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  يرانا يشهرها يـ مكان ييفضا يشدر آرا ياسينقش نظام س يبررس
  )يمرز يبر شهرها يدبا تأك(

  

  هادي ويسي
  نور، تهران، ايران  استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه پيام 

hadiveicy@yahoo.com  
  

  چكيده
تر بوده گزيني شهرها پررنگدر گذشته نقش عوامل محيطي در مكان. اندهاي انساني بودهاز ديرباز شهرها، مهمترين سكونتگاه

مسئله تحقيق . كننداست؛ اما امروزه ضمن حفظ جايگاه عوامل طبيعي، متغيرهاي سياسي نقش بارزي در اين زمينه ايفا مي
ن متأثر از چه عواملي است؟ اين است كه نحوه آمايش فضايي شهرهاي ايران چگونه است؟ آرايش مكاني ـ فضايي شهرهاي ايرا

شهر مهمي در مناطق مرزي ايران شكل نگرفته است؟ اين پژوهش به شيوه رويكرد تاريخي، توصيفي و تحليل چرا هيچ كالن
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه نظام سياسي تمركزگراي تك ساخت ايران . منطقي به دنبال پاسخگويي به اين سوالها است

گيري نظام قطبي شده شهري ايران و پيامد آن الگوي مركز ـ پيرامون در ساختار فضايي شهرهاي  مهمترين عامل در شكل
  .به گونه اي كه پايتخت، بخش هسته و شهرهاي مرزي و حاشيه اي، جزء بخش پيرامون است. ايران شده است

  
  ..نظام سياسي، شهرهاي مرزي، مركز ـ پيرامون، ايران :يديكل واژگان

  
  

  مقدمه
ي پراكنش فضايي پديده ها و ، به دنبال مطالعه)به نقل از ويدال دوالبالش 18: 1378شكوئي،(يا به عنوان علم مكان جغراف

يكي از مهمترين ). 1965همانجا، به نقل از كميته برنامه ريزي جغرافيا در آمريكا،(روابط فضايي آنها در سطح زمين است 
ا است كه نحوه پراكنش و استقرار فضايي آنها و كميت و كيفيت و روابط ميان ساخت در فضاي جغرافيايي، شهرهپديده انسان

  .جغرافيا به دنبال كشف و شناخت اين عوامل و تأثير آن بر پراكنش شهرها است. آنها تابع عوامل گوناگوني است
يكديگر را شبكه شهري يا نظام جغرافيدانان شهري نحوه استقرار فضايي شهرها و كوچكي و بزرگي آنها و ارتباط آنها نسبت به 

تحقيقات گوناگوني در اين زمينه انجام شده است و نتايج آن تئوريهاي جغرافياي . شهري يا سلسله مراتب شهري ناميده اند
، )1939(، نظريه نخست شهر مارك جفرسون )1932( 1شهري است كه معروفترين آنها نظريه مكان مركزي والتر كريستالر

، نظريه مركز ـ پيرامون )1949( 3، نظريه رتبه ـ انداز ژرژ كيگسلي زيپف)1940( 2ادي شهرها اگوست لوشنظريه فضاي اقتص
؛ پاپلي 1379هاگت، : نگاه كنيد به(است ) 1985( 5و نظريه قطب رشد هيرشمن و ميردال) 1966( 4پيرامون جان فريدمن

ي ايران انجام شده كه بيشتر تئوريهاي فوق در در ايران نيز مطالعات مختلفي در نظام شهر). 1389يزدي و رجبي سناجردي،
به آمايش سرزمين و ايجاد تعادل در نظام شهري كشور ) 1380(پوراحمد . ساختار فضايي شهرهاي ايران تست شده است

                                            
1 - Walter Chrictaller 
2 - August Losch 
3 - George Kings Ley Zipf 
4 - John Friedmann 
5 - Hirschman and Mirdall  
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رهنمايي و شاه حسيني . پرداخته و آمايش سرزمين را به عنوان راه حل اصلي ايجاد تعادل در نظام شهري ايران مي داند
به فرايند شكل گيري و رشد شهرهاي ايران پرداخته اند و معتقد هستند كه متغيرهاي سياسي و اقتصادي نقش ) 1386(

مهمترين كارهاي صورت گرفته در . بسيار مهمي از دوره رضاه شاه تا كنون در نظام سلسله مراتبي شهرهاي ايران داشته است
) 1388(» پويائي نظام شهري ايران«باحث و مقاالت خود را در كتاب ايران مربوط به اصغر نظريان است كه برآيند تمام م

وي تأكيد زيادي بر الگوهاي متعادل نظام شهري پيش از انقالب مشروطه و عدم تعادل فضايي شبكه شهري . منتشر كرده است
تان آذربايجان غربي توجه ، ساختار فضايي شهرهاي مرزي در اس)1389(موسوي و همكاران . پس از اين انقالب و تا كنون دارد

كرده اند و شاخصهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي شهرهاي مختلف با هم مقايسه كرده و در نهايت شهرها از نظر 
در تحقيق هاي فوق كمتر به نظام سياسي به عنوان يك عامل اصلي در شكل گيري ساختار . شاخصها رتبه بندي كرده اند

  .زيع فضايي آنها توجه شده استفضايي شهرهاي ايران و تو
به نظر مي رسد كه نحوه آرايش مكاني و توزيع فضايي عوارض طبيعي در پهنه سرزميني ايران، فضاي ناهمگوني را ايجاد كرده 

اي كه فضاي داخلي ايران را به عنوان هسته مركزي از مناطق پيراموني و به گونه. است و باعث گسيختگي فضايي شده است
اما اين . كرده است و باعث توزيع نامتوازن جمعيت، خلق نواحي متمايز و تجزيه فرهنگي ـ قومي ايرانيان شده است مرزي جدا

عوارض طبيعي براي ساليان سال در فضاي ايران بوده است و سكونتگاه هاي انساني براي مدتهاي مديدي در كنار يكديگر و بر 
ولي به نظر مي رسد كه از سالهاي پاياني سلسله . جمعيت رشد يافته بودند اساس پتانسلهاي منطقه اي و ميزان رشد طبيعي

قاجاريه، تحولي شگرف در ساختار نظام سياسي ايران و به تبع آن در ساختار فضايي شهرهاي ايران به وجود آمده است كه به 
به گونه اي كه . ورده استسرعت ساختارهاي گذشته را متحول كرده و الگويي جديد در فضاي شهري ايران به وجود آ

شهرهاي مركزي سرزمين ايران پيشرفتهاي قابل مالحظه اي كرده اند اما شهرهاي مرزي و حاشيه اي توسعه نيافته و عقب 
اين تحقيق به دنبال تبيين ساختار فضايي و توزيع فضايي شهرهاي ايران است و تالش شده است مهمترين . افتاده مي باشند

  . گيري وضعيت موجود را تشريح گرددعامل موثر بر شكل 
  روش تحقيق

اين تحقيق به دنبال كشف تأثير نظام سياسي به عنوان متغير مستقل بر آرايش فضايي ـ مكاني شهرهاي ايران به عنوان متغير 
ن داشته پس بنابراين سوال تحقيق اين است كه نظام سياسي چه تأثيري بر آرايش فضايي ـ مكاني شهرهاي ايرا. وابسته است

در پاسخ به اين سوال فرضيه اي طراحي . شهر مهمي در مناطق مرزي ايران شكل نگرفته استاست و اينكه چرا هيچ كالن
نظام سياسي تك ساخت و تمركزگراي ايران باعث شكل گيري الگوي شهري مركز ـ پيرامون در «شده است كه عبارت است از 

  . فرضيه به شيوه تاريخي، توصيفي و تحليل منطقي تحقيق انجام شده استبراي ارزيابي اين . »فضاي ايران شده است
  مباني نظري

به طور حتم استعداد و توانهاي محيطي و . در فرايند استقرار فضايي شهرها و توسعه شهري عوامل مختلفي تأثير گذار است
ما اين سوال پيش مي آيد كه آيا هر كجا ا. اكولوژيك مناطق جغرافيايي يكي از مهمترين عوامل در توسعه فضاي شهري است

با نگاهي مختصر به محيط پيراموني خود . داراي شرايط مساعد محيطي و طبيعي باشد الزاماً با توسعه شهري همراه خواهد بود
و ساختار فضايي شهرهاي جهان متوجه مي شويم كه بسياري از مناطق جهان كه داراي شرايط مساعد محيطي هستند با 

و بسياري از مناطق داراي شرايط نامساعد آب و هوايي و ) نظير بسياري از مناطق آفريقا(شهري همراه نبوده اند توسعه 
پس ). نظير سواحل جنوبي خليج فارس و به ويژه دبي(محيطي، پيشرفتهاي قابل مالحظه اي در توسعه شهري داشته اند 

م كه مهمترين آنها عوامل امنيتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، عالوه بر شرايط محيطي بايد به دنبال عوامل ديگري باشي
به عبارت ديگر . به نظر مي رسد كه در ميان آنها عامل سياست بيش از موارد ديگر تأثير گذار است. فرهنگي و فناوري است

  . واهد آمداگر سياست به خوبي عمل كند عوامل ديگر با عملكرد مثبت در پي آن خ. سياست ريشه عوامل ديگر است
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سازي، ساماندهي، مشيگذاري، خطهر كشور براي سياست. است 1يكي از ابعاد مهم سياست در مقياس ملي، نظام سياسي
گيري، مديريت، اداره كردن و هدايت كردن كشور نيازمند قالب و چارچوب فكري و سازماني است كه از آن ريزي، تصميمبرنامه

ام سياسي از منظر ساختار دروني، توزيع و پخش فضايي قدرت سياسي در پهنه سرزميني نظ. به نظام سياسي تعبير مي شود
 & Glassner(شوند تقسيم مي 4ايو نظامهاي سياسي ناحيه 3، نظامهاي سياسي فدرال2ساختكشور به نظامهاي سياسي تك

& Fahrer,2004:108-119 .(ز همه امور در پايتخت نظام سياسي تك ساخت متكي بر تمركز قدرت و پيامد آن تمرك
ساختار تمركزگراي . است كه منجر به ساختار تمركزگرا و پوالريزه شدن نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود

مي گردد » نخست شهر«نظام سياسي تك ساخت و پيامد آن تمركز اقتصادي و سرمايه باعث ايجاد الگوي نظام شهري 
الگوي قطبي شده سياسي و نظام شهري نخست شهر به معناي ). Mayerبه نقل از  219: 1385حسين زاده دلير و هوشيار،(

عدم بهره گيري از توانهاي منطقه اي و محلي، بي عدالتي فضايي و جغرافيايي، نابرابريهاي فضايي، توسعه نامتوازن و شكل 
ل والرشتاين در خصوص ساختار فضايي اقتصاد اين الگو با تئوري امانوئ. گيري الگوي مركز ـ پيرامون در فضاي كشور است

والرشتاين معتقد . قابل انطباق است) Taylor,1989(و ساختار ژئوپليتيك جهاني پيتر تيلور ) Wallerstien,1979(جهاني 
بخش هسته قلب تپنده تحوالت . است 7و پيرامون 6، نيمه پيرامون5است كه ساختار اقتصاد جهاني داراي سه بخش هسته

بخش نيمه . دي، الگو ساز، استثمارگر و كانون توجهات و داراي قدرت هژموني بر مناطق نيمه پيرامون و پيرامون استاقتصا
پيتر . پيرامون حالت بينابين دارد و رابطه هسته با پيرامون است و پيرامون، منزوي، منفعل، حاشيه و استثمارشونده مي باشد

بر اساس اين . اين مدل را براي ساختار ژئوپليتيك جهاني بازتعريف و بازساخت كردتيلور جغرافيدان سياسي مشهور انگلستان 
الگو در مقياس ملي و در نظام سياسي تك ساخت، پايتخت، بخش هسته مي باشد، مناطق اطراف پايتخت و كالنشهرهاي 

  ). 1شكل ( مرتبط با پايتخت، بخش نيمه پيرامون است و مناطق مرزي و شهرهاي مرزي بخش پيرامون است

  
  )ترسيم از نگارنده(منطقه بندي فضاي كشور در ساختار نظام سياسي تك ساخت : الگوي مفهومي تحقيق: 1شكل 

بنابراين . بر اين مبنا مناطق مرزي و شهرهاي مرزي در انزوا، دور از هسته و خارج از مركز تحوالت سياسي ـ اقتصادي است
در همين . تلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نسبت به ساير مناطق كشور استتوسعه نيافته و عقب مانده در ابعاد مخ

چرا . راستا شهرها اين بخش به لحاظ اقتصادي ضعيف و شكننده و در انتهاي شبكه ها و شريانهاي حياتي مختلف كشور است
بب قطع ارتباط با مناطق ماوراء مرز كه مرزهاي ملي در نظامهاي اقتصادي ضعيف و بسته و به دليل نگاه امنيتي حكومت، س

. اين مسئله هنگامي كه در آن سوي مرز منابع تهديد كننده و نيروهاي در تخاصم با حكومت باشد تشديد مي شود. مي شود
نتيجتاً اينكه به دليل ذات تمركزگراي نظام سياسي تك ساخت، نگاه امنيت محور حكومت و وجود منابع تهديد آن سوي مرز، 
                                            
1 - Political System 
2 - Unitary State 
3 - Federal State 
4 - Regional State 
5 - Core 
6 - Semi-Periphery 
7 - Periphery 
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اضر به سرمايه گذاري كالن در امور زيربنايي، تأسيس مراكز مهم اقتصادي و توليدي و در نتيجه آن پويايي و توسعه دولت ح
رسي بخش هسته و از اين رو بسياري از ساكنان مرزي در منطقه پيرامون براي دست. فضاي شهري در مناطق مرزي نيست

  . كننداقدام به مهاجرت مي... اقتصادي، سياسي، آموزشي، رفاهي و  كانون منابع، امكانات و فرصتهاي مختلف شغلي، مالي،
ساختار فضايي ايران و پراكنش پديده هاي انسان ساخت و از جمله استقرار فضايي شهرهاي ايران و نظام شبكه شهري اين 

  . كشور در قالب الگوي مفهومي فوق قابل تحليل است
  بحث و يافته ها

ان منطبق بر نظام سياسي غيرمتمركز، توزيع فضايي قدرت مبتني بر نظام شبه فدرالي بخش اعظم تاريخ سياسي اير
متناسب با توسعه تمدن بشري و گسترش . شاهنشاهي در دوره ايران باستان و ملوك الطوايفي در سده هاي ميانه بوده است

در . ه قاجاريه بر تعداد شهرها افزوده شدشهر و شهرنشيني، در ايران نيز شهرهاي زيادي از دوره صفويه شكل گرفت و در دور
شد و براي بندي مياين دوران به منظور ساماندهي سياسي فضا و اداره امور كشور، پهنه سرزميني ايران به واحدهايي تقسيم

گرديد تا از اين طريق وحدت ملي و يكپارچگي سرزمين حفظ شود؛ ولي هر هر يك حاكمي از سوي دولت مركزي منصوب مي
اي داشتند و با اتكا بر اقتصاد كشاورزي، كمتر به از واحدهاي مذكور، در كيفيت اداره امور داخلي آزادي عمل قابل مالحظه يك

اين سياست باعث توسعه متوازن منطقه اي بر اساس توانهاي اكولوژيك ). 395: 1381حافظ نيا،(دولت مركزي وابسته بودند 
بدون وجود يك كالن شهر اصلي يا متروپل اصلي، ارتباط اورگانيكي بين شهرهاي  هر منطقه شده بود و شبكه شهري ايران

كوچك و بزرگ در سطح منطقه اي و ملي برقرار كرده بود و شهر بزرگ منطقه اي فقط در امور سياسي با پايتخت ارتباط 
ي تحوالت جهاني، ضعف حكومت در پي روندها). 187: 1388نظريان،.... (داشت و نه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

قاجاريه، تالشهاي طبقه روشنفكر تحصيل كرده ايراني در غرب و الگوبرداي از سازوكارهاي دولت مدرن براي محدود كردن 
و ايجاد ساختار دموكراتيك در نظام سياسي ايران و نقش رهبري روحانيت، باعث جنبش سياسي در ابتداي ) شاه(قدرت فردي 

پس از پيروزي انقالب مشروطه، به دليل دو دستگي در . ياد مي كنند» انقالب مشروطه«ران شد كه از آن به سده بيستم در اي
ميان رهبران مشروطه و الگوي غيربومي سازوكارهاي سياسي انقالب، باعث شكست اهداف انقالب و در نتيجه نابساماني 

ان در پي شكست جنبش مشروطيت و گسيختگي سياسي در اين ميان فردي به نام رضاخ. سياسي و هرج و مرج سياسي شد
رضاشاه با الگو برداري از اقدامات . ايران و فعاليت نيروهاي واگرا، حكومت قاجار را مضمحل كرد و قدرت را به دست گرفت

ت به وي دس. دانستثباتي سياسي ميناپلئون در فرانسه، سازوكارهاي حكومت دموكراتيك را در ايران موجب ناامني و بي
هاي خودمختاري كه عمدتاً ساختار ايلي داشتند را شكست داد و قلمرو اقدامات ديكتاتورمĤبانه زد و با زور و اقتدار، جنبش

مهمترين اقدامات رضاشاه در سركوب نيروهاي واگرا و محلي سركوب كلنل پسيان در خراسان، . فضايي ايران را تثبيت كرد
مال، سردار معزز بجنوردي رئيس قبيله كردهاي كرمانج در شمال خراسان، دوست ميرزا كوچك خان و امير مويد در ش

محمدخان رئيس قبيله بلوچها در بلوچستان، اقبال السلطنه ماكويي در آذربايجان، اسماعيل آقاسيمكو رئيس قبيله شكاك در 
مي در ميان لرها و قبايل قشقايي كردستان و مهاباد، شيخ خزعل رئيس قبايل عرب در خوزستان و سركوب برخي جنبشهاي قو

هاي سازي ملي رضاشاه متكي بر نفي و سركوب هويتبنابراين سياست يكپارچه). 368: 1380كاتوزيان،(در جنوب ايران بود 
سازي و چيزي كه بعدها آن را پرسه ملت. دادن يك قوم، يك زبان، يك فرهنگ و يك قدرت سياسي بودقومي ـ محلي و شكل

گرايانه رضاشاه به كمك ارتش نوين، بوروكراسي دولتي، پشتيباني دربار و اتكا به سياستهاي ملي. واندندسازي خدولت
ساخت يا متمركز كه تمام امور خرد و كالن سطوح ملي، درآمدهاي نفتي و اقتصاد صنعتي به بار نشست و نظام سياسي تك

سياستهاي تمركزگرايي رضاشاه نخستين خشت بناي الگوي . د آوردزد، به وجوگره مي) تهران(اي و محلي را به پايتخت منطقه
گسترش شبكه راه هاي آسفالته . مركز ـ پيرامون را در ايران بنيان گذاشت و همه امور محلي و ناحيه اي را به تهران پيوند زد
ذاريهاي كالن اقتصادي و صنعتي و ايجاد راه آهن به صورت شعاعي از نواحي پيراموني و نيمه پيراموني به پايتخت و سرمايه گ

درصد مجموع كل سرمايه  5/58ش، .هـ1319فقط در سال . در پايتخت زمينه را براي رشد جهشي شهر تهران فراهم كرد
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هزار  210اين اقدامات باعث شد تا جمعيت شهر تهران از ). 25: 1381مدني پور،(گذاريهاي داخلي كشور در تهران انجام شد 
يعني در عرض كمتر از ). 136: 1381مدني پور،(ش برسد .هـ1319هزار نفر در سال  700ومت رضاشاه به نفر در ابتداي حك

  . سال جمعيت بيش از سه برابر رشد داشته است 20
وقوع جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين منجر به سقوط رضاشاه شد و مجدداً برخي نيروهاي قومي و 

با روي . اي در جهت خودگرداني انجام دادند كه در مقاطع كوتاهي برخي از آنها موفق بودندتحركات گسترده واگرا فعال شده و
اما وي نيز پس از تثبيت . ، فضاي باز سياسي و تا حدودي تمركززدا شكل گرفت)ش.هـ1320-1357(كار آمدن محمدرضا شاه 

در . نظام به شدت بوروكراتيك و متمركز بود را ادامه دادهاي پدرش كه ش، سياست.هـ1332قدرت خويش و وقوع كودتاي 
اين دوره استخراج بيشتر نفت و درآمدهاي آن، باعث شده بود تا به مانند گذشته حكومت مركزي نيازي به مشاركت مردم در 

-مركز اصلي فعاليت ش، تهران به عنوان.هـ1340در دهه . و اداره امور عمومي نداشته باشد) ماليات(تأمين منابع مالي دولت 
به طوري كه يك سوم از كل . گرايي متأثر شدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور بيش از هر زمان ديگري از صنعت

همين مسأله مهاجران زيادي را به اميد يافتن . گذاري در بخش صنعتي ايران، در تهران و حومه آن به كار گرفته شدسرمايه
ميليون نفري  7/2درصد از سكنه  48ش بيش از .هـ1345به طوري كه در سرشماري . تهران كرد كار و يا كار بهتر رهسپار

گسترش فضايي و جمعيتي شهر تهران باعث شد تا ). 130: 1380مستوفي الممالكي،(دانندتهران را  افراد غير بومي تشكيل مي
ش با ادغام تجريش و ري، شهر تهران به .هـ1347در طرح جامع . محدوده شهر تهران متناسب با گسترش شهر تغيير بيابد

همزمان با ). 45: 1384حبيبي و هوركاد،(كيلومتر از دامنه توچال تا مرقد حضرت عبدالعظيم گسترش يافت  30طول 
گسترش كالبدي و جمعيتي شهر تهران، شهرهايي در پيرامون تهران يا در حال شكل گرفتن بود و يا اينكه شهرها و آباديهاي 

گذشته با پذيرش مهاجران روستايي و شهرهاي ساير استانهاي كشور و افزايش مواليد، سرعتي فزاينده در ميزان  كوچك
در اين دوره ما شاهد رشد شتابان تهران هستيم كه بيشتر در ميان محورهاي مواصالتي اصلي و فرعي . جمعيت خود ديدند
شهر تهران و شهرهاي پيراموني كه مهمترين آنها متشكل از كالن شهري تهران كهبه تدريج منطقه كالن. توسعه يافته است

- نظران منظومه كالنبسياري از صاحب. كريم و هشتگرد بود شكل گرفتشهر، پاكدشت، ورامين، شهريار، رباطكرج، اسالم
، جمعيتي در 1385دانند كه بر طبق سرشماري مي) كيلومتر مربع18814: مساحت(شهري تهران را مطابق با استان تهران 

اين ). 85و57: 1385مركز آمار ايران،(در خود جاي داده است) ميليون نفر آن جمعيت شهري 2/12(ميليون نفر  4/13حدود 
درصد از سرزمين ايران قرار گرفته  14/1درصد جمعيت شهري ايران در  4/25درصد جمعيت و  84/18بدين معنا است كه 

  .است
درصد عايدات ارزي كشور را تشكيل  87درصد درآمد دولت و  77رضا شاه، درآمدهاي نفتي در سالهاي پاياني حكومت محمد

درصد  44درصد مهاجرت بين استانها و  72ش .هـ 50در سالهاي مياني دهه ). به نقل از هاليد30: 1381مدني پور،(مي داد 
درصد سرمايه گذاريهاي صنعتي در  60درصد كل سرمايه گذاريهاي ملي،  40. مهاجرت بين شهرها به تهران صورت گرفت

درصد  60درصد اشتغال فعاليتهاي خرده فروشي و  40درصد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي،  40تهران انجام شد، اين شهر 
درصد شركتهاي  41درصد سپرده ها و  75درصد بانكها با  35ضمن آنكه . فعاليهاي عمده فروشي را در خود جاي داده بود

پيروزي انقالب ). 32: 1381مدني پور،(درصد وامهاي مسكن به پايتخت اختصاص يافته بود  84. مركز بودندبيمه در تهران مت
اسالمي هم نتوانست در نظامي سياسي متمركز ايران تغييرات جدي را ايجاد كند و خو گرفتن ملت و نخبگان سياسي، 

هاي غير علمي در خصوص برخي ها و پيشداوريفرضفرهنگي و اجتماعي جامعه با استمرار الگوي متمركز حكومتي و پيش 
اي موجب شد پس از انقالب اسالمي نيز قانون اساسي بر اساس ساختار به شدت متمركز و بوروكراتيك هاي ناحيهگرايش

در مجموع شهر ). 462: 1381حافظ نيا،(گيري گسترده الگوي فضايي توزيع قدرت در كشور گردد تدوين شود و مانع از شكل
 13تهران و شهركها و شهرهاي پيرامون آن يك منطقه كالنشهري يا منظومه كالنشهر را به وجود آورده است كه بيش از 

  .ميليون نفر جمعيت دارد و هسته مركزي كشور ايران را تشكيل مي دهد
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محمدرضا شـاه، پـس از    در بخش نيمه پيرامون، متناسب با برنامه هاي سياسي و اقتصادي كشور به ويژه در نيمه دوم حكومت
اي به مركزيت شهرهاي تبريز، اصفهان، شيراز و مشهد به وجود آمد و با جذب سرمايه هاي فـراوان   تهران قطبهاي رشد منطقه

الگـوي  . در اين بخش نيز الگوهاي بخش هسته مشاهده مـي شـود  . در دوره انقالب اسالمي به كالنشهرهاي كشور تبديل شدند
طقه و فاصله بسيار زياد كالنشهر منطقه اي با ساير شهرها و عدم تعال فضايي در اسـتقرار جمعيـت،   نخست شهر در مقياس من

شهر كشور پـس از  مشهد مهمترين كانون شهري در نيمه شرقي ايران و از نظر جمعيتي دومين كالن. است... منابع، سرمايه و 
درصـد جمعيـت شـهري ايـران      5است كـه   جمعيتنفر  2،410،800بر اساس آخرين سرشماري مشهد داراي . باشدتهران مي

مركـز آمـار   (دهـد  را تشـكيل مـي  ) نفر5515980(درصد كل جمعيت استان خراسان رضوي  44و قريب ) ميليون نفر 26/48(
مركز (بيش از ده برابر افزايش يافته است ) ميليون نفر42/2(ش .هـ1385تا ) هزار نفر 241(ش .هـ1335از سال ). 1385ايران،

امام هشتم شيعيان، علي بن موسي الرضا و خيل عظيم عاشقان آن حضرت به اين شـهر و  وجود مرقد ). 108: 1385مار ايران،آ
شـهر اصـفهان، بعـد از تهـران و     . حمايت حكومت شيعي ايران از اين شهر در كانوني شدن مشهد نقش عمده اي داشته اسـت 

موقعيت مناسب جغرافيـايي و شـكوه   . )1385مركز آمار ايران،( باشد ميايران پرجعيت سومين شهر  ،نفر 1،527،460 با مشهد
تبريـز  . معماري و سبغه تاريخي و فرهنگي اين شهر نقش مهمي در توسعه ايـن شـهر در مركـز سـرزمين ايـران داشـته اسـت       

بـر  . تركيه و اروپـا اسـت   و دروازه ورود به غربترين شهر منطقه شمال بزرگ پايتخت دوم ايران و مقر وليعهد در دوره قاجاريه،
چهارمين شهر پرجمعيت ايران پس از شهرهاي  سكنه است كهنفر 1،378،935داراي  تبريز، )1385(اساس آخرين سرشماري 

ميليون نفري استان آذربايجـان شـرقي را در خـود     52/3درصد جمعيت  39آيد و قريب به حساب مي اصفهانو  مشهد، تهران
سرانجام شيراز آخرين كالنشهر باالي يك ميليون نفري ايران است كه مهمترين شهر  .)1385مار ايران،مركز آ(جاي داده است 

برپايه آخرين سرشماري مركز آمار ايران . نيمه جنوبي كشور و پايتخت شكوه ايران باستان و مركز ادبيات و شعر ايران مي باشد
ميليون نفري استان فـارس را در   22/4درصد جمعيت  28يش از ارد كه بدجمعيت نفر  1،204،882، اين شهر 1385در سال 

نكته حائز اهميت اين است كه همه كالنشهرهاي فوق در بخش مركزي ايـران و   .)1385مركز آمار ايران،(خود جاي داده است 
جمعيتـي اسـت كـه    قم و اهواز ديگر شهرهاي بزرگ ايران و نزديك به يك ميليون نفـر  . دور از مرزهاي سياسي ملي قرار دارد

  .همگي در بخش مركزي ايران و اصطالحاً در بخش نيمه پيراموني و به دور مرزهاي ملي قرار دارند
بوده و   و متجانس  بر خالف بخش هسته و نيمه پيرامون كه متراكم. بخش پيرامون ايران مناطق مرزي و شهرهاي مرزي است

نظر ديني مسلمان، از نظر نژادي آريايي، از نظر مذهبي شيعة اثناعشري، از  اكثريت ملّت به آن تعلق داشته و تقريباً همگي از
گسيخته  اي يا پيراموني از حيث جغرافيايي نسبت به هم اند، بخش حاشيه نظر زباني فارسي و از نظر فرهنگ عمومي ايراني

و لهجه ) آذري و عربي(مشخص زبان ها و به طور  در اين بخش در بعضي از شاخصه. ناهمگون و در جايگاه اقليت مي باشند
فرهنگ محلي با بخش مركزي و با  و خرده ) سني(، مذهب )آذري، كرد، عرب، بلوچ و تركمن(، قوميت )كردي و بلوچي(

به نظر مي رسد كه در تحوالت تاريخي مناطق پيراموني كه داراي هر سه ويژگي تفاوت مذهبي، قومي و . يكديگر تفاوت دارند
مناطق مرزي بلوچستان، . ه اصلي ايران بوده اند بيش از ساير موارد بحران خيز، تنش زا، واگرا و ناايمن بوده اندزباني با بدن

قلمرو آذري زبان و عرب . كردستان و مناطق جنوب آذربايجان غربي و منطقه تركمن صحرا داراي اين ويژگي ها  مي باشند
از . بخش مركزي ايران متفاوت و از نظر تاريخي و مذهبي مشترك مي باشندزبان در بخش پيراموني از نظر قومي و زباني با 

در منطقه . اين نظر بجز در موارد گسستهاي سياسي و تغيير رژيم هاي سياسي ايران در موارد ديگر بحران ساز نبوده اند
ر مهم ديگري كه داراي وزن هزار نفر دارند شه 500پيراموني و مرز به جزء دو شهر اروميه و زاهدان كه جمعيت بيش از 

شهرهاي تبريز، كرمانشاه، ايالم و اهواز . سياسي و اقتصادي بااليي در ساختار منطقه اي و ملي داشته باشد به چشم نمي خورد
شهرهاي گنبد كاووس، بندر . در قلمرو اقليتهاي قومي و زباني اما دور مرزها و در درون بخش نيمه پيراموني ايران قرار دارد

من، مهاباد، سنندج، پيرانشهر، بانه، مريوان، زابل، ميرجاوه، سراوان، چاربهار، خرمشهر و آبادان در منطقه پيراموني قرار دارد ترك
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و عليرغم توانهاي محيطي مناسب نتوانسته اند رشد مناسبي در ساختار شبكه شهري ايران داشته باشند و به قطبهاي رشد 
  .      منطقه اي و ناحيه اي تبديل شوند

وجود كشورهاي همسايه شرق و غرب ايران كه داراي ضعف اقتدار حكومت، بي ثباتي سياسي، ناامني، ضعف اقتصادي و بي 
كاري و پيامد آن شكل گيري اقتصاد غير رسمي قاچاق و به ويژ مواد مخدر است در عدم توسعه يافتگي شهرهاي مرزي ايران 

ي بنيادگرا و گسترش فعاليتهاي تروريستي در كشورهاي همسايه شرق و غرب فعاليت نيروها. نقش مستقيمي داشته است
به رهبري اياالت متحده امريكا و استقرار پايگاه هاي نظامي اين كشور در ) ناتو(ايران و اشغال نظامي نيروهاي بين المللي 

دن بخش پيراموني ايران شده و همسايگان شرقي و غربي ايران در دهه هاي اخير مسائل مضاعفي است كه باعث امنيتي ش
حكومت ايدئولوژيك و ضدغربي ايران را وادار به عدم سرمايه گذاريهاي زيربنايي در اين بخش از قلمرو جغرافيايي خود كرده 

ي امنيتي و حوزه فعالت نيروهاي نظامي بوده و بنابراين كمتر بنابراين بخش پيراموني يا همان شهرهاي مرزي، ناحيه. است
  . را براي سرمايه گذاري و رشد فعالتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه زيربناي توسعه شهري است فراهم كرده استفضاي 

  تجزيه و تحليل
شـهرها بـه عنـوان مهمتـرين     . ساختار فضايي كشور ايران در قالب سه سطح هسته، نيمه پيرامون و پيرامون قابل تحليل است

شكل گيري اين الگوي سه بخشي، بيش از هر چيز متأثر از حوزه سياست و . ابل بررسي استركن ساختار فضايي در اين الگو ق
  . به ويژه نظام سياسي تك ساخت ايران در يك سده اخير بوده است

تهران متأثر از نظام سياسي به شدت تمركزگراي ايران در نزديك به يـك سـده اخيـر باعـث تبـديل      . بخش هسته، تهران است
از نظـر سياسـي تمـامي    . ين كانون جمعيتي ايران و كانون قدرت سياسـي و تمركـز اقتصـاد ملـي شـده اسـت      شدن به بزرگتر

هاي مركزي نهاد رهبري، قـوه مجريـه، قـوه مقننـه، قـوه قضـائيه،       رئيس، معاونين و ساختمان(ساختارهاي سياسي سطح ملي 
ها حاسبات، دادگستري، ديوان عدالت اداري و دهمجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، وزرا، ديوان م

اي و ها، دفاتر مركزي نهادهاي سـازمان ملـل، نهادهـاي قـاره    سفارتخانه(المللي و نهادهاي بين) نهاد و سازمان سطح ملي ديگر
و فرصتي بـراي   اند و شهروندان دسترسي به تهران را به معناي دسترسي به نهادهاي قدرتدر تهران جمع شده...) اي و منطقه

هاي بزرگ صـنعتي كشـور،   درصد كارخانجات و كارگاه 35از منظر اقتصادي تمركز . كنندارتقاء سطح اجتماعي خود تفسير مي
المللي، تهران ها و تجار بزرگ ملي و بينها، دفتر شركتهاي بزرگ بانك مادر، موسسات مالي، بيمه، بازار، كمپانيتمركز شبكه

تمركز جمعيتـي، سياسـي و اقتصـادي در تهـران،     . هاي اقتصادي در آورده استين جاذبه دسترسي به فرصترا در مقام بزرگتر
ها و مراكـز  ها، كتابخانهدانشگاه(تمركز قدرت علمي، فني و تكنولوژيكي . ها و ساختارهاي ديگري شده استباعث تمركز پديده

و منتهي شدن تمام خطـوط ارتبـاطي   ...) ، موسسات فرهنگي و ها، پزشكان متخصصبيمارستان(، خدمات اجتماعي )تحقيقاتي
مجموع اين تمركزها باعث شده است تا تهـران فاصـله   . به تهران برخي ديگر از اين تمركزهاست) هوايي، ريلي و زميني(كشور 

را ايجـاد  » ست شـهر نخ«شهرهاي ايران در ابعاد مختلف داشته باشد و الگوي توزيع فضايي بسياري زيادي نسبت به ساير كالن
  .اين بخش متراكم و پر وزن، بخش هسته است كه الگوساز بوده و بر ساير مناطق كشور سايه افكنده است). 1نقشه (كند 

در بخش نيمه پيرامون، قطبهاي منطقه اي و كالن شهرهايي وجود دارد كه نسبت به شهر هسته بسيار كوچكتر و كم وزن تـر  
. ي نخست شهر رشد يافته و نسبت به شهرهاي اطراف خـود فاصـله زيـادي دارنـد    اي، خود به گونهبوده اما در ساختار منطقه 

كالن شهرهاي بخش نيمه پيرامون با اتكاي به تمركز سياسي منطقه اي، جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي و در برخي موارد نظير 
وجـود شـعب ادارات،   . وني شده و توسعه فضايي يافته اندمشهد و قم و تا حدودي شيراز بر اثر جاذبه هاي مذهبي و زيارتي كان

سازمانها و نهادهاي حكومت مركزي به عنوان شعب مركزي منطقه اي و نهادهاي مركزي منطقه اي غير دولتي در كانون شدن 
  . اين شهرها نقش مهمي دارند

شـهر مهـم و توسـعه يافتـه اي در آن      بخش پيرامون كه منطبق بر بخشهاي حاشيه اي و مرزي كشور است تقريباً هيچ كـالن 
در بخش پيراموني همه نواحي به صورت يكسان نبوده و همگني و ناهمگني شاخصه هاي قومي، زبـاني و مـذهبي   . وجود ندارد
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اين مسئله ناشي از ديـدگاه يكسـان   . آنها با بخش هسته و نيمه پيرامون نقش مهمي در رشد شهرهاي اين منطقه داشته است
اسي تك ساخت بر تمام پهنه سرزميني كشور بر اساس ارزشهاي بخش هسته و نيمـه پيرامـون و عـدم توجـه بـه      نگر نظام سي

  . تفاوتهاي ناحيه اي و قابليتهاي محلي است
شهرهاي ايران يافت؛ اما به طـور حـتم، بـين پـراكنش     بنابراين شايد نتوان رابطه معناداري بين ساختار طبيعي با استقرار كالن

شهر و كـانون نظـام سياسـي، اقتصـادي،     تهران به عنوان بزرگترين كالن. ا با ساختار سياسي ايران رابطه وجود داردشهرهكالن
ساختار تمركزگراي سياسي . ايران، در درون بخش مركزي ايران و در قسمت محدوده فارس زبانها واقع شده است... فرهنگي و 

بـر  . هاي ارتباطي به تهـران وصـل كـرده اسـت    نتگاهي ايران را به وسيله شبكههاي سكوايران تمامي نواحي جغرافيايي و كانون
مشـهد، كـرج،   . تمامي خطوط ارتباطي به صورت شعاعي از سراسر ايران به مركزيت تهران شـكل گرفتـه اسـت    1اساس نقشه 

تبريز به عنوان يكـي  . ا استشهرهاي ايران در بخش مركزي ايران و در قلمرو قوميت فارسهاصفهان، شيراز و قم مهمترين كالن
امـا موقعيـت   . شهري است كه در محدوده قوميتي غير از فارس زبانها قرار گرفتـه اسـت  شهر مهم ايران، تنها كالناز پنج كالن

گـاه  تبريز در جبهه شمالي تالقي. توان آن را در خارج بخش مركزي ايران قرار داداي است كه نميجغرافيايي تبريز هم به گونه
اما آنچه كه مهم است تبريـز در قلمـرو بخـش    . هاي البرز و زاگرس است كه كامالً از بخش مركزي جدا نيفتاده استته كوهرش

اي و غير قوميت فارس واقع كه در بخش حاشيه) رده هشتم شهرهاي ايران(شهر ايران تنها كالن. شيعي مذهب واقع شده است
شهر هم در قلمـرو  اما اين كالن. باشدمي) از نظر ميزان جمعيت(شهرهاي ايران شده است اهواز است كه آن هم در رده هشتم 

هزار نفر جمعيت كه در بخش قومي، زباني و مذهبي متفاوت با بخش مركـزي ايـران    500تنها شهر باالي . شيعي مذهب است
و شاخصـهاي قـومي و سـني    اروميه وضعيت التقاطي شاخصهاي قومي آذري امـا شـيعه مـذهب    . وجود دارد شهر زاهدان است

شهرهاي سـنندج، مهابـاد،   . كرمانشاه ديگر شهر مهم قومي است كه در محدوده قلمرو شيعه مذهب قرار دارد. مذهب كرد دارد
گنبد كاووس، بندر تركمن و چابهار عليرغم پتانسيلهاي فوق العاده محيطي و جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي و شـرايط مسـاعد   

چرا كه در بخش پيراموني و در حوزه قلمروهاي قومي، زباني . ني در ساختار نظام شهري ايران نداشته انداقتصادي توسعه چندا
شهري ايران به عنـوان  گيري مناطق كالنرسد كه شكلبه نظر مي. و مذهبي متفاوت با بخش هسته و نيمه پيرامون داشته اند

لـه اول متـأثر از سـاختار نظـام سياسـي تمركزگـرا و سـپس متـأثر از         نواحي برخوردار و مكان تمركز امكانات و سرمايه، در وه
  . محور حكومت بوده استمحور و فارسايدئولوژي شيعه

هاي اصلي در و پراكنش مراكز سكونتگاه) بر اساس قوميت(ذيل موقعيت جغرافيايي و ساختارهاي طبيعي و انساني ايران  نقشه
ايران را نشان مي دهد كه بر اساس محورها و مواصالت اصـلي بـه صـورت سـاختار     شهرها در پهنه فضاي سرزميني قالب كالن

  ). 1نقشه (كند شهرها و نواحي پيراموني را به تهران منتهي ميشعاعي، كالن

  
 )ترسيم از نگارنده(شبكه شهري ايران ساختار: 1نقشه 
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  نتيجه گيري
ومت قاجاريه و ظهور رضاشاه به عنوان سركوبگر جريانهاي قومي و هاي قومي در دو دهه پاياني حكناپايداري سياسي و واگرايي

گيري نظام شكل. ساخت در ايران شدگيري حكومت مدرن بر مبناي نظامي سياسي تكحافظ تماميت ارضي ايران، باعث شكل
توسعه نامتوازن ساز گرا شد و زمينهساخت باعث ترويج ديدگاه سياسيِ امنيت محور، تمركزگرا، پايتخت محور و قطبتك

از اين پس پايتخت به بخش هسته و مركزي تبديل . فضايي و در نتيجه نابساماني آرايش فضايي ـ مكاني شهرهاي ايران شد
شده و به تمركز منابع، ثروت، امكانات و فرصتهاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و درماني 

به وسيله خط مشي هاي حكومت مركزي، اتكاي ) كوچ نشيني، دامداري و كشاورزي سنتي(سنتي  افول اقتصاد. پرداخته است
صرف به درآمدهاي نفتي، بي نيازي از مشاركت مردمي و ماليات، عدم توزيع فضايي قدرت، حذف اختيارات محلي و شكل 

ته، راه آهن و راههاي هوايي همه به راه هاي آسفال(گيري شبكه شعاعي متحدالمركز حمل و نقل كشور به مركزيت تهران 
مجموعه اين عوامل باعث قطبي شدن شبكه شهري . در كانوني شدن تهران نقش مهمي ايفا كرده است) تهران ختم مي شوند

اين بدان معنا است كه تهران در بخش هسته از نظر اندازه و رتبه نسبت به . ايران و شكل گيري الگوي نخست شهر شده است
در ) توسعه قطبهاي رشد(متناسب با برخي سياستهاي حكومت مركزي . اي مناطق كشور اختالف بسيار زيادي داردساير شهره

برخي مقاطع زماني و پتانسيلهاي تاريخي ـ فرهنگي و مذهبي در بخشهايي از كشور باعث شكل گيري قطبهاي منطقه اي به 
قومي، (قرار دارند كه با بخش هسته و ارزشهاي بخش هسته  اين كالنشهرها در بخشي از كشور. صورت كالنشهرها شده است

اين شهرهاي نيز به مانند بخش هسته در مقياس منطقه اي از الگوي نخست . همگون و همخواني دارد) زباني و به ويژه مذهبي
عمدتاً منطبق مناطق حاشيه اي و شهرهاي مرزي كشور . شهر تبعيت مي كنند هر چند با بخش شهر هسته تفاوت زيادي دارد

بر ناهمگوني پارامترهاي زباني، قومي و مذهبي با بخش هسته و نيمه پيراموني بوده و در انتهاي شبكه ها و شريانهاي اصلي 
اين بخش كه ما آن را بخش پيرامون ناميده ايم در انزوا و خارج از مركز بوده و از تحوالت سرمايه گذاري و . كشور مي باشند

اين عوامل باعث عدم توسعه شبكه شهري در اين بخش شده و . و نيمه پيرامون كمتر تأثر پذيرفته استي بخش هسته توسعه
اين در حالي است كه بسياري از ذخاير اصلي تأمين كننده . هيچ يك از كالن شهرهاي مهم كشور در اين بخش قرار ندارند

ز نظر دور داشت كه ناامني، بي ثباتي سياسي، عقب ماندگي نبايد ا. در بخش پيرامون است) ذخاير نفت(درآمدهاي ارزي ايران 
و حضور نيروهاي فرامنطقه اي متخاصم با حكومت مركزي ايران در كشورهاي همسايه نيز در عدم توسعه شهرهاي مرزي 

  . ايران نقش مهمي داشته اند
ه، نخبگان، مهاجران و تسخير كننده به طور كلي بخش هسته تمركزگرا، قدرتمند، جريان ساز، الگوساز، جذب كننده سرماي

بخش پيرامون منفعل و مرعوب بوده و مهاجر فرصت، نخبه گريز، سرمايه . منابع ثروت از بخش نيمه پيرامون و پيرامون است
بخش پيرامون با بخش فرامرزي يعني . گريز به سمت بخش نيمه پيرامون و هسته بوده و در انزوا و حاشيه به سر مي برد

بخش نيمه . در ارتباط بوده كه متناسب با كيفيت همسايگان در مناطق مختلف تأثيرهاي متفاوتي پذيرفته است همسايگان
نسبت به بخش هسته در موضع قدرت و نسبت به بخش هسته در موضع . پيرامون حد مياني بخش پيرامون و هسته است

ن از شاخصهاي توسعه و توسعه يافتگي كم شده و بر از اين رو با حركت از بخش هسته به سمت پيرامو). 2شكل (ضعف است 
  . اين جريان از بخش پيرامون به سمت هسته حالت عكس دارد. شاخصهاي عقب ماندگي اضافه مي شود
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  )ترسيم از نگارنده(الگوي مركز ـ پيرامون در شبكه شهري ايران: 2شكل 

  
  فهرست منابع

عادل در نظام شهري كشور، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني ، آمايش سرزمين و ايجاد ت)1380(پوراحمد، احمد  .1
  .479-490ص . دانشگاه تهران، شماره زمستان

  .سمت: ، جغرافياي سياسي ايران، چ اول، تهران)1381(نيا، محمدرضا حافظ .2
شهرهاي ايران، ي فيزيكي ، ديدگاه ها، عوامل و عناصر موثر در توسعه)1385(حسين زاده دلير، كريم و هوشيار، حسن  .3

  .213-226، صص 6ي ناحيه اي، شماره جغرافيا و توسعه
  .شركت پردازش و برنامه ريزي شهري: تهران. شهر تهران، اطلس كالن)1384(حبيبي، سيدمحسن و هوركاد، برنارد  .4
ـ  ، فرايند شكل گيري رشد شهرهاي ايران، اطالعات سياسي)1386(رهنمايي، محمد تقي و شاه حسيني، پروانه  .5

  .220-231، صص 237-238اقتصادي، شماره 
  .نشر مركز: ، دولت و جامعه در ايران، ترجمه حسن افشار، تهران)1380(كاتوزيان، محمدعلي  .6
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