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 چکیده

مقالھ حاضر علل و عوامل و نتایج مھاجرتھای روستایی بھ شھر تھران در دھھھای چھل و پنجاه 
شمسی را مورد ارزیابی قرار میدھد و نقش عامل اصالحات ارضی را در این زمینھ مورد بحث 
تضعیف  اجتماعی،  توسعھ  نامتوازن  برنامھریزیھای  شده  داده  نشان  مقالھ  این  در  میدھد . قرار 
و  عمران  گسترش،  بر  حد  از  بیش  تأکید  و  روستا  بھ  بیتوجھی  ھمراھی  بھ  کشاورزی،  اقتصاد 
نوسازی بافتھای شھری تھران، نقشی کلیدی در این مھاجرتھا ایفا کرده است .یکی از نتایج این 
موضوع، زایش و گسترش پدیده حاشیھنشینی در شھر تھران بود کھ پیامدھای سیاسی، اقتصادی، 
مورد  آرشیوی  گوناگون  مأخذ  و  منابع  مقالھ  این  در  گذاشت . برجای  زیادی  فرھنگی  و  اجتماعی 
مطالعھ قرار گرفتھاند و از گزارشھای آماری استفاده فراوان شده است .روش این تحقیق توصیفی-
بھ  شھر  مھاجرتھای  درباره  تاکنون  است . تھران  شھر  ھم  پژوھش  آماری  جامعھ  و  است  تحلیلی 
مھاجرتھای  تبعات  آماری  شکل  بھ  لیکن  شده،  انجام  زیادی  تحقیقات  شھر  بھ  روستا  و  شھر 
پس  است،  نگرفتھ  قرار  ارزیابی  مورد  بحث،  مورد  زمانی  مقطع  در  تھران  شھر  بھ  روستایی 
ضرورت نگارش این مقالھ در بررسی زمینھھای شکلگیری کالنشھر تھران و نقش مھاجرتھا در 

  .این فرایند خالصھ میشود
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 مقدمھ

از سال 1342 تا 1357 آھنگ مھاجرت از روستاھای دور و نزدیک بھ شھر تھران شدت و حدت 
بیسابقھای یافت .دالیل این امر متعدد و فراوانند اما مھمترین آنھا عبارت بودند از :فقدان بازدھی 
زمینھای تکھ شده در اثر تقسیم اراضی بسیار وسیع، غیراقتصادی بودن فعالیت در زمینھایی کھ 
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و  رباخواری،  سفتھبازی،  و  داللی  احتکار،  رواج  بودند،  زراعی  تعاونیھای  تشکیل  نیازمند 
بدھیھای ریز و درشت کشاورزان بھ بانک کشاورزی کھ عمالً  باعث میشد تا زارع زمین را خود 
و  کارگاهھا  اقسام  و  انواع  زمان  ھمین  در  شود . تھران  روانھ  کردن  کارگری  برای  و  بفروشد  را 
نیروھای  بھ  مراکز  این  کلیھ  گردید،  ایجاد  حومھ  و  تھران  در  نیمھصنعتی  و  صنعتی  کارخانھھای 
غیرماھر و نیمھماھر روستایی نیاز داشتند، نیروھایی کھ ھیچ تضمین شغلی برای آینده خود نداشتند 
ً  بھ شکل روزمزد استخدام میکرد و ھرگاه کھ دیگر بھ نیروی ایشان نیازی  و کارفرما آنھا را عمدتا

  .نبود، بدون کمترین تأمین اجتماعی اخراج میگردیدند

این وضعیت تا دھھ پنجاه ادامھ یافت، در این دھھ با اینکھ درآمدھای نفتی کشور در قیاس با ادوار 
گذشتھ، بھ شکلی سرسام آور رشد کرده بود، لیکن دالرھای نفتی بھ دست آمده یا صرف خریدھای 
موازات  بھ  دوره  این  در  میگردید . ھزینھ  خدمات  بخش  در  اینکھ  یا  و  میشد  تسلیحاتی  و  نظامی 
گسترش حاشیھنشینی در تھران و شھرکھا و روستاھای اقماری آن، طبقھ متوسطی شکل گرفت کھ 
محصول شکلگیری نظام دیوانساالری جدید بود .در این وضعیت روستاییان بھ امیدِ  یافتن کاری 
در مراکز صنعتی از سراسر کشور روانھ تھران میشدند، عمالً  این افراد بھ حاشیھ رانده میشدند؛ 
پشتوانھ  آن  نھ  دیگر  بردارند،  دست  خود  عشیرهای  و  ایلی  سنن  از  نبودند  قادر  کھ  روستاییانی 
اجتماعی را داشتند و نھ میتوانستند در نظام مدرن شھری جذب شوند، آنھا در وضعیتی گرفتار آمده 
بودند کھ نھ میتوانستند با فرھنگ سنتی خود زندگی کنند، و نھ جذب فرھنگ شھری شوند .بھ دلیل 
مقالھ  بود . مھاجرین  دستھ  این  انتظار  در  اجتماعی  آسیبھای  اقسام  و  انواع  ناھنجار،  بحران  این 
است،  داده  قرار  ارضی  اصالحات  از  بعد  دوره  محور  حول  را  خویش  بحث  عمده  تمرکز  حاضر 
روش تحقیق این مقالھ توصیفی-تحلیلی است، منابع پژوھش؛ کتابھا، مقاالت و البتھ گزارشھای 
آماری است، ھدف مقالھ نیز تحلیل عوامل مؤثر در مھاجرتھای روستایی در دھھی چھل شمسی و 

 .بررسی تبعات اجتماعی این مھاجرتھاست

 تعاریف و مفاھیم •

 مھاجرت •

در این پژوھش بھ کرات از واژه مھاجرت روستایی استفاده شده است، اقشاری کھ از روستاھا بھ 
اقتصادی،  اجتماعی،  فراوان  معضالت  و  میشوند  و  شده  سرازیر  تھران  البتھ  و  بزرگ  شھرھای 
فرھنگی و سیاسی بھ وجود میآورند .از تاریخچھ بھ کار بردن مھاجرت روستاییان اطالع دقیقی در 
گراھام  نام  بھ  انگلیسی  فردی  توسط  سال 1892  در  بار  نخستین  عبارت  این  ظاھراً   نیست،  دست 
بھکار برده شده و سپس در سال 1903 عنوان یک کتاب بھ زبان فرانسھ شد) .مھاجرت روستاییان، 
معادلھای این عبارت کوچ داخلی، کوچیدن روستاییان، ترک روستا، گریز از روستا،  (1 :1369
تغییر  یک  صرف  روستایی  مھاجرت  باشد . میتواند  زمین  ترک  و  روستا  شدن  تھی  جمعیت  از 
مکانی یا جابجایی نیست، بلکھ معموالً  با تغییر فعالیت حرفھای مھاجر ھمراه است .پس وقتی یک 
سابقھ  تمام  حقیقت  در  میآورد،  روی  شھر  بھ  و  میکند  کوچ  خود  اصلی  موطن  از  کشاورز 
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ً  چنین نیست .فرزند  فعالیتھای کاری خویش را از بین برده است، ھرچند در مورد فرزندان لزوما
یک روستایی میتواند در روستا ساکن باشد و مثالً  معلم یا پزشک یا مھندس باشد، بھ عبارتی او 
پژوھش  این  در  روستایی  از  مراد  پس  دارد . تعلق  متوسط  طبقھ  بھ  لیکن  روستاست،  ساکن  اگرچھ 
کسی است کھ شغل مشخصی دارد و این شغل ھرچھ باشد با موضوع کشاورزی در ارتباط است، و 

  .نھ شغلی اداری و یا صنعتی

 حاشیھنشینی •

است،  شده  دانستھ  حاشیھنشینی  پدیدهی  زایش  روستایی  مھاجرتھای  تبعات  از  یکی  مقالھ  این  در 
پارک  ای . روبرت  توسط  بار  نخستین  برای  کھ  است  لغتی  حاشیھنشینی  کیست؟  حاشیھنشین 
جامعھشناس امریکایی استفاده شد .منظور پارک از واژه )حاشیھنشین (امری فرھنگی بود، مراد 
نھ  و  کنند  زندگی  خود  فرھنگی  سنتی  الگوھای  طبق  بودند  قادر  نھ  کھ  بودند  افراد  از  عدهای 
پارک کھ تحت  (Park & Burgess, 1999: 2) .میتوانستند معیارھای زندگی شھری را بپذیرند
ترویج  در  مھم  نقشی  بود،  آلمانی  مشھور  فیلسوف  و  جامعھشناس  زیمل  گیورک  اندیشھھای  تأثیر 
ایفا  درحالتوسعھ  جوامع  یا  و  سرمایھداری  جوامع  زایدهھای  از  یکی  مثابھ  بھ  حاشیھنشینی  مفھوم 
کرد .بھ طور کلی حاشیھنشینی با سکونت در محالت فقیر شھرھا متفاوت است، بھ لحاظ فرھنگی 
اقامت  جایی  در  سکونتگاه  لحاظ  بھ  و  نمیشود،  شھری  فرھنگ  جذب  کھ  است  کسی  حاشیھنشین 
ً  در مناطق  میکند کھ در اثر آن ارتباط مستمر او با کالبد اصلی اجتماع قطع میشود، این افراد عمدتا
ناھموار، بستر رودخانھھا، اطراف ایستگاهھای راهآھن، گورستانھا و یا فرودگاهھای قدیمی زندگی 
مناطق مرفھ  فضایی در  میتواند  بلکھ  نمیکند،  سکونت  این مناطق  در    ً لزوما حاشیھنشین  میکنند .
انقالب،  پیروزی  از  بعد  نخست  سالھای  تا  مثال  طور  بھ  کند . انتخاب  خویش  اقامت  برای  شھر 
عدهای از حاشیھنشینان شھر تھران در مسیل منتھی بھ پل مدیریت زندگی میکردند، اینھا برای خود 
آلونک، کپر و حلبی آبادھایی ایجاد کرده و درست در بستر رودخانھ این سکونتگاهھا را بھ وجود 

  .آورده بودند

پس وقتی از حاشیھنشین سخن بھ میان میآید، فردی بھ ذھن متبادر میشود کھ حتی در درون کالبد 
عبارتی  بھ  و  کند  قبول  را  شھری  زندگی  موازین  نیست  قادر  اما  میکند،  زندگی  شھر  اصلی 
جامعھپذیری او در نازلترین حد ممکن قرار دارد .چنین فردی با اینکھ بھ ظاھر در درون جامعھ 
ً  ریشھھای اجتماعی و فرھنگی دارند، تنھاست .در  زندگی میکند، لیکن بھ دالیل گوناگون کھ عمدتا
قادر  اینکھ  بھ  نظر  و  میکند  زندگی  شھر  حاشیھ  در  کھ  است  کسی  حاشیھنشین  گستردهتر  سطحی 
نیست با موازین زندگی شھری انطباق حاصل کند، در آلونکھایی کھ در حاشیھ شھرھا میسازد بھ 
و  تعابیر  حلبیآبادنشین  و  گودنشین  کپرنشین،  زاغھنشین،  آلونکنشین،  میدھد . ادامھ  خود  زندگی 

 .عناوینی است کھ در مورد این افراد بھ کار گرفتھ میشود) .پیران، 1366و1367(

  ً مشاغل برخی از این افراد عبارت از گداییکردن، فروش مواد مخدر و دزدی است، یعنی عمدتا
کار مولد و یا خدماتی ویژهای ندارند و طفیلی جامعھاند، چیزی برای از دست دادن ندارند و بھ لحاظ 
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طبقاتی در ھیچکدام از طبقات اجتماعی شناختھ شده نمیتوانند جای گیرند .افرادی کھ ویکتور ھوگو 
در کتاب بینوایان خویش از آنھا بھ عنوان »طبقھ سوم زیرین اجتماع «نام میبرد و مارکس آنھا را 
لومپن پرولتاریا «نامگذاری میکند .در تعاریف جامعھشناسی لومپنھا در ھر شھر بزرگی وجود »
جنایتکاران  و  دزدان  انواع  کانون  کھ  میدھند  تشکیل  را  مردم  از  متمایزی  گروهھای  اینھا  دارند، 

 ھستند) .مارکس، 1379 :33(

 اصالحات ارضی و مھاجرتھای روستایی •

جمعیت شھرنشین ایران در سال 1335 حدود 4/31درصد بود، سھ سال بعد از انجام اصالحات 
 1357 سال  انقالب  آستانھ  در  شد،  بالغ  40درصد  بھ  جمعیت  این   1345 سال  در  یعنی  ارضی 
جمعیت شھری ایران بھ 48درصد رسید و بعد از انقالب توازن جمعیت بین شھر و روستا بھ کلی 
از بین رفت، در سال 1360 توازن جمعیت شھری و روستایی مساوی شد، سی سال بعد در 1391 
جمعیت شھری کشور بھ 5/71درصد کل جمعیت کشور رسید و اکنون طبق گزارشھای مراکز 
نرخ  دارند . اسکان  شھرھا  در  کشور  جمعیت  75درصد  حدود  متحد،  ملل  سازمان  ذیربط 

 :مھاجرتھای روستایی و رشد سرسام آور جمیت شھری با این نمودار بھتر واضح میشود

و  شھرھا  بھ  روستاییان  مھاجرت  در  عامل  سھ  تا 1357   1342 سالھای  از  معاصر  ایران  در 
اجرای  نفتی و  درآمدھای  افزایش  ارضی،  نقش داشتھاند :اصالحات  حاشیھنشینی  شکلگیری پدیده 

 .ناقص برنامھھای عمرانی و رشد و توسعھ اقتصادی کھ تکیھ مقالھ حاضر بر عامل نخستین است

زمینھای  طرح،  این  براساس  شد . انجام  برنامھ  بدون   1342 سال  در  ارضی  اصالحات  طرح 
کشت  زیرِ   را  زمینھا  تا  نداشتند  پولی  تنھایی  بھ  روستاییان  اما  شد؛  تقسیم  روستاییان  بین  مالکین 
ببرند، بنابراین عمالً  زمینھای کشاورزی فاقد حاصلخیزی قابل توجھ میشدند .در این زمان سیستم 
ً  کشاورزی کنند و سود  تعاونی در کشور وجود نداشت تا صاحبان زمینھای کوچک با ھم مشترکا
حاصلھ را بین خود تقسیم نمایند، باالتر از ھمھ اینکھ زمینھای کوچک ارزش اقتصادی نداشتند تا 
برای  و  فروختھ  را  خود  زمینھای  دھقانان  اغلب  دلیل  ھمین  بھ  شود . کشت  محصولی  آنھا  در 
این  از  عمدهای  بخش  تدریج  بھ  میکردند؛  مھاجرت  تھران  جملھ  از  بزرگ  شھرھای  بھ  کارگری 

  (Ashraf & Banuazizi, 1985: 3-40) .جمعیت حاشیھنشین شدند

برخی محققین بر این باورند طرح اصالحات ارضی، کھ باعث شد روستاییان فراوانی فقیرتر از 
پیش شوند و ھمین امر آنھا را وادار کرد تا بھ شھرھا مھاجرت نمایند، عنصر مھمی در شکلگیری 

  (Hugland, 1980: 3-6) .انقالب ایران در سال 1357 بود

وجود  کشور  در  روستا  ھزار  پنجاه  حداقل  ارضی،  اصالحات  زمان  در  کھ  است  توضیح  بھ  الزم 
داشت و ھر روستا حداقل پنجاه خانوار را در خود جای داده بود، یعنی در دوره یادشده حداقل دو و 

  .نیم میلیون خانوار روستایی در کشور وجود داشت
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در مورد اصالحات ارضی و فلسفھ آن مطالب زیادی گفتھ یا نوشتھ شده است، اما حقیقت امر این 
است کھ این اصالحات بیشتر برای تقویت طبقھ متوسط ایران صورت گرفت تا تقویت بنیھ اقتصادی 
کشاورزان .در این دوره فرایند صنعتی شدن، در کنار شھری شدن و مدرنیزاسیون شدت پیدا کرد، 
ً  بھ عنوان  روستاییانی کھ زمینھای خود را فروختھ و بھ شھر تھران مھاجرت کرده بودند، عمدتا
کارگر غیرماھر در کارخانھھای بزرگ صنعتی بھ کار مشغول میشدند .در این دوره قانون کار کھ 
وجود  قانون  اینکھ  دقیقتر  نداشت،  خارجی  وجود  دھد  قرار  خود  پوشش  تحت  را  کارگران  بتواند 
بھداشتی،  بیمھی  مثل  تأمیناجتماعی  سیستم  از  روستایی  مھاجرین  اکثر  نمیشد . اجرا  ولی  داشت، 
بیمھی از کارافتادگی و حق بیکاری محروم بودند .بنابراین روستاییان نھ میتوانستند با معیارھای 
زندگی صنعتی زندگی کنند و نھ میتوانستند الگوھای زندگی روستایی را ادامھ دھند .این افراد نھ از 
و  عشیرهای  و  ایلی  پشتوانھھای  دیگر  نھ  و  بودند  برخوردار  مدرن  نظام  یک  در  قانونی  حمایت 
نظر  از  تنھا  نھ  مھاجرین،  این  تا  میشدند  باعث  عوامل  این  کلیھی  داشتند . را  روستایی  خانوادگی 
فرھنگی بھ حاشیھ جامعھ پرتاب شوند، بلکھ از نظر زندگی اجتماعی ھم در کثیفترین نقاط شھر و 
تا  میشد  باعث  بلکھ  میکرد،  تشدید  را  طبقاتی  فاصلھ  تنھا  نھ  امر  این  نمایند . زندگی  آن  حاشیھ  یا 

  .حاشیھنشینان جنایت و فساد و ناھنجاریھای اجتماعی را دامن بزنند

جدید  قشر  ایجاد  و  متوسط  طبقھ  تقویت  منظور  بھ  ایران  در  ارضی  اصالحات  چھل  دھھی  در 
بلکھ  اقتصادی،  قدرت  تنھا  نھ  زمینداران  و  مالکین  میشد  گفتھ  گرفت . شکل  اداری  دیوانساالر 
قدرت سیاسی را ھم بھ دست گرفتھاند .مالکین با خریدن آراء روستاییان، نمایندگان مورد نظر خود 
را بھ مجلس میفرستادند؛ و نمایندگان ھم قوانینی تصویب میکردند کھ مطابق منافع مالکین باشد .
قدرت اجرایی کشور ھم در واقع نمایندگان ھمین زمینداران بزرگ محسوب میشد .بنابراین تصمیم 
طبقھ  بود  قرار  ھمزمان  گیرد،  انجام  مالک  خرده  قشر  شکلگیری  منظور  بھ  اصالحاتی  شد  گرفتھ 
متوسط شھری بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد تا این طبقھ بتواند در آیندهای نزدیک قدرت را 
آنھا  متحدان  و  زمینداران  تا 1329  بین 1299  سیسال  در  گذشتھ،  بھ  نگاھی  با  گیرد . دست  بھ 
حدود دوسوم نمایندگان مجلس را تحت کنترل خود گرفتھ بودند) .شجیعی، 1344 :249، 179 (بر 
 .اساس یک تحقیق در دھھی چھل شمسی پدران 56درصد از نخبگان سیاسی ایران، زمیندار بودند
(Zonis, 1971: 158)  حتی پلیس محلی، حکام و مأموران اداری در روستاھا بھشدت تحت تأثیر
بودند اداری  (Lambton:,1991 268-274) .زمینداران  ساختار  و  مرکزی  قدرت  حقیقت  در 

  .کشور، بیشتر نمایندگان  زمینداران بودند تا تودهھای مردم

بنابراین تصمیم گرفتھ شد تا اصالحاتی بھ منظور ایجاد یک قشر خرده مالک انجام گیرد .ھمزمان 
برنامھھایی برای تقویت طبقھ متوسط در نظر گرفتھ شد، پس تصور میشد این طبقھ متوسط جدید 
و  رشد  سمت  بھ  را  کشور  و  گیرند  دست  بھ  را  قدرت  میتوانند  نوظھور،  مالکان  خرده  با  ھمگام 
توسعھ اجتماعی و اقتصادی ھدایت کنند .بدیھی است این برنامھ بھ توصیھ دولت جان اف کندی بھ 
منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم در ایران انجام میشد، مقولھای کھ در مورد آن تبلیغات زیادی 
دالیل  ھم  عمالً   جھت،  این  در  بود  ابزاری  جدید  متوسط  طبقھ  شکلگیری  میگرفت . صورت 
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شکلگیری آنچھ انقالب سفید خوانده شد، ناشی از دو توھم بود :بیم از وقوع انقالبی دھقانی در ایران 
از سویی و ایجاد زمینھھای الزم برای شکلگیری ساختارھای نظام سرمایھداری از سوی دیگر .بھ 
عبارت دقیقتر انقالب سفید بعد از وقوع انقالب کوبا انجام شد، در آن زمان نظریھای وجود داشت 
کھ طبق آن، احتمال وقوع یک انقالب در کشور محتمل بود؛ بنابراین بھ منظور جلوگیری از این 
انقالب، باید اصالحات ارضی صورت میگرفت؛ طبقھ متوسط تقویت میشد و اقداماتی دیگر اجرا 
میگردید تا امکان وقوع یک انقالب بھ نفع بلوک شرق برای ھمیشھ از بین برود .طبق این نظریھ 
گیرد دست  بھ  را  کشور  کنترل  میتوانست  واقع  بھ  کند،  پیدا  تسلط  روستا  بر  میتوانست   .ھرکس 

(Huntington, 1968: 292) 

پس نکتھی مھمی کھ در دوره موسوم بھ انقالب سفید وجود داشت این بود کھ این انقالب نھ بھ دلیل 
دلیل  بھ  بلکھ  متوسط؛  طبقھ  خواستھھای  دلیل  بھ  باالتر  آن  از  یا  روستاییان،  فشار  یا  و  تقاضاھا 
فشارھای تیم کندی صورت گرفت؛ معنی این جمالت آن است کھ دھقانان و یا طبقھ متوسط شھری، 
در این امر شرکت مستقیم نداشتند .اصالحات ارضی این بود کھ امریکا شاه را تحت فشار گذاشت تا 
دھد انجام  روستاییان  نفع  بھ  اراضی  تقسیم  زمینھ  در  اصالحاتی  کمونیسم  نفوذ  از  ممانعت   .برای 
(Hooglund, 1982: 44)  سھم بعد،  بھ  مشروطیت  انقالب  زمان  از  کھ  است  این  حقیقت  اما 
در  چشمگیری  نقش  آنھا  و  بوده  ناچیز  بسیار  ایران،  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  در  روستاییان 
 (Abrahamian & Kazemi, 1978) .تحوالت مھم سیاسی و نقاط عطف تاریخی کشور نداشتھاند

عمالً  دو گروه اصلی از قربانیان تحوالت موسوم بھ اصالحات ارضی و تالشھا بھ منظور تمرکز 
اقتدار دولت در مرکز اداری کشور بودند :نخست قبایل و عشایر کھ بھ دلیل لشکرکشیھای حکومت 
مرکزی در جنوب کشور در سالھای 1341 و 1342 بھ شدت سرکوب شدند و این امر باعث شد 
تا برخی از آنھا برای ھمیشھ از صفحھی تاریخ حذف شوند، و گروه دوم تودهھای جمعیت اسکان 
یافتھ روستایی کشور بودند .سیاست سرکوب ایالت و عشایر پیش از این در دوره سلطنت رضاشاه 
منظور  بھ  رضاشاه  دوره  سرکوبھای  بود،  شده  انجام  شدت  بھ   1311 تا   1307 سالھای  طی 
 .اسکان اجباری عشایر صورت گرفت و تبعاتی مخرب برای جامعھ روستایی ایران بھ ارمغان آورد

شاید توضیح این نکتھ الزم باشد کھ جمعیت روستایی ایران بھ سال 1302 حدود 6/34درصد بود، 
در آن مقطع زمانی 2/30درصد از جمعیت کشور عشایر بودند کھ عمده آنھا کوچرو بوده و در 
زندگی  کوچک  شھرھای  در  کشور  جمعیت  بقیھ  33درصد  حدود  بودند،  قشالق  و  ییالق  حال 
میکردند،)نظریان، 1388 :53 (تنھا شھر بزرگ آن زمان ایران کھ حدود نیم میلیون تن جمعیت 
داشت؛ تھران بود .در سالھای 1300 تا 1311 اکثریت قبایل و عشایر کشور بھ شدت سرکوب 
شدند، فقط عشایر قشقایی فارس توانستند تا دھھھای بعد دوام آورند، اما بھ دنبال برنامھھای موسوم 
بھ اصالحات ارضی؛ بار دیگر ایالت قشقایی بھ شدیدترین وجھ ممکن آماج حمالت واقع شدند و تا 
ھم  ایالت  این  عبارتی  بھ  گردیدند؛  حذف  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  صحنھ  از  زیادی  حد 

  .نتوانستند در سالھای آتی قدرت از دست رفتھ سابق را بازیابند
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در اوایل دھھی چھل شمسی جمعیت روستایی ایران حدود دو سوم جمعیت کشور را تشکیل میداد 
درصد این جمعیت بھ شدت فقیر بودند، آنھا ھیچ شغل مشخص و دائمی نداشتند .این گروهھای 35
افراد  این  از  برخی  میکردند،  کار  زمینداران  و  مالکین  مزارع  در  فصلی  شکل  بھ  اجتماعی 
داشتند  اشتغال  کار  بھ  مختلف  روستاھای  در  خوشنشین  عنوان  بھ  و  بودند  کشاورزی  کارگران 
40 محصول  از  معینی  سھم  اجتماعی  گروه  این  بودند،  دھقانان  کشور،  روستایی  جمعیت  درصد 
را  روستایی  جمعیت  25درصد  میکردند  دریافت  میدادند  انجام  کھ  کاری  ازای  در  را  زراعی 

  مالکان و یا خرده مالکان تشکیل میدادند) .سالنامھ آماری ایران، 1341(

 تبعات اجتماعی اصالحات ارضی •

بھ دنبال اصالحات ارضی، طبق آمارھای رسمی، دو سوم روستاییان بھ خرده مالک تبدیل شدند، 
زمینھای  روی  فصلی  صورت  بھ  کھ  ماندند  باقی  فقیر  چنان  ھم  روستاییان  مانده  باقی  سوم  یک 
چھل  دھھی  نیمھھای  در  عمل  مقام  در  عظیمی، 94-74  :1361 (اما  میکردند) . کار  دیگران 
شمسی کشاورزی مکانیزه و استفاده از تراکتور، و ھمچنین سایر تجھیزات جدید کشاورزی، باعث 
بھ دلیل تحوالت  زیرا این جماعت  شھرھای بزرگ شد،  مھاجرت بیش از پیش مھاجران بھ سوی 
ً  بھ سوی حاشیھ شھرھا بھ  ناشی از اصالحات ارضی بیکار شده بودند .این گروهھای انسانی عمدتا
ویژه شھر تھران رانده میشدند، برخی از این مھاجران بھ کارگران غیرماھر شھری مبدل شدند، 
عدهای بھ مشاغل غیرمولد روی آوردند و برخی دیگر روانھ کورهپزخانھا گردیدند و در حقیقت 

  .استثمار مضاعف میشدند

نتایج دستاوردھای پژوھشی نشان میدھند در سال 1344 حدود 62درصد از کارگران مھاجر در 
تھران کارگران ساده بودند، 12درصد از این گروه کارگران نیمھماھر و 14درصد کارگران ماھر 
تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسھ  در  سال 1351  بھ  کھ  مستندی  گزارشھای  طبق  میرفتند . شمار  بھ 
اجتماعی انجام شده است، 91درصد از نگھبانان شھر تھران کھ در مکانھای عمومی، خانھھای 
از  نگھبانان  بقیھ  9درصد  بودند . روستایی  مھاجرین  از  میکردند،  کار  دولتی  ادارهھای  و  اعیان 
شھرھای کوچک بھ تھران مھاجرت کرده بودند .بھ طور کلی 72درصد این گروه آماری، پیشتر 

  .کشاورز و خرده مالک بودند

برخی از جماعتھای مھاجر بھ شھر تھران کھ نمیتوانستند با موازین و معیارھای فرھنگی شھر 
تھران منطبق شوند، ناچار بھ حاشیھنشینی وادار میشدند .از نظر اجتماعی این گروهھا نمیتوانستند 
را مورد  تعلق خاصی بھ یک طبقھ معین داشتھ باشند، از نظر سیاسی حاشیھنشین ھا نظم موجود 
فرھنگی  نظر  از  اینکھ  باالتر  نداشتند . مشخص  درآمدی  اقتصادی  نظر  از  و  میدادند  قرار  تھدید 
اقشار حاشیھای اجتماع در شھر تھران نمیتوانستند خود را با موازین زندگی شھرنشینی و الگوھای 
آن وفق دھند؛ کلیھی این عوامل منجر بھ بحرانھای ھنجاری بین مھاجرین روستایی و بیش از ھمھ 

 .حاشیھنشینان میشد

بخش عمدهای از اقشار حاشیھای در کپرھا، زاغھھا، حلبیآبادھا و گودھا زندگی میکردند، شغل 
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حوالی  در  آجرپزی  کورهھای  در  کارگری  و  دستفروشی،  و  دورهگردی  تکدیگری،  آنھا  اصلی 
  .جوادیھ و یافتآباد و البتھ کارگری در شرکتھای ساختمانی بود

در این دوره فرایندھای صنعتی شدن، در کنار شھری شدن و مدرن شدن تشدید شد .بنابراین بسیاری 
در  پیشخدمت  یا  و  نظافتچی  مثالً   عنوان  بھ  غیرماھر  کارگر  عنوان  بھ  روستایی  فقیر  مھاجرین  از 
مراکز بزرگ صنعتی بھ کار گماشتھ شدند .ھمچنین بعضی از خانواده ھای ثروتمند قبلی و مالکین 
سابق کھ در بخش شمالی شھر تھران زندگی میکردند، از این اقشار روستایی بھ عنوان باغبان و یا 
عادی  شھروند  یک  حقوق  بدیھیترین  از  اقشار،  این  از  ھیچکدام  مینمودند . استفاده  خدمتکار 
ً  اینکھ ھیچگونھ سیستم تأمین اجتماعی از این افراد حمایتی نمیکرد .در این  برخوردار نبودند، مضافا
بین برخی از مالکین سابق، مجمتعھای عظیم کشاورزی را اداره میکردند و داراییھای فراوانی 
طبقھ  نوظھور  بخش  بھ  عبارتی  بھ  و  نمودند  دایر  را  مکانیزه  کشاورزی  مزارع  اینھا  داشتند .

 (Amir Arjomand: ,1986 391)  .بورژوازی متکی بھ درآمدھای نفتی پیوستند

در این دورهی زمانی قانون کاری کھ بتواند نیازھای روزمره جامعھ کارگری را برطرف نماید و 
از آنھا در مقابل کارفرمایان حمایت کند، وجود خارجی نداشت .در برخی موارد قانونھایی بر روی 
نظام  از  مھاجرین  قریببھاتفاق  اکثریت  نمیشدند . عملی  ھیچگاه  لیکن  داشت،  وجود  کاغذ 

یا  و  کارافتادگی  از  پزشکی،  و  بھداشتی  بیمھھای  از  شدن  بھرهمندن  بودند،  محروم  تأمیناجتماعی 
بیمھھای بیکاری وجود خارجی نداشتند .بنابراین مھاجرین روستایی قادر نبودند مطابق با معیارھای 
زندگی شھری در یک جامعھ صنعتی زندگی کنند، ضمن اینکھ آنھا دیگر نمیتوانستند با الگوھای 
زندگی اجتماعی روستایی بھ موجودیت خود ادامھ دھند .آنھا از حمایت قانونی در نظام اداری بسیار 
پیچیده آن روز ایران برخوردار نبودند، و در عین حال حمایتھای سنتی خانوادگی و یا قبیلھای را 

  .ھم از دست داده بودند

کلیھ این عوامل باعث میشدند تا اقشار حاشیھای جامعھ از رفتارھای فرھنگی یک اجتماع مدرن 
از  تھران  شھر  حاشیھنشین  و  مھاجر  اقشار  ھمچنین  شوند . پرتاب  جامعھ  خارج  بھ  و  گیرند  فاصلھ 
در  میدادند  ادامھ  پایتخت  حواشی  در  خود  طفیلی  زندگی  بھ  و  میشدند  طرد  شھری  اقشار  سوی 
سر  از  شھری  جامعھ  با  را  خود  سست  ارتباط  آنھا  نبود،  ساختھ  آنھا  از  مولدی  کار  ھیچ  حالیکھ 
ناچاری تداوم میدادند بدون اینکھ جذب جامعھ شوند .این پدیده نھ تنھا فاصلھ عمیق و عظیم طبقاتی 
را شدت میبخشید، بلکھ باعث میشد تا اقشار حاشیھای اجتماع بیش از پیش در برابر جنایت، فساد 
اخالقی و ناھنجاریھای اجتماعی آسیبپذیر شوند .اھمیت موضوع در این بود کھ احساس ترس از 
افزایش  سوی  بھ  را  حاشیھای  اقشار  این  از  بعضی  اجتماعی  امنیت  فقدان  و  گوشھگیری  تنھایی، 
داشت . حاشیھنشینی  گسترش  و  جمعیت  افزایش  با  مستقیمی  ارتباط  پدیده  این  و  داد  سوق  جنایت 

  (شیخاوندی، 1379 :298)

این فاصلھ عظیم طبقاتی در دھھی ھفتاد ھم ادامھ یافت و شدت پیدا کرد، در این دھھ روند مھاجرت  
این  در  اینکھ  با  کرد . پیدا  گسترده  بسیار  شکلی  حاشیھنشینی  گسترش  و  تھران  شھر  بھ  روستاییان 
مقطع تاریخی بھ ظاھر بحث اصالحات ارضی خاتمھ یافتھ بود، اما واقعیات نشان میدادند این طرح 
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صاحبان  دھھ  این  در  است . مانده  ناکام  آن  برنامھھای  عمالً   و  نرسیده  توجھی  درخور  سرانجام  بھ 
امالک و برخی خرده مالکان ثروتمند نفوذ خود را بر روستاھا حفظ کردند .آنھا موقعیت خود را با 
روستایی  مسائل  با  کھ  دولتی  سازمانھای  بھ  نمودند،  حفظ  حکومتی  مأموران  با  ارتباط  برقراری 
ارتباط داشت و البتھ بھ جاھایی مثل شوراھای روستاھا وارد شدند، ھمچنین بھ تعاونیھای دولتی 
شکل  این  بھ  و  شدند  حکومتی  سیاسی  احزاب  وارد  بزرگ  زمینداران  از   برخی  حتی  و  پیوستند 

 توانستند بھ نفوذ خویش ادامھ دھند) .کشاورز، 1349 :118(

بھ  را  زمینھای خود  تا  نمایند  دریافت  از نزولخواران  پولھایی  شدند  وادار  از کشاورزان  برخی 
زیر کشت ببرند، نزولخواران در برابر قرضی کھ بھ کشاورزان میدادند؛ سودھای ھنگفتی مطالبھ 
میکردند .اگر کشاورزی نمیتوانست اقساط بدھی خود را بھ موقع پرداخت نماید، باید زمین خویش 
را بھ نزولخوار واگذار میکرد و یا اینکھ وادار میشد زمین خود را بفروشد تا بتواند بدھی خویش 
را بھ نزولخوار پرداخت کند .از سویی بعد از اصالحات ارضی نزولخواران، تجار روستایی، و 
کسانی کھ وسایل الزم برای کشاورزی مثل گاو، تراکتور و کمباین در اختیار داشتند، درآمد بسیار 
وسایل  اجارهدادن  از  ناشی  درآمد  این  میآوردند؛  دست  بھ  کشاورزان  با  مقایسھ  در  بیشتری 
و  کشاورزی  بخش  در  تاجر  ھزار  ھشتادویک   1355 سال  در  بود . روستاییان  بھ  کشاورزی 
عمدهفروشی روستاھای ایران حضور داشتند، ھفتاد ھزار تن در مشاغلی مثل بازاریابی و فروش 
محصوالت فعالیت میکردند، )مرکز آمار ایران، 1360 :113-111 (عالوه بر این کشاورزان 
ناچار بودند محصوالت خود را بھ نرخی بسیار نازل بھ دالالن بفروشند .اما این دالالن کاالھا را بھ 
شھرھای عمده صادر میکردند، تھران بھ دلیل تراکم جمعیت و برخورداری از خطوط مواصالتی 
بھ  را  خود  محصوالت  دالالن  این  میرفت . بھشمار  کاالھا  این  صدور  مراکز  نخستین  از  بھتر، 
از  حاصلھ  عبارتی سود  میکردند، بھ  بیشتر دریافت  بسیار  بھایی  و  میفروختند  کسبھ  و  واسطھھا 
تا  میشد  کسبھ  و  عمدهفروشان  و  دالالن  و  نزولخواران  عاید  بیشتر  کشاورزی  محصوالت  کشت 

  .زارعان

 اصالحات ارضی و بر ھم خوردن توازن جمعیتی شھر و روستا •

دادهھای آماری و نتایج سرشماریھای ایران در برخی مواقع دقیق نیست، این نکتھ در اغلب 
سرشماریھای دورهھای قبل و بعد از انقالب مورد تذکر واقع گردیده است .حتی گاھی اوقات 

گزارشھای مقامھای مسئول با واقعیت امر انطباقی ندارند، بھ ھمین دلیل اتکاء صرف بر این دستھ 
گزارشھا ھم مقرون بھ صواب نیست .بھ طور مثال مھندس منصور روحانی وزیر کشاورزی 

ایران در سال 1351 و درست در بحبوحھ سرما و برف و باران گزارش میداد رشد کشاورزی 
ایران رو بھ افزایش است .بھ قول مجلھ خواندنیھا بھ نقل از روزنامھ اطالعات »نزدیکان مھندس 

روحانی میگویند وی با ھر برفی کھ بر روی زمین مینشیند، میزان رشدی را کھ این موھبت 
آسمانی نصیب کشاورزی ایران میکند، بھ حساب آورده با بھ دست گرفتن قلم و کاغذ، مشتاقانھ 
ارقام را پس و پیش میکند. «)خواندنیھا، سال 1351 :19، 12 (با این وصف تکیھ بھ دادهھای 
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آماری میتواند تحلیلھایی گمراهکننده بھ ارمغان آورد، لیکن تا زمان دسترسی دقیق بھ آمار و 
دادهھای ریاضی در مورد جمعیت شھر و روستا و تعداد شھرھا و قصبات، بھ ناچار باید بھ 

  .اطالعات در دسترس روی آورد

در گزارشی کھ بھ سال 1341 شمسی منتشر شده است، دو و نیم میلیون خانوار روستایی در ایران 
ً  پنجاه ھزار روستا بھ کشاورزی اشتغال داشتند، این افراد سالیانھ حدود  وجود داشتند کھ در تقریبا
بودجھ، 1347 :22 (بر  و  برنامھ  سازمان  میبردند) . کشت  زیر  بھ  را  زمین  ھکتار  میلیون  شش 
اساس گزارشھای رسمی در سال 1342 ایران بین پنجاه تا شصتودو ھزار روستا داشت، نقص 
و  مدیریت  متولی  کھ  برنامھ  سازمان  روستایی  عمران  امور  مدیر  کھ  است  ھمین  گزارش  این  مھم 
برنامھریزی کشور بود؛ حتی در ذکر آمار دقیق روستاھای ایران تردید داشت و این تردید در میزان 
جمعیت روستایی ایران را با اختالف دوازده ھزار پارچھ آبادی بھ مخاطبین انتقال میداد) .سازمان 
برنامھ و بودجھ، 1342 :22 (باالتر اینکھ سخنران نقل میکند »طبق آماری کھ در سال 1335 
تھیھ شده «تعداد روستاھای ایران از 469/43 روستا تجاوز نمیکرد) !ھمان (بھ عبارتی بر این 
اساس تعداد روستاھای ایران بھ مدت ھفت سال نھ تنھا کمتر نشده بلکھ حتی افزایش ھم یافتھ است 

 .کھ با واقعیات اجتماعی ایران بھ ھیچ وجھ انطباقی ندارد

ھمچنین نتایج سرشماری سال 1345 نشان میدھند کھ تعداد روستاھای ایران بھ عدد 490/65 
مورد بالغ میشود) .ھمان (97 طبق برخی از ھمین آمارھا بھ سال 1347 ایران حدود پنجاهوسھ 
: 1347 خسروی،  داشتند) . وجود  روستاھا  ھمین  در  مزرعھ  ھزار  ھفده  و  داشت،  روستا  ھزار 
260) نزدیک  واقعیت  بھ  ھم  معمولی  حساب  یک  با  آمارھا  این  میشود  مالحظھ  کھ  ھمانطور 
نیستند، یکی از معضالت مدیریت کشور در مقطع زمانی یاد شده، عدم دسترسی بھ آمار و ارقام 

ً  انجام برنامھریزی بر اساسی غیرواقعی بود  .دقیق و احیانا

بھ ھر روی طبق برخی دیگر از آمارھا جمعیت شھری ایران در سال 1335 بھ میزان 
تن بود، اما جمعیت مراکز روستایی 13/001/141 تن بوده است .در سال  5/953/563
جمعیت شھری 9/246/794 تن و جمعیت روستایی 15/476/994  تن شد، در  1345

سرشماری سال 1355 جمعیت ساکن در شھرھا 15/680/854 و جمعیت روستایی 
تن بود .طبق آمار بھ سال 1335 جمعیت شھری ایران بھ نسبت جمعیت روستایی  17/064/854

درصد در مقابل 6/68درصد بود، حال آنکھ این رقم ده سال بعد بھ 38درصد در مقابل 4/31
درصد افزایش یافت و در سال 1355 نسبت جمعیت شھری و روستایی بھ ترتیب 47درصد در 62

  .مقابل 53درصد بود

رقم  بھ  بعد  سال  ده  کھ  بود   18/954/704 عدد   1355 سال  در  جمعیت  مطلق  تعداد 
تن و بھ سال 1355 بھ 33/591/875 تن بالغ شد .طبق آمار از سال 1335 تا  25/781/090
افزایش  1345 را  آنھا  تعداد 3/886/837  کھ  بوده  تن  کشور 6/826/386  جمعیت  افزایش 
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جمعیت شھری و 2/939/549 را افزایش جمعیت روستایی تشکیل میداده است .ھمچنین از سال 
تا 1355 افزایش جمعیت کشور 7/810/785 تن بوده کھ تعداد 6/200/230 تن متعلق  1345
بھ جمعیت شھری و تنھا 1/610/555 بھ افزایش جمعیت روستایی اختصاص داشتھ است .بھ سال 
میانگین خانوار شھری 8/4 و میانگین خانوار روستایی 2/5 بوده است .با عنایت بھ اینکھ  1355
  ً مطلق جمعیت روستایی در ھر سھ سرشماری بیش از مطلق جمعیت شھرھا بوده است، پس قاعدتا
افزایش جمعیت روستایی باید بیش از افزایش آن در شھرھا بوده باشد؛ حال آنکھ بر اساس آمارھا، 
افزایش جمعیت در شھرھا بیش از روستاھا بوده است .بدیھی است نرخ زاد و ولد در روستاھا بھ 
ھم  بھ  شھر  و  روستا  در  جمعیتی  توازن  میشد  باعث  آنچھ  آما  است،  بوده  شھرھا  از  بیش  مراتب 
بخورد، موضوع مھاجرتھای روستایی بود .عمده مھاجرین روستایی مردان بودند، بھ عبارتی بعد 
تھران  البتھ  و  شھرھا  روانھ  مردان  کشور،  شدن  صنعتی  فرایند  دنبال  بھ  و  ارضی  اصالحات  از 
میشدند و زنان ھمچنان در روستا باقی میماندند .بھ مرور نرخ جمعیت دختران بھ نسبت جمعیت 
پسران در روستاھا افزایش یافت .علت امر نھ تنھا در مرگومیر افراد ذکور بھ دلیل قرار داشتن در 
مسیر کارھای پرخطر، بلکھ بھ دلیل مھاجرتھای دایمالتزاید این عده بھ شھرھای بزرگ برای یافتن 

 .کار در کارگاهھا و یا کارخانھھای تولیدی بود

بھ  ھرچند  است،  بوده  شھرھا  بھ  روستاییان  مھاجرت  عظیم  حجم  نشاندھنده  فاحش  تفاوت  این  پس 
گسترش یافتھ و مبدل بھ شھر شده بودند، نباید نادیده  روستاھایی کھ  دلیل تقسیمات جدید کشوری، 
گرفتھ شوند؛ اما تعداد روستاھایی کھ مبدل بھ شھر شدند، در مقایسھ با جمعیت شھرنشین ھمچنان 
سالھای  فاصلھ  در  شھری  جمعیت  عمدهی  رشد  میدھند،  نشان  آمارھا  کھ  ھمانطور  بود . اندک 
گسترش  1345 بر  ارضی  اصالحات  تأثیر  نشاندھندهی  موضوع  این  است،  بوده   1355 تا 
و  میلیون  یک  تا 1345  سالھای 1335  مھاجرین  عبارتی  بھ  است . بوده  روستایی  مھاجرتھای 
ششصدوسی ھزار تن بوده و حال آنکھ در دھھی بعد این رقم بھ سھ میلیون و سیودو تن افزایش 
یافتھ است، یعنی نرخ مھاجرت در این دھھ بھ نسبت دھھ قبل؛ حدود دوبرابر افزایش مھاجر را نشان 
سنتی  نظام  ارضی،  اصالحات  از  بعد  کھ  است  آن  گویای  حقیقت  خسروی، 138 (این  میدھد) .
کشاورزی از ھم فرو پاشید، لیکن روشھا و مناسبات جدید تولید جایگزین آن نشد) .شھرنشینی در 

 (ایران، 59

بھطورکلی رشد شھرنشینی در ایران از سال 1300 تا 1340 بسیار کند بوده، رشد جمعیت شھری 
مھاجران  65/2 را  شھرھا  جمعیت  0/53درصد  و  بوده  12/2درصد  جمعیت  طبیعی  رشد  و 
شھری  جمعیت  رشد   1355 تا   1340 سالھ  پانزده  دوره  در  اما  میدادند . تشکیل  روستایی 

42/4 مھاجرتھای  آھنگ  است،  بوده  77/2درصد  شھر  طبیعی  رشد  درحالیکھ  بوده  درصد 
روستایی در این بازده زمانی 65/1درصد گزارش شده است است) .مرکز آمار ایران، 1362 :

 .این موضوع در تحوالتی آتی کشور نقش بسیار مھمی ایفا کرد (53
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 نتیجھ

تا پیش از دھھی چھل شمسی شھرنشینی در ایران آھنگی بسیار کند داشت، تنھا شھر تھران بود کھ 
ً  در حال افزایش جمعیت و گسترش فضای کالبدی شھری بود،  از دوره ناصرالدینشاه بھ بعد دایما
لیکن افزایش جمعیت را کھ بیشتر ناشی از مھاجرت روستاییان بھ این شھر بود، ھرگز نمیتوان با 
کھ  دادیم  نشان  پژوھش  این  در  کرد . مقایسھ  ارضی  اصالحات  از  بعد  انسانی  مھاجرتھای  امواج 

 .حدود 33درصد جمعیت ایران تا پیش از اصالحات ارضی در شھرھا زندگی میکردند

از  خارج  تھران  بھ  مھاجر  جمعیت  از  بخشی  ناصرالدینشاه،  سلطنت  دوره  نیمھھای  از  اگرچھ 
حصار شھر زندگی میکردند، لیکن شواھد نشان میدھند نخستین باری کھ جماعاتی غیرمرتبط با 
ھنجارھا و فرھنگ شھری در تھران شکل گرفت بھ سال 1311 شمسی بود، بھ این شکل پدیدهای 
بھ نام آلونکنشینی رواج یافت .با این وصف آھنگ سریع رشد جمعیت آلونکنشینھا بھ بعد از سال 
مربوط میشود، این پدیده بعد از اصالحات ارضی و بھ دنبال افزایش درآمدھای نفتی کشور  1335
و سوءمدیریتھا در نحوهی مصرف و ھزینھ کردن دالرھای نفتی در دھھی پنجاه رشدی بیسابقھ 

 .یافت، امری کھ زایش پدیدهای بھ نام حاشیھنشینی را بھ ھمراه داشت

غیرماھر، 12درصد  و  ساده  کارگر  تھران  حاشیھنشینھای  از  62درصد  حدود  سال 1345  در 
ھجوم  تھران  بھ  روستایی  مناطق  از  ھمھ  اینھا  بودند،  ماھر  کارگر  و 14درصد  نیمھماھر  کارگر 
پدیده  شکلگیری  عامل  مھمترین  روستایی  مھاجرتھای  کھ  آوردیم  پژوھش  این  در  بودند . آورده 
سرپرستھای  91درصد  کھ  طوری  بھ  است،  بوده  زمانی  دوره  این  تھران  در  حاشیھنشینی 
و  بودند  دھقان  پیشتر  72درصد  آمار  این  از  بودند،  روستایی  تھران  حاشیھنشین  خانوارھای 
درصد را خرده مالکانی تشکیل میدادند کھ در اثر اصالحات ارضی صاحب زمین شده بودند .59
این وضعیت باعث شد تا دوسال بعد از پیروزی انقالب یعنی سال 1359 تعداد جمعیت آلونکنشین 

  .بھ شکلی روزافزون افزایش پیدا کند و تا این سال بھ 10/450 خانوار و 4/500 آلونک برسد

سکونتگاهھای  انواع  یافت،  افزایشی درخورتوجھ  تھران ھم  اطراف  روستاھای  زمان جمعیت  ھم 
غیررسمی در حومھ شھر تھران ساختھ شد کھ بھ مرور بھ شھرھای بزرگی تبدیل شدند، یکی از این 
موارد رشد چشمگیر اسالمشھر است کھ تا پیش از انقالب روستایی کوچک بھ شمار میرفت کھ 
سال 1375 حدود  شده است تا  این وضعیت باعث  را در خود جای داده بود . برخی حاشیھنشینان 
یکپنجم جمعیت شھر تھران در مناطقی اسکان یابند کھ با ساختوسازھای غیرمجاز و غیرمتعارف 
ساختھ شدهاند .رشد افسارگسیختھ مھاجرتھای روستایی بھ تھران و افزایش میزان حاشیھنشینی در 
را  این امر نھ تنھا ھزینھھای مدیریت شھری  زمره مھمترین معضالت این شھر بھشمار میرود .
و  فرھنگی  اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی،  فراوان  بحرانھای  بروز  باعث  بلکھ  میدھد،  افزایش 

  .اخالقی میشود

ً  در خارج حریم شھر سکونت میکردند، بھ مرور جمعیت  جمعیت روستایی مھاجر بھ تھران عمدتا
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لبریز شھر بھ دلیل گرانی مسکن، بیکاری و امثالھم بھ حاشیھ رانده شدند .برخی از این افراد بھ 
دالیل صنفی و یا صنعتی بھ حاشیھ شھر کوچ میکردند، بھ مرور شھرکھایی در مناطق حاشیھای 

تھران شکل گرفت کھ برخی از آنھا فاقد امکانات شھری بودند و خود باعث افزایش ھزینھھای 
مدیریت شھری میشدند .بنا بھ گزارش مرکز آمار ایران، تھران تا سال 1375 دارای 25 شھر 

بود، آمارھا نشان میدھند از سال 1335 تا 1375 مناطقی مثل قاسمآبادشاھی کھ امروز اسالمشھر 
خوانده میشود، بعالوه اکبرآباد و پاکدشت، چگونھ با آھنگی دایمالتزاید از روستاھایی بسیار کوچک 
بھ شھرھایی بسیار بزرگ تبدیل شدهاند .حتی اکنون ھم در مناطق فراوانی از استان تھران عدهای از 

  .مھاجرین روستایی در حلبیآباد، حصیر، کپر و حتی قبرستان زندگی میکنند

فرایند صنعتی شدن، شھری شدن و مدرنیزاسیون، باعث گردید تا شھر تھران مبدل بھ عرصھای 
برای نمایش شکاف عظیم طبقاتی شود .بھ نظر میرسد برای مقابلھ با این وضعیت و با توجھ بھ 
سوابق تاریخی موضوع، راھی جز ایجاد اشتغال مولد در روستاھا وجود ندارد .تجربھ نشان داده 
است ھرچھ قیمت مسکن و زمین و ھزینھ زندگی در شھر تھران افزایش یابد، تأثیری ملموس بر 
رشد مھاجرتھای روستایی بر جای نمیگذارد .ھمچنین تجربھ دوره پیش از انقالب نشان میدھد 
بتوانند  تا  نمایند  مساعی  تشریک  ھمدیگر  با  باید  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سازمانھای  تمام 
بحران را مھار کنند .ممانعت از رشد بیرویھ مھاجران روستایی بھ شھر تھران، نمیتواند تنھا از 
شھرداری و ارگانھای ذیربط آن برآید، بلکھ ضرورت دارد برنامھریزیھای کالن دولت در این 
مسیر بھ حرکت درآید و موازیکاریھای مخرب جای خود را بھ ھمکاری متقابل کلیھی نھادھا و 

 .ارگانھای ذیربط بدھد

مدت  کوتاه  در  ھرچند  آورد،  ارمغان  بھ  ناگوار  تبعاتی  تھران  شھر  بھ  روستایی  مھاجرتھای 
دستاوردی مثبت محسوب میشد؛ یعنی اینکھ با توجھ بھ فرایند صنعتی شدن کشور بھ طور کلی و 
محرکھ  موتور  در  نقشی  توانست  روستایی  غیرماھر  کار  نیروی  خاص،  طور  بھ  تھران  شھر 
مدرنیزاسیون شھر بردارد .لیکن در درازمدت این مھاجرتھا مبدل بھ معضلی عظیم برای جامعھ 
شھری شد .نخست اینکھ مسکن مناسب برای اقشار روستایی مھاجر وجود نداشت، بھعبارتی سطح 
درآمدھای این اقشار بھ حدی نازل بود کھ نمیتوانستند در اغلب موارد حتی مسکنی اجارهای بیابند، 
بھ ھمین دلیل در مناطق خارج از محدوده شھر تھران اسکان مییافتند و پدیده حاشیھنشینی را تقویت 
میکردند .برخی از آنھا در مناطقی از جنوب تھران در حلبیآبادھا زندگی میکردند و بحرانھای 

  .سیاسی و اجتماعی و فرھنگی متعددی بھ وجود میآوردند

برخی از این روستاییان غیرماھر بھ فعالیتھای انگلی روی میآوردند، مثالً  بھ کارھای غیرمولد و 
خدماتی مثل دستفروشی و سیگارفروشی و امثال آن مبادرت میکردند .مھمترین معضل فرھنگی و 
مھاجرین  این  ھنجار  بحران  بھ  منجر  امر  این  بود،  تھران  مثل  کالنشھری  در  غربت  اجتماعی، 
میشد .بروز مشکالت اخالقی و فساد و فحشا، یکی از بحرانھای مھاجرتھای روستایی بھ تھران 
بود، برخی از این افراد در شھر نو بھکار گماشتھ میشدند .بھ موازات افزایش مھاجران روستایی، 
افزایش  دلیل  بھ  شھری  امکانات  بھ  دسترسی  سرانھ  میشد،  افزوده  ھم  شھری  بیکاران  جمعیت  بر 
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شھرنشیان روزبھروز کمتر میشد، زمینھای کشاورزی حومھ شھر تھران نابود و بر قیمت آنھا 
آالیندهھای  میشد،  کثیف  خیابان  و  کوچھ  میگردید،  آلوده  محیطزیست  ھمزمان  میشد . افزوده 
صنعتی و آلودگی صوتی باعث میشد تا در مناطقی کھ تراکم جمعیت بیشتر بود، مردم با مشکالت 
از  شھرنشینی  موازین  نظرگرفتن  در  بدون  شھری  زندگی  اینکھ  خالصھ  و  شوند  مواجھ  الینحلی 
شود . تھران  شھر  سکنھ  روان  و  روح  فرسایش  برای  پدیدهای  بھ  مبدل  روستایی،  مھاجرین  سوی 
مھمتر اینکھ مھاجرین قادر نبودند با معیارھای زندگی شھری منطبق شوند و بھ قول ھمین امر منجر 

 .بھ تشدید اختالفات طبقاتی در شھرھا میشد
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Land Reform and Social Consequences of Rural Migration to Tehran 

By Dr. Hossein Abadian 

Abstract: 

This research concerns with the causes, reasons and consequences of rural 

migrations to Tehran in 1960 and 1970 decades, thus this article discusses 

the roles did play factors such as land reforms and increasing the oil 

incomes to the issue. This article has showed programs such as lopsided 

social development, weakening of agricultural economy, ignorance of the 

peasantry issues, and emphasizing on building and rebuilding the Tehran 

old parts; have had a key role in migrations to this city. One of the results 

of the issue, was generating and development of the problem of 

marginalizing in Tehran city which had many economic, social and cultural 

consequences. The goal of this research is to studying the social and 

historical bases of migrations for more future scientific researches 

regarding the new vast waves of migrations to find solutions for this 

problem. Regarding this issue various archival sources have been studied 

and statistic reports have been used. The method of this research is 

descriptive-analytical one, and Tehran city is the subject of this study. 

Although there are many researches concerning rural migrations to the 

cities; but there is not any independent research on special causes of 

migrations to Tehran in 60 and 70s. Thus the necessity of this project is to 

studying the backgrounds of formation the metropolis of Tehran and the 

role did play migrations to this issue, this necessity is for planning to 

remove the causes and difficulties of vast migrations to this city.  

Key Words: 

Tehran, Rural Migrations, Land Reforms, Marginalization, Social Crisis 


