نگرشي بر ناگفتههاي مکتب شيکاگو در مطالعات شهري
دکتر مصطفي محمدي ده چشمه

دکتراي جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه تهران

چكيده

توسعة شهري در هر دوره مستلزم نظام فکري عقاليي و تفکر فلسفي
– ايدئولوژيک قالببندي شده در مکاتب ،نظريههاي علمي ،بستر قانوني
و سياست گذاري کارآمد برگرفته از ظرف زمان و مکان میباشد .بر اين
اساس بشر نيز در طول حيات خود کوشيده است همة فعاليتهاي خود
از جمله آرايش فضايي زمين را بر مبناي اصول ايدئولوژيک و اعتقادي
ساماندهي کند.از اين رو شهر به عنوان نمودي نوين از تمدن بشري و
کانون تقدس ،ثروت و قدرت ،پديدهاي مستقل و خودگردان نيست؛
بلکه بخشي از ساخت جامعه و تبلور عينيت يافتهای از نيازهاي اساسي
گروههاي مختلف اجتماعي ساکن در آن میباشد که از شرايط اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و ايدئولوژيک ناظر بر آن تأثير میپذيرد و در هر دوره
نمايانگر تفکر سازندگان آن میباشد .حال آنکه شکل گيري اين گزارههاي
ايدئولوژيک خود تابعي از شرايط و بستر مکاني – زماني زايش اين مباني
فکري اثر بخش میباشند ،تا جايي که مطالعة اين نظرگاهها بدون توجه به
بستر زماني و مکاني آن عقيم میماند .در اين پژوهش زمينههاي شکلگيري
و بلوغ مکتب شيکاگو از منظر عوامل بستر ساز آن ،ديدگاهها و اصول،
نظريات و نظريه پردازان اين مکتب مورد مطالعه قرار میگيرند.
واژههاي كليدي :مكتب شيكاگو ،شهر شيكاگو ،تحوالت جمعيتي ،مطالعات
شهري ،قياس انداموارگي.

نقشة  :1موقعيت نسبي شهر شيکاگو در کشور آمريکا

شيکاگو قبل از مکتب شيکاگو
 -1موقعيت شهر شيکاگو

شهر شيکاگو در شمال شرقي ايالت لينويس(يکي از اياالت مرکزي
آمريکا) ،و در جنوب غربي درياچة ميشيگان قرار گرفته است .از نظر
موقعيت نسبي اين شهر داراي جغرافياي استراتژيک خاص خود میباشد.
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بدين منوال که اين شهر در جنوب درياچة ميشيگان ،در غرب شهر صنعتي و
مرکز اتومبيل آمريکا (دترويت) و در غرب واشنگتن مرکز سياسي اداري آمريکا
قرار گرفته است (مهديزاده .)12 :1383 ،در جنوب اين شهر کوههاي آپاالش
به عنوان بزرگترين مرکز معدني آمريکا قرار دارند .موقعيت شهر محل تالقي
خطوط آهن ،راه آبي و تمرکز مراکز صنعتي و تجاري آمريکا میباشد که خود
عامل تبديل شدن اين شهر به کانون سرمايه داري آمريکا شده است (رهنمايي،
 .)1386:45نقشة شمارة  1موقعيت شهر شيکاگو را نشان میدهد.
نمودار  :1تحوالت
جمعيتي شهر
شيکاگو از 1830تا
1870

 -2تحوالت جمعيتي در شهر شيکاگو

شهر شيکاگو در سال  1830روستايي چند ده خانواري بوده ،هنگامیکه
در سال  1833به صورت يک شهر درآمد ،جمعيتش  350نفر بود ،در سال
 1837به کسب منشور شهري نايل میشود ولي خيلي زود معلوم شد که
اين منشور براي کنترل و حل مشکالت آن کافي نخواهد بود .در سال 1850
و  1870جمعيت اين شهربه ترتيب بالغ بر  30،000و  300،000نفر اعالم
شده است .در دهة هشتم قرن نوزدهم مقام دومين شهر آمريکا را از فيالدلفيا
ربود و در سال  1900جمعيتي بالغ بر  1،700،000نفر را در خود جايي داد.
اين شهر در سال ( 1920اوج شکوفايي مکتب شيکاگو) به يک کالن شهر
سه ميليون نفري را تبديل شد .اين شهر در سال  1950و  1960جمعيتي
در حدود  3،620،962نفر و  3،550،403نفر را در خود جايي داده بود (25
 .) ،Register.R، 2002اين در حالي است که بعد از گذشت نزديک به يک
قرن و نيم جمعيت اين شهر شاهد نرخ رشد منفي گشت .نمودار شمارة 1
نشان دهندة رشد جمعيتي انفجاري و غير قابل کنترل شهر شيکاگو در طول
يک قرن و نيم میباشد به نحوي که جمعيت اين شهر از  350نفر در سال
 1833به  3،550،403نفر در سال  1970رسيد.

 -3فرآيندهاي اجتماعي اثربخش

فرآيندهاي اجتماعي اثر بخش بر حيات اجتماعي شيکاگو به نوعي
منشعب از جريانات اکولوژيک حاکم بر کشور آمريکا میباشد .باز توزيع
جمعيت بدون شک مهم ترين دليل بر رشد انفجاري جمعيت در شهر شيکاگو

بوده است که عمدت ًا در قالب مهاجرپذيري اين شهر را بعنوان يک شهر چند
مليتي معرفي کرد .اولين ساکنين شهر شيکاگو را بيشتر بوميان سياه پوست
شکل میدادند .اين در حالي است که در سال  1845تعداد ساکنين غير بومیدر
شهر شيکاگو رو به فزوني نهاد .اکثر اين مهاجرين غير بومیاز آلمان ،ايرلند و
کشورهاي اسکانديناوي آمده بودند .در دهههاي بعد از  1345هجوم مهاجرين
اروپاي شرقي به سوي شيکاگو آغاز گشت تا شيکاگو در سال  1890به عنوان
يک کالن شهر چندمليتي با مبناي جمعيت ناهمگون و ساختار اجتماعي
ناهمگن شناخته شود(توسلي .)210 ،1382 ،شکل گيري فرقههاي اجتماعي چون
کنيسة يهوديان و مذاهب گوناگوني چون پروتستان و کاتوليکها در شهر
شيکاگو متأثر از مبناهاي متفاوت مليتي ،حيات اجتماعي شهر را به نحوي
متمايز کرده بود .اين در حالي است که بعد از جنگ جهاني دوم تا حدودي
جريان مهاجرت به اين شهر به علت کنترل مهاجرين کند شد .با اين وجود
جريان مهاجرت سياه پوستان به اين شهر که عمدت ًا از طريق ميسي سيپي انجام
میگرفت عاملي گشت تا اين شهر ملجأيي مناسب براي سياهپوستان محسوب
شود .در نهايت رشد در مقياس وسيع جمعيت در شيکاگو را میتوان نتيجهای
از روند مهاجرت ملي و فرا ملي در شهر شيکاگو دانست.

 -4چرا شيکاگو ؟

سؤالي که منطقي هم به نظر میرسد اينکه چرا و چگونه شهر شيکاگو
ی و فرا ملي
به چنين موقعيتي نايل میشود تا مبدأيي براي زايش مکتبي علم 
بنام مکتب شيکاگو شود؟
عوامل مؤثر بر شکل دهي موقعيت شهر شيکاگو را میتوان در قالب دو
عنوان کلي عوامل مکاني و عوامل اجتماعي خالصه کرد.

الف -عوامل مکاني

 شيکاگو در جنوب درياچة ميشيگان ،در غرب شهر صنعتي دترويتو واشنگتن قرار دارد
 شيکاگو محل تالقي راه آهن و راه آبي قرار دارد موقعيت بندري شهر شيکاگو -برخورداري از منابع و مواهب طبيعي

ب -عوامل اجتماعي

متأثر از عوامل مکاني شيکاگو به شهري مهاجرپذير تبديل شد
 شيکاگو به عنوان شهري چند مليتي با منشأ اجتماعي متفاوت مطرح شد بازار کار وسيع و مرکزيت تجاري ،مالي و بازرگانيمجموع عوامل فوق ترکيبي از شکوفايي و رونق رشد صنعتي ،اقتصادي و
افزايش ثروت و تراکم را در شهر شيکاگو به همراه داشت .از طرفي ناهمگني
جمعيت ،تراکم ،مرزبنديهاي اجتماعي ،تضعيف ساختارهاي اجتماعي،
گرايش متنوع در زندگي ،بيقانوني ،نابرابري و تضاد و  ...از نتايج موقعيت
اجتماعي و مکاني شهر شيکاگو محسوب میشوند.
در اين دوره حيات اجتماعي شيکاگو با دو فرآيند متناقض مواجه شد:
رقابت براي کسب درآمد ،مسکن ،زمين ،ثروت و...

فرايند پذيرش ،يگانگي و همبستگي اقوام
در حقيقت خشونت حاکم بر مناسبات فردي بصورت رقابت فردي و
اجتماعي بروز يافت و توسعة اشکال دفاع از خود در قالب همبستگي و
مناسبات قومی ،نژادي و خويشاوندي و تعلقات فرهنگي .اين دو روند
اجتماعي متناقض در قالب الگوهاي ديناميک متفاوت همراه با اشغال
زمين شدت يافتند تا مبنايي براي شکل دهي به ديدگاههاي مکتب شيکاگو
محسوب شوند(ساوج و وود .)105 :1382 ،
در نتيجه بايد گفت که شهر شيکاگو به دليل ايجاد امکان توافق بر سه مسئلة
اصلي بستر ساز انتخاب و مد نظر قرار گرفت و نه به خاطر عوامل ذاتي
شهر .اين عوامل عبارتند از:
توسعة اقتصادي و تقسيم کار جديد
کنشها و گرايشهاي متفاوت اجتماعي
عرصة فعاليتها و دخالتهاي سياسي محلي بين دو جنگ جهاني

 -5شکلگيري دانشگاه شيکاگو

با توجه به اوضاع نابسامان شهر شيکاگو ،وجود زمينههايي براي خروج از
بحران الزم بود .در اين اثنا دانشگاه شيکاگو در يک فضاي کام ً
ال متضاد و در
سال  1890در شهر شيکاگو و با هدف باالبردن سطح علمیشهروندان و توسعة
مسيرهاي علمیجديد شکل گرفت .در اين دوره با توجه به شرايط اجتماعي
موجود شهر شيکاگو توجه به علوم اجتماعي باال گرفت و اين در حالي است
که بستر تحوالت علوم اجتماعي جايي به جز شهر نبود (روپرت وهودر :1996 ،
 .)123شکلگيري علم جامعه شناسي تجربي به عنوان گام نخست در شکل
يابي مکتب شيکاگو در مطالعات شهري نيز در اين دوره صورت گرفت.

 -6شکلگيري مکتب شيکاگو

در اين زمان شرايط آمريکا و شهر شيکاگو براي اتخاذ برداشتي نو
در قبال اشغال فضا مناسب بود .پس از شکل گيري دانشگاه شيکاگو و
اهميتيابي مطالعات علوم اجتماعي و فراگير شدن مباحث شهري زمينهها
براي شکل گيري مطالعات بر مبناي فکري و ايدئولوژيک خاص فراهم شد.
در اين مورد دانشگاه شيکاگو و دانشکدة علوم اجتماعي با تعريف حدود و
ثغور يک جامعه شناسي کاربردي شهري بسيار مؤثربودند .در اين احوال و
با توجه به اينکه شيکاگو مانند بسياري ديگر از شهرهاي آمريکايي به عنوان
آزمايشگاه عظيميبراي مطالعات اجتماعي بدل شده بود ،بستر سازي اوليه
براي شکلگيري مکتب شيکاگو برداشته شد (فريد.)1368:45 ،
همزمان در سال  1916مطالعة محيط انسان ساخت و محيط اجتماعي براي
اولين بار بوسيلة رابرت ازارا پارک و ويليام تامس جامعه شناس مکتب شيکاگو
صورت گرفت .اين مکتب بعدها با عنوان اکولوژي انساني شيکاگو ،زمينه را
براي شکليابي بوم شناسي اجتماعي شهر فراهم کرد .اين مکتب رويکردي
عمدت ًا محيط شناختي داشت و به همين دليل با نام محيط شناسي شهري نيز
مطرح گشت .نگاه مکتب شيکاگو (در نظريات جديد) به شهر که از آن بعنوان
محيط شناسي شهري نيز ياد میکنند ،نگاهي انتقادي و بحث برانگيز میباشد .اين
ديدگاه با قياس انداموارگي ،شهر را همچون پهنهای جغرافيايي در نظر میگيرد که

دوره بیست و يكم ،شماره هشتاد و چهارم 37 /

در آن جريانات اکولوژيکي همچون جامعة گياهي و حيواني رخ میدهند (واکن

لشت .)14 :1996 ،انگيزههاي اصلي اجتماعي توجيه کنندة اين مکتب رشد سرسامآور
جمعيت شهري ،ورود مهاجرين ،ناهمگني جمعيت ،جدايي گزيني اجتماعي و
در کل معضالت روز افزون اجتماعي در شهرها میباشد.

 -7روش شناختي در مکتب شيکاگو

روش شناختي مکتب شيکاگو در مطالعات شهري بيانگر واقعيات زيادي
میباشد و در حقيقت خود عامل تمايز ،شناخت و اهميت يابي اين مکتب
شده است .اصول کلي در روش شناختي مکتب شيکاگو به صورت زير قابل
ترسيم میباشند:
 مشاهدة دقيق واقعيتهاي اجتماعي تدوين توصيف و تک نگاريهاي شهري ()Bulmer,1984, 186 مطالعات و تحليلهاي تطبيقي تالش براي تدوين زندگي نامة خانوادة مهاجرين و ريشهيابي محلسکونت ،علل مهاجرت ،انگيزهها ،آمال و خواستهها
 موضوع مورد توجه پيروان اين مکتب مشکالت شهري و در حقيقتآسيب شناسي شهري میباشد(فکوهي)14 :1383 ،
در کل اين گروه از محققين بدنبال اصالح اجتماعي بودند و معتقدند که نه
برخوردهاي اخالقي و نه برخوردهاي سرکوب گرايانه در مواجهه با مشکالت
شهري راه به جايي نمیبرند ،در نتيجه براي مبارزه با چالشهاي اجتماعي و
مشکالت زندگي شهري چارهای جز شناخت دقيق سازوکارها و تحليل آنها
وجود ندارد ( .) Michel ,1993,15نکتة مشخص اينکه روش شناختي پيروان و
صاحب نظران مکتب شيکاگو در مطالعات شهري به نوعي با روش شناختي در
مکتب جغرافياي رفتاري که در آن به دنبال ادراک محيطي و تفسير نقشههاي
ذهني افراد ،به واقعيتهاي اجتماعي پنهان آنان پي برده میشود ،بسيار نزديک
است .يعني در حقيقت درونيابي افراد جامعة شهري جهت آگاهي يافتن از
آمال ،آرزوها ،خواستهها ،گرايشها ،انگيزهها ،بايدها و نه بايدهاي شهروندان،
روش اين مکتب و هدف نهايي آن اصالح اجتماعي میباشد.

 -8ايدئولوژي مکتب شيکاگو در مطالعات شهري

رويکرد مکتب شيکاگو به شهر که عامل جهت دهي به تفکرات نظري ه پردازان
اين مکتب شده است ،رويکردي برگرفته از قياس انداموارگي میباشد .اين
گروه از شهر به عنوان موجودي زنده و پويا ياد میکنند که دستخوش جريانات
اکولوژيکي میگردد .از اين رو شهر را به مثابة جامعة حيواني و گياهي مورد
مطالعه قرار میدهند .شکل گيري نظرياتي چون شهر -جنگل بر اين اساس
ارائه شده است.در اين زمينه پارک در اولين اثر خود «توصيههايي در مورد
رفتار انساني در محيط شهر» شهر را آزمايشگاه رفتار انساني وصف میکند،
بر اين اساس جهت گيري مطالعات اين مکتب بنحوي بود که به ناگاه ريشة
خود را در نظرية زيست شناختي اسپنسر و ديدگاه تکاملي داروين يافت (ممتاز،
 .)45 :1382در اين دوره داروينسيم اجتماعي (از جمله مفاهيم توجيه کنندة
نابرابري اجتماعي) بر اساس مفاهيمیچون بقاي اصلح و انتخاب طبيعي استوار
شد .در واقع پارک با بررسي ارگانيسم و محيط بر آمده از زيست شناسي،
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روش شناختي خود را از دورکيم و نظرية خود را از چارلز داروين گرفت ،چرا
که پارک در واقع جامعه شناسي متأثر از مکتب و فلسفة آلمان بود.
در اين مکتب مطالعة جامعه به دو سطح صورت میگيرد:
 زير ساخت زيستي( اکولوژي) روبناي فرهنگي( نظم وراي اکولوژي)در اين مکتب جامعة انساني دو بعدي وصف شده که يک بعد آن ماهيت
انساني متأثر از رقابت براي بقا و برتري اصالت فايده و بعد ديگر آن تجلي وفاق و
اهداف مشترک  .که اولي مبتني بر آزادي فردي و دو میمعلول ذهن جمعي میباشد
(پيران .)185 :1374 ،اصل جهت دهنده به مطالعات اين مکتب در مطالعات شهري
رقابت براي منابع اساسي زندگي میباشد .رقابتي که براي ايجاد تعادل است و در
نهايت منجر به همکاري رقابت آميز میگردد .چراکه افزايش در اندازة يک جمعيت
خاص ،توأم با گسترش شبکة حمل و نقل و ارتباطات میگردد که در نهايت خود
منجر به تخصصي شدن کارکردي و پيوندهاي محکم اجتماعي میگردد .در مجموع
سه مؤلفه تعيين کنندة ديدگاه مکتب شيکاگو میباشد.

الف -جامعة زيستي

اولين و عام ترين وجه مشخص کنندة ديدگاهها در مکتب شيکاگو در
جامعة زيستی متبلور میشود.جايي که اين سؤاالت همواره مطرح میباشند
(واکن لشت:)5 :1996 ،

چرا مردم با افرادي خاص رابطه برقرار میکنند؟
چگونه پيوندها و تعلقات گروههاي اجتماعي توسعه میيابند؟
چگونه اين پيوندها در طول زمان دگرگون میشوند؟
نکتة مشخص اين که جامعة زيستي مرکب از نظم نه چندان آشکار بين
مردم میباشد که در قالب جامعه و اجتماع میگنجد.
اجتماع :ماهيت روابط رقابت طلبانة فردي
جامعه :عامل همکاري و وفاق اهداف مشترک

ب -شيوههاي دگرگوني جامعة زيستي

اين عامل به چگونگي فرآيندهاي جامعة زيستي در آمريکاي قرن
بيستم اشاره دارد .بر اساس ديدگاه پارک رشد و تحول اقتصادي ،سازمان
کهنة اقتصادي و اجتماعي جامعه را که مبتني بر پيوندهاي خانوادگي،
همبستگيهاي محلي فرهنگ ،طبقه و منزلت بود را ،دگرگون میکند و يا
در هم میريزد و براي جايگزيني آن را با سازماني مبتني بر تعلقات شغلي و
حرفهای و تقسيم کار و ...تغيير میدهد.

ج -اصالح اجتماعي

توجه به امور سياسي از گرايشات قابل توجه در مکتب شيکاگو بود.
چنان که گفته شده عاملي که باعث گرد آمدن طرفداران و پيروان اين مکتب
بوده است ،ايدهها و جهت گيري سياسي ليبرال آنها است .نظريهپردازان اين
مکتب در حقيقت بدنبال نوعي مردمساالري آمريکايي براي دست يابي به
خواستههايشان بودند .در اين مکتب متغيرهاي اساسي اقتصاد سرمايه داري
و نظام انتخاباتي ليبرال -دموکرات پذيرفته شده است(شبلينگ.)132 :1988 ،

 -9شيکاگو و نظريهپردازان

 -1ويليام تامس و زنانينسکي از نخستين چهرههاي مؤثر در مکتب شيکاگو
بودند که مباحثي چون مهاجرت ،گروههاي اقليت قومي ،شرايط زنان،
انحراف اجتماعي و نابرابري فضايي را مطرح کردند .اين دو محقق در زمينة
تک نگاريها ،سبکي نوين ابداع کردند که نتيجة آن در تک نگاري عظيم
دربارة دهقانان لهستاني متبلور شد.
 -2رابرت ازارا پارک معروفترين چهرة مکتب شيکاگو به شمار میرفت.
وي که قبل از ورود به دانشگاه در سن  49سالگي ،دبير انجمن دفاع از
حقوق مدني سياه پوستان جنوب آمريکا بود ،در اولين تحقيق خود حرکت
مهاجرين ،بي خانمانها ،کنترل اجتماعي  -تحميلي ،خرده فرهنگها و گتوها
را در شهر شيکاگو مورد بررسي قرار داد .وي در بررسيهاي خود پهنة
طبيعي شهري که بخشي از شهر بدون طرح از پيش تعيين شده است را
مطرح نمود و نمونههاي آن را محلههاي چيني ،ايتاليايي و پورتوريکوئي
بيان کرد .وي همچنين به تبعيت از رويکرد دارويني (تنازع براي بقا) فرآيند
تقسيم فضاي شهري را تشريح نمود.
 -3ارنست برگس به عنوان جامعهشناس کانادايي از جمله شخصيتهاي تأثير
گذار در تفکرات مکتب شيکاگو بود .وي با تحليل فرآيندهاي اکولوژيکي
شهر ،آنها را در قالب رقابت ،سلطه ،جانشيني و تهاجم در شهر ارائه و بر اين
اساس الگوي گسترش فيزيکي شهر شيکاگو را در دواير متحدالمرکز ترسيم
نمود .برگس در فرآيند تقسيم فضايي شهر ،الگوي ارتقاي اجتماعي ساکنين
را مطرح نمود و بيان کرد که اين فرآيند به صورت سلسله مراتبي از مرکز به
پيرامون شهر اتفاق میافتد.
 -4از جمله شخصيتهاي متأخر اثرگذار در مکتب شيکاگو میتوان به
مکنزي و ويرث اشاره کرد .ويرث در رسالة خود با نام گتو و مقالهای بنام
شهر نشيني به عنوان شيوهای از زندگي ،ناپايداري اجتماعي و نابرابري
فضايي حاکم به شهر را تشريح کرد.
مکتب شيکاگو عم ً
ال در اواخر دهة  1930زير فشار روش شناسي جديد
با رويکرد ک ّمیگرايانه در علوم اجتماعي تاب نياورد و از ميان رفت.

 -10نتايج

نگاه اکولوژيک به شهر بر پاية قياس انداموارگي استوار است که در آن
شهر به جامعة حيواني و گياهي تشبيه شده است .برداشت نظريه پردازان در اين
مکتب برگرفته از نوعي داروينيسم اجتماعي بوده که در آن فرد در معرض نوعي
رقابت و همچشمیبراي حيات قرار میگيرد .اين مکتب نشان میدهد که جدال
گروههاي اجتماعي در فضاي شهر ،چگونه به انواع فضاها جان میدهد و فضا
را مهمتر از جنبههاي کالبدي و فيزيکي ،مقولهای اجتماعي -اقتصادي میداند.
در واقع در اين مکتب جبر شهري در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي حاکم
است که جريانات شهري را جهت دهي و عامل توليد فضا میشود.
در نهايت بايد گفته شود که:
 اين مکتب به فضاي شهر به عنوان بستر تحوالت توجه بنياديني ابرازنداشت و تالش خود را مصروف اجتماع و افراد آزادي میکرد که در جامعة
شهري در جوار يکديگر زندگي میکردند.

 مدلهاي ارائه شده توسط نظريهپردازان اين مکتب مناسب حال و وضعيتشهرهاي ناهمگون اياالت متحده و عمدت ًا شهر شيکاگو بودند و در حقيقت
تحوالت فکري و اصول ايدئولوژيک مکتب شيکاگو زائيدة بستر مکاني
و زماني شهر شيکاگو بوده و تعميم آن به ساير نقاط جهان بدور از ابهام
نمیباشد .براي نمونه در تعميم اصول مکتب شيکاگو درمطالعة اکولوژيک
شهر پاريس توسط شومباردولوو میتوان مشاهده نمود که به علت گذشتة
تاريخي شهر پاريس و تعلقات فرهنگي مردم در اين شهر ،ايدههاي نظريه
پردازان متأثر از مکتب شيکاگو در آنجا پاسخگو نبود.
 به رغم مشابهت ميان محيط انساني و محيط گياهي – جانوري ،اختالفاتقابل توجهي در اين مورد میتوان ذکر کرد:
• وابستگي به نظام تخصصي کار و مبادالت جهاني عاملي است تا
انسانها کمتر با نظام بالفصل خود وابسته باشند.
• انسان امروزي نشان داده است که توانايي فائق آمدن بر محيط طبيعي
را داراست.
• انسانها زندگي خود را بر يک جامعة زيستي بنا نموده اند اما بر فراز
اين مجموعة زيستي ،ساختاري تعريف شده دارند که ريشه در سنن و
آداب و رسومشان دارند.
 تأکيد قابل توجه به نيروهاي اکولوژيک و نپرداختن به جايگاه ارزشهايفرهنگي از ايرادات بزرگ مکتب شيکاگو میباشد.
 رقابت در مناسبات شهري را میتوان نمودي از وضع سرمايهداري به شمارآورد و آن را به طور کامل به رقابت بر سرکسب منابع نسبت نداد .در نتيجه
نابرابري اجتماعي تجلي يافته در گتوها و محالت فقيرنشين تأثير اجتناب
ناپذير فرآيندهاي اجتماعي میباشند چرا که افرادي که در اين نواحي زندگي
میکنند به دليل نبود فرصت انتخاب بهتر در اين شرايط گرفتار آمدهاند.
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