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 مقدمه

 .دارد كشـورها اجتمـايي شناسـيبوم در ریشـه ،جهـاني مقیاس در آن پیامدهاي و جمعیتي تحوالت
 سـب به ،اسـت نقـا  دیگـر از باالتر مصرف میزان و زندگي سطح آنكه با بزرگ شهرهاي در امروزه
 همسـایگان، بـا دوسـتي و ارتبـا  نداشـت  و محـ  بـه وابستگي احساس نبود و فردي ةروحی رشد
 و شـهروندان بـودن نشـان و نـامبي دلیـ  بـه ،جامعـه بـر نظـارت نبودن و هاهمشهري ها،محليهم

 از بسیاري و یافتهافزایش میجرا و رواني و روحي هايناراحتي ي،مذهب يقاید بودن سست خصوصب
 دسـتخوش و پـارهپاره مكـاني را شـهرها تـوانمي امـروزه، آنجاكـه تـا اسـت  هكـرد بروز انحرافات

 رؤیـایي بـه تعـامتت، حفـ  و اجتمـايي پایـداري مقولـة بـه توجـه آنهـا در كه دانست ومرجهرج
  سـل امـروزي گرايماشـی  شهر از آرامش فرهنگي -اجتمايي ازنظر است. شده تبدی  نیافتنيدست
 شاخصـة بـه جنایـت و رفتـاريكج بزهكاري، است. ریخته همبه شهر رواني و اجتمايي نظم و شده

 بـه اجتمـايي حیـات گذشـته، بـرختف شهري جدید هايمحله در و است شده بدل شهر اجتمايي
 اسـت دهشـ بـدل مادي هاينیاز تأمی  براي مكاني به هامحله مراكز و ندارد وجود كلمه واقعي مفهوم
 شـهر زنـدگي وبرقپرزرق هايجنبه افزایش با روستا و شهر روزافزون تضاد (.33 ص ،1380 )شیعه،
 مهـاجران كـهدرحالي اسـت، گشـته كـتن مقیاس در شهرها مهاجرپذیري يام  خود كه یافته فزوني

 بـه دهيشـك  يامـ  و اندشـده هاشهر مسخ نويي،به فرهنگي گوناگون هاييتقه و هاریشه سب به
 اند.شده نامطلوب دینامیكي هايالگو قال  در شهر فضایي توسعة

 ت یمتروپلپسـت شـهر نـام بـا را شـهر  یـا ،يشـهر شناختيبوم منظر از و يجهان اسیمق در زهامرو
 يتـیجمع يهمگننا و يفرهنگ هايییكموزا وجود سب به یت متروپلپست شهر از مجتهدزاده شناشند.مي
 معـادل تری یـكنزد هك (12 ص ،1383 زاده،)مجتهد ندكمي ادی (Coasmopolitan)ت یاسموپولك ينوان با

  یـا در يفرهنگ -ياجتماي راتییتغ  یتحل در تامپسون سوزان .باشدمي شهرجهان اصطتح، ی ا يفارس
 يرانـیا شهر از توانمي ایآ اما (.1383 زاده،يمهد) بردمي اركهب هیالچند شهر نامهب يدیجد مفهوم شهرها

 در اضـطرار د ییـزا و گـذار حـالدر ينیشهرنشـ بـار در مهم تةكن برد؟ نام ت یمتروپلپست يشهر نام با
 و البـدك انـدازه، ابعـاد، در ت یمتروپلپسـت شـهر یـك تیشخصـ از هایيجنبـه كـه است ای  ما شورك

 ریـفراگ و مطلـ  اربردكـ امـا است، شدنيمشاهده يرانیا شهر در ي،اجتماي شناختيبوم يمد  هايندایفر
 هاي یآسـ بـا ينینشـشهر مـا كشـور در  یـا وجود با نیست ابهام از دورهب يرانیا شهر يبرا ينوان  یا

 هاي یآسـ يفزونـ شـود.مي دیترد شفا و شهر واژ  در امروزه، كهیيجاتا روستروبه يفراوان ياجتماي
 و گشـته يانسـان روابـ  شیفرسـا و ياجتمـاي يداریـناپا بـه يبخشـشدت يامـ  شهرها در ياجتماي
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 روابـ  ودكر سب به هكیيجاتا است، شده  یتبد يمحورخود به كشور يشهرها در گذشته يپارچگكی
 لقـ  يشـهر انجماد يصر را ت یمتروپلپست يصر در شورك ينیشهرنش اتیح ،يشهر هاييبستگهم و

 (.1386 ،یيرهنما) دهندمي

 قيتحق هدف -1-1

 ران،یـا هايشـهر بـر دیـكأت با كموییستب قرن يشهرها ياجتماي يداریناپا در اثربخش يوام  شناخت

 است.  یتحق ی ا ياصل هدف

 ياجتماع يداريناپا و يشهر يداريپا دربارة .2

 از یيجاجابـه تیـقابل هكـ یيفضا رد.ك تجربه سالم اييزندگ آن در بتوان هك است يشهر زنده، شهربوم

 بـاز هايمحوطه هب يدسترس بوده، ام  و ارزش با با،یز دیبا شهر  یا باشد. داشته را گرید انكم به يانكم

 .باشـد آن سـاكنان نـد یآ و گذشـته میـان يارتبـاط يپل حكم همچنی   سازد ریپذانكام را سبز يفضا و
 الگـووار  بـه هكـ ننـدكمي ادیـ یـكولوژكا شهر نام با داریپا شهر از یادشده، هايآرمان  كیتر از امروزه

 يروشیپـ نو يالبدك و شده تبدی  يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماي يداریپا بحث ،ييلم زبان در جدیدي

 است. داده قرار مختلف يلوم رانكمتف

 در داریـپا توسـعة الگـووار  قالـ  در يرسم طوربه بار  نخستی يبرا هك را يداریپا واژ  لند برانت

 منـاب  از اراكـ و حیصح يبرداربهره و اداره براي شد، مطرح «ما كمشتر ند یآ» گزارش در و 1987 سال

 ,Roseland) كـرد يرضـه مطلـوب مصـرف الگـوي به دستیابي براي انساني نیروي و مالي طبیعي، پایه،

 و )محمـدي اسـت جملـه آن از شهري پایداري كه گیرددربرمي ايگسترده ابعاد امروزه واژه ای  (.1997

 شـهر هـايادیبن صـرافي .اسـت گسترده يمفهوم دربردارند  داریپا شهر واژ  (.1385 چشمه،ده يمحمد

 جامعـة  داریپا يشهر اقتصاد از: ندايبارت هك (1380 ،يصراف) است دهكر يبررس بعد هفت در را داریپا

 يشـهر يزنـدگ  داریـپا يشهر دسترس  داریپا يشهر ستیزی مح  داریپا يشهر پناهسر ر دایپا يشهر

 دار.یپا يشهر يساالرمردم و  داریپا

 يداریـپا ابعـاد ریسا و يشهر داریپا يزندگ و ستیزی مح ،اقتصاد مستلزم يشهر ياجتماي يداریپا
 و ينسـلبرون يبرابـر و ياجتمـاي يـدالت اصـ  و ينسلدرون يبرابر مثابةبه آن از درمجموع هك است

 و يبسـتگهم ياجتمـاي يداریـپا از منظـور مجمـوعدر (.Register, 2002) ننـدكمي ادی ندهیآ نس  اص 

 بـا و مناسـ   كمسـ بـودن دسترس در ثبات، با ستمیوسكا مناس ، درآمد و ارك ،ياجتماي يپارچگیك
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 در تعـادل و يبرابـر (،گوناگون ابعاد در) رفاه و تیامن شهر، امور در تكمشار و يشهروند نشأ ت،یفكی

 .است و... موردنیاز خدمات و اناتكام به يدسترس ،مكان داشت 

 :است ریز هايتیاولو از  كمتش ياجتماي يداریپا
 ي زندگ  یشرا همة و درآمد شغ ، آموزش، سرپناه، غذا، به ياساس هايازین .1
 ي طلبمساوات و يخواهيدالت .2

 ي اجتماي و يذهن ،یكيزیف رفاه شیافزا .3
 ي ستیز و يفرهنگ راثیم حف  .4

 (.1381 ،يمحمد ياظمك و يوئكش) يریپذتكمشار و يساالرمردم .5
 در جـام  صـورتبه تـوانمي متـرك را یـكولوژكا و يآرمـان هـاييژگیو  یـا مجموع هكنیا مهم تةكن

 (،.و.. ياربـدك و ياریكـب فقـر،) ياقتصـاد تتكمش و مسائ  .كرد مشاهده يمویكستیب قرن يشهرها

 هـايبافت وجـود) يالبـدك و (و... یيگراتیـقوم ت،یـجمع يناهمگن طتق، ت،یجنا و جرم) ياجتماي

 نظـر بـه .اسـت كـرده  كمشـ را يآرمان متصور  یشرا  یا به يابیدست (و... ينینشزاغه ،يشهر ارآمدكنا

 دو يریگ كشـ باشـد. آن تضاد و يدوگانگ امروزي شهرها معض  تری شاخص و تری مهم هك رسدمي

 در لمـ  قابـ  ياقتصـاد -ياجتماي هاييبندهیال و پنهان و دایپ هاييمرزبند با و مجزا يستمیس مدار
 شـهر) و (نقـره و طـت شـهر) (،ریگبرف شهر و ریگآفتاب شهر) چون هایينام با آن از يمدتاً هك شهرها

 هـايگدوگان  یـا بر است يگواه (،482 ص ،1383 ،يوئكش) نندكمي ادی (هایكيتار شهر و هایيروشنا

 گنجند.مي اقتصاد دو و البدك دو فرهنگ، دو قال  در هك هایييدوگانگ شهرها. در

 و يمننـاا قالـ  در تـوانمي را يامروز يشهرهابوم در ياجتماي يداریناپا هايشاخصه منوال  یبد

 هاي یآسـ يفزونـ ،يرفتـارجك و يزیگرقـانون سـم،یوندال ،يگانگیب و يناهمگن ت،یوجناجرم شیافزا

 و ياریكـب ،يدستتنگ و فقر ،يخانوادگ انیبن شدن سست و طتق ،يشكخود ،ياركبزه چون ياجتماي
 يتوپـوگراف و طبقـات يریگ كشـ ،يتیجمع يناهمگن و ياجتماي ينكشسازمان ،ينیگزیيجدا ،ياربدك

 يشـهر فرهنـگ يافتـادگپ  م،كتـرا ز،كـتمر ،ينینشهیحاش و ينكمسبد ،ينكمسيب ،ياجتماي ناهمگون

 رد.ك مشاهده ...و (تكمشار ،ينینشآپارتمان ،یكتراف)

 اتينظر و هادگاهيد ي؛اجتماع يداريناپا .3

 لحـا  از آن اهشك و شیافزا  یدال و هاشهر در ي(اختق و ياجتماي) يانسان يداریناپا موضوع يبررس
 انیـم در ي،اجتمـاي و يخیتـار اشـارات ياپاره از گذشته دارند. اييطوالن چنداننه يخیتار ریس ينظر
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 اتیـح موضـوع يالمانـه، شـكلي به بار ینخست يبرا خلدوناب  مسلمان، نامورخ و يونانی فتسفة آثار
  یـتخر و يشـهر اتیـح در يجـار هايتیواقع  ییتب در يو است. كرده بررسي شهر در را ياجتماي
 كمشـتر تیحما اهشك و یيفردگرا و يطلبمنفعت از خاص يالگوها شدن  یگزیجا و يانسان فرهنگ

 متعـدد یيارویـرو و تیـجمع يفزونـ ها،شـهر در يمـدن يزندگ تیماه :مانند يلیدال یگر،همد قبال در
 و وهكشـ فرهنـگ از برخاسـته ةخودخواهانـ فرهنـگ رواج و یيآسات  و رفاه فرهنگ رشد شهروندان،

 ورث و تـونی  ،زیمـ  چـون محققان از ياپاره (.40 ص ،1383 ،يوهكف) ندكمي ركذ را يشهر جتل
 يشـهر مناسـبات از دیـجد الكاش شیدایپ و يشهر يزندگ انكار در يادیبن هاييدگرگون موض  به زین

 بـا (1938) ورث لوئی  مقالة و «يذهن يزندگ و هاشهرتنك» ينوان با (1905) زیم  نوشتة .كرده توجه
 در افتةی كشـییرتغ ياجتماي رواب   ییتب در نمونه دو «يزندگ از يخاص و یش باينوان ينیشهرنش» ينوان
 هـر آن در هكـ اسـت مبـادالت از هایيمجمويـه يشـهر يزندگ زیم  نظر از باشند.مي دیجد هايشهر

 آن ارزش و شـودمي او  ینصـ يزیـچ چه هك ندك مطرح خود يبرا را پرسش  یا است  كمم شخص
 در مـردم يافكـ مراقبـت و تیمسـوول احسـاس فقدان يو نظر از یيفردگرا  یا جةینت و است اندازه چه
 بـه (دیـجد اتینظر در) اگویكش ت كم نگاه (.1381 ،يموسو) است يامروز هايشهر در همدیگر قبال

  یـا اسـت. زیبرانگبحـث و يانتقـاد ينگاه نند،كمي ادی زین يشهر يشناسی مح ينوانهب آن از هك شهر،
 انـاتیجر آن در هكـ ردیـگمي نظـر در یيایـجغراف ياپهنـه همچون را شهر ،يانداموارگ اسیق با دگاهید
  یـا ننـد كهیتوج ياجتمـاي ياصـل هايزهیانگ دهند.مي رخ يوانیح و ياهیگ جامعة همچون یكيولوژكا
 و ياجتمـاي ينیگزیيجـدا ت،یـجمع يناهمگن ن،امهاجر ورود ،يشهر تیجمع آورسرسام رشد كت ،م

 (.157 ص ،1381 ،يتوسل) است هاشهر در ياجتماي افزونروز معضتت درك 
 یكتسـك پردازانهیـنظر دگاهیـد در شـهر اتیـح بـر مكحـا يتـیجمع هاينـدایفر بـه يانتقاد نگاه

 مبحـث بـا دوركـیم اجتمـاع، و جامعـه مبحـث بـا تونی  ،یيگراتجم  و تیيصب مبحث با خلدوناب 
 ابـ پـارك) معاصـر پردازانهیـنظر و يشـهر يحسـابگر مبحث با زمی  و یكانكم و یكارگان يبستگهم

 (و... شـهر یـكولوژكا سـاخت بـا بـرگ  ،يزندگ و یش و ينیشهرنش با ورث جامعه، و اجتماع مبحث
 از فراتـر انـهیگراواق  و نانـهیبدب نگاه با پردازانهینظر  یا رسدمي نظر به هك یيجا باشند.مي تأم  درخور
 يداریـاپان ي،ستیرفورم آمال با و ردهك ریتصو را امروز ت یمتروپلپست شهر زمان، مظروف و انكم ظرف

 ينظـر يلـ  درمجموع، اند.دهیشك چالش به را امروز متروپ پست و دوران آن شهر در موجود ياجتماي
 اسـت، شـده اشـاره بـدان معاصر و یكتسك هايدگاهید در هك را، يشهر جوام  در ياجتماي يداریناپا
 داد. نشان (1 ار شم)  كش در توانمي
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 يشهر جوام  در ياجتماي يداریناپا ينظر يل  (1 )شمار   كش

 ( خانواده فرهنگ ها،فرهنگخرده ،يامنطقه فرهنگ ،يفرهنگ بستر) يتیترب و يفرهنگ -

 ي( روان ،يذهن ،يجسم هاييژگیو ،يتیشخص هايپیت د،یيقا تت،یتحص جن ، س ،) يفرد -

 ي( اریكب نرخ ها،نهیهز فقر، خ  شغ ، درآمدسرانه،) ياقتصاد -

  «(گسترده ای ياهسته» خانواده نوع خانوار، بعد ،يتیجمع هايندایفر) ياجتماي -

 ي( شهروند حقوق ،يشهر  یقوان) يحقوق -

 ( اناتكام و خدمات از يمندبهره خرد، و تنك سطح در يتیریمد نظام استیس) يتیریمد -

 ( شهر يعیطب يایجغراف ن،انكسا يایجغراف منشأ ،يزندگ مح  و شهر يایجغراف تیموقع) يانكم -

 ( خود گوناگون الكاش در) ينولوژكت -

 ؟ياجتماع يداريناپا چرا .4

 حـال در ياهكشـب چندگانـة روابـ  شـناخت بر يمبتن شهر از يدیجد ریتصو ت یمتروپلپست يصر در
 هـايگروه و اجتمايـات يزنـدگ یيایـپو و متقابـ  رواب  حاص  آن یيایپا و دوام هك است گیري كش

 يایـدن یك در اندامكت و پارچهیك نترل،كخود شهر مفهوم گرید امروز است. شهر در يتیجمع ناهمگ 
 يمـروزا يشـهرها پژوهشـگران، يبرخ نظر به آورد. نخواهد چنداني دوام شدهيجهان رواب  با گانهچند

 چشـمه،ده يمحمـد و یيتقـوا) اندشـده  یتبـد كناآشوب و نظميب گانه،چند شده،هیتجز هايدهیپد به
 و يبسـتگهم اهشكـ امروزه است. ریپذنااجتناب يامر ياجتماي هاي یآس با آنان رویارویي هك (1385

 در يحتـ و يرفتـار يمـاریب و يناهنجـار از يگونـاگون الكاشـ ظهـور بـه يشهروند و يشهر انسجام
  اسـت شـده منجـر يردكاركـ و يجمعـ رواب  نظام در اختتل و يشهر میجرا شیدایپ باالتر، يسطح

 هـا،وادهخان ردكاركـ رییـتغ ،يروانـ و يرفتـار هـاييناهنجار زانیم يفزون ،يشهر میجرا زانیم شیافزا
 ،يخودمحـور و یيفردگرا فرهنگ رواج ،يشهر تكمشار و ياجتماي كمشتر تیمسوول احساس اهشك

 متعـدد، همشـاب مـوارد و يطبقـات تضـاد و فقـر يفزونـ ،يانسـان تعامتت در داریپا نظم و انسجام فقدان
 شـهربوم ياجتمـاي يداریـناپا شـةیر يراسـتبه امـا نند.كمي بازگو را ياجتماي يداریناپا مبحث ينويبه
 ست؟یچ در يرانیا

 يرانيا شهربوم يانسان مخاطرات و (ICT) اطالعات و ارتباطات ينولوژكت .4ـ1

 شـكبي و دارد قـرار تكنولوژیك هايپیشرفت از متأثر شدتبه سوم هزار  در شهري توسعة روند

 انقتبـي بـا جدید تكنولوژي باشند.مي شهري مناسبات به سازماندهي يام  مؤثرتری  تحوالت ای 
 در هـایيجریان بـه را سیاسـي حتـي و اقتصـادي اجتمـايي، رواب  اطتيات، و ارتباطات نظام در

 ظـاهراً هايمقولـه بـه شـهرها در تعامـ  هرگونه آن در كه است كرده تبدی  الكترونیك هايكانال

مخاطرات انساني  نظري يل 

 شهر در
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 خصـلتي انسـاني جوامـ  تحوالت ای  پرتو در (.1382 رحیمي، و )ضرابي اندشده تبدی  مكانيبي

 آمیختـه درهـم مجازي و واقعي هايفضا یا خیال، و واقعیت مرزهاي آن در كه اندیافته الكترونیك

 الكترونیـك شهر در شناسند.مي (Cyber City) و (e city) چون هایينام با را آن تازگي به و اندشده

 كـاال(، فـروش و )خریـد تجـاري و...(، پـول انتقـال قبوض، )پرداخت بانكي قبی  از هایيفعالیت

 و الكترونیـك كـامتً صورتبه و... مجازي( آموزش )مراكز آموزشي اي(،رایانه هاي)بازي تفریحي
 كـاهش زمینـة محاسـ ، همـة رغمبـه كـه گیـردمي انجام مردم میان اجتمايي تعام  كمتری  بدون

 گرایيماشـی  است. داده رواج هاشهر ساكنان میان در را فردگرایي و انزواطلبي اجتمايي، مناسبات

 الكترونیكـي ارتباطـات به هابازدید و دید كه اياندازهبه است زده برهم را هاخانواده اساس و قوام

(E-mail) خویشـان، و (33 ص ،1380 )شـیعه، اسـت شـده محـدود )تلفـ ( صـوتي ارتباطات و 

 و انـدیافته غیرحضـوري ارتبـا  دیگریك با حضور، گرم ح  جايبه والدی  و فرزندان آشنایان،

 مـا آیـا اینكـه اسـت مطرح اینجا كه پرسشي است. شده كمتر و كمتر حضوري متقات براي زمان
 پیشـي مـا بـر تـدریجبه كـه مصـنوياتي هسـتیم، خود مصنويات تولید براي ايوسیله فق  آدمیان

 كشانند؟مي نیستي به را ما و گیرندمي

 رانيا در ينيشهرنش تحوالت و يشهر تيجمع رشد بر يمرور .4-2

 د سـ آغـاز در ينینشـشهر و شهر هك است تیواقع  یا يایگو ریاخ دهة چند در جهان تحوالت يبررس
 يشـهر شیپ از یشب ينونك تمدن .است گرفته قرار يفكی و يمّك يادیبن راتییتغ معرض در میكوستیب

 يفزونـ يشـهر هاي یآس و معضتت آن تب به و تردهیچیپ روزروزبه يشهر هايونتگاهكس ابعاد و شده
 هكـچرا  است تیواقع  یا يایگو شتریب كشور، در ينیشهرنش تحوالت و يشهر رشد به ينگاه اند.افتهی

 يهرشـ توسـعة يالگو هايمشخصه از ياقتصاد و ياجتماي يداریناپا با آن رابطة و ينیشهرنش گسترش
 تیـجمع تحـول و ينینششهر توسعة يالگو بر مكحا يروندها تری مهم .است ریاخ دهة چند در شورك

 از: ندايبارت د،نباشمي زین ياجتماي يداریناپا بروز ياصل يوام  از هك ينونك يصر در يشهر

 در شـهري جمعیـت نـاموزون و نامتعـادل توزیـ  .2 شهرنشـی   جمعیـت و شهرها شتابان رشد .1
 شهرها. شبكة

 يسـاختار تحوالت ریاخ سد  در د،نباشيم تمركزطل  و شهرگرا يمدتاً كه زابرون يشهر تحوالت
 حـدود از كشـور  یشهرنشـ تیجمع كهيطوربه اند.زده رقم رانیا ينیشهرنش و يشهر نظام در يشگرف

 يشـهر هايونتگاهكسـ شـمار و دیرسـ 1385 سال در درصد 68 از شیب به 1279 سال در درصد 6/20
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  یـا كـه دسـیر 1385 سـال در يشـهر انونكـ 1115 به 1335 سال در يشهر انونك 199 از زین شورك
 .است كشور در ينیشهرنش شتابان گسترش از يناش تحول

 1385 تا 1335 يسرشمار هايدوره يط شورك يشهر تحوالت و ينینششهر سطح (:1 شمار ) جدول
 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال                 ينوان
 68 3/61 3/54 47 38 4/31  (درصد) ينینششهر سطح

 1115 617 496 373 271 199 ها شهر تعداد

 1385 - 1335 يسرشمار ران،یا آمار زكمر :منب 

 

 

 

 

 
 1335 تا 1385 هايسال میان شورك يشهرها تعداد و ينیشهرنش زانیم (1 شمار ) نمودار

 را انـدهبود بخشاثـر شـهرهابوم ياجتمـاي يداریناپا بر هك را شورك ينیشهرنش نظام هاييژگیو ك ، در

 رد:ك بیان گونه یا توانمي
  شورك يشهر هايمجمويه نترلك از خارج گسترش و بزرگ يشهرها  انداز و شمار شیافزا .1

  شهرها شدن یيروستا و يشهر تیشخص بدون انداموتاهك يشهر هايانونك گیري كش .2

 .تیجمع  یوس  یبازتوز در آن تینیي و روستا و شهر روزافزون يابیتفاوت .3

 و يشـهر ـ روسـتا دیشـد يهـامهاجرت بـا همگـام یر،اخ هايدهه در ينیشهرنش رشدروبه روند

 ،شـورك شـتابان و گـذر حـالدر ينیشهرنشـ نظـام در يتیجمع و ياسیس ،ياقتصاد ـ ياجتماي تحوالت

 يفرهنگـ و ياجتمـاي  یگزیجا هايروش فقدان و يشهر هاي یمح در دیجد هايداشتچشم انباشت
 افـزون (هاشـهرتنك ژهیوهبـ) شورك هايشهر در كه شد ييامل آن، بر نامناس  سازيفضا هاياركراه و

 شـاهد ترتی ،بـدی  تا شود توجه مترك ياجتماي يداریپا مقولة به ناموزون، یيفضا و یكيزیف توسعة بر

 م.یباش مانیشهرها ياجتماي اتیح يفكی افول

 رانيا يشهرهابوم در يانسان مخاطرات هايشاخص

 جنبـة از ينیشهرنش زمینامید يبررس و رانیا يشهر جامعة در يانسان يریپذخطر یشپو  یتحل در امروزه

 و ينـاهمگن ،ينینشـهیحاش و مهاجرت مانند ي،شهر یكيولوژكا اناتیجر به توجه شهرها، يشناس یآس

 ،يرفتـارجك چـونهم ي،رفتـار هاييداریناپا و ياجتماي خدمات به مؤثریرغ يدسترس ،يشهر يگانگیب
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ــناپا ســم،یوندال و يپرخاشــگر ــدگ در گسســت و يداری ــا،خانواده يزن ــد ه ــاي هاييمرزبن  و ياجتم

 د.ینمامي الزم يشهر ناهمگون يتوپوگراف
 شورك يشهرها در ياجتماي يداریناپا به يده كش يوام  (2 شمار ) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر در ياجتماع ناهمگون يتوپوگراف

 و یـدهدرنورد را قـومي و نـژادي جغرافیـایي، هـايمرز همـة ما شهرهاي كتن در اجتمايي زندگي امروزه

 وجود همچون وانيفرا اجتمايي مسائ  با توأم پیامد ای  كه است آورده ارمغان به شهروندان براي را نوگرایي

 است. دهبو و... فضایي هايگزینيجدایي جمعیتي، ناهمگ  ساختار ها،شهر در فزاینده اجتمايي فواص 
 نگـاه در هكـ ينحوبه  شودمي دهید شورك يشهر نظام در يخاص ينگیقريب و يدوگانگ منظر  یا از

 گرفتـار ينويبـه خـود كشـور هايشـهر خـاص، یـدگاهد از و شـورك يشـهر ةكشب ناموزون نظام يلك

 هاييمرزبنـد و هايبنـدهیال وجـود باشـند.مي يالبـدك و يفرهنگـ ،ياقتصاد -ياجتماي هاييدوگانگ

 بـر يگـواه «شـهر جنـوب» و «شهر شمال» چون يواژگان شیدایپ و شورك بزرگ هايشهر در ياجتماي

 .ادياست  یا

 ينیزگیيجـدا و يشـهروند منزلت سنجش يمبنا ياجتماي يتوپوگراف ،شهر ياجتماي يایجغراف در
 نمونـه از .پذیرد صورت گوناگون  یدال به است ممك  كه است گریكدی از هاشهر ساك  مختلف اقشار

 نـام همدان و اهواز اصفهان، تهران، هايشهر به توانمي ياجتماي ناهمگون يتوپوگراف با شورك هايشهر

 بیشـتر ختفبـر همـدان يتوپوگراف و جنوب به شمال از میمت يبیش با تهران ياجتماي يتوپوگراف .برد

 يتوپـوگراف زیـن اهـواز شـهر در هكيحالدر ( 1382 ،یيرهنما) است شمال به جنوب از كشور هايشهر
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 ـ يغربـ يحالت شهر ياجتماي يتوپوگراف اصفهان شهر در دانست، يجنوب - يشمال توانمي را ياجتماي

 نـاهمگون يتوپـوگراف رسـد.مي خـود ثركحدا به شهر غرب و شرق در ياجتماي  یش و یابدمي يشرق

 ،يشـهر فرهنـگ از هكـ ايگونـهبه گردد،مي شورك هايشهر در اتیح متفاوت گونة دو بايت ياجتماي

 زانیـم ار،كـ و يزنـدگ محـ  درآمـد، تت،یتحصـ شـغ ، ردن،كـ صـحبت رسوم،وآداب ،یيغذا میرژ

 تـوانمي شـهروندان تكمشـار فرهنگ و يمدارقانون زانیم ،يزندگ اناتكام ،ياجتماي وجهة ارتباطات،
 داد. صیتشخ را افراد يزندگ مح  و ياجتماي تیموقع

 ندانشـهرو ياجتمـاي منزلـت در نندهك ییتع مهم هايتوركفا از خدمات و اناتكام بودن دسترس در

 تجربـه را يشهر خدمات یينارسا شورك يشهر جامعة از چشمگیري بخش هك است يحالدر ی ا .است

 از يرداربرخـو ،يآموزش و يدرمان ،يبهداشت هايشاخص از منديبهره اشتغال، ،يباسواد میزان نند.كمي

 رمتـك كـه اسـت شـورك يشـهر جامعة هايازین جمله از و... تلف  گاز، برق، آب، چون يشهر خدمات

 اتخـدم نـةیزم در ریچشـمگ هايشـرفتیپ وجود با هك ايگونهبه است، شده توجه بدان ریفراگ طورهب
 و ي(یبنـارو و یيبنـایرز) يبهداشـت خـدمات از نانیشهرنشـ از درصد 40 یكنزد امروزه ،يشهر يرسان

 .(1385 ،يرینص و زادهمیابراه) اندبهرهيب نهیبه يآموزش

 شهربوم يانسان مخاطرات و ينينشهيحاش ،ياجتماع ينيگز ييجدا مهاجرت،

 ،1381 ،يزنجـان) اسـت ریفراگ يتیجمع و ياقتصاد ،ياجتماي ابعاد با دهیچیپ ايیدهپد حكم در مهاجرت
  ایـ مـا شـورك در يولـ نیسـت، ياژهیـو ةمنطق ای شورك قاره، خاص هك جهت آن از ریفراگ  (211ص

 سـويبه كوچـك هايشـهر و هاروسـتا از و يانكـپل يمومـاً كـه آنهـا گیريجهـت سب به هامهاجرت
 سـاختار  ،كمسـ اشـتغال، ماننـد ي،شـهر يسـاختارها در افكشـ يامـ  شتریب است، بزرگ يشهرها
 ر،یـاخ هايدهـه يطـ رانیـا يشهر جامعة ياجتماي شیپو  یتحل در است. شده ،و... تیجمع ياجتماي
 هـاجرتم دارد. فراوانـي تیـاهم ياجتماي يداریناپا شیدایپ يبرا يسازنهیزم در مهاجرت نقش يبررس
 از: است يبارت آنها تری مهم هك بوده همراه شهرها در هایي یآس با همواره كشور، در يشهر -روستا
  ي(ررسمیغ انكاس) شهرها در ينینشهیحاش و ينینشكآلون .1

 .هاشهر شدن یيروستا با زمانهم يشهر ةجامع يفرهنگ و ياجتماي بافت در يناهمگون جادیا .2

  شـودمي شـمرده مهـاجرت میمسـتق جـةینت و محصـول هك ستا يایدهپد ينینشهیحاش هكیيآنجااز

 سـب به يرسـمیرغ انكاسـ داشـت. خواهد فراواني تیاهم زین مرتب  هايدهیپد و آن شناخت رو،ازای 

 حـ  يبـرا  یسـنگ هاينـهیهز  یـتحم و سـتیز یمح انداخت  مخاطره به و آن گسترش و فقر جادیا
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 واقـ در ينینشـهیحاش د.یـآميبه شمار  يشهر جامعة انسجام و يداریپا يبرا يجد يدیتهد تت،كمش

 در را اق حـد يزنـدگ یـك كفـاف دستمزدشـان هرگز آن با هك است مهاجران ايهیحاش اشتغال حاص 

 (.101 ص ،1363 ايتماد،) دهدنمي نآنا به شهر درون
 قـوار يب و بـرهمومهدر ةتوسـع  كشـ  یبارتراسـف را ينینشـیهحاش و هاآباديحلب و هازاغه فرید

 شـورك در ،1375 سـال يسرشـمار جینتـا اسـاس بر هكيحالدر (.164ص ،1375 د،یفر) داندمي هاشهر
 یـك كمدست هك شودمي برآورد امروزه (.1383 ،يبركاييل) اندبوده  ینشهیحاش يشهر خانوار 13359
 تــری مهم از (.1384 اران،كــهم و يضــراب) باشــندمي  ینشــهیحاش رانیــا يشــهر تیــجمع از هشــتم

 جـاورم ایـ درون در ختهیانگخود و نامتعارف هايونتگاهكس وجود ما شورك در ينینشهیحاش هاييژگیو
 مچـونه كشور، بزرگ هايشهر در گرفتهصورت یقاتتحق .است آنان يدهقان و یيروستا منشأ با هاشهر

 هفتـاد از شیبـ همـواره هكـ است تیواقع  یا از كيحا يباسبندر و اهواز اصفهان، مشهد، ز،یتبر تهران،
 نشـینانحاشیه هـايویژگي (.132 ص ،1381 زاده،)مشهدي اندروستایي مهاجران از نشینانحاشیه از درصد

 :از است يبارت است زده دامان هاشهر بیشتر هرچه اجتمايي ناپایداري به كه كشورمان در
 تیـفكی بـا يطـیمح و سـاخت پروانـة نداشت  سب هب نندگانكاستفاده توس  زده،شتاب يساز كمس .1

 ( 1382 ،يشهرساز و  كمس وزارت) يشهر يبناهاریز و خدمات دیشد مبودك و يزندگ  ییپا
 ي اصل شهر با يالبدك و يفرهنگ ي،اجتماي ي،اقتصاد گسست و يردكيمل يوستگیپ .2

 ي اركنا و ياربدك ،ياریكب و  ییپا آموزش و سواد سطح با یيروستا يفرهنگ منشأ .3
 شـدر و يونكمسـ واحـد در مكتـرا خانوار، بعد و باال يریپذ یآس  یضر با جوان يتیجمع  كیتر .4

  تیجمع فراوان

 .انزوا و گیريگوشه هجینت در و يفرهنگ و يماد فقر .5

 (social segregation)ياجتمـاي ينیگزیيجـدا شـورك هايشـهر در ينینشـهیحاش يامدهایپ  یترمهم از
 و  كسـا (اتكاشـترا بـا متناسـ ) خودجوش طوربه هایيمحله در نانینشهیحاش حالت  یا در هك است
 بـه هكـ هایيشـهر جمله از اند.ردهك  یتحم  یزم اشغال و شهرها توسعة بر را يناموزون یكنامید يالگو
 تهـران، هايشـهر بـه تـوانمي اند،ناخواسته یكيزیف توسعة يالگو گرفتار تیجمع يبرونزا رشد از ریتأث

 رد.ك اشاره زیتبر و مشهد اهواز،
 شورك يشهرها در ياجتماي يداریناپا و طبقات گیريشك  ،يكیاكولوژ ينیگزیجدا (2 شمار ) شك 

 

 
 و طبقات

 هايگروه

 اجتماعي

جدايگزين

 ي

 اجتماعي

گزينجداي

 مكاني ي

 مهاجر

 پذيري

ناپايدار

 ي

 اجتماعي
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 ایـ يانكـم ينیگزیيجـدا بـا يمدتاً كشور يشهرها در یكيولوژكا ينیگزیيجدا گفت دیبا جهینت در

 گیري كشـ ،ياجتمـاي ينیگزیيجـدا بـه ارك سرانجام هك است ارتبا  در ي(نینشهیحاش) یكيزیف فاصلة

 است. دهیانجام شهر ياجتماي يداریناپا و ياقتصاد -ياجتماي هايهطبق

 يرانيا شهر در ياجتماع يداريناپا و ياجتماع هايبيآس

 اد،یـايت فحشـا، ،يشـكخود قاچـاق، غـارت،وقت  سرقت، چونهم ي،اجتماي هايينابهنجار گیري كش

 يتلقـ هاشهر رد ياجتماي هايهنجار در انحراف و يجروك ةمثاببه هك را آنها رینظا و سمیوندال سم،یلكال
 يداریـناپا مبحـث بـه پـرداخت  بـرد. نـام يشهر جامعة ياجتماي هاي یآس ينوان با توانمي د،شونمي

 مـردم هاييرفتارجك حجم هك یابدمي يشتریب ضرورت يزمان ژهیوبه كشور، يشهر جامعة در ياجتماي

 ذشـتگ و تحمـ  آسـتانة هاشهرتنك یيگو كند، جادیا هایيينگران و رود فراتر جامعه تحم  سقف از

 ،يدگراننـ تخلفـات جملـه از ،هاينكهنجارشـ يبرخـ هكـ موجود ةزمان در اند.داده اهشك را شهروندان

 و انكـودك دز،یـا مخـدر، مواد به ادیايت تقل ، ،يخواررشوه و اختتس ،ياختق هايينابهنجار سرقت،

 مطـرح پرسـش ای  است، افتهی ايندهیفزا نرخ و رفته فراتر جامعه يآشنا و معمول حد از ،يابانیخ زنان
 (.1374 ،يزیتبر يمحسن) ؟نندكمي يرفتارجك همه یا مردم چرا كه شودمي

 اجتمـايي هايآسـی  از هایينمونـه كشـور بـزرگ هايشهر از مشخصي هايبخش در امروزه
 و ولگـردان اجتمـاع محـ  مخـدر، مـواد خریدوفروش براي هایيمح  شود.مي مشاهده روشنيبه

 میـزان كـه دهنـدمي نشـان آمارهـا . و... فحشـا و فسـاد بـراي هـایيمح  آنـان، درگیري و جدال
-75 سـالههشت دور  در چنانچه است. افزایش به رو كشور شهرهايكتن در اجتمايي هايآسی 
 رد و یافـت افـزایش درصد 67 تهران استان شهري مناط  در شدهثبت جنایت و جرم میزان 1382

 شـمار ری بیشـت ك ، از 19/6 با مشهد و درصد 7/11 با تهران شهرهاي كشور، زندانیان از میان ای 
 (.1382 همكاران، و احمدپور) بودند دارا را زنداني

 هـاييناهنجار از افتـد،مي اتفاق يخانوادگ يرصة در هك ياجتماي هاي یآس از یكي ينوانبه طتق
 يداریـناپا واضـح نمـود و گـذاردمي اثـر آنهـا بر متقابتً و شودمي متأثر يفرهنگ و ياجتماي ـ ياقتصاد

 افتةیرشـد ياجتمـاي هاي یآسـ جملـه از طـتق هكـ دهنـدمي نشـان يآمار هايداده .است يخانوادگ

 هـزار 45 از شیبـ 1378 سـال در و هـزار 33 از شیب 1370 سال در هك ايگونهبه است شورك هايشهر

  یبـاالتر تهران استان يشهرها آمار  یا اساس بر است. افتاده اتفاق شورك يشهر جوام  در طتق مورد

 هفـت هـر از تهـران اسـتان يشهرها در هك ايگونهبه دارد  شورك يشهر جوام  میان در را طتق زانیم
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 آفـت یـك ينوانهبـ طتق شیافزا انجامد.مي طتق به یكي ازدواج چهار هر از تهران شهر در و ازدواج

 شـود بنديدسـته ایـدن پـرطتق شـورك چهـار جـزو رانیا شد سب  كشور، يشهر جوام  در ياجتماي

 متوسـ ، طورهبـ هكـ دهدمي نشان شورك استان زكمرا در گرفتهصورت هاييبررس (.1383 ،يبركاييل)

 و يجنسـ ،يروانـ ،یكـيزیف) يخـانوادگ هايخشـونت انـواع از یكـي بـا شهرها  یا همة در هاخانواده

 هـاخانواده ياجتمـاي يداریـناپا ياصـل يلـ  از هكـ روینـدروبه (...و یدنشـك يگـاریب د،یتهد ،يناموس
 (.1383 شور،ك وزارت) باشندمي

 شهر بوم در يانسان مخاطرات و (Social Engineering)يشهر ياجتماع يمهندس فقدان

 يبـرا ،اسـت گرفتـه قـرار ينظـر توجـه كـانون يتازگبـه ياجتماي يمهندس مسولة ما شورك در اگرچه

 از ،آن مناندش و باز جامعة تـابك در سمیبرالیل مكت  ستمیب قرن لسوفانیف از (Popper)رپپو بار ینخست

 برد. نام ياجتماي يمهندس

 ست؟يچ ياجتماع يمهندس

 تـا دیـجومي ايتـازه گذرگاه هك است تگریحما و نندهكتیهدا ،يهنجار ركتف ينوي ياجتماي يمهندس

 جدیـدي چـارچوب ارائـة بـا و ابندی دست ايستهیشا يزندگ به شهر سراسر در بتوانند شهروندان همة
 يامـ  و انیـنما را شـهر ياقتصـاد و ياجتمـاي ،یكـيزیف ساختار با ارتبا  در يشهر جامعة هايمبودك

 يابـر زیآمصـلح ايتـراض ينـوي یقت،حقدر و شود شهر ياجتماي و یكيزیف ساخت انیم يبخش تعادل

 يبـرا يشهر  یمح ردنك ریپذستیز واق در .(Cowling, 1999) است شهر در ياجتماي اتیح يبسامان

 یكدئولوژیـا نگـاه و ردیكـرو  یا هدف یيبایز و شیآسا ت،یامن ح  جادیا و ياجتماي ژ یو هايگروه

 دهـدمي  كشـ را آن غالـ  ردیكـرو يسـتمیس موضـ  از يشـهر مسائ  با برخورد و يشهر مناط  به

 اصـتحات دنبالهبـ يسـتیرفورم يردیكـرو بـا شهر در ياجتماي يمهندس یقت،حقدر .(1385 ،یيتقوا)
 اسـت گامبـهگام يزیربرنامـه ينوي زین آن يارك ابزار و است ریفراگ یيفضا يدالت يبرقرار و ياجتماي

 نقـش مـا شـورك در ياجتمـاي يمهندسـ مقولـة بـه توجـه شـود.مي پرداخته بدان مترك ما شورك در هك

 يوامـ  از یكـي موضـوع  یـا از غفلـت هكـچنان دارد  يشهر جامعة ياجتماي يداریپا در چشمگیري

 يسـن هايگروه يازمندین به نكردنتوجه زیرا  شودمي شمرده يشهر جامعة ياجتماي يداریناپا بسترساز

 يجسـم معلـوالن ازیـن نگـرفت  نظـر در سـالخوردگان، و رانیـپ و جوانان نوجوانان، ان،كودك جنسي و

 يذهنـ معلـوالن ،يروانـ مارانیب) يروان يذهن معلوالن (،ارانكبزه و معتادان) ياجتماي معلوالن ،يتكحر
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 يفرهنگـ و ياجتمـاي  یگزیجـا هايروش فقدان و يشهر هاي یمح در دیجد انتظارات انباشت (،و...

 و يطلبـانزوا ینـةزم هـا،گروه  یـا يتوانمندسـاز و يزیربرنامـه بـه يتوجهيب و (و... يسرگرم ح،یتفر)

 از يناشـ هاييدگیـچیپ بـه كـار ایـ  ،تینها در و سازدمي فراهم يشهر جامعة از را اقشار  یا یيجدا

 زند.مي دام  يشهر جامعة در ياجتماي يداریناپا

 هاافتهي و جينتا

 شـانگردن بـر يسـمانیر خـود، تولیـد هـايفرآورده با برخورد و یيارویرو يرصة در امروز يشهر نس 
 بـا ختـهیآم ركتف ايگونه شاهد شهروندان آن در و فشاردمي شتریب را شیگلو روزروزبه هك كنندمي ح 

 از فمصـر زانیـم و يزندگ سطح آنكه با شورك بزرگ يشهرها در امروزه باشند.مي گذشته براي تأسف

 و تبـا ار نبـود و محـ  به وابستگي احساس نبودن و يفرد ةیروح رشد سب به  است باالتر نقا  گرید

 بـودن نشـان و نـاميب سـب به ،جامعه بر نظارت نبودن و هايهمشهر ها،يمحلهم گان،یهمسا با يدوست

 از ياریبسـ ،افتـهیشیافزا میجرا و يروان و يروح يهايناراحت ،مذهبي دیيقا بودن سست و شهروندان

 دیـبا را شـورك هايشـهر در ياجتماي يداریناپا يمبناها گیري كش است. هكرد بروز و وعیش انحرافات
 درون از تنهانـه اًيمـدت هكـ دانسـت يشـهر ينولـوژكت هايشرفتیپ و ينینششهر رشد به رو روند در

 ـ روستا رتمهاج آنها تری مهم و است گرفته كش زابرون هايریمتغ از متأثر يمدتاً كهبل ي،شهر جامعة

 نــاهمگ  يتوپـوگراف ت،یـجمع ينـاهمگن ،ياجتمــاي ينیگزیيجـدا ،ينینشـهیحاش آن تب بـه و يشـهر

 ينـوي بـا شـهروندان آن پـي در و اسـت يشـهر خـدمات و انـاتكام  یـتوز در یينارسا و ياجتماي

 ينینشـآپارتمان فرهنـگ ،يشـهر یكتراف فرهنگ در آن مصداق هك اندشده روروبه يفرهنگ يافتادگپ 

 و ينیشهرنشـ زانیـم و سـطح گسـترش سوي، از .شودمي مشاهده و... يشهر تكمشار فرهنگ ،يشهر
 و هـراس دلهـره، و ياجتمـاي هاي یآسـ يفزونـ براي ييامل شهر در يفرهنگ هايییكموزا آمدن گرد

 نكردنتوجـه  یهمچنـ است. شده يشهر جامعة ستمت انداخت  خطر به و شهروندان يزندگ يآشفتگ

 يندسـمه مقولـة بـه پرداخت ن و يجنس و يسن طبقات قال  در ياجتماي مختلف هايگروه يازمندین به

 است. هشد ياجتماي يدریناپا دیتشد  سب شورك يشهرها در ياجتماي

  یـا رد.كـ  ییتب ياجتماي رییتغ ةینظر اساس بر توانمي را يشهر ردیكرو ياصل يژگیو ي،لك طوربه

 بـه بیشتر ها، یآس بروز يل  افت ی يبرا رونیب از نگاه يجا به يشهر هاي یآس يابیشهیر براي دگاهید
 نند.كمي نگاه يشهر جامعة يفرهنگ و ياقتصاد ـ اجتمايي ساخت و درون
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 ان مـ شـهروندان ازیـن بـه توجـه بـا شـهرها سطح در خدمات و اناتكام زیتجه و  یتوز باره یا در

 سـطح در يانسـان روابـ  شیفرسـا جـهینت در و يشـهر هـايتعارض دیتشد از يریجلوگ در اييمده

 هاست.شهر

 اهشكـ و یيروسـتا تیـجمع يمانـدگار  یضـر شیافزا براي روستا و شهر رواب  به يبخشتعادل

 جامسـران و شـهر و روسـتا يفرهنگ -ياجتماي تیوحدان يبرا ييامل تواندمي تیجمع  یتوزباز ی ضر
 باشد. آن ياجتماي يداریپا

ــه توجــه ــة ب ــاينابرابر  یتعــد و هاشــهر در ياجتمــاي يــدالت و ســازيفضا در تعــادل مقول  و ه

 ست.هاشهر در ياجتماي يداریپا توسعة براي ييامل يشهرانیم و يشهردرون هاييدوگانگ

 بـا برخـورد نـه جـرم هايشـهیر شـفك ،آن با يساختار برخورد و ياجتماي هاي یآس يابیشهیر

 اهشكـ يام  ها، یآس از ياجتماي مختلف اقشار و هاخانواده يآگاه و آموزش بحث به توجه و ،مجرم

 است. يشهر هاييبستگهم شیافزا و انحرافات

 يذهنـ و يجسـم ،يروانـ و يروحـ ،يجنسـ ،يسـن يازهـاین و ياجتمـاي يمهندس مقولة به توجه

 و يرشـه زمینـامید یـكتحر بـر افـزون ي،شهر يزیربرنامه با همسو ياجتماي يزیربرنامه و شهروندان

 از شـهروندان يتمندیرضـا زانیـم رفـت  بـاال يامـ  شـهرها، يفضـا در جامعـه مختلف اقشار حضور

 .يشهر يداریپا شیافزا جهت در ستا ياقدام تینها در و شودمي هاشهر  یمح يسازمناس 
  



20    ،1391اول، زمستان  شمارهچهارم،  سال 

 منابع

 .238و237 ش ،ياقتصاد -سیاسي اطتيات ،«ها پیامد و هاروند شتابان، شهرنشیني» (1386 )بهار نصیري یوسف و يیسي زاده،ابراهیم

 .آگاه تهران، ،ایران در شهرنشیني (،1363) يتیگ ايتماد،

 .44 ش ،يیجغرافیا هايپژوهش ،«تهران شهر در میجرا يایجغراف يبررس» (،1382) ارانكهم و پوراحمد

 ،«يشـهر هايهونتگاكسـ بـر آن ریتـأث و شدن يجهان ندیفرآ بر يلیتحل» نشده(، )منتشر چشمه ده يمحمد يمصطف و مسعود ،یيتقوا

 .اقتصادي -سیاسي اطتيات

 .فهاناص دانشگاه ،يشهر يزیربرنامه و ایارشدجغراف يارشناسك دور  ،شهري جغرافیاي درسنامة (،1385) مسعود، ،یيتقوا

 .نور امیپ دانشگاه تهران، ،شهري شناسي جامعه مباني (،1382) غتمعباس ،يتوسل

 ي.شهرساز و مسك  وزارت تهران، ،(جغرافیا )جلد شهرسازي مباحث مجمويه (،1381) يتقمحمد ،یيرهنما

 تهران دانشگاه ،يتركد دور  ،شهر اجتمايي هاينظریه درسنامة (،1386) ـــــ

 سمت. ،تهران ،مهاجرت (،1380) اهللی حب ،يزنجان

 .يدانشگاه جهاد تهران، ،شهر اجتمايي جغرافیاي (،1369)  یحس ،يئشكو

 .43 ش ،جغرافیایي هايپژوهش ،«قم شهر در اجتمايي پایداري ارزیابي» (،1381) محمدي كاظمي موسي سیدمهدي و حسی  شكوئي،

 .صنعت و يلم دانشگاه تهران، ،ایران در منطقه و شهر با (،1382)  یاسماي عه،یش

 مجمويـه ،«تهـران شـهر ياجتمـاي -يفرهنگـ توسـعة ضد و توسعه شیهما ،يشهر داریپا توسعة هايادیبن» ،(1388) مظفر ،يصراف

 .تهران شهرداري مقاالت

 .23 ش ،اصفهان دانشگاه پژوهشي مجلة ،«اصفهان در نشیني حاشیه اجتمايي -اقتصادي يل  تحلی » (،1384) همكاران و اصغر ضرابي،

 .48 ش ،جغرافیایي هايپژوهش مجلة ،«ياجتماي يشناس  یآس و رانیا در يشهر توسعة» ،(1383)  یاسماي ،يبركا ييل

 .زیتبر دانشگاه تبریز ،شناسي شهر و جغرافیا (،1368) داهللی د،یفر

 ي.ن تهران، ،شهري شناسي انسان (،1383) ناصر ،يوهكف

 .سمت تهران، ،جغرافیایي سیاست و سیاسي جغرافیاي (،1381) روزیپ زاده، مجتهد

 .هرانت دانشگاه ياجتماي قاتیتحق و مطالعات موسسه تهران، ،تهران در وندالیسم بررسي (،1374) رضایيل ،يزیتبر يمحسن

 نگـر ك هان،اصـف ،«اصفهان شهر در هاكپار منظر از يشهر يداریپا يابیارز » ،(1385) يمحمد جمال و يمصطف چشمه، ده يمحمد

 .استم جهان دانانيجغراف يالملل  یب

 .مسك  و نفوس يمومي سرشماري اولیة نتایج (،1385) رانیا آمار زكمر

 .عتوصن يلم دانشگاه تهران، ران،یا در يشهر يزیربرنامه هاييژگیو بر يلیتحل (،1381) ناصر ،يدهاقان هزاديمشهد

 .4 ش ،مدرس پژوهش ،«شهرها تنك در ياجتماي يهمبستگ اهشك دهیپد» (،1381) عقوبی ،يموسو

 .9 ش ،شهرسازي جستارهاي مجلة ،«يشهر مطالعات در شناختيجامعه اتینظر» (،1383) جواد زاده،یمهد

 ي.رسمیرغ هايونتگاهكس يسامانده و يسازتوانمند سند (،1382) يشهرساز و  كمس وزارت
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