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ناپايداري اجتماعي در بومشهر ايراني و آثار جمعيتي آن
مصطفي محمدي

دهچشمه*

چكيده
شهر و شهرنشيني در آغاز سدة بيستويكم ،كه عصر پستمدرن ،عصر جهانيشدن ،عصر پستمتروپليتن و...
نام گرفته است ،در معرض تحوالت بنيادي كمّي و كيفي فراواني قرار گرفته است .تمدن كنوني بيشازپ يش
شهري شده و تحوالت جمعيتي و اليهبنديهاي اجتماعي ،پيامدهاي ناگواري را بر پيكر هستي اجتماعي وارد
آورده است .ابعاد سكونتگاههاي شهري روزبهروز پيچيدهتر و بهتبع آن مخاطرات انس اني در زيس تبومهاي
شهري متبلور شده است .درحقيقت امروزه ،در شهرها با نوعي مغايرت زمان روبهرو هستيم كه در آن:
 .1خانههاي بزرگتر داريم و خانوادههاي كوچكتر ،راحتي بيشتر و زمان كمتر؛  .2متخصص بيشتر و مشكالت
بيشتر ،داروي بيشتر و سالمتي كمتر؛  .3بيشتر خرج ميكنيم و كمتر داري م ،بيش تر ميخ ريم و كمت ر ل تت
ميبريم؛  .4ساختمان بلندتر و طبع كوتاهتر داريم ،بزرگراههاي پهنتر و ديدگاههاي باريكتر داريم؛  .5بيش تر
مينويسيم و كمتر ياد ميگيريم ،بيشتر برنامهريزي ميكنيم و كمتر اجرا؛  .6فرصت بيشتر و تفريح كمتر داريم،
تنوع غتايي بيشتر و تغتية ناسالمتر داريم؛  .7درآمد بيشتر و طالق بيشتر داريم ،منازل رؤيايي و خانوادههاي
ازهمپاشيدهتر داريم.
اين مقاله با رويكرد پاتولوژيك و روش تحليلي ،ميكوشد واقعيتهاي اجتماعي و عمدتًا چندبعدي حاكم بر
حيات شهرها ،بهويژه شهرهاي ايران در عصر پستمتروپليتن را تبيين كن د .يافت ههاي اي ن پ ژوهش نش ان
ميدهند كه تحوالت جمعيتي در دهههاي اخير و بهتبع آن توپوگرافي اجتماعي ناهمگون شهري ،مه اجرت،
جداييگزيني اجتماعي ،حاشيهنشيني و نارسايي در ارائة خدمات ،آسيبهاي اجتماعي و توجهنكردن به مقولة
مهندسي اجتماعي از مهمترين عوامل مخاطرات انساني در شهرهاي كشور است.
كليدواژهها :شهر ،ناپايداري اجتماعي ،مخاطرات انساني ،بومشهر ايراني.

* استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
دریافت 1391/12/5 :ـ پذیرش1392/3/12 :

m.mohammadi @scu.ac.ir
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مقدمه

تحوالت جمعیتي و پیامدهاي آن در مقیاس جهـاني ،ریشـه در بومشناسـي اجتمـايي كشـورها دارد.
امروزه در شهرهاي بزرگ با آنكه سطح زندگي و میزان مصرف باالتر از دیگـر نقـا اسـت ،بهسـب
رشد روحیة فردي و نبود احساس وابستگي بـه محـ و نداشـت ارتبـا و دوسـتي بـا همسـایگان،
هممحليها ،همشهريها و نبودن نظـارت بـر جامعـه ،بـه دلیـ بينـام و نشـان بـودن شـهروندان و
بخصوص سست بودن يقاید مذهبي ،ناراحتيهاي روحي و رواني و جرایم افزایشیافته و بسیاري از
انحرافات بروز كـرده اسـت تـا آنجاكـه امـروزه ،ميتـوان شـهرها را مكـاني پارهپـاره و دسـتخوش
هرجومرج دانست كه در آنهـا توجـه بـه مقولـة پایـداري اجتمـايي و حفـ تعـامتت ،بـه رؤیـایي
دستنیافتني تبدی شده است .ازنظر اجتمايي -فرهنگي آرامش از شهر ماشـی گراي امـروزي سـل
شده و نظم اجتمايي و رواني شهر بههم ریخته است .بزهكاري ،كجرفتـاري و جنایـت بـه شاخصـة
اجتمايي شهر بدل شده است و در محلههاي جدید شهري بـرختف گذشـته ،حیـات اجتمـايي بـه
مفهوم واقعي كلمه وجود ندارد و مراكز محلهها به مكاني براي تأمی نیازهاي مادي بـدل شـده اسـت
(شیعه ،1380 ،ص  .)33تضاد روزافزون شهر و روستا با افزایش جنبههاي پرزرقوبرق زنـدگي شـهر
فزوني یافته كه خود يام مهاجرپذیري شهرها در مقیاس كـتن گشـته اسـت ،درحاليكـه مهـاجران
بهسب

ریشهها و يتقههاي گوناگون فرهنگي بهنويي ،مسخ شهرها شـدهاند و يامـ شـك دهي بـه

توسعة فضایي شهر در قال

الگوهاي دینامیكي نامطلوب شدهاند.

امروزه در مقیاس جهاني و از منظر بومشناختي شـهري ،ایـ شـهر را بـا نـام شـهر پسـتمتروپلیت
ميشناشند .مجتهدزاده از شهر پستمتروپلیت بهسب

وجود موزاییكهاي فرهنگي و ناهمگني جمعیتـي

با ينوان كاسموپولیت ( )Coasmopolitanیاد ميكند (مجتهدزاده ،1383 ،ص  )12كه نزدیـكتری معـادل
فارسي ای اصطتح ،جهانشهر ميباشد .سوزان تامپسون در تحلی تغییرات اجتمايي -فرهنگي در ایـ
شهرها مفهوم جدیدي بهنام شهر چندالیه بهكار ميبرد (مهديزاده .)1383 ،اما آیا ميتوان از شهر ایرانـي
با نام شهري پستمتروپلیت نام برد؟ نكتة مهم دربـار شهرنشـیني درحـال گـذار و زاییـد اضـطرار در
كشور ما ای است كـه جنبـههایي از شخصـیت یـك شـهر پسـتمتروپلیت در ابعـاد ،انـدازه ،كالبـد و
فرایندهاي يمد بومشناختي اجتمايي ،در شهر ایراني مشاهدهشدني است ،امـا كـاربرد مطلـ و فراگیـر
ای ينوان براي شهر ایراني بهدور از ابهام نیست با وجود ایـ در كشـور مـا شهرنشـیني بـا آسـی هاي
اجتمايي فراواني روبهروست تاجایيكه امروزه ،در واژ شهر و شفا تردید ميشـود .فزونـي آسـی هاي
اجتمايي در شهرها يامـ شدتبخشـي بـه ناپایـداري اجتمـايي و فرسـایش روابـ انسـاني گشـته و
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یكپارچگي گذشته در شهرهاي كشور به خودمحوري تبدی شده است ،تاجایيكه بهسب

ركود روابـ

و همبستگيهاي شهري ،حیات شهرنشیني كشور در يصر پستمتروپلیت را يصر انجماد شـهري لقـ
ميدهند (رهنمایي.)1386 ،
 -1-1هدف تحقيق

شناخت يوام اثربخش در ناپایداري اجتمايي شهرهاي قرن بیستویكم با تأكیـد بـر شـهرهاي ایـران،
هدف اصلي ای تحقی است.
 .2دربارة پايداري شهري و ناپايداري اجتماعي

بومشهر زنده ،شهري است كه بتوان در آن زندگياي سالم تجربه كرد .فضایي كـه قابلیـت جابـهجایي از
مكاني به مكان دیگر را داشته باشد .ای شهر باید زیبا ،با ارزش و ام بوده ،دسترسي به محوطههاي بـاز
و فضاي سبز را امكانپذیر سازد همچنی حكم پلي ارتبـاطي میـان گذشـته و آینـد سـاكنان آن باشـد.
امروزه از تركی

آرمانهاي یادشده ،از شهر پایدار با نام شهر اكولوژیـك یـاد ميكننـد كـه بـه الگـووار

جدیدي در زبان يلمي ،بحث پایداري اجتمايي ،اقتصادي و فرهنگي تبدی شده و كالبدي نو پـیشروي
متفكران يلوم مختلف قرار داده است.
برانت لند واژ پایداري را كه براي نخستی بار بهطور رسمي در قالـ

الگـووار توسـعة پایـدار در

سال  1987و در گزارش «آیند مشترك ما» مطرح شد ،براي اداره و بهرهبرداري صحیح و كـارا از منـاب
پایه ،طبیعي ،مالي و نیروي انساني براي دستیابي به الگـوي مصـرف مطلـوب يرضـه كـرد (

Roseland,

 .)1997ای واژه امروزه ابعاد گستردهاي دربرميگیرد كه پایداري شهري از آن جملـه اسـت (محمـدي و
محمدي دهچشمه .)1385 ،واژ شهر پایدار دربردارند مفهومي گسترده اسـت .صـرافي بنیادهـاي شـهر
پایدار را در هفت بعد بررسي كرده است (صرافي )1380 ،كه يبارتاند از :اقتصاد شهري پایدار جامعـة
شهري پایدار سرپناه شهري پایدار محی زیست شهري پایدار دسترس شهري پایـدار زنـدگي شـهري
پایدار و مردمساالري شهري پایدار.
پایداري اجتمايي شهري مستلزم اقتصاد ،محی زیست و زندگي پایدار شهري و سایر ابعـاد پایـداري
است كه درمجموع از آن بهمثابة برابري دروننسلي و اصـ يـدالت اجتمـايي و برابـري بروننسـلي و
اص نس

آینده یاد ميكننـد (2002

 .)Register,درمجمـوع منظـور از پایـداري اجتمـايي همبسـتگي و

یكپارچگي اجتمايي ،كار و درآمد مناس  ،اكوسیستم با ثبات ،در دسترس بـودن مسـك مناسـ

و بـا
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كیفیت ،شأن شهروندي و مشاركت در امور شهر ،امنیت و رفاه (در ابعاد گوناگون) ،برابـري و تعـادل در
داشت مكان ،دسترسي به امكانات و خدمات موردنیاز و ...است.
پایداري اجتمايي متشك از اولویتهاي زیر است:
 .1نیازهاي اساسي به غذا ،سرپناه ،آموزش ،شغ  ،درآمد و همة شرای زندگي
 .2يدالتخواهي و مساواتطلبي
 .3افزایش رفاه فیزیكي ،ذهني و اجتمايي
 .4حف میراث فرهنگي و زیستي
 .5مردمساالري و مشاركتپذیري (شكوئي و كاظمي محمدي.)1381 ،
نكتة مهم اینكه مجموع ایـ ویژگيهـاي آرمـاني و اكولوژیـك را كمتـر ميتـوان بهصـورت جـام در
شهرهاي قرن بیستویكمي مشاهده كرد .مسائ و مشكتت اقتصـادي (فقـر ،بیكـاري و بـدكاري و،)...
اجتمايي (جرم و جنایت ،طتق ،ناهمگني جمعیـت ،قومیـتگرایي و )...و كالبـدي (وجـود بافتهـاي
ناكارآمد شهري ،زاغهنشیني و )...دستیابي به ای شرای متصور آرماني را مشـك كـرده اسـت .بـه نظـر
ميرسد كه مهمتری و شاخصتری معض شهرها امروزي دوگانگي و تضاد آن باشـد .شـك گیري دو
مدار سیستمي مجزا و با مرزبنديهاي پیدا و پنهان و الیهبنديهاي اجتمايي -اقتصـادي قابـ لمـ

در

شهرها كه يمدتاً از آن با نامهایي چون (شهر آفتابگیر و شهر برفگیر)( ،شـهر طـت و نقـره) و (شـهر
روشنایيها و شهر تاریكيها) یاد ميكنند (شكوئي ،1383 ،ص  ،)482گواهي است بر ایـ دوگانگيهـا
در شهرها .دوگانگيهایي كه در قال

دو فرهنگ ،دو كالبد و دو اقتصاد ميگنجند.

بدی منوال شاخصههاي ناپایداري اجتمايي در بومشهرهاي امروزي را ميتـوان در قالـ

نـاامني و

افزایش جرموجنایت ،ناهمگني و بیگانگي ،وندالیسـم ،قـانونگریزي و كجرفتـاري ،فزونـي آسـی هاي
اجتمايي چون بزهكاري ،خودكشي ،طتق و سست شدن بنیان خانوادگي ،فقر و تنگدستي ،بیكـاري و
بدكاري ،جدایيگزیني ،سازمانشكني اجتمايي و ناهمگني جمعیتي ،شـك گیري طبقـات و توپـوگرافي
ناهمگون اجتمايي ،بيمسكني ،بدمسكني و حاشیهنشیني ،تمركـز ،تـراكم ،پ افتـادگي فرهنـگ شـهري
(ترافیك ،آپارتماننشیني ،مشاركت) و ...مشاهده كرد.
 .3ناپايداري اجتماعي؛ ديدگاهها و نظريات

بررسي موضوع ناپایداري انساني (اجتمايي و اختقي) در شهرها و دالی افزایش و كاهش آن از لحـا
نظري سیر تاریخي نهچندان طوالنياي دارند .گذشته از پارهاي اشـارات تـاریخي و اجتمـايي ،در میـان
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آثار فتسفة یوناني و مورخان مسلمان ،اب خلدون براي نخستی بار به شـكلي يالمانـه ،موضـوع حیـات
اجتمايي را در شهر بررسي كرده است .وي در تبیی واقعیتهاي جـاري در حیـات شـهري و تخریـ
فرهنگ انساني و جایگزی شدن الگوهاي خاص از منفعتطلبي و فردگرایي و كاهش حمایت مشـترك
در قبال همدیگر ،دالیلي مانند :ماهیت زندگي مـدني در شـهرها ،فزونـي جمعیـت و رویـارویي متعـدد
شهروندان ،رشد فرهنگ رفاه و ت آسایي و رواج فرهنـگ خودخواهانـة برخاسـته از فرهنـگ شـكوه و

جتل شهري را ذكر ميكند (فكوهي ،1383 ،ص  .)40پارهاي از محققان چـون زیمـ  ،تـونی

و ورث

نیز به موض دگرگونيهاي بنیادي در اركان زندگي شهري و پیدایش اشكال جدیـد از مناسـبات شـهري

توجه كرده .نوشتة زیم ( )1905با ينوان «كتنشهرها و زندگي ذهني» و مقالة لوئی

ورث ( )1938بـا

ينوان «شهرنشیني باينوان شیو خاصي از زندگي» دو نمونه در تبیی رواب اجتمايي تغییرشـك یافتة در
شهرهاي جدید ميباشند .از نظر زیم زندگي شـهري مجمويـههایي از مبـادالت اسـت كـه در آن هـر
شخص ممك است ای پرسش را براي خود مطرح كند كه چه چیـزي نصـی

او ميشـود و ارزش آن

چه اندازه است و نتیجة ای فردگرایي از نظر وي فقدان احسـاس مسـوولیت و مراقبـت كـافي مـردم در
قبال همدیگر در شهرهاي امروزي است (موسوي .)1381 ،نگاه مكت

شیكاگو (در نظریات جدیـد) بـه

شهر ،كه از آن بهينوان محی شناسي شهري نیز یاد ميكنند ،نگاهي انتقـادي و بحـثبرانگیز اسـت .ایـ
دیدگاه با قیاس انداموارگي ،شهر را همچون پهنـهاي جغرافیـایي در نظـر ميگیـرد كـه در آن جریانـات
اكولوژیكي همچون جامعة گیاهي و حیواني رخ ميدهند .انگیزههاي اصـلي اجتمـايي توجیهكننـد ایـ
مكت  ،رشد سرسامآور جمعیت شهري ،ورود مهاجران ،ناهمگني جمعیـت ،جـدایيگزیني اجتمـايي و
درك معضتت روزافزون اجتمايي در شهرها است (توسلي ،1381 ،ص .)157
نگاه انتقادي بـه فراینـدهاي جمعیتـي حـاكم بـر حیـات شـهر در دیـدگاه نظریـهپردازان كتسـیك
بـا مبحـث جامعـه و اجتمـاع ،دوركـیم بـا مبحـث

اب خلدون با مبحث يصبیت و تجم گرایي ،تونی
همبستگي ارگانیك و مكانیك و زمی با مبحث حسـابگري شـهري و نظریـهپردازان معاصـر (پـارك بـا
مبحث اجتماع و جامعه ،ورث با شهرنشیني و شیو زندگي ،بـرگ بـا سـاخت اكولوژیـك شـهر و)...
درخور تأم ميباشند .جایي كه به نظر ميرسد ای نظریهپردازان با نگاه بدبینانـه و واق گرایانـه فراتـر از
ظرف مكان و مظروف زمان ،شهر پستمتروپلیت امروز را تصویر كرده و با آمال رفورمیستي ،ناپایـداري
اجتمايي موجود در شهر آن دوران و پستمتروپ امروز را به چالش كشیدهاند .درمجموع ،يلـ نظـري
ناپایداري اجتمايي در جوام شهري را ،كه در دیدگاههاي كتسیك و معاصر بـدان اشـاره شـده اسـت،
ميتوان در شك (شمار  )1نشان داد.
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شك (شمار  )1يل نظري ناپایداري اجتمايي در جوام شهري
 فرهنگي و تربیتي (بستر فرهنگي ،فرهنگ منطقهاي ،خردهفرهنگها ،فرهنگ خانواده) فردي (س  ،جن  ،تحصیتت ،يقاید ،تیپهاي شخصیتي ،ویژگيهاي جسمي ،ذهني ،رواني) اقتصادي (درآمدسرانه ،شغ  ،خ فقر ،هزینهها ،نرخ بیكاري)يل نظري مخاطرات انساني
در شهر

 اجتمايي (فرایندهاي جمعیتي ،بعد خانوار ،نوع خانواده «هستهاي یا گسترده») حقوقي (قوانی شهري ،حقوق شهروندي) مدیریتي (سیاست نظام مدیریتي در سطح كتن و خرد ،بهرهمندي از خدمات و امكانات) مكاني (موقعیت جغرافیاي شهر و مح زندگي ،منشأ جغرافیاي ساكنان ،جغرافیاي طبیعي شهر) -تكنولوژي (در اشكال گوناگون خود)

 .4چرا ناپايداري اجتماعي؟

در يصر پستمتروپلیت تصویر جدیدي از شهر مبتني بر شـناخت روابـ چندگانـة شـبكهاي در حـال
شك گیري است كه دوام و پایایي آن حاص رواب متقابـ و پویـایي زنـدگي اجتمايـات و گروههـاي
ناهمگ جمعیتي در شهر است .امروز دیگر مفهوم شهر خودكنترل ،یكپارچه و تكاندام در یك دنیـاي
چندگانه با رواب جهانيشده دوام چنداني نخواهد آورد .به نظر برخي پژوهشـگران ،شـهرهاي امـروزي
به پدیدههاي تجزیهشده ،چندگانه ،بينظم و آشوبناك تبـدی شـدهاند (تقـوایي و محمـدي دهچشـمه،
 )1385كه رویارویي آنان با آسی هاي اجتمايي امري اجتنابناپذیر است .امروزه كـاهش همبسـتگي و
انسجام شهري و شهروندي بـه ظهـور اشـكال گونـاگوني از ناهنجـاري و بیمـاري رفتـاري و حتـي در
سطحي باالتر ،پیدایش جرایم شهري و اختتل در نظام رواب جمعـي و كـاركردي منجـر شـده اسـت
افزایش میزان جرایم شهري ،فزوني میزان ناهنجاريهـاي رفتـاري و روانـي ،تغییـر كـاركرد خانوادههـا،
كاهش احساس مسوولیت مشترك اجتمايي و مشاركت شهري ،رواج فرهنگ فردگرایي و خودمحـوري،
فقدان انسجام و نظم پایدار در تعامتت انسـاني ،فزونـي فقـر و تضـاد طبقـاتي و مـوارد مشـابه متعـدد،
بهنويي مبحث ناپایداري اجتمايي را بازگو ميكنند .امـا بهراسـتي ریشـة ناپایـداري اجتمـايي بومشـهر
ایراني در چیست؟
1ـ .4تكنولوژي ارتباطات و اطالعات ( )ICTو مخاطرات انساني بومشهر ايراني

روند توسعة شهري در هزار سوم بهشدت متأثر از پیشرفتهاي تكنولوژیك قـرار دارد و بيشـك
ای تحوالت مؤثرتری يام سازماندهي به مناسبات شهري ميباشند .تكنولوژي جدید بـا انقتبـي
در نظام ارتباطات و اطتيات ،رواب اجتمـايي ،اقتصـادي و حتـي سیاسـي را بـه جریانهـایي در
كانالهاي الكترونیك تبدی كرده است كه در آن هرگونه تعامـ در شـهرها بـه مقولـههاي ظـاهراً
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بيمكاني تبدی شدهاند (ضرابي و رحیمي .)1382 ،در پرتو ای تحوالت جوامـ انسـاني خصـلتي
الكترونیك یافتهاند كه در آن مرزهاي واقعیت و خیال ،یا فضاهاي واقعي و مجازي درهـم آمیختـه
شدهاند و به تازگي آن را با نامهایي چون ( )e cityو ( )Cyber Cityميشناسند .در شهر الكترونیـك
فعالیتهایي از قبی بانكي (پرداخت قبوض ،انتقـال پـول و ،)...تجـاري (خریـد و فـروش كـاال)،
تفریحي (بازيهاي رایانهاي) ،آموزشي (مراكز آموزش مجازي) و ...بهصورت كـامتً الكترونیـك و
بدون كمتری تعام اجتمايي میان مردم انجام ميگیـرد كـه بـهرغم همـة محاسـ  ،زمینـة كـاهش
مناسبات اجتمايي ،انزواطلبي و فردگرایي را در میان ساكنان شهرها رواج داده است .ماشـی گرایي
قوام و اساس خانوادهها را برهم زده است بهاندازهاي كه دید و بازدیدها به ارتباطـات الكترونیكـي
( )E-mailو ارتباطات صـوتي (تلفـ ) محـدود شـده اسـت (شـیعه ،1380 ،ص  )33و خویشـان،
آشنایان ،فرزندان و والدی بهجاي ح

گرم حضور ،با یكدیگر ارتبـا غیرحضـوري یافتهانـد و

زمان براي متقات حضوري كمتر و كمتر شده است .پرسشي كه اینجا مطرح اسـت اینكـه آیـا مـا
آدمیان فق وسیلهاي براي تولید مصنويات خود هسـتیم ،مصـنوياتي كـه بهتـدریج بـر مـا پیشـي
ميگیرند و ما را به نیستي ميكشانند؟
 .4-2مروري بر رشد جمعيت شهري و تحوالت شهرنشيني در ايران

بررسي تحوالت جهان در چند دهة اخیر گویاي ای واقعیت است كه شهر و شهرنشـیني در آغـاز سـد
بیستویكم در معرض تغییرات بنیادي كمّي و كیفي قرار گرفته است .تمدن كنوني بیش از پیش شـهري
شده و ابعاد سكونتگاههاي شهري روزبهروز پیچیدهتر و بهتب آن معضتت و آسی هاي شـهري فزونـي
یافتهاند .نگاهي به رشد شهري و تحوالت شهرنشیني در كشور ،بیشتر گویاي ای واقعیت است چراكـه
گسترش شهرنشیني و رابطة آن با ناپایداري اجتمايي و اقتصادي از مشخصههاي الگوي توسـعة شـهري
كشور در چند دهة اخیر است .مهمتری روندهاي حاكم بر الگوي توسعة شهرنشیني و تحـول جمعیـت
شهري در يصر كنوني كه از يوام اصلي بروز ناپایداري اجتمايي نیز ميباشند ،يبارتاند از:
 .1رشد شتابان شهرها و جمعیـت شهرنشـی

 .2توزیـ نامتعـادل و نـاموزون جمعیـت شـهري در

شبكة شهرها.
تحوالت شهري برونزا كه يمدتاً شهرگرا و تمركزطل

ميباشند ،در سد اخیر تحوالت سـاختاري

شگرفي در نظام شهري و شهرنشیني ایران رقم زدهاند .بهطوريكه جمعیت شهرنشـی كشـور از حـدود
 20/6درصد در سال  1279به بیش از  68درصد در سال  1385رسـید و شـمار سـكونتگاههاي شـهري
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كشور نیز از  199كانون شهري در سال  1335به  1115كـانون شـهري در سـال  1385رسـید كـه ایـ
تحول ناشي از گسترش شتابان شهرنشیني در كشور است.
جدول (شمار  :)1سطح شهرنشیني و تحوالت شهري كشور طي دورههاي سرشماري  1335تا 1385
سال
1365
1355
1345
1335
ينوان
54/3
47
38
31/4
سطح شهرنشیني (درصد)
496
373
271
199
تعداد شهر ها

1385
68
1115

1375
61/3
617

منب  :مركز آمار ایران ،سرشماري 1385 - 1335
1115

1000

تع داد شهر ها

1200

800

617
600

496
373
271

400

199
200
0

سا ل1385

1375

1365

1355

1345

1335

نمودار (شمار  )1میزان شهرنشیني و تعداد شهرهاي كشور میان سالهاي  1385تا 1335

در ك  ،ویژگيهاي نظام شهرنشیني كشور را كه بر ناپایداري اجتمـايي بومشـهرها اثـربخش بودهانـد را
ميتوان ای گونه بیان كرد:
 .1افزایش شمار و انداز شهرهاي بزرگ و گسترش خارج از كنترل مجمويههاي شهري كشور
 .2شك گیري كانونهاي شهري كوتاهاندام بدون شخصیت شهري و روستایي شدن شهرها
 .3تفاوتیابي روزافزون شهر و روستا و يینیت آن در بازتوزی وسی جمعیت.
روند روبهرشد شهرنشیني در دهههاي اخیر ،همگـام بـا مهاجرتهـاي شـدید روسـتا ـ شـهري و
تحوالت اجتمايي ـ اقتصادي ،سیاسي و جمعیتي در نظـام شهرنشـیني درحـال گـذر و شـتابان كشـور،
انباشت چشمداشتهاي جدید در محی هاي شهري و فقدان روشهاي جایگزی اجتمـايي و فرهنگـي
و راهكارهاي فضاسازي نامناس

بر آن ،ياملي شد كه در شهرهاي كشور (بـهویژه كتنشـهرها) افـزون

بر توسعة فیزیكي و فضایي ناموزون ،به مقولة پایداري اجتمايي كمتر توجه شود تا بـدی ترتی  ،شـاهد
افول كیفي حیات اجتمايي شهرهایمان باشیم.
شاخصهاي مخاطرات انساني در بومشهرهاي ايران

امروزه در تحلی پویش خطرپذیري انساني در جامعة شهري ایران و بررسي دینامیزم شهرنشیني از جنبـة
آسی شناسي شهرها ،توجه به جریانات اكولوژیكي شهري ،مانند مهاجرت و حاشیهنشـیني ،نـاهمگني و
بیگانگي شهري ،دسترسي غیرمؤثر به خدمات اجتمايي و ناپایداريهاي رفتـاري ،همچـون كجرفتـاري،
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پرخاشــگري و وندالیســم ،ناپایــداري و گسســت در زنــدگي خانوادههــا ،مرزبنــديهاي اجتمــايي و
توپوگرافي ناهمگون شهري الزم مينماید.
نمودار (شمار  )2يوام شك دهي به ناپایداري اجتمايي در شهرهاي كشور

توپوگرافي ناهمگون اجتماعي در شهر

امروزه زندگي اجتمايي در كتن شهرهاي ما همـة مرزهـاي جغرافیـایي ،نـژادي و قـومي را درنوردیـده و
نوگرایي را براي شهروندان به ارمغان آورده است كه ای پیامد توأم با مسائ اجتمايي فراواني همچون وجود
فواص اجتمايي فزاینده در شهرها ،ساختار ناهمگ جمعیتي ،جدایيگزینيهاي فضایي و ...بوده است.
از ای منظر دوگانگي و بيقرینگي خاصي در نظام شهري كشور دیده ميشود بهنحوي كـه در نگـاه
كلي نظام ناموزون شبكة شـهري كشـور و از دیـدگاه خـاص ،شـهرهاي كشـور خـود بـهنويي گرفتـار
دوگانگيهاي اجتمايي -اقتصادي ،فرهنگـي و كالبـدي ميباشـند .وجـود الیهبنـديها و مرزبنـديهاي
اجتمايي در شهرهاي بزرگ كشور و پیدایش واژگاني چون «شمال شهر» و «جنـوب شـهر» گـواهي بـر
ای ادياست.
در جغرافیاي اجتمايي شهر ،توپوگرافي اجتمايي مبناي سنجش منزلت شـهروندي و جـدایيگزیني
اقشار مختلف ساك شهرها از یكدیگر است كه ممك است به دالی گوناگون صورت پذیرد .از نمونـه
شهرهاي كشور با توپوگرافي ناهمگون اجتمايي ميتوان به شهرهاي تهران ،اصفهان ،اهواز و همدان نـام
برد .توپوگرافي اجتمايي تهران با شیبي متیم از شمال به جنوب و توپوگرافي همـدان بـرختف بیشـتر
شهرهاي كشور از جنوب به شمال است (رهنمایي )1382 ،درحاليكه در شـهر اهـواز نیـز توپـوگرافي
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اجتمايي را ميتوان شمالي  -جنوبي دانست ،در شهر اصفهان توپوگرافي اجتمايي شهر حالتي غربـي ـ
شرقي ميیابد و شی

اجتمايي در شرق و غرب شهر به حداكثر خـود ميرسـد .توپـوگرافي نـاهمگون

اجتمايي بايت دو گونة متفاوت حیات در شهرهاي كشور ميگردد ،بهگونـهاي كـه از فرهنـگ شـهري،
رژیم غذایي ،آدابورسوم ،صـحبت كـردن ،شـغ  ،تحصـیتت ،درآمـد ،محـ زنـدگي و كـار ،میـزان
ارتباطات ،وجهة اجتمايي ،امكانات زندگي ،میزان قانونمداري و فرهنگ مشـاركت شـهروندان ميتـوان
موقعیت اجتمايي و مح زندگي افراد را تشخیص داد.
در دسترس بودن امكانات و خدمات از فاكتورهاي مهم تعیی كننده در منزلـت اجتمـايي شـهروندان
است .ای درحالي است كه بخش چشمگیري از جامعة شهري كشور نارسایي خدمات شهري را تجربـه
ميكنند .میزان باسوادي ،اشتغال ،بهرهمندي از شاخصهاي بهداشتي ،درماني و آموزشي ،برخـورداري از
خدمات شهري چون آب ،برق ،گاز ،تلف و ...از جمله نیازهاي جامعة شـهري كشـور اسـت كـه كمتـر
بهطور فراگیر بدان توجه شده است ،بهگونهاي كه با وجود پیشـرفتهاي چشـمگیر در زمینـة خـدمات
رساني شهري ،امروزه نزدیك  40درصد از شهرنشـینان از خـدمات بهداشـتي (زیربنـایي و روبنـایي) و
آموزشي بهینه بيبهرهاند (ابراهیمزاده و نصیري.)1385 ،
مهاجرت ،جدايي گزيني اجتماعي ،حاشيهنشيني و مخاطرات انساني بومشهر

مهاجرت در حكم پدیدهاي پیچیده با ابعاد اجتمايي ،اقتصادي و جمعیتي فراگیر اسـت (زنجـاني،1381 ،
ص )211فراگیر از آن جهت كه خاص قاره ،كشور یا منطقة ویـژهاي نیسـت ،ولـي در كشـور مـا ایـ
مهاجرتها بهسب

جهـتگیري آنهـا كـه يمومـاً پلكـاني و از روسـتاها و شـهرهاي كوچـك بهسـوي

شهرهاي بزرگ است ،بیشتر يامـ شـكاف در سـاختارهاي شـهري ،ماننـد اشـتغال ،مسـك  ،سـاختار
اجتمايي جمعیت و ،...شده است .در تحلی پویش اجتمايي جامعة شهري ایـران طـي دهـههاي اخیـر،
بررسي نقش مهاجرت در زمینهسازي براي پیدایش ناپایداري اجتمايي اهمیـت فراوانـي دارد .مهـاجرت
روستا -شهري در كشور ،همواره با آسی هایي در شهرها همراه بوده كه مهمتری آنها يبارت است از:
 .1آلونكنشیني و حاشیهنشیني در شهرها (اسكان غیررسمي)
 .2ایجاد ناهمگوني در بافت اجتمايي و فرهنگي جامعة شهري همزمان با روستایي شدن شهرها.
ازآنجایيكه حاشیهنشیني پدیدهاي است كه محصـول و نتیجـة مسـتقیم مهـاجرت شـمرده ميشـود
ازای رو ،شناخت آن و پدیدههاي مرتب نیز اهمیت فراواني خواهد داشـت .اسـكان غیررسـمي بهسـب
ایجاد فقر و گسترش آن و به مخاطره انداخت محی زیسـت و تحمیـ هزینـههاي سـنگی بـراي حـ
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مشكتت ،تهدیدي جدي براي پایداري و انسجام جامعة شهري به شمار ميآیـد .حاشیهنشـیني درواقـ
حاص اشتغال حاشیهاي مهاجران است كه با آن هرگز دستمزدشـان كفـاف یـك زنـدگي حـداق را در
درون شهر به آنان نميدهد (ايتماد ،1363 ،ص .)101
فرید زاغهها و حلبيآبادها و حاشیهنشـیني را اسـفبارتری شـك توسـعة درهموبـرهم و بيقـوار
شهرها ميداند (فرید ،1375 ،ص .)164درحاليكه بر اسـاس نتـایج سرشـماري سـال  ،1375در كشـور
 13359خانوار شهري حاشیهنشی بودهاند (يلياكبري .)1383 ،امروزه برآورد ميشود كه دستكم یـك
هشــتم از جمعی ـت شــهري ای ـران حاشیهنش ـی ميباشــند (ضــرابي و همك ـاران .)1384 ،از مهمتــری
ویژگيهاي حاشیهنشیني در كشور ما وجود سكونتگاههاي نامتعارف و خودانگیخته در درون یـا مجـاور
شهرها با منشأ روستایي و دهقاني آنان است .تحقیقات صورتگرفته در شهرهاي بزرگ كشور ،همچـون
تهران ،تبریز ،مشهد ،اصفهان ،اهواز و بندريباس حاكي از ای واقعیت است كـه همـواره بـیش از هفتـاد
درصد از حاشیهنشینان از مهاجران روستایياند (مشهديزاده ،1381 ،ص  .)132ویژگيهـاي حاشیهنشـینان
در كشورمان كه به ناپایداري اجتمايي هرچه بیشتر شهرها دامان زده است يبارت است از:
 .1مسك سازي شتابزده ،توس استفادهكنندگان بهسب

نداشت پروانـة سـاخت و محیطـي بـا كیفیـت

پایی زندگي و كمبود شدید خدمات و زیربناهاي شهري (وزارت مسك و شهرسازي)1382 ،
 .2پیوستگي يملكردي و گسست اقتصادي ،اجتمايي ،فرهنگي و كالبدي با شهر اصلي
 .3منشأ فرهنگي روستایي با سطح سواد و آموزش پایی و بیكاري ،بدكاري و ناكاري
 .4تركی

جمعیتي جوان با ضری

آسی پذیري باال و بعد خانوار ،تـراكم در واحـد مسـكوني و رشـد

فراوان جمعیت
 .5فقر مادي و فرهنگي و در نتیجه گوشهگیري و انزوا.
از مهمتری

پیامدهاي حاشیهنشـیني در شـهرهاي كشـور جـدایيگزیني اجتمـايي(segregation

است كه در ای حالت حاشیهنشینان در محلههایي بهطور خودجوش (متناسـ

)social

بـا اشـتراكات) سـاك و

الگوي دینامیك ناموزوني را بر توسعة شهرها و اشغال زمی تحمی كردهاند .از جمله شـهرهایي كـه بـه
تأثیر از رشد برونزاي جمعیت گرفتار الگوي توسعة فیزیكي ناخواستهاند ،ميتـوان بـه شـهرهاي تهـران،
اهواز ،مشهد و تبریز اشاره كرد.
شك (شمار  )2جدایگزیني اكولوژیكي ،شك گیري طبقات و ناپایداري اجتمايي در شهرهاي كشور
ناپايدار
ي
اجتماعي

طبقات و
گروههاي
اجتماعي

جدايگزين
ي
اجتماعي

جدايگزين

مهاجر

ي مكاني

پذيري
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در نتیجه باید گفت جدایيگزیني اكولوژیكي در شهرهاي كشور يمدتاً بـا جـدایيگزیني مكـاني یـا
فاصلة فیزیكي (حاشیهنشیني) در ارتبا است كه سرانجام كار بـه جـدایيگزیني اجتمـايي ،شـك گیري
طبقههاي اجتمايي -اقتصادي و ناپایداري اجتمايي شهر انجامیده است.
آسيبهاي اجتماعي و ناپايداري اجتماعي در شهر ايراني

شك گیري نابهنجاريهاي اجتمايي ،همچون سرقت ،قت وغـارت ،قاچـاق ،خودكشـي ،فحشـا ،ايتیـاد،
الكلیسم ،وندالیسم و نظایر آنها را كه بهمثابة كجروي و انحراف در هنجارهاي اجتمايي در شهرها تلقـي
ميشوند ،ميتوان با ينوان آسی هاي اجتمايي جامعة شهري نـام بـرد .پـرداخت بـه مبحـث ناپایـداري
اجتمايي در جامعة شهري كشور ،بهویژه زماني ضرورت بیشتري ميیابد كه حجم كجرفتاريهاي مـردم
از سقف تحم جامعه فراتر رود و نگرانيهایي ایجاد كند ،گویي كتنشهرها آسـتانة تحمـ و گذشـت
شهروندان را كاهش دادهاند .در زمانة موجود كـه برخـي هنجارشـكنيها ،از جملـه تخلفـات راننـدگي،
سرقت ،نابهنجاريهاي اختقي ،اختتس و رشوهخواري ،تقل  ،ايتیاد به مواد مخـدر ،ایـدز ،كودكـان و
زنان خیاباني ،از حد معمول و آشناي جامعه فراتر رفته و نرخ فزایندهاي یافته است ،ای پرسـش مطـرح
ميشود كه چرا مردم ای همه كجرفتاري ميكنند؟ (محسني تبریزي.)1374 ،
امروزه در بخشهاي مشخصي از شهرهاي بـزرگ كشـور نمونـههایي از آسـی هاي اجتمـايي
بهروشني مشاهده ميشود .مح هایي براي خریدوفروش مـواد مخـدر ،محـ اجتمـاع ولگـردان و
جدال و درگیري آنـان ،مح هـایي بـراي فسـاد و فحشـا و . ...آمارهـا نشـان ميدهنـد كـه میـزان
آسی هاي اجتمايي در كتنشهرهاي كشور رو به افزایش است .چنانچه در دور هشتسـاله -75
 1382میزان جرم و جنایت ثبتشده در مناط شهري استان تهران  67درصد افـزایش یافـت و در
ای میان از زندانیان كشور ،شهرهاي تهران با  11/7درصد و مشهد با  6/19از ك  ،بیشـتری شـمار
زنداني را دارا بودند (پوراحمد و همكاران.)1382 ،
طتق بهينوان یكي از آسی هاي اجتمايي كه در يرصة خانوادگي اتفاق ميافتـد ،از ناهنجاريهـاي
اقتصادي ـ اجتمايي و فرهنگي متأثر ميشود و متقابتً بر آنهـا اثـر ميگـذارد و نمـود واضـح ناپایـداري
خانوادگي است .دادههاي آماري نشـان ميدهنـد كـه طـتق از جملـه آسـی هاي اجتمـايي رشـدیافتة
شهرهاي كشور است بهگونهاي كه در سال  1370بیش از  33هـزار و در سـال  1378بـیش از  45هـزار
مورد طتق در جوام شهري كشور اتفاق افتاده است .بر اساس ای آمار شهرهاي استان تهران بـاالتری
میزان طتق را در میان جوام شهري كشور دارد بهگونهاي كه در شهرهاي اسـتان تهـران از هـر هفـت
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ازدواج و در شهر تهران از هر چهار ازدواج یكي به طتق ميانجامد .افزایش طتق بـهينوان یـك آفـت
اجتمايي در جوام شهري كشور ،سب

شد ایران جـزو چهـار كشـور پـرطتق دنیـا دسـتهبندي شـود

(يلياكبري .)1383 ،بررسيهاي صورتگرفته در مراكز استان كشور نشان ميدهد كـه بـهطور متوسـ ،
خانوادهها در همة ای شهرها بـا یكـي از انـواع خشـونتهاي خـانوادگي (فیزیكـي ،روانـي ،جنسـي و
ناموسي ،تهدید ،بیگـاري كشـیدن و )...روبهروینـد كـه از يلـ اصـلي ناپایـداري اجتمـايي خانوادههـا
ميباشند (وزارت كشور.)1383 ،
فقدان مهندسي اجتماعي شهري( )Social Engineeringو مخاطرات انساني در بوم شهر

اگرچه در كشور ما مسولة مهندسي اجتمايي بـهتازگي كـانون توجـه نظـري قـرار گرفتـه اسـت ،بـراي
نخستی بار پوپر( )Popperاز فیلسوفان قرن بیستم مكت

لیبرالیسم در كتـاب جامعة باز و دشمنان آن ،از

مهندسي اجتمايي نام برد.
مهندسي اجتماعي چيست؟

مهندسي اجتمايي نويي تفكر هنجاري ،هدایتكننده و حمایتگر است كه گذرگاه تـازهاي ميجویـد تـا
همة شهروندان بتوانند در سراسر شهر به زندگي شایستهاي دست یابند و بـا ارائـة چـارچوب جدیـدي
كمبودهاي جامعة شهري در ارتبا با ساختار فیزیكـي ،اجتمـايي و اقتصـادي شـهر را نمایـان و يامـ
تعادل بخشي میان ساخت فیزیكي و اجتمايي شهر شود و درحقیقت ،نـويي ايتـراض صـلحآمیز بـراي
بساماني حیات اجتمايي در شهر است (1999

گروههاي ویژ اجتمايي و ایجاد ح

 .)Cowling,درواق زیستپذیر كردن محی شهري بـراي

امنیت ،آسایش و زیبایي هدف ای رویكـرد و نگـاه ایـدئولوژیك

به مناط شهري و برخورد با مسائ شـهري از موضـ سیسـتمي رویكـرد غالـ

آن را شـك ميدهـد

(تقوایي .)1385 ،درحقیقت ،مهندسي اجتمايي در شهر بـا رویكـردي رفورمیسـتي بـهدنبال اصـتحات
اجتمايي و برقراري يدالت فضایي فراگیر است و ابزار كاري آن نیز نويي برنامـهریزي گامبـهگام اسـت
كه در كشور ما كمتر بدان پرداخته ميشـود .توجـه بـه مقولـة مهندسـي اجتمـايي در كشـور مـا نقـش
چشمگیري در پایداري اجتمايي جامعة شهري دارد چنانكـه غفلـت از ایـ موضـوع یكـي از يوامـ
بسترساز ناپایداري اجتمايي جامعة شهري شمرده ميشود زیرا توجهنكردن به نیازمندي گروههاي سـني
و جنسي كودكان ،نوجوانان ،جوانان و پیـران و سـالخوردگان ،در نظـر نگـرفت نیـاز معلـوالن جسـمي
حركتي ،معلوالن اجتمايي (معتادان و بزهكاران) ،معلوالن ذهني رواني (بیماران روانـي ،معلـوالن ذهنـي
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و ،)...انباشت انتظارات جدید در محی هاي شهري و فقدان روشهاي جـایگزی اجتمـايي و فرهنگـي
(تفریح ،سرگرمي و )...و بيتوجهي بـه برنامـهریزي و توانمندسـازي ایـ گروههـا ،زمینـة انزواطلبـي و
جدایي ای اقشار را از جامعة شهري فراهم ميسازد و در نهایت ،ایـ كـار بـه پیچیـدگيهاي ناشـي از
ناپایداري اجتمايي در جامعة شهري دام ميزند.
نتايج و يافتهها

نس شهري امروز در يرصة رویارویي و برخورد با فرآوردههـاي تولیـد خـود ،ریسـماني بـر گردنشـان
ح

ميكنند كه روزبهروز گلویش را بیشتر ميفشارد و در آن شهروندان شاهد گونهاي تفكر آمیختـه بـا

تأسف براي گذشته ميباشند .امروزه در شهرهاي بزرگ كشور با آنكه سطح زندگي و میـزان مصـرف از
دیگر نقا باالتر است بهسب

رشد روحیة فردي و نبودن احساس وابستگي به محـ و نبـود ارتبـا و

دوستي با همسایگان ،هممحليها ،همشهريها و نبودن نظارت بر جامعه ،بهسـب

بينـام و نشـان بـودن

شهروندان و سست بودن يقاید مذهبي ،ناراحتيهاي روحي و رواني و جرایم افزایشیافتـه ،بسـیاري از
انحرافات شیوع و بروز كرده است .شك گیري مبناهاي ناپایداري اجتمايي در شـهرهاي كشـور را بایـد
در روند رو به رشد شهرنشیني و پیشرفتهاي تكنولـوژي شـهري دانسـت كـه يمـدتاً نـهتنها از درون
جامعة شهري ،بلكه يمدتاً متأثر از متغیرهاي برونزا شك گرفته است و مهمتری آنها مهاجرت روستا ـ
شـهري و بـهتب آن حاشیهنشـیني ،جـدایيگزیني اجتمــايي ،نـاهمگني جمعیـت ،توپـوگرافي نــاهمگ
اجتمايي و نارسایي در توزیـ امكانـات و خـدمات شـهري اسـت و در پـي آن شـهروندان بـا نـويي
پ افتادگي فرهنگي روبهرو شدهاند كه مصداق آن در فرهنگ ترافیك شـهري ،فرهنـگ آپارتماننشـیني
شهري ،فرهنگ مشاركت شهري و ...مشاهده ميشود .از سوي ،گسـترش سـطح و میـزان شهرنشـیني و
گرد آمدن موزاییكهاي فرهنگي در شهر ياملي براي فزونـي آسـی هاي اجتمـايي و دلهـره ،هـراس و
آشفتگي زندگي شهروندان و به خطر انداخت ستمت جامعة شهري شده است .همچنـی توجـهنكردن
به نیازمندي گروههاي مختلف اجتمايي در قال
اجتمايي در شهرهاي كشور سب

طبقات سني و جنسي و نپرداخت بـه مقولـة مهندسـي

تشدید ناپایدري اجتمايي شده است.

بهطور كلي ،ویژگي اصلي رویكرد شهري را ميتوان بر اساس نظریة تغییر اجتمايي تبیی كـرد .ایـ
دیدگاه براي ریشهیابي آسی هاي شهري به جاي نگاه از بیرون براي یافت يل بروز آسی ها ،بیشتر بـه
درون و ساخت اجتمايي ـ اقتصادي و فرهنگي جامعة شهري نگاه ميكنند.
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در ای باره توزی و تجهیز امكانات و خدمات در سطح شـهرها بـا توجـه بـه نیـاز شـهروندان مـان
يمدهاي در جلوگیري از تشدید تعارضهـاي شـهري و در نتیجـه فرسـایش روابـ انسـاني در سـطح
شهرهاست.
تعادلبخشي به رواب شهر و روستا براي افزایش ضـری
ضری

مانـدگاري جمعیـت روسـتایي و كـاهش

بازتوزی جمعیت ميتواند ياملي براي وحدانیت اجتمايي -فرهنگي روسـتا و شـهر و سـرانجام

پایداري اجتمايي آن باشد.
توجــه بــه مقولــة تعــادل در فضاســازي و يــدالت اجتمــايي در شــهرها و تعــدی نابرابريهــا و
دوگانگيهاي درونشهري و میانشهري ياملي براي توسعة پایداري اجتمايي در شهرهاست.
ریشهیابي آسی هاي اجتمايي و برخورد ساختاري با آن ،كشـف ریشـههاي جـرم نـه برخـورد بـا
مجرم ،و توجه به بحث آموزش و آگاهي خانوادهها و اقشار مختلف اجتمايي از آسی ها ،يام كـاهش
انحرافات و افزایش همبستگيهاي شهري است.
توجه به مقولة مهندسي اجتمـايي و نیازهـاي سـني ،جنسـي ،روحـي و روانـي ،جسـمي و ذهنـي
شهروندان و برنامهریزي اجتمايي همسو با برنامهریزي شهري ،افـزون بـر تحریـك دینـامیزم شـهري و
حضور اقشار مختلف جامعـه در فضـاي شـهرها ،يامـ بـاال رفـت میـزان رضـایتمندي شـهروندان از
مناس سازي محی شهرها ميشود و در نهایت اقدامي است در جهت افزایش پایداري شهري.
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