
 

  2. بخش - نشکل گیری آدر تاثیرجابجائیهای جمعیتی وپراکنده بافت شهری،گسترش ناپیوسته 

 

          

 مهدی کاظمی بیدهندی             
  

بیانی  بهویایابی  واقع خصلتدر ،بحثاین  فنخستین هد ،گونه که دربخش قبلی مطرح گردیدهمان        

پی شناسائی هدفی که در .موجود جامعه شهری ماست دروضع یدهپد نیهای ساختاری اشناسائی ویژگیدیگر

 ،برای نیل به ان هدفی که این بخش است .ل افرینی سیاست گذاریهای جاری درامدی وحتی مشککارعلل نا 

  .داشت دمینمایند خواهالحظه م همه عزیزانی که این مطالب رابه همفکری وراهنمائی نیاز

بصورت   ،انهم  البته ،جوامع صنعتی توسعه یافتهگیری این پدیده در چگونگی شکله بخش قبلی بدر     

پدیده که دران     ،ای. اشاره ، بودهتعیین کننده گسترش این پدیدبرخی ازعوامل اصلی به ،توجه مختصر

چگونگی تحوالت این پدیده  . اشاره بهمطرح گردیدسوئیس کشوردرگسترش نا پیوسته بافت شهری 

سبب ، بدین  داشتمرختیاکه دراین مورد دراودسترسی به اطالعاتی  ته از تسهیالتسوئیس ، گذشدرکشور

بخش شهری یک جامعه  فرضا"با ،  یسئسوی چون کشور بخش شهریمقایسه این پدیده دربا : استکه 

 -وازمون نتیجه ها  جهت مقایسه -را  هرکدامساختاری  هایوتاتف میتوان ،معه ماجاحال توسعه نظیردر

  داد .اسائی قرارنمورد ش تریوعینی ضح وابصورت 

  و شهری کشورسوئیس موثر بخشگسترش این پدیده درعواملی که دربخش قبلی مشاهده شددر    

 درنتیجهو درابعاد مختلف ،این کشوره درمجموع به درجه توسعه یافتگی ، عواملی هستند کبودند کننده تعیین

  اشند .مربوط میبان گیهای ساختاری بخش شهری به ویژ

 ویژگیهای ساختاری چون  :     



 بعللنیافته  جوامع توسعهانهم به صورتیکه دردراین کشور،  «عمده» عدم وجود جابجا ئیهای جمعیتی --    

 جوامعمعاصر  قالب روند شهرنشینیدر فضائی-فیزیکیجمعیتی، سیاسی و -اجتماعی ،متنوع اقتصادی

    درجریان بوده است . نامبرده

ازاوایل سده  انها همه نقاط قلمروملی:  بگونه ای کهجوامع  این هایعه یافتگی سیستم وشبکه شهرتوس --  

بوده یگرد یک باتکامل یافته  دارای روابط متقابل ،، ازیک سوچهار گانه پیشگفتهدرابعاد  گذشته تاکنون،

متقابل درارتباط  یا )انتگره( یگانه بصورتانها با سیستم وشبکه شهرهایمکانها همه  ،وازسوی دیگر

 ،نفوذ حوزهشهری در به ایفای نقش کالنقادر ،کالنشهرها  ،ازانجملهبزرگتری بهمین سبب شهرها باشند.می

پدیده هائی  با، اینکه بدون  . انهم بوده اند کارامدی مطلوب ،، باخود منطقه کالنشهریدر این مورددرویا

خوش ویا پدیده نابه جامعه شهری دید عدم توانائی جذب شهروندان جء یاحاشیه نشینی: چون 

که جامعه  ،یکی، سیاسی وفیزتماعیج، اامکانات اقتصادیبالخره سایر . باشندمواجه  «شهریطرد»ایند

 ان برخوردارند . از ، درنتیجه توسعه یافتگی ، شهری این کشورها

 فاوتهای  ت ای پیشرفته صنعتیبخش شهری کشوره موجب شده کهکمی وکیفی  همه این امکانات   

ازتوسعه  گذرانهم درمرحله . داشته باشند پیرامونی حال توسعهرجوامع دشهری  بخشبسیاری با ساختاری

 » حالدر هاشوراین ک هاینتیجه سیستم وشبکه شهرودر شهرنشینیتی یهرکیف، بابهرحال  ،نیافتگی که 

  . میباشند« تکوین 

یافته ازان بخش شهری جوامع توسعه  امکاناتی کهمقابل دربنابراین مهمترین تفاوت این استکه :     

ها ومشروط کننده های باکاستی شهری کشورما توسعه نظیربخش درحال جامعه یبخش شهر ؛ ندبرخوردار

 . ستیاری مواجه اساختاری بس

 

 توجه به تفاوت های ساختاری       

بکار گیری صدد در اغلبام ، کهعه یافتهای توسدریک مقایسه اولیه وضعیت بخش شهری کشوره      

بخش شهری جوامع درحال  وضع موجود، با وضعیت وشرایط حاکم دروهستیم بوده الگوهای انها کلیشه و



دوری جستن و امدیها رهائی ازناکار : برای درمییابیم - ماویا وضع موجود این بخش درکشور -توسعه 

، های اغلب کلیشه ای جاری اریذسیاست گرد ،نظراساسی تجدیدچاره ای جز ،مداوم های برعلتمزید ایجاداز

هرچند که روند توسعه  .را نخواهیم داشت  ، جریاندر «توسعه »باروند،  هانمودن سیاست گذاری همسوو

پیش روبعللی که میتوان مورد بحث قرارداد، بعضا"، بصورت یک گام به پیش ودو گام به پس ، درجریان 

 باشد . 

کزی با های ساختاری میان بخش شهری کشورهای مرتفاوتتر امیکه جهت شناسائی مشخصهنگ    

ازاین  کدامهرهای نا پیوسته شهری درعلل عمده شکلگیری بافتزمینه کشورهای پیرامونی بفرض در

 افزایشمندی از ؛ میبنیم بخش شهری توسعه یافته ها با بهره نمائیممقایسه بایکدیگر را، انهادووضعیت

 - معروف است  به سی سال طالئی سالهائی که -جنگسالهای بعدازه درکشهروندان توانمندی اقتصادی 

سکونت  گرایش به ، بهتری برخوردارشدندتوان اقتصادی که ازی اقشارشهربخش قابل مالحظه از

داشته رابهتر مسکونیبا کیفیت زندگی امکان یاهوی شهری ودورشدن ازهبرای  خارج ازشهر،ی مکانهادر

روستاهای حول در ناپیوستهی های شهر، بصورت بافتزیادینسبتا" سازهایو اختس درنتیجه این گرایش .اند

 ،شهر ردکعملدربخشهای دیگر عالوه بران همراه بااین گرایش.ل گرفتندشکشمالی  بویژه دراروپای ،هاشهر

بویژه عرصه وسیع  مکانات فضائیبه ات نیازبعل ،هم تفریحی( -ی )مجتمع های تجار صنایع وخدماتدر

خود درخارج ویا درمکانهائی که فضائی گسترش خواهان بعضا"ی ازمحدودیتهای درون شهرهائروتر

  ، شدند . داشتهدرحاشیه شهرقرار

مختلف وگاه  اجتماعی فوق مطالباتگرایشهای  بخش قبلی این نوشته مشاهده گردید ،همانگونه که در   

اینکه نه متقاضیان ساخت وسازهای . انهم با توجه به ندشکل داد هاشهر جوامع ایندرسطح متضادی را

عدم مثال" -بوجود امدن یک وضعیت اضطراری ، ویا دراثرباالجبار -درروستاهای اطراف  -خارج ازشهر

 تحمیلموجب نه سیاست هائی وجود داشت که و ، ه بودندبه خارج ازشهررانده شد -توان مالی اقامت درشهر

من  بعللی، کشورما مانندبعنوان مثال  - های صنعتیلیتبفرض، درمورد فعا چنین اجباری شود! ونه اینکه

 خارجدررمجبوربه استقرابگونه کامال" دستوری بفرض  -نداشته باشد  یکه توجیه قابل دفاع درآوردی،



پراکنده ها های صنعتی درنقاط مختلف شهرشهرها اغلب فعالیت . امروزه دراینشوندازشهر شعاع خاصیاز

تجاری  –واحد های صنعتی یا خدماتی این  صاحبانیم تصماز یطرح باشد ناشگرایش به جابجائی ماگر .اند

این اموردانسته ، معموال" توجه ای به صاحب اختیارکه خود را  ارگانان این یا  مصوبه دستوری نه ؛ است

 مصوبات باید ازاینکه   -وصاحبان این واحدهای تولیدی  کارگران ، نفرضا" کارکنا –خواسته های کسانی 

 . باشندداشته  نمایند ، تبعیت ستوری د

 - ما امروزهکشوردرشهری  حالی است که گسترش افقی ویا بوجود امدن بافتهای ناپیوستههمه اینها در  

این بصورتیکه  انهم !بوده است حال تحقق در شیه نشینی ،اح بصورت کال"تقریبا"   -دودهه اخیربویژه در

کم درامد الیه های برخی از  برایوازسوی دیگر ،مهاجرین به شهر عدم امکان جذب بعلت یکسوپدیده : از

 بصورت نارواطردی که برخی انرا  !؟ بوده است از شهر «طرد »بصورتمتاسفانه   ،ساکن شهر

جمعیتی ,, سرریز,,که چگونه شهردچارانهم بدون توجه به این مهم  . مینامند ,,!؟جمعیتی ونادرستی,,سرریز

  ؟!وجود داردان زارواحدمسکونی خالی دردرحالی که چندصده ،شده

گسترش ی دهه های بیست وسی خورشید، سابق براین یعنی در اشاره کرد کهالبته باید به این مهم نیز    

گسترش بافتهای شهری درقالب شمیران  وتکوین بافت شهری تهران بویژه پیوستن بافت شهری تهران به

ازهنگامیکه  اما نوشته کاظمی همین سایت (  روند کالنشهر شهرشدن تهران ،   )م شد روستاهای ان زمان تهران انجاناپیوسته در

درابعاد  وتحوالتدچارتغییرشهر  ،افزون شدمشکالت روزهاجرین به تهران دچارامکان جذب مدریج بت

مزید برعلت شدن سیاست گذاری وبرنامه ریزی شهری  ؛وتحوالت تغییراین عالوه برتاثیر،گردید مختلف 

  . گردیدتشدید جذب مهاجرین به شهردشواری نتیجه در. مشکالت افزوداین ازهمه جهات بر هم ریجا

مطرح های شهری گسترش افقی ناپیوسته بافت میتوان بصورترا انچه  بتدریج با وجود چنین شرایطی،   

ویا  حاشیه نشین گسترشبصورب  کاملبطورتقریبا" -وغرب تهران شرقبخشی ازفرضا"درجنوب،  -نمود

داشته ومرتبا"درحال رقرا ازمحدوده مجازشهرساخت وسازهائی که معموال"خارج . درامد  محقرنشینی

انهم  . مواجه ایم ،شهرغیرمجازدیگری و مجازیکی شهر ،دوشهر با، واقع در ن پسیازا .گسترش اند

. که میشود دادهاختصاص شهربخش مجاز به ،تقریبا"بطورکامل موجود، شهری محدود بصورتی که امکانات



این مسئله اتفاقی واحد مسکونی خالی گذاشت!هزاردرا باید به حساب چند ص بخش عمده اش درعمل ، انهم

مسکونی  فضایبا برابرتقریبا" خالی درشهرهای بزرگترکشوری  مسکون هایواحد نیست که امروزه تعداد

تهران دارای چهارصد تا پانصد  بعنوان مثال گفته میشود: !؟ ستا این شهرها کل حاشیه نشینانمورد نیاز

حاشیه نشینان شهردراین دادن هزارواحد مسکونی خالی است . اکنون بدون اینکه، پیشنهاد مان سکونت 

واحدهای مسکونی خالی برابر بانیازمسکونی کل حاشیه  ق ، تعدادگویا برحسب اتفا،  اماباشد .  هاواحد

 ! ؟شده است  نشینان تهران

ضا" شهرهای متوسط وکوچک جوامع درحال کالنشهرها وبعکه، کم وبیش دراکثراستاین وضعیتی      

سازهای  این ساخت واین کشورها دربرخی موارد ، به بخشی ازثراکدر .هرچند ،عه قابل مشاهده است توس

بصورت جزئی )پارسیال( تا این مکانها هم  میشود. ی ارائه داده امکانات شهر، مختصرسرهم بندی شده 

 محدوده مجازشهروخدمات  تاناامک حداقل ازبرخی بتوانندشده ، ساکنین ان شهرمجاز "قانوناوده محد دراو

  !مند گردند بهره 

رقمی دودربرخی موارد  شهرها معیت درحاشیهج ساالنه درصد رشدوامع اغلب این جدرباهمه اینها      

 رد .کما کان ادامه داحول این شهرها گسترش حاشیه نشینی همچنین  بوده ،

هرکدام ازکالنشهرهای کشور، حتی برخی   شهرهای درامروزه ابراین همانگونه که مالحظه میشود، بن     

ایکه  محدودهدرمجاز که شهریکی  . مواجه ایم، ودرآمیخته باهم صلومتدرجواردوشهرا واقع بمتوسط ، در

 عرصهدر!رها شده است به حال خودمجازکه کال"شهرغیردیگری  و، گردیده بگونه ای دستوری تعیین 

برابردرصد رشد  !پنج تا شش سالهای اخیردررشد جمعیت  صددر کالنشهرتهران ،در، فرضا"غیرمجاز

   (است !؟درصد رسیده 22)بگفته رئیس شورای شهر تهران در صد رشد حاشیه نشینی در شهرتهران به  بوده است . شهرمجازبخش جمعیت 

 ی، انهم عمدتا" ناشبخش شهری کشوررچنین وضعیتی درمسائل ومشکالت مختلفی که د اما     

 ،کهدارد داستان مفصلی خود . زبوجود میاید مجاغیروضعیت شهری با متقابل وضعیت شهری مجازیرثتااز

 فرصت بیشتربرای پرداختن به ان نیاز است .ه ب



 دوشق مقابلدر -گذرازتوسعه نیافتگی -مرحله کنونیویادر موجود شرایطرد : کهاین است مشکل عمده    

ه ب ،موجود  وضعگردرا : کهانهم بدین صورت .داریمقرار خواسته اینا «دیلمای»ویاب ونامطلومتضاد

همان گونه که بوضوح قابل  بدون هیچ وشک تردیدیداده شود ، ادامه  کنونی مشکل افرین هایسیاست گذاری

تعداد حاشیه نشینا ن ه شده ، جمواجمعیت حاشیه نشین روزافزون افزایش  با ازیک سو مشاهده است .

رشد وبموازات ازسوی دیگر وخواهد گذشت .  شهر کالن جمعیتبیست ، سی ، چهل و. . درصد بتدریج از

، تشدید بحران یش تعداد واحدهای مسکونی خالی درشهرشاهد افزا ، صد، باهمان نسبت ودراشیه نشینیح

مشکالتشان  درحال توسعه ایکه ، شورهای، بک کافی است !  خواهیم بودمعضالت شهری مسکن وسایر

امروزه چند  :بفرضمشخص شود . تا حساب کار. توجه نمائیم ، قدری  دراین زمینه شبیه به کشورماست

تا و، بوگکراچی  جاکارتا ، ، مانیل ،، دهلی  قاهره ، الگوس : مانند یئکالنشهرها جمعیت از درصد

خوب :  حاشیه نشین هستند ؟ نیافته ویا درحال توسعه ، جهان توسعه سایر شهرهای بزرگتر،سائوپاولو و

کشورما وغیره در این شهرها چه تفاوتی بفرض باتهران ویا مشهد-ازنظرکمی  -ازنظرمیزان حاشیه نشینی 

پاسخ : حد مسکونی خالی وجود دارد؟ او درشهرقاهره چه تعداد" بعنوان مثال :فرضایااینکه را دارند ؟  

ان حاشیه نشین ، محقر وبیغوله نشینرواحد . انهم درحالی که شمارست هزادویقریب به یک میلیون و

بحران  !!؟است گذشته قاهره  شهرکالن ازچهل درصد جمعیتوجمعیتی که در گورستان شهر زندگی میکنند 

   همین سایت   نوشته  گونتر مایر –مسکونی خالی ره ، با وجود هزاران واحد مسکن در قاه

 ممکن، قابل دفاع  راهبرد براساسرا ، بدون اینکه گسترش شهر یهامحدویتاگر که :است اینشق دیگر     

بسرعت  بازهم: است پاسخ روشن  ؟  شدنتیجه چه خواهد  .ازمیان برداریم تعدیل نموده ویا  ،جه داری یونت

گوئی راه  ! پس تکلیف چیست ؟ چگونه میتوان ازوضعیتی کهمشکالت مواجه خواهیم شدجانبه همه تشدید با

 رهائی یافت ؟ پیش وپس ندارد،

 با توجه نخست میباید ،ادامه بحثقبل از: میرسدبنظردراین مورد،جهت یافتن پاسخی قابل دفاع   

خش ب وضع موجود دران مسئله ایکه، حطرنمود. « طرح مسئله»بگونه ای مشخص، ان ء جوانبهمهبه  

 که «عللی». تفاوت میان باشدخصلت یابی شده  انلحاذ همه ابعاد موثردرتغییروتحوالت  باشهری کشور

بوجود اورنده چنین  ساختاریتاثیرعوامل  «معلول»با انچه درواقع  ،موجود را بوجود اورده اند وضع



جدا"ازعلت دانستن پدیده بتوان تا اینکه ،  .گردند صقابل اثبات مشخوبگونه ای مستدل  ،هستندوضعیتی 

  !رد نکباه گمراه کننده را مرتبا" تکرارهستند، پرهیز نموده ، این اشت معلول روندهای درجریانهائی که 

 ویژگیهای نمود ،کوشش خواهم ، پرداختن به جزئیات خودداری نمودهازضمن اینکه  بحثاین  درادامه    

شناسائی ، مورد بحث و باشندنظررمیباید بعنوان علل بوجود امدن چنین وضعیتی دساختاری ایکه 

  بخش شهرییابی به خصلت انچه یا ، ویژگیهای ساختاری مورد بحثبا یاداوری اینکه : البته . قرارگیرند

بخشهای  در،  دنمربوط میشو فضائی  -سیاسی وفیزیکی  ، جمعیتی –اقتصادی، اجتماعی درابعاد مختلف 

  مطرح گردیده است . این سایت قبلی

میتوان  ازاطاله کالم ، بدون ذکرجزئیات وپرهیزپیشین هایبحثنکات محوری به برخی اکنون با توجه      

را درتغییروتحوالت وضعت کنونی بخش شهری کشوگذاری وتعیین کنندگی علل مذکورتاثیربترتیب اهمیت 

  به بحث گذارد.

زمان تا خورشیدی  دهه بیستزاغازانطربگیریم فرضا"معینی را در اگریک دوره تاریخینخست اینکه     

مدت جمعیت  این که طی داشته باشیم . میدانیمهفتاد وپنج ساله را درنظر مدتیک  - نود هنیمه ده -حال 

  ابر شده است .رببیست وپنج به  قریبنیز ان وجمعیت بخش شهریبرابرشش بیش ازکشور

 درحال توسعه  بخش شهری جوامع تغییروتحوات جمعیتی     

کم  کشورهااین  ءمییابیم همهال توسعه درنگاهی کلی به کشورهای درح با، اکنون جهت مقایسه اولیه   

 درهمه این کشورها طی مدت فوق جمعیت. یا دراینده نزدیک خواهند داشتداشته  تی رایچنین وضع وبیش

بلکه  وجمعیت بخش شهری شان هم بیست وپنج تابرابرویا بیشترهفت  مانند کشورما پنح، شش، کل

ش خبجمعیت برابرشدن  چند ها خی ازاین کشوربرر. البته دسی برابرشده استقریب به مواردی در

. هنوزدرپیش استیا هشتاد درصد، ت شهری به کل جمعیت به بیش هفتادگذشتن درصد جمعیویا شهریشان 

 درصدنفر میلیون09بیش  عیتیاتیوپی باجمبعنوان مثال: 



شان میدهند، این نسبت به جمعیت کل حدود هیجده درصد است. اما آنچه همه پیش بینیها ن جمعیت شهری ان 

سایرکشورهای درحال توسعه به درصد جمعیت بخش شهری مذکورنیزیگردرصد چهاردهه داستکه: تاسه 

  .، خواهد رسیدی که امروزه ازاتیوپی پیشرفته ترهستنددیگر

. چه  ازتوسعه نیافتگی تحقق یافته اندرمرحله گذورکه درتحوالت عمدتا" ساختاری مذک :باید دید اکنون      

 . ابعاد مختلف پیش گفته ، داشته اند در عیین کننده ایتایشهای عمده وگر

زایش سریع سهم جمعیت بخش فا ،ااین استکه : ای مهم ترین پرسشی که دراین زمینه قابل طرح میباشد،      

» ، ئیمتحت عنوان ،هجوم به شهرها تعبیر مینماا معیت کل کشوردرحال توسعه ، که اغلب انرجشهری در

درمرحله  ،ایا؟ میباشد قابل اجتناب وتحولی که غیر؟ یعنی تغییر استمرحله گذرازتوسعه نیافتگی « ذاتی

ک دریبازارانکشاف اقتصاد مبتنی بر: نیافتگی انهم دروضعیتی که توسعه مورد بحت درقالب ازتوسعه گذر

:  خوببسیارشد ؟ بادون جابجائی جمعیتی باحجم پیش روب  میتوانستوضعیت توسعه نیافته بوده وهست، 

بصورت  دوران معاصرشان وضعدردرمرحله گذرازتوسعه نیافتگی ویا درکدام ازکشورهای درحال توسعه،

ع ماین جوا ء افزایش جمعیت بخش شهری نسبت به کل جمعیتکه شرایطی دیگری بوده است ؟ انهم در

  !جمعیت این جوامع خواهد رسید کل درصد 09بیش از  به تانیمه دوم قرن حاضر

مانع تحقق چنین روندی میشدیم ؟ ایا میباید  : که قابل طرح است، این استکهدیگری  مپرسش مه      

، میبایست با برنامه ویا سیاست مرتبا مطرح مینمایند کارشناسان ما نیز برخی حتیمتاسفانه  کهنچنامثال"

دراین  اصوال"، اینکه یاوودیم ؟ مویژه ای ازازجابجائی جمعیت روستا به شهرها جلوگیری مینگذاری 

انهم درشرایطی که  ؟ ویمنع تحقق چنین روندی شام که ، مرحله ازتوسعه کشوردارای چنین توانی هستیم

 اکثر جوامع درحال توسعه توان رفع ویا تعدیل مشکالت به مراتب کم اهمیت تررا ندارند !؟

نخستین نتیجه گیری  ، رایج شده درحامعه ونه ذهنیات وتوهمات  ،روواقعیات پیش  به بنابراین با توجه     

ای منطقی  توجه :باشدویژگیهای ساختاری بخش شهری کشور میباید مبنی ادامه توجه بهوپایه ، که میتواند 

 سالدرون نفرمیلی21کمی بیش ازازکشور رشد جمعیت نخست :. وانهم ندگردمی که مطرحتی استاواقعیبه تر

سهم  فزایشهمراه وبموازات ان، ا  بوده است . خورشیدی2205درسالملیون نفر 09 به قریب2219



 سه درصد کلبه هفتادودو2219جمعیت کل درسال بیست درصدتا ازپانزدهکشور جمعیت بخش شهری

صد فوق تا دردهه های اغازین  نیمه دوم سده . انهم بااین پیش بینی که در 2205 درسال کشور جمعیت

 59درسالهای  : با توجه به این واقعیت که البته .خواهد رسیدشورکصد کل جمعیت نود در میالدی کنونی به

رقم انهم علی  !رسیدکنونی خواهد میزان دوبرابربه ایران ش شهری شمارجمعیت بخ،  سده بیست ویکم  09و

به صفر رسیده ویا حتی  احتمال" سالهاان دران ، رشد  درصد ، اینکه با ادامه منفی بودن شتاب رشد جمعیت

  !شود منفی ت ممکن اس

که   بصورتی: جابجائی جمعیت ازروستا به شهر وتحوالت مذکورباید گفت، تغییردرنظرداشتنبا      

کاهش یافته وبرجمعیت بخش شهری بسرعت افزوده شود. سهم جمعیت روستا درکل جمعیت کشورمرتبا"

ایا مرحله   ن نیست ؟ایا چنی مسئله ایست که ویژگی اساسی وعمده مرحله گذرازتوسعه نیافتگی است .

، میتوانست دریک وضعیت توسعه نیافته گذرازتوسعه نیافتگی ، درقالب انکشاف اقتصاد مبتنی بربازار

جامعه پیرامونی در قالبی که مطرح گردید جمعیت واقتصاد  که نیست  رحله ایم؟ این دیگری باشد طور

، عمدتا "درسالهای پس ویا پیرامونیوسعه درکلیه جهان درحال ت کهنیست روندی ایا ؟ میشوند«شهری»

 نیست که روندی ؟حال تحقق بوده وهستدر درصدی کم وبیش مشابه یکدیگرباونسبتا"سریع ازجنگ دوم 

شرایط ساختاری دی، البته دربیستم میال سدهاوایل  نوزدهم و سدهنیمه دوم کشورهای پیشرفته کنونی در

  بوده است؟پیشگیری اجتناب وقابل مذکور روند ایا  ؟گذارده اندپشت سر ،متفاوت کامال" تاریخی

، بخش شهری جامعه درجمعیت کل جمعیت ش سهموهمچنین افزایافزایش کل جمعیت کشورعالوه براما ،   

بوده مواجه  ؛ با ویژگی بسیارمهم دیگری نیز دبخش شهری کشورهستنتحول درتغییروین که عمده تر

:  عمل میتوان انراانچه در . شده میباشد رارجمعیت جابجاه تمرکزدراستقگرایش ب:  همانکه  .وهستیم 

مرحله ویژه کنونی در « امکانات و استقرارجمعیت فضائیهیئت »گیری شکلساختاری « گرایش»

  .نمودتعبیر پیش گفته « پیرامونی»درحال توسعه ها، تحت شرایط  ،قلمروملیدر

فعالیتها ، بویژه  و جمعیتاستقرار فضائی گرایشهایچگونگی یابی  علت :اینصورتدر و با این وصف   

امروزه میان دست  ، ماکشورچون در .ودخواهد ببرخوردارفوق العاده ای اهمیت کشورازدروضع موجود



نه تنها ازواقعیت دوربوده  ، کهبرداشت هائی رایج شده، دراین زمینه  کارشناساناندرکاران وحتی برخی از

 داشته است .ناخواسته  مشکالتبسیاری ازدرایجاد ، ، بلکه موجب گمراهی ودرنتیجه تاثیر

 وفعالیتهادرتجمع  امکانات،ورت تمرکزجمعیت بصاکنون ازانجائیکه گرایش فضائی مذکور،    

مسئله قبلی   جمعیتیگرایشهای . این گرایش را نیزهما نند است - کالنشهرها -شهری های  (اگلومراسیون)

مسئله ای ایست که چگونگی ان به مشروط کنندگان  یم .ندا، می شهرنشینی کنونی مرحله« ذاتی» ای

علتها بنابر این ، بدون هیچ تردیدی  ساختاری تاریخی: اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشوربستگی داشته است.

 جستجونمود .باید  رابعاد مذکودرو  ومشروط کنندگان این تحوالت  وتحوالتدرچگونگی تغییر را 

برای  ادامه بحث ،ضروری است ، پیش از این ادعاوسقم  صحت برای اثبات جهت ادامه این بحث و    

  داشته باشیم. رارایج شده دراین زمینه  هایاشاره مختصری به برداشتمقایسه ،امکان 

 - انقالب از، ازپیش این زمینههائی که درسیاست گذاریه ، پیشنهادها وبالخر مقاالت نظرها،اظهاراگر     

 با  ،بودهمطرح ومورد نظر بین ما تاکنون -ی شهری ا دهه چهل خورشیدی به بعد ازاغاز برنامه ریز

مشکالت  بالفاصله ،های رایج  اظهارنظر اغلب : ؛ متوجه خواهیم شددهیم قرار توجه موردتامل مختصر

ها ویا شتابان ، هجوم به شهر,, ٌحد,,از ، شهرنشینی بیش ,,بیرویه ,,مربوطه رابعللی همچون : مهاجرتهای 

یابی اصولی  علتعبارات که جای . اینگونه ، حواله میدهنده رواج یافته استمشابه ایکعناوین  وبسیاری از

اغلب علت ومعلول . وقابل دفاع نیستند تئوریزه شده ،  پژوهشهای مستند ، مستدلچون مبتنی بر را گرفته ،

سیاسی،  ماعی وتاج،های اقتصادی رونددرهم امیخته واکثرا" انچه واقعا"معلول ونتیجه اجتناب نا پذیر را

های اینگونه برداشت. ارائه میدهند ضالت پیش روعبصورت علت م راهستند این مرحله ازتوسعه کشوردر

تنها   !عمومی میشوندمسئولین وبویژه افکار، دهندگان ان ارائه ی همراگاینکه موجب گذشته از نادرست،

 ء الگوهای وارداتی هموار مینمایند .ه را برای کلیشه رافقط  ،توهمات رواج  د باننتیجه ایکه دار

:  د .   بعنوان مثالنری مطرح میگردهای بیشمابه این مفاهیم رایج شده توجه شود، پرسشهنگامیکه        

گذشته  سدهنیمه دوم در حال توسعه ایکه در جوامعدرسطح  ،مگربفرض ؟ ی چهیعن «بی رویه»مهاجرت 

 -ند ه امواجه بودشهری بزرگتر  بمراتب های کوچکشهرازشهری وسپس  هاجرتهای وسیع روستامبا



میشناسیم که این  را حال توسعه ایجامعه در  ایا -همه راهها به تهران ختم شد ! بالخره هم درمورد کشورما

 !؟باشیم مواجه ان  ,,بیرویه,, نوع بادرکشورما ،,,رویه !,,انجام شده باشد ؟ که بفرضبا ، ها درانمهاجرت

کل جهان امروزه درچون  .  ها به هیچ وجه منحصربکشورما نیستنداین مهاجرت ، اما همانگونه که شاهدیم

  . تندسدرحال تحقق بوده وهپیش گفته  حال توسعه باهمه ویژگیهای ساختاریدر

ست های وسیع ، سریع وبه اصطالح ,, بی رویه ,,معلول مرحله گذرازتوسعه نیافتگی ا، مهاجرتبنابراین    

یا  . معلول روندی استکه دران: اقتصاد مبتنی بربازاردریک وضعیت توسعه نیافته درحال انکشاف است ! 

   است . مشروط پیرامونی توسعهچنین این مرحله از« ذاتی» اینکه بهرحال 

بود، که این پیام به این معنی خواهد ,, نامیدیم . درواقع جریان را,, بیرویهاکنون هنگامیکه روندهای در    

کجای جهان فرض دربه ، خوب  غافل بوده ایم ! هاما ازانگویا که نیزوجودداشته , رویه !؟,, , باروندهای 

اما پای چوبی  تحقق یافته است ؟  دون معضالت مذکوررویه ای داشته وب این مهاجرت ها حال توسعهدر

، مثال" کشوردرحال توسعه ایکه ی نمونه مشخصاشاره به چنین استداللی هنگامی برمال میشود که ، بجای 

ا رویه کذائی د بتوانسته باش،  نجام شده باشد. کشوری که ,,ا!با ,,رویه  به اصطالح  اناین جابجائیها در

ادعائی بصورت توزیع شده  ,,رویه  ,,ویااینکه این مهاجرت ها مبتنی بر دمانع مهاجرت روستا شهری شو

بنا به باور  . طرحهائی کهحواله میدهند های کلیشه ای ،شمارا به طرح. انها دنحقق یافته باشقلمرو ملی ترد

بگونه ای توزیع شده  ،را استقرارجمعیت وفعالیتها ، پیش تعیین شدهازالگوی  یکبراساس  انها،

 بدین ترتیب پس .سامان میدهند ، انهم براساس امکانات نقاط مختلف سرزمین ومحیط زیست ملی،درقلمرو

طرح ,, امایش سرزمین ,, میشوند طرفدار بفرض همگی نب نشان دادن چنین برداشتی ، ترویج وحق بجااز

 . انهم گوئی که امایش سرزمین چراغ جادوست ! 

واقع در و  عملی، غیری گرایشهای فضائی مورد بحثدرشکل گیرتاثیرگذارطرح سایرابعاد از البته پس    

الگوی  ویا «زمین امایش سر»ون چرحهائی طبکارگیری زودرس بودن  فراهم نبودن شرایط الزم و

،  انها  مزید برعلت شدننهایت  ودر انهم بصورت کلیشه ای «برنامه ریزی سرزمینی»سونی ان انگلوساک

 خواهد شد .مشخص ترشورکمرحله از توسعه  ایندر



انهاست شی ازها نااستقرارجمعیت وفعالیتعالوه برویژگیهای ساختاری که گرایشهای  ،اکنون هنگامیکه       

خواهیم یافت برداشتهای رامورد توجه قراردهیم ، بوضوح در. ابعاد دیگرتعیین کننده روندهای درجریا ن 

 . هستندنقش ایوان بند   رایج شده تاچه حد صرفا" متوجه ظاهر مسئله ودر واقع ،

 ستقرار جمعیتاایشهای روگ اقتصادیوضعیت  -الف       

 ریانویژگیهای روند اقتصادی درج بهصرفا" توجه این بحث دراقتصادی  وضعیت نمودن مطرحهدف از    

گرایش به  مشخصا" اینجادراین  -گرایشهای استقرارفضائی جمعیت وامکانات ازنظرتاثیرگذاری ان در ،

 . میباشد -کالنشهرها  تمرکزدر

 فعالیتهاییعنی درمورد تمرکزجمعیت ،  -واقعیت این استکه انچه بین برخی دراین زمینه     

عدم ازناشی  آنرااغلب رایج شده بگونه ای استکه :  -صنعتی و خدماتی درکالن شهرها بویژه درتهران   

و جریان را به حال خود رها که ، پیشاپیش مانع چنین گرایشی نشده  ندوغفلتی میدانوجود برنامه ویا قصور

است ؛ این ماجرا بوده صحیح بسیاری درروغفلت قصو اینکه جریان به حال رها شده ، بلی ، . نموده است

همه  علت: که  چون انها براین باورند. داردوچاره ای را که مطرح مینمایند، جای تامل بسیارراهکاراما 

ملی قلمروتوزیع شده دربصورت ،  انبراساس  وامکاناتمعیت ج، میبایست استکه طرحی د نبومعضالت 

های وضع محدودیتبه ، به مرحله توسعه کشورانهم بدون اینکه : واقعا" بهمین سادگی !!؟  ! یافتمیاراستقر

بالخره  ای که مختص این مرحله از توسعه است . گیهای ساختاری اقتصادی اجتماعیژویبه  ،موجود

مبتنی  رای به اجرا دراوردن چنین اهدافتوانائی یک کشوردرحال توسعه ب، اصوال"اینکه به: دریک کالم

فقط  «توسعه نیافته ها حد امکانات»دانی داشته باشند. البته غرض ازتوجه چن  ؟، تاچه حد استبر توهم 

یژگیهای ساختاری توجه به و با انهماست . ائی ه هبلکه قابل تحقق بودن چنین خواست . امکانات مادی نیست

  !اید ماقدام وخواسته ای را مشروط مینهرتوسعه که این مرحله از

این کلی به توسعه نیافتگی که بطورال توسعه ، مشکالت ساختاری ایست رحمسئله عمده اقتصادهای د     

وجه مشترکی که مشخصا" در اما است ، بسیاره مشترک اقتصاد این جوامع و. وجگرددمربوط میجوامع 



 جمعیتی ، اگلومراسیون ها تجمع های متمرکز دراستقراربه گرایش جمعیت وامکانات  –زمینه مورد بحث 

 عبارتند :  ،تکه ، عمده ترین انها یسعلت وجود ویژگیهای ساختاری ا به  -رها کالنشه -شهری 

بالقوه این  میزان نیروی کارو -بزرگی اقتصاد -جامعه ازعدم توازن وتناسب میان حجم تولید اقتصادی -    

ه .انهم بمواجه گرددذخیره نیروی کار« فوق»با  ، مسئله ایکه موجب شده است ، اقتصاد این کشورهاجوامع 

تفاضل میان نیروی  بیکارانشان متفاوت با کشورهای صنعتی که ذخیره نیروی کارویاکه : فعال"صورت ینا

تفاضل مذکورشامل بخشهای  اغلب ،در شرایط کنونی  اقتصادهای پیرامونیاست .درکاربالقوه وبالفعل انها 

که حال بهرعلتی ، بیکارمتعارف  دیگری ازنیروی کاربالقوه هم میباشد . دراین جوامع عالوه برنیروی

اشتغال »و« بیکاری پنهان». بخش بسیار مهم وپرشماری ازنیروی کاربالقوه را امکان اشتغال ندارد 

  .تشکیل میدهند« کاذب

توسعه نیافتگی ساختار اشتغال وضعیت کال" متفاوتی با ساختار اشتغال همه اینها باعث میشود که در   

 یابی  اشتغال وخصلتبه ساختارتوجه همه جانبه ، . بنابراین ه باشدداشت جامعه توسعه یافته،

 ازاهمیت فوق العاده ای برخوردارخواهد بود.  )کارکتریزه(نمودن ان 

به اشتغال کاذب  رنیروی کاکارویا مشغول بودن شماروسیعی از فوق ذخیره نیرویدرشرایط کنونی ،     

های ناهنجاریموجب  ن نسخه های نئولیبرالی  به این کشورها ،وعالوه بران ، تحمیل شد پنهان ، بیکارویا 

ما کشورفرضا"در : ازان جمله .شده استجوامع پیرامونی اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی وضعیت دربسیاری 

ه ان وجود ، که یکی ازعلل عمدتولید کارگاهی  مرحله های صنعتی درنوددرصد فعالیتاز بیشباقی ماندن 

واحد تولید ،  شکل میگیرد که : کوچکی ای ، علیت دوری، اینجاکاراست . درذخیره نیروی « فوق»

، پائین بودن مقیاس تولید تقریبا" درهمه رشته های تولید ی ، موجب غیرممکن شدن ویا سرمایه نسبتا" کم 

با بوجود امدن عالوه بران  . استبکارگیری شیوه های نوین ونواوری در روند تولید شده  عدم صرفه 

مانع نواوری وامکان رقابت دارند،  صنعتی هایعالیتف تولیدی روندتاثیر مشابه درانها هم   که هائیویژگییرسا

به فوق متکی تا بقای چنین وضعیتی همواره  چنین واحدهائی ، درنتیجهد. نمیگردها همه عرصه انها در

گرایش های تولیدی مذکور فعالیت واحد بعلل ساختاری مشخص ، هند بود .بنابرایناخوذخیره نیروی کار



عدم صرفه های خود د داشت . تا ازیکسوخواهنرا -کالنشهرها در -یتمعیج هایدرجوارتجمعشدید به استقرار

که انهم بصورمختلف  ،جمع مذکورتی ناشی ازصرفه هاا درتجمع جمعیتی سرشکن نموده وازسوی دیگرازر

درنظرداشت که : اقتصاد ما امروزه عالوه برمشروط  بهره مند شوند. البته باید این مهم راهم، میگرددفراهم 

 با تناقضهای بسیاردرسیاست کننده ها وموانعی که ویژگی توسعه نیافتگی دراین مرحله ازتوسعه میباشند.

که مشکالت مربوطه مسئله ای  .مختلف مواجه استی وخاصه بالتکلیفی ها، دخالت های بی مورد، گذاریها 

   ن جمله : در زمینه موردبحث را واقعا" دوچندان نموده است .را درهمه زمینه ها ، ازا
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