نوع مقاله :علمی-پژوهشی

شماره  / 35تابستان  / 1399ص  87تا 100

مفهوم اجتماع [محلی] در نظریههای جامعهشناسی شهری :مالحظات
کاربست نظریهها در برنامهریزی شهری
زهرا آزاد - 1دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران،2تهران.
پروین پرتوی  -استاد شهرسازی دانشگاه هنر تهران ،تهران.
سوسن باستانی  -استاد ،گروه علوم اجتماعی ،دانشكده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ دریافت1398/01/10 :
تاریخ پذیرش1398/10/10 :

چکیده
ن رو ،از اوایل دهه
در پارادایم جدید برنامهریزی شهری ،اجتماع جایگاهی کلیدی در طر حها و برنامههای شهری دارد .از ای 
 ،1380پژوهشهای متعددی در ایران با موضوع چگونگی کاربرد اجتماع در برنامهریزی شهری انجام شده و برنامههای
شهری گونا گونی با تکیه بر مفهوم اجتماع تهیه شده است .ا گرچه برخی مطالعات و برنامهها ،محله را معادل اجتماع در نظر
ً
میگیرند ،برخی دیگر معتقدند اساسا مفهومی معادل اجتماع در ایران وجود نداشته و مفاهیم اجتماع در جامعهشناسی
شهری غرب را بدون در نظ ر گرفتن مالحظات مرتبط با زمینه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کاربست این مفاهیم
به کار گرفتهاند .همین امر باعث شده تلقی یکسانی از اجتماع در میان برنامهریزان شهری وجود نداشته باشد و برنامههای
ن رو ،پیش از به کارگیری اجتماع
ن شده بر مبنای مفاهیم غربی اجتماع ،در عمل موفقیت الزم را به دست نیاورند .از ای 
تدوی 
در نظام برنامهریزی ایران ،با توجه به تعدد مفاهیم اجتماع در جامعهشناسی غرب ،الزم است مشخص شود که کدام
مفهوم از اجتماع برای کاربست در نظام برنامهریزی شهری ایران مناسب است؟ با این حال ،پرداختن به این پرسش
نیازمند پاسخگویی به سه پرسش بنیادین دیگر است )1( :مفهوم اجتماع در نظریات جامعهشناسی شهری چیست و هر
یک از این نظریات برای کاربست در چه شرایطی مناسب است؟ ( )2مفهوم اجتماع در پارادایم جدید برنامهریزی شهری
چیست و ریشه در کدام یک از نظریات جامعهشناسی شهری دارد؟ و ( )3پیشینه اجتماع در ایران چیست و در حال حاضر
تطبیقی
اجتماع چه مفهومی در ایران دارد؟ پژوهش حاضر سعی دارد با بهرهگیری از مرور روایتی نظریات اجتماع و بررسی
ِ
کشف مغایرت 3به روش کیفی به پرسش نخست پاسخ دهد .به این منظور ،نظریات بنیادین اجتماع با استفاده از مطالعات
اسنادی مرور شدهاند .سپس شباهتها و تفاوتهای نظریات با یکدیگر با استفاده از بررسی تطبیقی شناسایی و ریشه
این شباهتها و تفاوتها با بهرهگیری از تحلیل محتوای کیفی ،تبیین شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
که بهرهگیری از نظریات گونا گون اجتماع نیازمند در نظر گرفتن همزمان سه عامل است)1( :زمینه اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی شهر یا محله هدف )2( ،نظریه برنامهریزی شهری مال ک پژوهش یا تدوین برنامه و ( )3هدف از انجام
مطالعه یا تدوین برنامه.
واژ گــان کلیدی :اجتماع[محلی] ،تبارشناسی نظریات اجتماع ،اجتماع در برنامهریزی شهری ،اجتماع در رویکردهای
جامعهشناسی.

1

نویسنده مسئول مقالهzahraazad1800@gmail.com :

 2این مقاله از پایاننامه دکتری زهرا آزاد با عنوان "وا کاوی مفهوم اجتماع محلی به منظور کاربست آن در ساماندهی بافتهای فرسوده شهر تهران با تأ کید بر تحلیل شبکه
اجتماعی" به راهنمایی پروین پرتوی و مشاوره سوسن باستانی در دانشگاه هنر تهران استخراج شده است.
2 Variation-Finding
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مفهوم اجتماع [محلی] در نظریههای جامعهشناسی شهری:
مالحظات کاربست نظریهها در برنامهریزی شهری

 .1مقدمه
در سالهای اخیر رهیافتهای برنامهریزی شهری و الگوهای
توسعهای مطرح شــدهانــد کــه مبتنی بــر سطح محلی و مفهوم
اجتماع 1هستند و اجتماع را واحــد پایه برنامهریزی میدانند.
کاربست اجتماع در برنامهریزی شهری موضوع جدیدی نیست.
با این حال ،براساس مطالعات دافی و هاچینسون« ،رویکردهای
معاصر به درگیر کردن اجتماع متفاوت با تجربه دهههای  1960و
 1970اســت .در سالهای اخیر به ویــژه از دهــه  1990به ایــن سو
اجتماع به عنوان ابــزاری بــرای اجــرا در سطح محلی در سیاست
شهری مورد توجه قرار گرفته است»(Duffy & Hutchinson, 1997:
« .)349-350چنین مفهومی ،اجتماع را یک فرآیند در نظر میگیرد.
اجتماع در معنای فرآیند چیزی است که باید از طریق تالش جمعی
پرورش یابد و به وسیله برنامهریزان تسهیل شــود»(Talen, 2000:
 .)174–180تغییر دیگری که اجتماع را در این دوران از دورههای
لونقل و ارتباطات است .بر اثر
پیشین متمایز میکند ،توسعه حم 
گسترش تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی ،ارتباطاتی که تا پیش
از این به مرزهای فیزیکی اجتماع از جمله محله محدود میشد ،از
این مرزها فراتر رفت .بنابراین امروزه نقش مکان و مرزهای محله در
تعیین محدودههای اجتماع کمرنگتر شده است .بر این اساس،
اجتماع مد نظر پــارادایــم جدید برنامهریزی شهری ،اجتماعی
است که متناسب با تغییر شرایط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
تکنولوژیکی جهان شکل گرفته و در حال تکامل است.
از ابتدای دهه  ،1380سطح محلی و به کارگیری اجتماع ،هم در
عرصه آ کادمیک و هم در عرصه مدیریتی در ایران نیز مورد توجه
قرار گرفت و پژوهشها و طر حهای توسعه متعددی با محوریت
اجتماع در بــرنــامـهریــزی شــهــری تهیه شــده اس ــت .بــررســی این
پژوهشها و طر حها نشان میدهد که ا گرچه تمامی آنها مبتنی
بر اجتماع هستند ،سه تفاوت بنیادین با یکدیگر دارند .نخست،
در خصوص معادل فارسی اجتماع اتفاق نظر وجود ندارد .ا گرچه
برخی اجتماع را معادل محله در نظر میگیرند ،دیگر پژوهشگران
و توسعهگران از واژههــایــی چــون باهمستان ،جماعت ،اجتماع
و اجتماع محلی به عنوان معادل فارسی آن استفاده میکنند.
این اختالف نظر در رابطه با ماهیت اجتماع که دومین تفاوت
این پژوهشها و طر حها با یکدیگر به شمار میآید ،دارای تکثر
بیشتری است .برخی اندیشمندان همچون پیران بر این باورند
ً
که «اساسا در تاریخ شرق مقولهای که تمامی مختصات کامیونیتی
را داشته باشد ،نمیتوان یافت» ( .)Piran, 2004گروه دیگری از
اندیشمندان معتقدند که «مفهوم محله از زمان ورود اسالم به
 1ا گرچه در ادبیات شهرسازی ایران ،معادل «اجتماع محلی» برای community
بیش از سایر معادلها به کار گرفته شده ،در این پژوهش به دو دلیل از این معادل
استفاده نشده است )1( :مطالعات این پژوهش نشان میدهد که «اجتماع
محلی» معادل « " local communityدر ادبیات شهرسازی کشورهای غربی است
و ( )2نتایج این پژوهش نشان میدهد که با نزدیکشدن به دوران متأخر ،نقش
مکان در  communityکمرنگ شده است .از این رو ،استفاده از معادلهایی که
دارای مفهوم مکانی هستند نمیتواند در بر گیرنده انواع  communityباشد .از
این رو ،در این پژوهش از معادل "اجتماع" برای  communityاستفاده شده است.

ایران تا دوره پهلوی اول منطبق با مفهوم اجتماع در غرب است»
( )Saghatoleslami, 2012و بر همین مبناست که اجتماع در
برخی پژوهشها و طر حها معادل محله در نظر گرفته میشود.
برخی دیگر از اندیشمندان و توسعهگران نیز تعاریف گونا گون
اجتماع در جامعهشناسی شهری غــرب را بــدون تطبیق شرایط
زمینهای 2شهرهای ایران با زمینهای که نظریه از آن اقتباس شده،
مال ک پژوهش و تدوین طر حهای توسعه قرار دادهانــد .سوم ،در
حالی که رهیافتهای متأخر برنامهریزی شهری بر مفهومی کمتر
مکانمند از اجتماع مبتنی هستند ،در حوزه برنامهریزی شهری
در کشور ما همچنان بر مفهوم مکان_محور و محله_محور اجتماع
تأ کید میشود .بنابراین ماهیت و چیستی اجتماع در ایران یکی
از خألهای اصلی پژوهشها و طر حهای توسعه شهری اجتماع_
محور به شمار میآید .از این رو بهرهگیری از طر حها و برنامههای
اجتماعمحور در ایران در گام نخست ،نیازمند ارائه مفهومی دقیق
از اجتماع اســت که با شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی شهرهای ایران منطبق باشد .با توجه به خاستگاه اصلی
اجتماع و پارادایم جدید برنامهریزی شهری ،به منظور شناسایی
مفهوم مناسب اجتماع برای کاربست در نظام برنامهریزی شهری
ایران ،الزم است پرسشهای زیر پاسخ داده شوند:
 .1مفهوم اجتماع در نظریات جامعهشناسی شهری چیست و هر
یک از این نظریات برای کاربست در چه شرایطی مناسب است؟
 .2مفهوم اجتماع در پارادایم جدید برنامهریزی شهری چیست و
ریشه در کدام یک از نظریات جامعهشناسی شهری دارد؟
 .3پیشینه اجتماع در ایران چیست و در حال حاضر اجتماع چه
مفهومی در ایران دارد؟
تنها در صــورت پاسخگویی بــه ایــن پرسشهاست کــه میتوان
مفهومی از اجتماع را در ایران شناسایی کرد که بتواند در چارچوب
پارادایم جدید برنامهریزی شهری ،زمینههای تمرکززدایی از نظام
برنامهریزی شهری ایران و افزایش مشارکت مردمی در برنامهها را
فراهم کند .پژوهش حاضر که بخش نخست آن با عنوان "وا کاوی
مفهوم اجتماع به منظور کاربست در نظام برنامهریزی شهری
ایــران" است به پرسش نخست پرداخته است .یافتن پاسخ این
پرسش به ما کمک میکند تا بدانیم که مالحظات کاربست هر یک
از نظریات اجتماع در برنامهریزی شهری چیست .مفهوم اجتماع
در پارادایم جدید برنامهریزی شهری منطبق با مفهوم اجتماع
در کدام نظریه جامعهشناسی شهری است و چگونه میتوان این
مفهوم را با شرایط ایران تطبیق داد.
به منظور شناسایی مالحظات مربوط به کاربست نظریات اجتماع
در برنامهریزی شهری الزم است پرسشهای زیر پاسخ داده شوند:
1مفهوم اجتماع در نظریات گونا گون چیست؟
.1
2مفاهیم اجتماع در نظریات گونا گون چه شباهتها و
.2
تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
3شباهتها و تفاوتهای موجود از چه عامل یا عواملی
.3
ناشی میشوند؟
4بــراســاس شباهتها و تــفــاوتهــای شناسایی شــده،
.4
2 context

مالحظات به کارگیری هر یک از مفاهیم و نظریات اجتماع در
برنامهریزی شهری چیست؟
بــر ایــن اس ــاس ،ایــن مقاله شامل چهار بخش اســت .در بخش
نخست ،مفهوم اجتماع در نظریات گونا گون بررسی شده است.
از آنجا که تعاریف متعددی از اجتماع وجود دارد ،در این بخش
به نظریاتی پرداخته شده که پایه و اساس سایر تعاریف به شمار
میروند .در بخش دوم ،شباهتها و تفاوتهای مفاهیم بخش
نخست شناسایی شدهاند .سپس ریشه شباهتها و تفاوتهای
نظریات و تعاریف گونا گون ،شناسایی شده و نظریات گونا گون بر
مبنای ریشه شباهتها و تفاوتهایشان دستهبندی شدهاند تا
مشخص شود هر نظریه برای مطالعه اجتماع در چه شرایطی کاربرد
دارد .در نهایت نیز مالحظات کاربست اجتماع در برنامهریزی
شهری براساس مطالعات فوق ارائه شده است.
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 .3نظریات اجتماع
 .3.1فردیناند تونیس :گماینشافت و گزلشافت
فردیناند تونیس در کتاب گماینشافت و گزلشافت ( )1887که به
اجتماع و جامعه نیز ترجمه شده ،به بیان تقابل اجتماع در جامعه
پیشصنعتی و جامعه صنعتی میپردازد .تونیس اجتماع پیش
ی شدن را گماینشافت(اجتماع) مینامد و معتقد است
از صنعت 
«هر گونهای از همزیستی اجتماعی که مأنوس(آشنا) ،آرامشبخش
[از لحاظ فیزیکی و روان ــی] و انحصاری باشد ،به اجتماع تعلق
دارد»( .2)Tonnies, 2001: 18اجتماع از دیدگاه تونیس ،بر پایه
وحــدت و اشــتــرا ک شکل میگیرد .ایــن اشــتــرا ک میتواند ریشه
خــانــوادگــی داشـتــه باشد یــا از فضای مشترک و شباهت کــاری و
عقیدتی ناشی شــود .بــه بــاور تونیس ،اشــتــرا کــات مــوجــود میان
اعــضــای اجتماع ،ایــجــاد کننده حــس تعلقی اســت کــه در درجــه
نخست از تعلق به افــراد ناشی میشود و تــداوم آن در گرو تداوم
فعالیتهای مشترک اعضا است(تصویر شماره .)1او این حس تعلق
را احساس وابستگی متقابل مینامد« :احساس وابستگی متقابل
 ...آن چیزی است که آن را درک متقابل یا توافق(اجماع) مینامیم.
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1

1 Gemeinschaft & Gessellschaft

 2این کتاب به وسیله فردیناند تونیس در سال  1887نگاشته شده است .در
پژوهش حاضر از نسخه ترجمهشده این کتاب به زبان انگلیسی که در سال 2001
به چاپ رسیده ،استفاده شده است.

مفهوم اجتماع [محلی] در نظریههای جامعهشناسی شهری:
مالحظات کاربست نظریهها در برنامهریزی شهری

 .2روش پژوهش
در پژوهش حاضر که در زمــره پژوهشهای توصیفی و کاربردی
قــرار میگیرد ،از بررسی تطبیقی استفاده شد ه اســت .با توجه به
هدف این پژوهش مبنی بر شناسایی مالحظات کاربست نظریات
گونا گون اجتماع در برنامهریزی شهری که نیازمند شناسایی
مفهوم و ویژگیهای اجتماع در نظریات گونا گون اســت ،روش
پژوهش ،کیفی است.
از آنجا که وا کاوی مفهوم اجتماع در نظریات گونا گون نیازمند درک
تفاوتهای پارادایمی و زمینهای نظریات است ،در پژوهش حاضر از
بررسیتطبیقی کشف مغایرت استفاده شدهاست .با توجه به این
مروری روایتی است که سعی دارد
که مقاله حاضر در زمره مقاالت
ِ
از طریق مطالعه نظریات اصلی اجتماع به پرسشهای پژوهش
پاسخ دهــد ،موردهای مطالعه همان نظریات اصلی اجتماع در
جامعهشناسی شهری هستند که در برنامهریزی شهری به کار
ن رو نظریات اجتماع(موردهای پژوهش) و
گرفته میشوند .از ای 
منابع مورد بررسی (جامعه آماری پژوهش) به صورت غیراحتمالی
و هدفمندانه تا زمــان شناسایی تمامی نظریات مرتبط با حوزه
برنامهریزی شهری(اشباع اطالعات) در دو مرحله شناسایی شدند.
در مرحله نخست با استفاده از کلمات و عبارات ،Community
Community and ،Local Community ،Urban Community
 Cityو  Community and Societyدر پایگاههای انگلیسیزبان
 SAGE Journals ،ProQuest ،ScienceDirectو  GoogleScholarو
با کلمات و عبارات اجتماع ،اجتماع محلی ،باهمستان ،جماعت و
اجتماع شهری در پایگاههای فارسیزبان  SID ،magiranو irandoc
در بازه زمانی اول آذر تا پانزدهم بهمن ماه  1395جستوجو شد.
جستوجو در این مرحله با هدف شناسایی نظریات کلیدی اجتماع
صورت گرفت .بنابراین برای تسریع شناسایی این نظریات ،مقاالت
با ارجاعات باالتر به عنوان مرجع انتخاب و نظریات بنیادین با
استفاده از مطالعه اسنادی این مقاالت شناسایی شدند.
پــس از شــنــاســایــی نــظــریــات بــنــیــادیــن اجــتــمــاع و تبارشناسی
اولیه نظریات ،در مرحله دوم جستوجو ،عنوان نظریات و نام
نظریهپردازان به عنوان واژههای کلیدی در پایگاههای بیان شده

مورد استفاده قرار گرفت .بر این اساس عبارات Gemeinschaft and
،Organic Solidarity ،Mechanical Solidarity ،Gessellschaft
Cultural ،Political Community ،Urban Community
،Virtual Community ،Postmodern Community ،Community
،Communication Community ،Post-Place Community
 Symbolic Communityو نامهای ،Park ،Durkheim ،Tonnies
،Barry Wellman ،Melvin Weber ،Chicago School ،Wirth
 Social Mobilization،Communitarianو معادلهای فارسی آنها،
ابتدا در پایگاههای انگلیسی و سپس فارسی جستوجو شد .از میان
حدود  400کتاب ،مقاله و پایاننامه شناسایی شده 52 ،کتاب،
مقاله و پایاننامه طبق معیارهای زیر به عنوان مرجع پژوهش
انتخاب شدند.
کــتــاب ،مقاله و پایاننامه بــا مــوضــوع نظریات اصلیاجتماع که دارای بیشترین ارجاعات بودهاند و
کتاب ،مقاله و پایاننامه نظریهپرداز(نظریهپردازان)اصلی اجتماع.
ش بــرداری
ب شــده بــه شیوه اســنــادی بــررســی و فی 
منابع انتخا 
شــده و در چهار حیطه "تعریف و ویــژگـیهــای اجــتــمــاع"" ،ریشه
نظری نظریه"" ،شباهتهای نظریات" و "تفاوتهای نظریات"
طبقهبندی و گونهبندی شدند .در نهایت نیز با استفاده از تحلیل
محتوای کیفی ،ریشه شباهتها و تفاوتهای نظریات شناسایی و
تفسیر شدند .گفتنی است که واحد تجزی هوتحلیل دادهها در این
پژوهش ،کلمه ،پــارا گــراف ،مفهوم و مضمون اســت .مقولهبندی
دادهها نیز با استفاده از رهیافت قیاسی صورت گرفته است.

این همان نیروی اجتماعی ویژه و حس همنوعی است که افراد را
به عنوان اعضای یک کل در کنار یکدیگر نگه مـیدارد .از آنجا که
هر چیز غریزی در انسان دارای دلیل و پیشفرض است ،میتوانیم
درک متقابل را منطق درونی چنین رابطهای بدانیم»(Tonnies,
.)2001: 32-33

تصویر شماره :1چرخه شکلگیری اجتماع از دید تونیس
(برگرفته از)Tonnies, 2001 :
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در مقابل این اجتماع ،جامعه(گزلشافت) قرار میگیرد؛ «گزلشافت
(جامعه) بــه معنای زنــدگــی در عرصه عمومی ،در جهان خــارج
است ... .جامعه چیزی سطحی و زودگذر است»(Tonnies, 2001:
ً
 .)18–19ارتباط در گزلشافت «ارتباطی است که ماهیتا قراردادی
ً
است ،تعمدا به وسیله افرادی که دریافتهاند ادامه زندگی و حفظ
منافعشان در انزوا به طور مؤثر امکانپذیر نیست و باید با دیگران
باشند ،برقرار میشود» ( .)Pappenheim, 2008: 13-14به عبارت
دیگر ،از دید تونیس ،عقالنیت ابزاری ،منطق پشتیبان شکلگیری
جامعه در دنیای مدرن است.
ی شدن به
ی شدن و صنعت 
«تونیس معتقد است که فرآیند شهر 
ویرانی گماینشافت میانجامد و نتیجه آن ویرانی اجتماع سنتی،
امنیت و صمیمیت خواهد بود» (.)Fernback & Thompson, 1995
به عبارت دیگر ،تونیس اجتماع را روستایی و جامعه را شهری
میداند .به باور او در شهر زمینه شکلگیری اجتماع فراهم نیست و
از این رو نمیتوان به اجتماع در شهر دست یافت.
 .3.2امیل دورکیم :همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیک
امیل دورکیم از طریق مقایسه شهر قرون وسطی و شهر صنعتی به
بیان نظریه همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیک میپردازد.
«نظریه کالن دورکیم متضمن توجه به دگرگونی تاریخی از جوامع
مکانیکی بدویتر به جوامع ارگانیک مدرنتر است .آنچه این دو نوع
جامعه را متمایز میکند ،منشأ همبستگیشان یا آن چیزی است
که آنها را یکپارچه و منسجم میکند .نکته اساسی در اینجا تقسیم
کار است .در همبستگی مکانیکی ،جامعه به این دلیل یکپارچه
ً
است که همه اساسا کارهای یکسانی(جمعآوری میوه و سبزی و
شکار حیوانات) انجام میدهند .به عبارت دیگر ،در جامعه بدوی
تقسیم کار کمی وجود دارد و این امر جامعه را یکپارچه میکند.

ولی در همبستگی ارگانیک مدرنتر تقسیم کار قابل توجهی روی
داده و مــردم به تدریج وظایف هر چه بیشتر تخصصی را انجام
میدهند ....همبستگی در اینجا از تفاوتها پدید میآید؛ یعنی
افراد برای آن که کار کنند و حتی بقا یابند به کمک تعداد فزایندهای
از مردم نیاز دارند» (  .)Ritzer, 2007: 46-47بنابراین این اجتماع
«جــامـعـهای اســت کــه بــر پایه همگرایی عناصر آن از اخــتــاف به
همکاری استوار شده و از این رو یک کل هماهنگ و پیچیده است»
( .)Cohen, 2010: 35-36او همبستگی را که این اجتماع را ایجاد
میکند ،ارگانیک مینامد؛ «زیرا ابزاری برای دستیابی به یکپارچگی
در شرایط تمایزهای متعدد اجتماعی است .همبستگی ارگانیک
ن کننده
اساس شکلگیری اجتماع جدیدی را فراهم میکند که بیا 
گونههای انتزاعیتری از موجودیت جمعی است .در جوامع اولیه،
ً
این موجودیت جمعی عموما از طریق مذهب تعریف میشد ،اما در
جامعه مدرن دالیل شکلگیری این موجودیت به دلیل تمایزات
اجتماعی ،انتزاعیتر و کثرتگرایانهتر است»(.)Delanty, 2003: 38
 .3.3اجتماع شهری مکتب شیکا گو
در مکتب شیکا گو است که مفهوم اجتماع شهری برای نخستین
بار مطرح میشود .تا پیش از این زمان ،تحت تأثیر دیدگاه تونیس،
اجتماع مختص محیط روستایی و جامعه مختص محیط شهری
در نظر گرفته میشد .امــا تحلیل اندیشمندان مکتب شیکا گو
به ویــژه پــارک و ورث نشان داد که اجتماع در شهر نیز میتواند
وجــود داشته باشد .با این حــال ،اجتماع شهری تفاوتهایی با
اجتماع روستایی پیش از انقالب صنعتی دارد؛ اجتماعات شهری
نه براساس اراده طبیعی و خواست قلبی اعضای آن که براساس
تقسیم کــاری که ناشی از صنعتیشدن اســت ،شکل میگیرند.
به این معنا که افــراد براساس موقعیت شغلی خود در محدوده
مشخصی از شهر سا کن میشوند .این افراد که از لحاظ اقتصادی
در یک طبقه قرار میگیرند ،به تدریج براساس همگنیهایی چون
نــژاد و قومیت به یکدیگر نزدیکتر شده و اجتماعاتی را تشکیل
میدهند که در مکتب شیکا گو اجتماع شهری نامیده میشود.
در مکتب شیکا گو بــر محیط فیزیکی ،ویــژگـیهــای آن همچون
جمعیت و ترا کم و تأثیر آن بر روابــط در اجتماع شهری پرداخته
مـیشــود .اجتماعات مــورد نظر مکتب شیکا گو دارای مرزهای
فیزیکی و ذهنی مشخص هستند ،به طوری که جامعهشناسان به
شهرها به عنوان مجموعه اجتماعات مینگرند .اجتماعاتی که هر
کدام دنیاها و ارزشها و هنجارهای اخالقی خود را دارند .بنابراین
ً
اجتماع در مکتب شیکا گو «گروههای نسبتا کوچکی ،همچون محله
در نظر گرفته میشود که براساس وابستگی متقابل و سبکهای
مشابه زندگی شکل گرفتهاند .این اجتماعات ممکن است بسیار
کوچک باشند و براساس تعلقی شکل گرفته باشند که ناشی از
تجارب مشترک ،زبان مشترک ،پیوندهای خویشاوندی و مهمتر از
فضایی مشترک است»(Delanty,
زیست_جهان
همه ،سکونت در
ِ
ِ
« .)2003: 55دیدگاه مکتب شیکا گو تا دهه  ،1950رویکرد اصلی
پژوهش و نظریه اجتماع بود»(.)Lyon, 2012: 22
1

1 Urban community

تغییر شرایط اجتماعی جهان و به تبع آن شهرها که از  1950تا
 1970بــه وقــوع پیوست ،باعث شــد کــه دیــدگــاههــای پیشین در
تحلیل اجتماع دیگر کارآمد نباشد .یکی از این تغییرات گسترش
لونقل و وسایل ارتباطی و کمرنگشدن نقش
سیستمهای حم 
مکان در اجتماعات بر اثر به کارگیری این تکنولوژیهای جدید
بود .بر این اساس ملوین وبر در سال  1964اصطالح «اجتماع بدون
قرابت مکانی »1را مطرح کــرد .ملوین وبر به بحث در این رابطه
میپردازد که در شرایط کنونی (شرایط دهه  1960میالدی) «عامل
اصلی و مؤثر در عضویت در جوامع ،...نزدیکی محلی نیست ،بلکه
عملیات مشترک و متقابل اســت» (« .)Webber, 2011: 95این
مفهوم از اجتماع ،نظر اندیشمندان برنامهریزی را جلب کرد .از
دیدگاه آنان این مفهوم در مقایسه با دیدگاهی که اجتماع را محدود
به مردمانی میدانست که در مرزهای جغرافیای مشخص سا کن
بودند ،دیدگاهی خالقانه بود .مقاله او و دیدگاه بسیاری دیگر از
اندیشمندان به بحث درباره این موضوع میپردازد که الزم است
تا مکان از سایر ویژگیهای اصلی اجتماع ،یعنی روابط اجتماعی
که مردم را به یکدیگر پیوند میزند ،جدا شود»(Bradshaw, 2013:
ن رو ،از نیمه دوم قرن بیستم ،دیدگاههای غیرمکانی
 .)12از ای 
اجتماع مطرح شد .این نظریات را میتوان در پنج دسته اجتماع
شبکهای ،اجتماع فرهنگی ،اجتماع سیاسی ،اجتماع پستمدرن
و اجتماع مجازی جا داد.

1 Community without Propinquity

 .3.5اجتماع فرهنگی
اجتماع فرهنگی ریشه در مفهوم اجتماع نمادین دارد .در دیدگاه
نمادین «اجتماع گونهای خاص از روابط اجتماعی است که در هر
نوع جامعهای وجود دارد و قابل فروکاستن به گروههای فضایی
خــاص و ثابت نــی ـســت»( .)Delanty, 2003: 44چنین اجتماعی
«محصول تواناییهای ویژه انسان است که از طریق تجربه زندگی
در جامعه ایجاد میشود»(.)Turner, 1991:373
ایــن دیــدگــاه به وسیله آنتونی کوهن در نظریه ساخت نمادین
اجتماع ( )1987به کار گرفته شد .آنتونی کوهن در مطالعه اجتماع،
بررسیهای خود را از مرزبندی آغاز میکند ،زیرا بر این باور است که
معنای متمایز اجتماع از مرزبندی ناشی میشود .از دیدگاه او ،این
مرزها نمادین هستند زیرا براساس معانی که مردم به آنها میدهند،
تعریف میشوند .از ایــن رو کوهن معتقد اســت که «اجتماع ...
نماد مرز_بیانی[بیان کنندۀ مــرز] اســت .اجتماع ،درســت مانند
یک نماد به وسیله اعضایش به اشــتــرا ک گذاشته مـیشــود؛ اما
معنای آن با جهتگیری منحصر به فرد تکتک اعضایش نسبت
به آن صورتهای متفاوتی مییابد» ( .)Cohen, 2010: 23بنابراین
«ویژگی گوهرین اجتماع این است که اعضای آن معنای مشابهی
از امور خلق میکنند یا فکر میکنند که آن را میسازند؛ و نیز آن که
اجتماع آنها با
اعضای اجتماع گمان میکنند که آن معنای رایج در
ِ
ق شده در هر جای دیگر فرق میکند .بنابراین واقعیت
معنای خل 
مردم آن در وابستگی یا تعهد آنان به پیکره
ذهنی
تجربه
اجتماع در
ِ
ِ
ن رو به باور
مشترکی از نمادهاست» ( .)Cohen, 2010: 26از ایـ 
کوهن ،مفهوم اجتماع را نمیتوان بدون توجه به بافت و زمینهای
که این مفهوم در آن به کار برده میشود ،فهم کرد.

2 Urban village

4 Network Community

3 Personal community

5 Post-place community
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 .3.4اجتماع شبکهای
«مسئله اصــلــی در دیــدگــاه شبکه بــه اجــتــمــاع ،روابـ ــط اس ــت و
واحـ ــد تــشــکــیـلدهــنــده ســاخــت جــامــعــه ،شــبــک ـههــای تعاملی
هستند»( .)Wellman, 1988: 82بر این اساس «تحلیل شبکهای
اجتماع در مرحله نخست به دنبال شناسایی ارتباطهای اجتماعی
و جریان منابع اســت .پس از این مرحله است که توزیع فضایی
همبستگی ارتــبــاطــات شناسایی مـیشــونــد .چنین
و احــســاس
ِ
رویکردی ،مطالعه اجتماع را از بنیانهای هنجاری و فضایی رها
میکند و اجتماعات شبکه_محوری را کشف میکند که به محلهای
خاص یا مجموعهای از احساسات همبسته محدود نیستند .این
اجتماعات میتوانند اجتماعاتی روستا_شهری )Gans, 1962(2یا
اجتماعاتی بدون قرابت مکانی باشند»(Wellman & Leighton,
« .)1979: 367به باور تحلیلگران شبکه باید به جای درک اجتماع
3
بــه عــنــوان یــک محله ،اجتماع را بــه ص ــورت اجتماع شخصی
(شبکهای از پیوندها) درک ک ــرد»( .)Wellman, 1982: 3اجتماع
شخصی« ،مجموعهای از پیوندهای شخصی یک فرد با دوستان،
همسایگان ،اقوام ،و همکارانش» (Wellman & Wetherell, 1996:
 )102–103است« .در این اجتماعات ،هر شهرنشین یک شرکت
کننده در اجتماعی است که به وسیله پیوندهای موجود بین او و
دیگران ایجاد شده است .این که تا چه حد این پیوندها محلهای
هستند ،یک مسئله تجربی است که نمیتواند فرض گرفته شود.

اجتماعات شخصی شهرنشینان در بر گیرنده پیوند با دیگرانی
لونقل و
است که در سراسر شهر عالیق مشترک دارند و وسایل حم 
ارتباطات ،آنان را قادر میسازد که فاصلههای دور را هم برای حفظ
چنین پیوندهایی طی کنند» (.)Bastani, 2008: 71
در ســالهــای اخیر ،اندیشمندان دیگری نیز با تکیه بر دیدگاه
4
شبکهای به تعریف اجتماع پرداختهاند و مفهوم اجتماع شبکهای
را مطرح کــردهانــد .از دیــد پیسلی اجتماع «شبکهای از روابــط
اجتماعی معنیدار با دوستان ،همسایگان ،اقوام و همکارانی است
ً
که لزوما به یک واحد سکونتی تعلق ندارند»(.)Piselli, 2007:867
برادشاو نیز مفهوم " اجتماع فرامکانی "5را مطرح میکند« :اجتماع را
میتوانیم شبکههایی از مردم تعریف کنیم که به واسطه همبستگی،
هویت مشترک و مجموعهای از هنجارها با یکدیگر پیوند خوردهاند
ً
که ضرورتا ریشه در یک مکان ندارد .این مفهوم فرامکانی از اجتماع
به شناسایی این واقعیت کمک میکند که ا گرچه شهرها و حومهها
ح شده در اجتماع به مفهوم کالسیک آن
دارای درگیریهای مطر 
نیستند ،افراد توانستهاند همبستگی را از طریق شبکههای جهانی
به دست آورند که شباهت بسیاری به همبستگی مطرحشده در
اجتماع به مفهوم کالسیک آن دارد»(.)Bradshaw, 2008: 5
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 .3.6اجتماع سیاسی
«تأ کید مفهوم اجتماع سیاسی بر شهروندی ،جامعه مدنی و هویت
جمعی است»( .)Delanty, 2003: 2دیدگاه اجتماع سیاسی از 1980
به این سو و در نتیجه دیدگاههای نئومارکسیستی و اقتصاد سیاسی
به شهر در قالب دو جریان عمده اجتماعگرایی(جماعتگرایی) 1و
جنبشهای اجتماعی مطرح شد .از دید اجتماعگرایان:
ً
«اجتماع اوال یک موجودیت است ،گروهی از مردم یا یک نهاد یا
مجموعهای از نهادها مانند شرکتها ،دانشگاهها ،خانوادهها و ...
ً
 .ثانیا اجتماع به معنای وجود روابط خاصی میان افراد است که
بسیاری از مشترکات مانند مبانی فکری مشترک ،معنای مشترک،
اهــداف مشترک ،خیر مشترک و زندگی مشترک را در بر میگیرد.
روابط در اجتماع هم عینی و هم ذهنی است» (cited in Niakouei,
.)2008: 265
بنا بر دیدگاه اجتماعگرایان ،معنای مشترک از عناصر اصلی و سازنده
اجتماع است .با این حال «این که اعضای یک اجتماع سیاسی
یکدیگر را بــه عــنــوان شهروندانی وف ــادار بشناسند و هویت آنها
براساس نهادهای مشترک که ناشی از توافق بر سر اصول عدالت
است شکل بگیرد ،برای تشکیل اجتماع سیاسی کافی نیست .از
دیدگاه آنان ،یک اجتماع سیاسی ایدهآل نیازمند شهروندانی است
تا با یکدیگر برای به توافق رسیدن بر سر قوانینی که تنها مربوط به
عدالت نیست ،همکاری کنند»(.)Manson, 2001: 96
اجتماع در نظریه جنبش اجتماعی زمینه الزم برای بسیج اجتماعی
را فراهم میکند .از دیــد پیروان جنبشهای اجتماعی «اجتماع
مجموعهایاز ارزشهایموجودنیست کهبراییکپارچگیاجتماعی
و هویت فرد ضروری است .اجتماع ،واقعیتی اساسی نیست بلکه در
فرآیندی
مفهوم
فرآیندهای واقعی بسیجکردن ساخت مییابد .این
ِ
ِ
اجتماع است که براساس آن ،اجتماع ضمن عمل اجتماعی تعریف
مـیشــود و ساخت مییابد .در ایــن مفهوم ،اجتماع ،سا کن در
ارزشها و ساختارهای هنجاری نیست ... .چنین ساختهایی را
میتوان سیستمی از روابط در نظر گرفت ،سیستمی که عمل بقای
آن را تضمین میکند ،نه فرهنگ»(.)Delanty, 2003: 123
مفهوم اجتماع سیاسی به وسیله اندیشمندان گونا گون مورد نقد
قــرار گرفت .اجتماع سیاسی نیازمند دستیابی به سطح باالیی
از توافق است .توافقی که در شرایط کثرتگرایانه جامعه امروز به
آسانی محقق نمیشود .جرارد دالنتی معتقد است که «بسیاری
از ایــرادهــای وارد به اجتماع با اتخاذ رویـکــردی ارتباطی برطرف
2
خواهد شد .از این منظر ،مفهوم اجتماع ساختیافته از ارتباطات
هابرماس میتواند جایگزین مناسبی باشد که در آن ،یکپارچگی
بیشتر از طریق ارتباطات حاصل میشود تا از طریق توافقات و
اخالقیات موجود»(« .)Delanty, 2003: 119–120مفهوم اجتماع

ارتباطی 3به این معناست که روابــط اجتماعی در جامعه مدرن
پیرامون ارتباطات شکل میگیرد نه واسطههای دیگری همچون
قــدرت ،موقعیت یا تشریفات مــذهــبــی»(.)Delanty, 2003: 115
اجتماع ارتباطی از دید هابرماس ،اجتماعی است که در عرصه
ف نشده شکل میگیرد.
عمومی و براساس ارتباط تحری 
 .3.7اجتماع پستمدرن
«در جامعه پستمدرن ،عضویت در گروه آسیبپذیرتر از جامعه
ّ
مــدرن اســت .دستهبندیهای مسلم قدیمی از جمله طبقه،
نــژاد ،ملیت و جنسیت که پایه و اســاس جامعه ناشی از صنعتی
کنونی تعلقات چندگانه به دستهبندیهایی
شدن بود ،در عصر
ِ
غیرقطعی تبدیل شـ ــدهانـ ــد»( .)Delanty, 2003: 131در چنین
شرایطی اظهارنظرهای گونا گونی درباره سرنوشت اجتماع صورت
گرفته اســت .در حالی که برخی اندیشمندان همچون هــاروی از
پایان اجتماع سخن میگویند ،گــروه دیگری هستند که شرایط
جدید را بهوجودآورنده نوع جدیدی از اجتماع میدانند « :اجتماع
همچنان وجــود دارد اما مفهوم و واقعیتهای تجربی آن بسیار
پیچیدهتر شدهاند .گونههای دارای حد و مرز و یکپارچه اجتماع
که مربوط به روستاها ،محلههای شهری و حتی حومهها بود ،دیگر
با ساختاری اجتماعی که تحت تأثیر الگوهای پیچیدهای از تحرک،
مهاجرت و استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی است که ارتباط فراتر
از فضا و زمان را امکانپذیر میکنند ،همخوانی ندارد»(Friedland,
 .)2001: 364در شــرایــط پـسـتمــدرن ،نــوع جــدیــدی از اجتماع
ظهور کرده است .از دیدگاه دریدا در اجتماع پستمدرن «تمامی
تفاوتها مــورد توجه قــرار میگیرند و تمامی مخالفتها از بین
میروند ... .این اندیشمندان مرکزیت فردیت [در مفهوم اجتماع]
را رد میکنند و اجتماع را چیزی میدانند که نه فردگرا است و نه
جمعی بلکه بر اشترا کگذاری بنیان شده است»(Delanty, 2003:
« .)138ویژگی این اجتماع ،گذار از هویت به تفاوت ،از قطعیت
به عدم قطعیت ،اجتماعی فراتر از وحدت ،از اجتماعات بسته به
باز ... .اجتماعات پستمدرن ،کوچنشین ،به شدت پویا ،عاطفی
و ارتباطی هستند .فرهنگ تــوده ،اقدامات و احساسات زیبایی
درگیری نمادین میان
این اجتماعات ارتباطی را پایدار میکند نه
ِ
ن رو ،این اجتماع
خویش و دیــگــری»( .)Delanty, 2003:132از ای 
را میتوان ترکیبی از مفهوم اجتماع ارتباطی هابرماس ،اجتماع
شبکهای و اجتماع نمادین کوهن دانست.
 .3.8اجتماع مجازی
با همهگیرشدن استفاده از کامپیوتر و اینترنت ،مفهوم اجتماع
ن بار واژه اجتماع مجازی
مجازی 4متولد شد .هاوارد رینگلد ،نخستی 
را در کتاب "اجتماع مجازی :زندگی در قلمرو الکترونیک"( )1993
به کار برد « :اجتماع مجازی تودهای اجتماعی است که برآمده از
اینترنت است .تعداد افرادی کافی ،بحثی را برای مدتی طوالنی در
آن دنبال میکنند که احساسات انسانی در آن بحث جریان دارد.

« :Communitarianism 1در طول دهه  1980گروهی از افراد ،در
وا کنش به ضعفهای نئولیبرالیسم ،اقدام به چاپ مجموعهای از کتابها
و مقاالتی در باب اجتماع کردند که بعدها به اجتماعگرایان معروف
شدند»(« .)Manson 2001:2به طور کلی برای اجتماعگرایان ،اجتماع در
پیوند با تفسیرگرایی معنا مییابد» (.)Niakouei, 2008: 267

3 communication community

2 communicatively constituted community

4 Virtual Communities

 .4یافتهها و بحث
مقایسه مفهوم و ویژگیهای اجتماع در نظریات گونا گون ،نشان
دهنده وجود شباهتها و تفاوتهایی میان مفاهیم ارائــه شده
است(جدول  .)1این شباهتها و تفاوتها ریشه در عوامل زیر دارد:
•بنیانها و ریشههای نظری هر نظریه،
•پارادایم و رویکرد غالب در هر نظریه و
•تغییر شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جهان.
 .4.1عامل نخست :بنیانها و ریشههای نظری هر نظریه
بــررســی بنیانهای هــر نظریه نــشــان م ـیدهــد کــه شباهتهای
موجود میان نظریات در درجــه نخست از ریشه داشتن آنها در
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[در این شرایط] شبکههایی از روابط فردی در فضای مجازی شکل
ً
میگیرد»(« .)Rheingold, 1993: 5مردم در اجتماع مجازی دقیقا
همان کارهایی را میکنند که در زندگی واقعی انجام میدهند ،اما
جسم ما کنار گذاشته میشود»)« . (Rheingold, 1993: 4اجتماعات
مجازی ،مکانهایی هستند که مــردم در آنجا با یکدیگر مالقات
میکنند ... .در اجتماعات سنتی ،مردم مدل ذهنی قوی از حس
مکان(اتاق ،روستا یا شهری که تعامالت در آن اتفاق میافتد) دارند.
در اجتماعات مجازی ،حس مکان وابسته به تخیل فردی است.
 ...اجتماعات مجازی برای این که مورد استفاده قرار گیرند نیازمند
تخیل و تصویرسازی هستند ... .آنچه باید تصویرسازی شود ،خود
مفهوم اجتماع است»( .)Rheingold, 1993: 18-26چنین اجتماعی
از دید او «پتانسیلهای بسیاری برای آزادیهــای سیاسی فراهم
میکند و تغییراتی در تجربه افراد از اجتماعات در دنیای واقعی ایجاد
میکند»( .)Rheingold, 1993این دیدگاه اجتماع مجازی را فراتر از
ً
اجتماع واقعی و کامال متفاوت با آن در نظر میگیرد .در این دیدگاه،
دنیای مجازی ،درون اجتماع و دنیای واقعی بیرون از اجتماع است.
بنابراین دنیای واقعی و دنیای مجازی در نقطه مقابل یکدیگر قرار
میگیرند .اینترنت ،قلمرو اجتماع مجازی است و ورود به این قلمرو
مشروط به دسترسی به شبکه اینترنت و اختیار فرد است.
در مقابل ایــن تفکر ،گ ــروه دیــگــری از اندیشمندان هستند که
اجتماع مجازی را مکمل اجتماع در دنیای واقعی میدانند .از
دیدگاه این اندیشمندان ،روابــط اجتماعی در فضای سایبری،
شکل تکامل یافته روابط اجتماعی در دنیای عینی است و اجتماع
مجازی مکمل اجتماع در جهان واقعی است .ریموند بارگلو اذعان
میکند که «سیستمهای اطالعاتی و شبکهسازی ،قدرت انسانی
سازمان و انسجام را افزایش میدهند» (cited in Castells, 2001:
 .)49والــمــســلــی( )6 :2000بر ایــن بــاور اســت که «فضای سایبری
امکان بــرقــراری ارتــبــاط میان افــراد و گــروههــای جــدا از یکدیگر از
لحاظ جغرافیایی را به آسانی و به ارزانی فراهم میکند» .وکلوند و
اینس( )2010نیز نشان میدهند «اجتماع آنالین با ایجاد فرصتهای
تعامل در فضاهای موجود ،زمینههای حمایت و حضور اجتماعی
شامل توانایی مشارکت (سهیمشدن) بــرای شناسایی مسائل
اجتماعی با دیگران (اجتماع) و ارتباط هدفمند در یک محیط با
اعتماد (مطمئن) و توسعه ارتباطات میانفردی را فراهم میآورد»
(.)Cited in Ebrahimabadi, 2014; 87

علومی مشترک همچون زیستشناسی ،جامعهشناسی و  ...ناشی
میشود(تصویر شماره.)2
عــاوه بر این بسیاری از نظریات به طور مستقیم یا غیرمستقیم
بــر پایه نظریات پیشین تــدویــن شــدهانــد .همانگونه کــه نمودار
تبارشناسی نظریات اجتماع نشان میدهد ،بسیاری از نظریات،
حتی نــظــریــات مــتــأخــر ،بــه طــور غیرمستقیم تحت تأثیر نظریۀ
گماینشافت و گزلشافت تونیس هستند .از این روست که عناصر
ً
اصلی چرخه شکلگیری اجتماع تقریبا در تمامی نظریات ،همان
عناصری است که تونیس در نظریه گماینشافت و گزلشافت مطرح
میکند .تونیس شکلگیری گروه ،به عنوان عنصر اولیه اجتماع را
ناشی از اشترا کات (قومی ،خویشاوندی ،جغرافیایی و  )...اعضای
آن میداند .این نقاط مشترک ،حس تعلق اعضای گروه به یکدیگر،
یا به تعبیر تونیس ،درک متقابل و توافق را ایجاد میکند که خود
عامل انجام فعالیت مشترکی است که زمینه افزایش پیوندهای
مشترک و انباشت حس تعلق(درک متقابل) در گــروه را فراهم
میکند .عناصر این چرخه در نظریات اجتماع شهری ،اجتماع
فرهنگی ،اجتماع سیاسی ،اجتماع شبکهای ،اجتماع ارتباطی،
اجتماع پستمدرن و حتی اجتماع مجازی نیز وجود دارند .تفاوت
اصلی میان چرخههای مطرح شده در نظریات گونا گون با چرخه
توصیف شده به وسیله تونیس در موارد زیر است:
•اشترا کاتی که مبنای شکلگیری گــروه اســت :ا گرچه تونیس،
روابط قومی ،خویشاوندی ،جغرافیایی و  ...را عامل شکلگیری
گــروه میداند ،در نظریات پس از تونیس عواملی چون سود و
منفعت شخصی ،روابط ناشی از تقسیم کار اجتماعی و ارتباط،
مبنای شکلگیری گروه در نظر گرفته میشوند.
•ظرف شکلگیری گروه و اجتماع :ظرف شکلگیری گروه و اجتماع
از دید ا کثر نظریهپردازان تا پیش از نیمه دوم قرن بیستم ،مکان
و محدوده جغرافیایی اســت .با کمرنگشدن نقش محدوده
لونقل و ارتباطات در نیمه دوم
جغرافیایی بر اثر گسترش حم 
قرن بیستم ،نظریاتی ارائــه میشود که شبکه و ارتباط را بستر
کشف نقاط مشترک و شکلگیری گروه و اجتماع میداند.
•تعریف نظریات از عناصر گونا گون چرخه و نحوه شکلگیری
آنها :عناصر گونا گون چرخه شامل اشترا کات ،شکلگیری گروه،
شکلگیری حس تعلق (درک متقابل و توافق) و انجام فعالیت
مشترک ،مفهوم متفاوتی برای نظریهپردازان گونا گون دارند.
ً
مثال فعالیت مشترک مورد نظر اجتماع فرهنگی ،فعالیتی است
که از سیستم معنایی مشترک ناشی شده باشد ،در حالی که
مشترک مد نظر اجتماع سیاسی ،فعالیتی در راستای
فعالیت
ِ
دستیابی به اهداف جامعه مدنی و حقوق شهروندی است.
•ترتیب قرارگیری عناصر در چرخه :ترتیب قرارگیری عناصر در پی
یکدیگر از دیگر موضوعاتی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود
ندارد .به عنوان مثال ،ا گرچه تونیس شکلگیری درک متقابل و
توافق را مقدم بر انجام فعالیت مشترک میداند ،از دیدگاه پیروان
اجتماع سیاسی و به طور خاص اجتماع ارتباطی ،انجام کنش
متقابل و فعالیت مشترک ،مقدم بر شکلگیری درک متقابل و
توافق در چرخه شکلگیری اجتماع است.

جدول شماره :1ویژ گیهای اجتماع در نظریات گونا گون
ویژ گیهای اجتماع در نظریه مورد نظر
نظریات اجتماع
ردیف
قبل از انقالب شکلگیری بر مبنای اشترا کات و پیوندهای مبتنی بر روابط خانوادگی ،موقعیت جغرافیایی مشترک ،باورهای مشترک /دارای
گماینشافت
انحصاری فیزیکی ،ذهنی یا هر دو /دارای حس تعلق(اولویت تعلق ذهنی به تعلق مکانی)
قلمروی
صنعتی
ِ
و گزلشافت
1
بعد از انقالب
شکلگیری بر مبنای سود و منافع شخصی /تعمیم اصول تقسیم کار بر روابط
فردیناند تونیس
صنعتی
قبل ازانقالب شکلگیری پیوندهای اجتماع بر مبنای شباهت افراد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی ،ارزشهــای مربوط به سیاست،
وحدت مکانیکی
اقتصاد ،خانواده و مذهب
صنعتی
و ارگانیک
2
بعد از انقالب
شکلگیری پیوندهای اجتماع بر مبنای تفاوتها (تقسیم کار اجتماعی) /شکلگیری اجتماع بر مبنای منافع و مهارتها
دورکیم
صنعتی
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

3

اجتماع شهری
مکتب جامعهشناختی شیکا گو

4

اجتماع بدون قرابت مکانی
ملوین وبر

5

اجتماع [شبکه] شخصی(فردی)
بری ولمن

6

اجتماع نمادین
آنتونی کوهن

7

نظریۀ اجتماع گرایی
(جماعت گرایی)

10

اجتماع در جنبشهای اجتماعی
جدید
اجتماع ساخت یافته از ارتباطات
هابرماس
اجتماع پست مدرن

11

اجتماع مجازی

8
9

اندازه جمعیتی /دارای قلمرو فیزیکی انحصاری(مرزهای فیزیکی و ذهنی مشخص) /روابط متقابل افراد با یکدیگر /وحدت
اخالقی و کارکردی اعضای یک اجتماع /دارای ارزشها و هنجارهای مخصوص خود /شکلگیری وحدت بر مبنای فرآیندهای
طبیعی /انسجام درونی اعضای اجتماع با یکدیگر( بر مبنای شباهت اعضای جامعه با یکدیگر) /انحصاری بودن اجتماع/
پیوندهای اجتماعی مبتنی بر منافع فردی
عامل شکلگیری اجتماع و عضویت در جوامع :عملیات مشترک و متقابل /مکان ،جزو ویژگیهای اصلی اجتماع نیست /.از
بین رفتن اهمیت "دسترسیداشتن" و "نزدیکی فضایی" برای ادامه حیات اجتماع
مجموعهای از پیوندهای شخصی یک فرد(با دوستان ،همکاران ،اقوام ،همسایگان و  /)...ویژگیهای اصلی اجتماع به ویژگی
پیوندهایی که اجتماع براساس آن شکل گرفته بستگی دارد /.پیوندها و اجتماع میتواند محلی یا غیر محلی باشد /.پیوندها
و اجتماع به ندرت دارای مرز تعریف شده هستند و مرزهای غیرقطعی دارند /.ساختار شبکهای اجتماع
دارای مرز فیزیکی ،قانونی ،ذهنی  /دارای سیستم معنایی انحصاری خود بر مبنای تعامل اعضا با یکدیگر /تعهد اعضا به پیکره
مشترکی از نمادها /بافت و زمینه به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار بر ویژگیهای اجتماع /شکلگیری اجتماع براساس کنش
متقابل افراد با یکدیگر
شکلگیری اجتماع براساس مجموعهای از تعامالت میان مردم /شکلگیری تعامالت بر مبنای منافع مشترک ،تاریخ مشترک،
ً
مبانی فکری مشترک ،معانی مشترک ،اهداف مشترک و  /...دارای ساختار شبکهای /دارای مرز و قلمرو عموما ذهنی /توجه
به مکان و قلمرو جغرافیایی با توجه به وابستگی ارزشها ،معانی و شیوه زندگی مشترک اعضای اجتماع به محدوده جغرافیایی
ج کردن ساخت مییابد /.ضمن کنش اجتماعی تعریف میشود /.مبنای شکلگیری اجتماع:
اجتماع در فرآیندهای بسی 
مشارکت مردم در راستای دستیابی به اهداف و منافع مشترک
مبنای شکلگیری اجتماع :ارتباط تحریف نشده /دارای مرز و قلمرو /قلمرو اجتماع :عرصه عمومی /بقای اجتماع در گرو کنش
متقابل مبتنی بر ارتباط تحریف نشده
شکلگیری اجتماع بر مبنای به اشترا کگذاشتن(هم رسانی) /انعطافپذیر ،باز و تعاملی /دارای ماهیت ارتباطی
دارای ساختار شبکهای /مبنای شکلگیری :ارتباط /مبنای برقراری ارتباط :اشترا کات(مذهب ،قومیت ،نژاد ،پیشینۀ تاریخی،
موقعیت جغرافیایی ،روابط خونی ،اهداف مشترک ،شغل و منافع) /تداوم ارتباطات دنیای واقعی /دارای قلمرو ذهنی

مفهوم اجتماع [محلی] در نظریههای جامعهشناسی شهری:
مالحظات کاربست نظریهها در برنامهریزی شهری

تصویر شماره :2نمودار تبارشناسی ایده اجتماع

 .4.2عامل دوم :پارادایم و رویکرد غالب در هر نظریه
تعدد نظریات ارائ ه شده در خصوص اجتماع و تأ کید هر نظریه بر
عنصری خاص از رویکردهای متعددی ناشی میشود که در مطالعه
اجتماع وجــود دارد و هر یک دیــدگــاههــای پــارادایــمــی موجود در
جامعهشناسی را بازتاب میدهند .بر این اساس ،لیون چهار رویکرد
کلی در مطالعه اجتماع را شناسایی میکند :رویکرد گونهشناختی،1
رویکرد ا کولوژیک ،رویکرد نظریه سیستمها و رویکرد نظریه تضاد.
از دیدگاه لیون هر یک از این رویکردها بر عناصر به خصوصی در
تعریف اجتماع تأ کید میکنند و پرسشهای مشخصی را در رابطه با
اجتماع پاسخ میگویند(جدول شماره.)2
ً
«در رویکرد گونهشناختی ،معموال دو گونه آرمانی از اجتماع مطرح
میشوند و هیچ جایی را نمیتوان یافت که دارای تمامی ویژگیهای
گونههای آرمانی مــورد نظر باشد .در عــوض ،تمامی سازمانهای
انسانی جایی میان دو سر طیف قرار گرفتهاند .رویکرد گونهشناختی
پتانسیل تبیین تغییر به ویژه تغییری که در زمینه سبک زندگی افراد
بر اثر مدرنشدن جامعه و حرکت به سمت گزلشافت اتفاق میافتد
را دارد .مطالعه در زمینه روابط گروههای اولیه ،همسایگی و احراز
هویت همسایگی از دیگر موضوعاتی است که زیرمجموعه رویکرد
گونهشناختی قرار میگیرد»(.)Lyon, 2012: 77-81
«در رویـکــرد ا کولوژیک تأ کید بر مردمانی اســت که در محدوده
جغرافیایی خاصی زندگی میکنند .این دیدگاه بر روابط میان مردم
و محیط فیزیکی و الگوهای فضایی ناشی از آن متمرکز میشود.
بنابراین دور از انتظار نیست ،اندیشمندانی که رویکرد ا کولوژیکی به
اجتماع را به کار میگیرند ،اجتماع را به عنوان کلیتی با قلمرو ویژه
تعریف میکنند .سئواالت تکنیکی در رابطه با مکانیابی شهری ،رشد
جمعیت ،ترا کم و کاربری زمین به بهترین شکل از طریق رویکرد
ا کولوژیکی قابل بررسی هستند»(« .)Lyon, 2012: 77-88تعریف
اجتماع با تأ کید بر روابط اجتماعی مربوط به نظریه سیستمهاست.

رویکرد نظریه سیستمها را میتوان برای مطالعه مهمترین مسائل
اجتماع در جامعهشناسی هدایت کــرد :قــدرت اجتماع ،روابــط
میانفردی و توسعه اجتماع .رویکرد نظریه سیستمها در مطالعه
توسعه اجتماع بر این نکته تمرکز میکند که پیوندهای میانفردی
چه میزان مبتنی بر محلیت هستند .نظریه سیستمها این امکان
را فراهم میکند که به این پرسش پاسخ دهیم که اجتماع چیست
و چه اقداماتی آن را تقویت میکند»(«.)Lyon, 2012: 77-88نظریه
تضاد بر تضاد ساختاری تأ کید دارد .نظریهپردازان تضاد چنین
سئواالتی را مطرح میکنند :از نزاع بین گروههای در حال تضاد
که هر کدام به دنبال منافع خود هستند ،الگوهای فعلی چگونه
ظهور کردهاند؟ گروهها و طبقات مسلط چگونه به امتیازات ویژه
نایل شده و آنها را حفظ کردهاند؟ آنه ا چگونه نهادها و سازمانهای
اجتماعی از قبیل م ــدارس ،کلیساها ،مساجد ،وسایل ارتباط
جمعی و غیره را به منظور حفظ امتیازات خــود اداره میکنند؟
چه کسی از ترتیبات فعلی اجتماعی سود میبرد و چه کسی ضرر
میکند؟ جامعه چگونه میتواند عادالنهتر و انسانیتر گردد؟ جامعه
ت یابد؟ عوامل
با وجود تضادهایش ،چگونه توانسته به تعادل دس 
مؤثر در ایجاد تعادل کدامند؟» ( .)Azad Armaki, 2007: 23نظریه
تضاد را میتوان کاربرد رویکرد نئومارکسیستی در مطالعه اجتماع
دانست .بر ایــن اســاس ،نظریات و تعاریف گونا گون اجتماع به
خوبی در چارچوب رویکردهای گونا گون به اجتماع قرار میگیرند.
گماینشافت و گزلشافت تونیس و وحــدت مکانیکی و ارگانیک
دورکیم زیرمجموعه رویکرد گونهشناختی ،اجتماع شهری مکتب
شیکا گو و اجتماع نمادین کوهن زیرمجموعه رویکرد ا کولوژیک،
اجتماع شبکهای زیرمجموعه رویکرد نظریه سیستمها و اجتماع
سیاسی زیرمجموعه رویکرد نظریه تضاد قرار میگیرند .با این حال،
برخی تعاریف و نظریات اجتماع حاصل ترکیب چند رویکرد به طور
همزمان هستند(تصویر شماره.)3

رویکرد

تأ کید اصلی در تعریف اجتماع
نظریات
-گـ ــمـ ــایـ ــنـ ــشـ ــافـ ــت و  -پیوندهای اجتماعی مشترک

تیپولوژیک

گزلشافت تونیس

(گونهشناختی)

-وحـ ــدت مکانیکی و هویت یکدیگر نقش دارند

 -مردمانی که با یکدیگر تعامل میکنند ،در احراز

ارگانیک دورکیم
ا کولوژیک
(زیستشناختی)

اجـ ـ ـت ـ ــم ـ ــاع شـ ـه ــریمکتب شیکا گو
اجتماع فرهنگیحوزه تعامل

 تأ کید بر روابط اجتماعی و زمینه تعاملی استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی مبتنی بر سطح و گونه تعاملی -تمرکز بر تحلیلهای ملی در مطالعۀ اجتماع

نظریۀ تضاد

-اجتماع سیاسی

 تبیین تغییر وضعیت جامعه از گماینشافت و گزلشافت و میزانبرخورداری جامعه از ویژگیهای هر یک
 مطالعه روابط گروههای اولیه و گروههای همسایگی شناسایی چگونگی پیوند الگوهای فضایی با رویدادهای اجتماعی دراجتماع

-برخورداری از قلمرو ویژه

اجــت ــم ــاع ب ــه عــنــوانشبکه اجتماعی

مربوط به آن
 -تمرکز بر محیط فیزیکی

اجــت ــم ــاع ب ــه عــنــواننظریه سیستمها

 اهمیت بهبود و افول این پیوندها -روابط مردم و محیط فیزیکی و الگوهای فضایی

کاربرد رویکرد در مطالعه اجتماع

 اجـتــمــاع بــه عــنــوان فــرآیــنــدی ب ــرای مقابله باجریانهای غالب اقتصادی و سیاسی
1 The Typological Approach

 پاسخ به این پرسش که اجتماع چیست و چه اقداماتی آن را تقویتمیکند؟
 میزان مبتنی بودن پیوندهای میانفردی به موقعیت محلی مطالعۀ قدرت اجتماع ،روابط میانفردی و توسعۀ اجتماع مطالعه بحرانهای مالیاتی شدید در شهرها -مطالعات اجتماع در مقیاس ملی

تابستان 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

مفهوم اجتماع [محلی] در نظریههای جامعهشناسی شهری:
مالحظات کاربست نظریهها در برنامهریزی شهری

جدول شماره :2اجتماع در رویکردهای گونا گون جامعهشناسی()adapted from Lyon, 2012
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مفهوم اجتماع [محلی] در نظریههای جامعهشناسی شهری:
مالحظات کاربست نظریهها در برنامهریزی شهری

 .4.3عامل سوم :تغییر شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی جهان
شکلگیری تفکرات گونا گون در زمینه سیاست ،مذهب ،اقتصاد و
رواج سبکهای گونا گون زندگی (براساس تقسیم کار اجتماعی) بر
اثر وقوع انقالب صنعتی در انگلستان و انقالب سیاسی در فرانسه،
جایگزین شباهتهای افراد در زمینههای گونا گون پیش از انقالب
ن رو مفهوم و ماهیت پیشین اجتماع که مبتنی
صنعتی شد .از ای 
بر اشترا کات موجود در سبک زندگی و موقعیت جغرافیایی افراد
بود با چالش جدی روبهرو شد .عالوه بر این در این دوران ،جامعه،
لیبرالیسم کالسیک را تجربه کــرده که در آن «کــار دولــت در قبال
ً
جامعه مدنی و بــازار آزاد اقتصادی صرفا به تضمین امنیت برای
فعالیتهای آزادان ــه اقتصادی فــرد و حراست از حق مالکیت او
محدود میشود» (Mackenzie et.al., 1995, cited in Dehghani,
 .)2013این امر در کنار ظهور مفهوم فردگرایی باعث میشود که
مفهوم اجتماع در مقابل جامعه قــرار گیرد .از ایــن زمــان به بعد
اجتماع از
دو دیدگاه کلی در خصوص اجتماع مطرح میشود:
ِ
اجتماع حف 
دسترفته 1و
ظ شده.2
ِ
دیدگاه از بین رفتن اجتماع مدعی میشود که «تقسیم کــار در
جوامع بوروکراتیک صنعتی ،همبستگی مبتنی بر اجتماع را ضعیف
کــرده اســت .روابــط اولیه در شهر هم ا کنون" ،غیر شخصی(فاقد
صمیمیت) ،زودگـ ــذر و مــقــطــعــی"( )Wirth, 1938: 12هستند.
شهرنشینان به جای عضویت در یک اجتماع همبسته ،اعضای
محدود شبکههای اجتماعی متعددی هستند که پیوندهای
ضعیف و مــرزهــای گستردهای دارن ــد .ایــن پیوندهای ضعیف و
ن نیافته به ندرت به کار میآیند»(.)Wellman, 1979: 1204
سازما 
ظ شده" معتقدند که «همبستگیهای
پیروان دیدگاه "اجتماع حف 

کنترل
اجتماع_محور به دلیل نیاز به حمایتشدن و جامعهپذیری،
ِ
کولوژیکی [مردم] در نواحی
اجتماعی غیررسمی و دستهبندیهای ا
ِ
مسکونی و شغلی همگن در سیستمهای اجتماعی بوروکراتیک
صنعتی نیز تداوم یافتهاند .پیروان این دیدگاه معتقدند که عضویت
در شبکههای اجتماعی متعدد در محدودههای شهری معاصر
نیز اتفاق میافتد و بسیاری از این شبکهها ،شرایطی برای ایجاد
همبستگی فراهم میکنند»( .)Wellman, 1979: 1205بنابراین به
تدریج مفهوم جدیدی از اجتماع شکل گرفت و جایگزین اجتماع
در مفهوم گماینشافت آن(اجتماع پیش از انقالب صنعتی) شد.
مفهوم اجتماع تا میان قــرن بیستم وابستگی شدید به مکان
دارد .اعضای اجتماع ،مشترکات بسیاری با یکدیگر دارند که این
ت آنان در باورها ،عقاید ،محل زندگی،
مشترکات محصول شباه 
طبقه اجتماعی ،مذهب و  ...است .از نیمه قرن بیستم به بعد،
لونقل ،اهمیت
با گسترش تکنولوژیهای ارتباطی و پیشرفت حم 
مرز جغرافیایی در تعیین شباهتها کمتر شد .بنابراین محالت و
شهرهایی به وجود آمدند که سا کنان آنها ،شباهت و اشترا کات
کمتری در مقایسه با گذشته داشتند .عالوه بر این سرمایهداری
جهانی باعث بیشتر شدن تفرق اجتماعی شد .بنابراین جهانی
شــدن ،ظهور و گسترش تکنولوژیهای ارتباطاتی و اطالعاتی
باعث شد اجتماع در معنای پیشین آن روزبـهروز ضعیفتر شود.
در چنین شرایطی برخی از اندیشمندان از مرگ اجتماع سخن
گفتند ،در حالی که برخی دیگر مفهوم جدیدی از اجتماع را در
تطابق با شرایط روز جهان مطرح کردند .این مفهوم جدید که
ولمن آن را دیدگاه "اجتماع آزادش ــده "3مینامد« ،از اواخــر دهه
 1960گسترش یافته و مــورد آزمــون قــرار گرفته اســت .دیدگاه آزاد
شده ،محدوده محلی را نقطه آغاز مطالعه خود در نظر نمیگیرد و
ً
مستقیما بر ساختار پیوندهای اولیه متمرکز میشود .بحث اجتماع

1 Community Lost
2 Community Saved

3 Community Liberated

آزاد شــده ،اهمیت و رواج پیوندهای اولیه را تأیید میکند ،اما
معتقد است که بیشتر پیوندها در حال حاضر به همبستگیهای
قلمرومدار سازمانیافته ختم نمیشوند .پیروان این دیدگاه مدعی
ِ
میشوند که پیوندهای اولیه فعلی گرایش به ایجاد ساختارهای
منشعب ،پرا کنده از لحاظ فضایی و همبسته دارند .ا گرچه چنین
پیوندهایی ممکن است کمتر در خویشاوندی ،محل سکونت و کار
ی شدن و حمایت
ریشه داشته باشند ،منابع مهمی برای اجتماع 
هستند .این بحث معتقد است که پیوندهای اولیه ،اغلب بین
شبکههای اجتماعی مرتبط به هم و پرا کنده پخش شدهاند .این
شهری کامل و متکی به خود
شبکهها ،از منظر نهادی ،روستاهای
ِ
نیستند .ساختار پرا کنده و شاخهشاخه آنها ،طیف گستردهای از
ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم را در سیستمهای بوروکراتیک
ت آوردن منابع به واسطه چنین
صنعتی ایجاد میکند .به دس 
شبکههای پرا کندهای ناشی از قوانین نیست .بلکه با کیفیت
پیوندهای دوتایی ،سهولت حفظ تماس ،توانایی اعضای شبکه
برای ایجاد ارتباطات غیرمستقیم با منابع دیگر ،توانایی اعضای
م کردن کمک و ارتباط بین شبکهها
شبکه برای جابهجایی و فراه 
در ارتباط است»( .)Wellman, 1979: 1207به باور پژوهشگران پیرو
تفکر اجتماع آزاد شده« ،محله محل تمرکز زندگی مبتنی بر اجتماع
لونقل مدرن این امکان را برای اجتماعات
نیست .اجتماعات و حم 
فراهم کردهاند تا از مرزهای مشخص محلهها و همبستگیهای
اجتماعات شبکهای شخصی و
محلی و خویشاوندی فراتر رفته و
ِ

غیر محلی ایجاد شدهاند» (–Wellman & Wetherell, 1996: 107
 .)108از این روست که بخش قابل توجهی از نظریات اجتماع که از
نیمه دوم قرن بیستم به بعد ارائه شدهاند ،مکان_محور نیستند.
 .5جمعبندی
به منظور پاسخگویی به این پرسش که مالحظات کاربست نظریات
گونا گون اجتماع در برنامهریزی شهری چیست ،ابتدا نظریات
اصلی اجتماع در جامعهشناسی شهری به عنوان خاستگاه اجتماع
توصیف شدند .سپس شباهتها و تفاوتهای اجتماع در نظریات
گونا گون توصیف و ریشه این شباهتها و تفاوتها مورد بررسی
قرار گرفتند .براساس نتایج این پژوهش ،شباهتها و تفاوتهای
اجتماع در نظریات از ســه عــامــل ( )1تغییر شــرایــط اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جهان )2(،پارادایم و رویکرد غالب در
هر نظریه و ( )3بنیانها و ریشههای نظری هر نظریه ناشی میشود.
بر این اســاس ،کاربست نظریات اجتماع در برنامهریزی شهری
نیازمند در نظر گرفتن همزمان سه عامل است (تصویر شماره.)4
(((1هدف از انجام مطالعه یا تدوین برنامه،
(((2نظریه برنامهریزی شهری مــا ک پــژوهــش یــا تدوین
برنامه و
(((3زمینه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی شهر یا
محله هدف.
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مطالعه مروری_تطبیقی نظریات اجتماع نشان میدهد که اجتماع
دگرگونیهای متعددی را از اوایــل قرن بیستم تا کنون پشت سر
گذاشته است .اجتماع تا پیش از ظهور مدرنیسم ،گروهی در نظر
گرفته میشد که بر مبنای اشترا کات و پیوندهای مبتنی بر روابط
خانوادگی ،موقعیت جغرافیایی مشترک و باورهای مشترک شکل
انحصاری فیزیکی ،ذهنی یا هر دو است.
گرفته و دارای قلمروی
ِ
این اجتماع با ظهور مدرنیسم و شکلگیری تقسیم کار اجتماعی
به اجتماعی تبدیل میشود که مبنای تشکیل آن ،نه شباهتهای
خــونــی ،قومی و مذهبی ،بلکه تقسیم کــار اجتماعی اســت .در
چنین شرایطی ،بشر آ گاهانه برای حفظ موجودیت جمعی خود

پیوندهایی را ایجاد میکند که انتخابی و کمتر مبتنی بر جبر
جغرافیایی است .این اجتماع که ناشی از تالش آ گاهانه بشر برای
بازتولید اجتماع روستایی در شرایط جدید اجتماعی و اقتصادی
است ،دارای اندازه جمعیتی مشخص ،قلمروی فیزیکی انحصاری،
ارزشها و هنجارهای مخصوص خود و وحدت اخالقی و کارکردی
است .بخش قابل توجهی از تعامالت اجتماعی و نیازهای عاطفی
و مادی افراد به دلیل محدودیت در جابهجایی ،داخل مرزهای
فیزیکی اجتماع شهری اتفاق میافتد.
لونقل در نیمه دوم قرن بیستم ،اجتماع دوباره
بر اثر پیشرفت حم 
دگرگون میشود .تعامالتی که تا کنون داخل مرزهای فیزیکی اجتماع

مفهوم اجتماع [محلی] در نظریههای جامعهشناسی شهری:
مالحظات کاربست نظریهها در برنامهریزی شهری

تصویر شماره :4فرآیند انتخاب مفهوم اجتماع برای کاربست در برنامهریزی شهری
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شهری روی میداد به دلیل سهولت دسترسی به نقاط گونا گون
شهر ،در سطح شهر پرا کنده میشود .بنابراین روابط اجتماعی و
تأمین نیازهای اعضای اجتماع دیگر محدود به مرزهای اجتماع
شهری نیست و از آن فراتر میرود .در نتیجه بحثهای جدیدی
درباره مرگ یا دگرگونی اجتماع مطرح میشود .تمرکز اصلی بحثها
در این دوره ،مکان و مرزهای جغرافیایی اجتماع است .مطالعات
متعددی در این دوره انجام میشود که نشان میدهد اجتماع به
معنای پیوندهای انحصاری درون مرزهای فیزیکی مشخص دیگر
وجود نــدارد .از این رو برخی اندیشمندان از مرگ اجتماع سخن
میگویند .این در حالی است که گروه دیگری از اندیشمندان با
مطالعه پیوندهای موجود میان افراد ،نوع جدیدی از اجتماع را
شناسایی میکنند که ا گرچه با تعاریف پیشین از اجتماع همخوانی
ندارد ،همان کارکردی اجتماع در معنای پیشین را دارد .این گروه
از اندیشمندان نشان میدهند که باور به مرگ اجتماع ناشی از
«تأ کید مطالعات اجتماع بر محدوده محلی مشترک و همبستگی
ناشی از آن» ( )Wellman & Leighton, 1979: 365یا یگانهانگاری
مفهوم محله و اجتماع است .به عبارت دیگر «زمانی که مرزهای
ً
جغرافیایی محله که صرفا ناشی از تقسیمات اداری نهادهای
عمومی بــرای اداره شهر اســت چــارچــوب شکلگیری پیوندها و
تعامالت در نظر گرفته میشود ،بخش قابل توجهی از پیوندها از
جمله پیوندهای شغلی ،نادیده گرفته میشوند .از دید این گروه،
در دوران حاضر ،این مرزهای فیزیکی نیست که محدوده اجتماع
را مشخص میکند ،بلکه گستردگی پیوندهاست که مرز اجتماع
را تعیین میکند .این مرز میتواند کوچکتر از مرزهای جغرافیایی
محله ،منطبق با آن یا فراتر از آن باشد .بنابراین از دید این گروه،
مطالعه اجتماع از مطالعه پیوندهای اجتماعی آغــاز میشود»
( .)Wellman & Leighton, 1979:366از این رو نظریات اجتماع در

نیمه دوم قرن بیستم «از دوگانگی فضایی_اجتماعی اجتماع فراتر
میروند و دیدگاهی تعاملی در این رابطه ایجاد میکنند که چگونه
جنبههای فضایی و اجتماعی با یکدیگر ترکیب میشوند تا فرمهای
در حال ظهور اجتماع را ایجاد کنند»(Dempwolf & Lyles, 2012:
.)12
با نزدیک شدن به اواخر قرن بیستم و ظهور و گسترش به کارگیری
تکنولوژیهای ارتباطی ،تأ کید بر ارتباط و نقش آن در شکلگیری
اجتماع پررنگتر و اهمیت مرزهای جغرافیایی کمرنگتر میشود.
اجتماع مجازی را میتوان محصول این دوران دانست .اجتماعی
که فراتر از مکان است و میتواند افراد گونا گون را از نقاط مختلف
جهان گرد هم آورد .در این اجتماع ،روابط تخصصی میشود .به
عبارت دیگر ،ا گر در گذشته تمامی نیازها همچون نیازهای مادی
و غیرمادی به واسطه روابــط درون اجتماع با مــرزهــای فیزیکی
مشخص بــرآورده میشد ،امــروزه این نیازها به وسیله عضویت در
ً
اجتماعات تخصصی گونا گون (مجازی یا غیرمجازی) که عموما
مــرزهــای فیزیکی نامشخصی دارن ــد ،ب ــرآورده مـیشــود .بنابراین
برقراری ارتباط در اجتماع مجازی میتواند ناشی از انواع اشترا کات
ن رو این اجتماع ،انعطافپذیری باالیی
افراد با یکدیگر باشد .از ای 
دارد و هر یک از مفاهیم موجود در جامعهشناسی میتواند در
چارچوب اجتماع مجازی شکل گرفته و تداوم یابد.
بر این اساس زمینه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی شهر
یا محله هدف یکی از عواملی است که باید در کاربست نظریات
اجتماع در برنامهریزی شهری در نظر گرفته شود .تطبیق مفهوم
اجتماع در هر نظریه با زمینه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی که نظریه در آن ارائه شده نشان میدهد که هر نظریه را
میتوان در زمینه(های) مشخصی به کار گرفت(جدول شماره.)3
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جدول شماره :3نظریات متناسب با زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی گونا گون
()adapted from Delanty, 2001 & Papoli Yazdi And Saghai, 2002

زمینه ارائه نظریه

ویژ گیهای کلی اجتماع در این زمینه

نظریه ارائه شده در هر زمینه

شکلگیری بر مبنای اشترا کات و پیوندهای مبتنی بر روابط خانوادگی،سنتی

موقعیت جغرافیایی ،باورهای مشترک
ّ
-سنتگرایی

گماینشافت تونیس-وحدت مکانیکی دورکیم

 اقتصاد معیشتی و کمترین میزان تقسیم کار شکلگیری پیوندهای اجتماع بر مبنای تفاوتها (تقسیم کار اجتماعی) -گزلشافت تونیسمدرن

وحدت ارگانیک دورکیم اجتماع فرهنگی اجتماع شبکهای اجتماع مجازی-گزلشافت تونیس

 شکلگیری تقسیم کار اجتماعیو سود و منافع شخصی

نظریات قابل کاربست در هر زمینه
-گماینشافت تونیس

-وحدت ارگانیک دورکیم

وحدت ارگانیک دورکیم -اجتماع شهری مکتب شیکا گو

 -تعمیم اصول تقسیم کار بر روابط

 -اجتماع شهری مکتب شیکا گو  -اجتماع شبکهای

 -پیوندهای اجتماعی مبتنی بر منافع فردی

-اجتماع فرهنگی

 -اجتماع فرهنگی

-اجتماع سیاسی

 -اجتماع سیاسی

 عقالنیتگرایی صنعتیشدن تولید و تولید سرمایه داری تکثرگراییپسامدرن

 -الگوهای پیچیده تحرک ،مهاجرت و استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی

(پست مدرن)

 ارتباط فراتر از فضا و زمان افراد با یکدیگر -جهانیشدن سرمایه

 اجتماع مجازی -اجتماع شبکهای

 -اجتماع شبکهای

 -اجتماع ارتباطی

-اجتماع ارتباطی

-اجتماع مجازی

-اجتماع مجازی
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ا گرچه نمیتوان با قطعیت در مورد سنتی ،مدرن یا پستمدرن
بودن یک جامعه ،شهر یا محله اظهارنظر کرد ،غلبه ویژگیهای هر
ن کننده نظریه منتخب اجتماع
یک از جوامع ،یکی از عوامل تعیی 
خواهد بــود .در جوامعی با غلبه ساختارهای مــدرن نمیتوان از
نظریاتی استفاده کرد که ویژگیهای اجتماع در جوامع سنتی را
بررسی میکنند .چنین مطالعهای به نتایجی از این دست خواهد
انجامید که "اجتماع از بین رفته است" .به طور کلی بررسی نظریات
اجتماع نشان میدهد که نظریات اجتماع فرهنگی ،شبکهای
و مجازی به دلیل تأ کید بر ویژگیهای بومی در مطالعه اجتماع،
قابلیت به کارگیری در هر جامعهای را دارند.
پارادایم و رویکرد غالب هر نظریه و بنیانهای آن از عوامل دیگری
هستند که تفاوتها و شباهتهای نظریات از آنها ناشی میشود.
براساس پارادایم و رویکرد غالب ،نظریات اجتماع را میتوان ذیل
چهار رویکرد گونهشناختی ،ا کولوژیک ،شبکهای و نظریه تضاد
جای داد .مفهوم اجتماع در هر رویکرد برای مطالعه اجتماع در
ن رو به منظور
شرایط معینی کاربرد دارد (جــدول شماره .)2از ای 
انتخاب مفهوم متناسب اجتماع ،الزم اســت مشخص شــود که
هدف از مطالعه یا کاربست اجتماع چیست؟ در صورتی که هدف از
کاربست اجتماع ،بررسی میزان سنتی یا مدرنبودن آن است ،الزم
است مفاهیم زیرمجموعه رویکرد گونهشناختی به کار گرفته شوند.
مفاهیم ا کولوژیک اجتماع برای تبیین چگونگی پیوند الگوهای
فضایی بــا رویــدادهــای اجتماعی مناسب هستند .بــرای کشف
ماهیت اجتماع ،شناسایی ذینفعان برنامهها در تدوین طر حها
(تبیین پرا کنش قدرت در اجتماع) و بهرهگیری از روابط میان فردی
موجود در برنامههای شهری و محلهای ،میتوان از مفاهیم مرتبط
با رویکرد شبکهای (نظریه سیستمها) بهره گرفت و رویکرد نظریه
ً
تضاد عموما برای مطالعه و کاربست اجتماع در مقیاسهای بزرگ
(شهری ،منطقهای یا ملی) کاربرد دارد.
توجه به پارادایم و رویکرد غالب نظریه اجتماع به منظور کاربست
آن در برنامهریزی شهری ،تنها به هدف پژوهش محدود نمیشود.
نظریه برنامهریزی شهری و پارادایم غالب بر آن ،عامل تأثیرگذار
دیگری بر انتخاب نظریه اجتماع اســت .به عبارت دیگر ،از آنجا
که مفهوم اجتماع در هر نظریه از پارادایم و رویکرد غالب آن ناشی
میشود ،الزم است پس تعیین نظریات متناسب با هدف پژوهش یا
برنامه ،مشخص شود که پارادایم غالب نظریه منتخب برنامهریزی
چیست و ایــن پــارادایــم با پــارادایــم غالب کــدام نظریه(نظریات)
اجتماع همخوانی دارد.
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