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بازاندیشی در مفاهیم مرتبط با فرآیندهای رشد و اشکال سکونتی در
مناطق کالنشهری
2

محمدکاظم شمس پویا *  ،جمیله توکلی نیا  ،2مظفر صرافی ،3زهره فنی

-3دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-6دانشيار گروه جغرافياي انسانی و آمایش ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-1دانشيار گروه شهرسازي ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله3135/5/33 :
تأیيد نهایی مقاله3131/6/65 :
چکیده
کالنشهرها تحت تأثير عوامل بيرونی و درونی به سوي نواحی پيرامونی خود گسترش مییابند و در این روند
منجر به شکلگيري اشکال سکونت و فعاليت با ویژگیهاي مختص به خود میشوند که شناخت آن از جمله
وظایف برنامهریزان شهري محسوب میشود .در این نوشتار به دستهبندي مفاهيم مرتبط با فرآیندهاي فضایی
رشد و اشکال سکونتی در مناطق کالنشهري مبادرت شد .تحقيق حاضر از سنخ تحقيقات توصيفی -تحليلی و
از آنجا که در پی کشف و شناسایی متغيرهاي مهم و طبقهبندي آنها و در برخی موارد ارتباط الگوها با
یکدیگر است با تحقيقات اکتشافی سنخيت پيدا میکند .نتایج تحقيق نشان میدهد که در ميان مفاهيم مورد
بررسی ،هالههاي کالنشهري بيش از دیگر اشکال ویژگی تنوع (کاربري زمين ،ساختارهاي قومی ،اجتماعی و
اقتصادي) به خود میگيرند .همچنين الگوي سکونتگاهی فراشهر و شهرهاي لبهاي محصول شهرنشينی در
کشورهاي پيشرفته محسوب می شوند ،ضمن آنکه توجه به سطوح کالن ،ميانی و خُرد جامعيت بيشتري را به
منظور بررسی فرآیند پادشهرنشينی به دست میدهد .در ناحيه پيراشهري نيز غالباً رقابتی حذفی بين شهر و
روستا صورت میگيرد که تداوم چنين روندي به زیان روستا و تخریب اراضی کشاورزي منجر میشود .در
انطباق با وضعيت و شرایط ایران به نظر میرسد بتوان چنين محيطهایی را "عرصههاي نه شهر و نه روستا"
ناميد .در مجموع توجه به معيارهاي کالبدي در بررسی و دستهبندي فرآیندهاي رشد و اشکال سکونتی ناکافی
بهنظر میرسد ،زمانی چنين مطالعهاي کاملتر میشود که معيارهاي کالبدي با معيارهاي کارکردي ،بهویژه
جریانهاي روستایی ـ شهري و تبلور آن در پيوندهاي روستاییـ شهري تکميل شود.
واژههای کلیدی :ناحيه پيراشهري ،فراشهرنشينی ،پادشهرنشينی ،هاله روستایی -شهري ،شهر -لبه.

* -نویسنده مسئول53153315335 :

Email: kpouya1@gmail.com
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دستهبندي مفاهيم به کار رفته است .دراین راستا
نخست ،مفاهيم مرتبط با فرآیندهاي رشد در
منطقه کالنشهري تحت عناوین «حومهنشينی»،
«فراشهرنشينی»« ،پادشهرنشينی» (شهرگریزي) و
«پيراشهرنشينی» به بحث گذاشته میشود .آنگاه
در ادامه ،هاله کالنشهري به مثابه بازتاب حومه-
نشينی و هاله روستا  -شهري معرفی میشوند.
همچنين ،از پسکرانه ،حاشيهنشينی و شکلگيري
شهرهاي اقماري بهعنوان نمود شتاب روند
پيراشهرنشينی سخن خواهيم گفت و تأکيدي
است بر این نکته که باید در ساختار
پيراشهرنشينی براي نقاط و مراکز سکونتگاهی
فوق اهميت قائل شویم و این موضوعی است که
در ادامه مبحث پيراشهرنشينی به بحث گذاشته
میشود .نيز ،با توجه به تأثير فرآیندهاي فضایی بر
شکلگيري پدیدهها و فرمهاي فضایی به پيکره-
بنديهاي فضایی متفاوتی تحت عنوان «دساکوتا»
و «شهر لبهاي» برمیخوریم که پس از معرفی و
تحليل فرآیندهاي رشد در منطقه کالنشهري و
عناوین فوق ،پدیدههاي مورد اشاره تشریح می-
شوند.

مقدمه
«مفهوم» واژهاي است که ویژگی ،کيفيت یا رابطه
خاصی را توصيف میکند .به بيان دیگر ،مفهوم
تصویري ذهنی است که معرف پدیدههاست (پيران
و دیگران .)3185 ،در این نوشتار از مفاهيمی
سخن رانده شده است که هر یک در مطالعات
شهري و روستایی از اهميت خاصی برخوردار
است .باید گفت که واکاوي هر یک از مفاهيم
مرتبط با فرآیندهاي فضایی رشد و اشکال سکونتی
در مناطق کالنشهري کاري بس دشوار مینماید،
چنين دشواري حکایت از پيچيدگی و پویایی
فرآیندها و پدیدههاي فضایی دارد و هنگامی این
دشواري دو چندان میشود که دریابيم تعيين مرز،
تعریف و ماهيت براي هر یک از مفاهيم با توجه به
گستره معنایی آن ،تفاوت مناطق و شناور بودن هر
یک از مفاهيم بر سختی تحقيق میافزاید .در گذر
زمان اندیشه و عمل آدمی روند تکامل خود را
پيموده است ،در این ميان علوم و رشتههاي
مطالعاتی نيز از چنين تحول و تکاملی به دور
نبودهاند ،اما نباید از خاطر بُرد که تکامل علوم
فقط بيان صرف برخی مفاهيم و انعکاس مبانی و
شالودههاي آن علم نبوده و نخواهد بود؛ بلکه
بازاندیشی در مبانی و به چالشکشيدن آن از
جمله وظایف هر محققی است .بنابراین در این
نوشتار به بازاندیشی مفاهيم موجود در مطالعات
شهري و روستایی و شناسایی فرآیندهاي مؤثر بر
اشکال سکونت و فعاليت میپردازیم .کالنشهرها
تحتتأثير عوامل بيرونی و درونی به سوي نواحی
پيرامونی خود گسترش مییابند و در این روند
منجر به شکلگيري اشکال سکونت و فعاليت با
ویژگیهاي مختص به خود میشوند .از اینرو،
درک تحوالت پيشگفته و پيگيري اهداف تحقيق
لزوم دستهبندي مفاهيم را به ميان میآورد .به
همينمنظور در این نوشتار منطق مشخصی براي

مواد و روشها
تحقيق حاضر از آنجا که با چگونه بودن مفاهيم و
چرایی آن ،همچنين مطالعه ویژگیها و صفات آنها
سر و کار دارد با تحقيقات توصيفی-تحليلی و با
توجه به اینکه در پی کشف و شناسایی متغيرهاي
مهم هر یک از مفاهيم و طبقهبندي آنها و در
برخی موارد ارتباط الگوها با یکدیگر است با
تحقيقات اکتشافی سنخيت پيدا میکند .مقایسه
مفاهيم گوناگونِ تحقيق کيفی در رابطه با نمونه-
گيري نشان میدهد که اصل انتخاب تدریجی
موارد و موارد برتر از نظر گالسر و استراوس به کار
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مفهومشناسی ایننوشتار را به خود اختصاص می-
دهد.

برده شده است .نمونهگيري در فرآیند تحقيق
کيفی در سه مرحله جمعآوري اطالعات ،تفسير
اطالعات و در حين ارائه یافتهها به کار گرفته می-
شود (نوروزي و بيدهندي.)3183 ،
در این نوشتار ،در اینباره که کدام یک از منابع
مهم باید بيشتر مورد بررسی ،یعنی توصيف و
تحليل قرار گيرد (نمونهگيري موارد مهم) و به
طور کلی کدام قسمتهاي محتوي و متن تهيه
شده باید براي تفسير یا براي تفسيرهاي جزئی
ویژه انتخاب شوند (نمونهگيري از موارد مهم) و
باالخره کدام موارد یا قسمتهاي متن بهتر می-
تواند براي توصيف یافتهها مورد استفاده قرار گيرد
(نمونهگيري در حين ارائه یافتهها) ،تصميم گرفته
شد.

حومهنشینی

برگردان مستقيم حومه "فراسوي شهر" است و
میتواند به هرگونه سکونتگاه در پيرامون یک شهر
بزرگ اطالق شود .اگرچه از لحاظ فيزیکی از شهر
مرکزي جدا است ،با این حال به لحاظ اقتصادي
ساکنان حومه براي تأمين شغل خود به شهر
وابسته هستند (فيشمن .)3381 ،همچنين،
اصطالح حومه اشاره به بخش بيرونی شهر دارد که
بتوان آن را در یک فاصله زمانی به صورت رفت و
برگشت از یک شهر یا ناحيه شهري آن را پيمود
(بيلی .)6555 ،گسترش حومهها با پيشرفتهاي
فنآوري در حمل و نقل نيز امکانپذیر شد .در
بریتانيا ،جنبش باغ شهر در تالش بود تا مساکن و
اجتماعات خوبی که با استاندارهاي مطلوبی
ساخته شده بود .ابنزر هوارد با ایده باغ شهر خود
میکوشيد تا چهره بهتري از شهر و شهرکها
ایجاد کند (بيلی .)6555 ،رنه شرت و همکاران
( )6551سير تحول تاریخی حومههاي آمریکا را
در  5عنوان بررسی نمودهاند که عبارتند از:
آرمانشهر حومهاي ،همگونی حومهاي ،تنوّع
حومهاي ،و دوگانگی حومهاي.
آرمانشهر حومهای :حومه بهویژه در قرن  33به
منزله مکانی ایدهآل براي زندگی سالم و مأمنی
براي ثروتمندان در مقابل محيط خشن و زننده
شهر به حساب میآمد .نخبهها و خانوادههاي مرفه
به سوي هاله شهر حرکت میکردند .در نخستين
مرحله توسعه حومهها انحصاري ،امن ،پاک و
منطبق با استانداردها و جذاب بودند که فيشمن
( )3381آن را بهعنوان «آرمانشهر بورژوازي»
توصيف میکند.
همگونی حومهای :تمرکززدایی گسترده مسکن و
اشتغال پس از چنگ جهانی دوم و دوره توليد

بحث و نتایج
بهمنظور پيگيري اهداف تحقيق ،مفاهيم مرتبط با
فرآیندهاي فضایی رشد و اشکال سکونتی در
مناطق کالنشهري در  5عنوان «حومهنشينی»،
«فراشهرنشينی»« ،پادشهرنشينی» (شهرگریزي) و
«پيراشهرنشينی» معرفی و تفسير میشوند .هاله
کالنشهري به مثابه بازتاب حومهنشينی در ذیل
این عنوان به بحث گذاشته میشود .مجموعه
عوامل و سياستهایی موجب شتابگرفتن روند
پيراشهرنشينی میشوند که در این نوشتار
پسکرانه ،حاشيهنشينی و شهرهاي اقماري بهعنوان
نمودي از این روند گسترش و در ادامه
پيراشهرنشينی تحليل میشوند ،ضمن آنکه از
الگوي سکونتگاهی مجزایی تحت عنوان "عرصه-
هاي نه شهر-نه روستا" یاد میکنيم .اما،
فرآیندهاي فضایی رشد در مناطق کالنشهري به
شکلگيري پدیدههایی تحت عنوان «دساکوتا» و
«شهر لبهاي» نيز منجر میشود که بحث پایانی
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پيراشهري ،مسئله مالکيت زمين و نقش
فرآیندهاي جمعيتشناختی بر توسعه هاله (از
هجوم سازمان یافته یا تدریجی به زمين گرفته تا
تقسيم مجدد آن توسط مالکان زمين و یا
مُحتکران) از دیگر ویژگیهاي هاله کالنشهري در
آسيا است (برودر و همکاران .)3335 ،از مهمترین
ویژگیهاي هاله کالنشهري در کشورهاي توسعه-
یافته بهویژه آمریکا نيز میشود به مواردي مانند
رشد شتابان جمعيت و طيفی از منازعات و
کشمکشها در ارتباط با کاربري زمين در برخی
نواحی مشخص اشاره کرد (ميچل.)3311 ،
هاله روستا-شهری :هاله روستا شهري ،پهنه در
حال تغيير بين شهر مرکزي و پسکرانه است که
با تغيير شتابان کاربري زمين (ساتاري و همکاران،
 ،)6531قطعهقطعه شدن اراضی و تغيير آن براي
کاربريهاي شهري و تفریحی مشخص میشود
(فيور )3386 ،و میتوان آن را به دو هاله شهري و
هاله روستایی تقسيم کرد (پرایر .)3318 ،از
دیدگاه نظریههاي اکولوژیکی هاله روستا شهري
میتواند بهعنوان ناحيه حاشيهاي تلقی شود.
موقعيت حاشيهاي هاله روستا شهري به دليلِ
مکان جغرافيایی ،نوع خاک و یا توپوگرافی آن
نيست ،بلکه به علت ميزان دسترسی ویژه آن به
برخی نقاط حمل و نقل مرکزي و اصلی است -
(فایري .)3311 ،کاربري زمين ،مسئله مهم هاله
روستا-شهري است .تغيير اراضی غير مسکونی به
کاربري مسکونی و اراضی توليد مواد غذایی
(عمدتاً معيشتی) به زمينهاي کشت نقدي (براي
فروش) برخی از مهمترینِ این تغييرات است
(ننگرو.)6533 ،
هاله شهری/روستایی :تی .ال .اسميت براي
نخستين بار در سال  3311در مقاله خود در رابطه
با لوئيزیانا بحث «هاله شهري» را براي اشاره به
ناحيه ساخته شدهاي که بيرون از محدوده بالفصل

انبوه استاندارد ،تصویري از حومه شهر آمریکایی
بهعنوان مکانی همگن با آیين و قراردادهاي
مختص به خود را ترسيم میکرد.
تنوّع حومهای :حومه ،افزون بر سکونت طبقه
سفيدپوست ،محلی براي طبقات کارگر و سياه-
پوست نيز میشود .در طبقهبندي و تشخيص
حومه ،معيارهایی همچون مهاجرت طبقه سياه-
پوست از شهرهاي مرکزي ،درونکوچی بزرگ
مقياس افراد در خارج متولد شده نيز به مطالعات
افزوده شد.
دوگانگی حومهای :با دو عنصر متضاد تعریف
میشود :رشد پراکنده لبه و زوال حومه داخلی.
براي مثال ،حومههاي صنعتی و حومههاي طبقه
کارگر در انقالب صنعتی در دوره اخير با پارکهاي
اداري و خرده فروشی در حومههاي بيرونی
جایگزین شدهاند .برخی از محققان به چنين رشد
پراکنده حومهها عنوان "شهرهاي لبهاي"
میدهند.
هاله کالنشهری :پس از جنگ جهانی دوم ،موضوع
رشد سکونتگاههاي هاله کالنشهري در کشورهاي
در حال توسعه مورد توجه محقّقان و برنامهریزان
شهري قرار گرفت .این سکونتگاهها از سویی به-
مثابه حلبیآبادهاي روستایی راکد و از سوي دیگر
به منزله مراکز رشد پویا با فعاليتهاي اقتصادي
جدید هم در بخش روستایی و هم در بخش
شهري تلقی شدهاند (برودر و همکاران.)3335 ،
ارائه گونهشناسی کلی از هاله کالنشهري مشکل
است .از مهمترین ویژگیهاي هاله کالنشهري به-
ویژه در آسيا ،ویژگی روستاییبودن آن است .در
برخی موارد ،بهعنوان فضاي اجتماعیِ انتقالی یا
مکان اقامت موقت براي تازهواردان به مرکز
کالنشهري عمل میکند .رواج مهاجرت گام به گام
و حفظ پيوندهاي مهاجران با اقتصاد روستایی،
اهميت اقتصاد غير رسمی یا خاکستري در نواحی
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 .)3331از آن زمان تاکنون تحقيقات بسياري در
این زمينه صورت گرفته است و بر دامنه آن نيز
افزوده میشود .البته این اصطالح ،نخستينبار در
 3355بهوسيله آگوست اسپکتورسکی بهکار برده
شد )نلسون و سانچز3331 ،؛ سوتون و همکاران،
 )6551که به تدریج دیگر محققان نيز به بسط آن
یاري رساندهاند .براي نمونه ،اسپرزا و کروترز
( )6555فراشهرنشينی را به  5مرحله تقسيم
کردهاند :مرحله اول ،مربوط به ارتباطات عرضه و
تقاضا است که مصرفکنندگان و توسعهگران را در
بازار زمين روستایی گردهم میآورد .تقاضا ،ریشه
در تمایالت روستایيان به زندگی در محيطی
مطلوب و هزینههاي نسبتاً پایين زندگی در روستا
اشاره دارد .توسعهگران از جمله متقاضيان زمين
هستند که به دنبال سودهاي باال و محيطی نسبتاً
عاري از مقرّرات هستند .مرحله دوم ،تبدیل
زمينهاي روستایی منجر به فراشهرنشينی میشود
که با تراکم پایين سکونت در استفاده از قطعات
بزرگ اراضی همراه است که قبالً فضاي باز طبيعی
بوده است .توسعه زمين فراشهرنشينی منجر به 6
پيامد مرحله سوم میشود .در مرحله سوم،
برنامهریزان میکوشند تا با تدوین مقررات کاربري
زمين از گسترش توسعه به بيرون جلوگيري کنند
و اثرات منفی آن را کاهش دهند .ثانياً ،توسعه در
نواحی روستایی کمکم موجب از بين رفتن
امکانات محيط میشود که ساکنين در وهله
نخست به دليل آن به نواحی فراشهري جذب
شدهاند .در مرحله بعد ،محيط روستایی دگرگون
شده است .گسترش فضایی بافت شهري نيز
مربوط به این مرحله است .این تغييرات موجب
میشود تا این فرآیند دوباره از نو آغاز شود ،اما در
فاصلهاي دورتر .به گونهاي که مصرفکنندگان
براي دستيابی به امکانات و مطلوبيتهاي محيط و
هزینههاي پایينتر زندگی کمکم به نواحی

شهر قرار گرفته است به کار برد .ویژگیهاي هاله
شهري از یک شهر به شهر دیگر و از یک زمان به
زمان دیگر متفاوت است .هاله شهري را میتوان
زیر پهنه هاله روستا شهري دانست که در مجاورت
و پيوند با شهر مرکزي است و تراکم مسکونی
باالتري نسبت به تراکم متوسط کل هاله روستا
شهري ،نرخ باالتري از تراکم جمعيت ،تغيير و
تبدیل کاربري زمين و سفرهاي آونگی دارد .هاله
روستایی نيز زیر پهنه هاله روستا شهري است که
در مجاورت با هاله شهري است و تراکم مسکونی
کمتري از تراکم متوسط کل هاله روستا شهري
دارد ،همچنين ،نسبت باالتري از مزارع و نرخ
پایينتري از تراکم جمعيت و سفرهاي آونگی را
داراست (پرایر .)3318 ،شایان ذکر است که
گسترش هاله شهري ،مسائل بسياري مانند تغيير
در الگوي مالکيت زمين ،فرآیندهاي واگذاري
زمين و انواع توسعه را شامل میشود (مسوم،
 .)6553توسعه سيستم حمل و نقل ،وجود
فنآوريهاي سطح باال در هاله شهري و رشد
مهاجرت طبقه متوسط از مراکز شهري به هاله
شهري ،نقش سياست دولت و برنامهریزي شهري
براي تمرکززدایی از کالنشهر ،همچنين رشد
تقاضاي مسکن در مرکز شهرهاي اصلی و بزرگ و
عدم پاسخگویی به آن ،از جمله دیناميکهاي رشد
هاله شهري بهویژه در کشورهاي غربی به شمار
میروند (فنگ.)6555 ،
فراشهرنشینی

پس از جنگ جهانی دوم ،ایاالت متحده آمریکا از
شهرهاي متمایز و منحصر به فرد ،شهرکهاي
کوچک ،مزارع ،ترکيبی از بيابان ،جنگل و
زمينهاي گسترده تشکيل شده بود .در سال
 6555بيشتر چشماندازهاي روستایی در 355
مایلی مراکز شهري یا لبههاي شهري به چشمانداز
"فرا شهري" تبدیل شدند (نلسون و سانچز،
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سرمایهگذاري میکنند( .شکل)3

دوردست سفر میکنند و توسعهگران از قوانين و
مقرّرات اجتناب میکنند و بر روي نواحی بکر

شکل :3فرآیند توسعه فراشهرنشينی ،مأخذ :اسپرزا و کروترز.6555 ،

است که جابجایی خدمات و صنایع به نواحی
روستایی ،خانههاي دوم و مهاجرت در ایام
بازنشستگی نيز نقش مهمی در این فرآیند ایفا
میکنند .ميشل بيان میکند که به سبب پيشرفت
فنآوري ،پادشهرنشينی به قرار گرفتن در فواصل
معينی از مراکز کالنشهري محدود نمیشود -
(مدسن و همکاران .)6535 ،اینگونه بحث
میشود که انگيزه اصلی شهرگریزي تمایل به
جایگزینی سبک زندگی شهري با زندگی روستایی
است (فيشر .)6551 ،فلدینگ ( )3383چنين
استدالل کرده است که شهرنشينی با ارتباط
مستقيم بين اندازه سکونتگاه و نرخ مهاجرت
خالص و پادشهرنشينی با ارتباط منفی بين اندازه
سکونتگاه و نرخ مهاجرت خالص قابل تفسير است.
اما ،چمپيون ( )3383معتقد است که «اشتباه
است اگر پادشهرنشينی را فقط بهعنوان ارتباط
بين نرخ تغيير جمعيت و اندازه سکونتگاه تلقی
کنيم ،بلکه ضرورت دارد آن را پيامد ترکيب
فرآیندهاي بازساخت اقتصادي ،تغيير شيوه زندگی
و تکامل کالنشهري در نظر بگيریم .گی یر و

در واقع ،فراشهر بخشی از یک سيستم شهري
است .الگوي فراشهري نشانگر فرآیندهاي بين
منطقهاي است .ارتباط روشنی بين نوع الگوي
فراشهري و متغيرهاي در مقياس کالنشهري وجود
دارد که نشاندهنده تمرکززدایی شهري است.
همچنين ،الگوي فراشهري با بسياري از
فرآیندهاي منطقهاي که فرم شهري ناحيه
کالنشهري را شکل میدهد؛ مانند تفرّق اداري و
سازمانی ،تمرززدایی اشتغال و تنوع اقتصادي در
ارتباط است (کالرک و همکاران.)6551 ،
پادشهرنشینی (شهرگریزی)

پادشهرنشينی (شهرگریزي) در دهههاي  3315و
 3315در ایاالت متحده آمریکا و اروپاي غربی به-
وقوع پيوست (مدسن و همکاران )6535 ،و می-
شود گفت که با تمرکززدایی از جمعيت در ارتباط
است .این فرآیند در بریتانيا و دهه  3315روي داد
و با نرخ باالیی در سالهاي نخستين دهه 3315
نيز ادامه یافت .از آن پس ،تغييرات چشمگيري در
نرخ جمعيت مراکز کالنشهري بزرگتر ،بهویژه
لندن صورت گرفت (چمپيون .)3383 ،شایان ذکر
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کوچک اطالق میشود .دوره تسلط شهرهاي
متوسط دو مرحله مجزا دارد .مرحله آغازین شهر
متوسط که با رشد شتابان تعدادي از شهرهاي
متوسط اندام نزدیک کانون اصلی شهر برتر (نه
نزدیک به منطقه کالنشهري اصلی) آغاز میشود.
در این مرحله مراکز حومهاي درون منطقه
کالنشهري اصلی سریعتر از شهر مرکزي رشد
میکنند .در مرحله پيشرفته شهر متوسطاندام،
تمرکززدایی درون منطقهاي یا حومهنشينی که با
توسعه مرحلهي شهر برتر مشخص میشود ،رشد
سریعتر شهرهاي ميانه اندام ،اما در مقياس
کوچکتر نيز تکرار میشود .در پایان ،نظام شهري
به مرحله رشد شهرهاي کوچک وارد میشود ،این
دوره را دوره «پادشهرنشينی» )شهرگریزي) نيز
میگویند .در طول این دوره ،تمرکززدایی از
شهرهاي برتر و ميانه اندام به سوي مراکز شهري
کوچک روي میدهد .در پایانِ دوره شهرهاي
کوچک ،نظام شهري به نقطه اشباع میرسد .نظر
به اینکه در این مرحله افزایش طبيعی جمعيت
ممکن است بسيار پایين یا حتی منفی باشد و
مهاجرت در سطح نسبتاً پایينی باشد ،به طور کلی
رشد شهري در شهرهاي کوچک خواهد بود (گير
و کانتولی3331 ،؛ یزدانی و همکاران.)3181 ،
یزدانی و دیگران ( )3181با آزمون نظریه
«شهرنشينی دیفرانسيل» در مورد ایران چنين
نتيجهگيري کردهاند که نظام شهري ایران این
دوره شهرنشينی را از سال  3355آغاز کرده و سه
مرحله این دوره را به ترتيب تا سال 3315
گذرانيده است .همينطور از سال  3315تا 3335
دو مرحله مربوط به دوره «واگرایی قطبی» را طی
کرده و به دوره «شهرگریزي» وارد میشود .نتایج
به دستآمده از این تحقيق نشان میدهد که به
طور کلی نظریه شهرنشينی دیفرانسيل با روند

کانتولی مفهوم «شهرنشينی دیفرانسيل» را بررسی
کرده و از این رهگذر چرخههاي توسعه شهري را
شرح دادهاند .در واقع ،نظریه شهرنشينی
دیفرانسيل «چرخههاي» پيوسته توسعه شهري را
ارائه میکند .هر کدام از این چرخهها سه دوره
تکاملی«شهرنشينی»« ،واگرایی قطبی» و
«پادشهرنشينی» (شهرگریزي) را در نظر میگيرد.
ویژگیهاي هر دوره به شرح زیر است:
در دوره شهرنشينی ،تمرکز فزایندهي فعاليتهاي
اقتصادي و جمعيت کشور در تعداد کمی از مراکز
به شدت در حال رشد و افزوده شدن مراکز جدید
به مراتب پایين سلسله مراتب شهري (دوره
نخست شهري) را میتوان شاهد بود .دوره نخست
شهري به سه مرحله تقسيم میشود« .مرحله آغاز
نخست شهري» با جذب درصد زیادي از جریان-
هاي بين منطقهاي مشخص میشود« .مرحله
ميانی نخستشهري» که نخست شهر هنوز به
شدت تکمرکز است و این مرکز همراه با
حومهنشينی به مثابه پدیده غالب به طور شدیدي
رشد میکند« .مرحله پيشرفته نخست شهري»
مرحلهاي است که نخست شهر آنقدر بزرگ
میشود که به واسطه عدم صرفههاي تجمع،
ساختار شهري تکمرکزي سلطه خود را از دست
میدهد .در طول این دوره ،شهرهاي موجود به
مراتب و سطوح باالتر وارد میشوند و مراکز
جدیدي به مراتب پایينتر اضافه میشوند .تکامل
شهر برتر معموالً با رشد شهرهاي ميانه اندام
نزدیک به شهر برتر همراه است .در سطح ملی این
برگشت ماهيت «واگرایی قطبی» ناميده میشود
که در برخی از کشورهاي پيشرفته و در حال
توسعه همچون ایاالت متحده ،فرانسه ،هند،
آفریقاي جنوبی ،کره جنوبی و ونزوئال مشاهده
شده است .در این مدل به دوره دوم توسعه شهري
دوره شهرهاي متوسط و دوره آخر ،دوره شهرهاي
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جایی است که ترکيب ویژگیهاي شهري و
روستایی ساختارهاي مرکب و درهمبافتهاي ایجاد
میکند (استویکا و همکاران .)6535 ،در دسته-
بندي جامعتري ،برخوردگاه پيراشهري به مثابه
پيرامون و لبه شهر؛ به منزله سيستم اجتماعی-
اقتصادي؛ به مثابه تعامل جریانهاي روستایی-
شهري (آلن و همکاران )3333 ،و از منظر نهادي
(آلن )6551 ،نگریسته شده است .پيراشهرنشينی
نيز به فرآیندهاي درحالگذاري اطالق میشود که
فراسوي لبه ساخته شده شهرهاي بزرگ رخ
میدهد (مانپانگ و وبستر )6558 ،و موضوع
جدیدي در ادبيات برنامهریزي نيست .براي نمونه
ابنزر هاوارد ( )3838با ایده "باغ شهر" گسترش
شهرهاي اروپایی را با ترسيم مرز بين شهر و
نواحی پيرامون آن توضيح داد (هوداال.)6535 ،
این را اضافه کنيم که شایسته است ویژگیها و
سرشت پيراشهر در سطح نواحی و نه فقط یک
نقطه مجزا بررسی شود تا درک مناسبی از جریان-
ها و پيوندهاي پيراشهر با پيراشهر و پيراشهر با
نقاط شهري و روستایی فراهم آید .ازاینرو مفهوم
در حال گذار و اصطالحاتی ازاین دست ،شناخت
کافی از ویژگیهاي نواحی پيراشهري بهدست
نمیدهد .دیگر آنکه ،اصطالح درحال گذار در
تعاریف مربوطه ،لزوماً به معناي مثبت نيست .در
مجموع ،عوامل و نيروهاي مؤثر بر شکلگيري
نواحی پيراشهري عبارتند از )3 :عوامل مؤثر بر
گسترش شهر :منتج از رشد اقتصادي و جمعيت
است که منجر به تقاضاي مسکن و تقاضا براي
نواحی تجاري میشود (راوتز و همکاران،)6531 ،
 )6انباشتگیهاي منطقهاي و پيوندهاي شهري-
روستایی :تأثير فرآیندهاي بازساخت اقتصادي
روستایی ،تغييرات بازار زمين و مدرنيزاسيون
کشاورزي و تأثير آن در شتاب بخشيدن به روند
انباشتگی (راوتز و همکاران )1 )6531 ،نيروهاي

نظام شهري ایران تطابق دارد؛ اگرچه برخی
تفاوتها را هم در نظام شهري ایران نشان میدهد.
پیراشهرنشینی

در گام اول ،پيراشهر ،ناحيه پيراشهري و
برخوردگاه پيراشهري معرفی میشود ،آنگاه در
ادامه پيراشهرنشينی و سازوکار آن تشریح میشود.
در تعریفی میشود گفت که پيراشهر ،فضایی در
پيرامونِ نواحی شهري است که با چشماندازهاي
روستایی درهم آميخته میشود (پيور و همکاران،
 .)6533در کشورهاي صنعتی قدیمیتر یا
کشورهاي پساصنعتی ،پيراشهر ناحيهاي با
تغييرات اجتماعی ،اقتصادي و بازساخت فضایی و
در کشورهاي به تازگی صنعتیشده و بيشتر
کشورهاي در حال توسعه ،پيراشهر ناحيهاي با
شهرنشينی آشفته است که منجر به پراکندهرویی
میشود .در هر دو مورد پيراشهر نه تنها به هاله
بين شهر و پيرامون آن و پهنه در حال گذار گفته
میشود ،بلکه گونه جدیدي از قلمرو
چندعملکردي تلقی میشود .ویژگیهاي مشترکی
در این نواحی مشاهده میشود که عبارتند از:
اجتماعات پراکنده و فقدان حکمروایی فضایی
(راوتز و همکاران .)6531 ،ناحيه پيراشهري
میتواند به لحاظ فضایی و بر حسب فرم و ساختار
فضایی  ،ترکيبی از عوامل فضایی و کارکردي و یا
در ارتباط با نواحی کالنشهري تعریف شود .به
صورت ساده ،ناحيه پيراشهري به ناحيهاي گفته
میشود که از لبه شهر به سوي پسکرانه روستایی
گسترده میشود .ناحيه پيراشهري الگوي
سکونتگاهی متمایزي دارد که نه شهري است و نه
روستایی ،اما میشود به آن نام برخوردگاه و پهنه
در حال گذار اطالق کرد (باکستون و همکاران،
 .)6551همچنين ،برخوردگاه پيراشهري به پهنه
درحال گذار بين شهر و نواحی پيرامونی آن گفته
میشود (پيور و همکاران6533 ،؛ ادل )3333 ،و
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است .برخی دیگر از مراکز پيراشهري نيز روستا-
شهرهاي پرجمعيتی هستند که با وجود فعاليت-
هاي شهري در این مراکز روستایی تاکنون عنوان
شهر به آنها اطالق نشده است .چه تبدیل نقاط
روستایی به نقاط شهري ،چه الحاق روستاها به
شهرها و چه ادغام روستاها با یکدیگر و تشکيل
یک نقطه شهري عمدتاً روستاهاي بزرگ و
پرجمعيت را دربر دارند .مراکز روستایی در هاله
کالنشهري تهران که از طریق ادغام چند روستا با
یکدیگر به شهر تبدیل شدهاند و یا به تنهایی
عنوان شهر به آنها اطالق شده است را میتوان به-
عنوان مراکز پيراشهري برشمرد که تحتتأثير رشد
و گسترش کالنشهر و فرافکنی جمعيت و فعاليت
از کالنشهر و دیگر شهرهاي اصلی منطقه
کالنشهري در روند شهريشدن و تحوالت
شهرنشينی قرار گرفتهاند .برخی از مراکز روستایی
پرجمعيت نيز با وجود جمعيت باالي ده هزار
نفري همچنان عنوان روستا به آنها اطالق می-
شود ،اما ترکيب ویژگیهاي شهري با ویژگیهاي
روستایی این مراکز آنها را از روستاها متمایز می-
سازد و عنوان روستا-شهرها را میشود به آنها
اطالق نمود و آنها نيز گونهاي دیگر از مراکز
پيراشهري به شمار میآیند (مهندسان مشاور
آمایش و توسعه البرزالف 3188 ،به نقل از
آشنایی.)3136 ،

ساختاري و جهانی-محلی :تأثير نيروهاي
اجتماعی ،اقتصادي و سياسی (تأثير جهانیشدن و
روند مقابل آن یعنی محلیشدن) .رویکرد
ساختاري فراتر از کاربري زمين به نيروهاي
تأثيرگذار قدرت ،ثروت و ایدئولوژي توجه دارد -
(راوتز و همکاران6531 ،؛ پيور و همکاران،
 .)6533مراکز سکونتگاهی در هاله کالنشهري
تهران (عناصر سکونتی در ساختار پيراشهرنشينی)
را میتوان به شهرهاي اصلی؛ شهرهاي اقماري
(شهرهاي جدید)؛ شهرکهاي مسکونی (به همراه
مجتمعهاي طرح مسکن مهر)؛ مراکز پيراشهري
(شهرهاي با پيشينه روستایی) و روستا ،روستا-
شهر دستهبندي کرد .همانگونه که در مطالعات
طرح آمایش استان تهران نيز به آن اشاره شده
است در اثر فرافکنی جمعيت و فعاليت و سرریز
توسعه از کالنشهر تهران مراکز پيراشهري همچون
اسالمشهر ،رباطکریم ،قدس و قرچک شکل گرفته
است .طی دورههاي آتی با رشد و توسعه چنين
مراکز پيراشهري و تبدیل شدن آن به مراکز
شهري و پرجمعيت منطقه ،چرخه سرریز توسعه از
این مراکز شهري با پيشينه روستایی به شکل-
گيري نواحی پيرامونی و مراکز پيراشهري جدیدي
همچون اکبرآباد و گلستان در دهه ( 3115در
مرحله اول) و مراکز پيراشهري صالحآباد و
نصيرآباد در دهه ( 3185مرحله دوم) منجر شده

جدول  :3سهم اشکال سکونتی از جمعيت شهري منطقه کالنشهري تهران و نرخ رشد جمعيت ()3135-3155

مأخذ :براساس دادههاي مرکز آمار ایران3135-3155 ،

15

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،13پایيز  ،3131صفحات 16 ........................................... 81-16

این دوره رشد باالیی را تجربه کردهاند .طی این
مدت آباديها و شهرهاي کوچکِ واقع در دشت-
هاي حاصلخيز جنوب و غرب تهران و کرج ،با
رشدي فوقالعاده ،بزرگ و بزرگتر شدهاند و مراکز
سکونتی جدیدي نيز ،در مدتی کوتاه ،در اطراف
آنها شکل گرفتهاند .آمارهاي جدید مربوط به
سرشماري  3135نشان میدهد که در حال حاضر
بجز این مناطق ،سکونتگاههایی مانند صباشهر در
حوزه شهرستان شهریار ،با رشد جمعيتی 63
درصد ،پاکدشت با رشد  35/1درصد ،باغستان با
رشد  1/5درصد و شریفآباد با رشد  1/8درصد
بيشترین نرخ رشد جمعيت را داشتهاند که بجز
پاکدشت هر سه از آباديهاي منطقه هستند که
در اثر جمعيتپذیري باال به شهر تبدیل شدهاند -
(اللهپور و سرور.)3131 ،

رویهمرفته ،به لحاظ ویژگیهاي جمعيتپذیري،
نقاطی که در مرحله اول رشد جمعيتی باالیی
داشتهاند عمدتاً در مرحله دوم ،رشد جمعيتی آن-
ها کاهش مییابد و در عوض ،آباديهاي پيرامون
آنها رشد جمعيتی باالیی را آغاز میکنند .به
عبارتی در مرحله اول ،موقعيت استقرار این
سکونتگاهها نسبت به شهر تهران ،این مراکز را به
نقاط جاذب جمعيت تبدیل کرده است و در
مرحله دوم این سکونتگاهها خود به عامل جاذب
جمعيت در مراکز کوچک سکونتگاهی پيرامون
تبدیل گشتهاند؛ بهطوريکه در مرحله دوم تکامل
منطقه کالنشهري تهران ( 15-85 ،51-15و ،)35
آباديهاي پيرامون نقاط جمعيتپذیر در مرحله
اول همچون اکبرآباد ،سلطانآباد ،باقرآباد،
مشکيندشت ،نصيرآباد ،محمدآباد و کمالآباد در

شکل  :6روند رشد و پراکنش نقاط پيراشهري در منطقه کالنشهري تهران3185 -3155 ،
مأخذ :آشنایی و همکاران 3135 ،با اقتباس از مرکز آمار ایران.

مستعد زراعی در منطقه شده است .همچنين رشد
جمعيت شهرنشين و گسترش مساحت زمينهاي
شهري نه در شهرهاي اصلی و شهرهاي جدید،

باید افزود که گسترش پيراشهرنشينی و رشد
فزاینده شهرنشينی در نواحی روستایی پيرامونی
تهران و تداوم این روند موجب از بين رفتن اراضی
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نواحی پيراشهري (شامل هاله شهري و نواحی
پيرامونی شهري) و پسکرانه روستایی که نواحی
روستایی پيرامون ناحيه پيراشهري که درون
منطقه روستا-شهري و قابل دسترس در زمان
رفت و آمد روزانه است را در بر میگيرد (پيور و
همکاران .)6533 ،نکته قابل ذکر ،دامنه نفوذ و
شعاع پرتوافشانی پسکرانه کالنشهرهاست که،
گاهی چنين تأثيري فضاي شهرها و مناطق را
درمینوردد و نشان و تأثير خود را بر مناطق وسيع
و در سطح ملی نيز بر جاي میگذارد.

بلکه در روستاهاي تبدیلشده به شهر(نقاط
پيراشهري) افزایش چشمگيري دارد (آشنایی و
همکاران .)3135 ،در مجموع ،بر مبناي مطالعات
پيش گفته و در راستاي تکميل آن و در انطباق با
وضعيت و شرایط ایران ،بهویژه منطقه کالنشهري
تهران به نظر میرسد بتوان چنين محيطهایی را
"عرصههاي نه شهر و نه روستا" ناميد.
پسکرانه شهری/پسکرانه روستایی شهر :مراکز
کالنشهري ،تأثير چشمگيري بر قلمرو گسترده
پيرامون خود میگذارند که پسکرانه ناميده
میشود .سردرگمیهایی در مورد تفاوت بين هاله
روستا-شهري با پسکرانه وجود دارد .این موضوع
بازتاب عدم وجود مرزهاي روشن بين چنين
نواحی است .با اینحال ،در پسکرانه؛ مردم ،کاالها،
سرمایه و تعامالت اجتماعی ،اداره و تدارک
خدمات در جریان است و جهتگيري و گرایش
افراد در برخی از جنبهها و یا تمامی این موارد به
سوي شهر است .اما ،در هاله شهر به لحاظ
فيزیکی به سوي قلمرو روستایی در حال گسترش
است (ليمينگ و سوزان .)3313 ،در مجموع از
جمله ویژگیهاي پسکرانه میشود به وجود
مرزهاي نامشخص از لحاظ فيزیکی و جغرافيایی،
تغيير مشخصات اجتماعی و اقتصادي" ،دورگهاي
شدن" بين نقاط شهري و روستایی (حفظ بسياري
از ویژگیهاي محدودههاي روستایی همراه با
پيوندهاي اجتماعی-اقتصادي با هسته شهر) و در
نتيجه چندکارکردي شدن پسکرانه و نواحی
روستایی (براي نمونه در اسپانيا) اشاره کرد (انترنا،
.)6555
در پروژه پلورل که با حمایت مالی اتحادیه اروپا و
با همکاري  35کشور اروپایی و چين و از سال
 6551تا  6533در همکاري با دانشگاه کپنهاگ
صورت گرفت ،گونههاي فضایی اصلی در تعریف
منطقه روستا-شهري عبارتند از نواحی شهري،

شهرهای اقماری

خاستگاه شهرهاي اقماري به اروپاي غربی و دهه
 3355برمیگردد و هدف از آن محدود کردن رشد
مفرط برخی از مراکز شهري بود که توسط
کميسيون بارلو در سال  3355براي لندن پيشنهاد
شد (پرز و گونزالز .)6555 ،شهرهاي اقماري
معموالً به منزله توسعههاي جدید یا توسعههاي
گسترده به سوي سکونتگاههاي موجود تعریف
میشوند که به واسطه کمربندهایی از مرکز
کالنشهري جدا شده است .برنامهریزان استدالل
میکنند که باید محدودیتهایی بر رشد مرکز
کالنشهري اعمال شود و توسعه مراکز منفصل
درون منطقه کالنشهري تشویق شود .طرح لندن
بزرگ که در سال  3355توسط پاتریک ابرکرامبی
تهيه شده بود ،بر این پایه بود که لندن در نواحی
مرکزي بيش از حد متراکم شده بود و مردم نياز
دارند به نواحی پيرامونی دسترسی داشته باشند و
مسائل مسکن ،حمل و نقل ،ازدحام و آلودگی باید
از طریق تمرکززدایی حل شود .بنابراین براي
جلوگيري از رشد فيزیکی آن باید با کمربند سبز
احاطه شود و جمعيت موجود نواحی مرکزي
پرجمعيت به شهرکهاي جدید و گسترده در
خارج از کمربند سبز سرازیر شود (سورنسن،
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اولين بار در سال  3333گارو اصطالح "شهرـ لبه"
را در کتاب "شهر-لبه :زندگی در مرزهاي جدید"6
با هدف اشاره به تأثير محورهاي رشد در امتداد
بزرگراههاي اصلی در ایاالت متحده آمریکا به کار
گرفت که "با فروشگاههاي بزرگ تجاري،
پارکهاي صنعتی ،مجتمعهاي اداري بزرگ،
بيمارستانها ،مدارس و گستره وسيعی از
فروشگاهها" در محدوده هاله کالنشهري در ارتباط
است .به عقيده گارو ،شهر-لبه ،فرم شهر قرن
بيستمی را نشان میدهد که هر چه بيشتر
حومههاي مسکونی را به دورتر از هستههاي
شهري سوق میدهد .شهرـ لبه ،موج سوم تاریخ
شهري است که شهرنشينان را به جبهه جدیدي
در لبه و حاشيه کالنشهرها هدایت میکند (گارو،
3333؛ گرگوري و همکاران .)6553 ،شهرهاي
لبهاي در محل تالقی دو یا چند بزرگراه در خارج
شهرهاي بزرگ شکل میگيرند و شامل برجهاي
اداري و ساختمانهاي بزرگ و محل استقرار
بسياري از کمپانیها و شرکتها ،منابع ،مراکز کار
و خرید (گرلوفز )6535 ،میشوند و اتکاي زیادي
به اتومبيل دارند (لویيز و همکاران .)6556 ،شهر
لبهها محل استقرار کارخانجات ،ادارات بزرگ و
مجتمعهاي خرید بوده و توليد رایانه و
سيستمهاي هدایت هواپيما و مانند آن نيز در آن-
ها رواج دارد .شهرهاي لبهاي ،محصول نيروهاي
اقتصادي و نشانگر اوج ارزشهاي فردي آمریکایی
به شمار میآیند (واکر .)3335 ،همچنين ،ناحيه
در حال گذار شهري به روستایی در بریتانيا که با
مکان دفن زباله ،انبار ،فروشگاهها و کارخانجات
صنعتی متروک ،پارکهاي اداري و اردوگاه
کولیها ،زمينهاي گلف ،اراضی پراکنده و اغلب
نامنظم بهعنوان اراضی لبهاي معرفی میشوند
(شرد .)6556 ،در مجموع ،با وجودِ تالش براي

 .)6533شایان ذکر است که شهرهاي اقماري
استقالل عملکردي (اداره عمومی ،تجارت ،صنایع و
غيره) دارند ،اما براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي
به شهر اصلی مجاور خود وابستهاند (پرز و گونزالز،
.)6555
حاشیهنشینی

حاشيهنشينی پدیدهاي است که به طور کلی ناشی
از تحوالت اجتماعی ،اقتصادي و روند شهرنشينی
و شهرگرایی ناهمگون ایران ،به ویژه در نيمقرن
اخير به شمار میآید .حاشيهنشينی با این مفهوم
که خانوارها و افرادي که در محدوده شهرها ،از
نظر سکونت ،بهداشت ،خدمات عمومی و اجتماعی
و تسهيالت زیربنایی شهري در شرایط نامطلوبی
زندگی میکنند .در واقع حاشيهنشينی شهري
پدیدهاي است که در تمامی کشورهاي در حال
توسعه از دوران استقالل و اجراي برنامههاي
نوسازي و توسعه اقتصادي رخ داده است و به طور
کلی در گسترش شتابان شهرنشينی ناموزون و
آهنگ شتابان شهرگرایی ریشه دارد (حاجیوسفی،
 .)3183اسکان غيررسمی نيز یکی از چهرههاي
بارز فقر شهري است که درون یا مجاور شهرها
(بهویژه شهرهاي بزرگ) به شکلی خودرو ،فاقد
مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازي یا
تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کميت
و کيفيت زندگی شکل میگيرد و با عناوینی
همچون حاشيهنشينی ،اسکان غيررسمی،
سکونتگاههاي خودرو و نابسامان و اجتماعات
آلونکی ناميده میشود (صرافی .)3183 ،در واقع،
اسکان غير رسمی برنامهریزي تهيدستان غير
متشکل شهري در جامعهاي است که براي
تهيدستان برنامهاي وجود ندارد (پيران.)3185 ،
شهر لبهای/اراضی لبهای

2-Edge City: Life on the New Frontier
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حفظ ویژگیهاي روستایی و ایجاد "ریه سبز"
براي برخی از شهر-لبهها ،لبههاي مطبوع و مورد
رضایتی ایجاد نشده است .نگرانیهاي مشابهی در
مورد شهرهاي وین ،سئول ،توکيو و آدالید نيز
گزارش شده است (گانت و همکاران.)6533 ،

به شهر نزدیکند نواحی پيراشهري ناميده میشوند،
این روند با امکانپذیري رفت و آمد روزانه براي
کار افزایش مییابد (مکگی 3333 ،بهنقل از
آشنایی .)3131،این مناطق از طریق محورهاي
حمل و نقلی ارزان قيمت با مراکز شهري اصلی
مرتبط هستند و در چنين مناطقی بيشترین
فعاليتهاي اقتصادي کشاورزي و غيرکشاورزي در
نواحی کامالً روستایی اتفاق میافتد (گروه
مطالعاتی دساکوتا .)6558 ،فرآیندهایی در مقياس
جهانی-اقتصاد سياسی جهانی و تغييرات محيط-
زیستی در مقياس جهانی-بر دساکوتا تأثير
میگذارند .فشارهاي محلی در نتيجه توسعه
انسانی ،فرآیندهاي تاریخی در ارتباط با منابع آب
و دیگر خدمات اکوسيستم نيز در طول زمان تأثير
خود را بر دساکوتا گذاشته است (گروه مطالعاتی
دساکوتا .)6558 ،در پایانِ بحث اصلی نوشتار،
مفاهيم مرتبط با فرآیندهاي رشد و اشکال
سکونتی در مناطق کالنشهري ،در قالب جدول 6
دستهبندي شده است که در ادامه آورده میشود.

دساکوتا

مکگی ( )3333براي اولينبار اصطالح دساکوتا را
مطرح کرده که برگرفته از زبان کشور اندونزي به
معناي روستاشهر است" .دسا" به معناي نواحی
روستایی و "کوتا"(به معناي شهر) است .مدلی
توصيفی که ویژه نواحی پيرامونی کالنشهرهاي
آسيایی است .این کالنشهرها به طور کلی نواحی
روستایی پيرامونی با تراکم جمعيتی باالیی دارند،
به ویژه به سبب کشت برنج که هميشه به نيروي
انسانی زیادي نياز دارد .مدل دساکوتا با ترکيب
شهرهاي متوسط با توسعههاي روستایی به منزله
مدل شهرنشينی غير متمرکز شناخته میشود.
دساکوتا یک فرآیند تلفيقی از فعاليتهاي
کشاورزي و غير کشاورزي و اتصال روستاها و
شهرهاي کوچک است .درون دساکوتا مناطقی که

جدول :6مفاهيم مرتبط با فرآیندهاي رشد و اشکال سکونتی در مناطق کالنشهري
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تنظيم :نگارندگان

نتیجهگیری
شکلگيري پدیدههایی تحت عنوان دساکوتا و
شهر لبهاي نيز منجر میشود که بحث پایانی
مفهومشناسی نوشتار حاضر را به خود اختصاص
داد .آنچه از مطالب ارائه شده در این نوشتار
استنتاج میشود به شرح زیر است:
کالنشهرها تحت تأثير عوامل بيرونی و درونی بهسوي نواحی پيرامونی خود گسترش مییابند و در
این روند منجر به شکلگيري اشکال سکونت و
فعاليت با ویژگیهاي مختص به خود میشوند و
در این ميان حومهها را متأثر میسازند .حومهها
که در ابتداي امر بهعنوان آرمانشهر حومهاي (به-
ویژه در آمریکا) به منصه ظهور رسيدند ،به مرور
زمان و با زوال حومههاي قدیمی و صنعتی جاي
خود را به حومههاي جدید با پارکهاي اداري و

در این نوشتار مفاهيم مرتبط با فرآیندهاي فضایی
رشد و اشکال سکونتی در مناطق کالنشهري در 5
عنوان حومهنشينی ،فراشهرنشينی ،پادشهرنشينی
(شهرگریزي) و پيراشهرنشينی مورد تحليل قرار
گرفت .هاله کالنشهري به مثابه بازتاب
حومهنشينی در ذیل این عنوان به بحث گذاشته
شد .مجموعه عوامل و سياستهایی موجب شتاب-
گرفتن روند پيراشهرنشينی میشوند که در این
نوشتار پسکرانه ،حاشيهنشينی و شهرهاي اقماري
بهعنوان نمودي از این روند گسترش و در ادامه
پيراشهرنشينی مورد تحليل قرار گرفت ،ضمن آنکه
از الگوي سکونتگاهی مجزایی تحت عنوان
"عرصههاي نه شهر-نه روستا" یاد کردیم .اما،
فرآیندهاي فضایی رشد در مناطق کالنشهري به
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این زمينه به دست نمیدهد .همچنين مهاجرت
بازنشستگان به نواحی روستایی به منظور بهره-
گيري از مطلوبيتهاي محيطی از مهمترین دالیل
شهرگریزي در کشورهاي غربی محسوب میشود،
ضمن آنکه نيروهاي اقتصاد جهانی نيز از محرکه-
هاي اصلی به شمار میآیند که مطابقت آن با
کشورهاي درحال توسعه ،بهویژه ایران به بررسی
بيشتري نياز دارد .بنابراین ،توجه به عواملی
همچون تصميمگيريها و خطمشیهاي دولت،
تمرکززدایی از جمعيت و فعاليتها ،عوامل جاذیه
و دافعه جمعيت و دسترسی به مراکز اشتغال
جامعيت بيشتري دارد.
بسياري از محدودهها و نواحی که در آمریکايشمالی و اروپا به منزله برخوردگاه روستایی-
شهري شناخته میشوند و یا مفهوم پيراشهر که
در ادبيات انگليسی بهعنوان هاله شهري شناخته
میشود ،به شهرهاي لبهاي یا چشماندازهاي پسا-
حومهنشينی درحال تغييرند (ادل .)3333 ،رویهم-
رفته ،عوامل و نيروهاي تأثيرگذار بر نواحی
پيراشهري عبارتند از:
 )3عوامل مؤثر بر گسترش شهر (نيروهاي
جمعيتی و اجتماعی ،رشد اقتصادي و اشتغال،
محرکهاي محيطزیستی ،ساختارها و زیرساخت-
هاي شهري )6 ،انباشتگیهاي منطقهاي و
پيوندهاي شهري ـ روستایی )1 ،نيروهاي
ساختاري و جهانی -محلی .در این ميان تأثير
جهانی شدن بر نواحی پيراشهري کشورمان نياز به
بحث و بررسی بيشتري دارد .با این حال ،در ایران
نبودِ برنامهریزي منطقهاي ،نارسایی نظام مدیریت
کالن و منطقهاي ،سياستهاي کالن و طرحهاي
باالدستی نقش مهمی در شکلگيري پيراشهر و
گسترش نواحی پيراشهري دارند .نکته مهم آنکه،
مطالعات شهر و پيرامون از در نظر گرفتن شهر و
روستا در جایگاه دو پدیده فضایی مجزا به سوي

مانند آن میدهند .در واقع ،آنچه حومههاي
امروزي را از گذشته متمایز میسازد ،کارکردهاي
متنوع آن است ،اگرچه وابستگی اقتصادي حومه
به شهر اصلی درخور تأمل است .در مجموع ،رشد
و گسترش حومهها در کشورهاي گوناگون متأثر از
جنبش باغشهر ،تقاضاي مسکن ،کاهش هزینههاي
توليد مسکن ،برنامههاي ساختمانی دولت،
پيشرفت حمل و نقل ،ساخت شاهراهها و بزرگراه-
هاي بين ایالتی و توليد انبوه اتومبيل بوده است.
افزون براینکه حومهها از عوامل باال متأثر میشوند
در روند گسترش خود به شکلگيري هاله
(کالنشهري/روستا-شهري) منجر میشوند .در
ميان واژگان مورد بررسی در این نوشتار هاله بيش
از هر مفهوم دیگري ویژگی تنوع به خود میگيرد
که این تنوع و ناهمگونی در ویژگیهاي اجتماعی-
اقتصادي و همچنين الگوهاي کاربري اراضی به
منصه ظهور میرسد .اما ،سکونتگاه فراشهري از
جمله دیگر اشکال سکونت و فعاليت در منطقه
کالنشهري است .فراشهر به مثابه بخشی از یک
سيستم شهري از روند تمرکززدایی در مقياس
بينمنطقهاي (کالنشهر) و فرآیندهاي منطقهاي
(تفرّق نهادي ،تمرکززدایی اشتغال و تنوع
اقتصادي) ،گسترش زیرساختها به شدت متأثر
است .همچنين ،افزایش شاغالن بخشهاي
خدمات و مشاغل تخصصی و حرفهاي ،سفرهاي
آ ونگی براي رسيدن به مرکز شهر و مراکز اشتغال
برخی از مشخصههاي فراشهرنشينی محسوب می-
شود.
مجموعه عواملی در شکلگيريِ پادشهرنشينی(شهرگریزي) در منطقه کالنشهري دخيل است که
شناخت آن اهميت دارد .تاکنون در بررسی فرآیند
پادشهرنشينی بيشتر به جمعيت و رابطه آن با
اندازه سکونتگاه و مهاجرت تأکيد شده است ،حال
آنکه تکيه صرف بر جمعيت تبيين درستی را در
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کمربندهاي سبز از شهر اصلی جدا میشوند ،از
اینرو ،به منزله عناصر کالبدي منفصل در بافت
شهري ظاهر میشوند ،همچنين خوداتکایی چنين
شهرهایی محل تردید است .این شهرها بهویژه در
کشورهاي آسياي شرقی در اراضی مزروعی (کشت
برنج) ایجاد و مکانیابی شدهاند .حاشيهنشينی نيز
که ناشی از تحوالت اجتماعی ،اقتصادي و
شهرگرایی ناهمگون است در درون یا مجاور
شهرها (بهویژه شهرهاي بزرگ) شکل میگيرد.
رویهمرفته ،عواملی در سطوح کالن ،ميانه و خرد
به شکلگيري این روند شتاب میبخشند که
شناخت این عوامل از مهمترین ضروریات است ،با
ذکر این نکته که نمیشود از موفقيت در برنامه-
ریزي و مدیریت سکونتگاههاي حاشيهاي سخن
گفت ،اما از اسکان کمدرآمدها چشمپوشی کرد.
در پایان مفاهيم و واژگان مورد بررسی در ایننوشتار از پيکرهبنديهاي فضایی متفاوتی تحت
عنوان «دساکوتا» و «شهر لبهاي» نام بردیم .شهر
لبه به مثابه فرم قرن بيستمی و با تأثيرپذیري از
محورهاي رشد در امتداد بزرگراههاي اصلی
(آمریکا) هر چه بيشتر حومههاي مسکونی را به
دورتر از هستههاي شهري سوق میدهد .از شهر-
لبه ،به منزله موج سوم تاریخ شهري یاد میشود
که شهرنشينان را به جبهه جدیدي در لبه و
حاشيه کالنشهرها هدایت میکند .با توجه به آثار
بر جاي مانده از جنگ جهانی دوم و وجود
کاربريهاي نامطبوع امروزه تالش میشود با ایجاد
کاربريهاي اداري و مراکز خرید و نيز ریههاي
سبز لبههاي مطبوعی براي شهر ایجاد کنند که
عموماً چنين نتيجهاي کمتر حاصل شده است با
این حال شهر-لبهها هر چه بيشتر ساختار اداري-
شرکتی به خود میگيرند .شایان ذکر است که
مصادیق عينی بسياري از مفاهيم مورد بررسی در
این نوشتار را میتوان در کشورهاي توسعه یافته و

پيوستگی این دو حرکت کرده است .در این ميان
نواحی پيراشهري گاه به منزله نواحی شهري همراه
با ویژگیهاي روستایی به شمار میروند و زمانی
دیگر به مثابه شهرنشينی آشفته که منجر به
پراکندهرویی میشوند .در انطباق با وضعيت و
شرایط ایران ،بهویژه منطقه کالنشهري تهران به
نظر میرسد بتوان چنين محيطهایی را
"عرصههاي نه شهر و نه روستا" ناميد .الزم بهذکر
است که در ناحيه پيراشهري غالباً رقابتی حذفی
بين شهر و روستا صورت میگيرد که تداوم چنين
روندي به زیان روستا و تخریب اراضی کشاورزي
منجر میشود.
در بخشی از نوشتار حاضر از پسکرانه ،شهرهاياقماري و حاشيهنشينی بهعنوان نمود روند شتابان
پيراشهرنشينی نام برده شد .در توضيح و تعریف
پسکرانه باید احتياط بيشتري به خرج داد ،از آنرو
که این مفهوم با بسياري از مفاهيم دیگر
درآميخته شده است .در نظر گرفتن قلمرو
پيرامونی شهر بهعنوان پسکرانه بر دامنه پيچيدگی
و سر درگمی آن با مفهوم هاله (شهري/روستا-
شهري) میافزاید .این ویژگی هنگامی سرشت
پيچيدهتري به خود میگيرد که دریابيم با تغيير
مشخصات اجتماعی -اقتصادي ،تعيين مرز دقيق
بين شهر و پسکرانه مشکلتر میشود .با اینحال،
پيوند پسکرانه از لحاظ اجتماعی-اقتصادي با
هسته شهر و چند کارکرديشدن کشاورزي ،از
جمله ویژگیهاي غالب پسکرانه بهویژه در
کشورهاي توسعه یافته محسوب میشود .دیگر
آنکه ،دامنه نفوذ و تأثيرگذاري پسکرانه کالنشهرها
گاه از مرزهاي شهر و منطقه فراتر رفته و سراسر
فضاي ملی را تحتتأثير خود قرار میدهد.
شهرهاي اقماري نيز با هدف محدود کردن سرریز
رشد مراکز کالنشهري و با استقالل عملکردي
ایجاد شدند .چنين شهرهایی عمدتاً بهوسيله
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در حال توسعه مشاهده کرد" اما این موضوع لزوماً
به معناي انطباق الگوها با یکدیگر نيست ،چه بسا
به دليل ویژگیهاي گونهگون نواحی و چشماندازها
چنين انطباقی خالی از اشکال نخواهد بود .براي
نمونه بررسی مدل دساکوتا روند متوسط
شهرنشينی در آسياي جنوبی تا رشد شتابان آن
در چين را نشان میدهد .صنعتیشدن روستا در
چين موردي است که مدل دساکوتا را از سایر
مناطقی که چنين مدلی با الگوي شهرنشينی آن
مطابقت داده شده است را متمایز میسازد .اما
آنچه که از مدل دساکوتا بهعنوان نقطه اشتراک
آن حاصل میشود پيامدهاي اجتماعی آن همچون
افزایش شکاف جنسيتی و نابرابري درآمدي است.
در مجموع ،تخریب اراضی کشاورزي در نتيجه
گسترش شهري ،ویژگی مشترک و خصيصه
بنيادین تمامی مفاهيم مورد بررسی در این نوشتار
محسوب میشود .روابط نهادي (برخوردها و تفرق
نهادي) ،بهویژه مالکيت زمين در نواحی پيرامونی

شهر از مسائل مهمی است که ضرورتِ حکمروایی
زمين در چنين عرصههایی را آشکار میسازد .هم-
چنين با توجه به حضور کنشگران گوناگون ،نيز
نهادهاي گوناگون دخيل در تصميمگيريها و
تفرّق نهادي که از آن سخن رفت ،مدیریت روابط
نهادي و حکمروایی پيراشهري امري ضروري است.
بدینسان ،بر مبناي مجموع مطالب ارائهشده در
این نوشتار میتوان گفت که توجه به معيارهاي
کالبدي در بررسی و دستهبندي مفاهيم شهر و
پيرامون ناکافی به نظر میرسد ،زمانی چنين
مطالعهاي کاملتر میشود که معيارهاي کالبدي با
معيارهاي کارکردي و عملکردي (الگوهاي اشتغال
و یا زمان سفر از مراکز شهري و غيره) ،بهویژه
جریانهاي روستایی-شهري (جریان مهاجرت،
سرمایه ،اطالعات ،پسماند ،نيروي کار ،تجارت،
روابط نهادي و مانند آن) و تبلور آن در پيوندهاي
شهر و روستا تکميل شود.
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