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  بررسي ابعادي از تحوالت جغرافياي فرهنگي شهر 
  1) شهر تهران12 و 1مناطق : مطالعه موردي(

  
   دانشگاه شهيد بهشتياستاديار گروه جغرافيا، ـ *زهره فني

  14/12/87:  تأييد نهايي   12/7/87: پذيرش مقاله
  

  چكيده
عنـوان    ول علم جغرافيا و بـا اعتقـاد بـه فـضاي شـهري بـه               دانان فرهنگي با تأكيد بر مباني و اص         جغرافي
دهي به فضاهاي جغرافيـايي   ، به بررسي تحوالت فرهنگي و نقش آن در شكل )انساني(انداز فرهنگي     چشم
در اين نوشتار، منظور از تحوالت جغرافياي فرهنگي شهر، بررسي تحـوالت فرهنگـي برپايـة                . پردازند  مي

تنيـدگي    درهـم «،  »شناسـي فرهنگـي     بوم«،  »پخش فرهنگي «،  »ه فرهنگي ناحي«پنج مفهوم محوري يعني     
مراد از تحوالت فرهنگي، تغيير انديشه، ديـدگاه  . در فضاي شهري است   » انداز فرهنگي   چشم«و  » فرهنگي

عنـوان مراكـز      شـهرها بـه   . گذارد  ساز مي   و رفتار ساكنان شهر است كه بر سيماي شهر تأثيري سرنوشت          
ويژه تغييرات فرهنگي هر  ادي ـ اجتماعي و فرهنگي در كانون بيشترين تحوالت، به اداري ـ سياسي، اقتص 

شان ـ انتخاب شـدند و    هاي دليل ويژگي  شهر تهران ـ به 12 و 1 در اين پژوهش مناطق .كشور قرار دارند
هـد  د   نتايج تحقيق حاضر نشان مي     .ها و آزمون فرضيات مورد بررسي قرار گرفتند         منظور شناخت ويژگي    به

طـور اخـص، مظهـر        طور اعم، و منـاطق مـوردنظر بـه          شناسي فضايي و فرهنگي شهر تهران به        كه ريخت 
و تغييرات سطح رفاه زندگي و پايگاه       ) نوگرايي(هاي جديد ارتباطي      تأثيرگذاري ساخت ارتباطات و فناوري    

  .اجتماعي ـ اقتصادي آنهاست
  

هـاي    شناسـي سـكونتگاه     تحـوالت فرهنگـي، ريخـت     انداز شهري،     جغرافياي فرهنگي، چشم  : ها  واژه  كليد
  .شهري

  
  مقدمه
هـاي    اي اسـت كـه بـه نـسل          هاي سازنده   صورت تدريجي و بازتاب دگرگوني در تجربه        ها و تحوالت فرهنگي به      دگرگوني

انـد    هـاي گذشـته كـامالً گـسترده         ها و هنجارهاي سـنتي در ميـان نـسل           به همين دليل، ارزش   . مختلف شكل داده است   
 جديد با نسل گذشـتة    تر نفوذ دارند و با جايگزيني نسل        هاي جوان   هاي جديد تا حد زيادي در ميان نسل         كه گرايش   درحالي

  .يابد بيني متداول و محيط زندگي اين جوامع تغيير مي آن، جهان
عي، هـاي محـيط اقتـصادي ـ اجتمـا      ها در پاسخ به دگرگوني هرچند فرهنگ: كند گونه كه اينگهارت اشاره مي همان

  ).66، 1373اينگهارت، (دهند  نوبه خود به محيط شكل مي يابند، به سياسي و تكنولوژيكي تحول مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اي تحت حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي استخراج شده است يافته  اين مقاله از نتايج طرح پژوهشي خاتمه. 1
 * E-mail: z-fanni@sbu.ac.ir 09123844394: نويسنده مسئول  
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عنوان چهـارراه     ها قرار دارند و به      شهرها در معرض برخورد فرهنگ      ويژه كالن   هاي شهري و به     مسلم است كه كانون   
اي منزوي تغييرات فرهنگي كند و  ن است در جامعه اگرچه ممك.كنند هاي متفاوت عمل مي  ها و ارزش    ها با ديدگاه    فرهنگ

 در شـهرها، عينيـت بيـشتري    2 و ارتباطات1ها  ديگري است و سرعت تحول در جريان     گونه  بطئي باشد، در شهرها وضع به     
هاي مناسب بـراي مـسائل زيـست     حل ريزي شهري با هدف مهم ساماندهي امور شهري و يافتن راه         اصوالً برنامه . يابد  مي

ريزي فيزيكي ـ كالبدي شهر، بدون توجه به ساختارهاي اقتـصادي ـ اجتمـاعي و فرهنگـي شـهر و         و حتي برنامهشهري
ها و شرايط توسعه اجتماعي و فرهنگي مورد توجه           ها، زمينه   ريزي  هرگاه در برنامه  . تواند مؤثر و بنيادي باشد      شهروندان نمي 

  ).8، 1384شماعي و پوراحمد، (د بود تر و پايدارتر خواه قرار گيرند، روند توسعه سريع
هـاي    تـوان در گـرايش      تامسون معتقد است اولين نمودها و بيشترين تحـوالت فرهنگـي در جامعـه شـهري را مـي                  

بنـابراين، الزمـه توسـعه پايـدار و     ). Thompson, 1992, 6(وجو كرد  گرايانه جست مدارانه و محيط محورانه، قانون انسان
هاي اجتماعي، فرهنگـي و اقتـصادي    شهري، انطباق هرچه بيشتر سيما و كالبد شهر با زيرساخت  بالندگي انسان در محيط     

سعي در مطالعـه  در اين تحقيق، به نقش مهم تحوالت فرهنگي در محيط شهري پرداخته شده و بر اين اساس،             . آن است 
توانـد   ايـن تحقيـق مـي   . ته استشهري با تغييرات فرهنگي صورت گرف) مورفولوژي(شناسي  و شناخت رابطة ميان ريخت    

هـاي    ريـزي و تحليـل كـنش        اي براي شناخت عميق مباني تحوالت فرهنگي شهري و گامي مؤثر در برنامه              بستر و زمينه  
  .فضايي باشد

هاي جغرافياي فرهنگي، بـه       پژوهش حاضر با استفاده از برخي مفاهيم تغييرات فرهنگ شهري و در چارچوب نظريه             
كه بنـا بـه تعبيـر مرحـوم دكتـر مـصطفي       ( شهر تهران 12 و 1طور موردي در مناطق   شهري به مطالعة تحوالت فرهنگ  

انـداز منـاطق      شناسـي چـشم     ازد و آثـار آن را در ريخـت        دپر  مي) شناخته و معرفي شدند   » بيشترين تحول «مؤمني، مناطق   
  .كند مذكور، بررسي مي

. گردد  در امريكا بازمي1930گي در جهان به حدود سال هاي ميداني در زمينة تغييرات اجتماعي و فرهن       بررسي ةسابق
هـا و رفتارهـا را در         اولين مؤسسه پژوهش در نگـرش      4 جرج گالوپ  1935در سال   . هاست   از پيشروان اين بررسي    3الزار  بل

 نقـش بـسيار   7 و اسـتوفر 6، گـاتمن  5 روانـشناساني چـون ليكـرت      1945 تـا    1939هاي    در خالل سال  . امريكا تأسيس كرد  
 شناسـايي   هـايي در زمينـه      كوشـش  1986 تـا    1970هـاي     در سـال  . اند  اي را در بررسي افكار عمومي بر جاي نهاده          ندهارز

 است كه در كتابش به نـام        8از پيشگامان اين دوره، رونالد اينگهارت     . هاي اجتماعي در جهان غرب صورت پذيرفت        نگرش
او . رزشي در جوامع صنعتي را مورد نقد و بررسي قرار دهـد           كوشيد تحوالت ا  » تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي     «

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Circulation 
2. Communication 
3. Bell lazar 
4. Gorge Gaalop 
5. Likret 
6. Gottman 
7. Estofer 
8. Ronald Inglehart 
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هاي غيرمادي    هاي قبل، جاي خود را به ارزش        هاي مادي سال    اند و ارزش    تبيين كرد كه اين جوامع دستخوش تحول شده       
و نـه   (هـا و عقايـد عمـومي          هايي براي شـناخت ارزش       كوشش 1340 و   1330هاي    در ايران نيز در خالل دهه     . داده است 

هاي  ترين آنها را در پژوهش توان مهم در قالب نواحي فرهنگي، صورت پذيرفته است كه مي) تحوالت فرهنگي ـ اجتماعي 
  .وجو كرد جست) 1383(و مهدي طاهرخاني ) 1379(منوچهر محسني 

  

  ها و داليل بحث چالش
ثير شرايط زماني و مكاني، رونـدي       ها در طول زمان و تحت تأ        بروز و وجود دگرگوني، پخش و تأثيرپذيري فرهنگي انسان        

ي شـهري در گذشـته و   فهم و درك تحوالت فرهنگي فضاهاي شهري، مستلزم ارزيـابي فراينـدها    . طبيعي و دائمي است   
الگوهـاي فرهنگـي نظيـر      . هاي مطرح در اين زمينـه اسـت         حال و نيز تشريح و تبيين آنها براساس اصول و مباني ديدگاه           

هـاي     تركيبي از فرهنگ   ،شوند  ها و كاربري زمين كه امروزه مشاهد مي         ها، نقشه خيابان    انشكل، معماري و مصالح ساختم    
هاي اقتصادي، اجتماعي و  پايگاه. كنندة بخشي از تفكرات، فناوري و نهادهاي جوامع انساني است گذشته و حال و منعكس   

الگوي فضايي و سكونتگاهي نواحي شهري هاي   فرهنگي متفاوت، بر سطح آگاهي، استفاده از منابع كسب آگاهي و تفاوت           
كننـدة اهـداف      بدين ترتيب شهرها كه حامل برجسته فرهنگ انساني، برگرفته از محيط طبيعي و منعكس             . تأثيرگذار است 

نظـر    ها و نهادهاي انساني هستند، واحدهاي مكاني مناسب براي ارزيابي روند تغييرات مذكور بـه                اجتماعي، فناوري، ارزش  
ي شـده كـه     سر اين طرح، اين تغييرات و عوامل مؤثر در بروز آنها، براي نمونه در دو منطقه از شهر تهران، برر                   د. رسند  مي

هاي گفته شده در شـهري   اميد است بتواند در عرصه جغرافياي شهري ايران، به يافتن ارتباط ميان اين تحوالت و گرايش    
آيا تغييرات پايگاه اجتماعي و اقتـصادي در        :  اين دست تنظيم شد    هايي از   رو، پرسش   از اين . جهاني مانند تهران كمك كند    

 شهر تهران مؤثر بوده است؟ آيا سطح و نـوع           12 و   1شناسي فضايي دو منطقه       متفاوت بودن الگوي سكونتگاهي و ريخت     
هـايي    ن پاسـخ  جمعي در عدم تمايل افراد جامعه به الگوهاي بومي سكونت مؤثر است؟ براي يافت             هاي ارتباط     كاربرد رسانه 

شناسي   بهبود پايگاه اجتماعي و اقتصادي در متفاوت بودن الگوي سكونتگاهي و ريخت           ) 1: مناسب، فرضياتي تنظيم شدند   
هاي ارتباط جمعي و عـدم تمايـل افـراد            بين سطح كاربرد رسانه   ) 2.  شهر تهران مؤثر بوده است     12 و   1فضايي دو منطقه    

  .اط معناداري وجود داردجامعه به الگوهاي بوميِ سكونت، ارتب
  

  روش تحقيق
هـاي مطـرح در جغرافيـاي     اي اسـت و از ديـدگاه    اين تحقيق در مرحله نخست نيازمند مطالعات بنيادي و نظري گـسترده           

از سوي ديگر، با مطالعه و بررسي ميداني به ارزيـابي و تحليـل تـأثيرات و                 . فرهنگي، اجتماعي و تاريخي سود جسته است      
گر و ژرفانگر استفاده    نانبنابراين، از دو روش په    . شود  الت فرهنگي در سطح جامعه شهري پرداخته مي       اشكال مختلف تحو  

 ةبه گـزينش و پرسـشگري در دو منطقـ         ) مناطق شهري (براي كاربرد روش ژرفانگر، از ميان مناطق مسكوني         . شده است 
  : شداجتماعي، فرهنگي و كالبدي پرداخته  متفاوت از حيث ساختارهاي اقتصادي،

  . شهرداري تهران، شامل منطقه بازار و پيرامون آن كه در حال گذار اكولوژيك قرار دارد12منطقه  -
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پذيرترين مناطق شهر تهـران       پذيرترين و تحول     شهرداري تهران، شامل منطقه تجريش كه از جمعيت        1منطقه   -
 . است

در ايـن   . افزارهاي آماري پرداخته شده اسـت       ز نرم ها، با استفاده ا     در نهايت با توجه به ماهيت تحقيق، به تحليل داده         
 شـهر  12 و 1 حجم نمونه تعيين گرديد و از دو جامعه آماري ـ يعني جمعيـت منـاطق    1تحقيق با استفاده از روش كوكران

 مـورد  )غيرسيـستماتيك (طور تصادفي  شده به هاي موردنظر در تحقيق، حجم نمونة انتخاب منظور انجام بررسي تهران ـ به 
 .رسش قرار گرفتندپ

  
  ؟تغيير فرهنگي چيست

دهي به واقعيات زندگي،      ها سعي دارند كه در نظم       كه همواره ملت    ناپذير فرهنگ است؛ چرا     جداييتغيير فرهنگي از مفاهيم     
 شواهد بسياري براي 1960از دهه ). Karen, 2002, 2(بيني مختص خود را داشته باشند  هاي فكري و جهان گيري جهت
كننـد، قادرنـد تـأثيرات        ها تغييـر مـي      داد هيچ فرهنگي در انزوا نيست و وقتي فرهنگ          اسان پديد آمد كه نشان مي     شن  مردم

بديهي است كـه تغييـرات فرهنگـي        . گذارند  ها تأثير مي    همچنين تغييرات محيطي نيز بر فرهنگ     . جدي بر محيط بگذارند   
 2»نگر  رويكرد كل «درك تمامي اين تغييرات، مستلزم در پيش گرفتن         اند و دامنه و تأثيرات عميقي دارند؛ لذا           بسيار پيچيده 

عبارت ديگر بايد فرض گرفت كه تجربه انساني فقط زماني            به. هاي مختلف جغرافيايي است     ها و محيط    در مطالعه فرهنگ  
خـوبي    ي بـه  توان اميدوار بود كه تغييرات فرهنگ       در آن صورت مي   .  مطرح شود  3»چندبعدي«شكل    شدني است كه به     درك

درك علت واقعي تغييرات فرهنگي نيز ابعاد گوناگوني دارد و تأثيرات آن بـر فـضاي                ). 12،  1383طاهرخاني،  (درك شوند   
  . هاي فضايي خواهد شد به هر حال غافل شدن از تغييرات فرهنگي موجب سردرگمي در تحليل. عيني هم مشهود است

  
  4فرهنگ شهري

اي   معناي شيوه زندگي و دربرگيرندة مجموعـه        نخست به : وجو و تبيين كرد     فهوم جست توان در سه م     فرهنگ شهري را مي   
معناي تبعيت فرد شهرنشين از قواعـد و اصـولي    هاست؛ يعني نوع زندگي در شهر، به      ها، باورها و نگرش     از هنجارها، ارزش  

 احتـرام بـه مجموعـه كالبـدي و     دوم، توجـه و . مانند احترام به قوانين شهري، رعايت حقوق فرهنگي و مـذهبي ديگـران           
كنند و ممكن است به باورهاي ذهنـي و روانـي آنهـا      فيزيكي و نمادهايي كه معاني خاصي را براي شهرنشينان تداعي مي          

ها، بناها و آثار تـاريخي،        فرهنگ  سومين جنبه از معناي فرهنگ شهري، توجه به منابع فرهنگي ازجمله خرده           . مربوط باشد 
  .اند بوم شهري لور و ديگر منابعي است كه زادة زيستآداب و رسوم، فولك

فرهنگ شـهري، مجموعـة   . از خصوصيات برجستة فرهنگ شهري، پيچيدگي و تمايز كمي و كيفي عناصر آن است           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cochran 
2. Holistic Approach 
3. Multifaceted 
4. Urban Culture 
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در ايـن   . هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسـي شـهر اسـت              اي است كه حاصل تعامل نظام       تنيده  پيچيده و درهم  
عيشتي مبتني بر ارزش استفاده، جاي خود را به فرهنگ بازار مبتنـي بـر ارزش مبادلـه كـاال و خـدمات                       فرهنگ، اقتصاد م  

روابط شخصي رو در رو و متكي بر عواطف جاي خود را به روابط غيرفردي و رسمي متكي بر عقالنيت معطـوف                      . دهد  مي
ني ـ قانوني در خدمت به مـصالح عمـومي     سنتي در عرصه سياست، جاي خود را به فرهنگ عقالراقتدا. دهد به هدف مي

اي جديـد و حاصـل دوران مـدرن اسـت و مـستلزم                لحاظ ساختاري و كاركردي پديده      بنابراين فرهنگ شهري به   . دهد  مي
  ).23، 1383 صرافي، Barnett, 2003, 4 &(صرف زمان و تالش بيشتري است تا نهادينه و كارآمد شود 

  
  1شناسي فرهنگي مفهوم بوم

ترديـد ايـن محـيط بـر سـامانة فرهنگـي        يـد و بـي  آ وجـود مـي    و بستر طبيعي به2جتماعي ـ فرهنگي در زيستگاه اسامانة 
 را پديـد    3هـاي فرهنگـي     كار بردن برخي ويژگـي      اند كه محيط، امكان كسب و يا به         امروزه انديشمندان بر آن   . اثرگذارست

). 95،  1380جـردن و راونتـري،      (هاي فرهنگي نيـست       رگونيكنندة دگ   دارد، ولي تعيين    كند و يا بازمي     آورد، تشويق مي    مي
پـردازد و     هـا و محـيط طبيعـي مـي          علت و معلولي ميـان فرهنـگ      شناسي فرهنگي به بحث درخصوص مطالعة روابط          بوم

شناسي فرهنگي، متضمن     تفاوت عمدة آنها در اين است كه بوم       . است» شناسي انساني   بوم«ن،  آاصطالح بسيار نزديك به     
 داراي فرهنـگ در نظـر گرفتـه         مثابـه حيـوانِ     كنش متقابل ميان محيط طبيعي و انساني است كه در آن انسان به             مطالعة

هاي حيـواني فاقـد    شان بسيار مشابه با گروه هاي انساني در محيط فيزيكي     شناسي انساني، گروه    كه در بوم    شود؛ درحالي   مي
عنـوان ابـزار ايجـاد     شناسي انساني بيشتر به مطالعه انساني بـه  خي، بومبنا به اعتقاد بر. گيرند فرهنگ مورد مطالعه قرار مي    

  ).15، 1380همان، (تغيير و دخل و تصرف در محيط گرايش دارد 
كند و درواقع به مطالعة روابـط متقابـل بـين             شناسي فرهنگي، تأثيرات متقابل مردم بر منابع و فضا را بررسي مي             بوم

هـا و   مشترك مادي و معنوي با محيط طبيعي، و يا چگونگي زندگي مـردم، محـدوديت  گروه فرهنگي دارندة شيوه زندگي      
با توجه به اينكـه از زمـان مطـرح شـدن اصـول پايـه           ). 232،  1382شكويي،  . ك.ن(پردازد     و اجتماعي مي   يموانع محيط 

ه، مكاتـب مختلفـي بـا       هاي آن دو در كانون علـم جغرافيـا قـرار گرفتـ              جغرافيا، توجه به دو عامل انسان و محيط و كنش         
  .اند محوريت اين دو عامل و گاه با برتري يكي از آنها مطرح شده

  
  )جغرافياي فرهنگي(فرهنگ در جغرافيا 

توان آنها را     كلي مي   طور  هاي متفاوتي وجود دارد، كه به        نظرها و برداشت   4درخصوص ماهيت و مرزهاي جغرافياي فرهنگي     
ديـدگاه اول برگرفتـه از جغرافيـاي آلمـان اسـت كـه جغرافيـاي                . بندي كرد    طبقه در چارچوب دو ديدگاه متفاوت و همزاد      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cultural Ecology 
2. Habitat 
3. Cultural Traits  
4. Cultural Geography 
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هاي انساني و همـة    داند و روابط متقابل محيط با فرهنگ گروه         مي» جغرافياي سنتي انساني كالسيك   «فرهنگي را معادل    
در ديدگاه  . شمارد  ي برمي مظاهر و پيامدهاي گوناگون مادي و مكاني فضاي ناشي از مناسبات را موضوع جغرافياي فرهنگ              

جغرافيـاي اقتـصادي، جغرافيـاي      مثابـه    دوم كه در مكتب جغرافياي بركلي امريكا قوام يافته است، جغرافياي فرهنگي بـه             
  .شود قلمداد مي» اي از جغرافياي انساني زيرشاخه«شهري و مانند اينها، 

مـشابهت در زبـان و كـالم، رفتـار،          . شود  يف مي ها تعر   گروهي از انسان  » نحوة زندگي «عنوان    فرهنگ در جغرافيا به   
فرهنگ بـا نظـام باورهـاي       . آورد  ها را در قالب يك فرهنگ گردهم مي         ن  ايدئولوژي، معيشت، فناوري و نظام ارزشي، انسا      

طور سـاده     فرهنگ به . كنند، مرتبط است    هايي كه غرايز و رفتارهاي فطري انسان را تكميل مي           اكتسابي، ادراكات و انگيزه   
تواند در فرهنگي كه با ديگران اشتراك دارد، تغييـر            ها؛ بنابراين هر فرد بالقوه مي       عبارت است از كنش متقابل ميان انسان      

بنـابراين جغرافيـاي   ). 14، 1380ونتري، اجردن و ر(اي فرهنگي همواره مطرح بوده است  عنوان پديده ايجاد كند و تغيير به    
ايـن شـاخه از جغرافيـا، بـر توصـيف و      . پردازد  فرهنگي و عملكرد فضايي جامعه مي      هاي   فضاييِ گروه  عةي، به مطال  گفرهن

هاي فرهنگـي از مكـاني بـه مكـان         ها در زبان، مذهب، اقتصاد، حكومت و ديگر پديده          ها و شباهت    تجزيه و تحليل تفاوت   
  .ديگر تكيه دارد

  
  زمان و تحول در جغرافياي فرهنگي

ها   اندازهاي فرهنگي اغلب محصول اعمال انسان       چشم. تغييرات در طول زمان است    توزيع فضايي اشكال فرهنگي، نتيجة      
هاي متقابل آنها با محيط گذشته        گيرند، ريشه در كنش     ها مي   شناختي كه انسان    تصميمات بوم . در طي قرون متمادي است    

دان فرهنگي بـراي   ل جغرافيبه هر حا. پخش فرهنگي نيز با توجه به ماهيت متنوعش، بستگي به گذشت زمان دارد        . دارد
  .فهم و تبيين تشابهات و تغييرات فضايي فرهنگ ملزم به داشتن نگرش تاريخي و كنكاش در گذشته است

اي دارند كه ممكن اسـت اكنـون موجـود            دهندة سيما، حكايت از نيروها و شرايط علّي         اندازهاي فرهنگيِ نشان    چشم
دان از آن رو به مطالعـة تغييـرات در طـول زمـان                جغرافي. فضا معطوف است  دانان همواره به      توجه اصلي جغرافي  . نباشند

شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه       ). 15، 1380ونتـري،  ار(كند  ازد كه به فهم و تشريح الگوهاي فضايي كمك مي     دپر  مي
 شهري هاي رود و طرح جهت پايداري فضاهاي شهري پيش مي سمت رنسانس شهري در جغرافياي فرهنگي هزاره سوم به  

هـاي بلندمرتبـه در شـهرهاي بـزرگ دارنـد       اندازهاي شهري نظير سـاختمان  رو سوي هر چه پايدارتر كردن منظر و چشم  
)Tavernor, 2007, 2.(  

  
  1تنيدگي فرهنگي مفهوم درهم

بـه اعتقـاد    . اي از عوامـل فرهنگـي اسـت         هاي فضايي انسان مـستلزم در نظـر گـرفتن مجموعـه             تبيين تغييرات و تفاوت   
هـا   طـور خالصـه، فرهنـگ    بـه . انـد  اي را پديـد آورده  تنيـده  دانان فرهنگي، تمام اشكال فرهنگـي، فـضاي در هـم          افيجغر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cultural Interweave 
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هـا و     تنيـده كـه تمـام بخـش         عنـوان واحـدهايي درهـم       انـد و بـه      هاي با هم مرتبط و كليتي پيچيده        اي از ويژگي    مجموعه
ايـن مفهـوم بـدين معناسـت كـه علـل            . شوند   گرفته مي  صورت علّي با يكديگر مرتبط هستند، در نظر         شان به   هاي  قسمت

تنيـدگي فرهنگـي مفهـومي ايـستا      در هم. هاي فرهنگي نيز هست هاي فرهنگي، علل ديگر پديده      بالفصل برخي از پديده   
تنيـدگي و ارتبـاط ميـان     براي درك درهـم . نيست، چراكه تغيير در يك عنصر مستلزم تغييرات تبعي در ديگر عناصر است          

هاي آن    هاي فرهنگي بدون مطالعه تغييرات ديگر اشكال و خصيصه          ك فرهنگ، توزيع يكي از اشكال و خصيصه       عناصر ي 
  ).16، 1380جردن و راونتري، (فرهنگ غيرممكن است 

  
  1 فرهنگيانداز چشم
مين هاي فرهنگي ضمن سكونت خود در سطح ز اي است كه گروه     انداز ساخته شده    انداز فرهنگي، درواقع همان چشم      چشم

هـر  . دهنـد   اندازهاي خاص خود را شكل مـي        هاي اولية محيط طبيعي، چشم      داده ها با استفاده از    فرهنگ. آورند  وجود مي   به
هـا    نـگ هفرپـذير     مطالعة ابعاد رؤيـت   . اندازهاي طبيعي خود است     انداز فرهنگي ملهم از چشم      منطقة مسكوني داراي چشم   

  .اند عنوان مركز توجه جغرافيا برشمرده  انداز را به فرهنگي بررسي چشمدانان  قدري اهميت دارد كه برخي جغرافي به
هـاي   هاي اجتماعي، امكانات تكنيكـي و مهـارت   هاي خود را از نظام ايدئولوژيك، سازمان  هر ناحيه فرهنگي، ويژگي   

در پويايي  . نده و پوياست  گزيند، از اين رو عوامل فرهنگي در هيچ دوره و زماني ثابت و پايدار نيست بلكه زاي                  صنعتي برمي 
يكـي اختـراع و نـوآوري و        : افتد  اندازهاي فرهنگي، دو عامل بيش از همه مؤثر مي          و تحول فرهنگ و درنتيجه تغيير چشم      

هـاي جغرافيـايي    شـهرها هماننـد ديگـر مكـان    ). 173،  1375شـكويي،   (ها   ديگري پراكندگي يا انتشار جغرافيايي فرهنگ     
اندازها روابـط     اين چشم . اندازهاي فرهنگي هستند    اند و بيانگر نظم و آرايش جالبي از چشم          ها مسكوني شده    دست انسان   به

اندازهاي شـهري امريكـايي        در كتابش درباره چشم    2گردي كلي . كنند  پيچيدة متقابل انسان و محيط پيرامونش را بيان مي        
نظمـي و     بـي . نشده كه بايـد شـناخته شـوند         يينها و رويدادهاي تب     انداز هيچ سرّي نيست، جز پديده       در چشم « : گفته است 

بـه نقـل از جـردن و        (» هاي شهري بايـد سـازمان يابنـد         آشفتگي واقعي در سيماي شهر وجود دارد و فقط الگوها و نشانه           
  ). 476، 1380ونتري، ار

هـا ارائـه      گاهاي براي انتخاب مسير توسعة آتـي سـكونت          اندازها طي زمان، بينش انديشمندانه      استناد به تغييرات چشم   
 هويت شهرها در معرض تهديـد جـدي قـرار           3دليل همگرايي بصري    امروزه در بيشتر شهرهاي جهان و ايران، به       . دهد  مي

. شان به پذيرش ظاهر مـشابهي تمايـل دارنـد    اي هاي ناحيه  قيمت از دست دادن ويژگي      دارد؛ بدين معنا كه شهرها حتي به      
سازي نظير فن احداث، تأمين نيازهاي تجاري، فضا و سـبك             ر مسائل ساختمان  همگرايي بصري عمدتاً از وجوه اشتراك د      

  .شود معماري ناشي مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cultural Landscape 
2. Grady Clay 
3. Visual Convergence 
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  1مفهوم ناحيه فرهنگي
در اين مفهوم، روابط و پيوند داخلي . شود دان تداعي مي زماني كه افتراق مكاني مطرح است، مفهوم ناحيه در ذهن جغرافي

هاي اين حوزه    بخشند و تفاوت    شوند، به آن حوزه توازن و تجانس مي         هر مي هايي كه در يك حوزه ظا       و خارجي بين پديده   
تـوان ناحيـه را ازطريـق تجـانس و      از ايـن رو، مـي  ). 127، 1378شـكويي،  (گذارنـد   هاي مجاور به نمايش مـي  را با حوزه 

اشـد و بتوانـد از      هاي فرهنگي آن متجانس و يكدست ب        اي است كه ويژگي     ناحيه فرهنگي، ناحيه  . كاركردهاي آن شناخت  
آينـد و فرهنـگ       اي فرهنگي بـه شـمار مـي         ي وجود دارند كه هريك، ناحيه     يها  در شهرها محله  . نواحي مجاور متمايز شود   

  .گذارد هاي مجاور، جدايي و افتراق مشهودي را به نمايش مي اي در برابر محله محله
  

  شناسي فضايي فضاي شهري و ريخت
يعي نظام يافته است و انسان، شرايط اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي جامعـه آن را                  فضاي شهري از طريق فرايندهاي طب     

كننـده طيـف اهـداف اجتمـاعي، فنـاوري،       فضاي شهري حامل و آيينه فكر، فرهنگ، طبيعـت و مـنعكس      . دهند  شكل مي 
هـاي   از پيـام فراتـر  مراتـب   هايي بـه  فضاي فرهنگي شهر، پيام). Harvey, 1996, 45(ها و نهادهاي انساني است  ارزش

اقتصادي و تجاري دارند و مملو از معاني، احساسات دروني، خاطرات و محتويات ضروري براي بافت اجتماعي و فرهنگي                   
اندازها و معموالً چگونگي برخورد با محيط، مديريت، تغيير و حفظ آن  پيام مشترك، الينفك و نهفته در تمام چشم      . هستند

يابنـد   ها نيز طي گذر زمـان و اثرپـذيري از عـواملي ماننـد نـوآوري و انتـشار، تحـول مـي              انداز  اين چشم . كند  را تعيين مي  
)Delevan, 1983, 400 & Williamson, 1995, 12 .( درواقع، فضاي شهري بخشي از سطح زمين است كه به همراه

  ). 1375 از شكويي،  و به نقل1384پوراحمد و شماعي، (آيد  وجود مي هاي مادي، اجتماعي و فرهنگي به مايه درون
توان گفت كه  پس مي. هاي محيط طبيعي است كيفيت فضاهاي شهري، نتيجة تعامل ميان فرهنگ انساني و ويژگي

شناسـي فـضايي توجـه بـه فرهنـگ اهميـت              يخترگيري فضاي شهري است و در         كننده در شكل    عاملي تعيين فرهنگ،  
ريزان و مردم شهر است، آنهـا بـر            برخاسته از طرز تفكر برنامه     وسازي در فضاي شهري     از آنجا كه هر ساخت    . اساسي دارد 

زننـد و بـر تأثيرپـذيري فـضاي شـهري از فرهنـگ صـحه         شان دست به خلق آثـار مـي   هاي پايه سطح فرهنگ و انديشه   
  .گذارند مي

  
  الگوي سكونت

راساس آن فـضاي سـكونتگاهي      گزيند و ب    الگوي سكونت، الگويي است كه فرد آن را براي ادامه زندگيِ مكاني خود برمي             
بيشتر عمـر افـراد   . دست دهد انداز مسلط شهري را به تواند چشم انتخاب نوع الگوي سكونت مي . كند  ريزي مي   خود را طرح  

دهنـد بيـشترين    شان در محلي دلخواه باشد و تـرجيح مـي   شود و عالقه دارند كه سكونت شان سپري مي   در محل سكونت  
عـي و   يتواند نتيجة شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، طب        اين الگو مي  .  خود اختصاص دهند   شان را به سكونتگاه     سرمايه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cultural Area/Region 
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الگوي سـكونت از    . اي دارد   گيري الگوي سكونتگاهي نقش ويژه      انتخاب آزادانة افراد باشد و هركدام از اين موارد در شكل          
هـاي     دارد كه شـرايط فرهنگـي و سـطح آگـاهي           اي بستگي   ترين آن به شرايط پيچيده      ترين تا مدرن    ترين و سنتي    ابتدايي

  .تواند يكي از آنها باشد اجتماعي ـ فرهنگي مي
  

  1پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي افراد ريشه در تاريخ جامعه بشري دارد و در مقاطع زماني مختلف بـه اشـكال گونـاگون نمـود      

نـام طبقـات مختلـف موجـب پيـدايش            اف، بورژوا و دهقانان، و زمـاني بـه        زماني به صورت طبقات اجتماعي، اشر     . يابد  مي
هاي سواد، تحصيالت، نـژاد، جـنس،         اين مفهوم همواره مؤلفه   . ها از هم بوده است      گزيني انسان   هاي كاستي و جدايي     نظام

تمـاعي ـ اقتـصادي همـان     رو، پايگاه اج از اين.  سكونت، نفوذ و اقتدار اجتماعي را در خود داشته استةدرآمد، شغل، منطق
اي اسـت كـه در    هر فردي در هر مكاني، داراي پايگاه اجتماعي ـ اقتـصادي ويـژه   . موقعيت قرارگيري فرد در جامعه است

  .بايست بر آن تأكيد كرد هاي مربوط به تحوالت فرهنگي ـ اجتماعي مي بررسي
  

  نظريه پخش فضايي
دان سوئدي، نظريـة پخـش را مطـرح سـاخت كـه بـا                 راستراند، جغرافي ، تورستن هاگ  1953در علم جغرافيا، ابتدا در سال       

اين نظريه با ). 302، 1378شكويي، (كار گرفت  هاي كشاورزي به ها و پديده همكاران خود آن را در زمينه گسترش نوآوري     
 است، به تحليل هاي گوناگون در طول زمان كه داراي تأثيرات مختلف اقتصادي و اجتماعي         توجه به انتشار و پخش پديده     

داند كـه   وي شش عامل اصلي را در تحليل روندهاي فضاي جغرافيايي تأثيرگذار مي      . پردازد  دهي فضا مي    فرايندهاي شكل 
مكان جغرافيايي پخش، زمان يا توالي زماني پخش، موضـوع پخـش، خاسـتگاه و مكـان اوليـه پخـش،         : بدين شرح است  

  .مقصد نهايي پخش و مسير جريان پخش
  
  گرايي و پديدارشناسي هاي تقليل ديدگاه
گرايـي و پديدارشناسـي اسـت         هـاي تقليـل     اندازهاي متغير شهري، ديدگاه     هاي مطرح در تحليل و توصيف چشم        از ديدگاه 

)Arkette, 2004, 5 .(بنـدي امـاكن و تأسيـسات     از شـبكه اي  دارند كه شهرها مجموعه گرايانه بيان مي اي تقليله نظريه
بندي كارتزيني بـه يكـديگر مـرتبط          ها، سطوح صاف و خطوط متقاطعي هستند كه با نيروي شبكه            نهمحصور فيزيكي، روز  

ولـي ديـدگاه   . هـاي انـساني و غيرمـادي در اجـزاي شـهر توجـه نـدارد        رو اين ديـدگاه بـه روابـط و جنبـه            از اين . اند  شده
شناختي شـهر بـه همـراه خـصايص           نهاي روا   پديدارشناسانه، توصيفي است از صفات و خصايص مادي، احساسي و جنبه          

ديـدگاه، نظريـه    در ايـن    . كننـد   هايي كـه بـه تنـوع فـضاي شـهري كمـك مـي                فرهنگ  فرهنگي جوامع گوناگون و خرده    
ناپذير، در حلقة تغييرناپـذيري گرفتـار         هاي آمرانه و ايجاد فضاهاي متحجرانه و انعطاف         دليل تأكيد بر روش     گرايانه به   تقليل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Socioeconomic Rank 
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ها نيست كه بـا تقـسيم     ها و خيابان    اي از ساختمان    دهند كه شهر فقط مجموعه       غيرتقليلي نشان مي   هاي  نظريه. آمده است 
تـوان بـه    هاي در خور بررسي در اين پـژوهش مـي       از جنبه . شناسانة فضاهاي محصور پديد آمده باشد       مؤثر و منظم هستي   

هـا،    سكونت بومي تحت تأثير تغيير نگرش     هاي شهري و الگوي       شناسي فضايي محله    تأكيد بر الگوي سكونتگاهي، ريخت    
  .هاي اجتماعي و اقتصادي افراد پرداخت ها و پايگاه ارزش

  
  نظريه تحرك جغرافيايي

نشان داده است كـه شهرنـشيني گـسترده       ) 222،  1370روشه،  (باالنديه با پژوهشي در جوامع روستايي و شهري برازاويل          
جاذبه شهري كه در آن اميد به تغييـرات اقتـصادي و   .  عميقي داشته باشدتواند بر فضاي اجتماعي و فرهنگي شهر آثار    مي

منظـور اخـذ      اين تمايل، بيشتر بـه    . آورد  ثروتمندشدن وجود دارد، تمايل به تغيير پايگاه اجتماعي و فرهنگي را به همراه مي             
  .هاي آن و ضرورت كمك به نزديكان و والدين بوده است الگوي زندگي شهري و سمبل

  
  هاي تغييرات اجتماعي ـ فرهنگي نظريه

ايزنشتاد تمايل به تغييرات اجتماعي و فرهنگي را در تمامي جوامع امري ذاتي دانسته چرا كه معتقد است جوامع با مسائلي                    
هـاي    اين تغييرات در حوزه علوم اجتمـاعي در قالـب نظريـه           . شان وجود ندارد    حل دائمي براي     راه  شوند كه هيچ    رو مي  هروب

، 1372طاهرخاني به نقل از واكـو،  ( تضاد، ساختي ـ كاركردي، سيستمي و روانشناسي ـ اجتماعي تبيين شده است   تكامل،
آميـز    گذاران آن معتقـد اسـت كـه انتقـال مـسالمت             ها، نظريه وابستگي است و پل بارون از پايه          ترين اين نظريه    مهم). 38

عنـوان عامـل اصـلي قدرتمنـد در پيـشرفت             توانـد، بـه     ته مي ياف  فرهنگ، دانش و فناوري غرب به كشورهاي كمتر توسعه        
داري غربي، توسعة آنهـا را مختـل كـرده اسـت              وسيلة سرمايه   تر به   جانبة كشورهاي ضعيف    تاراج همه . اقتصادي عمل كند  

ماننـد  دليل شكاف ساختاري بين جوامع، فرهنگ نيز ه  پردازان اين مكتب معتقدند كه به       نظريه). 102،  1381پاپلي يزدي،   (
در شـرايطي نـابرابر و وابـسته، فرهنـگ و سـاختار             . شـود   ساير كاالهاي اقتصادي به كشورهاي در حال توسـعه وارد مـي           

كنـد، رفتـار، معاشـرت،     سمت فرهنگ غربي تمايـل پيـدا مـي          آگاه به   آگاه يا ناخود    اجتماعي كشورهاي در حال توسعه، خود     
جا يكسان نيست و ممكـن اسـت در برخـي     البته اين نفوذ در همه. يابد  مي ون ديگر آنها تغيير   ئاندازها و بسياري از ش      چشم
  .رو شود ها با پذيرش و در برخي ديگر با مقاومت روبه مكان

طلبـي،    هاي خصمانه، سروصدا، جـاه      گرايان شهري، شهر را معموالً كانون يادگيري اكتسابي، ارتباطات، جمع           فرهنگ
هـا و روابـط رسـمي و          تفاوتي، تعقل و خردورزي، ابزارگرايي، نقـش        دي و زشتي، بي   فردگرايي، آزادي، تنهايي و گمنامي، ب     

گرايي، سطحي و تصنعي بودن روابـط ـ و يـا بـه      گرايي، قانون غيرشخصي، عقالنيت و حسابگري، روح سودجويي و مادي
اعي، تغييرات اجتماعي تعبير جديد ـ كانون تقسيم كار پيچيده و تخصصي شدن كاركردها، مشاركت سياسي، انسجام اجتم 

  ).110، 1377افروغ، (دانند  و تحرك فرهنگي، قدرت و ثروت و منبع اطالعات و نوآوري مي
  
  هاي پژوهش يافته

در ابتداي مطلب براي آگاهي از روند و ميزان تحوالت فرهنگي در نواحي فرهنگي شهر تهران، بـا الهـام از اصـول اوليـه                   
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. هاي خاصي براي هر فرضيه پرداخته شد        ي تدوين شد و به بررسي و تنظيم مؤلفه        جغرافياي فرهنگي فضاي شهر، فرضيات    
ترين نتايج آنها     هايي تدوين شد كه در اينجا مهم        نامه، شاخص   ها، با استفاده از سؤاالت پرسش       براي دستيابي به اين مؤلفه    

  :آمده است
شناسـي    فاوت بودن الگوي سـكونتگاهي و ريخـت       اقتصادي افراد در مت    گذاري پايگاه اجتماعي و     براي آگاهي از تأثير   

نامـه در منـاطق       عمل آمـده از طريـق مـشاهدات و تكميـل پرسـش              هاي به   فضايي دو منطقه مورد مطالعه، بعد از بررسي       
از عوامل موثر   . ها، اقدام شد     فرضيه ةدهند  هاي تشكيل   شكل متغيرها و مؤلفه     نتايج پاسخ سؤاالت به   منتخب، به گرد كردن     

سوادي، تراكم نفر در واحـد مـسكوني و    توان به ميزان بيكاري، بي ت اقتصادي ـ اجتماعي ساكنان هر منطقه مي بر وضعي
هـاي    هايي با پايگـاه     بنابراين در هر دو منطقه، پهنه     . ها اشاره كرد    هاي عمومي و خصوصي فعاليت      سهم شاغالن در بخش   

 چنين چيزي ؛تري در مقايسه با ساير نواحي آنها هستند  پايينشوند كه داراي موقعيت مشابه اجتماعي ـ اقتصادي يافت مي 
اي سـرزنده، فعـال و    در هر دو منطقـة يـك و دوازده، مراكـز محلـه       . خورد   بيشتر از منطقه يك به چشم مي       12در منطقه   

رتاسر اين مناطق   باشند، ولي اين مراكز در س     ها مطرح     عنوان مراكز اصلي تعامالت اجتماعي در محله        اند به   باهويت توانسته 
تكميلي ضروري  تر    هاي جامع و تفصيلي در محدوده اين مناطق، انجام مطالعات دقيق            ريزي  براي برنامه اند و     پراكنده نشده 

نـادري و نراقـي،    (1اي اسـپيرمن   براي سنجش ميزان همبستگي بين متغيرهاي تحقيق، از ضريب همبـستگي رتبـه    .است
  : دست آمده است ايي به شرح زير بهاستفاده شده و نتايج نه) 28، 1368

شناسي فضايي و رضايتمندي شهروندان از آن بـا   منظور آزمون فرض اول، از ارتباط نحوه الگوي سكونت و ريخت  به
  :  استفاده شد؛ كه نتايج آن به شرح زير است12 و 1پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي افراد در دو منطقه 

  ضيه اولمشخصات متغيرهاي آماري فر. 1جدول 

 معيار انحراف ميانگين تعداد منطقه  شرح

1  221 360/23 9518/3 
 شناسي فضايي و رضايتمندي از آن نحوه الگوي سكونت و ريخت

12  168 871/19 6698/3 

  اجتماعي افراد-پايگاه اقتصادي 1986/5 431/28 249 1
12 182 068/27 1449/4 

  )1386-87( نتايج مطالعه ميداني نگارنده :منبع
  

 به سؤاالت مطـرح شـده در خـصوص          12 و   1دهندگان در منطقه      دهد، تعداد پاسخ     نشان مي  1گونه كه جدول      همان
 نفر و درخصوص پايگاه اقتصادي ـ  168 و 221ترتيب  شناسي فضايي و رضايتمندي از آن به نوع الگوي سكونت و ريخت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دهندة رابطـه مـستقيم و        بدين معني كه مقادير مثبت آن نشان      . است) Pearson(تفسير مقدار اين ضريب همچون ضريب همبستگي پيرسون         . 1

تـر بـه     اين ضريب داللت بر ضعيف بودن رابطه و مقادير نزديكعالوه، كوچك بودن به. مقادير منفي آن بيانگر رابطه معكوس بين دو متغيرست        
 05/0يعنـي اگـر كمتـر از    . گيـرد   مورد ارزيابي قرار مـي 05/0معناداري نتيجه هر آزمون نيز در سطح . تر دارند هاي قوي   داللت بر رابطه   -1 يا   1

ور از الگـوي سـكونت، اشـاره بـه نحـوه سـكونت در آپارتمـان                 همچنـين در ايـن تحقيـق منظـ        . باشد، ارتباط معناداري بين دو متغير وجود دارد       
  .دار است هاي يك يا دوطبقة حياط و يا خانه) نشيني آپارتمان(
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كننـدة   ارت ديگر در منطقة يك افراد بيشتري به معيارهاي تعيـين   عب  به.  نفر بوده است   182 و   249ترتيب    اجتماعي افراد به  
ها در دو منطقـة   ، پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي نمونه 3 و 2طبق جداول . اند پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي حساسيت نشان داده 

 از آن در دو شناسـي فـضايي و رضـايتمندي    مورد بررسي تفاوت معناداري دارند و همزمان نحوه الگوي سكونت و ريخـت   
  . استمنطقه نيز متفاوت 

  شناسي فضايي و رضايت از آن با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي  سطح معناداريِ نحوه الگوي سكونت و ريخت. 2جدول 
  12 و 1افراد در دو منطقه 

  12منطقه   1منطقه 
  شرح

 معناداري همبستگي معناداري همبستگي
و رضايتمندي از آن شناسي فضايي  نحوه الگوي سكونت و ريخت

   اجتماعي افراد-با پايگاه اقتصادي
262/0-  000/0  369/0-  000/0  

  )1386-87( نتايج مطالعه ميداني نگارنده :منبع      
  

هاي اقتصادي ـ اجتماعي افراد در هر دو منطقـه، بـا نـوع الگـوي سـكونت و        دهد كه پايگاه زماني نشان مي اين هم
داده در    منظور آزمـون سـطح تغييـرات روي         به. ي از محل و الگوي سكونت، ارتباط دارد       شناسي فضايي و رضايتمند     ريخت

 نيـز  12 و 1شناسي فضايي و نيز ارتباط آن با پايگـاه اقتـصادي ـ اجتمـاعي افـراد در دو منطقـه        الگوي سكونت و ريخت
  :  كه نتايج آن به قرار زير است،هايي به بوته آزمون گذاشته شد پرسش

شناسي فضايي و رضايت از آن با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي افراد  يسه سطح معناداري نحوه الگوي سكونت و ريختمقا. 3جدول 
  12 و 1در دو منطقه 

سطح معناداريها تفاوت ميانگيندرجه آزاديtآماره   شرح

 000/0 4895/3  895/8387شناسي فضايي و رضايتمندي شهروندان از آن نوع الگوي سكونت و ريخت

 003/0 3624/1 73/425 024/3  اجتماعي افراد-پايگاه اقتصادي

  )1386-87( نتايج مطالعه ميداني نگارنده :منبع

  

  پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي افرادداده در زمينة  مشخصات متغيرهاي آماري تغييرات روي. 4جدول 
 معيار انحراف ميانگين  تعداد منطقه  شرح

1 239 48/5 286/1 
 شناسي فضايي يختالگوي سكونت و ر) تغييرات(

12  178 29/5 286/1 

1 249 431/28 1986/5 
  اجتماعي افراد-پايگاه اقتصادي

12  182 068/27 1449/4  
  )1386-87( نتايج مطالعه ميداني نگارنده :منبع
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دي ـ اجتماعي افـراد و   ، بين پايگاه اقتصا)6 و 5جداول (نامه و محاسبه آن  شده در پرسش با توجه به سؤاالت مطرح
 تهـران تفـاوت بـارزي       12 و   1شناسي فضايي در طول زمان، در دو منطقـه            داده در الگوي سكونت و ريخت       تغييرات روي 
عبارت ديگر، بين ميزان تغييرات در الگوي سكونت و محل مسكوني افراد و سطح پايگاه اقتـصادي ـ    به. شود مشاهده نمي

  . تفاوت و رابطه معناداري ديده نشداجتماعي آنها در هر دو منطقه 

  شناسي فضايي با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي  الگوي سكونت و ريختهمبستگي ميان تغييرات . 5جدول 
  12 و 1هاي آماري در دو منطقه  نمونه

سطح معناداريها تفاوت ميانگيندرجه آزاديtآماره   شرح

 138/0 189/0 485/1415  شناسي فضايي الگوي سكونت و ريخت) تغييرات(

 003/0 3624/1 73/425 024/3  اجتماعي افراد-پايگاه اقتصادي

  )1386-87( نتايج مطالعه ميداني نگارنده :منبع
  

آوري شده، به نتايج ديگري نظير ارتباط بين پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي افراد هـر دو    هاي جمع در هنگام تحليل داده
عبـارت ديگـر، مـردم سـاكن در ايـن             به. ومي بودن معماري و ساخت مسكن پي برده شد        منطقه با تفاوت در گرايش به ب      

وساز محـل سـكونت       شان، الگوي معماري و ساخت      اي اقتصادي و اجتماعي   ه نواحي فرهنگي با تكيه بر موقعيت و توانايي       
تنيدگي فرهنگي    اي از درهم    يا درجه توان نتيجه گرفت كه در اين مناطق، گونه           رو، مي   از اين . كنند  خود را تعيين و اجرا مي     

  .بخشد اي مي كننده انداز متمايز وجود دارد كه به آنها چشم

  شناسي فضايي با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي  مقايسه ميزان همبستگي ميان تغييرات الگوي سكونت و ريخت. 6جدول 
  12 و 1در دو منطقه 

  12منطقه   1منطقه 
  شرح

  معناداري  يهمبستگ  معناداري  همبستگي

  000/0  -355/0  002/0  -193/0  پايگاه اقتصادي، اجتماعي با بومي بودن الگوي معماري
  268/0  083/0  019/0  -149/0  پايگاه اقتصادي، اجتماعي با تغيير الگوي معماري بومي

  )1386-87( نگارنده  نتايج مطالعات ميداني:منبع    
  

هاي ارتباط جمعي و عدم تمايل افراد جامعه بـه الگوهـاي              رد رسانه براي بررسي فرض دوم كه بين سطح و نوع كارب         
بـراي ايـن كـار هماننـد        . ها و متغيرهاي ديگري محاسبه گرديد       بوميِ سكونت ارتباط معناداري وجود دارد يا خير، شاخص        

دسـت   شرح زير به فرضيه گرد شد و نتايجي به ةدهند هاي تشكيل فرض اول، نتايج پاسخ چند سؤال براي متغيرها و مؤلفه  
   :آمد
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  مشخصات متغيرهاي آماري فرضيه دوم. 7جدول 

 معيار انحراف ميانگين تعداد منطقه  شرح

1 249 77/10 323/2 
 الگوي معماري بومي

12 182 38/11 816/2 

1 246 42/6 544/1 
 هاي ارتباط جمعي سطح استفاده از رسانه

12 178 98/5 334/1 

1 223 50/4 375/1 
 نوع رسانه مورد استفاده

12 163 18/4 319/1 

  )1386-87( نگارنده  نتايج مطالعات ميداني:منبع    
  

  ها و تمايل افراد  ميزان همبستگي و سطح معناداري بين سطح كاربرد رسانه. 8جدول 
  12 و 1به رعايت الگوي بومي معماري در دو منطقه 

  12منطقه   1منطقه 
  شرح

  معناداري  يهمبستگ  معناداري  همبستگي
  000/0  303/0 03/0  145/0  تغييرات استفاده از رسانه با الگوي معماري بومي

  000/0  -427/0  440/0  -049/0  نوع استفاده از رسانه با بومي بودن الگوي معماري
  000/0  -354/0  684/0  -028/0  تغيير سطح ارتباطات جمعي با بومي بودن الگوي معماري

  )1386-87( نگارنده ميداني نتايج مطالعات :منبع   
  

  12 و 1هاي ارتباط جمعي در دو منطقه  ميزان همبستگي ميان الگوي معماري بومي با سطح و نوع استفاده از رسانه. 9جدول 

 سطح معناداري ها تفاوت ميانگين درجه آزادي tآماره   شرح

 018/0 -608/0 77/343 -381/2 الگوي معماري بومي

 002/0 440/0 89/408  133/3 هاي ارتباط جمعي سطح استفاده از رسانه

 022/0 320/0 384 296/2 نوع رسانه مورد استفاده

  )1386-87( نگارنده  نتايج مطالعات ميداني:منبع      
  

هاي ارتباط جمعي و  طور كلي ضرايب همبستگي بين استفاده از رسانه دهند، به  نشان مي9 و 8گونه كه جداول  همان
عبـارتي در هـر    به. دهد  شهر تهران رابطه معكوس و ضعيفي نشان مي       12 و   1ي معماري بومي در دو منطقه       تغييرات الگو 

يعنـي بـا    . هاي جمعي و بومي يا طالب بومي بودن معمـاري رابطـه معكوسـي وجـود دارد                  دو منطقه بين استفاده از رسانه     
. تر است    قوي 12يابيم كه اين ارتباط در منطقه         درمياما با توجه به سطح معناداري،       . يابد  افزايش يكي، ديگري كاهش مي    

در اين منطقه هرچه نوع، ميزان و تغييرات استفاده از وسايل ارتباط جمعي بيشتر بوده، الگوي معمـاري و سـكونت بـومي                       



 ) شهر تهران12و 1منطقه : مطالعه موردي(عادي از تحوالت جغرافياي فرهنگي كشور بررسي اب

  

51

 رابطـه  1 در مورد رابطة سطح استفاده از رسانه با بومي بودن الگوي معماري، در منطقه            . كمتر مورد توجه قرار گرفته است     
. اي معنادار و عكس بين اين دو برقرار اسـت            رابطه 12كه در منطقه      شود، درحالي   اين دو متغير مشاهده نمي    معناداري بين   

 ميـزان بـومي     12هاي جديد در ميان ساكنان منطقه         عبارتي با تغيير نوع رسانة مورد استفاده و افزايش استفاده از رسانه             به
  . چنين نيست1كه در منطقه  عناداري كاهش يافته است، درحاليبودن الگوي سكونت به طور م

شان نشده است، ولي با مراجعـه بـه           اي به ميزان رضايت افراد از الگوي سكونت         هاي تحقيق اشاره    هرچند در فرضيه  
لگـوي   بيانگر وجود ارتباط قـوي بـين رضـايت از ا           10جدول  . توان به اين مورد هم پرداخت       هاي ميداني مي    نتايج بررسي 

هـا و پايگـاه    بـا بـاال بـودن ميـزان كـاربرد رسـانه      . هاست سكونت با پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان استفاده از رسانه 
 شهر تهران 1شود، كه اين رابطه در منطقه  اجتماعي ـ اقتصادي افراد، ميزان رضايتمندي آنها از الگوي سكونت بيشتر مي 

  .چشمگيرتر بوده است
  ها و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي   همبستگي و سطح معناداري بين ميزان استفاده از رسانهميزان. 10جدول 

  با رضايتمندي از الگوي سكونت 
  12منطقه   1منطقه 

  شرح
  معناداري  همبستگي  معناداري  همبستگي

  307/0  08/0 000/0  283/0  رضايتمندي از الگوي سكونت با ميزان استفاده از رسانه

  000/0  349/0  000/0  287/0  اجتماعي  الگوي سكونت با پايگاه اقتصادي،رضايتمندي از

  )1386-87( نگارنده  نتايج مطالعات ميداني:منبع   
  
  گيري  نتيجه

متفـاوت را   » ناحيـه فرهنگـي   «مراجعه و تمركز بر مفاهيم بنيادي و پايه در اين تحقيق براي دو منطقه مورد بررسـي، دو                   
هاي فرهنگي خاص بر پيكره و ساختار زنـدگي و رفتـار انـساني آشـكار       گونهةز آنها، آثار غلبدهد كه در هريك ا نشان مي 

با برقراري ارتباط ميان متغيرهايي در سطح پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي افراد، آشكار شد كه اين پايگـاه در متفـاوت    . است
همچنـين بـا   .  تهـران مـؤثر بـوده اسـت     شـهر 12 و  1شناسي فـضايي دو منطقـه         بودن نوع الگوي سكونتگاهي و ريخت     

انـداز   چـشم «گيـري   توانـد در شـكل   در ايـن دو منطقـه، كـه مـي      »تنيدگي فرهنگي درهم«اي از    مشاهدات ميداني، درجه  
انـدازهاي فرهنگـي در دو منطقـة مـورد            ايـن چـشم   . ويژه آنها نقش مهمي داشته باشد، به نمايش گذاشته شد         » فرهنگي

 ـ اجتماعي ساكنان آنها، نوع الگوي سكونت و ميزان رضايتمندي از آن تأثير پذيرفته و تـابعي   بررسي، از شرايط اقتصادي
  .اند از برخي روندهاي پخش فضايي فرهنگ بوده

مراتبي مانند رواج يـك فعاليـت يـا           گونه كه در بحث نظري عنوان شد، از انواع پخش انبساطي، پخش سلسله             همان
هـا بـدون در نظرگـرفتن         پخش سرايتي در گسترش عمـومي ايـده       . ساير مراكز است   از يك مركز شهري به        شيوه زيست 

شـود ولـي      اي فرهنگـي دفـع مـي        گـاه خصيـصه   . اي مسري يا مد لباس است       مراتب، درست همانند اشاعه بيماري      سلسله
 يك از منـاطق  اگرچه هر. اي معروف شده است شوند كه به پخش انگيزه     هاي بنيادي و زيرساختي در كل پذيرفته مي         ايده

هاي فرهنگي از مراكز پيشرفته و مـدرن          دهند، اما آثار برخي از پخش       ناحية فرهنگي را تشكيل مي      مورد بررسي يك خرده   
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، 12سـمت منطقـه        به 1ويژه از سوي منطقه       هاي جديد الگوي سكونت و معماري، به        شهر به طرف آنها و نيز اشاعه شيوه       
  .ديده شده است

ميان سطح كاربرد   را  هاي ميداني سطح معناداري بااليي از رابطه          دهند، نتايج بررسي    نشان مي گونه كه جداول      همان
دهد و داللت بـر       هاي ارتباط جمعي و عدم تمايل افراد جامعه به رعايت و توجه به الگوهاي بومي سكونت نشان مي                   رسانه

هـاي ارتبـاط      وجهي در سطح و نوع كـاربرد رسـانه        خور ت   هاي در   در اين دو منطقه نيز تفاوت     . تأييد فرض دوم تحقيق دارد    
هاي اجتمـاعي و اقتـصادي منـتج از آنهـا تحـت تـأثير پايگـاه اقتـصادي ـ           جمعي مشاهده شد و آشكار گرديد كه آگاهي

شكل و معماري سكونتگاه، نوع     (تنيدگي فرهنگي     اندازهاي خاص فرهنگي و درهم      اجتماعي، توانسته است بر تكوين چشم     
اين نمودي از همان مفهوم بازتاب فرهنگـي    . مؤثر واقع شود  ) ، سطح رضايتمندي از الگوي سكونت و غيره       و سطح زندگي  

 همـسو و    ،در اين دو منطقه، بازتاب فضاييِ فرهنگ اكثريت سـاكنان         . يعني چكيده و محصول فرهنگ خاص جوامع است       
. تـوان آن را مـشاهده كـرد         ر محيط زندگي مي   هاي آن است و د      سكونتگاهتأثيرگذار بر ساخت و پيكره كالبدي و معماري         

ها هـستند، پـس هـر         درواقع، از آنجا كه آثار تمدني يا فضاهاي جديد و پيشرفته بشري، زاده يا بازتاب فرهنگ يا فرهنگ                 
  .دنبال خواهد داشت نوع تحول و تغيير فرهنگي، تغييرات محيطي و كالبدي را به

هاي تكنولوژيكي كه در تكوين        از انواع پخش فضايي فرهنگ و نوآوري       هايي  همچنين در مطالعه اين مناطق، نمونه     
اندازهاي سكونتگاهي مؤثرند، ديده شد كه بيانگر وجود اين روندها در تمامي مناطق شهري ـ عمدتاً ناشـي از بـسط     چشم
برد وسـايل ارتبـاط   طور طبيعي درنتيجة افزايش سـطح كـار   ها نيز به بسط اطالعات و آگاهي. ها و اطالعات ـ است  آگاهي

هـاي   ويژه منطقه يك ـ كـه مـستندات و نتـايج بررسـي      تبعات اين گذار فرهنگي در هر دو منطقه و به. جمعي بوده است
توان  رو مي از اين. شود ميداني داللت بر شدت و سرعت بروز تحوالت اجتماعي و فرهنگي در آن دارد ـ بيشتر مشاهده مي 

  :چنين بيان كرد
ويژه در حفظ  اندازهاي فرهنگي مناطق، به ترين جنبه در چشم هاي ديني، مهم هاي اصيل و ارزش    پايبندي به سنت   •

 .استدر هر منطقه لذا توجه به اين نكته، اساس حفظ فرهنگ بومي و ملي . بافت قديم بوده است
ـ  هاي فكري و بينشي مـردم و بـه    ريزي فرهنگي براي تقويت پايه      توجه به فرهنگ بومي و برنامه      • ژه جوانـان، از  وي

توجه به حفظ فرهنـگ ملـي و بـومي بايـد در تمـامي               . شود  جمله اصولي است كه معموالً به فراموشي سپرده مي        
 الزم است كه اين شيوع 1.محيطي نهادينه شود اي اعم از اقتصادي ـ اجتماعي، كالبدي و زيست  هاي توسعه برنامه

 .تر رسوخ كند هاي پايين ه شروع شود و به اليهو ترويج تفكر فرهنگي از مراكز قدرت و بانفوذ جامع
ويـژه   سازي اقتصادي ـ اجتماعي در مناطق مختلف شهر تهران ـ بـه    با رويكردهاي توانمندسازي انساني و ظرفيت •

شناسـي   تـوان بـه ريخـت    تري قـرار دارنـد ـ مـي     هايي كه از نظر پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي در سطح پايين محله
 .رتري بخشيدشهري، سيماي پايدا

تـرين   توانـد از مهـم   وژيك و پايدار در نواحي با پايگـاه اقتـصادي ـ اجتمـاعي بـاال، مـي      لسازي بومي، اكو فرهنگ •
شـمار    سمت ساير مراكز شهري به      ويژه تشويق به رسوخ آن به       رويكردها در ارتقاي كيفيت محيط و كاركردها و به        

 .آيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هاي فرهنگي ملل ديگر مشاهده كرد ها و برنامه توان در جشنواره ها را مي هايي از اين حركت نمونه. 1
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وسـاز و معمـاري سـازگار و       ريزي و ترويج نحوة سـاخت       نظور برنامه م  تشويق به ايجاد نهادهاي مدني غيردولتي به       •
تواند در    هاي جوان و نوجوان، مي      دهد، با تشكيل گروه     اكولوژيك كه بخش مهمي از فرهنگ ايراني را تشكيل مي         
 1.حفظ، مرمت و توسعة بافت مسكوني موجود مفيد واقع شود

ة قديمي و احياناً تاريخي، با توجـه بـه نيازهـاي امـروزي، و     شد  تعريف و ارائه كاركردهاي جديد براي بافت ساخته        •
 .رود شمار مي حفاظت و مرمت الگوهاي سكونتگاهي بومي موضوعي اساسي به

هاي حفظ و استفاده از  هاي تهران با مزيت هاي آموزشي و سمينارهايي براي آشنايي ساكنان محله برگزاري كارگاه •
 .اكولوژيكوساز بومي و  الگوهاي معماري و ساخت

بـراي  . وسيله ابزارها و بسترهاي قـانوني       ها به حفظ و مرمت بافت موجود و نگهداري آنها به            تشويق ساكنان محله   •
تواند راهـي بـراي اجرايـي كـردن ايـن       كنند مي نمونه، حذف ماليات افرادي كه در جهت حفظ اين آثار تالش مي        
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