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  مقدمه        

وحتی برنامه ومطالعات شھری شھرسازی ، برنامه ريزی  بسيارمھمی که درشرايط کنونی مسئله     

   مردممشارکت  عدم ندن مطالبات وھمچنيناھميت ماکم  : ندمواجه اان باوک!ن  درسطوح خرد ھاريزي

ھای ھمه جانبه از ھا ازيک سوی ، کمبود ادبيات نظری مبتنی برپژوھشدربرنامه ريزی وسياست گزاري

ھای  درزمينه علل شکل گيری پديده ھای مطرح کهپژوھشھائی . است وضع موجود کشورازسوی ديگر

نموده  تئوريزهخصلت يابی و"ونھايتا بررسی جھات مختلفازمستدل ومستند  بگونه ایرا ورد بحث م

امروزه به سبب کمبود چنين پشتوانه  ، انجا ناشی ميشود کهضرورت ولزوم چنين پژوھشھائی از .باشد 

ده برداشتھا وتوجيھات ارائه ش ،يک سوجوانب مختلف وضع موجود باشد ، ازنظری که حاصل لحاظ 

ميان سبب ھمين ه بسوی ديگراز .انند ميمسطح باقی در اغلبرابطه باچگونگی پديده ھای مورد بحث در

ارتباط ودرک متقابل مشغولند ،  –مطالعات شھری –چنين مطالعاتیه مختلفی که ب کاراناندر دست

ی تاريخی ريشه يابی ساختار ی بستگی به ميزاندرک متقابل چنينواقع درچون  .شود نبرقرار دانیچن

پاسخ گوئی به " صورتيکه ھدف واقعايعنی در . داشته ومتناسب باان خواھد بود پديده ھای مذکور

 –درجريان است ، درعمل جھت نيل به ھدف فوق "فع! که مطالبات مردم باشد ، با چنين روال کاری

  .ھد شد اتوفيق چندانی حاصل نخو  -پاسخگوئی به مطالبات مردم 

نھا را اباره پژوھش درچون .  يستپديده ھای مورد بحث ن ويا تحليل مان طرح ه قصداين نوشتدر      

 بھره مندی از نيازمنددانسته ، خود راازھرجھت عرصه علوم انسانی فعال در پژوھشگرانص!حيت در

   .اين سروران ميدانيم شمند ارزھای ھا ونظريه پردازي پژوھش

  دراين زمينه برای برنامهميتواند  دغدغه ايست که"مشخصا ، صدد مطرح نمودن ان ھستيمانچه در اما    

 بودخواھد دغدغه مطرح شده ، به  توجه"ين بحث عمدتادرا مان قصد .ه ان مطرح باشدومشاب ريزشھری



ھای  ، برگرفته ازخصلت يابی روندپايه  تئوریفقدان وچگونه کمبود ادبيات نظری  : نکته توجه به اين . 

 :ھمچون  ، برنامه ريزی شھری ت مختلفمقوE ميتواند تبيين – اقدامراھنمای  واقعدر يا -موجود جامعه 

  اين گزافه نيستبر بنا .دھدبه بيراھه رفتن سوق  را ھدايت توسعه شھریالگوی طرح ولوژی ومتد تدوين

ن يابی ھدايت توسعه وسازما» ءاھداف پايه«تعيين  ھمچنين ،گرفته ميشود ايکه بکار الگوئی ،بگوئيم اگر

حال  -د توفيقینميتواند ، نارائه شده باش ھائی توجه به نتايج چنين خصلت يابی درصورتيکه با فقط ، فضا

 شحاصل وقابل تائيد بگونه ای مشخص: که است توفيقیغرض البته .  دنبھمراه داشته باش -  ھرچند نسبی

پيش  است با توسل به تبليغات پيشانه اينکه چنانکه رايج  !رو باشد  ءرفع يا حداقل تعديل مشک!ت پيش

  !انرا موفق جلوه دھيم 

به  »شھرسازی وبرنامه ريزی شھری«ديداز انھم ، ضمن توجه ای انتقادی :قصد داريم  اينبنا بر        

 فضائی -شھری برنامه ريزیبا ابطه درر ، وضع موجود کشور، بصورت تحليل پديده ھای مختلف انچه

 رابطه البته در - انھا راھای احتمالی  کاستیپرداخته ومذکوربرداشت ھای  ازمون به ،دسترس است در

  .مورد بررسی قراردھيم   -  شھری با نيازھای برنامه ريزی

 توجه قرار موردحا ضر بحثنچه درآبنابراين . شمارند بسيارمتنوع وپر مقوEتروشن استکه اين     

.  استتعيين کننده بسيار، فضائی  -امه ريزی شھریدربرن،  که تاثيرشان مقوEتی استخواھيم داد برخی 

   ھایش، روند صنعتی وگرايساختاراشتغال بيکاری و ، یجمعيت وتحرک تحولوتغيير  : نظير پديده ھائی

 يستم وشبکه شھرھا ، باEخره  فضائی واحدھای صنعتی، ضعفء روابط متقابل درون سمربوط به استقرار

  .برخوردار ميباشند  Eئیاتعيين کنندگی باز اين زمينهپديده ھای ديگری که در

  

  

   . آنتحرک وجابجائی جمعيت ،  : شھرسازی  - 1      

  گوئیپاسخ جھتھا ازياست گزاريسرابطه با چگونگی در شھرسازیدر مقوله جمعيتروشن است که      

 اھميتحائز ، اينده پيگيری شوندياست گزاری واھدافی که ميبايد درتعيين س، عه شھری به مطالبات جام



زمينه ھدايت توسعه شھری قابل استفاده ، در جمعيتیاين روست که مطالعات وپژوھشھای از .است بسيار

،  ھاتاريخی ان يژگيھای ساختاریو ،اجتماعی وسياسی جامعه قتصادی ،ا جوانب ميبايد با توجه به ھمه ،

که  -باشندماری آھای داده مبتنی بر"يشان صرفا ھاتيجه گيرينيعنی اگراين مطالعات و.  دنانجام پذير

  ای اساسیھسشبسياری ازپرازيک سو، دنميتوازمينه شھرسازی در -ما اغلب چنين است امروزه درکشور

 که رايجیی برنظريات مبتن،  عملازسوی ديگرچون اينگونه مطالعات در. بمانند باقی بدون پاسخ مستدل

قابل توجيه موجب ايجاد تناقصات غير ميتوانند ،ارائه ميشوند  ،مينمايند ) اونيورسال( قابل تعميماھرظ به

پژوھش ھائی که  برخی رجوع بهبا  ميتوان را صحت ويا رد ادعای مطرح شده. شوند  نتيجه گيری ھادر

ميزان کاربرد عملی انھا دربرنامه ريزی شھری ،  جھت، ازاند شده  ارائه ھا اين زمينهدرسالھای اخيردر

  .مورد آزمون قرار داد 

  

  .کاھش ويا افزايش جمعيت ، شھرسازی          

اھميت حائزشھری کشور بخشکلی سياست گزاری درازی ويا بطوراين زمينه برای شھرسانچه در       

ھای گرايشکاھش شتاب رشد جمعيت وويا افزايش پژوھش و يا اط!عاتی استکه چگونگی فراوان است ، 

به گونه  نآع!وه بر بلکه، سنجيد » کمی«، ازنظرامارمبتنی بر"نه فقط صرفا،  نراگذشته ، حال واينده ا

زمينه مورد بحث بيش از يعنی در . ودنمتبيين  شان ،وجه به ھمه جوانب ساختاری تاريخيای مستدل با ت

دراين مرحله ه خصلت يابی وتئوريزه نمودن پديده مذکور، ب جمعيت کاھش يا افزايش درصد رشد ءکميت

مبتنی برخصلت  کشوررا ، تحوEت جمعيتینين باشد ميتوانيم ادعا نما ئيم اگرچ .نيازمنديم ازتوسعه کشور

   ،دسترس مشاھده ميشوداغلب مطالعات دراما انچه در.پی ميگيريم  ، يابی ھمه جانبه ونظريه پردازی شده

) کاراکتريزه( يابی صلتخنتيجه ان  فاقد يک تئوری پايه که"غالبا يعنی. دن انھاستبوماری وآ توصيفی

بگونه ارائه شده " فرضا اکثرمطالعات :استکه سبب به ھمين .  بوده اند باشد ،مذکورھای پديده   نمودن

ناشی ازسياست  "ھرج ومرج"نوعی  حاصل ،ما جامعه  جمعيتی معاصر خصوصيات،  وئیگاند که 

ترغيب ويا دراثر"تماماانھم و !است به ايران ای مربوط به کنترل يا عدم کنترل جمعيتء مربوط گزاريھ



روتحوEت ينه اينکه تغي !وده است دھه ھای اخيربدر خانوادهتنظيم  مربوط به ھایسياست غيبعدم تر

 شی ازنا »" عمدتا«  ھمچون غالب کشورھای درحال توسعه، درشرايط کنونی  ، ھم ماکشورعيتی درجم

توسعه پيرامونی اقتصاد  روند،  مراحل مختلفتحقق  طبيعی نتيجهواقع درو اجتماعی اقتصادی تحوEت

که  روندی .بوده است  ،امده در صورت ويژگی مشترک جوامع پيرامونیه ب  امروزه کهبازار، مبتنی بر

  . بوده است، خانواده  سياست ھای تنظيم نبود ياو ودازببمراتب بيش  درتغييروتحوEت جمعيتی اشثاثير

از  کم وبيش مرحله ازتوسعه شان ، نياحال توسعه ، انھم دردر یکشورھاان در یائيوپو تيمسئله جمع   

   ايکه گو ميشويمروبرو یمسئله بگونه ا نيباا ،"ما بعضااما متاسفانه .  دينمايم تيتبع یمشابه ا یقانونمند

 مربوطه  توجيھات و ھابرداشت برخی !است ؟ رانيبوط به افقط مر ، بوجود امدهکه مشکل به گونه اي نيا

توجھی به عوامل ساختاری تعيين کننده  مکاز یاخت!ط جهينتکه شايد بتوان گفت بيشتر ھستند ، یبگونه ا

ن کس که دندان دھد نان آھر" :گفتند انق!ب چون پس از: چنانکه بسياری ميگويند  .اند  یاسيس یودلخور

 روبرو "جمعيتیانفجار" به اصط!ح باو شد جمعيت زيادنتيجه ، در گرديدرھا اد ولد زجلوگيری از" دھد

برنامه ھای  در قالبارداری شيوه ھای جلوگيری ازبپيش امدند باکمک  تاما بعدھا که مشک!؟ ! شديم

تند انھا اول آن چنين گف !بھمين سادگی "واقعا !جمعيت به سرعت کم شد ؟ درصد افزايش ،تنظيم خانواده 

    ؟ !کم شد به سرعت مد درصد مذکورآبعد تنظيم خانواده پيش  . افزايش يافت "سريعا جمعيت

سازمان يابی   جهينتودر ی شدنھنوزروند توسعه وصنعت کهيحال توسعه ادر یکشورھا هيامروزه کل       

حال چه  ای صنعتی نرسيده ،ھای توسعه شان به سطح کشورھشاخصو ب!خره سايرروی کارنيوبازدھی 

 "بعضا -  ءجمعيتیھای و شاخصپويائی  !وچه نگفته باشند  "نکس که دندان دھد نان دھدآھر:  "گفته باشند 

ھائی که ميزان توسعه کشوراين سالھا درصد رشد جمعيت دربعنوان مثال در. د مشابه ای دارن - "حتی کام!

ن صد رشد جمعيت شادرران است ، ايکم وبيش مشابه با » نشينی شان شھر «سطح وبويژه نتيجهشان ودر

  صد رشد جمعيتدر : بعنوان مثال :بدين ترتيب  .ايران است صد رشد جمعيت يا حتی برابربا در مشابهنيز 

درصد وب!خره  1ارژانتين  1/1در صد کلمبيا و پرو 1/1صد مکزيک در 2/1برزيل ،  درصد2/1ترکيه 

بين  نینشيردرصد شھ امروزه کليه اين کشورھادر ، يدبفرمائاکنون م!حظه  .درصد 3/1ازايران کمی کمتر



 در .است  بوده صددوسه درھفتاد وشھرنشينی درايران به فرض . صد است سه دردو ھفتاد تا ھشتاد و

اغلب اين  :با توجه به اينکه  آنھم  ؛گذشته است نيز صدازھشتاد در حتی صدرژانتين وبرزيل اين درآ

 ،صد بوده در 5/3تا  5/2 بين درصد رشد جعيت شانرژانتين آتثنای به اس دھه شصت وھفتادکشورھا در

با  .است  ميرسيدهشان صد جمعيت کشوردر 40کمتراز  بهسالھا ميزان شھرنشينی اين کشورھا ان دراما 

  ! بوده اندنيز  دارای برنامه ھای تنظيم خانوادهان زمان در ھااين کشور ءھمه:  وری اين مھم کهآوياد  توجه

 ھانومالتوزين  برداشت ھایتاثيرناشی از -توصيه به تنظيم خانواده  - یئچنين برنامه ھااگر اکنون       

مسئله  ، بودهحاشيه جھت کنترل جمعيت کشورھای در ويا تحميل اربابان سلطه تشويق يا اينکه با ، است

  .خارج از حوصله اين بحث است طرح ان "که فع! ، ديگری است

نتيجه افت مرگ در بدون شک –دھه ھای پنجاه تا ھفتاد مي!دی  –ان سالھا در جمعيتيش افزا بنا براين   

 )انھا باE استدر صد زاد ولددرکه  وغيره روستا نشينینظير (ويژگيھای ا جتماعی بويژه اطفال وسايرمير

 شھرافزايش ونتيجه  تابع» "عمدتا« واقع کاھش زاد ولد ،، يا در رشد جمعيتصد در کاھش اما.  استبوده 

باشند موثر اندرھم کنترل مواليد ه برنامه ھای مربوط ب نجملهآازعوامل ديگرسايرھرچند که . نشينی است 

   . نيست  » عمده«ولی تاثيرشان . 

 موردحال توسعه دردھه ھای اخيررا ای دروتحوEت جمعيتی کشورھکلی ھنگامی که روال تغييربطور      

صد کل  در 50ازجمعيت شھری کمترصد که دراغلب اين کشورھا تا ھنگاميدر: ميدھيم ، ميبنيم توجه قرار

ی وسيع اين کشورھا برنامه ھاھرچند در .صد است در 2، رشد جمعيت ھم باEی  بوده کشورھااين  جمعيت

حجم ھمچنين و چين که وضعيت اجتماعی سياسی ی کشوربه استثنا . امده باشندباجرا درنيز کنترل مواليد

تعيين کننده گی نظرازرا )حبشه(اتيوپی ،، اگرکشورھائی نظيرمصردارد را ھند نظير یخاص"کام!جمعيتی 

يبينم ، ممورد توجه قرار دھيم  ھم را حتی ھند ،در نظر گرفته  درکاھش ويا رشد جمعيت  ميزان شھرنشينی

به  ی رقم، علکل جمعيت اين کشورھاست  صددر 50ازھنوزکمتردراين کشورھا ی نشين چون درصد شھر

 مصرواتيوپی ھنوزکشورھای در ، "فرضا  برنامه ھای وسيع تنظيم خانواده رشد جمعيت اوردن در اجرا

واتيوپی مصرکشورھای درشھرنشينی  صددر) 2011(  سالبدين ترتيب ، در. است صد نشده در 2ازکمتر



رشد  صددر ، يببھمين ترت ؛کل جعيت اين کشورھا بوده  ءصددر 18و 47 :بترتيب  ، بعنوان نمونه

درصد  2011درھند ھم در .است ! درصد 4صد واتيوبی قريب به در 2حدود جمعيت ساEنه مصر

رشد مه ھای تنظيم خانواده ھنوزبا وجود تشديد برنا :يا اينکه  درصد بوده ، 30شھرنشينی کمی بيش 

  . در صد است 6/1جمعيت ھند بيش 

 ھنگامی :شاھديم اين استکه ، انچه حال توسعه پيرامونیدر وند افزايش شھرنشينی درجوامعبا توجه به ر    

رشد  صددر صد کل جمعيت ميگذرد ، اھنگ کاھشدر 50مرزميزان جمعيت شھری دراين جوامع از که

 گزاردنتوان بفرض با کنا رنمي ،بگونه ايکه برخ!ف انچه برخی مسئولين ما ميپندارند. جمعيت شدت مييابد

گروه تحقيق دربود که با توجه به چنين واقعيتی  . مانع کاھش رشد جمعيت شد نوادهھای تنظيم خابرنامه 

 يا ، نسبت به رشد جمعيت »نگرانی«ھمواره وسايت شھرسازی وتوسعه ،  ومنطقه ای مطالعات شھری

 ان معروف شده بود  وعناوين مشابه" انفجار جمعيتی" ويا  "بيش ازحد "  رشد به سالھای گذشتهدر انچه

ھم به ان ھمه مشک!ت رابا فرافکنی وجود  ، وع!وه برانميشد راه با نگرانی و ھشدار مطرح ھم واغلب

ھمواره معتقد بوديم افزايش شھرنشينی خود کاھش رشد جمعيت . بی مورد ميدانستيم  را ؟ ! نسبت ميدادند

  ! بھمراه خواھد داشت را

دراينده ، ازيک سو وتداوم  بخش شھری تنتيجه افزايش جمعيرود رشد شھرنشينیواقعيت اين استکه      

که يکی انتقال جمعيت از بخش روستائی به شھر و  جابجائيھای درون بخش شھِری کشورازسوی ديگر،

وضعيتی را شکل خواھند داد " ديگری  جابجائی به سمت استقرا متمرکزدرتجمع ھای شھری است ، تواما

بقسمی که  . بودخواھد کشورجمعيت  رشدد افزايش ھرچه بيشتردرص کاھشکه يکی از ويژگيھای عمده ان 

با توجه به شواھد  ، اين راستادر .شد جمعيت مواجه خواھيمبا منفی شدن درصد رشد ای اينده حتی دردھه ھ

در  نتيجه چندانی  ، برخ!ف انچه برخی ميپندارند ،نيز سياست ھای تشويق به افزايش جمعيت ،  موجود

مانند ھا ، بتدريج ينده پس ازپشت سرگزاردن عقب ماندگيآدر کشورماھم ! داشت دنھانخوافزايش جمعيت 

را با پذيرش مھاجرين خود  جمعيتکمبود يا کاھش مطلق  ميبايست ،امروزی  کشورھای پيشرفته صنعتی



با مھاجرت  اينده ھم در اين کشورھادرصورتيکه  انھم ، جبران نمايند کشورھای ھمسايهازبويژه  خارجی

  .مواجه باشند  خارج از کشورشانبه  جمعيتی

 ع!وه برضرورت ونيازبه تعميق پژوھشھای مربوط به کاھش ويا رشد جمعيت وخصلت يابی وتئوريزه    

به شناسائی شھری ،  جھت ھدايت اگاھانه برنامه ريزی -ودراين بحث  - ان دراين مرحله ازتوسعهنمودن 

 استقرارھای جمعيتی» ھيئت فضائی«شکل گيری کننده درتعيين عوامل ائی جمعيتی وجانبه ، پديده جابج ھم

  .نيازمنديم ان  وسياسیعی اقتصادی ، اجتمامختلف ابعاد به  با توجه

   

  . جمعيت وجابجائی وگرايشھای استقراربرنامه ريزی شھری  ،شھرسازی        

  

ع!وه بر ، ن معاصردردورا) دموگرافی(زمينه خصلت يابی روند تحوEت جمعيتی ، جمعيت شناسیدر      

ديگری که تاکنون از توجه کافی به ان  مسئلهويژگيھای مربوط به افزايش ويا کاھش ميزان جمعيت کشور، 

برنامه  حتی يابرنامه ريزی شھری و : اموری ھمچونپرداختن واقدام در ء، توفيقامروزه غفلت شده و

 وخصلت شناسائی وياويا مطرح نشده ان شناسائی زوايای ناشناخته گرودر ، جامعهديگر  بخشھایرريزی د

گرايشھای روند جابجائی جمعيتی و فضائی -جوانب مختلف ، اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی وفيزيکی يابی

  . است ينده انآحال وراستقرا

 پژوھش  مورددر جامعه ، خاصهعلوم انسانی درھای متنوع ت اين استکه بعلت جوانی ومحدوديتواقعي      

اقصاد ، جامعه شناسی ، جغرافيا ، بوم شناسی ، فرصت کافی برای تعميق پژوھشھای  :ون مقوEتی چدر

زمينه مورد در تاکنون که ھم ، مطالعاتیفضائی چندان فراھم نشده  - زمينه شھریوEت درمربوط به اين مق

  وضعبه ازھای ھمه جانبدون پشتوانه تئوريک برگرفته ازپژوھشو کلیبسيار،  بحث انجام شده اغلب محدود

   .ميباشند  ، در بخش شھری کشور موجود

مسئله ايکه امروزه برای مقوله شھرسازی ويا ھرسطح ازبرنامه ريزی ھای فضائی مطرح ميباشد ،     

جامعه ، سيستم وشبکه شھرھای کلی بخش شھری ھمه جانبه شھرنشينی معاصر وبطور يابی وتبيين خصلت



تی ھرمرتبه از فضائی حال وآينده ان ،  پويائی وتحوEت جمعيای استقرارگرايشھ: ازجھاتی چون کشور

 ويژگیکننده اين گرايشھا وب!خره ساير عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی تعيينسلسله مراتب شھری ، 

  .گزار وتعيين کننده اند خصلت يابی بخش شھری دروضع موجود تاثيرائی که درھ

کشور، نقش ک!نشھرھا وبويژه ک!نشھرتھران وضع موجود له درمقوله مھمترين مسئرابطه بااين در      

ه بيانی ديگر، تحوEت کيفی وکمی بخش شھری ويا ب» ھيئت فضائیء«بندی  شکل: تحوEتی استکه در

روند تحوEت  يکسواز چگونه ، :که بررسی اين يعنی. تحقق می بخشد را  شبکه شھرھای کشورسيستم و

 ھمچنين معض!تی را برای ک!نامکانات و ، جديد شھری کشورشرايط شدربخ کنونی اقتصادی اجتماعی

گونی چگونه درحال دگر ھم ک!ن شھرھا، اين روند تاثيرمتقابل دروازسوی ديگر. د نمياور شھرھا پيش

ت تحوEين راستا اگربفرض روی شناسائی عوامل اصلی ادر. ھستند بخش شھری کشور اوضاع واحوال

جمعيتی  –اقتصادی، اجتماعی  ويژه !حظه خواھد شد امروزه باتوجه به وضعيتتامل نمائيم ، مرشھک!ن

درک!ن  جمعيت وامکانات وگرايش ھای اينده انگيری استقرار سياسی جامعه  تحوEت مربوط به شکلو

   .ه عواملند وتحت تاثير دوگر شھرھايمان

       ،اند جامعهوگذشته معاصر حالوضع در لف اقتصادی اجتماعی وسياسیتشامل عوامل مخ : گروه اول 

اکنون بموازات ان وشھر به روستااز نخست،  ويژگی جابجائی جمعيتیو ميزان انھاکمی وکيفی تاثيرکه   

، ھم اکنون بنابراين دردوران معاصر.  دنتعيين مينماي ، را جابجائی درون بخش شھری بسوی ک!ن شھرھا

بسمت ک!ن شھرھا بويژه  اطرافازباجابجائی جمعيت  ، نیتا رسيدن به مرحله تثبيت شھرنشي ، ودراينده

  .تھران ، مواجه ايم شھر ک!ن

ھا رشھگونگی تغييروتحوEت جمعيتی ک!ن چ ھنگاميکه: اين زمينه انچه درخورتوجه است اينکه در     

ه ازيک سو قلمرو وعرصه مطالع : ميدھيم ، ميبايدررا مورد توجه قراويا قطب ھای شھری اصلی کشور

  شرايطدر سوی ديگراين مھم را درنظرداشت که؛ ازباشد  ھاشھرکدام ازاين ک!نھر» ءشھریمنطقه ک!ن«

نقش  ، ھای ساختاریبعلت بقای توسعه نيافتگي ،ناميم ھای اصلی ، که انھا را ک!نشھر ميکنونی اغلب قطب

 بسيار منطقه ک!نشھری انھا رادود ين حيواقعيتی که تع( ک!نشھری چندانی درمنطقه خود ايفا نمی نمايند 



باوجود  حتی بعنوان واحد مورد مطالعه ، ورت بدون توجه به منطقه ک!نشھریصدرھر )مشکل مينمايد 

نتيجه گيری  ميباشند ،  وضعيف )پارسيال (جزئی شھری بسياری از قطب ھای اصلی ما اينکه عملکرد ک!ن

 . خواھند شد با انحرافات فاھش مواجه  ھا

ک!نشھری چندان ی کشورانچنان که بايد قلمروھاطالعات مربوط به ک!ن شھرمدر ، اقعيت ديگراينکهو      

 چندانک!ن شھرمنطقه ک!ن شھری ھرھم حد وحدود رسمی  ارگانھای مطالعاتحتی در .نميشود رعايت 

ی يط کنونی که بخش شھری جامعه دچارناپايدارشرادر !مشخص نيست بصورت مستدل وتعريف شده ای

» ک!نشھر«استقرارمتمرکزدرمناطق ک!نشھری است ، ميبايد مرتبه ھر جمعيتی وجابجائی درجھتاستقرار

   منطقه ک!ن شھری" حتما» تا رسين به مرحله تثبيت نسبی شھرنشينی " فع!«مراتب شھری را  درسلسله

  .ورد آان به حساب   

   

وه ع!، انھا  باتوجه به ويژگيھای ساختاری ، ک!ن شھرھای ما ءکنونی ءدروضعيت: گروه دوم          

 با ک!نشھرھا ، نھا ميگرددآ) ک!نشھری طقابه من"عمدتا"فع!( جمعيت» جذب«برعواملی که موجب 

 به حاشيه انشھرزک!نجمعيت ا»طرد«موجب ، ديگری مواجه اند که بعکس عوامل قبلی ياعوارض عوامل

وز بروز ر را ھم شرايط جذب تازه واردين جتماعی موجود ،اقتصادی اوضعيت عواملی که دراثر.  ميشوند

سلطه  :عواملی ھمچون  .د به حاشيه ميرانب!جباربتدريج وراساکن شھر کم درامدنموده وھم اقشارمشکل تر

 به سمت وسودادنوام!ک ومستق!ت دربازارکه درنتيجه موجب تاثيرساخت وسازشھری برسرمايه سوداگر

گشته امکاناتی که بنوبه خود موجب مھارسرمايه ھای سوداگرعدم وجود  .دد ميگرنيزشھربعدی تحوEت 

وجود موثروکافی "فرضا .گردد  نيازشھروندانی که درشرايط طرد ازشھرقراردارند ، یوتاحدودی پاسخگو

ب!خره سياست گزاری وبرنامه ريزی شھری  .ويا امکانات مشابه ديگر،  )سوسيالمسکن  (مسکن اجتماعی

 با اتخاذ اھداف و.  راه حل مسئله باشند ، نه کم ونه زياد مزيد برعلت انداينکه جزئی ازجای بجاری که 

  . بر مشک!ت ميافزايند کامل با روندھای تاثيرگزار، » تقابل«سياست گزاری ھای دستوری و در

  وضعيتیبا وجود عوامل وشرايط پرتناقض فوق چه : بنابراين ، پرسشی که مطرح ميگردد اين استکه     



 ازنظراستقرار: محرزی که بنظرميرسد اين استکه "پاسخ نسبتا خواھد بود ؟ ھای کشورشھرارک!ندرانتظ 

انچه درواقع ھم اکنون شاھد . شھرمواجه خواھيم بود حاشيه  وروز افزون سعه وگسترش سريعتوبا  جمعيتی

 ، قطبی شدن :  عوارضی چون»يدتشد« با ع!وه برعارضه ومشکل حاشيه نشينی ، ک!نشھرھايمان!  آنييم 

بايد  انھم بقسمی که. د شد نمواجه خواھ شان ه شھریجامع) انتگراسيون( جدانشينی و تداوم ضعف يگانگی

 بيشتر "عم!نيز مانند ساير ک!ن شھرھای مسئله دار جھان در حال توسعه  ھای ماک!ن شھراذعان نمود 

محقر نشينی ، الونک نشينی وساخت ( حاشيه نشينی   انھم بصورت بسط انواع اشکال ، پيرامون خوددر

  .د يافت نگسترش خواھ) ومشابه  وساز ھای غيرمجاز

  موجب متاسفانه ، محدوده شھررا بھمراه داردجمعيت مستقردرھش درصد افزايش چون کا ، اين وضعيت   

عوارض  ءتشديد - ھنجاربوجود امدن اين وضعيت نا لتعه ب ، رامشاورانشان مسئولين وبجای اينکه شده ، 

با ساده انگاری اغلب  انگيزد ؛ردرصدد يافتن چاره ب"واقعاانھا را و نمودهنگران  -ک!ن شھر ساختاری

ما مزيد برعلت بنظر - محدوديت ھا  ؟!  ءمطلوب "جواب دادن" اين وضعيت راغريبی ، وبل تصورقاغير

  ؟ !نند دابشھر به اجرا درامده طريق طرح جامع اعمال شده از –ھای 

  

 1391آبان   مھدی کاظمی بيدھندی         


