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 چکیده 

حیات زندگي از جمله در شهر به دنبال معناست و اگر معاني اصیل  هاي عرصهانسان در تمام 

آراي  مند نظام. نتايج مرور شود مير انواع بیگانگي مورد نظر خود را در شهر نیابد، دچا

بیگانگي شهري پنج نمود عمده دارد:  دهد ميشهر نشان  شناسان جامعهبیگانگي در میان 

دلزدگي که داللت بر ناتواني سیستم عصبي انسان در واکنش به محرکات شهري و يکنواخت 

، هرج و مرج اخالقي، منفعل شدن که مبین سست شدن پیوندها سازماني بيدارد؛  ها آنديدن 

که به معناي شهرنشینِ  زني پرسهاست؛  وار تودهدر جامعه  ها آنشدن  ور غوطهافراد و 

 هاي ويتريندر فضاهاي شهري و ديد زدن  زني پرسهتماشاگرِ سرگرداني است که کاري جز 

ايي حاکي از سلطه بدون آن که قصد يا توان خريد داشته باشد، را ندارد؛ بیگانگي فض ها مغازه

چگونه بايد با فضاي  دانند نمي ها انسانفضاهاي جديد شهري بر انسان است، به طوري که 

فضاي جديدي تحت  گیري شکلدر نهايت بیگانگي جمعي که بر  مواجه شوند. شده خلق

در جامعه اطالعاتي دارد که جدايي کامل مردم از تاريخ، فرهنگ،  ها جريانتأثیر فضاي 

تولیدي، از اطرافیان و از خود را در بردارد. بعالوه بیگانگي شهري و اشکال آن محصوالت 

 است. داري سرمايهفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهرهاي  هاي ويژگياساساً تحت تأثیر 
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 مقدمه 
است.  شناسي روانو  شناسي جامعهعلوم فلسفي، عمدۀ یم اصلي و يکي از مفاه 2بیگانگيواژۀ 

که به طور  داند مي( اين مفهوم را از دشوارترين مفاهیم فرهنگِ لغت 2679) 2ريموند ويلیامز

نسبت به جريانات،  ها واکنشو  ها کنشدر علوم انساني براي تبییني از اشکال و انواع  اي گسترده

)محسني تبريزي،  رود ميهاي رواني و تحمیالت اجتماعي به کار پیراموني، فشار هاي واقعیت

اين مفهوم در لغت به معناي جدائي چیزي از چیز ديگر است و در اصطالح عبارت (. 22: 2771

است از: چیزي که انسان آن را خلق کرده يا جزء خصايص انسان است به طريقي از او دور 

: 2732، 7بیگانگي نامید )گرب توان ميم که آن را شود، در اين حالت با موقعیتي روبرو هستی

شخص خود را همچون فردي  شود مياست که موجب  اي تجربه(. بنابراين بیگانگي به معناي 77

. اين بیگانگي به دو صورت بیگانگي از محیط که بیانگر پديد آمدن خالء کندبیگانه احساس 

که حاکي از بیگانگي انسان نسبت به خود میان انسان و محیط زندگي اوست، و بیگانگي از خود 

 .شود ميخويش است، متجلي  هاي تواناييو 

2هگل از طريق ويژه به آلماني گرايانه آرمان فلسفه از 4مفهوم بیگانگي
 وارد هگلیان جوان و 

هگل از خودبیگانگي را عینیت يافتن انديشه ازلي در جهان جسماني، يا شد.  شناسي جامعه

داند، آن هم  کند. نماينده آن را آگاهي انسان مي در جهان متناهي تعريف ميتجسم روح متناهي 

نه آگاهي يک فرد يا همه افراد در يک زمان، بلکه آگاهي همه افراد انساني در سراسر زمان مد 

 بیگانگي باب در تاکنون که اي نظريه ترين مهم شايد(. 747: 2796نظر هگل است )دريابندري، 

: دهد ميگونه توضیح  فرايند از خود بیگانگي را اين 9مارکس باشد. مارکس نظرية شده، مطرح

، شود ميو محصوالتش از لحاظ قدرت و مقدار بیشتر  کند ميهرچه کارگر ثروت بیشتري تولید 

. شود ميتبديل  تري ارزان، خود به کاالي آفريند مي. هرچه کارگر کاالي بیشتري گردد ميفقیرتر 

عنوان چیزي بیگانه و قدرتي مستقل از تولیدکننده  ل کار، در مقابل کارگر بهبه اين معنا که محصو

تبديل شده  اي ماده. محصول کار، کاري است که در شیئي تجسم يافته، يعني به کند ميقد عَلَم 
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صورت از دست دادن شيء، بندگي  است. عینیت يافتن، به« عینیت يافتن کار»است. اين، نتیجة 

)مارکس،  گردد مياحب محصول به شکل جدايي يا بیگانگي با محصول پديدار در برابر آن و تص

فراگرد تولید موجوديتي مستقل براي  در کارگران که است معتقد وي واقع در(. 222: 2732

و  برند مي ياد از پیدايش محصول عامل عنوان به را و خود شوند مي قائلکاالهاي تولیدي خود 

بعد از مارکس انديشمندان و . شوند مي خود بیگانه یديمحصول تول از به همین دلیل

 هاي شکلمختلف و به  هاي حوزهمتعددي مفهوم بیگانگي و ازخودبیگانگي را در  پردازان نظريه

، 9، سیمن2، هابرماس4، فروم7، زيمل2، وبر2به دورکیم توان ميمختلفي مورد بررسي قرار دادند که 

پديده برخالف رد. نتیجه اين تالش نظري، آن است که اين اشاره ک 6و بورديو 3، مارکوزه7میلز

 گیري جهتمعناي محدودي که مارکس به آن داده، تنها ناشي از ساختار اقتصادي نیست، بلکه 

 .شود مياست که ساختار اقتصادي تنها جزئي از آن محسوب  اي گستردهذهني و عیني 

مربوط به انسان و نظام اجتماعي  آن را هاي ويژگيمفهوم بیگانگي و  شناسي جامعهعلمِ 

اجتماعي است که با اين مفهوم ارتباط نزديک دارد، زيرا در  هاي نظام. شهر يکي از داند مي

شده است و تاروپود حیات انساني  ها انساندوران اخیر، شهرنشیني شکل غالب و قطعي زندگي 

(. گسترش 272: 2762، خصال پاکرا دستخوش دگرگوني و تغییر نموده است )موسوي و 

اجتماعي شده است که بیگانگي شهري از  هاي آسیببرخي از  گیري شکلشهرنشیني موجب 

در فُرم، فضا و عملکرد محیط  قاعدگي بي. به طوري که عدم انطباق و هاست آسیبجمله اين 

و مشکالت محیط اجتماعي، تنگناهاي محیط فرهنگي و نمادين شهر  مسائلکالبدي و فیزيکي، 

ول توسعه شهرنشیني است، باعث بیگانگي شهرنشینان در شهر، و انزوا و عدم تعلق که محص

امروزين زندگي شیوۀ آنان نسبت به حیات شهري شده است. به عبارت ديگر، روابط اجتماعي و 

در فضاي شهري از يک سو، و نقش نمادين فضاهاي کالبدي در شهرها از سوي ديگر، انسان 

 بیگانه کرده است.« محیط»و « ديگران»، «خود»سبت به شهرنشین را بیش از پیش ن
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اين است که بیگانگي شهري  دهد مياساس، سؤالي که نوشتار حاضر بدان پاسخ  راين به

 شهر کدام است؟ شناسانِ جامعه؟ و اشکال عمده آن از نظر آيد ميچگونه پديد 

 منطقِ مرور
 مند نظامبوده است. مرور  مند نظامور اين نوشتار از نوع مطالعات ثانويه و روش اجراي آن مر

، 2و تفسیر متوني است که با موضوع خاصي مرتبط هستند )آويارد جامع، تحلیل، ترکیبمطالعة 

 (. اين روش شامل مراحل زير است:22: 2761

مشتمل بر شناسايي و گزينش منابع مرتبط با بیگانگي شهري بوده  کهتعیین منابع )الف( 

و  شناسي جامعهدر مرحله شناسائي، منابع بیگانگي در سه حوزه فلسفي، جغرافیا، است. 

نظريه افالطون، جان الک، روسو، هگل،  برحوزه فلسفی، روانشناسي جستجو گرديده است: در 

، دورکیم، وبر، زيمل، 2بر نظريه مارکس، تونیس شناسی جامعهحوزه فويرباخ و هايدگر؛ در 

، میلز، هابرماس، بورديو و 4، مرتن7ه، لوفور، هورکهايمر، هاروي، منهايمبنیامین، ويرث، مارکوز

، 3، فلکس7، نیسبت، نتلر9، سیمن2بر نظريه اريک فروم، اريکسونروانشناسی کاستلز و در حوزه 

 تأکید گرديده است. 22و کنیتسون 21، فردينبرگ6گودمن

 شناسان جامعهي، بر نظريات در مرحله گزينش منابع به دلیل تمرکز نوشتار بر بیگانگي شهر

تأکید  ها آنشهر مشتمل بر نظريه زيمل، بنیامین، ويرث، لوفور، هاروي و کاستلز و راويان آراي 

 گرديده است.

در اين مرحله ابتدا نظريات منتخب، نقل و معرفي و سپس مورد  مرور انتقادی متن:)ب( 

نقل نظريه ابتدا متون نظري بر اساس  (. در مرحله مرور و2762نقد قرار گرفته است )معتمديان، 

 کلماتبا تأکید بر  نگارانه فراقوممعیار منطق زماني )تقدم زماني( سامان يافتند. سپس با رويکرد 
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تأکیدات مفهومي و نظريات بیگانگي آمده،  از بخشي يا در تمام که عقايدي و ها عبارت کلیدي،

نظريات مشخص  میان ها تفاوت و ها خواني هم تااصلي مورد بحث قرار داده شدند  هاي گزاره

اصلي  هاي گزارهدر مرحله نقد نظري نیز نتايج نظري هر نظريه با توجه به  (.2761شوند )آويارد،

در زمینه پیدايش و شکل بیگانگي شهري مورد استنباط، مقايسه و نقد قرار گرفتند. به طوري که 

 مشخص گرديدند. ها آن هاي تفاوت

بیگانگي شهري  هاي نظريهدر اين مرحله از مرور با توجه به مفاد مشترک  :تلفیق آراء )ج( 

گرديده  ها نظريه، سعي در ترکیب ها نظريهو با توجه به شرايط اجتماعي و تاريخي پیدايش اين 

 است.

، اشکال عمده بیگانگي شهري ها نظريهدر اين مرحله براساس تفسیر : گیری نتیجه )د(

ي اين نوشتار در يک چارچوب منسجم پاسخ داده شده است مشخص و به سؤاالت اساس

 (.2116، 2)ماير

 مرور نظری
هستند عبارتند از: جرج  نظر صاحبکه در موضوع بیگانگي شهري  شناسانِ جامعه ترين معروف

زيمل، لوئیس ويرث، والتر بنیامین، هانري لوفور ديويد هاروري و مانوئل کاستلز که ذيالً آراي 

 :گردد ميمعرفي  ها آن

 (1181 -1111نظریه دلزدگی جرج زیمل )

صوري خود بر اين باور است که انسان موجودي است داراي عاليق،  شناسي جامعهدر  2زيمل

و از طريق  پردازد مينیازها و منافع که براي رفع اين نیازها به کنش اجتماعي متقابل با ديگران 

. به عبارت ديگر، افراد اين نیازها کند مين رفع گوناگو هاي شکلنیازهاي خود را به  ها کنشاين 

و اين  کنند ميروابط اجتماعي که در هر دوره مشخص است، برطرف  هاي شکلرا در قالب 

البته زيمل معتقد است دير يا (. 273: 2732، 7)کیويستو کنند مياشکال، محتواها را کنترل و مهار 

. آن زمان که يک شکل کامالً کنند مي، تضعیف دان کردهزود محتوا، اشکال فرهنگي را که تولید 
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تضعیف و متحول گرديد، شکل بعدي آغاز به شکل گرفتن در زير آن کرده و جانشین آن 

بنابراين (. 229: 2731)زيمل،  گیرند مي. به عبارت ديگر، محتواها در شکل جديدي قرار گردد مي

حتواي کنش، دالئل، عالئق، نیازها است؛ م "محتوا"و  "شکل"از نظر زيمل کنش داراي دو جزء 

تأمین محتواي کنش  هاي شیوهو  ها روش، کنشاشکال اجتماعي کنش هستند و  هاي انگیزهو 

ها  کنش هاي صورتشناسي بررسي  از ديدگاه او، وظیفه جامعه(. البته 2732کیويستو، )هستند 

 (.222-2739:247است نه محتواي کنش )کوزر، 

ه اشکال کنش تحت تأثیر حجم يا اندازه گروه هستند و لذا زيمل بر اين باور است ک

. با توجه به متفاوت بودن کند ميمتناسب با افزايش اندازه گروه، اشکال کنش نیز تغییر پیدا 

حجم يا اندازه شهر و روستا، وي معتقد است اشکالِ کنشِ در شهر و روستا با هم متفاوتند 

از شهر  تر موزونه در روستا آهنگ حرکت زندگي (. به طوري ک226-223: 2762، 2)سوندرز

بیروني و دروني، دستگاه عصبي  هاي محرکبه دلیل تغییر سريع و بدون وقفه  شهراست، در 

و زندگي در شهر مستلزم آگاهي بیشتري از روستاست )زيمل،  شود ميانسان بیشتر تحريک 

به دلیل تغییرات سريع و  شهر کالن هاي محرک(. وفور و تمرکز آدمیان و اشیاء و ساير 24: 2772

که حساسیت آدمي را به اوج توانايي خود  کنند ميمتضادشان نظام عصبي فرد را چنان تحريک 

خُرد و خراب  رحمانه بيو اعصاب را چنان  انگیزانند برميشديد  هاي واکنشو آن را به  رسد مي

دمي در همان محیط باقي بماند، و اگر آ شود ميمصرف  ها آنکه آخرين بقاياي نیروي  سازند مي

. بنابراين فرد در برابر با تحريکات تازه عاجز سازد نميزماني براي تجديد قواي عصبي باقي 

. در اثر اين که نظام عصبي ماند نميو نیروي درخوري براي مقابله با آن برايش باقي  شود مي

ش نشان دادن کامالً باز ، پس از مدتي از واکندهد ميمدام به اين تحريکات واکنش نشان 

اعصاب واکنش  گاه تکیه. در اين حالت آخرين دهد ميرا شکل  2، اين امر نگرش دلزدهايستد مي

به صورت يکنواخت  ها پديدهنشان ندادن به تحريکات است. از نظر شخص دلزده همه اشیاء و 

و  ها پديده و هیچ شیئي بر ديگري رجحان ندارد و شوند ميخاکستري ظاهر  اي زمینهو در 

. اعصاب بدين دهد نميواکنش نشان  ها آنرخدادهاي اطراف براي وي اهمیتي ندارد و نسبت به 

به عبارت ديگر، در  .کنند ميسازگاري پیدا  شهري کالنشیوه با محتواها و اشکال زندگي 

                                                           
1 Saunders 

2 Blasé 
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چ پديده . شايد هیکنند ميبه امنیت و اطمینان را به شکل دلزدگي برطرف  نیاز ها انسان شهر کالن

دلزدگي باشد،  اش مشخصهنسبت داد، مگر نگرشي که  شهر کالنرواني را بالشرط نتوان به 

 (.2772نگرشي که تحت تأثیر تحريکات عصبي شهر، فشرده، متناقض و متغیر است )زيمل، 

 (1111 -1191نظریه پرسه زنی والتر بنیامین )

عناي عیني نهفته است که نه تنها از سوي در هر متن فرهنگي يک نوع م 2در ديدگاه والتر بنیامین

از اين مصنوعات فرهنگي نیز فهم  ها انسانبايد کشف و درک شود، بلکه بايد تفسیر  ها انسان

شود. در اين راستا وي بر اين باور است که تفسیر آثار فرهنگي امري است مبتني بر تجربه، 

فرهنگي تأثیر  هاي پديدهاز  ها آن قرار گرفته و در تفسیر ها انسانکه در خاطره  اي تجربه

. بدين ترتیب در مواجهه انسان با آثار هنري، ديالکتیکي بین اثر هنري و انسان رخ گذارد مي

. پردازد ميو انسان با استفاده از تجربیات خود به تفسیر معاني عیني نهفته در اثر هنري  دهد مي

لیل فکري، بلکه از طريق فرايندهاي تخیلي بنابراين از نظر بنیامین معاني عیني نه از طريق تح

. البته درک اين فرآيندها مستلزم تشريح معاني پنهان و مبهم با نقد مستمر شود ميدرک 

انجام شده و آمیزش عناصر و تخیالت بکر با ترکیبي نو براي بازنمايي معاني  هاي تحلیل

فرهنگي توجه داشت  هاي سنت. بر اين اساس وي به رويارويي بین تجربه فردي و هاست آن

 (.262 -237: 2737)ساوج و وارد، 

 گرفتن شکلچگونگي »شهري، بنیامین درصدد آن بود که  اندازهاي چشمدر زمینه شهر و 

بررسي کند. به عبارت ديگر، بنیامین بر اين باور بود « معاني شهري را به واسطه خاطره و ادراک

به  شهرخود را در درون ساختارها و فضاهاي که شهر يک متن فرهنگي است و فرهنگ معاصر، 

(. بنابراين بنیامین به 29: 2733، 2تا کشف رمز شود )جیلوش نماياند ميشکل ممکن  ترين ساده

فرهنگي آن را از طريق تخیل و تجربه قابل تفسیر  هاي ويژگيشکل فرهنگي شهر معتقد است و 

مشهود آن )مرکز شهر،  هاي عرصهتنها در  . البته وي بر اين باور است که فرهنگ شهر نهداند مي

زيرزمیني،  هاي ايستگاهزندگي شهري مانند  الي البهگردشگري و غیره(، بلکه در  هاي جاذبه

 (.262: 2737، 7کودکان ريشه دارد )ساوج و وارد بازي زمینمراکز خريد و 
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يدار بین اشخاص، کوتاه و ناپا هاي تماساز نظر بنیامین تجربه شهرنشیني مُدرن ماالمال از 

، کاالهاي پر زرق و برق نگرشي بيتاريکِ زيرزمیني، پريشاني و  هاي جهاناحساسات زودگذر، 

و دريافت اطالعات است )طهوري،  ها خیاباندر  کننده ازدحام هاي جمعیت وار موجو حرکات 

وتاه، ناپايدار تجربه فردي، پريشان، ک اي جامعهافراد در چنین  اي تجربه(. بنابراين 92-92: 2734

 هاي گروهرا در خیلي از  نگرشي بيو احساساتي است. چنانکه به نظر ايشان، حالت پريشاني و 

هستند که حیران و پريشان در  2ها زن پرسه ها آن ترين مهممشاهده نمود که از  توان ميشهري 

فردي  زن پرسه(. 262: 2737)ساوج و وارد،  زنند مياطراف شهر، به ويژه در مراکز خريد پرسه 

از جاکنده شده است که جايگاه وي نه در خانه، بلکه در میان جمعیت است و جمعیت بخشي 

از زندگي شهري را از طريق  هاي ويژگيو  زند ميپرسه  ها خیاباناز وجودش است و همواره در 

، شهرنشین زن پرسه(. 2666)بنیامین،  کند ميناخواسته در خود جمع  طور بهتماشاگري و 

تماشاگر سرگرداني است که کاري جز ولگردي درفضاهاي شهري، گم شدن در ازدحام ِ

بدون آن که قصد يا توان خريد داشته باشد، ندارد. به  ها مغازهجمعیت، و ديد زدن به ويترين 

 زن پرسهز نظر بنیامین (. ا76: 2737است )اسمیت،  چراني چشمو کارش  کشد ميهمه جا سر 

است. به طوري که مراکزِ خريد و پاساژها را به فضاي خوانش بدل « شهر ناظرِ صحنة تماشايي»

سازد و در پي خواندن، کشف و رمزگشايي معناي آن است. به زعم بنیامین شهر و مراکز  مي

ها براي خوانش  هستند و پاساژها، متني مملو از نشانه زن پرسهخريد، ابژۀ براي خواندن و تفسیر 

کاظمي، )ین خوانشي گذرا، ناتمام، تکه تکه و عاري از تفسیر است هستند. با وجود اين، چن

کسب کرده  ها خیاباندر  زني پرسهکه از طريق  هايي تجربهبا توجه به  زن پرسه(، زيرا 2733

(. از آنجا که 376: 2666)بنیامین،  پردازد ميفرهنگي شهر  هاي ويژگياست، به خوانش گذراي 

کوتاه و ناپايدار بین اشخاص، کاالهاي پر زرق و برق  هاي تماساين تجربه از يک سو، ناشي از 

همراه با  اي تجربه، يک نوع هاست خیاباندر  کننده ازدحام هاي جمعیت وار موجو حرکات 

، کوتاه، پاره، پاره و زن پرسهاحساسات زودگذر است. از سوي ديگر، از آنجا که اطالعاتِ 

خوانش و تفسیر . بنابراين (2733)کاظمي، ر است عاري از تفسی اي تجربهسطحي است، چنین 

سطحي، گذرا، و عاري از تفسیر  اي تجربهناشي از چنین  ها پاساژهاز مراکز خريد و  زن پرسه
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فرهنگي در شهر به دلیل  هاي ويژگيمدرن هنگام خوانش  هاي انسانخواهد بود. به همین دلیل 

، کنند مينند يک بیگانه سريع از آن عبور و هما کنند ميعدم قدرت تفسیر، سطحي به آن نگاه 

مختلفي را  هاي مکاناشیاء فراوان و  ها آنآن را در سنت خود ادغام کنند.  توانند نميزيرا 

فرهنگي شهر  هاي ويژگيدر شهر و در بین  ها آن. به عبارت ديگر، بینند مي، ولي سطحي بینند مي

را به  زني پرسهافراد انتقال داده است، نوعي  که به اي تجربه. شهر مدرن با کنند مي 2زني پرسه

است.  شهر کالننمونه گوياي شکل مدرن تجربه در  زن پرسهوجود آورده است. از نظر بنیامین 

برخي از خصوصیات بارز اين تجربه عبارتند از گسستگي و فشردگي زمان و مکان، پارداوکس، 

است  ها نقابو  ها چهره، ها نقش، مالل، شوک، جدايي درون و برون، تکثر وجوش جنب

 (.2777)بنیامین، 

 (1111 -1181لویس ویرث ) سازمانی بینظریه 

سه عامل حجم، تراکم و ناهمگوني بر الگوهاي روابط انساني و کیفیت روابط  2از نظر ويرث

(. 2: 2673اجتماعي تأثیرگذار هستند و تعیین کننده اصلي شیوه زندگي شهري هستند )ويرث، 

فعالیت و روابط اجتماعي شهري متناسب با حجم، تراکم و تفاوت در  هاي ويژگي از نظر وي

 شناس جامعه(. از ديدگاه وي وظیفه 299: 2762نوع کارکرد شهرها متفاوت هستند )سوندرز، 

شهري آن است که مشخص نمايد که هر يک از اين سه عامل تا چه حد سبب پیدايش 

. البته وي معتقد است از آنجا که عواملي مانند وندش ميخاصي از روابط اجتماعي  هاي شکل

و تفاوت  اند شدهزندگي شهري به روستاها  هاي شیوهتکنولوژي و ارتباطات موجب گسترش 

روستا سخن گفت، بلکه بايد  -از تقابل دو تايي شهر توان نمي، اند نموده رنگ کمشهر و روستا را 

و  تر متراکمدر يک سکونتگاه بزرگتر، آن را به صورت يک طیف در نظر گرفت که هر چق

و  تر پراکندهکوچکتر،  هاي سکونتگاهشهري بیشتري نسبت به  هاي ويژگيباشد،  تر نامتجانس

 (.297-292: 2762دارد )سوندرز،  تر متجانس

بزرگ به دلیل حجم زياد و عدم شناخت ناشي از آن، روابط  هاي گروهبه زعمِ ويرث در 

فرد در اين روابط میزاني از  که حاليتوأم با گمنامي است. در سطحي و ضعیف، زودگذر و 
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، امّا از سوي ديگر، پیمان اجتماعي و احساس کند ميآزادي از قیود روابط شخصي و عاطفي پیدا 

بنابراين از نظر  (.372: 2736)گیدنز،  دهد ميتعلق، وابستگي و مشارکت نزديک را از دست 

زايش تنوع، سست شدن پیوندهاي همسايگي، محدود ويرث حجم بزرگ سکونتگاه موجب اف

همچنین حجم (. 276: 2737)ممتاز،  گردد ميشدن روابط اجتماعي و پررنگي نظارت رسمي 

. تفاوت و تنوع بیشتر در جدايي فضايي شود ميبزرگ سکونتگاه موجب تفاوت و تمايز بیشتر 

ل و مانند آن انعکاس پیدا گوناگون بر حسب قومیت، نژاد، جايگاه اجتماعي، شغ هاي گروه

. يعني تأکید بر روابط ثانويه شود ميدر روابط اجتماعي  گرايي قطعهخواهد کرد. اين امر منجر به 

(. همچنین از نظر ويرث حجم، تنشي بین اي قطعه)روابط غیرشخصي، مصنوعي، موقت و 

و تقويت ، زيرا گروه بزرگ سبب تضعیف فرديت آورد ميفرديت و آزادي فردي به وجود 

و  گیرد ميبزرگ حالت آنومیک به خود  هاي گروه. از اين رو زندگي در شود ميآزادي فردي 

. يابد ميرسمي افزايش  هاي کنترلو براي مقابله با آن  آيد ميهرج ومرج اخالقي به وجود 

 ها حلقهاجتماعي متعدد در شهرها و عضويت ناقص افراد در اين  هاي حلقههمچنین تالقي 

که اين امر موجب بروز هرج و  شود ميناقص و متناقض در افراد  هاي هويت گیري کلشموجب 

(. به طور کلي 6: 2673)ويرث،  گردد ميمرج اخالقي، اختالالت رواني و خودکشي و نظاير آن 

ويرث بر اين باور است که زندگي شهري به دلیل حجم، تراکم و ناهمگوني زياد نوعي 

که موجب از بین رفتن روابط نخستین، بروز هرج و مرج اخالقي،  وردآ ميرا پديد  2سازماني بي

، سست شدن پیوندهاي قدرتي بياختالالت رواني، تضعیف فرديت و تقويت آزادي فردي، 

همسايگي، محدود شدن روابط اجتماعي، پررنگ شدن نظارت بیروني، ناامني شخصي و رواني، 

 (.21: 2673)ويرث،  شود مي وار دهتوشدن در جامعه  ور غوطهغیرفعال شدن فرد و 

 (1111 -1111نظریه بیگانگی فضائی هانری لوفور ) 

از مدار اولیه به مدار ثانويه سرمايه، معتقد است که نظام  داري سرمايهبا اشاره به عبور نظام  2لوفور

اال با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و تاريخي جهت حفظ سرمايه، فضا را به ک داري سرمايه

تبديل کرده است و فضا ماهیت غیرانفعالي خود را از دست داده و ماهیت ابزاري پیدا کرده است و 
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به عبارت ديگر، نظام (. 2،2664گاتدينر) گیرد ميبه صورت يک کاال و ابزار، مورد استفاده قرار 

ان قیمت و از طريق تولید فضا اقدام به ايجاد ارزش اضافي )استخدام کارگران ارز داري سرمايه

پايین بودن ترکیب ارگانیک سرمايه( و تأمین سود )پیدايش بازارهاي جديد با کااليي شدن فضا( 

مدرن از بنیان صنعتي به بنیان شهري انتقال يافته است و  داري سرمايهنموده است. بنابراين تولید 

راغتي و تجاري تولید کاالهاي صنعتي جاي خود را به تولید فضا و صنايع جديد )ساختماني، ف

، سوندرز، 2113، 2)پريج گويد مي« انقالب شهري»شدن فضا( داده است. لوفور به اين انتقال 

شده و  بندي بخش(. از نظر لوفور طي اين فرايند فضا متجانس )کااليي شدن(، تفکیک و 2762

 اي گونهمختلفي پیدا کرده است و به  اي مبادلهپیدا کرده و هر بخش ارزش  اي مقايسهقابلیت 

: 2737)ساوج و وارد، که اين امر موجب کمیابي فضا شده است  شود مي گذاري ارزشمتفاوت 

(. به همین دلیل وي معتقد است فضا يک تولید اجتماعي است و به صورت اجتماعي تولید 231

 (.23-26: 2113شده و در زمینه اجتماعي مشخص قابل درک است )اشمید، 

. کننید  میي است که اشکال فضايي به بازتولید روابط سلطه کمک  از سوي ديگر، لوفور معتقد

شیدن زنیدگي    بنیدي  قطعهآن )شباهت اماکن مختلف،  هاي ويژگيبه طوري که فضاي شهري و 

مسلط و تحت سلطه( از آنجا کیه تحیت    هاي مکانبین  مراتبي سلسلهبین اماکن مختلف و کنترل 

)فردگرايي، کااليي شدن( را بر کل  داري سرمايه است، شکل روابط داري سرمايهتأثیر شديد نظام 

، 7)رونِبرگیر  کند ميمجزا تبديل  کنندگان مصرفو مردم را به  کند ميزندگي روزمره مردم تحمیل 

عملکردِ مستقل  ها انسان(. بنابراين از نظر لوفور فضا در شکل دادن به طريقه زندگي 279: 2113

روزمیرۀ  سوي نظم باالدست و تحمیل آن بیه زنیدگي    و خاصي دارد. به طوري که تولید فضا از

، 4نمودن زندگي روزمره اسیت )هیاروي   ريزي برنامهشهروندان، ابزاري براي ساختارمند کردن و 

از طريیق اسییتفاده روزمیره از فضییا    داري سییرمايه(. بیدين ترتییب روابییط اجتمیاعي    234: 2776

يک بستر فضايي اسیت کیه از طريیق آن    . به بیان ديگر، شهر شوند مي)فضاهاي شهري( بازتولید 

 (.292: 2762)سوندرز،  شود ميدر تجربه روزمره مردم بازتولید  داري سرمايهروابط تولید 
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از طريق تولید فضا و الگوبندي آن به انباشت سرمايه و  داري سرمايهبنابراين از نظر لوفور 

ق تولید فضاهاي جديد و . به طوري که از طريپردازد ميبازتولید خود در زندگي روزمره 

(. همچنین 2762نامتعارف بر زندگي روزمره سلطه پیدا کرده است )سوندرز،  هاي الگوبندي

مختلف  هاي نقشگوناگوني ابعاد فضا در شهر و تفکیک ساختار فضاي شهري به کارکردها و 

ملو از از منظر فضاي شهري م شهر کالناعم از فیزيکي، زيستي و اجتماعي سبب گشته است که 

مختلف و متناقض باشد. ناسازگاري میان فضاهاي متنوع و متعدد از يک سو، و  هايي محیط

هماهنگ نبودن آن با فرهنگ جامعه از سوي ديگر، سبب بیگانگي فرد در محیط شهري شده 

يافته  کننده ازخودبیگانه(. در نهايت وي معتقد است که فضا قابلیت 22: 2733است )موسوي، 

، مواجهه انسان با فضاهاي جديد در روزمره زندگي بیگانگيو منشاء از خود  اصلي علتاست و 

« عمل تولید و بازتولید اجتماعي استدربردارندۀ »فضايي تجربة بنابراين زندگي روزمره است و 

 (.2662)لوفور، 

 (1198-نظریه بیگانگی فضائی دیوید هاروی )....

بخش صنعتي هنوز موتور محرکه توسعه ، داري سرمايههاروي معتقد است در جوامع 

اهمیتي که يافته است تنها ابزاري براي تضمین بازتولید و  رغم علياست و فضا  داري سرمايه

است. بنابراين از نظر وي ايجاد فضا بستگي به نرخ قابلیت سود آن  داري سرمايهسودآوري نظام 

 وقفه بي)فضا( محصول میل براي بخش صنعتي دارد. به عبارت ديگر، ايجاد محیط مصنوع 

 داري سرمايهبه سودآوري است. از اين رو نظام شهري را بايد در بستر نظام  داري سرمايهصنعت 

 (.427: 2762تحلیل کرد )سوندرز، 

صنعتي به دلیل میل به سودآوري، سبب خلق فضاهاي  داري سرمايههاروي معتقد است 

فضا، روابط  يابي سازمان. شود ميايي فضاي جغرافی يابي سازمانو سبب  شود ميجديدي 

تأثیرگذار است. در شهرهاي قديم  ها آنو به طور متقابل بر  سازد مياجتماعي را منعکس 

فضا عبارت بود از بازسازي سمبولیک يک نظام کیهاني مفروض به صورت  يابي سازمان

دارند. يعني  ايدئولوژيک. فضاي خلق شده در شهرهاي جديد نیز اهداف ايدئولوژيک مشابهي

در شهرهاي امروزي، از سويي، بازتاب ايدئولوژي  داري سرمايهفضاي خلق شده توسط نظام 

و نهادهاي حاکم جامعه است و از سوي ديگر، بر اساس دينامیسم نیروهاي بازار  ها گروهمسلط 
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: 2776است )هاروي،  داري سرمايهمولد نتايجي باشد که به نفع نظام  تواند ميو  گیرد ميشکل 

(. از نظر هاروي، فضاي خلق شده به تدريج بخشي الينفک از يک سیستم پیچیده 237-239

. عالئم، نمادها و بخشد ميعالئم است که به زندگي روزمره و فرهنگ شهري جهت و معنا 

. آيند مينیرومندي به شمار  هاي محرک، اند کردهکه ما را در محیط شهري احاطه  هايي نشانه

که قسمت  مان اطرافنیز مفاهیم ما از آرزو و نیاز در رابطه با محیط جغرافیايي حساسیت ما و 

 داري سرمايهتوسط نظام « فضاي خلق شده». به تدريج گیرد مياعظم آن خلق شده است، شکل 

جغرافیايي نمايان  يابي سازمانو به عنوان عامل تعیین کننده  شود ميجانشین فضاي مؤثر )واقعي( 

تا  شود ميو فرهنگ بیشتر منتج از فضاي خلق شده  سازد ميگ را متأثر از خود و فرهن شود مي

نسبت به تصاوير شهري  تفاوتي بي(. بیگانگي در فرهنگ شهري و 239، 233خالق آن )هاروي: 

است. فعالیت خلق فضا و محصول نهايي آن يعني  تر عمیقدر حقیقت ناشي از يک بیگانگي 

و جمعي ما خارج است و به وسیله نیروهاي بیگانه نسبت به ما  فضاي خلق شده از کنترل فردي

، چه در واقعیت و چه در شده خلقکه چگونه بايد با فضاي  دانیم مي. به ندرت گیرد ميشکل 

صنعتي است که با  داري سرمايه(. بنابراين از نظر هاروي اين 233ذهن مواجه شويم )هاروي: 

و دقیقاً از  کند مي، فضا را خلق 2مدار دوم و مدار سوم( انتقال به مدارهاي مختلف )مدار اول،

 (.236)هاروي:  آيد مياينجاست که بیگانگي نسبت به فضاي خلق شده به وجود 

 (1191-نظریه بیگانگی جمعی مانوئل کاستلز )....

اجتماعي و بعد از ارائه نظريه مصرف  هاي جنبشدرباره  اش دهسالهبعد از اتمام پروژه  2کاستلز

به تأثیر فناوري جديد و انقالب اطالعاتي بر زندگي اجتماعي و توسعه  مناطق شهريمعي در ج

(. کاستلز در اين نظريه به 2663، 7فیگینرا مطرح نمود ) اي شبکهشهري توجه کرد و نظريه جامعه 

که با پیدايش يک شیوه جديد توسعه، يعني  پردازد مي« پیدايش يک ساختار اجتماعي نوين»بررسي 

                                                           
تا اکنون سه مرحله تاريخي را پشت سر نهاده است که به ترتیب عبارتند از:  داري سرمايههاروي معتقد است نظام  2

در مالي  هاي مؤسسه گذاري سرمايهمدار اول که شامل دوره تولید صنعتي است، مدار دوم که دربرگیرنده دوره 

)سوندرز،  شود ميدر تحقیق و توسعه را شامل  گذاري سرمايهسرمايه ثابت )صندوق مصرف( است و مدار سوم که 

2762.) 
2 Castells 

3 Feagin 
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اي محصول همگرايي سه فرايند تاريخي  ارتباط دارد. به اعتقاد وي جامعه شبکه گرايي اطالعات

است  2671و  2691هاي فرهنگي دهه  داري و نهضت انقالب اطالعات؛ تجديد ساختار سرمايه

اي در ساختار غالب خود شکل جديدي از جامعه  (. بنابراين جامعه شبکه2731)کاستلز، 

خود را بازتولید و  اي شبکهاز طريق جامعه  داري سرمايه. به عبارت ديگر، اقتصاد است داري سرمايه

اجتماعي که  هاي فعالیتعبارت است از ساختارها و  اي شبکهتجديد سازمان کرده است. جامعه 

و ابزارهاي الکترونیک  ها روشکه اطالعات را به کمک  اند شده دادهسازمان  هايي شبکهحول 

که عامل پردازش و مديريت اطالعات  اي اجتماعي هاي شبکه، يعني آن دسته از کنند ميپردازش 

 اي جامعه(. در چنین 441: 2732)کاستلز،  کنند ميمیکروالکترونیک استفاده  هاي فناوريهستند و از 

: 2732، 2)گرونالند شود ميتولید، پردازش و انتقال اطالعات مبدل به منبع اصلي تولید و قدرت 

اي عبارت است از: اقتصاد اطالعاتي، اقتصاد  هاي اصلي جامعه شبکه نظر کاستلز ويژگي(. از 72

هاي متقابل، فرهنگ واقعیت مجازي، سیاست  اي، ظهور قطب هاي اقتصادي شبکه جهاني، فعالیت

 (.2731ها )کاستلز،  بر بال رسانه، زمان بي زمان و فضاي جريان

 هاي جريانسرمايه،  هاي جريانل شده است: تشکی 2ها جريان، پیرامون اي شبکهجامعه 

اطالعات، جريان تکنولوژي، جريان تصاوير، صدا و روابط متقابل. بنابراين شکل فضايي جديدي 

شکل گرفته است که ويژگي مسلط عملکرداجتماعي جامعه « ها جريانفضاي »تحت عنوان 

ي است که داراي ، سازماندهي مادي عملکردهاي اجتماعها جرياناست. فضاي  اي شبکه

(. در جامعه 477: 2731)کاستلز،  کنند ميعمل  ها جرياناشتراکات زماني هستند و از طريق 

 هاي شبکه)جريان اطالعات و مبادالت از طريق  ها جريانافراد از طريق فضاي  اي شبکه

و به کنش  خورند مي( به هم گره آورند ميمیکروالکترونیک که فضاي خاص خود را به وجود 

. در اين جامعه به دلیل پیشرفت تکنولوژي و توسعه ابزارهاي الکترونیکي، پردازند ميتقابل م

و اين امر موجب شده که همه جهان جديد به صورت يک  يابند مياطالعات به سرعت انتقال 

پاية از مدارات الکترونیکي به عنوان  هايي شبکهبا تکیه بر  ها جريانشبکه در بیايد، زيرا فضاي 

و  آيد ميفضا پديد -و فشردگي زمان دهد ميمتفاوت را به هم پیوند  هاي مکانعه اطالعاتي جام

در يک مقیاس جهاني به تعامالت همزمان  اي رسانهاقتصادي، سیاسي، اجتماعي و  هاي فعالیت

                                                           
1 Gronland 

2 Flows 
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و صنعت، تولید، سیاست و خدمات در سطح جهاني متأثر از واحدهاي  شود ميتبديل 

)کاستلز،  کند ميياد  شهر اطالعاتيد. کاستلز از اين پديده با عنوان خواهد بو رساني اطالع

(، زيرا نمود اين پیوندها )به دلیل وجود امکانات ارتباطي و مخابراتي مانند اينترنت، کابل 2731

نوري، تلفن، ماهواره، سیستم پست الکترونیکي و شاهراه اطالعاتي( در نقاط شهري تجلي 

 ها جرياندر فضاي  اي ويژهاز اهمیت  اي شبکها به عنوان نقطه ثقل جامعه . بنابراين شهرهيابد مي

 (.479: 2731برخوردار هستند )کاستلز، 

شهر اطالعاتي نه يک شکل، بلکه يک فرايند است؛ فرايندي که سلطه ساختار فضاي 

 هاي تماسموجب کاهش  ها جريان(. فضاي 492: 2731ويژگي آن است )کاستلز،  ها جريان

ورزشي، زوال سنت گفتگو  هاي کلوپي و استفاده کمتر افراد از سینما، کنسرت، تئاتر و حضور

: 2731فرهنگ مجازي شده است )کاستلز،  گیري شکلو شبکه روابط اجتماعي افراد و در نهايت 

و نه تنها  دهد ميهمه ابعاد زندگي شهري را تحت تأثیر قرار  ها جريان(. بنابراين فضاي 734

. به طوري که دهد ميو تولید و مکان، بلکه فضاي تجربه را نیز تحت تأثیر قرار فضاي صنعت 

و محیط  ها بازي، شبح الکترونیکيِ وجود، زنیم ميهمچنان ما در میان خطوط مجازي پرسه 

، واقعیتي مجازي شود مي. به عبارت ديگر، واقعیتي که تجربه شود ميمجازي جزئي از تجربه ما 

تجربیات مردم و همچنین تصور ايشان از خود را  سازي شبکهو منطق  ها نجريااست. لذا فضاي 

، شرايط کار، ها قابلیت، زيرا کار اطالعاتي انسان را به شکل روزافزوني از نظر دهند ميتغییر 

. بنابراين ديدگاه کاستلز عالوه بر فضاي تولید و قدرت، کند ميفردگرا  هايش برنامهمنافع و 

و شهرها مبدل به  شود ميحل  ها جريان. در نهايت فضا در شود ميشامل فضاي تجربه را هم 

که جدايي کامل مردم را از تاريخ، فرهنگ و  گیرد مي. فضاي جديدي شکل شوند ميسايه 

، ممتاز، 2732)گرونالند،  شود مي2حاصل کار خود را در بردارد و موجب بیگانگي جمعي

يک گروه از نخبگان جهان وطن، ديگران کنترل  (. همچنین در درون شبکه، به استثناي2737

اند يا با سرعت در حال از دست دادن  خود را بر زندگي خويش و محیط اطراف از دست داده

 (.22، 432: 2731آن هستند )کاستلز، 

 توان مياصلي بیگانگي شهري را به تفکیک هر نظريه  هاي گزارهکلي،  بندي جمعدر يک 

 نمود: بندي تصورمطابق شرح جدول زير، 

                                                           
1 Collective alienation 
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 نظران صاحببیگانگی شهری به تفکیک  نظری های گزارهجدول 

 شکل بیگانگی نظری های گزاره پرداز نظریه

 زیمل
(1111-

1181) 

o  سازند ميشهرنشینان به اشکال مختلف نیاز خود را در شهر برطرف. 

o  نیاز )کنش( تحت تأثیر اندازه شهر است. تأمیناشکال مختلف 
o دهد ميات عصبي را در محیط شهر افزايش اندازه شهر، تحريک. 

o  با افزايش تحريکات عصبي، توان پاسخگوئي سیستم عصبي شهرنشینان تضعیف
 .گردد مي

o  ها محرکبا تضعیف سیستم عصبي، افراد ناگزير به واکنش انتخابي )عقالني( به 
 .شوند مي

o  شود يمواکنش انتخابي به تحريکات عصبي محیط شهري، باعث دلزدگي شهرنشینان. 

 دلزدگي

 بنیامین
(1191-

1111) 

o  کوتاه، احساسات گذرا و  هاي تماسشهر به مثابه يک متن فرهنگي با ويژگي
 اطالعات پراکنده است.

o زند ميمتني شهر، تجارب فردي متفاوتي را در بین شهرنشینان رقم  هاي ويژگي. 

o  ر از متن سطحي، گذرا و عاري از تفسی هاي خوانشتجارب فردي شهرنشینان، باعث
 .شود ميفرهنگي شهر 

o  در شهر  زني پرسهخوانش سطحي، گذرا و عاري از تفسیر موجب عبور سريع و
 .شود مي

 زني پرسه

 ویرث
(1181-

1111) 

o  با افزايش اندازه، تراکم و ناهمگوني اجتماعي فرهنگي در شهر، روابط شهرنشینان در
 .گردد ميويه تقويت ثان هاي گروهدر  ها آناولیه تضعیف و عضويت  هاي گروه

o  شهرنشینان شود ميثانويه متعدد و متفاوت )و متناقض( سبب  هاي گروهعضويت در ،
 اجتماعي متفاوتي )و متناقض( ايفاي نقش نمايند. هاي نقشدر 

o  متفاوت و متناقض در  هاي هويت گیري شکلمتفاوت سبب  هاي نقشايفاي
 .شود ميشهرنشینان 

o ثباتي بيتناقض شهري اشکال مختلفي از متفاوت و م هاي هويت گیري شکل 
 .آورد مي وجود بهشخصیت را 

o ناقص در شهرنشینان سبب بروز  هاي هويتشخصیتي و شکل گیري  ثباتي بي
 .شود مي سازماني بياختالالت رواني، خودکشي، هرج و مرج اخالقي و 

 سازمانی بی
 اجتماعی

 لوفور
(1111-

1111) 

o  را در تولید انبوه فضاهاي مصنوع شهري با مدرن، سود خود  داري سرمايهنظام
 .کند مي)قیمت(، الگوها و کارکردهاي متفاوت جستجو  ها ارزش

o  متفاوت سبب تفکیک و گسترش  هاي ارزشتولید انبوه فضا در الگوها، کارکردها و
 .شود ميفضاهاي متفاوت و متناقض در شهر 

o ت شهرنشینان از تفکیک و گسترش فضاهاي متفاوت و متناقض شهري مانع شناخ
 .شود ميالگوهاي متفاوت و متناقض فضاهاي شهري 

o  عدم شناخت يا نقص در شناخت از الگوهاي متناقض فضاهاي شهري سبب احساس
 .شود ميجدايي و عدم تعلق شهرنشینان نسبت به فضاهاي شهري در مواجهه با فضا 

 بیگانگی فضایی
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 نظران صاحبفکیک بیگانگی شهری به ت نظری های گزارهدول ادامه ج

 شکل بیگانگی نظری های گزاره پرداز نظریه

 هاروی
...(- 1198) 

o به سودآوري، به دنبال تولید فضاهاي جديد  وقفه بيصنعتي به دلیل میل  داري سرمايه
 شهري است.

o  تولید انبوه، الگوهاي  داري سرمايهتولید فضاهاي جديد شهري بر اساس منطق نظام(
اوت( سبب عدم کنترل شهرنشینان بر تولید فضاهاي جديد متف ها ارزشمتفاوت و 

 .شود مي

o  عدم کنترل شهرنشینان بر تولید فضاهاي جديد از يک سو، و گسترش فضاهاي
از سوي ديگر، مانع شناخت شهرنشینان  داري سرمايهمتفاوت شهري ناشي از منطق نظام 

 .شود مياز فضاهاي شهري 

o  مصنوع شهري، منجر به کاهش حس تعلق عدم شناخت يا نقص شناخت از فضاهاي
 .شود ميبه مکان 

 بیگانگی فضایی

 کاستلز
...(- 1191) 

o « فرهنگ مجازي، فضاي  گیري شکلاز طريق  اي شبکهدر جامعه « ها جريانفضاي
 .دهد ميتجربه را تحت تأثیر قرار 

o  انسان را به شکل روزافزوني از نظر  ها جريانتأثیرپذيري فضاي تجربه از فضاي
 .کند ميفردگرا  هايش برنامه، شرايط کار، منافع، روابط اجتماعي و ها ابلیتق

o  گسترش فردگرايي همه جانبه موجب جدايي کامل شهرنشینان از تاريخ، فرهنگ و
 .شود ميحاصل کار خود 

o   جدايي از تاريخ، فرهنگ و حاصل کار خود سبب جدايي تدريجي شهرنشینان از
 .شود ميد که به آن تعلق دارن هايي جمع

 بیگانگی جمعی

 استنباط و نقد نظری

شهر درباره بیگانگي بیانگر تنوع علل و نمود بیگانگي شهري  شناسانِ جامعهمرور نظري آراي 

( شهر کالناندازه بزرگ گروه )مانند ( بر اين باور است 2772است. به طوري که زيمل )

يش اين تحريکات، سیستم عصبي و با افزا دهد ميتحريکات عصبي را در محیط شهر افزايش 

و افراد ناگزير به واکنش انتخابي )عقالني( به  شود ميشهرنشینان در پاسخگوئي تضعیف 

. از نظر وي شود ميکه اين امر باعث بیگانگي شهري و دلزدگي شهرنشینان  شوند مي ها محرک

کنواخت ديدن دلزدگي داللت بر ناتواني سیستم عصبي انسان در واکنش به محرکات شهري و ي

شهر مُدرن با انتقال يک نوع تجربه فرديِ کوتاه و ( نیز معتقد است 2666بنیامین )دارد؛  ها آن

شده  ها آنناپايدار به همراه احساسات گذرا و عاري از تفسیر به شهرنشینان موجب بیگانگي 

رن هنگام مد هاي انسانبه طوري که  نمود يافته است. زني پرسهاست و اين بیگانگي در شکل 

فرهنگي در شهر به دلیل تجربه فرديِ کوتاه و ناپايدار و عدم قدرت تفسیر،  هاي ويژگيخوانش 
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 2زني پرسه، در شهر کنند ميو همانند يک بیگانه سريع از آن عبور  کنند ميسطحي به آن نگاه 

معناي  به زني پرسهو قادر به تفسیر خصوصیات فرهنگي شهر نیستند. به زعم بنیامین  کنند مي

بدون قصد يا توان خريد و بدون  ها مغازه هاي ويترينسرگرداني در فضاهاي شهري و ديد زدن 

سست شدن ( نیز اندازه زياد، تراکم زياد و ناهمگوني سبب 2673از نظر ويرث )تفسیر است؛ 

 اجتماعي متفاوت هاي نقشثانويه متعدد و متناقض و ايفاي  هاي گروهپیوندها، عضويت افراد در 

شخصیت در  ثباتي بيمتناقض و  هاي هويت گیري شکل. پیدايش چنین وضعیتي سبب شود مي

 .شود مي سازماني بيبروز اختالالت رواني، خودکشي، هرج و مرج اخالقي و  شهرنشینان و

( نیز بر اين باور است گوناگوني ابعاد فضا در شهر و تفکیک ساختار فضاي 2662لوفور )

شهر  شود ميمختلف اعم از فیزيکي، زيستي و اجتماعي باعث  هاي شنقشهري به کارکردها و 

مختلف و متناقض گردد. ناسازگاري میان فضاهاي متنوع و متعدد از يک سو،  هاي محیطمملو از 

و هماهنگ نبودن آن با فرهنگ جامعه از سوي ديگر، سبب احساس جدايي و عدم تعلق 

ين ترتیب لوفور معتقد است فضاي شهري بر . بدشود ميشهرنشینان نسبت به فضاهاي شهري 

موجب  روزمره زندگيبا فضاهاي جديد در  ها انسانمواجهه  روابط اجتماعي تأثیرگذار است و

بیانگر سلطه فضاي شهري بر . اين نوع بیگانگي فضايي گردد ميبیگانگي افراد نسبت به فضا 

( نیز 2776به اعتقاد هاروي ). هاست آنزندگي شهروندان و ساختارمند کردن زندگي روزمره 

به منظور سودآوري و بازتولید نظام  داري سرمايهفضاهاي مصنوع شهري که توسط نظام 

 ها آن، به تدريج بر زندگي روزمره و فرهنگ شهري سلطه يافته و به اند شدهايجاد  داري سرمايه

 دانند نمي ها نانسااست که  اي گونه. سلطه فضاهاي مصنوع شهري به بخشند ميجهت و معنا 

چگونه بايد با آن )فضاي مصنوع(، چه در واقعیت و چه در ذهن مواجه شوند و اين امر تدريجاً 

. بر اين اساس بیگانگي فضائي شود مينسبت به فضاي شهر  ها آنسبب بیگانگي و عدم تعلق 

ارد ( عقیده د2731است. در نهايت کاستلز ) داري سرمايهسلطه فضاهاي مصنوع نظام محصول 

کمتر افراد  گیري بهرهحضوري،  هاي تماساز طريق کاهش  اي شبکهدر جامعه « ها جريانفضاي »

ورزشي(، زوال سنت گفتگو،  هاي کلوپاز تولیدات فرهنگي )همچون سینما، کنسرت، تئاتر و 

فرهنگ مجازي، فضاي تجربه را تحت تأثیر قرار داده و  گیري شکلکاهش روابط اجتماعي و 
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جدايي کامل مردم از تاريخ، فرهنگ و حاصل کار خود شده است. از نظر  و اييموجب فردگر

کاستلز پیدايش چنین تغییراتي در فضاي تجربه، منجر به پیدايش شکلي از بیگانگي با عنوان 

که به آن تعلق  هايي جمعبیگانگي جمعي شده است که حاکي از جدايي تدريجي شهرنشینان از 

 .شود ميدارند 

حائز  شکلِ بیگانگي شهريو  گیري شکلمنشاء ه در بررسي بیگانگي شهري، از آنجا ک

منظر مورد نقد و ارزيابي قرار گرفتند که ذيالً  شهر از اين دو شناسانِ جامعهاهمیت است، آراي 

 :شود مياشاره  ها آنبه 

مؤثر  عوامل ترين مهمزيمل به دلیل اين که اندازه را يکي از  بیگانگی: گیری شکلبُعد منشأ 

و به نقش  داند مي، منشأ اصلي بیگانگي شهري را اندازه زياد آن داند ميبر اشکال کنش اجتماعي 

و تأثیر فضاهاي فیزيکي جديد شهري در ايجاد بیگانگي توجهي ننموده است، در حالي که 

شهرهاي مدرن مانند فضاهاي فیزيکي جديد شهري در ايجاد بیگانگي نقش مهمي  هاي ويژگي

اعتقاد به نقش اندازه، ناهمگوني و تراکم بر روابط اجتماعي به  رغم علي. ويرث نیز کنند يمايفا 

تأثیر فضاهاي فیزيکي جديد شهري بر ايجاد بیگانگي در شهر توجهي ننموده است. والتر بنیامین 

بر خالف زيمل و ويرث به نقش تجربه فردي در شهر و تأثیر فضاهاي فیزيکي جديد شهري 

اژها بر بیگانگي توجه نموده است، ولي نقش اندازه، تراکم و ناهمگوني شهر را بر مانند پاس

بیگانگي ناديده گرفته است. لوفور و هاروي نیز همانند بنیامین معتقدند که فضاهاي جديد 

فیزيکي شهر که در زندگي روزمره افراد حضور دارند بر بیگانگي در شهر تأثیرگذار هستند، ولي 

. مانوئل اند گرفتهنند بنیامین نقش اندازه، تراکم و ناهمگوني را بر بیگانگي ناديده نیز هما ها آن

و مطرح نمودن تأثیر جريان فضاها و فرهنگ مجازي بر  اي شبکهنظريه جامعه  رغم عليکاستلز 

بیگانگي، نقش و تأثیر فضاي فیزيکي جديد شهري، تراکم، اندازه و ناهمگوني شهر را بر 

 ورد توجه قرار نداده است.بیگانگي شهري م

بیگانگي شهري آن است که  هاي نظريهيکي ديگر از انتقادات وارده بر  بُعد شکل بیگانگی:

مذکور نسبت به بیگانگي شهري نگرش تک بُعدي دارند و فقط بر يک شکل  پردازان نظريهاکثر 

به دلزدگي، بنیامین به به عنوان مثال زيمل بیگانگي را  اند نمودهخاص از بیگانگي در شهر تأکید 

 .اند داده، لوفور و هاروي به بیگانگي فضايي و کاستلز به بیگانگي جمعي تقلیل زني پرسه
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 تلفیق آراء
شهر در زمینه بیگانگي شهري بیانگر آن است که  شناسانِ جامعهمرور و استنباط نظري آراي 

برآمده از شهر و  رواني -يک نوع وضعیت روحي گیري شکلبیگانگي شهري عبارت است از 

اجتماعي، فیزيکي، فرهنگي  هاي محیطشهري که در آن شهرنشینان نسبت به خود و  هاي ويژگي

. همچنین بررسي و تحلیل منشأ کند ميو تاريخي اطرافش احساس جدايي و عدم تعلق 

بیانگر آن  ها آن اصلي هاي گزارهمورد بررسي و  هاي نظريهو شکل بیگانگي شهري در  گیري شکل

فرهنگي و  هاي ويژگيپويا و متغیر است و تغییرات آن به  اي پديدهاست که بیگانگي شهري 

صنعتي به علت وجود  داري سرمايهاجتماعيِ شهر وابسته است. به طوري که در شهر 

، شناسي وقتناهمگوني، عدم اطمینان، عدم شناخت، اقتصاد پولي، مانند اندازه زياد،  هايي ويژگي

نمود  سازماني بيو  زني پرسهتغییرات سريع و متضاد بیگانگي به شکل دلزدگي، نظم و به دلیل 

افزايش تولیدات کاالهاي  مانند هايي ويژگيوجود  پیشرفته به علت داري سرمايه. در شهر يابد مي

شهر  . دريابد ميمصرفي و تجملي و فضاهاي جديد، بیگانگي به شکل بیگانگي فضايي نمود 

جامعه اطالعاتي، جريان  گیري شکل، ها رسانهمانند سلطه  هايي ويژگيود اطالعاتي به علت وج

. بنابراين پیدايش اشکال يابد ميفضاها و پیشرفت تکنولوژي بیگانگي به شکل جمعي نمود 

 فرهنگي و اجتماعي شهر است. هاي ويژگيبیگانگي وابسته به 

 
 و بیگانگی شهری داری سرمایهنمودار ارتباط پویایی شهر 
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 گیری تیجهن
شهر درباره بیگانگي شهري بیانگر آن است که بیگانگي  شناسانِ جامعهآراي  مند نظامنتايج مرور 

به دلیل وفور و تمرکز آدمیان و  شهر کالندر . از نظر زيمل، دهد ميشهري به اشکال مختلفي رخ 

ع و متضاد و از قبیل ناهمگوني، عدم اطمینان، عدم شناخت، تغییرات سري هايي محرکاشیاء و 

. بنیامین نیز معتقد است که يابد ميتحريک نظام عصبي افراد، بیگانگي به شکل دلزدگي نمود 

از سنت و بیگانگي شده  ها آنکه به افراد انتقال داده است، موجب جدايي  اي تجربهشهر مدرن با 

ذاري زندگي به زعم ويرث نیز تأثیرگنمود يافته است.  زني پرسهاست و اين بیگانگي در شکل 

 سازماني بيو اين بیگانگي در شکل  شود ميشهري بر روابط اجتماعي موجب بیگانگي در افراد 

لوفور بر اين باور است که فضاي شهري بر روابط اجتماعي تأثیرگذار است و  .کند ميبروز 

. ندک ميو اين بیگانگي در اشکال بیگانگي نسبت به فضا بروز  شود ميموجب بیگانگي در افراد 

صنعتي است، زيرا  داري سرمايهبه اعتقاد هاروي علت بیگانگي فضاهاي خلق شده توسط نظام 

. در نهايت از نظر کنند مي، احساس سردرگمي شده خلقهنگام مواجهه با فضاهاي  ها انسان

و شهر اطالعاتي با ايجاد فرهنگ مجازي، تجربه شهروندان را تحت تأثیر  اي شبکهجامعه کاستلز 

و موجب جدايي کامل مردم از تاريخ، فرهنگ و  کنند ميرا فردگرا  ها آنو  دهند ميرار خود ق

و اين بیگانگي در شکلِ  شوند ميبیگانگي  گیري شکلو موجب  شوند ميحاصل کار خود 

شهر به اشکال مختلفي رخ  شناسان جامعه. بنابراين بیگانگي شهري از نظر يابد ميجمعي نمود 

 ، بیگانگي فضايي و بیگانگي جمعي.زني پرسه، سازماني بياز: دلزدگي، که عبارتند  دهد مي

، دهد مينه تنها به اشکال مختلفي رخ شهري شهر، بیگانگي  شناسانِ جامعههمچنین از ديدگاه 

زياد و پیامدهاي آن اندازه . به طوري که از نظر زيمل دهد ميمختلف نیز رخ  هاي علتبلکه به 

بزرگ )مانند  هاي گروه، عدم شناخت، تحريکات نظام عصبي( در )ناهمگوني، عدم اطمینان

که به  اي تجربهبه اعتقاد بنیامین شهر مدرن با  .شود ميبیگانگي  گیري شکل( موجب شهر کالن

در شهر شده است. از ديدگاه ويرث  ها انسانو بیگانگي  زني پرسهافراد انتقال داده است، موجب 

. به زعم شود ميشهري بیگانگي  گیري شکلهمگوني شهر موجب زياد، تراکم زياد و نااندازه 

لوفور ناسازگاري میان فضاهاي متنوع و هماهنگ نبودن اين فضاها سبب بیگانگي فرد در محیط 

موجب  داري سرمايهشهري شده است. از نگاه هاروي نیز فضاهاي خلق شده توسط نظام 
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بیگانگي  گیري شکلجديد و  شده خلقهنگام مواجهه با فضاهاي  ها انساناحساس سردرگمي 

موجب جدايي  ها جريان. در نهايت از نظر کاستلز تأثیرپذيري فضاي تجربه از فضاي شود مي

 .شود ميو در نهايت موجب بیگانگي  شود ميکامل مردم از تاريخ، فرهنگ و محصول کار خود 

نوع شهر بستگي نکته حائز اهمیت آن است که هر کدام از اين اشکال به نوع جامعه و 

)فرهنگي و اجتماعي( شهر است که شکل بیگانگي را  هاي ويژگيدارند. به عبارت ديگر، اين 

 سازماني بيصنعتي، بیگانگي به شکل دلزدگي و  داري سرمايهبه طوري که در شهر  کند ميتعیین 

ضايي و در و بیگانگي ف زني پرسهپیشرفته بیگانگي به شکل  داري سرمايه. در شهر يابد مينمود 

. بر اين اساس بیگانگي شهري به وضعیت يابد ميشهر اطالعاتي بیگانگي به شکل جمعي نمود 

که در آن انسان نسبت به خود  شود ميشهري گفته  هاي ويژگيرواني برآمده از شهر و  -روحي

 .کند مياجتماعي، فیزيکي، فرهنگي و تاريخي اطرافش احساس بیگانگي  هاي محیطو 

. وي ضمن ارائه باشد مي سو همو  گرا هم( 2626)2نوشتار، با نظريه ملوين سیمننتايج اين 

بیگانگي )هم در شهر و هم غیر  شناسي سنختعريف مفهومي از بیگانگي و مشخص نمودن 

که عبارتند از: احساس  يابد ميشهر(، نشان داده است که بیگانگي در پنج شکل رفتاري بروز 

، انزواي اجتماعي و احساس تنفر هنجاري نابهاحساس  ،معنايي بي، احساس قدرتي بي

(. نتايج نوشتار حاضر نیز بیانگر آن است که بیگانگي شهري به اشکال 2771، تبريزي محسني)

. از دهد مي، بیگانگي فضايي و بیگانگي جمعي رخ زني پرسه، سازماني بيمختلفي مانند دلزدگي، 

، داراي ويژگي اند دادهر مورد مفهوم بیگانگي را ارائه آنجا که هر دو مطالعه شکلي از تیپولوژي د

، از يکديگر ها آنبیگانگي مطرح شده در  هاي تیپمشترکي هستند، اما به لحاظ متفاوت بودن 

 متمايز هستند.
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