
شھرنشنی در ايران ) مورفولوژی (   ء ريخت شناسی                           

. مقدمه       

   ھایلعات شھرنشينی  ، توسعه شھری  ،  سياست گذاری وبرنامه ريزی   در رابطه با مطا انچه         

 اتی  استکه توليد ادبيات نظری وطرح نظري  : حائز اھميت بسيار است  ھدايت توسعه وگسترش شھری  

.  د ندر نظر داشتن انھا انجام شو اب ندنتوامطالعات مذکور ب  

برنامه ريزی ھا وبھمين سبب   اغلب  ،  علت کليشه ای وتقليدی بودن امروزه با کمی دقت در ميابيم      

ته ن  اندوخچني اسی وناھنجاری ھای موجود ، کمبود، سيعCوه بر وجود موانع اقتصادی  انھا ناکارامدی

   .    است کھای  تئوري

  ، کور وعCوه بران مذ نظری به علت کمبود مطالعات واندوخته ھای:  که ين امھم ديگرنکته بسيار      

 میھای اساسی  فراھم نظردر افکار عمومی ، ھنگامی که فرصتی برای تجديد   اشاعه انھا ناچيز بودن ،

 ، در سا لھای بعد از انقCب ، ريزی ھا  اھداف برنامه زمان  تجديد نظر وھماھنگ نمودن" فرضا  (  دوش

حمايت افکار " فرضا(      Pزم سياسی اصوP شرايط   )بودند   که تضمين کننده منافع جمعی با اھدافی

 ، بنابر اين  . گرديدنفراھم  ، اعمال تجديد نظرھائی که تامين کننده منافع جمعی است بر ای )  عمومی 

جز تکرار راه حلھای به بن بست رسيده   در عمل چاره ديگریگوئی  ، ومشاورانشان دست اندر کاران

  ! شتند ندا را  وازمون شده قبلی

ميتوانستند با کار  هگانی ک وھندخودکامه  مشابه ، به پژ يم ھایدر رژيم سابق ھمانند بسياری از رژ           

تنھا ھيچگاه فرصت  هن ،  مورد بحث بپردازند   ءین نظريات وفراھم اوردن توشه نظربه تدوي ،   مداوم

بلکه در اکثر موارد با ايجاد مشکCت  ، مانع شکل گيری وتوليد چنين ادبياتی  . وامکانات Pزم داده نميشد 

از يکطرف برمC   ، شان  سياسی - انتقادی "غا لبا چون بھر حال اينگونه مطالعات  با محتوای  .ميشدند 

حاکميت    ھایگيستبوا و واز طرف ديگر  بی عدالتی  بوده  ناتوانی ان  وی دستکاه اجرائی ائکننده عدم کار

  مختلف از طريق مشاوران  تکنوکراسی وارداتی که   ،يکی از عللی  .   نمودند  افشا مي را بيش ازپيش 

فرصت جوPن يافته  پيش از انقCب ،  ، م،   و امثالھ 2 ستيران   ، 1 ھاروارد گروه مشاوران : نظير  

بعد ازانقCب ھم با اينکه در بسياری جھات .  تحميلی بود  وضعيت ھمين ند ،  تا اندازه زيادی ناشی ازبود

 از چون با امکانات کافی وبيش  . زمينه برای اينگونه تجديد نظرھا مبتنی بر منافع جمعی فراھم شده بود 

واقع به جای پرداختن به چه بايد ودر (  ، که بايد ھمراه نبود انچنان) حال بھر دليل ( Pزم ھمه اراده سياسی 

در  انقCب ازھمان روال پيش  ،رفته  رفته ) حيدر نعمتی را دامن زدند  دالھای  کردھا  ، ره افسانه زده وج

بدون  ،حاضر بحث  مربوط به جامعه ،  در مقوPت  توان کارشناسیامروزه    .اين امور برقرار شد 



 سمت به، سوق دادن روند تصميم گيری ھا گرايش به   بازھم ، نظری وتحقيقاتی غنی ومورد استنادپشتوانه 

در رژيم سابق دست بدامان مشاوران غربی خاصه امريکائی ،   ھمان گونه که.    ددار  گوھای کليشه ایلا

ھمکاری تھران (؟ !دارند ديگران دررابطه با مسائل تھران جشم به ھدايت " بودند ھم اکنون  ھم فرضا

)؟ !تھران  جامع وپاريس در تھيه طرح  

ل  بعنوان مثا .در اين مورد ودر رابطه با اثبات ادعای فوق، نمونه ھای بسياری را ميتوان مطرح نمود       

  ، پس بيست چند سال تاخير ، که انھم(  با طرح جامع قبلی را طرح جامع جديد تھران "فرضا کافی است 

 !؟ تھرانشھر گسترش  جلوگيری از تاکيد بسيار در ھمچون ، ازنظراھداف عمده اش  )شد نظرتجديد در ان 

به سبک وروال پيش بينی ھای کذائی طرح " ، ودقيقا نه چندان قابل اطمينانش اش "ھای واقعاپيش بيني  و

مليون نفری  5/4سقف جمعيتی ھای آماری  جامع قبلی ،   که بعنوان مثال برای تھران با انواع سناريوسازی

 تمرکز ھمچون روند روبه   ، ھای در جرياندکامل اش بارون »تقابل« بيش از ھمه  و .تعيين کرده بود  

ادله بيشتر  ارائه تا صحت اين ادعا بدون لزوم ، ، مقايسه نموده  وگسترش حاشيه نشينیاستقرارھای فضائی 

   .مشخص گردد 

 

.  شھرنشينی معاصر) مورفولوژی(ريخت شناسی    عوامل تعيين کننده در روند             

 

 ، بويژه .  از اھميت بسياری برخوردار است  يکی از مقوPت مھمی که در زمينه مطالعات شھری

روندی که  .است  قلمرو  ملیکل گيری استقرار ھا در بررسی وخصلت يابی روند ش درشرايط کنونی  ،

.ز ويژگيھای ساختاری را  تبيين نمايد ان ميتواند  ، بسياری ا» مشخص « تحليل    

در نتيجه » " مشخصا « ما روند استقرار ھای فضائیء شھرنشينی   امروزه در جامعه    بعنوان مثال ،       

) در اين شصت ھفتاد سال گذشته"فرضا( کدام عوامل محرکه ای تحقق ميابند ؟   اين عوامل در زمان 

  ؟ چه عواملی  دچار تغييرات ساختاری شده اند دراثر)  و ملیلف در قلمرموقعيت ھای مخت( ومکان 

  . پيش فرضھای روش شناسی ومبانی نظری          

پيش  .  مطرح گرديد   مطالبی مختلف اين سايت در رابطه با  مقوPت شھری ان گونه که در مباحثھم       

 : مقوPت مربوطه را مقوPتی : له از انجم. ند ه ا مورد توجه بود ء مشخصی فرضھا ومبانی نظری  



، سياسی  جمعيتی   -، اجتماعی  اقتصادی » " مشخصا«  نخست چند بعدی دانسته وسپس ابعا د مختلفه انرا 

. دارد  در نظر  ،  تاريخی -ساختی    فضائی  وبCخره  -، فيزيکی  نھادی   -  

تاثير متقابل اين ابعاد » مشخص «  ءدرشناسائی بنا بر اين درچنين ،  تحليلی ،  ھدف ھمواره کوشش         

بھمين ترتيب  ، علت يابی ھا وتبيين علل ھم  بصورت حاصل   .يکديگر ، در مکان وزمان، خواھد بود بر 

. ميباشند   درنظر ومنتجه تاثيرات متقابل فوق   

يط حاضر مورد توجه پيش فرض مھم ديگری که در رابطه با خصلت يابی عمومی شرا  ، عCوه بر ان       

وضعيت  ، توسعه نيافته   "فرضا راان  ؛   تعبير کنيمبھر نحوه ای  را  موجود وضع   :  استکه  اين است  ،

 مشخص چھار گروه عوامل   وتعيين کنندگیتاثير  قبل از ھر چيز ،  .  بدانيم و غيرو   توام با ناھنجاری

   .ايم در نظر داشته   ، را زير

کليه بحران  :  بدين صورت که  ومرده ريگ رژيم گذشته اند ،  برجای مانده عواملی که: ه اول گرو         

" در رژم سابق اغاز شده وعمدتا  ،مربوط  ميگردد  حاضر انچه به بحث  فعC ،   البته -ھا ، مشکCت 

سياست گذاری وی  ازودنباله ر» تداوم  « افزون بر ان  و توسعه نيافتگی ھا از يکسو   » بقای  «  بعلت

از ان  . يده است دتشديد گر مشکCت ، ازسوی ديگر موردبحث  عرصه ھای ، در  ی پيش از انقCبھا

مانند برنامه   بطور کلی وساير برنامه ريزی ھای بخشی  ، » توسعه « جمله برنامه ريزی  ھای مربوط به 

.داوم يافتند تنقCب با چند سالی وقفه وتاخيربھمان سبک وشيوه قبل از ا ريزی شھری و مسکن وامثالھم ، که  

 

از  ، ھای تحميلی ء نو ليبراستی است کهه ونسخ تاثيرات مستقيم وغير مستقيم سياست ھا  : گروه دوم         

بيش با اغاز دوران پس از  انقCب ايران تاکنون بويژه در کشورھائی که  و اغاز ده ھشتاد ميCدی يعنی  کم

تاثيرات بسيار مخرب ، سلطه گرانه وويران کننده بر   در نتيجه ،. ، تشديد شدند  مشھورند بتوسعه نيافته

تحميل اين سياست ھا ، " ھرچند ظاھرا  .جای گذارده  وجھان را با معضCت کنونی مواجه گردانيده است 

مينه ای برای امکان وپس از انقCب با قطع وابستگی  سياسی  ، ز  .ميبايد مربوط به قبل از انقCب دانست 

سلطه اقتصادی  اما مسئله اصلی رھائی و ياتعد يل اثرات  .اھم نبود فر از نظر سياسی چنين تحميل ھائی

وسيعی بر جای  ء بھر حال در مناسبات جھانی بر احوال اقتصادی جامعه ما نيز  اثار منفی است ، که

.ل به ان راه درازی در پيش است تا ني در واقع غرض از رھائی از سلطه ايست که . ميگذارد   

    



 ی سياسی و  طلبی ھا به تاثيرات عواملی مربوط   ميشود ، که عمدتا حاصل فرصت: گروه سوم         

است که بر روند تصميم  ،  ناھماھنگی ھا و خاصه برداشت ھای ضد ونقيض از وضع موجود ناھنجاريھا

ردی از سياست گذاری ھای قبل از انقCب ادر مو  : فرضا . است  حاکم بود ه پس از انقCب درسالھا گيرھا

شرايط   !  د ؟ندوباره اعمال ميگرد به ھمان سبک وسياق ، ، ھا بعد ھمان سياست بشدت انتقاد ميشود و

 ،بين المللی  به  توصيفی بود که در سا لھای گذشته  از زبان صاحب نظری در يک سمينار شبيه    حاضر

 :   گوئی   ، ايم که  ما  شرايطی را بوجود اورده :  ميگفت    . م شنيد ھا سخن ميگفت ، در ھمين زمينه که

  وای:  گفت سخنران مذکور در پايان  ،   ب تجربه ايم در حال کس  ھمواره کاری ندانم و ايده اليسم ميان 

!!   تحمل کنند  ی مارا انتھا بیتقريبا   ءدمی که بايد ھزينه اين کسب تجربهبحال مر  

  

 ،، در شرايط کنونیخاصه در کشور ما  ، که  ھستند عوامل بسيار مھم وتاثير گذاری   :گروه چھارم         

اين عوامل وتاثيرگذاری ھا بيشر .    .يافته اند   بيشتری اھميت در مقايسه با سالھای اوليه پس از انقCب ،  

امروزه متاسفانه  و  الگوھای وارداتی هشناسان ما بحاصل شيفتگی وباور بسياری از دست اندر کاران وکار

. است ی ليبرالنسخ تحميلی نئو  ھمين حتی ،   

 

. شھرنشينی متمرکز  ، ويژ گی عمدهء اين مرحله از توسعه            

از تکرار بعضی مطالب  ؛ ھمانگونه که در مباحث قبلی در اين سايت مطرح گرديد  وبا پوزش مجدد         

با تمام   -مرحله گذر از توسعه نيافتگی ھای ساختاری   -در اين مرحله از توسعه    نی در ايرانشھرنشي 

رو کCن شھر تھران وساير قطب به تمرکز در فضا  ، خاصه در قلم ، شديد" ، گرايش نسبتا يش  ويژگيھا

» ذاتی « ميبايد انرا   ، شده با توجه به پيش فرضھای مطرح، گرايش به تمرکزی که  . دارد ،اصلی را  ھای

پرداختن به جوانب کمی وکيفی ، وتوانائی  ھدف اين نوشته در حد امکان.  اين مرحله از توسعه دانست

بنا . روند مورد بحث ميباشد  تعيين کننده درعوامل  وشناسائی ء  ی جزئی تر اين گرايشويژگيھا "  وبعضا

اPمکان شد حتی  خواھدسعی گرديد ، دراغاز ک مطرحپيش فرضھای تئوريکه درين ، با توجه به نکاتی برا 

و اغلب نتيجه گيری وقضاوت  نداشته از طرح عناوين و مفاھيمی که معموP مبنی نظری قابل استناد ی  

  مھاجرت ھای  :  طرح عناوينی ھمچوناز " فرضا  .پرھيز شود  ،نھائی را پيشاپيش در خود مستتر دارند 

که  نتيجه   وامثال ان   ، >حد   <بيش از   ءشھر نشينی   ،   جمعيتی   >ارانفج < ،  >  بيرويه <   

قبل از  طرح مشخص وشناسائی  ، ، انفجار  ويا بيش از حد بودن را بودن بی رويه:  ھمچون  گيريھائی 

ت تااينکه مرز ميان تحليل وقضاوت  ويا نخس   . ری جست  ، دو نمايند  مطرح ميای  علل شکل گيری پديده



متاسفانه در  ،   انچه  .مخدوش نگردد  ، در باره ان  وسپس قضاوت ونتيجه گيری مسئله شناسائی وتحليل

.ميباشد   بسيار رايج ،   ما ، حداقل  در زمينه مورد مطا لعه در اين بحث  جامعه   

،  حال توسعه ھمچون ساير جوامع در ، بسط وگسترش شھرنشينی معاصر درايران نطور که ميدانيما ھم       

   عدم تحقق توسعه کافیدرشرايط  اين مھاجرتھا ،  .حاصل افزايش گياھی و جابجائی جمعيتی بود در اغاز، 

. استقرارشان متمرکز بود »  " ضرورتا« و» "الزاما «بھمين سبب  . وستند بوقوع پي) ويا توسعه جزئی ( 

جابجائی ھااز روی نا چاری وشرايط اضطراری  بعلت عدم توسعه کافی .  وھمه راھھا به تھران ختم ميشد 

)  به روابط شھر و روستا  ھمين سايت .   ش. ر(    .ايکه مھاجرين باان مواجه بودند ،  تحقق ميافت   

ھم ،  صورتی که تحقق يافت ب اين پديده  ،: که  اد اوری ان  ضروری است ، اين استاما نکته ايکه ي         

بلکه  ،  نبوده منحصر به کشور ما   ؛ ادامه دارد  - روستا به شھر از مھاجرت -  یاکنون نيز با شدت کمتر

در واقع کشورھائی که سعی در گذر   ، کم وبيش وباکمی اختCف زمانی ، درساير کشورھای در حال توسعه 

ھان در کل ج  ،توجه به اين واقعيت که پديده مذکور . است  وضع بھمين صورت دارند را فتگیا از توسعه ني 

نی نظری ابا مب  ،را مطالعات وبررسی ھای ما ،  کهحال توسعه را شامل ميشود ، از اين جھت اھميت دارد 

و حاصل  سالھا تحقيق ومطالعه صاحب نظران   د نايکه با واقعيات روند ھای در جريان مطابقت بيشتری دار

شان  شبيه به ت کشورھائی که مشکC ،  بيات امکان اموزش واستفاده از نتايج تجر ،  داده  پيوند  ، است

.د ز فراھم ميسا ، را  ست ماکشور  

ر جابجائی جمعيتی در اين چند دھه گا: کافی است  اين نکته را  در نظر داشته باشيم              

مشکCت ومسائلی که ھمراه داشته وعمدتا در مراکز شھری  ھمه ء  گذشته در کشور ما با 

در ساير کشورھای توسعه نيافته نيز وضع بھمين صورت متمرکزشده  ، ان بزرگ خاصه تھر

در  در صد 6/1 تا  5/1باستناد مرکز امار ايران   ما اگر رشد جمعيت در کشور . بوده است 

بگونه ای  يت  وضع ، دراين مورد مگر درساير کشورھای در حال توسعه ، .  است  سال

درصد  پرو  5/1در صد ترکيه  4/1رشد جمعيت در برزيل ھم اکنون بعنوان مثال ؟  يست  ديگر

 کم وضع ھم درحا ل توسعه در سايرکشورھا ی .درصد است  6/1اتا/4مکزيک  و ا ي، کلمب

 در واقع.    ، انچه در ھمهء اين جوامع مشترک است براين بنا  .است  صورت  بھمين وبيش 

 بی فرضا   نه   .تاريخی است   روند  حاصل يک  انھم که  »  !عدم توسعه کافی« . يکی است 

البته      .عنوان ميشوند " غالبا که  وامثالھم   ! ويا ضعف مديريت   !مھاجرت  رويه بودن 



بھر حال در    مطرح نگردند ، اصلی بجای علت که اھميت  کاستی ھای مذکور، درصورتی

.خواھد بود  جای خود محفوظ   

از رشد شھر نشينی ھم " اافت درصد رشد گياھی جمعيت  طبيعتا ب ھمانطور که ميدانيم           

به بيانی ديگر شھر نشينی  خود بعنوان مانعی درراه رشد گياھی  جمعيت عمل  .  کاسته شد 

در اين زمينه روی نتايج  برنامه ھای تنظيم خانواده  رخی ھر چند ب. نموده وشتاب انرا گرفت 

شتاب کاھش   »اصلی « ولی عامل ،  چنين تاثيری شد توان منکر اما با اينکه نمي . تاکيد ميکنند 

! شھرنشينی  بوده است  ، ھمانا در کليه اين جوامع رشد جمعيت   

ويا در  هشھر يا کاسته شده با افت رشد گياھی جمعيت از جابجائی ويا مھاجرت روستا ب          

بتدريج ديگر تعيين روستا به شھر  مھاجرت: بھر ترتيب ، ميتوان گفت   .حال کاسته شدن است 

بنا براين ، ريخت شناسی ويا .  وپويائی ان نخواھد بود  کشور روند شھرنشينیاصلی  کننده 

ون بخش از پويائی در ،از اين پس   نی متمرکزی که با ان روبروھستيم ،مورفولوژی شھرنشي

  .خواھد پذيرفت  ای کشور ، تاثيرھسيستم وشبکه شھر تحوPت از " يعنی دقيقا  شھری

دربحث روابط شھر روستا  درھمين سايت ، ھنگاميکه عوامل مھاجرت از روستا به شھر        

    در ،جابجائی از روستا به شھر  ، 3 پاولو سينجر  ،نظريات به  استنادا ب ، مطرح شد   

.  » دھندهعوامل تغير «و » عوامل رکودی «   : حاصل دوگروه عوامل بودند ، نيافتگی توسعه

کننده  مھاجرين بيش از  نيروی جابجا ، شھر ، بويژه در جامعه ماه روستا ئيان بدرمھاجرت      

در اغاز بعلت رشد گياھی  دفعی که  .  شھر باشد ، دفع از روستا بود جاذبه   نيروی  اينکه

گرفته وسپس به سبب عدم تحول عمده ای در بخش روستائی ، بصورت وبا  ل جمعيت شک

نشان  شد يگانه يا  ، گان امکان جذب  جابجا شد سبب بھمين  .، تداوم يافت  ميدانيم يفيتی که ک

از  لذا ،. محدود بود از اغاز شتاب گيری اين روند ، بسيار ، یشھر هباجامع  ) انتگراسيو ن (

با  جامعه شھری حاشيه نشينی ھم  شکل گرفت و وبموازات ان ابتدای شکل گيری روند  مذکور

مھاجر  اگريعنی از ھمان اغاز  . پارگی خود مواجه شد  قطبی  شدن ،  جدا نشينی  وچند

قطبی شدن   . جذب شھر ميشد ر شھر پايدا" متقاضی کار در اثر وجود تقاضای مشخص ونسبتا 

ی صورتلذا در.  ی بميزان کنونی نبود  وجدانشينی وچند پارگی وبCخره حجم حاشيه نشين



ھاجرت روستا نيروی محرکه م ، ميتوانستيم . ط فرضی فوق تحقق ميافتند مھاجرت ھا در شراي

.بدانيم  جاذبه شھری ، "عمدتا ، شھر ی را -  

 

نيروی در نتيجه  رکود روستا و ، ھا عامل وعلت اصلی بجا ئی جا اين در، بنا بر اين        

نقش فرعی  داشته  کونتی از اشتغال وساير تسھيCت سشھر اعم  امکانات  . است  دافعه ان بوده

 و به  تعبير ديگر ودر واقع ،  توسعه نيافتگی تداوم  روشن ای بگونهروندی  در چنين   . است 

بوضوح  مشھود  ،  اکثريت جامعه ق عدالت اجتماعی  بنفعحقت تغيير مناسبات اجتمائی ، يا عدم  

.است   

جمعيت از بخش روستائی به بخش جابجائی  ،  يمانچه راشاھد  درواقع در اين مرحله       

اکنون   .يپوست   که  انھم عمدتا، در جامعه ما ، در اثر رکود روستا بوقوع  .  شھری است

باشد وعواملی تائی بخش روس معطوف به مان طبيعی استکه جھت علت يابی چنين روندی توجه

   اينامل و ع بعنوان نيروی محرکه   بخش روستائی را موجب گرديدند ، در رکود که 

     . ، بدانيم  ، نظيرتمرکز مھاجرت ھا وبCخره مشکCت ومعضCتی

 مرحله؟  در گرفت  فوق چگونه شکل کنون ، نکته ء مھم اين استکه  ، درعمل نيروی محرکه ا

علت  ، جريان  داشت شھره ئی روستائی بکه روند شھرنشنی بطور عمده در اثر جابجا ای

حال ھرچنداين ( کار امکان کسب و  از نظر  يعنی   .روستا بود در  رکود به سبب  جابجائی 

قادر به رقابت با  روستا )  .کسب کار در حاشيه وبدون يگانگی با جامعه شھری مقدور گردد

 تقا ضای  توان ايجاد بوده ، مواجه انھم با وجود اينکه شھربا فوق ذخيره نيروی کار . نبود  شھر

مطرح ميگردد  ، توان جاذبی " بعضادر واقع انچنان که  کر شد ، انگونه که پيش تر ذ ھم شکار

    . د يدجامعه خود نميگر تازه واردين با  شھر قادر به انتگره کردن کامل سبب  بھمين .بود ن

 -با تداوم اين روند  ھمراه با کاھش رشد گياھی جمعيت ، چنانکه شاھديم مھاجرت روستا        

ئيھای بين شھری ويا درون بخش شھری اعوض جايجرنھاده ود  روبکاھش" شھری  تدر يجا

 .فعC متمرکز، درميايد  انھم استقرار فضائی،اغاز شده ورفته رفته بصورت تعيين کننده عمدهء 



جذب به « بخش شھری ھم اکنون بدو صورت ،  مھاجرت ھای بين شھری ويادرون             

 -  ی جھاتردر بسيا جذب بمرکز ان .  ق اند در حال تحق»  گريز از مرکز « و » مرکز 

مھاجرت ھای روستا  ھمان در واقع تداوم  و شبيه  -  ت عواملی که موجب جابجائی ميشوندازجھ

کوچکتر به  ء ت از مراتب شھریاجمعيت وامکان استکه ترتيب امروزه بدين.   شھری است  -

بھمان  ھم تاتير اين جابجائی ھا  .تھران جا بجا ميشوند " وعمدتا  بزرگتر ء مراتب شھری

،   ھاشدنشان  با جوامع کCن شھريگانه  امکان ،منتھا  . جرت ھای روستائی است صورت مھا

Pشھر  در  در شرايط کنونی تاثير عمده شان   . کمی بيشتر از مھاجرين روستا ئی است"احتما

.افزايش حاشيه نشينی است  " عمدتا  ،در جريان  ء نشينی  

که دراثر گريز از مرکز انجام  ميشوند ، در مرحله کنونی تاثير مھمی در  ئی جائی ھاجاب    

توجه ودقت در علل شکل گيری وبوجود .  ريخت شناسی روند شھرنشينی متمرکز ما را دارند 

  . در روند تصميم گيری ھا  حائز اھميت زيادی است  امدن اين جابجائی ھا ، بويژه 

ورت گريز از مرکز در جريان ھستند ؛ بخش بسيار کوچک ويا جابجائی ھائيکه بص    

اما بخش اصلی  .جزئيشان  بصورت برگشت بسوی شھرھای کوچکتر وحتی روستاھا است 

کCن شھرھای يا  حريم تھران ودردر فاصله کم ويا  ھا ن جابجائیيقريب باتفاق ا"وحتی بعضا

 >مھاجرت معکوس < : ناوينی ھمچونتحت ع  ،در برخی مواقع  ھا اين جا بجائی. ديگراست 

 .و گمراه کننده است نادرست  تعبيری ، که واقعا اند کCن شھر تعبير شده >سرريز جمعيت<  و

ويا تحول جديدی  بشمار نھا نميتوان ، بصورت نقطه  عطف  جابجائی ھای اين چنينی را نه ت

تشديد قطبی   .  است ه نيافتگی ناشی ازتوسععلل  و تداومحاکی از تشديد " بلکه دقيقا .  اورد 

در نتيجه رانده شدن اقشاری که توان اقتصادی کمتری دارند ، ،  انشينی جامعه شھریدشدن وج

يعنی اگر در اغاز جابجائی ھا ناشی از رکود در روستا   .  ، است  به حاشيه شھرھای بزرگ

  اکنون نيروی دافعه ء  .، يا اينکه رکود در روستا بصورت نيروی دافعه عمل ميکرد   بود

 برای   ،شھر در فراھم اوردن شرايط  مطلوبتر  در شھر شکل گرفته که حاصل ناتوانی جديدی

.       ميباشد اين گروھھا به حاشيه شھر ه شدنراند ان نتيجه   .  گروھھای کم در امداست  



رای يگانگی ھرچه شھرھای بزرگ دارای امکانات وتوان کمتری ب بھمين دليل ،            

 شان نسبت بکل جمعيت شھر  ھم حاشيه نشينيشان در صد  باشند ، تازه واردين با جامعه خود 

بدون ھيچ . ،  علت ھمه ء  مشکCتی که در اين زمينه قابل  طرح است بنا بر اين   .بيشتر است 

ه در ضعفی ک . است ضعف در انتگراسيون مذکور   تاخير در توسعه ودر نتيجه شک وترديدی 

با روند ھای در جريان ،  ھمچون روند شھرنشينی  ی جاریسياست گذاری ھا اثر تقابل 

    .شده است  ھم زيادی تشديد تا حد ،  متمرکزکنونی 

اکنون در ادامه مقوله مورفولوژی شھرنشينیء  در جريان ، اگر به مراتب مختلف          

 . تمرکز دارد گرايش به  ما فی سابق  ،نونی کروند شھرنشينی ک: ميبينيم  .شھری توجه نمائيم 

ولی رشد جمعيت  .  است   در تھران وساير  کCن شھرھای اصلی رشد جمعيت شھر کند شده

حتی بادر صد ھای دورقمی " حاشيه ويا نقاط شھری که در حريم شھر  قرار دارند ، بعضا

ساير ويژ گيھای  روند شھر نشينی اين پديده نيز ھمچون : Pزم بياداوری استکه .    مواجه اند 

در برخی از اين کCن شھرھا ، . فته قابل مشاھده است  متمرکز در غالب کشور ھای توسعه نيا

در  10%در کلمبيا ، رشد شھر حتی منفی شده در حاليکه رشد حول ان حدود  وگوتا نظير   ب

شرايط کنونی تعيين کننده اصلی مورفولوژی شھرنشينی در: بنا بر اين ميتوان گفت . سال است 

خاصه کCن شھر تھران ی، کCن شھر ويا در منطقه ما ، روند شکل گيری استقرا رھا ، حول

تعيين کننده مھم در اين وضعيت نيروی دافعه ايست که در کCن شھر شکل : يا اينکه   .است 

بايد ھم پذيرای مھاجرن نقاط ديگر باشد وھم گرفته   ، در نتيجه ان  ،  حاشيه شھر در عمل مي

.جذب نمايد  جمعيت دفع شده از کCن شھر را   

تحقق جابجائی جمعيت  »شکل « انچه باجما ل مطرح  گرديد ، در واقع صورت ويا       

مورفولوژی  ستم شھرھا ،شبکه وسي ،  بخش شھری در ت وروند توزيع وباز توزيع اناوامکان

با  حال.    است ان جمعيتیء  - بعد اجتمائی و بCخره   کشور تمرکز  کنونیروند شھر نشينی م

بر بعد جمعيتی ، عمده ترين ويژگی ساختاری اقتصادی   تامل در تاثير ابعاد اقتصادی وسياسی 

  نيروی کار بالقوه قتصاد وميزان تداوم عدم تناسب ميان بزرگی ا  ، که ميتوان مشاھده نمود 

در حال "مرتبا  ی جمعيتیدر اثر تداوم جابجائی ھا  "ظاھرا عدم تعادلی که .شھری است  جامعه

ذخيره  فوق تداوم وجودبا » منمز«  عدم تعادل مذکور ساختار اشتغال را بگونه ای. تشديد است 



بدين معنی که ساختار اشتغال به ميزان  ، ذخيره» فوق «   .است  نيروی کار مواجه نموده

نظيرواحدھای کسب وکار خانگی  فته  غير سازمان يا(ودگردان خ ھایوسيعی با اشتغال

تا ھنگامی  بنا براين ،  . ،  اشتغال کاذب و  بيکاری پنھان مواجه است )  دگیاوھمينطور خانو

وسيعی ھمچون شرايط " با ابعاد  نسبتا انھم اشتغالھای سه گانه فوق،     شامل که ساختار اشتغال

تمام اقدامات وبدين ترتيب   . دت کنونی ادامه خواھد داشتتمرکز با ش ، باشد  کنونی 

 با کمال تاسف ، اب در ھاون کوبيدن ھمدستگاه اجرائی  ء  خوشباورانه وبشدت سلبی ودستوری

گرفته تا کابرد از باز دھی نيروی کار  : ھمينطور پيشرفت در امور ديگر  .خواھد بود 

وبسياری از  اکثريت جامعه معيشت بھبود سطح   بCخرهدن مقياس توليد  وتکنولوژی وباPبر

    .، ازمرحله حرف تجاوز نخواھد کرد   هبود مشکCت ديگر با موانع ساختاری وسيعی مواجه 

جھت شناسائی ودر واقع  خصلت يابی مشخص تر مورفولوژ ی . بنابرانچه مطرح گرديد      

اجتماعی وسياسی  ان بر يکديگر قبل از شھر نشينی ويا شناسائی تاثير متقابل ابعاد اقتصادی ، 

 در قالب  اقتصاد سياسی کارسازمان يابی کار وبC خره انچه  ميبايد ساختار اشتغال ، چيز ھر 

.   قرار داد مورد مطالعه وبررسی ھمه جانبه  را ، قابل طرح است   

ان در جھت تبيين  وشناسائی گرايشھای واقعی ريخت شناسی شھرنشينی وعوامل موثر     

  . مشخص گردد  ، شان بر يکديگر وتاثير ميزان نا ھمگونی حوزه ھای مخلف اشتغال  ،ميبايد

کل اشتغال در جامعه  که در شرايط توسعه نيافتگی(  چون ساختار اشتغال در شرايط کنونی

نظير  ، متفاوتیبخش ھای   شامل و نبوده ساختاری يکدست  دارای )ھنوز سازمان يافته نيست 

خود گردان وبCخره  در بخش اشتغال ال در بخش خصوصی ، اشتغال در بخش دولتی  ،  اشتغ

در    4 مطابق با نظريه پاول سينجر(  اشتغال  حوزه ھای ھرکدام از   . است اشتغال کاذب

 با  " نسبت به ھم نا ھمگونند ، وعمC، که  را تشکيل ميدھند  یمتفاوتبخش  ) توسعه نيافتگی

تعيين کنند ،  بنا براين  .يگر ، نقش خود را در اقتصاد جامعه ايفا مينمايند  يکدرب تاثير متقابل

   . در محدوده تاثير متقابلشان بر يکديگر قابل سنجش وارز يابی است  ھم  گيشان



شتر يدر مورد جزئيات ب " تواند ، احتماPبکه   لی تحقيقات مشخص ومستدجھت دسترسی به      

، نظريات ويا تحليلی ارائه نمايد، و تبيين ويژگيھای کمی وکيفی ان  ايراندر  ساختار اشتغال

    . ديگری دسترسی  نداشته ايم  تحقيق به" به استثنای يک مورد ، فعC  .جستجو نموديم 

  دکتر فرھادنعمانی ، وھمکارشان  دکترتوسط  ،  کهتحقيقی است ؛  يافتيم  که تنھا مطالعه ای    

کار  «انجام شده است اين تحقيق  بصورت کتابی  بزبان انگليسی  تحت عنوان سھراب بھداد ، 

Pزم بياداوری استکه تاکنون موفق به تھيه اصل کتاب .    انتشار يافته است »وطبقه در ايران 

که انرا ی انجام داده ئسايت راديو زمانه گفتگوی بھداد در باره محتوای کتاب با نشديم ،  ولی اقا

  . ست مقاPت سايت   انجمن جامعه شناسی ايران يافتيم رفھ     در

: صاحبه اقای بھداد م »طبقات ونيروی کار در ايران  «  

 دودوره پس از انقCب 

ما ميبينيم  پيش از انقCب علرقم بيش از دو دھه توسعه اقتصادی"   .........  

   رانه ايعکه در ايران انجام شد ه، ھنوز يک سوم نيروی شاغل در جام

سرمايه داران ھم  . خرده بورژوازی است  ، که تاز ه نود در صد انھم سنتی است 

ک يکنفره ويا دونفره بطور عمده خرده پا  بودند وسنتی ودر کارگاھھای کوچ

را کارگران تشکيل  اين دوره چھل در صد نيروی کار شاغلولی در .  کارميکردند 

 .  درصد ، در طبقه متوسط قرار ميگيرد  5ود   البته تعداد اندکی نيز ، حد.  ميدادند 

  8ونيروھای ارتشی ھستند که حدود  بعد از ان بوروکراتھا ی باPی دولتی

.  درصدنيروی کار راتشکيل ميدھند   

 ميزان ان به . سنتی زياد ميشود بعد از انقCب به يکباره اھميت خرده بورژوازی 

استکه در اين دوره طبقه کارگری  که مھم اين .چھل در صد نيروی  شاغل ميرسد 

 در صد نيروی کار شاغل تنزل پيداچھل در صد بود به بيست وچھار يا بيست وپنج 



 امادر بخش دولتی.وصی کوچک ميشود طبقه متوسط ھم در بخش خص. ميکند 

   .افزايش سرمايه داران فقط در ميان سرمايه داران کوچک است . بزرگ ميشود 

ه سرمايه دارھا که پيش از انقCب بگير يعنی طبقه کار گر ب نسبت کارگران مزد

به پنج کارگر  65در سال   )شانزده کارگر بيک سرمايه دار (شانزده به يکنفر بود 

  . ........."بيک سرمايه دار کاھش مييابد

 . است وتحت عنوان  کار وطبقه اجتماعی  نوشته شده اين کتاب که به زبان انگليسی          

توجه به تعاريف ومبانی تئوريک ان نميتوان  ،  بويژه ،  بدون در دست داشتن  اصل کتابالبته 

ولی انچه  در رابطه با مقوله مورد بحث .  ،   به ان استناد نمود   هھمهء نتيجه گيری انرا در يافت

رايط ويژه ای در ش ساختاراشتغال ،   :تاکيد براين واقعيت استکه  .  د مورد توجه باشدما ميتوان

حتی در برخی  .  است  از انقCب ھم در ان تحول عمده ای بوقوع نپوسته  ،   پسقرار دارد 

الب مشکCت علت عمده غ بنظر ما و (نيروی کار» فوق ذخيره « موارد ، انچه را بعنوان 

نتيجه  بنابر اين ميتوان چنين!  افزايش ھم يافته است    ، مطرح گردی) ونارسائی ھا در جامعه 

با گرايش به تمرکز مواجه است وبعد از انقCب ھم عوامل تمرکز " شھرنشينی ما فعC : گرفت 

 د ، دار دان تاکيء پيش گفته نيزتحقيق  در نتجه ويژگيھای ساختاری که   . دھنده  تشديد يافته اند

ر ، عدم تعميق اکولوژی کافعاليت ھا ، ناپايداری ) اتميزه بودن ( خردی  : ويژگيھائی ھمچون  

کاربرد تکنولوژی وافزايش بازدھی نيروی کار ، به سبب عدم گرايش به  تقسيم اجتماعی کار  ، 

کزی مواجه متمر ء فولوژی شھرنشينیربا مو" مشخصا   وغيرو ،  ذخيره ان » فوق«   وجود

اين  وبرنامه ريزی در ھرگونه تصميم گيری واتخاذ سياستساختاريش ،  ويژ گيھای ،  ايم  که

.نمايدزمينه ھا  را بشدت مشروط مي  

       Cپويا ترين ،  شھرنشينی ما روندی روبه تمرکز داشته  و" ھمانطور که مشاھده گرديد ، فع

-اين وضعيت ، ساختاری. ميباشد  -البته حاشيه کCن شھرھا  -   مرتبه شھری ان  کCن شھرھا 

  ! گرو تحقق توسعه است   علی اPصول در،  رفع ويا تعديل ان تاريخی است و

در وضعيت کنونی برخی باساده انگاری راھکار  را ، ھدايت عقCئی امکانات          

  -آمايش سرزمين   -ی از پيش تعيين شده  ھا واستقرارھا در فضای کشور براساس برنامه



ن صورت و در در ا.   از پيش بصورت عقCئی تعيين کنيم  را استقرار ھا اگر ميدانند ومعتقدند 

از پيش براورد وشناخته شده ، در جای خود قرار خواھد   واقع ھر چيز مطابق با امکانات 

 ؟ !اگر قرار نگرفت    :ين استکه ميتوان مطرح نمود ، ا  اما پرسشی که ھمواره! گرفت  

مسئول  طرح را رای صحيح  اجراويا عدم  انوقت عدم مديريت  ؟ چه خواھد  بود  تکليف 

  ؟ !ديگر شد   واھد شد که در بسياری از طرحھای ھمان خ خوب بعد ؟   ؟!يم دانست  خواھ

در واقع در مرحله کنونی که اکولوژی کار بعلت فوق ذخيره نيروی کار تثبت نشده وناپدار       

با روند ھای در جريان ويا باعواملی که وضع » تعامل « ميبايد با ھدايت اگاھانه  و در . است 

را مشروط ميکنند ، زمينه را بتدريج برای  سياست گذاری جھت ھدايت استقرارھا در  موجود

.مقياس سر زمين فراھم نمود   

        Cت بعدی ھم" فعPتنھا کمتر نخواھند ه عوامل تمرکز دھنده ن تمرکز ادامه دارد ودر تحو

!  کننده تمرکز اند ، تاپشت سرنھادن توسعه نيفتگی ھمهء تحوPت بعدی  تشديد بلکه  .  شد

،  ھرچند که  مدرنيزه شده تر توليد ء روند خصوصی سازی  ، سازمانيابی: تحوPتی از قبيل 

، توسعه وبسط بيشترروابط درون ھمينطور . باشد ) پارسيال(جزئی  در شرايط کنونی تحقق اش

ا که بموازات وبين بخشی وبين المنطقه ای بخشھای اقتصادی ، تاثيرات وسيع نفوذ چند مليتی ھ

" پديده ھای ديگری که فعC وبCخره .   اجتناب ناپذير خواھد بود   امری خصوصی سازی 

بنابراين . ھمه ء اين تحوPت تمرکز زا ھستند . طرح انھا خارج از حوصله اين بحث است 

. دند مطرح گر ،  ھاراھکارھا بايد بادر نظر داشتن اين واقعيت  

وھمه ويژ گيھای انرا باتوجه به   .ی ما شرايط خاص خود را دارد با اينکه  شھرنشين       

را  ويژگيھا ن ولی ھنگاميکه اي  .ميبايد بررسی وسنگين سبک نمود  ان ، موجودت ھای واقعي

، مورد اجتناب ناپذير خواھد بود که انھم ارتباط با جھان خارج ،رکه د در رابطه با تاثير متقابلی 

که از يکطرف تحت تاثير ويژ گيھای ساختاری روند ھای    :واھيم يافت در خ. توجه قراردھيم  

 یاز تحوPت وضروريات و از طرف ديگر  ،  مان رو به تمرکز است شھر نشينی ،  در جريان 

     .می پذيرد  در حال شکل گيری است کلی ويا جزئی  ، تاثير امروز در جھان  که 



ھائيست  »منطقه - شھر«  شکل گيری . ل شکل گيری است در کل جھان در حاپديده ايکه         

مليون  امروزه در جھان تعداد شھرھائی  که بيش از يک . که بر مناطق خود ھژ مونی دارند 

.  5 منطقه در ميايند افزون برسيصد شھر است - جمعيت داشته وبتدريج بصورت شھر  

ورت اجزای يک مجمع اP جزاير بص" تدريجا :  ، گوئی  منطقه ھا در سطح جھان - شھر     

، ھژمونی  بر يکديگر در ميايند که با ارتباط وتاثير متقابل روز افزونشانجھانی   ءمنطقه  - شھر

در " برخی از اين کCن شھرھا که عمدتا.  شان اعمال ميکنند خودرا بر قلمروھای محلی

شھرھای جھانی  دارند ، امروزه بصورت کCنقرار کشورھای سرمايه داری توسعه يافته

يعنی با  صرف نظر نمودن از تبليغات وتئوری (حقيقت  در.  عمل ميکنند )  6سيتی گلوبال(

جھانی ويا گلوبال  )بافی ھائيکه دررابطه با شھرجھانی ويا گلوبال سيتی در غرب مطرح ميشود 

ما لی ژ مونی وساطه سرمايه قبل از ھرچيز به ميزان مشارکتشان در اعمال ھ،   ھم بودنشان

!!  و P غير قابل سنجش وارزيابی  است  ،  براقتصاد وتوليد جھانی  وتامين  منافع ان  

شھری ) اگلومراسيون( شکل گيری تجمع  : استکه  طرح اين مھم   بھر حال غرض        

 . مينمايد را اشغال  شھری يک منطقه  در حد که عرصه ای،  منطقه  - شھر ، گسترده  بصورت

چون تمام   !پذير است  نا مشکCت ومعضCتش ، در حد قريب به مطلق اجتنابباھمهء    

پيش اند  عمده ايکه در يھای ساختاری مطرح شدند وتحوPت عوامل موجود که بصورت ويژ گ

صادرات ، مدرنيزه ام بيشتر در بازار جھانی وتوسعه ، ادغتداوم خصوصی سازی : نظير 

ھمگی را .  ند ا ، وبسياری از تحوPت ديگری که در راهورزی ا کشاقتصاد، بويژه بخش کردن 

در  شکل گيری چنين تجمع شھری ، بويژه تمرکز ودر نتيجه بايد بصورت تشديد کننده روند

 ديگر کCن شھر در چند  به نسبت کمتری "احتمC و تھران یءدر منطقه کCن شھر کشورما

    .    نظرداشت  در ، کشور

ن شدن کليه جوانب اين دورنما ھمينطور که بارھا در اين سايت مطرح البته برای روش      

پژوھشھائی که ھر چند .  است  وسيعی  نظری وميدانی  ژوھشھایديم نياز به مطالعه وپونم

به ان خبری   ھنوز از پرداختن وبا کمال تعجب ، درانجام ان تاخير شده ، ولی با ھمه اينھا بسيار

  ؟!نيست  



چنين دور نمائی که وتعيين کننده ھای ساختاری ان وھما توجه به وضع موجود اکنون ب       

ا وبرنامه ھا وبCخره ھطرح بيشتر   ، تا چه حد،  باسانی ميتوان در يافت .  پيش روست 

؟ !پيش بن  بست وناکارامدی خودرا رقم زده اند از  ، دراين زمينه ،  سياست گذاری ھای جاری

ه خواھان عدم گسترش طرح جامع تھران قاطعان "، فرضا وضعيتیدر چنين بعنوان مثال  

سياست  پيشنھادھا و ؟ وبسياری از! د نانتقال مرکز کشور ميشو خواھان  ؟   برخی!شھراست 

.  ی که شاھد انيمديگر فرصت سوز گذاری ھای ء  

اگاھانه و جھت پشت سر نھادن  ، باتوجه به مورفولوژی شھرنشينی متمرکزمان  يريمذاگر بپ     

يک استراتژی ء  ،معقول اين مرحله از توسعه کشور در زمينه ھدايت استقرارھای شھری 

سخن گزافی نگفته . از داريم ني »  وقابل دسترسی  ممکن« بيش از ھمه   و مشخص وقابل دفاع

   !ايم  

از .  اند در رابطه با لزوم تدوين وتعيين چنين استرتژی ای پرسشھائی  متنوعی قابل طرح      

  :   ان جمله 

در زمينه ھدايت گسترش شھری ويا بطور کلی سازمان  ايا ھم اکنون دستگاه  اجرائی  *     

سياست گذاری ھايش با استراتژی مشخصی اعمال ميشود  ؟ يابی فضا ،  

ين ايا برنامه ھای پنج ساله توسعه ويا چشم انداز بيست ساله وامثالھم را ميتوان دارای چن  *     

 استرتژی ای دانست  ؟

ماھم وجود انرا انکار نميکنيم ، ولی   .البته که بدون استراتژی نيستند . پاسخ روشن است       

 بر چه مبنی ای تدوين شده -استراتژیء ناظر بر طرح جامع تھران " فرضا - اين استراتژی 

چرا  پش  ، اند   شده  واقعيات موجود تھيه به با توجه  ، ـژی مورد بحثاتاگر استر است ؟  

چرا در حالی که گرايش به  !باروندھای جاری که شکل دھنده اين واقعيت ھا ھستند درتقابل اند ؟

تمرکز به شدت ادامه دارند وفشار اقتصادی شھروند تھرانی را به حاشيه ميراند ومشکل مسکن 

است ؟  وبرای ، استراتژیء موجود در پی محدوديت  گسترش شھروضع بحرانی بخود گرفته 



در !  يعنی در واقع بصورت استراتژی ايجاد بحران  ؟  تعيين ميکند> سقف جمعيتی < شھر 

.امده است   

 

بصورت  از پيش توسط اين يا ان ارگان  بايد  ء فرضی ماايا اھداف چنين استراتژی*       

اجرائی بخاطر ان چون با تمرکز مواجه ايم ودستگاه " مثC  ؟  تعيين گردد  ھدف قابل تعقيب 

 بسبب در ماندگی دستگاه اجرائی بايد  پيشاپيش ، ھدف   .دست بگريبان معضCت زيادی است 

!!حتی مرکزکشور را به مکان ديگری انتقال داد ؟ ، باشد  ، عدم تمرکز  

!ھمانطور که مCحظه ميگردد در اين زمينه پرسشھای بسياری قابل طرح اند         

چنين  اھداف :   ميتوان گفت" فرضا  . ارائه نمودخ کلی برای ھمهء انھا پاسميتوان ايا *    

را وضع موجود ومشروط کننده ھای ان ھمراه با اراده وخواست جمعی تعيين  ای استرتژی

؟   !دستگاه ويا مقام حکومتی ، ونه اين يا اند نمود نخواھ  

 

  

:نتيجه گيری              

در بحث ھای قبلی نيز مطرح نموديم ، البته با پوزش مجدد از بار ديگر انچه را که          

.  مورد توجه قرار ميدھيم ا عناصر تشکيل دھنده  استراتژی مذکور ر  ،تکرارھا   

تژی ھدايت توسعه شھری ويا سازمان يابی فضا در کل کشور ، بايد انخست ايا استر        

در پی يعنی    ؟   در بر گيرد زمان ھم و اتب شھری ويا کل سرزمين را ھماھنگرتمامی م

ھانطور که  :    پاسخ مشخص    باشد ؟ در مقياس سرزمين  اتوزيع متعادل امکانات واستقرار ھ

، در شرايط کنونی جنين ھدف   با توجه به ويژگيھای ساختاری  .در سطور فوق ھم مطرح شد 

ر بسياری جھات با روند ھای د  چون  چنين راھکاری ، .   گيری ای راه بجائی نخواھد برد 



.  شد  ا ھدخو جاری در تقابل قرار گرفته ، بتدريج کار ائی خود رااز دست داده ومزيد بر علت 

اکثر ! با ان مواجه اند  ھايمان شھر کCن اکثر طرحای جامع ھم اکنون وضعی که بعنوان مثال

استقرار واحد ھای صنعتی مشکل مسکن ، : اين طرحھا ھم اکنون در زمينه ھای مختلف ، نظير 

مزيد بر علت  در واقع  .باھدف  تمرکز زدائی اعمال ميشوند " بعضا که و امور مشابه ديگری

.ان شده اند  وتشديد کننده   

 شده ء تکنوکراتيک  متعارف وتعريف  روشھای بايد ، استرتژی مورد بحثجھت تدوين     

ورت ھای مشخصی که روندھای در جريان را رھا  نموده ، وبا توجه به ضر ودوره ديدگان ،

.  ن بود ا در پی تدوين   . مينمايند  ، وگاه  حتی بنوعی  ديکته ، مطرح   

.  وسيع جمعيت وامکانات روبروست با جابجائی  ،  بخش شھری ما ، ھمانطور که ميدانيم      

 به  " تاوعمد بزرگتر از مراتب  شھری کوجکتر به مراتب اسمت وگرايش اين جابجائی ھ

در تھران وسايرکCن شھرھا . است  کشور به نسبت کمتری کCن شھرھای ديگر تھران وسپس

چنين وضعيتی موجب قطبی شدن ،   .ست در جريان ا  کز وتجمع در حاشيه انھارھم تم

؟  چون شھرھای مذکور چرا .  جدانشينی وناھمگونی جوامع اين کCن شھرھا گرديده  است

فوق وضعيت اکنون ھنگاميکه  به !  جابجاشدگان را با جامعه خود ، ندارند کردن  امکان يگانه

  .ميتوان عناصرعمده استراتژی مورد بحث را  تعيين نمود ،  توجه نمائيم

انتظار . ريزی فضائی حال در ھر سطح ومقياسی که تھيه شود برنامه روشن استکه ما از     

ولی بحق .، اجتماعی ء شھر وندان را نداريم  پاسخگوئی ، رفع ويا تعديل مشکCت اقتصادی

نباشند که  ای بگونه! ميتوان اين انتظار را داشت که طرحھای مذکور مشکCت راتشديد نکنند  

! رحمت به نبودنشان   صد: بگويند   

در پی رفع ويا تعديل ) حال کم ويا بيش ( اگر برنامه ريزی ھای اقتصادی ، اجتماعی    

ھدايت توسعه شھری بگونه ای باشد : انتظار اين استکه   .شھروندان است مشکCت معيشتی ء 

منصفانه ايا ھم اکنون .   که برای سياست گذاری ھای مذکور حداکثر تسھيCت را ايجاد نمايد 

چنين است ؟    : واقعا  



» .شھرسازی را فدای مسکن نکنيم « : درخبری خواندم که يک از مسئولين گفته بود " اخيرا    

.مسکن کرد  فدای که انرا نبايد ؟  حال بايد از ايشان پرسيد تصور ايشان از شھرسازی چيست  

بايد  ، در بر گيرنده نکاتی که برخی انرا ميتوان بصورت زير  بنابراين استرتژی مورد بحث   

مطرح نمود ، باشد    

نه  را  پيرامون انرا ه دفع جمعيت از شھر ب،  کهد بايد بگونه ای باشاستراتژی مذکور  -      

.شود ھم ب تشديد نکند بلکه باعث تعديل انتنھا   

، که  ازنظر استفاده از فضا ی شھری گسترش دھد بايد عرصه ساخت وساز رابصورتی  -     

حاشيه نشينی ، ھدايت » ؟ ! تشديد « ودسترسی به سھولت ھا در عوض تشديد وحتی بنوعی 

. بيانجامد   ، شيه نشينان با جامعه شھريگانه  شدن حا و ، ھايش به تعديل  

" نھايتا  بقسمی که ،.    بسياری قابل طرح اند  باره ويژگيھای استراتژی مذکور نکات  د ر     

قرار دادن  ، فضا   »توسعه «بصورت در خدمت   ، مجموعه اين ھدف گيری ھا را ميتوان

.   وامکانت محدود شھری ء موجود ، تعريف نمود   

توجه به برداشت ھای فوق در مرحله اول بايد اولويت اصلی  استراتژی سازمان دھی با    

انچه کCن .  ی در کشور تقويت  نقش کCنشھری  وتثبيت ارکان کCنشھرھا باشد فضاھای شھر

 ی مربوط به امکانات يک کCن شھر زمينه ھا نگران کننده ای در کليه  بميزان   شھرھای ما

يکی اينکه با تقويت ھمه   : مشخص  را در نظر دارد اساسی  تثبيتی دوھدف نچني .  آ نند فاقد

وتعيين کننده  شبکه  اصلی تحکيم اجزای برای قوام و ،  کCنشھرھا زمينه  »استاتوت «جانبه 

دوم اينکه تثبت فوق بتدريج باعث  تثبيت نسبی اکولوژی کار در کل . فراھم ميگردد  ، شھرھا

. بع ان بخش روستائی خواھد شد وحتی به ت بخش شھری  

.پيگيری نمود  دو محور از نظر ھدايت استقرارھای فضائی  ، اھداف فوق راميبايد در         

کليه نقاط شھری واقع در قلمرومنطقه ای در  تقويت روابط اقتصادی ، اجتماعی ، فيزيکی  -     

ان بداشتن کليه محدويت ھا ی کCن شھر ، وامکان ساخت ساز ھدايت شده در اين قلمرو وازمي



کنونی امکاناتی که ھم اکنون درکCن ی  ون محدويت ھاد سلبی ويادستوری کنونی تا جائی که ب

بپردازند  به ساخت وساز وجود دارند بسيج شده ودر محدوده منطقه کCنشھری ،  قوهالب ، شھرھا

  . 

 ایبر یاھم اوردن شرايط قانونھدف گيری نخست راميتوان بعنوان  فر ، بنابر اين          

.    تعريف کرد   )اينترا متروپليتان  (کCن شھری    ءطقهمنء  توسعه ھمه جانبه روابط درون

.   در اولويت نخست قرار ميگيرند  تقويت روابط بين مناطق کCن شھری ،  ازات انودوم وبم

 بعلت ،حتی  دليل  ر  بھل حا(لقوه ای که در کCنشھرھای ديگر ھم اکنون اتا امکانات ب

چون در غير اين صورت ممکن . د نوجودارد بموازات تھران بفعاليت بپرداز) سوداگری وغيره

. ع تھران از دست بدھند فاست در اينده ساير کCن شھرھا بخشی از جمعيت وامکانات خود را بن  

متروپليتان ويا  مناطق يری دوم درمرحله کنونی به تقويت روابط ميانگ بنا براين ھدف      

  .بگونه ای تنه اصلی شبکه شھرھای کشور محدود خواھد شد
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