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  مھدی کاظمی بیدھندی              

  

» شھر«رشد جمعیت  اُفت مدتی استکھ مسئلھ کاھش درصد رشد جمعیت کشوروھمچنین      

 .  مطرح شده است ھم یمتنوعنظرھای واظھار این رابطھ تحلیلرد بحث میباشد . درموران تھ

تبیین اصولی وقابل استناد پدیده مورد بحث ازاھمیت بسزائی برخوردار انجا کھ چگونگی از، اما 

صد رشد جمعیت علت کاھش در ،بیینی نمیتوان بدرستی مشخص نمود وبدون چنین ت ، بوده

برنامھ ریزی ھائی کھ  -اعمال شده برنامھ ریزی ھا  ، یجھزدائی ونتتھران بفرض دراثرتمرکز

  مھاجرت,, انچھ برخی این نتیجھ را -امده بھ اجرا در دود نمودن گسترش کالنشھریجھت مح

کھ تا اندازه زیادی  دارددیگری  علت اصلیمسئلھ ویا بعکس  ،بوده  نامیده اند !,,  معکوس

        .مانده است ازنظردور

 و ھای اماریعللی کھ فقط بھ برداشت  ، علل واقعی این کاھش ادامھ بحث درباره چگونگی     

 شھر –حال واینده شھری  یھابرای سیاست گزاری ، محدود نگردد وضعیت این توصیفصرفا"

 اجتماعی ،وعالوه بران برنامھ ریزی درسایربخشھای اقتصادی  –شھری وبرنامھ ریزی  سازی

    . دارداھمیت بسیارتعیین کننده ای ر کشو

تبیین در ، رفتھامارفراترمبتنی بر فا"صرتوصیف این مسئلھ بصورتیکھ ازجھت امکان طرح     

وضع  ھایواقعیت یا و فضائی -جمعیتی ، سیاسی وفیزیکی  -ان تواما" ابعاد اقتصادی ، اجتماعی 

پرفراز  ین مرحلھ ازتوسعھاند کھ بفرض تحوالت جمعیتی کشوردرشومطرح  بگونھ ایموجود ، 



 است ضروری ؛شده باشد  زه کتریاکاریا و» یابیخصلت « بیش ازنمایش اماری ،  نونشیب ا

تامل دران ، درحد اغازپیش از ، میبایدبا توجھ بھ ھدف فوق نظرداشت . نکات چند ی را در

  .  وجھ نمودتمطرح ویا رایج شده اند درکشوراین زمینھ در کھ یامکان بھ نظریات

 بعضا" کھمھمی نکتھ بسیار -صد رشد جمعیت کاھش در - مورد نخستدر : بنظرمیرسد      

میتواند  ایکھ نکتھ - مشاھده میشود کشوردر شده رداشت ھای رایج، درباین پدیده تبیین در

منفی شدن شتاب  -: گوئی این پدیده  این استکھ - درنھایت موجب توھمات بسیاری گردداحتماال"

این نحوه . ما است کشوربھ فقط منحصر –ان  افزایشصد مداوم درکاھش نتیجھ د جمعیت ودررش

، موجب  پذیرفتھمھ جانبھ  تبیینصورت یک ب انرا نمیتوان ، ن با مسئلھ گذشتھ ازانکھمواجھ شد

خواھد شد . نیزان ،  وسیاسیاجتماعی  اقتصادی ،روندھای  ویژگیھای ساختاریبھ  ای توجھکم 

ه بصورت ال توسعھ امروزرجوامع درحکھ بویژه د» شھرنشینی«عدم توجھ بھ روندفرضا"

   .گرفتھ میشودنظردرعیت این جوامع مصد رشد جدریا افزایش شاخص اصلی تبیین کاھش 

ھای کشورکلیھ صد رشد جمعیت درکاھش در :داشت توجھ بھ این مھم باید  ، راینب ابن      

درصد جمعیت بخش  یا اینکھ، مشابھی برخوردارند  نسبتا" سطح توسعھدرحال توسعھ ایکھ از

صد رشد ویا در ؛ بودهیکدیگرھمانند بیش کم وبھ کل جمعیت جوامع انھا شان نسبت  شھری

صد جمعیت شھری بفرض اگردر. است مشابھ یکدیگر ، با تفاوتی جزئی ،کاھش جمعیت انھا نیز

 ،را درنظر بگیریم  براورد میشودصد در 75تا 70بین کشورنسبت بھ کل جمعیت کھ ایران 

صد جمعیت کھ در، پرویھ ، مکزیک ، کلمبیا ترک: کشورھای دیگرنظیردر مالحظھ خواھد شد :

، درصد رشد گیاھی  بودهایران صد جمعیت شھری حد دردر، با اختالفی جزئی  شھری شان

یا بفرض در مورد  .ایران است جمعیت کنونی مشابھ بادرصد رشد این جوامع نیز کامال"جمعیت 

( بترتیب  80ھم اکنون بیش از  جمعیت بخش شھری انھارژانتین  ویا برزیل کھ درصد آ

 0،9درصد کل جمعیت این کشورھاست ، درصد رشد جمعیتشان بترتیب : )  81و84

صد رشد وزه شتاب رشد جمعیت شان منفی ودره ، امرجوامع نامبردء ھمھ.  درصد است1،1و



سن ایران در، حال ما بگوئیم : چھ نشستھ اید  در صد است ! 1.5 تا  0.9جمعیت انھا بین  

 ، خوب است .  شدهبسیارمحدود تر، ت بھ داشتن فرزند بیشترباال رفتھ ویا رغب ازدواج جوانان

وضع بھ ھمین منوال ،  حال شھرنشینی انددر ھمھنوزجوامع انھا توسعھ کھ  درحال در کل جھان

 ند :نگفتبرخی  صد بود ؛ در 3ازجمعیت باالتر صد رشدانقالب کھ در مگردرسالھای اولیھ است !

صد درنان دھد ، جمعیت زیاد شد ! مگردرھمان سالھا انکس کھ دندان دھد ھر ھ شدگفت ، چون

: گفتھ بودند  انھا ھم ھمھاحتماال"پس   ؟بود نحال توسعھ باال سایر جوامع دررشد جمعیت در

، ویا اینکھ   !؟افزایش یافتصد رشد جمعیت شان دردر نتیجھ  ،ھرانکس کھ دندان دھد نان دھد

 بفرض بھ شدت پائین امد ،جمعیت صد رشد رھنگامیکھ درھمھ این جوامع ددردھھ ھای بعد، 

لوگیری جرسی بھ امکانات تدسبرنامھ ھای تنظیم خانواده  ورا » اصلی« علت صاحب نظرانشان

انواع  ، ، برای جلوگیری ازافزایش جمعیت ھند دھھ ھای متمادیکشورمگری دانستند !؟ دارباراز

تشویق  برای را ، ریھ ھای بسیابودج ؛بھ اجرا درنیاورد  را برنامھ ھای تنظیم خانواده 

صد افزایش جمعیت اش را چرا تاکنون موفق نشده در.  ندادص اختصا، زادولد بیشترپیشگیری از

ھم میزان جمعیت شھری ھند نسبت بھ کل جمعیت ان بطور محسوسی کاھش دھد ؟ چون ھنوز

بھ کل جمعیت بخش شھری نسبت  درصد  46با کھ مانند کشورمصر!  درصد است 40از کمتر

کشورھائی  ،روھمانط صد کمتر نشده است .در 2از  درصد رشد گیاھی جمعیتشجمعیت ان ھنوز

انھا درصد نسبت بھ کل جمعیت  25تا   20 بین مانند اتیوپی وافغانستان کھ باجمعیت شھری 

باید یاد اورشد دراین مورد تنھا استثنا در صد است. البتھ   3بیش از شانجمعیت  صد رشددر

درصد جمعیت روستائی ، با اعمال محدویت   60بیش ازکھ باوجود  ؛چین است کشور جھاندر

   در صد کاھش داده است .  0،5 سطح تاصد کنونی رشد جمعیت اش  را درھای شدید ، 

بعلت  »عمدتا"«کاھش درصد رشد جمعیت نادرست را پذیرفتیم کھ ، ھنگامی کھ این باور     

نھ افزایش شھرنشینی ؛ دران ، ی بوده بارداریالت جلوگیری ازظیم خانوده  وتسھبرنامھ ھای تن

وعدم ارائھ امکانات   یری ازبرنامھ ھای تنظیم خانواده صورت خواھیم پذیرفت کھ با جلوگ



بسیاری در ایران امروزه  ھمانگونھ کھ !  افزایش خواھد یافتبارداری ، جمعیت از جلوگیری

 در ، ای برنامھو وطرح ھ این واقعیت کھ ھیچ سیاستبدون توجھ ب انھم ، چنین میپندارند !؟ 

موجب افزایش درصد تا کنون بطورمحسوسی   ، کشورھای دیگری کھ با این مسئلھ مواجھ اند

داشت با امکان  سیاری انرا نادیده میگیرند . اگربھمواره  واقعیتی کھ  نشده است !رشد جمعیت 

مانع ویت وممنوعیت ھای مختلف ، میتوان ، دستور و اعمال محد این ویا ان سیاست گزاری 

لمان حاضر بھ پذیرش بیش از یک میلیون پناھنده آکشور  ؛ بفرض شد کاھش درصد رشد جمعیت

امروزه تنھا راه  چونچرا ؟ شد ! انھم باھمھ مشکالت سیاسی ان نمی - 2015درسال جاری  -

رشد منفی جمعیت اویکاھش درصد رشد با  کھ معیجوا، درجھت ترمیم کاھش جمعیت موثر

سالھای میانی دھھ روسیھ از فدراسیونبفرض   ! استپذیرفتن مھاجرازجوامع دیگر ،مواجھ اند

علیرقم تشویقھای بسیاری میلیون نفر کاستھ شد ! انھم  5طلق رموجمعیت اش بطاز 2010تا 90

  ارائھ شد . کھ برای فرزند بیشتر

 رابطھ با افزایش شھرانرآ درت باید حتما" بھرحال درمواجھ شدن با مسئلھ کاھش جمعی        

 با طرح علل نظر داشت .در جامعھنشینی ویا افزایش جمعیت بخش شھری نسبت بکل جمعیت 

ھمھ عللی کھ  چون افزایش شھرنشینیاختالل ننمود ! را دچار ی پایھبرداشتھا ، فرعیجزئی و

مانند  - رددگ حمطرواند میت صد رشد جمعیت ، بصورت پراکنده وجزئی دررابطھ با کاھش در

  را شامل میشود . غیره و جوانان سن ازدواج ، باال رفتنفرزند بیشتر داشتن بت بھغکاھش ر

شرایطی کھ منفی این استکھ در ، صدد مطرح نمودن ان ھستماکنون انچھ دراین نوشتھ در     

بھ  کشور جمعیت صد رشددھھ ھای اینده دردردامھ داشتھ وبودن شتاب رشد جمعیت جامعھ ا

تا ان زمان برجمعیت بخش  واقعیت این استکھ :اما   .حتی منفی خواھد شد ویا  رسیده صفر

درصد کل  90شھری کماکان افزوده شده واین افزایش تا رسیدن جمعیت بخش شھری بھ بیش از 

   ادامھ خواھد یافت . کشور جمعیت 



ھان درحال توسعھ با جزئی واقع گرایانھ ایست کھ کل جتصویر ، انچھ مطرح گردید      

تصویری کھ اموزه اکثر مراکز تحقیق وپژوھش  .اختالفات زمانی ومکانی باان مواجھ است 

وسازمانھای بین المللی ھمچون ، اسکان بشر ھم بران تاکید دارند .  بگونھ ایکھ باید گفت : 

    !یک استثنا نیست بھ ھیچ وجھ  این زمینھ کشورماھم در

چون  ؛نیست صد رشد جمعیت کشور، پرداختن بھ علت یابی کاھش دراین بحث ھدف اما      

محترم جمعیت شناسان ھمھ جانبھ وسپس تئوریزه نمودن ویژگیھای ساختاری انرا  ھایپژوھش

 شناسائی وازمون طرح این بحث توجھ ،از ھدف بعھده داشتھ ودرانجام وپیگیری ان فعالند .

تھران » شھر «جمعیت درصد رشد در اخیر رمورد کاھشرداشتھا ونتیجھ گیری ھای رایج دب

پرسشھائی  .این زمینھ است قابل دفاع برای پرسش ھای مشخص درھدف یافتن پاسخھای  است .

  چون :

نتیجھ شتاب منفی وکاھش ، درسالھای اخیر،  تھراندرصد رشد جمعیت شھرایا کاھش  -     

  ھرزمان بیشتردرصد رشد گیاھی جمعیت کل کشوراست ؟

بخش شھری ما عبارت  ءھ باتوجھ بھ وضع موجود,, کمھاجرت معکوس! ,,ایا  تھران با  -     

  مواجھ است ؟  من دراوردی ای بیش نیست 

اظھار نظرھا وپژوھشھائی کھ در این ، دراکثردیگری دارد کھ  لعلویا اینکھ این کاھش  -     

       د ؟ند ، نادیده گرفتھ میشونزمینھ ارائھ میشو

کثراظھار نظرھا انحوه مواجھ شدن  :نمیباید ناگفتھ بماند  نکتھ مھمی کھاین رابطھ اما ، در       

مسئلھ دیدن » وارونھ «  بعضا بصورت انرا میبایدبا پوزش بسیارانچھ  . با این مسئلھ است

 مشخص اغاز» طرح مسئلھ ای«با  کھ مطالعھ نمودم ،ی ئپژوھشھاچون اکثردانست ! چرا ؟ 

 پژوھش نظریھ پردازی شده مبتنی برپیش فرضھای  - ی قابل استنادپیش فرضھا  اغلب! نمیشوند

   داده اند .» توھم«توام با  وذھنیت ھایھا بھ پیش داوریجای خود را - ھای ھمھ جانبھ 



مسئلھ ایست کھ صد رشد جمعیت تھران لھ کاھش درمسئ:  گفتنخست باید   سشدرمورد پر     

.  جستجونمودکشور» بخش شھری «تحوالت درقبل ازھرگمانھ زنی ،  بھرحال، باید علل انرا

کماکان ادامھ خواھد داشت ! جمعیت کشورکل شھری درافزایش سھم جمعیت بخش  کھ ، ازانجا

کشوررا باید دررابطھ با مھاجرت  کالنشھرھایتحوالت جمعیتی شھرتھران ویا سایر ، بنابراین

درون بخش شھری در جمعیتی ھایبیشترجابجائی،  امروزهوھمچنین بھ شھرھا  انروستائی

تھران را سالھای اخیردرصد رشد جمعیت شھرکاھش  ،بنابراین .  مورد مطالعھ قرار دادکشور

دانست ؛ ھرچند چنین گیاھی جمعیت کل کشورنمیتوان مستقیما" ناشی ازکاھش درصد رشد 

، ری کشورمعیت بخش شھافزایش جھمانگونھ کھ شاھدیم ، چون . کاھشی کامال"بی تاثیرنباشد

   تتتتتتتتتتت کماکان ادامھ دارد. –کالنشھرھا  –انھم باگرایش بھ استقراردرتجمع ھای جمعیتی 

اکثر :  گفتمیتوان ان تامل نمود ؛ کھ باید با دقت وحساسیت کافی در دوم ، مورد پرسشدر       

عمدتا" براین باورند کھ  ارائھ شده ،قوالت پژوھشی کھ درسالھا اخیربرداشتھا ، تحلیل ھا وم

یت جابجائی جمعتھران واحتماآل" کالنشھرھای دیگرکشوربا گرایش بھ کاھش تمرکز، وگوئی 

پدیده ایکھ معموال" انرا تحت عناوینی چون  .مواجھ اند ، ھرھا شاز کالن خروجبھ  وفعالیت ھا

برخی محدودیت یجھ نت کھتا جائیانھم  عنوان مینمایند .زی,, ویا ,,مھاجرت معکوس,,ی,,شھرگر

تمرکزدائی  توفیق درامرالبتھ مبتنی توھمی ،  ءباشوق، شھرھارا رش کالنگستدرھای اعمال شده 

  ایا واقعا" چنین است ؟  !  میدانند 

را میتوان مشاھده نمود : زیراین زمینھ ، نکات در ادامھ مطالعھ وتوجھ بھ نظریات رایج در     

مشخص وقابل دفاع »  لھء طرح مسئ«این مطالعات فاقد ثرانگونھ کھ قبال" مطرح گردید اکھم

 موجودمشکالت   مرتبا"شناختھ شده پنداشتھ وقبل ازھرچیز کم وبیش ااغلب انھا مسئلھ رھستند . 

را برجستھ مینایند ، انھم بدون اینکھ تحلیل مشخصی ازعلل شکل گیری این تھران کالنشھردر

تمرکز بیش از,,حد ,, یا افزایش ,,بیرویھ ,,  :زعم انھا کھ بمشکالتی  مشکالت  را ارائھ دھند . 



اھداف : اگرعتقدند م، دانستھ بدون برنامھ وھرج ومرج  وضع موجود رامیباشد . جمعیت شھر

   !؟مشکالت کنونی مواجھ نبودیم ، با مربوط بھ تمرکززدائی از پیش تعیین شده یا میشد 

ژوھشھای ھمھ جانبھ ونظریھ پ فقدان:  تاکید داشت  برانطمینان ا انچھ میباید باباره  ینادر    

این زمینھ با نبود ، نظریھ پردازی ھای پایھ ایست کھ کارشناسان ما را اغلب درپردازی شده 

ھشھایشان اغلب لزوم طرح مسئلھ مشخصی ، کھ وپژمطالعات وموده وبھمین علت درمواجھ ن

را  »وضع موجود «فضائی  –یکی جمعیتی ، سیاسی وفیز -وانب اقتصادی ، اجتماعیجھمھ 

ب میشود نتیجھ گیری ھا باواقعیات جنادیده گرفتھ میشود . این مسئلھ مھم مو لحاذ نموده باشد ،

درصد  کاھشداشتھ باشند . بھمین علت ھنگامیکھ  بفرض با  ، ظاھریموجود ارتباطی وضع 

ھاجرت  معکوس,, ، ,,م رشد جمعیت شھر مواجھ میشوند ، بگونھ ای کامال" کلیشھ ای انرا

سابقا" برای توجیھ  ,,کالن شھر گریزی,, وامثالھم کھ بعضا درمتروپل ھای جوامع غربی ، 

  ، دانستھ اند.شده اند خاصی مطرح  ردامو

زمینھ کاھش درصد رشد جمعیت ررسی ومطالعھ نظریات رایج شده درکشوردردر ادامھ ب      

جھانی شدن  معموال" فعالیت چون درعصر :معتقدند از سروران محترم تھران برخی » شھر«

ھای خدماتی  عمدتا" بھ فعالیتشان  کالنشھرھا فعالیت ،ھای تولیدی از کالن شھرھا خارج شده 

چنین گرایشی د رشد جمعیت تھران نیز بعلت ظھورصمحدود خواھد شد . دراینصورت کاھش در

   ؟ر تھران است ! شدن شھ,, گلوبال ,, جھانی  نشانھ ھاییعنی این کاھش  ؟است !

یک ھ ادامھ این بحث ودر واقع ازمون برداشت ھای رایج فوق الذکر میباید باز اکنون پیش     

مورد گرایشھای ه مطالعات وپژوھشھای وسیعی کھ درامروز :نکتھ بسیار مھم اشاره داشت 

مبین حال توسعھ انجام شده ومیشود ، جھان در یکالنشھرھارار جمعیت وامکانات درسطح استق

 جابجائیبخش شھری برخی ازجوامع درحال توسعھ بانوعی تغییردر :کھ ھستند این واقعیت 

درصد : ؛ انھم بدین صورت کھ اند مواجھ جدیدی  جمعیت وامکاناترایش استقرارآجمعیتی ویا 

ازدرصد افزایش جمعیت ھزارنفر 500تا 100وھزارنفر 100شد جمعیت مراتب شھری تا ر



مھاجرت بھ کالنشھرھای بزرگ شی گرفتھ ودرواقع بانوعی کاستھ شدن ازشھرھای اصلی پیکالن

    .اندمواجھ  -شھرھای کوچک ومتوسط  - فوق الذکرشھرھای مراتب جمعیت  شوافزای

این مراتب شھری جمعیت صد رشد ایش درپیشی گرفتن افز واقعیت این استکھ :اما       

اتب شھری این جوامع را شامل نمی شود مر بیک سان کل کالنشھرھا درصد افزایش جمعیت از

نکتھ دیگری    قرار دارند ! شھریطقھ کالنمنمربوط بھ شھرھائی استکھ در بلکھ این افزایش  ؛

بازھم درھمھ کالنشھرھای جھان  کھ در این رابطھ قابل ذکر است این استکھ   : نخست این پدیده

 ای حال توسعھمتعلق بھ جوامع درنشھرھای مذکور حال توسعھ مشاھده نمیشود ؛ بلکھ کالدر

این جوامع شھرھای عمده کالن. ھستندکھ نسبت بھ سایرین دارای اقتصاد پیشرفتھ تری ھستند 

وسیع وپیشرفتھ تری برخوردارند . کالنشھرھائی ھمچون صنعتی نسبتا" مجموعھ ھایاز

رحال د ورھادر این کشصاحب نظرانی کھ در این اواخر برخی از سائوپائولو دربرزیل .  اما

مقایسھ ر اصلی درکاھش درصد افزایش جمعیت کالنشھ - میباشندپژوھش وارزیابی پدیده مذکور

را کامال" ناشی ازگرایش برخی  –صد افزایش مراتب  شھری کوچک تر ی گرفتن دربا پیش

از کلیشھ  –مذکور ندانستھ کوچک ومتوسط  مراتب شھری ازواحد ھای تولیدی بھ استقراردر

طرد  نتیجھ نراآ عمدتا"  -اشتھای ارائھ شده در کشورھای پیشرفتھ فاصلھ گرفتھ نمودن برد

، دردھھ ھای پایانی سده گذشتھ سیاست ھای نئولیبرالی عمال تشدید شده ، ناشی ازا اجتماعی

   میدانند .  

: انچھ تھران باید گفتما در مورد چگونگی پدیده کاھش درصد رشد جمعیت درکالنشھرا      

 حمطر،تھراندر ,,مھاجرت معکوس,,ویا  ,,شھرگریزی,,ین اواخرتحت عنوان گرایش بھ برخی ا

صد افزایش جمعیت در پدیده کاھش درچنین تبیینی از .واقعیت است دورازنادرست و مینمایند 

وضع موجود  ھایتھران وسپس ربط ان بھ گرایش جھانی شدن کالنشھرتھران مغایر با واقعیت

  است . 
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