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 أو مدرسة شيكاغولنظرية االيكولوجية االمحاضرة الخامسة: 

 التي ،"شيكاغو مدرسة"ب المعروفة األمريكية الفكرية المدرسة إلى نسبة االسم هذااطمق عمييا  
 "إرنست بارك"، رتروب" نجد روادىا ىمأ من الحضري، االجتماع عمم مجال في بالبحث اىتمت

 . رجس"يب

 األلماني األحياء عالم استخدمو عندما ،  1869سنة في مرة ألول االيكولوجية مصطمح ظير
الذي يدرس التشابو المتبادل  مبأنيا ذلك العم :البيولوجية االيكولوجيا عرف حيث  "هيكل أرنست"

 طبيعية. مناطق في معا تعيش والتي والحيواناتبين النباتات 

 بارك كتابات أصبحت ولقد، المدينة"جاءت في مقالتو الشييرة "أفكار "بارك" بداية إن  
 خالصا، ايكولوجيا طابعا بدوره اتخذ والذي الجديد الحتمي االتجاه أسس من ىاما أساسا ذلك بعد
"بارك و "برجس" في كتابيما المشترك "  كل استخدمو فقد البشرية االيكولوجية اصطالح أما

، نظرا لضخامة االنتاجات بارك األب الروحي لمدرسة شيكاغو يعتبرمقدمة في عمم االجتماع"، و 
السوسيولوجية التي ألفيا حول مجموعة من الظواىر الحضرية كاليجرة والتفكك العائمي والسكان 
المشردون وعصابات األحداث الجانحين واالنتحار ومناطق السكن الفقيرة والغنية ومناطق الجنوح 

، والعائمة وتنظيم الدعارة والسود والصراعات االثنية...كل ىذه الظواىر تاكسيالقوي وفتيات 
االجتماعية التي صاحبت التوسع الحضري الذي عرفتو مدينة شيكاغو بفعل تعدد األقميات 
االثنية قد تطرق ليا بارك بالدراسة والتحميل وفق منظور ايكولوجي ينطمق في تفسيره ليا من 



ل الحضري بكل ما يزخر بو من خصوصيات وأنماط وقيم وبين التفاعل الحاصل بين المجا
 .االنسان وما يمتمكو من مواقف وتمثالت

أن دراسة االنسان ينبغي أن تتم عمى أساس  "بارك"وانطالقا من االيكولوجيا اإلنسانية اعتبر 
مدينة من دراسة التفاعالت بينو وبين الوسط الطبيعي والجغرافي الذي ينتمي اليو، معتبرا بذلك ال

نفسيا أن  "بارك"االجتماعية. أو بمغة  حركاتىذا المنظور االيكولوجي مجاال غنيا بالتفاعالت وال
، واعتبر المدينة نوعا من المدينة ىي مختبر اجتماعي لتحميل وفيم كل الظواىر الحضرية

 الكائنات االجتماعية. 

اعتبر أن ىجرة الفالح الى وفي اطار حديث بارك عمى ظاىرة اليجرة اإلنسانية والتحضر، 
المدينة ىي ظاىرة تاريخية وعممية دائمة ال يمكنيا أن تتوقف، ولكنيا تتحول مشكمة اجتماعية 
عندما يتم السعي الى حميا عن طريق اإلدماج الحضري أو ما يسميو بارك بعمميو االنصيار، 

ف والتقاليد الجامدة عمييا، ألن الثقافة التي يحمميا المياجر القروي التي يتميز بييمنة األعرا
 .التي تتميز بسيادة الفردانية والرأي العام والقانون الوضعي تختمف عن الثقافة الحضرية

بمثابة المكان  ن المدينة تعتبرأى اساس عم النظرية ليذه العام اإلطار "بارك" وضع لقد
عمى درجة كبير وعالية من  مبنية فيي وحدة الطبيعي والثقافي الذي يقطنو اإلنسان المتحضر،

عد اتتحرك وفق قو  وحدة الطبيعي العالم أن حقيقة من "بارك" انطمق لذلك ونتيجة .التنظيم
، محاوال تطبيقيا عمى دراسة المدينة، ومن ثمة استيدف من خالل بحوثو، الكشف عن منتظمة

العوامل، العمميات و اإليكولوجيا لمبحث عن األنماط المنتظمة في مكان لمعالقات االجتماعية و 
 ىي الحضري النمو ظاىرة أن"إلى  "رجس"ب ذىبالتي تؤدي إلى التوازن الحيوي في المجتمع. و 

  الوقت".لتفكك في نفس وا التنظيم لعمميات الزمة نتيجة

 فيو طرح حيث ،"المدينة نمو "ب المعنون الشيير مقالو "رجسيب" نشر  1923سنة وفي 
 تنمو المدينة أن الفرض ىذا ومؤدى الحضرية، االيكولوجيا عميو ترتكز الذي األساسي الفرض

 المحيطة الدوائر وفي التجارية، المنطقة يمثل وىو المدينة قمب حول تدور مركزية دوائر شكل في
 : وىي لممدينة الخارجية الحافة اتجاه أخرى دوائر تتركز المركز بذلك



 والصناعية، التجارية المنشآت أغمب وتضم والتجارة، العمل مركز وىي :التجارية المنطقة -1
 .السكان من قميل عدد وتضم

 تضم وىي العاممة، الطبقة بمساكن وتزدحم مباشرة، المدينة قمب تمي والتي :التحول مناطق -2
 تصمح ال المناطق ىذه أن من الرغم وعمى السيئة، الصحية المواصفات ذات القديمة المنازل
 يعني ما المصانع، منبيا نظرا لرخصيا وقربيا  يقيمون ما غالبا الجدد المياجرين أن إاللمسكن 
 ىذه من االنتقال عمى قادرين يصبحوا أن وبمجرد بالمصانع، عمل عمى لمحصول أكبر فرص

 . الثالثة بالمنطقة يمتحقوا المناطق

، نظرا لقربيا المحدود الدخل ذوي من الصناعة عمال ويسكنيا :العمال طبقة سكن مناطق -3
 . المرتفعة واإليجارات االنتقال نفقات من التخمص وكذا عمميم أماكنمن 

 من المتميزة المساكن بعض تتخمميا كما الواحدة، األسرة مساكن وفييا أفضل: سكنية منطقة -4
 .المرتفعة الدخول أصحاب يسكنيا والتي والعمارات الفيالت

 ومعظم .لممدينة الرئيسية المبنية المنطقة عن منفصمة تقع ما عادة وىي هامشية: مناطق -5
 .اليومية العمل برحمة يقومون من نياسكا

إن تفسير الجريمة والجناح يكون عمى أساس ارتباط السموك الجانح بأوضاع معينة  
)ظروف التفكك االجتماعي( التي تنشأ نتيجة عممية نمو المدينة، فانخفاض المستوى المعيشي 

ليست ىي من تفسر لنا الجريمة، بل ىي أعراض النظام  والسكن غير الالئق واالزدحاموالجيل 
 االنحاللي، ألن المناطق اإلجرامية يرجع ظيورىا إلى تدىور مقومات الضبط االجتماعي

ومن التفسيرات اإلجرامية أيضا أن النواحي األيكولوجية تؤثر عمى نوع السموك اإلجرامي  -
مة، فبعض الجرائم ترتكب في محيط معين دون اآلخر، فجرائم العنف ب وتعدد الجريالمرتك

ُترتكب عادة بمكان اإلقامة، عكس جرائم السرقة التي يكون ليا نوع من التخطيط، وتكون أحيانا 
 بعيدا عن البيئة التي يقيم فييا الفرد.

نطاق التي يدور إن العوامل األيكولوجية كحجم المدينة وعامل استخدام األرض يعتبر محدد لم -
فيو المجرم وكمما كبرت المدينة زادت المناطق التي ُيزاول فييا المجرم نشاطو، وكمما صغرت 

 .قمت فرص المجرم، فتنوع استخدام األرص يؤدي إلى تغير نوع الجريمة



 خالصة:

 اىر االجتماعية الحضرية ىو ىيمنةو وىكذا يمكن القول بأن أىم ما ميز بارك في دراستو لكل الظ
اجتماعيا  االبعد االيكولوجي عميو في تناولو ليذه الظواىر معتبرا المدينة مجاال خصبا ومختبر 

رجعوا كل عالقة اجتماعية الى عالقة مجالية وعندئذ ألدراستيا، وقد قال بارك مخاطبا طالبو " 
 . "يمكنكم أن تطبقوا عمى العالقات بين الناس المنطق األساسي لمعموم الفيزيائية

 

 مة المراجع:قائ

 مؤسسة النامية، البمدان في الجريمة وظاىرة المعاصرة االجتماعية النظريات، مصمح الصالح -1
 .0222لمنشر، عمان،  الوراق

حاتم راشد عمي، مقدمة في عمم االجتماع الحضري، جامعة القادسية لمنشر، العراق،  -0
0212. 

 .0212، 0وائل لمنشر والتوزيع، عمان، طعايد عواد الوريكات، نظريات عمم الجريمة، دار  -2

شكاليات، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -4 عبد الرؤوف الضبع، عمم االجتماع الحضري: قضايا وا 
 .0222 ،1، طاإلسكندرية والنشر،

 رمضان مبارك

 موفقين ان شاء اهلل 

Stay safe *  * 

 أ/ طرافي صادق


