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 دانشجوي دكتراي جامعه شناسي سياسي 	فاطمه قابل رحمت/ :نويسنده

 

درصد از كل جمعيت كشور است ولي  71 از بيش 		كه جمعيت شهرنشين ما مطابق آخرين سرشماريدرحالي

ها با اغلب اين شهرها ازلحاظ ويژگي، كالبد و كاركرد، ماهيت روستايي دارند و عده زيادي از ساكنان آن

غيراز شهرهاي بزرگ، الزم است ي شهري آشنايي الزم را ندارند. بهها و هنجارهاي زندگورسوم، ويژگيآداب

ي روستاها ازنظر وسعت و دودسته ديگر در اين حوزه از هم تفكيك شود، اول شهرهاي كوچكي كه از توسعه

و » محمدآباد«كرج كه قبالً » كمال شهر«و » محمد شهر«توان مثال ميعنواناند و بهجمعيت پديد آمده

 .بوده را نام برد» ادآبكمال«



ي دوم شهرهاي جديدي هستند كه باهدف كاهش فشارهاي جمعيتي واردشده به شهرهاي بزرگ دسته

اند، شهرهاي جديدي مانند پرند، پرديس، شهر جديد هشتگرد در اطراف تهران و كرج و شهر جديد شدهاحداث

 .بهار در اطراف مشهد از اين دسته هستندگل

ريزي شهرهاي جديد تقسيم بندي هستند. برنامهي قبل و بعد از انقالب قابلديد در دو دورهشهرهاي جدر ايران

خصوص صنعت ي مسكن، اسكان شاغالن بخش صنعت بهقبل از انقالب مبتني بر اهداف سياسي، نظامي، ارائه

طبق بر مباني شده منشهر، بيشتر شهرهاي جديد احداثجز دو شهر فوالدشهر و شاهيننفت قرار داشت. به

نظري شهرهاي جديد نيستند. بعد از انقالب بر اساس اهداف ساماندهي فضايي مادر شهرها، جذب سرريزهاي 

ي پيشرفت ي مسكن و اسكان جمعيت، شهرهاي جديدي احداث شدند. اما نحوهجمعيتي شهرهاي بزرگ، ارائه

ها منطبق نبوده است. ازنظر پيشرفت كار آنبندي ي زمانكار و اسكان در شهرهاي مذكور با اهداف و برنامه

 .ي بسيار دارندكاركرد هم شهرهاي جديد با يك شهر واقعي فاصله

 

 

 



 شهر جديد پرديس

ترين موضوعات، بررسي داليل عدم موفقيت شهرهاي در بررسي مسائل و مشكالت شهرهاي جديد، يكي از اصلي

وجه به مقطعي بودن افزايش شديد نرخ رشد جمعيت كشور دهد كه با تها نشان ميجديد در ايران است. بررسي

مدت شهر نسبت به ي كوتاهتر بودن ظرفيت توسعهصورت جهشي و پايينو مهاجرت گسترده روستا به شهر به

، ضرورتي براي ايجاد شهرهاي جديد در پيرامون شهرهاي مادر 1365-1335هاي نرخ رشد جمعيت طي سال

 .كشور وجود نداشته است

اي جامع براي انتقال صنايع از توان نبود برنامهعمده داليل عدم موفقيت اين شهرها در جذب جمعيت را مي از

ونقل عمومي كارآمد ميان مادر شهر و ها، نبود سيستم حملمادر شهرها به شهرهاي جديد و خوابگاهي شدن آن

اقتصاد و درآمد خانوارهاي شهرهاي  بندي جمعيت وضعيتبيني تعداد و گروهشهر جديد، عدم قطعيت در پيش

ربط، كندتر بودن روند افزايشي قيمت اراضي در حمايت دولت و نهادهاي ذييابي، عدمجديد، ضعف در مكان

- 1368شهرهاي جديد نسبت به مادر شهرها، ركود اقتصادي و افزايش نرخ تورم در مقاطعي از دوره زماني 

 .ريزان دانستها و عدم توجه به خواست و نياز مردم توسط برنامه رنامهي بو نگرش صرفاً كالبدي در تهيه 1392

شوند. شهرها باهدف جذب جمعيت سرريز، احداث مياي نزديك كالنشهرهاي جديد طبق قانون در فاصله

دهد ايجاد اين مناطق ها در اطراف تهران قرار دارند، نشان ميتاي آن 4شهر جديد فعلي كه  16هرچند تجربه 

يابي شهرهاي آميز نبوده است، اما در طراحي جديد، قرار است مكانراي جذب دائمي جمعيت چندان موفقيتب

شهرها تبديل نشود! در حال جديد با اولويت اشتغال انجام شود تا اين مناطق صرفاً به خوابگاه جمعيت روز كالن

كنند و براي كار و فعاليت به تهران سفر ميحاضر تقريباً همه ساكنان شهرهاي جديد اطراف تهران، در طول روز 

بهار و بهارستان ازجمله شوند. شهرهايي مانند پرند، پرديس، گلصرفاً براي اقامت شبانه از پايتخت خارج مي

شوند. اين روند باعث شده جمعيت روز شهري عنوان خوابگاه در نظر گرفته ميشهرهاي جديدي هستند بيشتر به

شهد فاصله زيادي با جمعيت شب آن داشته باشد و خدمات محدود اين شهر بين ساكنان مانند تهران و يا م

هايي مانند تهران و اصلي و ساكنان روز، توزيع شود. با بررسي وضعيت شهرهاي جديد مخصوصاً در استان

نظر گرفته توان مشاهده كرد كه برنامه و اقدام عملي براي انتقال صنايع به شهر جديد در خراسان رضوي، مي

ونقل عمومي، وابسته به نشده است.همچنين سكونت در شهرهاي جديد مانند پرند، تحت تأثير نبود وسايل حمل

پذير نيست. درنتيجه اكثر افراد شاغل سادگي امكاندرآمد بههاي كمخودروي شخصي شده و براي خانواده

يد، يا امكان سكونت در اين شهرها را ندارند و طبقات متوسط و پايين ،به دليل نبود امكان اشتغال در شهر جد

هاي كنند. تركيب گروهاي از زمان خود را خارج از محل سكونتشان سپري مييا در صورت سكونت بخش عمده

شده براي اين شهرها هم از مواردي است كه تا حد زيادي مطابق با مادر شهر در نظر بينيجمعيتي پيش

دهند و نيازهايي متفاوت كه ساكنان اين شهرها را اكثراً جمعيت جوان تشكيل مي شده، اين در حالي استگرفته



ريزي و اطالع از وضعيت ي مسكن، برنامهرويهوساز سريع و بيسال دارند. اين عوامل در كنار ساختبا قشر ميان

 .ها را مشكل كرده استدرآمدي و فرهنگي خانواده

اند، جمعيت مهاجر روستايي ناچار و به داليل عمدتاً اقتصادي از مادر شهر آمدهاين شهرها عالوه بر كساني كه به

هاي غيررسمي اطراف مادر شهر اقامت گاهدهند كه قبالً در سكونتنشينان و كساني را در خود جاي ميو حاشيه

ورسوم متفاوتي بوده و عموماً ت، داراي فرهنگ و آدابهاي متفاوي جديد به دليل خاستگاهداشتند. اين مجموعه

كنند. از طرف ديگر اكثر افراد، به دليل نبود بازار كار و هايي را در شهرهاي جديد ايجاد ميفرهنگخرده

وآمد هاي اشتغال، كمبود امكانات تحصيلي و درماني و ساير خدمات شهري در شهر جديد، مجبور به رفتزمينه

صورت روزانه هستند، همچنين به دليل بومي نبودن و تعلقات قومي متفاوت، وابستگي ذهني به به مادر شهر

سال و ضعيفي نسبت به محل زندگي خود يعني شهر جديد دارند. اين موضوع در كنار حس تعلق افراد ميان

هاي اين ستهسال در مادر شهرها به شهر خود از طرفي و شكل شهرهاي جديد و عدم تناسب آن با خواكهن

رسد كه بندي جمعيتي خاص را در اين شهرها ايجاد كرده است. با اين توضيحات به نظر ميگروه، نوعي گروه

كندي و قومي و جنسيتي به- ابعاد اصلي حقوق شهروندي شامل شهروندي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي

ي ي كمي شهرنشيني، پديدهوجود توسعهديگر در شهرهاي جديد، باعبارتصورت ناقص محقق شود. بهبه

صورت درك براي ساكنان بوده و در بخش تكاليف شهروندي بهشهروندي بيشتر در بخش حقوق شهروندي قابل

 خوبيبه را خود جامعه هنجارهاي و قواعد 	شود و حاصل آن شهرنشيني است كهگرفته و نهادينه نميناقص شكل

ها منطبق كند. شهرنشين ساكن در شهرهاي جديد تماعي خود را با آناج رفتارهاي تواندنمي و نشناخته

شود، درنتيجه، عضويت كامل تواند درگير عمل شود و كسي كه درگير عمل نشود، شهروند تلقي نمينمي

پذير خواهد بود، محقق نشده و در درازمدت اجتماعي سياسي كه با انجام تكاليف و وظايف شهروندي امكان

  .شهروند تبديل نخواهد شدشهرنشين به 
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