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  سخن سردبير
  

ضعيتي حاد هنگامي كه مسائل و معضالت شهري الينحل جلوه مي كنند و سرنوشت آتي شهر با و
اصطالح بحران شهري داراي سرشت و . آيد گردد، از بحران شهري سخن به ميان مي روبرو مي

گيري خود با معضالتي، همچون  شهرها از آغاز تاريخ شكل. است انحطاط شهريكيفيتي همچون 
با  .اند نشيني، ناآرامي اجتماعي و سوء مديريت در شهرگرداني دست به گريبان بوده تراكم، حاشيه

م، شهرها را در معرض 20اين وجود، كارشناسان و تحليلگران مسائل شهري تنها از نيمه دوم سده 
م، آنها را در معرض بحران شهري 1970م و 1960فرسودگي و افول معرفي كرده، و  تنها از دهه 

سده مسائل شهري در اياالت متحده براي نخستين بار در شهرهاي صنعتي اواخر . اند بشمار آورده
شهرهاي صنعتي در ساير كشورها، برخالف شهرهاي اياالت متحده، . م پديدار و مطرح شد19

دچار  - بويژه در بريتانيا -درگير شورشهاي نژادي و معضالت مالي نبودند، هرچند بسياري از آنها
جنبش ضد شهرنشيني، بويژه در اياالت . اي بودند ورشكستگي و فروپاشي واحدهاي كارخانه

. به صورت يك عينيت اجتماعي درآمد و حومه گرائي به عنوان بديلي ممكن مطرح گرديد متحده،
به صورت اصطالحي براي سنجش شهرهاي متعارف  بحران شهريدر همين هنگام بود كه مفهوم 

م است 20كاربرد مفهوم بحران شهري، در اصل، بيانگر شهرگرائي شتابان اواخر سده . مطرح گرديد
، )ممبئي(گيري كالنشهرها دامن زد؛ شهرهائي نظير الگوس، بمبئي  به شكل كه به نوبة خود،

مكزيكوسيتي، سائوپائولو و شانگهاي، تنها در عرض چند سال، ميليونها نفر جمعيت اضافي را در 
در مقابل اين انفجار جمعيتي، شهرهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه، با . خود جاي دادند

كن و خدمات شهري، حفاظت از محيط زيست و مديريت اقتصاد محلي مصائبي نظير تامين مس
هم اكنون، در نظر بسياري از كارشناسان و تحليلگران امروزي، بحران شهري يك بار . رودررو شدند

در اين  .در محيطهاي شهري بروز يافته است بحران پايداريديگر و به شكلي متفاوت، به صورت 
هاي زيستي شهري در چارچوب نظامهاي فضائي  ين ناپايداري عرصهميان، وظيفة جغرافيدانان تبي

  . است
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