیکهاستاینروشیچنیناشکاالتازیکی•
شکلکهشهریتاسیساتازمفهومیبرمتکیعالوهبه.ستکردهمطرحراآنسوالصورتبه
(uni-functionalism)کامالبیانبانزدیکارتباطدروشودمیواقعقبولموردآن

توجهصیمشخزندگینوعدرآنکلیادغاممسئلهبهکهاینبدونگردد،میارزیابیمشخصی
باشدداشته

ادغام کلی



موعمجازنسبیارزیابینوعییاهمراهخودبخودیتاسیساتایوظیفهتکبرداشتاین•
تاسیساتویورزشتجهیزاتاضافهبهانسانیفرهنگیتاسیساتیعنیاست،شهریتاسیسات

.آنامثالوهارستورانوهاکافهوتجارتی

ارزیابی نسبی



بهبایدلکهبباشدانظاهریآثاردادننشاننبایدتجهیزاتوتاسیساتبررسیهدفحقیقتدر•
کنندهولیدتحالعیندرورزشیتاسیساتالمثلفیچنانکه.شودتوجهنیزانتلویحینتایج

نشانهتیحواستشهرازمعینیبخشیکدراجتماعیزندگیتوسعهبرایضریبیهموورزش
.اندهکردتقسیمخودبینشهرداخلدرراقدرتکهاستموسساتیوهاگروهمقابلهازای

تقسیم قدرت



تجهوانتخابنوعکهاستمزیتاینحاویآید،میعملبهجهتایندرکههاییپژوهش•
آنکهاتتاسیسازمفهومییاایوظیفهچندای،وظیفهتک.سازدمیمشخصوروشنراگیری

شود؟هپذیرفتبایدکدامدانندمیحرکتوهیجانوابتکارظهوربرایحرارتپرکانونرا



وابستههایالیتفعانعکاسطنینمورددربدواکهاستآسانترهنگامیشهریتاسیساتازارزیابی•
.آیدمیعملبهبررسیکلیطوربهاجتماعیزندگیداخلدرتاسیساتانبه

طنین  انعکاس



اجتماعصحنهرانبازیگ.شودمیگرفتهحساببهاجتماعیزندگیازموثرجنبهیکبررسیاینبا•
-شهریافتبتراکممانند)یافتخواهدتحققایندهدرهاییمیانگینباراخودرفتارهایندرتبه

گذشتهبهیبستگکهکنندمیتکیهانتخابنوعیبرعموماعکسبر.سازندمیمنطبق(زمان
(غیرهوفکرطرز،ایدئولوژی-درآمدمعینفرهنگیوگروهبهتعلق).دارد

میانگین ها



روندهجلوزمانهبتوجه–شهریتاسیساتپودوتاردراجتماعیروابطنفوذدیالکتیکیخصیصه•
درویاقتجهیزاتمطالعهکهشودمیموجبگرفتمینظردرگورویچکهتاخیردرزمانو

بهنسبتکهدآیوجودبهتاسیساتیاستممکنگرنهوپذیردمیصورتزندگینحوهبهرابطه
.داردیرتاخدردومسالبهنسبتوباشدجلوترکندمیاستفادهآنازکهنسلیهایخواست

!سال دوم



منتظرهغیرونامفهومنشده،شناختهنیازهای-ج•
فرهنگی-تماعیاجمجموعهگرفتننظردرتحقیقبنایزیرعنوانبهاصلینیازیکپذیرفتنبا•

.بردپیمبهمونامفهومنیازهایبهتواننمیاست،دادهجایخوددررانیازانکه
رفمصوفرهنگکار،صنعتی،جامعهدرآیاکهشودمعلومتاآوریمعملبررسیاستالزم•

؛دکننایجاد(زمانیافضاظنرازهاییخالءشهرسازیتوسعهدرکهکنندنمیعملطوری



فمصروجوانانبرای)نشدهبینیپیشجوشوجنبپرمراکزتوانمیآنباانطباقدر•
.شدیادآوراستامدهوجودبهآگاهانهوعمدتاکهمراکزبارقابتدررا(کنندگان

انطباق



ازیکیانهیجوجنبشبهنیازکهاستمهمدلیلاینبهجوشوجنبپروزندهمراکزازصحبت•
نیازسنخاین.تاسماندهباقیناشناختهکلیبهحتیونشدهتوجهانبهتاکنونکهاستنیازهایی

بهمختلفسطوحدرهکتلویزیونیورادیوییفرستندهمراکزباالخصوبازرگانیتبلیغاتستادرا
کشفیخوببه.اندازدمیراهمیادینوکوچهکناردرکهبازیهاییوکوچکهایجشنمناسبت

هایررسیبازکنیممیمالحظهریسمندیویدهایتحلیلوتجزیهدرکهواقعیتاینواندکرده
درکهیازیئمیانرابطهکهرسدمینظربهچنینلیکناست،شدهبرخوردارفراواناقبالشهری

.تاسنگرفتهقراربررسیموردهرگزشهریزندگینوعواستمستترعبارتاینوراء

و مراکز زنده و پر جنب
جوش



هستند خاصه با این همه ظهور فعالیت هایی که ظاهرا فرعی حساب می شوند و غیر قابل  پیش بینی•
صیحح در میان نسل جوان که گاه در ضمن بزهکاری های انان رخ می دهد، چشمگیر است، تبعیر

اعده زدگی و خارج از ق«  از خود بیگانه کننده»این واقعیت ها در صوتری میسر است که  وضعیت 
.  را درشهرهای بزرگ مورد معاینه  مجدد قرار دهیم



بهشهرهادرپژوهشها،بررسینوعایناساسیهدفشهرنشینیتوسعهوشهرسازیمورددر•
.ردکبرقرارارتباطزندگیسبکوشهرسازیبینآنمبنایبربتوانکهاستنحوی

سبک زندگیشهرسازی



بررسی در مورد گروهی از شهرها-1•
علمیروابطکردنراربرقمتغیرهاازگروهیمراتبسلسلهتفسیربرایدقیقینسبتافرضیاتاگر•

سهمفزایشابودخواهدجالبیتحلیوتجزیهابزارهاکوواریانسمطالعهباشیمداشتهاختیاردر
استنایهابررسیگونهاینفایده.رودمیشماربهدایمیهدفیکخودبررسیهردرمتغیرها

یالعوامکنیم«هنگامبه»شهرسازیمورددررااساسیاطالعاتآنمبنایبرتوانیممیکه
چگونگی.عالیتفهایرشتهابعادمثل)نیستتبدیلقابلکیفیمطالعاتبهکهرافاکتورهایی

برایرسندیمنظربهترمساعدمافرضیهبرایکهشهرهاییوبگذاریمکنارموقتا(آنهاتوزیع
کنیم،انتخابزندگیسبکدربارهتحقیقات



سایرازانترآسرودمیکاربههاکوواریانستحلیلوتجزیهدرکههاییروشازبسیاریعالوهبه•
کهجاستهمین.استبندیکدقابلدارنداستعمالموردشهریتحقیقاتدرکههاییروش
بدستالمللیبینیاکشوریهایمقایسهوعمومیهایبررسیبرایممتازیوجالبهایزمینه

.آیدمی

مقایسه های کشوری لیمقایسه های بین المل



بررسی در مورد حومه و حواشی شهرهای بزرگ -2•
هیچسترانندبگشنزاربرکهفرشیباجنگلیومزروعیاراضیبلعیدنضمنشهرهاگسترش•

بازاربهانروستاییورودباهمراهمرحلهنخستیندرشهرقلمرودرفضاهااینادغام.نداردشباهتی
.استگرفتخودبهتجمعمرکزیکشکلکهاستمصرفیبازاربهوکار



هموارههصحناینگرچه.پردازدمیهازمیناشغالوتصرفبهتدریجبهگروهایندوممرحلهدر•
یفضاها)شدنادغاممختلفهایحلراهومطالعهباولیشودنمیتکرارصورتهمینبه

بهرایفرهنگحیاتواقتصادی–اکولوژیکمسائلوروابطتوانمیمرکزی،شهردر(اطراف
.ساختروشنزندگیمتشکلهعناصرعنوان

عناصر 
متشکله 
زندگی 



بررسی درباره عاملین شهرسازی

اندبرخوردیخاصامتیازاتازهاشهرتوسعهدراجتماعیهایگروهازایپارهوافرادبرخی•
آنهاختیارادرداردجریانشهرسازیدرکهصورتیبهراحقیقیکنترلقدرتشانیاثروتزیار
عتیصمحدودهواقامتمحلتعیینمورددرکهکارانیمقاطعهاراضی،صاحباناست،دادهقرار

مینظماراضیازاستفادهطرزبهکههاییتکنسینوکنندگانابداعباالخرهوگیرندمیتصمیم
درنهاآواقعیارزشاند؟آمدهکجاازهستند؟کسانیچهاشخاصاین.باشندمیجملهانازدهند

چیست؟آنسازماندروشهریجامعه



ایمطالعهآنمورددرکشورهاازبسیاریدراخیرسالهایتاکهداردوجودزیادیهایپرسش•
ولوهاگروهنتریقدرتپرفهرستبهنیزاینجادرکهکندمیحکمسلیمعقلاست،نشدهانجام

کهببینیمومکنیارزیابیراآنهاقدرتحقیقیمنبعوکنیمرجوعباشنداندکمانظرازکهاین
ظاتمالحاین.گرددمیاعمالشهریتوسعهبرهاییمیانجیچهتوسطباچگونهقدرتاین

شهرهادراتتصمیمماهیتونقشبابدرتحقیقاتیتازهمسائلسلسلهیکبهرامامستقیما
کندمیهدایت

تمنبع حقیقی قدر



مراکز تصمیم در شهر -ب

بهزیدگانبرگتاثیراستشدهسعیآمدهعملبهتصمیماتخاذمورددرکههاییبررسیخاللاز•
فرانسهدرشهرسازیتوسعهمثل.گرددروشنشهریزندگیسبکوشهرسازیدرریسدهقدرت
هایگروهکهستاتصمیمیبهبستهعکسبروباشدمیخودروپدیدهیکگذشتهازکمترخیلی

بهانبرگزیدگبامحلیوایمنطقهسطحدرآنهاکارگزارانوعمالومشخصکامالاجتماعی
.کنندمیاتخاذرسیدهقدرت



راازیشهرسسرنوشتکههاستگروهمنافع(اجتماعیهایگروهتصمیمیعنی)اولمورددر•
شهریگیزندازاینانکهتصوری(رسیدهقدرتبهبرگزیدگان)دوممورددرکندنمیتعیین
هکطورآنانتخابشقدواینعالوهبه.سازدمیمربوطهمبهراتصمیماتمجموعهدارند
.کنندنمینفیرایکدیگراستکردهبیانمتحدهممالکمورددرمیلزرایت

دو نوع انتخاب



: تصممیات عمدهمطالعه 

بروشدبخمیسازمانعمومیزندگیبهکهاستتصمیماتیشهریکمورددرعمدهتصمیمات•
پارهانحصاردرعمدهتصمیماتکهبپذیریمرافرضیهایناگر.استحاکمشهرهابافتسرنوشت

اتخاذدرمحدودیومعینقلمرودرجامعهافرادسایرآیا.هاستگروهبرخییاافرادای
ماتتصمیچونکهاستطرحقابلنیزپرسشاینندارند؟شرکتسازیشهرتصمیمات
نمیآنموجبامرایناستخارجشهرنشینجمعیتاتفاقبهقریباکثریتادارهازشهرسازی

اتخاذکهیخصوصمسکنبهمقابلدروکنندعالقهعدماظهارجدیدشهرسازیبهنسبتکهشود
؟دهندنشانبیشتریخیلیعالقهآنهاستخودباآنمورددرتصمیم



وناداسدقیقوسادهفهرستبررسیباتوانمیآنرانظایرومذکورهایپرسشبهپاسخ•
ازحالعیندرتصمیماتاینقلمروزیراکرداستنتاجاستکلیتصمیماتبرناظرکهمدارکی

کلییماتتصماصلیمنظوروغرضکهاستچیزیانازتروسیعسوییازوترمحدودیکسو
.دهدمیتشکیلرا

غرض و منظور اصلی



میورتصعمدتاسازیشهرمبنایبرکهشهرینواحیدرتغییرودگرگونیزیراتر،محدود•
بسیارسطحدردارندانحصاردرراکلیتصمیماتکهکسانیهایپروازیبلندبهنسبتگیرد
.داردقرارترپایین

انحصار تصمیمات
کلی



قلمروحدودازمتصمیاثراتمواردبسیاریدرکهاستتروسیعدلیلاینبهتصمیماتاینقلمرو•
بلکهباشدقبولدمورکلیطوربهیابینیپیشقابلآننتایجکهاینبدونکردهتجاوزشهرسازی

.شودمیمربوطعمومیزندگیسبکبه



جزییمطالعه تصمیمات -2

آندرینشهرنشجمعیتعکسبراستخارجشهرنشیناناختیارازعمدهتصمیماتکهحالیدر•
خیلیتعهداتعادیزندگیهایجنبهبرخیومسکندرمخصوصااوستباتصمیماتخاذچه

ساختهدودمحوانفرادیکامالتصمیماتاساسبرخانواریتکمسکن.کندمیقبولزیادتری
.استتماموتامزمینهایندرفردتصمیموشودمی

مسکن تک خانواری



هکاستمهمیهایانگیرهازدهدمیشکلمکانوزمانبهمواردایندرکهجزییتصمیمات•
صورتیجاایندرتصمیم.دهدمینشانشانانفرادیمسکنبهنسبتراهادلبستگیتریننیرومند

شخصینبهجحدیبهشهرداخلدرفضاتخصیصکهشودمیدیدهفراوانلیکناست،تملکاز
سازدمیانحصاریومحدودبسیارراتصمیمقلمروکهگیردمیخودبهانفرادیو

ه شکل دادن ب
زمان و مکان



آندراییهخالءوبهرهبیکالانفرایدهایرویهگونهایننتایجازاجتماعیزندگینتیجهدر•
کندوممعلکهاستکوششیضمنابخشاینهایبرررسیفهرستشمردنبرشودمیایجاهد
(باشدممکنکاریچنیناگر)دادقرارحمایتوپشتیبانیموردراجزءتصمیماتتوانمیچگونه

یاکردعملانفرادیومتمرکزغیرتصمیماتطریقازتوانمیرافضادادنآرایشقدرتآیاو
خیر؟



سیمای شهر و تصاویر زندگی اجتماعی

بهبرگزیدگانمشتیسیاستیاهاگروهمنافعیاارادی،سازیشهرکهبپذیریمرافرضیهایناگر•
ذهندرتصاویریاجتماعیزندگیازسازیشهرتوسعهکارگزاراندارد،ارتباطرسیدهقدرت
کهتصاویرگونهاینمیاندر.برسانندظهورمنصهبهراآنهموارهکنندمیسعیکهدارند

البترجهمهازشودمیمحسوسفضاییعناصرواجتماعیمظاهرمیانایرابطهشکلبهوجودش
.گرفتسراغتوانمی(اجتماعیگروهیکعنوانبه)معمارانمیاندرکهاستتصاویری



ساختبریمیمستقتاثیرشهرفضایآرایشآنمبنایبرکهداردغالبایایدهگروهاینزباندر•
اظهاراتومعماریآثاربهمراجعهطریقازایدهاینانتقادیارزیابی.داردهاشهراجتماعی

واریمعمابداعاتبینآگاهانهبیشوکمروابطچگونهکهدادخواهدنشانمعمارانشفاهی
.استآمدهوجودبهاجتماعیزندگی

ارزیابی انتقادی



ازرییتصویچهشهرنشینان،یعینشوندمیبرخوردارابداعاتاینازکهکسانیحالایندر•
دارند؟شهرهامعماری

ابداعات



مشکلکیبرناظرحالهعیندرتحقیقاتیپیشنهاداتاینتجربیهایجنبهاصالتمانظربه•
زندگیتماموتامجنبهازناشیدشواریاین.استنشدهغلبهانبرتاکنونکهاستاساسینظری

بدون)اسیشنجامعهکهاستتحلیلوتجزیهبزرگمقوالتبهآنناپذیری-تخفیفوشهری
ندگیزطرفبهکمترکه)اقتصادو(کندنفوذصنعتیجوامعهایمکانیسمعمقدرانکه

هایگروهوتولیدنظامنقشمشخصاتاینمیاناز.اندکردهابداع(استکردهرواجتماعی
برایهاییروشواصولها،مفهوم،دیگرسویازاکولوژیکتوصیفاتویکسوازآنبهمربوط

.ودبآنکشفصدددربایدخوددامنهووسعتتمامدرکهآوردهاندوجودبهشهریمطالعات

اصول و روش های مطالعات شهری




