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  چكيده
مقاله حاضر علل و عوامل و نتايج مهاجرتهاي روستائي به شهر تهران در دهه هـاي  
چهل و پنجاه شمسي را مورد ارزيابي قرار ميدهد و نقش عامل اصالحات ارضي را 
در اين زمينه مورد بحث قرار ميدهد. در اين مقاله نشان داده شـده برنامـه ريزيهـاي    

كشاورزي، به همراهـي بـي تـوجهي بـه      نامتوازن توسعه اجتماعي، تضعيف اقتصاد
روستا و تأكيد بيش از حد بر گسترش، عمران و نوسـازي بافتهـاي شـهري تهـران،     
نقشي كليدي در اين مهاجرتها ايفا كرده است. يكي از نتايج اين موضـوع، زايـش و   
گسترش پديده حاشيه نشيني در شهر تهران بود كـه پيامـدهاي سياسـي، اقتصـادي،     

نگي زيادي برجاي گذاشت. در اين مقاله منـابع و مأخـذ گونـاگون    اجتماعي و فره
آرشيوي مورد مطالعه قرار گرفته اند و از گزارشهاي آمـاري اسـتفاده فـراوان شـده     

تحليلي است و جامعه آماري پژوهش هـم شـهر   - است. روش اين تحقيق توصيفي
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تحقيقـات  تهران است. تاكنون در باره مهاجرتهاي شهر به شـهر و روسـتا بـه شـهر     
زيادي انجام شده، ليكن به شكل آماري تبعات مهاجرتهاي روستائي به شـهر تهـران   
در مقطع زماني مورد بحث، مورد ارزيابي قرار نگرفته است، پس ضرورت نگـارش  
اين مقاله در بررسي زمينه هاي شكل گيري كالنشهر تهران و نقش مهاجرتها در اين 

  فرايند خالصه ميشود. 
تهـران، مهاجرتهـاي روسـتايي، اصـالحات ارضـي، حاشـيه نشـيني،         كليدواژه ها:

  بحرانهاي اجتماعي
  

  مقدمه.1
آهنگ مهاجرت از روستاهاي دور و نزديك به شهر تهران شـدت و   1357تا  1342از سال 

حدت بيسابقه اي يافت. داليل امر متعدد و فراوانند اما مهمترين آنها عبارت بودند از: فقدان 
، غيراقتصادي بودن فعاليت در در اثر تقسيم اراضي بسيار وسيع ي تكه شدهبازدهي زمين ها

زمينهائي كه نيازمند تشكيل تعاوني هاي زراعي بودند، رواج احتكار، داللي و سـفته بـازي،   
رباخواري، و  بدهي هاي ريز و درشت كشاورزان به بانك كشاورزي كه عمالً باعث ميشد 

و براي كارگري كردن روانه تهران شـود. در همـين زمـان    تا زارع زمين را خود را بفروشد 
انواع و اقسام كارگاههاي و كارخانه هاي صنعتي و نيمه صنعتي در تهـران و حومـه ايجـاد    
گرديد، كليه اين مراكز به نيروهاي غيرماهر و نيمه ماهر روستائي نياز داشتند، نيروهائي كـه  

رفرمـا آنهـا را عمـدتاً بـه شـكل روزمـزد       هيچ تضمين شغلي براي آينده خود نداشتند و كا
استخدام ميكرد و هرگاه كه ديگر به نيروي ايشان نيازي نبود، بدون كمترين تأمين اجتماعي 

  اخراج ميگرديدند. 
اين وضعيت تا دهه پنجاه ادامه يافت، در اين دهه با اينكـه درآمـدهاي نفتـي كشـور در     

كرد، ليكن دالرهاي نفتي به دست آمده يا قياس با ادوار گذشته، به شكلي سرسام آور رشد 
صرف خريدهاي نظامي و تسليحاتي ميشد و يا اينكه در بخش خدمات هزينه ميگرديد. در 
اين دوره به موازات گسترش حاشيه نشيني در تهران و شـهركها و روسـتاهاي اقمـاري آن،    

در ايـن   طبقه متوسطي شكل گرفت كه محصول شكل گيري نظام ديوانساالري جديد بـود. 
وضعيت روستائيان به اميد يافتن كاري در مراكـز صـنعتي از سراسـر كشـور روانـه تهـران       
ميشدند، عمالً اين افراد به حاشيه رانده ميشدند؛ روستائياني كه قادر نبودند از سنن ايلـي و  
عشيره اي خود دست بردارند، ديگر نه آن پشتوانه اجتماعي را داشتند و نـه ميتوانسـتند در   
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م مدرن شهري جذب شوند، آنها در وضعيتي گرفتار آمده بودنـد كـه نـه ميتوانسـتند بـا      نظا

فرهنگ سنتي خود زندگي كنند، و نه جذب فرهنگ شـهري شـوند. بـه دليـل ايـن بحـران       
هنجار، انوا ع و اقسام آسيبهاي اجتماعي در انتظار اين دسته مهـاجرين بـود. مقالـه حاضـر     

ور دوره بعد از اصالحات ارضـي قـرار داده اسـت،    تمركز عمده بحث خويش را حول مح
تحليلـي اسـت، منـابع پـژوهش كتابهـا، مقـاالت و البتـه         - روش تحقيق اين مقاله توصيفي

گزارشهاي آماري است، هدف مقاله نيز تحليل عوامل مؤثر در مهاجرتهاي روستائي در دهه 
  چهل شمسي و بررسي تبعات اجتماعي اين مهاجرتهاست.

  
 مفاهيمتعاريف و .1

  مهاجرت 1. 1
 ه ازدر اين پژوهش به كرات از واژه مهاجرت روستائي استفاده شده است، اقشاري ك
وان روستاها به شهرهاي بزرگ و البته تهران سرازير شده و ميشوند و معضالت فرا

هاجرت مردن اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي به وجود ميĤورند. از تاريخچه به كار ب
ين بار اطالع دقيقي در دست نيست، ظاهراً اين عبارت نخست ) Rural Migration(روستائي
 1903ال ستوسط فردي انگليسي به نام گراهام به كار برده شده و سپس در  1892در سال 

اين عبارت  ) معادلهاي1: 1369عنوان يك كتاب به زبان فرانسه شد. (مهاجرت روستائيان، 
وستا دن ر، ترك روستا، گريز از روستا، از جمعيت تهي شكوچ داخلي، كوچيدن روستائيان

ت، نيس و ترك زمين ميتواند باشد. مهاجرت روستائي صرف يك تغيير مكاني يا جابجائي
ز موطن رز ابلكه معموالً با تغيير فعاليت حرفه اي مهاجر همراه است. پس وقتي يك كشاو

اري ام سابقه فعاليتهاي كاصلي خود ميكوچد و به شهر روي مي آورد، در حقيقت تم
 د يكخويش را از بين برده است، هرچند در مورد فرزندان لزوماً چنين نيست. فرزن

او  عبارتي ، بهروستائي ميتواند در روستا ساكن باشد و مثالً معلم يا پزشك يا مهندس باشد
ن ر ايداگرچه ساكن روستاست، ليكن به طبقه متوسط تعلق دارد. پس مراد از روستائي 

پژوهش كسي است كه شغل مشخصي دارد و اين شغل هرچه باشد با موضوع كشاورزي 
  در ارتباط است، و نه شغلي اداري و يا صنعتي. 

  حاشيه نشيني 2. 1
در اين مقاله يكي از تبعات مهاجرتهاي روستائي زايش پديده حاشيه نشيني دانسته شده 

غتي است كه براي نخستين بار ل ) Marginalized(است، حاشيه نشين كيست؟ حاشيه نشين
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امعه شناس امريكائي به كار گرفته شد. ج ) Robert E. Park( توسط روبرت اي. پارك
منظور پارك از واژه حاشيه نشين امري فرهنگي بود، مراد عده اي از افراد بودند كه نه قادر 

هاي زندگي بودند طبق الگوهاي سنتي فرهنگي خود زندگي كنند و نه ميتوانستند معيار
پارك كه تحت تأثير انديشه هاي گئورك  (Park & Burgess, 1999: 2)شهري را بپذيرند.

زيمل جامعه شناس و فيلسوف مشهور آلماني بود، نقشي مهم در ترويج مفهوم حاشيه 
نشيني به مثابه يكي از زائده هاي جوامع سرمايه داري و يا جوامع در حال توسعه ايفا كرد. 

اشيه نشيني با سكونت در محالت فقير شهرها متفاوت است، به لحاظ به طور كلي ح
فرهنگي حاشيه نشين كسي است كه جذب فرهنگ شهري نميشود، و به لحاظ سكونتگاه 
در جائي اقامت ميكند كه در اثر آن ارتباط مستمر او با كالبد اصلي اجتماع قطع ميشود، اين 

انه ها، اطراف ايستگاههاي راه آهن، گورستانها و افراد عمدتاً در مناطق ناهموار، بستر رودخ
يا فرودگاههاي قديمي زندگي ميكنند. حاشيه نشين لزوماً در اين مناطق سكونت نميكند، 
بلكه ميتواند فضائي در مناطق مرفه شهر براي اقامت خويش انتخاب كند. به طور مثال تا 

شينان شهر تهران در مسيل منتهي سالهاي نخست بعد از پيروزي انقالب، عده اي از حاشيه ن
به پل مديريت زندگي ميكردند، اينها براي خود آلونك، كپر و حلبي آبادهائي ايجاد كرده و 

  درست در بستر رودخانه اين سكونتگاهها را به وجود آورده بودند. 
پس وقتي از حاشيه نشين سخن به ميان ميĤيد، فردي به ذهن متبادر ميشود كه حتي در 

البد اصلي شهر زندگي ميكند، اما قادر نيست موازين زندگي شهري را قبول كند و درون ك
به عبارتي جامعه پذيري او در نازل ترين حد ممكن قرار دارد. چنين فردي با اينكه به ظاهر 
در درون جامعه زندگي ميكند، ليكن به داليل گوناگون كه عمدتاً ريشه هاي اجتماعي و 

در سطحي گسترده تر حاشيه نشين كسي است كه در حاشيه شهر  فرهنگي دارند، تنهاست.
زندگي ميكند و نظر به اينكه قادر نيست با موازين زندگي شهري انطباق حاصل كند، در 
آلونكهائي كه در حاشيه شهرها ميسازد به زندگي خود ادامه ميدهد. آلونك نشين، زاغه 

و عناويني است كه در مورد اين افراد به  نشين، كپرنشين، گودنشين و حلبي آباد نشين تعابير
  )1367و  1366كار گرفته ميشود. (پيران، 

مشاغل برخي از اين افراد عبارت از گدائي كردن، فروش مواد مخدر و دزدي است، 
يعني عمدتاً كار مولد و يا خدماتي ويژه اي ندارند و طفيلي جامعه اند، چيزي براي از دست 

بقاتي در هيچ كدام از طبقات اجتماعي شناخته شده نميتوانند جاي دادن ندارند و به لحاظ ط
طبقه سوم زيرين «گيرند. افرادي كه ويكتور هوگو در كتاب بينوايان خويش از آنها به عنوان 
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نامگذاري ميكند. در تعاريف جامعه » لومپن پرولتاريا«نام ميبرد و ماركس آنها را » اجتماع

ي وجود دارند، اينها گروههاي متمايزي از مردم را تشكيل شناسي لومپنها در هر شهر بزرگ
  )33: 1379ميدهند كه كانون انواع دزدان و جنايتكاران هستند. (ماركس، 

  
  اصالحات ارضي و مهاجرتهاي روستائي. 2

درصد بود، سه سال بعد از انجام  4/31حدود  1335جمعيت شهرنشين ايران در سال 
درصد بالغ شد، در آستانه انقالب  40اين جمعيت به  1345اصالحات ارضي يعني در سال 

درصد رسيد و بعد از انقالب توازن جمعيت بين  48جمعيت شهري ايران به  1357سال 
توازن جمعيت شهري و روستائي مساوي  1360شهر و روستا به كلي از بين رفت، در سال 

جمعيت كشور  درصد كل 5/71جمعيت شهري كشور به  1391شد، سي سال بعد در 
درصد جمعيت  75رسيد و اكنون طبق گزارشهاي مراكز ذيربط سازمان ملل متحد، حدود 

نرخ مهاجرت هاي روستائي و رشد سرسام آور جميت  1كشور در شهرها اسكان دارند.
  شهري با اين نمودار بهتر واضح ميشود:
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 و شهرها به روستائيان مهاجرت در عامل سه 1357 تا 1342 سالهاي از معاصر ايران در
: اصالحات ارضي، افزايش درآمدهاي نفتي اند داشته نقش نشيني حاشيه پديده گيري شكل

و اجراي ناقص برنامه هاي عمراني و رشد و  توسعه اقتصادي كه تكيه مقاله حاضر بر عامل 
  نخستين است.

 زمينهاي طرح، اين اساس بر شد. انجام برنامه بدون 1342 سال در ارضي اصالحات طرح

 كشت زير را زمينها تا داشتندن پولي تنهائي به روستائيان اما شد؛ تقسيم روستائيان بين مالكين

در اين زمان  بنابراين عمالً زمينهاي كشاورزي فاقد حاصلخيزي قابل توجه ميشدند.  ببرند،
 شاورزيك مشتركاً هم با كوچك زمينهاي صاحبان تا داشتن  وجود كشور در تعاوني سيستم

 ارزش كوچك زمينهاي، باالتر از همه اينكه نمايند تقسيم خود بين را حاصله سود و كنند

 خود زمينهاي دهقانان اغلب دليل همين ه. بشود كشت محصولي آنها در تا نداشتند اقتصادي

 تدريجبه كردند؛ مي مهاجرت تهران جمله از بزرگ شهرهاي به كارگري براي و فروخته را

   (Ashraf & Banuazizi, 1985: 3-40)شدند  نشينحاشيه جمعيت اين از اي عمده بخش
برخي محققين بر اين باورند طرح اصالحات ارضي، كه باعث شد روستائيان فراواني 
فقيرتر از پيش شوند و همين امر آنها را وادار كرد تا به شهرها مهاجرت نمايند، عنصر 

الزم به  (Hugland, 1980: 3-6)بود. 1357مهمي در شكل گيري انقالب ايران در سال 
توضيح است كه در زمان اصالحات ارضي، حداقل پنجاه هزار روستا در كشور وجود 
داشت و هر روستا حداقل پنجاه خانوار را در خود جاي داده بود، يعني در دوره يادشده 

  حداقل دو و نيم ميليون خانوار روستائي در كشور وجود داشت. 
حات ارضي و فلسفه آن مطالب زيادي گفته يا نوشته شده است، اما در مورد اصال

حقيقت امر اين است كه اين اصالحات بيشتر براي تقويت طبقه متوسط ايران صورت 
 شهري كنار در شدن، صنعتي فرايند دوره اين درگرفت تا تقويت بنيه اقتصادي كشاورزان.  

 تهران شهر به و فروخته را خود زمينهاي كه روستائياني كرد، پيدا شدت مدرنيزاسيون و شدن

 كار به صنعتي بزرگ هاي كارخانه در ماهر غير كارگر عنوان به عمدتاً بودند، كرده مهاجرت

 دهد قرار خود پوشش تحت را كارگران بتواند كه كار قانون دوره اين در ميشدند.  مشغول

 مهاجرين اكثر  نميشد. جرا ا ولي داشت، وجود قانون اينكه تر دقيق نداشت، خارجي وجود

 بيكاري حق و كارافتادگي از بيمه بهداشتي، بيمه مثل اجتماعي تأمين سيستم از روستائي

 نه و كنند زندگي صنعتي زندگي معيارهاي با ميتوانستند نه روستائيان بنابراين بودند.  محروم

 يك در قانوني حمايت از نه افراد اين دهند.  ادامه را روستائي زندگي الگوهاي ميتوانستند
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 را روستائي خانوادگي و اي عشيره و ايلي هاي پشتوانه ديگر نه و بودند برخوردار مدرن نظام

 حاشيه به فرهنگي نظر از تنها نه مهاجرين، اين تا ميشدند باعث عوامل اين كليه داشتند. 

 حاشيه يا و شهر نقاط ترين كثيف در هم اجتماعي زندگي نظر از بلكه شوند، پرتاب جامعه

 حاشيه تا ميشد باعث بلكه ميكرد، تشديد را طبقاتي فاصله تنها نه امر اين نمايند.  زندگي آن

  بزنند.  دامن را اجتماعي ناهنجاريهاي و فساد و جنايت نشينان

 رقش ايجاد و متوسط طبقه تقويت منظور به ايران در ارضي اصالحاتچهل  دهه در
 درتق تنها نه زمينداران و مالكين ميشد گفته گرفت.  شكل ديوانساالر اداري جديد

 وستائيان،ر آراء خريدن با مالكين اند.  گرفته دست به هم را سياسي قدرت بلكه اقتصادي،

 ميكردند ويبتص قوانيني هم نمايندگان و ميفرستادند؛ مجلس به را خود نظر مورد نمايندگان

 زمينداران همين نمايندگان واقع در هم كشور اجرائي قدرت باشد.  مالكين منافع مطابق كه

 رقش گيري شكل منظور به ياصالحات شد گرفته تصميم بنابراين ميشد.  محسوب بزرگ
 ايتحم مورد پيش از بيش شهري متوسط طبقه بود قرار همزمان گيرد، انجام مالك خرده

نگاهي به  با  گيرد.  دست به را قدرت نزديك اي آينده در بتواند طبقه اين تا گيرد قرار
نمايندگان  زمينداران و متحدان آنها حدود دوسوم 1329تا  1299گذشته، در سي ساله بين 

ك ) بر اساس ي249و  179: 1344مجلس را تحت كنترل خود گرفته بودند. (شجيعي، 
دند. درصد از نخبگان سياسي ايران، زميندار بو 56تحقيق در دهه چهل شمسي پدران 

(Zonis, 1971: 158) ت حتي پليس محلي، حكام و مأموران اداري در روستاها به شد
در حقيقت قدرت مركزي و  (Lambton, 1991: 268-274)تحت تأثير زمينداران بودند. 

  ساختار اداري كشور، بيشتر نمايندگان زمينداران بودند تا توده هاي مردم. 
يجاد يك قشر خرده مالك انجام بنابراين تصميم گرفته شد تا اصالحاتي به منظور ا

گيرد.  همزمان برنامه هائي براي تقويت طبقه متوسط در نظر گرفته شد، پس تصور ميشد 
ميتوانند قدرت را به دست گيرند و  ،اين طبقه متوسط جديد همگام با خرده مالكان نوظهور

 برنامه ناي است بديهيكشور را به سمت رشد و توسعه اجتماعي و اقتصادي هدايت كنند. 

 ميشد، انجام ايران در كمونيسم نفوذ از جلوگيري منظور به كندي اف جان دولت توصيه به

شكل گيري طبقه متوسط جديد ميگرفت.  صورت زيادي تبليغات آن مورد در كه اي مقوله
خوانده شد، ناشي 2ابزاري بود در اين جهت، عمالً هم داليل شكل گيري آنچه انقالب سفيد

از دو توهم بود: بيم از وقوع انقالبي دهقاني در ايران از سوئي و ايجاد زمينه هاي الزم براي 
شكل گيري ساختارهاي نظام سرمايه داري از سوي ديگر. به عبارت دقيق تر انقالب سفيد 
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احتمال  بعد از وقوع انقالب كوبا انجام شد، در آن زمان نظريه اي وجود داشت كه طبق آن،
وقوع يك انقالب در كشور محتمل بود؛ بنابراين به منظور جلوگيري از اين انقالب، بايد 
اصالحات ارضي صورت ميگرفت؛ طبقه متوسط تقويت ميشد و اقداماتي ديگر اجرا 
ميگرديد تا امكان وقوع يك انقالب به نفع بلوك شرق براي هميشه از بين برود. طبق اين 

بر روستا تسلط پيدا كند، به واقع ميتوانست كنترل كشور را به  نظريه هركس ميتوانست
  (Huntington, 1968: 292) دست گيرد.

پس نكته مهمي كه در دوره موسوم به انقالب سفيد وجود داشت اين بود كه اين 
انقالب نه به دليل تقاضاها و يا فشار روستائيان، يا از آن باالتر به دليل خواسته هاي طبقه 

بلكه به دليل فشارهاي تيم كندي صورت گرفت؛ معني اين جمالت آن است كه  متوسط؛
اصالحات ارضي اين  3دهقانان و يا طبقه متوسط شهري، در اين امر شركت مستقيم نداشتند.

بود كه امريكا شاه را تحت فشار گذاشت تا براي ممانعت از نفوذ كمونيسم اصالحاتي در 
اما حقيقت اين  (Hooglund, 1982: 44) ئيان انجام دهد.زمينه تقسيم اراضي به نفع روستا

است كه از زمان انقالب مشروطيت به بعد، سهم روستائيان در تحوالت سياسي و اجتماعي 
ايران، بسيار ناچيز بوده و آنها نقش چشمگيري در تحوالت مهم سياسي و نقاط عطف 

  (Abrahamian & Kazemi, 1978)تاريخي كشور نداشته اند. 
مالً دو گروه اصلي از قربانيان تحوالت موسوم به اصالحات ارضي و تالشها به منظور ع

تمركز اقتدار دولت در مركز اداري كشور بودند: نخست قبايل و عشاير كه به دليل 
به شدت  1342و  1341لشكركشي هاي حكومت مركزي در جنوب كشور در سالهاي 

آنها براي هميشه از صفحه تاريخ حذف  سركوب شدند و اين امر باعث شد تا برخي از
شوند، و گروه دوم توده هاي جمعيت اسكان يافته روستائي كشور بودند. سياست سركوب 

به شدت  1311تا  1307ايالت و عشاير پيش از اين در دوره سلطنت رضاشاه طي سالهاي 
گرفت و انجام شده بود، سركوبهاي دوره رضاشاه به منظور اسكان اجباري عشاير صورت 

  4تبعاتي مخرب براي جامعه روستائي ايران به ارمغان آورد.
 6/34حدود  1302شايد توضيح اين نكته الزم باشد كه جمعيت روستائي ايران به سال 

درصد از جمعيت كشور عشاير بودند كه عمده آنها  2/30درصد بود، در آن مقطع زماني 
درصد بقيه جمعيت كشور در  33د كوچرو بوده و در حال ييالق و قشالق بودند، حدو

) تنها شهر بزرگ آن زمان ايران كه 53: 1388شهرهاي كوچك زندگي ميكردند، (نظريان، 
اكثريت قبايل و  1311تا  1300حدود نيم ميليون تن جمعيت داشت؛ تهران بود. در سالهاي 
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ي بعد عشاير كشور به شدت سركوب شدند، فقط عشاير قشقائي فارس توانستند تا دهه ها

دوام آورند، اما به دنبال برنامه هاي موسوم به اصالحات ارضي؛ بار ديگر ايالت قشقائي به 
شديدترين وجه ممكن آماج حمالت واقع شدند و تا حد زيادي از صحنه تحوالت سياسي 
و اجتماعي كشور حذف گرديدند؛ به عبارتي اين ايالت هم نتوانستند در سالهاي آتي 

  سابق را بازيابند. قدرت از دست رفته 
 در اوايل دهه چهل شمسي جمعيت روستائي ايران حدود دو سوم جمعيت كشور را

دائمي  درصد اين جمعيت به شدت فقير بودند، آنها هيچ شغل مشخص و 35تشكيل ميداد. 
 يكردند،ار مكنداشتند. اين گروههاي اجتماعي به شكل فصلي در مزارع مالكين و زمينداران 

ختلف اي مرزي بودند و به عنوان خوش نشين در روستاهبرخي از اين افراد كارگران كشاو
روه گدرصد جمعيت روستائي كشور، دهقانان بودند، اين  40به كار اشتغال داشتند. 

 يافتاجتماعي سهمي معيني از محصول زراعي را در ازاي كاري كه انجام ميدادند در
نامه د. (سالكيل ميدادندرصد جمعيت روستائي را مالكان و يا خرده مالكان تش 25ميكردند. 

  ) 1341آماري ايران، 
  

  تبعات اجتماعي اصالحات ارضي .3
ديل ك تببه دنبال اصالحات ارضي، طبق آمارهاي رسمي، دو سوم روستائيان به خرده مال
ي روي فصل شدند، يك سوم باقي مانده روستائيان هم چنان فقير باقي ماندند كه به صورت

قام عمل در نيمه هاي دهه ) اما در م74- 94: 1361زمينهاي ديگران كار ميكردند. (عظيمي، 
ديد جانيزه و استفاده از تراكتور، و همچنين ساير تجهيزات چهل شمسي كشاورزي مك

ين كشاورزي، باعث مهاجرت بيش از پيش مهاجران به سوي شهرهاي بزرگ شد، زيرا ا
ساني ي انجماعت به دليل تحوالت ناشي از اصالحات ارضي بيكار شده بودند. اين گروهها

 جران بهمها يشدند، برخي از اينعمدتاً به سوي حاشيه شهرها به ويژه شهر تهران رانده م
رخي بكارگران غيرماهر شهري مبدل شدند، عده اي به مشاغل غيرمولد روي آوردند و 

  ديگر روانه كوره پزخانه ها گرديدند و در حقيقت استثمار مضاعف ميشدند. 
درصد از كارگران 62حدود  1344نتايج دستاوردهاي پژوهشي نشان ميدهند در سال 

 14درصد از اين گروه كارگران نيمه ماهر و  12ن كارگران ساده بودند، مهاجر در تهرا
در مؤسسه  1351درصد كارگران ماهر به شمار ميرفتند. طبق گزارشهاي مستندي كه به سال 

درصد از نگهبانان شهر تهران كه در 91مطالعات و تحقيقات اجتماعي انجام شده است، 
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ه هاي دولتي كار ميكردند، از مهاجرين روستائي مكانهاي عمومي، خانه هاي اعيان و ادار
بودند. نه درصد بقيه نگهبانان از شهرهاي كوچك به تهران مهاجرت كرده بودند. به طور 

   5درصد اين گروه آماري، پيشتر كشاورز و خرده مالك بودند. 72كلي 
فرهنگي  برخي از جماعتهاي مهاجر به شهر تهران كه نميتوانستند با موازين و معيارهاي

شهر تهران منطبق شوند، ناچار به حاشيه نشيني وادار ميشدند. از نظر اجتماعي اين گروهها 
نميتوانستند تعلق خاصي به يك طبقه معين داشته باشند، از نظر سياسي حاشيه نشين ها نظم 
موجود را مورد تهديد قرار ميدادند و از نظر اقتصادي درآمدي مشخص نداشتند. باالتر 

از نظر فرهنگي اقشار حاشيه اي اجتماع در شهر تهران نميتوانستند خود را با موازين  اينكه
زندگي شهرنشيني و الگوهاي آن وفق دهند؛ كليه اين عوامل منجر به بحران هاي هنجاري 

  بين مهاجرين روستائي و بيش از همه حاشيه نشينان ميشد.
، حلبي آبادها و گودها زندگي بخش عمده اي از اقشار حاشيه اي در كپرها، زاغه ها

ميكردند، شغل اصلي آنها تكدي گري، دوره گردي و دستفروشي، و كارگري در كوره هاي 
  آجرپزي در حوالي جواديه و يافت آباد و البته كارگري در شركتهاي ساختماني بود. 

 ر كنار شهري شدند )Industrialization( در اين دوره فرايندهاي صنعتي شدن،
)Urbanization( مدرن شدن و )Modernization (شديد شد. بنابراين بسياري از مهاجرين ت

فقير روستائي به عنوان كارگر غيرماهر به عنوان مثالً نظافتچي و يا پيشخدمت در مراكز 
بزرگ صنعتي به كار گماشته شدند. همچنين بعضي از خانواده هاي ثروتمند قبلي و مالكين 

هر تهران زندگي ميكردند، از اين اقشار روستائي به عنوان سابق كه در بخش شمالي ش
باغبان و يا خدمتكار استفاده مينمودند. هيچ كدام از اين اقشار، از بديهي ترين حقوق يك 
شهروند عادي برخوردار نبودند، مضافاً اينكه هيچ گونه سيستم تأمين اجتماعي از اين افراد 

مالكين سابق، مجمتع هاي عظيم كشاورزي را اداره حمايتي نمي كرد. در اين بين برخي از 
ميكردند و دارائيهاي فراواني داشتند. اينها مزارع كشاورزي مكانيزه را داير نمودند و به 

 Amir)عبارتي به بخش نوظهور طبقه بورژوازي متكي به درآمدهاي نفتي پيوستند.

Arjomand, 1986: 391)  
در اين دوره زماني قانون كاري كه بتواند نيازهاي روزمره جامعه كارگري را برطرف 
نمايد و از آنها در مقابل كارفرمايان حمايت كند، وجود خارجي نداشت. در برخي موارد 
قانونهائي بر روي كاغذ وجود داشت، ليكن هيچ گاه عملي نميشدند. اكثريت قريب به اتفاق 

ن اجتماعي محروم بودند، بهره مندن شدن از بيمه هاي بهداشتي و مهاجرين از نظام تأمي
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پزشكي، از كارافتادگي و يا بيمه هاي بيكاري وجود خارجي نداشتند. بنابراين مهاجرين 
روستائي قادر نبودند مطابق با معيارهاي زندگي شهري در يك جامعه صنعتي زندگي كنند، 

هاي زندگي اجتماعي روستائي به موجوديت خود ضمن اينكه آنها ديگر نميتوانستند با الگو
ادامه دهند. آنها از حمايت قانوني در نظام اداري بسيار پيچيده آن روز ايران برخورداري 
  نداشتند، و در عين حال حمايتهاي سنتي خانوادگي و يا قبيله اي را هم از دست داده بودند. 

ك گي يمعه از رفتارهاي فرهنكليه اين عوامل باعث ميشدند تا اقشار حاشيه اي جا
اشيه حر و اجتماع مدرن فاصله گيرند و به خارج جامعه پرتاب شوند. همچنين اقشار مهاج

 واشينشين شهر تهران از سوي اقشار شهري طرد ميشدند و به زندگي طفيلي خود در ح
خود  سستباط ارت پايتخت ادامه ميدادند در حاليكه هيچ كار مولدي از آنها ساخته نبود، آنها

 ن پديده. ايرا با جامعه شهري از سر ناچاري تداوم ميدادند بدون اينكه جذب جامعه شوند
حاشيه  قشارنه تنها فاصله عميق و عظيم طبقاتي را شدت مي بخشيد، بلكه باعث ميشد تا ا
 يب پذيري آساي اجتماع بيش از پيش در برابر جنايت، فساد اخالقي و ناهنجاريهاي اجتماع

يت ن امناهميت موضوع در اين بود كه احساس ترس از تنهائي، گوشه گيري و فقداشوند. 
ديده ين پااجتماعي بعضي از اين اقشار حاشيه اي را به سوي افزايش جنايت، سوق داد و 

يني ) و گسترش حاشيه نش298: 1379ارتباط مستقيمي با افزايش جمعيت (شيخاوندي، 
  داشت.   

اين دهه  ، دركرد پيدا شدت و يافت ادامه هم هفتاد دهه در طبقاتي عظيم فاصله اين  
يدا پرده روند مهاجرت روستائيان به شهر تهران و گسترش حاشيه نشيني شكلي بسيار گست

اما  بود، با اينكه در اين مقطع تاريخي به ظاهر بحث اصالحات ارضي خاتمه يافته. كرد
ن ه هاي آرنامر توجهي نرسيده و عمالً بواقعيات نشان ميدادند اين طرح به سرانجام در خو

ر ود را بخفوذ ناكام مانده است. در اين دهه صاحبان امالك و برخي خرده مالكان ثروتمند ن
حفظ  ومتيروستاها حفظ كردند. آنها موقعيت خود را با برقراري ارتباط با مأموران حك

ئي مثل اهاجو البته به  نمودند، به سازمانهاي دولتي كه با مسائل روستائي ارتباط داشت
ز خي اشوراهاي روستاها وارد شدند، همچنين به تعاونيهاي دولتي پيوستند و حتي بر

فوذ نزمينداران بزرگ وارد احزاب سياسي حكومتي شدند و به اين شكل توانستند به 
  )118: 1349خويش ادامه دهند. (كشاورز، 

ران دريافت نمايند تا زمينهاي خود برخي از كشاورزان وادار شدند پولهائي از نزول خوا
را به زير كشت ببرند، نزول خواران در برابر قرضي كه به كشاورزان ميدادند؛ سودهاي 
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هنگفتي مطالبه ميكردند. اگر كشاورزي نميتوانست اقساط بدهي خود را به موقع پرداخت 
ميشد زمين خود را نمايد، بايد زمين خويش را به نزولخوار واگذار ميكرد و يا اينكه وادار 

بفروشد تا بتواند بدهي خويش را به نزولخوار پرداخت كند. از سوئي بعد از اصالحات 
ارضي نزول خواران، تجار روستائي، و كساني كه وسايل الزم براي كشاورزي مثل گاو، 
تراكتور و كمباين در اختيار داشتند، درآمد بسيار بيشتري در مقايسه با كشاورزان به دست 

آوردند؛ اين درآمد ناشي از اجاره دادن وسايل كشاورزي به روستائيان بود. در سال مي 
هشتاد و يك هزار تاجر در بخش كشاورزي و عمده فروشي روستاهاي ايران حضور  1355

داشتند، هفتاد هزار تن در مشاغلي مثل بازاريابي و فروش محصوالت فعاليت ميكردند، 
) عالوه بر اين كشاورزان ناچار بودند محصوالت خود 111- 113: 1360(مركز آمار ايران، 

را به نرخي بسيار نازل به دالالن بفروشند. اما اين دالالن كاالها را به شهرهاي عمده صادر 
ميكردند، تهران به دليل تراكم جمعيت و برخورداري از خطوط مواصالتي بهتر، از نخستين 

دالالن محصوالت خود را به واسطه ها و  مراكز صدور اين كاالها به شمار ميرفت. اين
كسبه ميفروختند و بهائي بسيار بيشتر دريافت ميكردند، به عبارتي سود حاصله از كشت 
محصوالت كشاورزي بيشتر عايد نزول خواران و دالالن و عمده فروشان و كسبه ميشد تا 

  زارعان. 
  

  اصالحات ارضي و بر هم خوردن توازن جمعيتي شهر و روستا.4
داده هاي آماري و نتايج سرشماريهاي ايران در برخي مواقع دقيق نيست، اين نكته در اغلب 
سرشماريهاي دوره هاي قبل و بعد از انقالب مورد تذكر واقع گرديده است. حتي گاهي 
اوقات گزارشهاي مقامهاي مسئول با واقعيت امر انطباقي ندارند، به همين دليل اتكاء صرف 

شها هم مقرون به صواب نيست. به طور مثال مهندس منصور روحاني بر اين دسته گزار
و درست در بحبوحه سرما و برف و باران گزارش  1351وزير كشاورزي ايران در سال 

ميداد رشد كشاورزي ايران رو به افزايش است. به قول مجله خواندنيها به نقل از روزنامه 
هر برفي كه بر روي زمين مي نشيند،  نزديكان مهندس روحاني ميگويند وي با«اطالعات 

ميزان رشدي را كه اين موهبت آسماني نصيب كشاورزي ايران ميكند، به حساب آورده با به 
: 1351، 19خواندنيها، سال »(دست گرفتن قلم و كاغذ، مشتاقانه ارقام را پس و پيش ميكند.

ه كننده به ارمغان آورد، ) با اين وصف تكيه به داده هاي آماري ميتواند تحليلهائي گمرا12
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ليكن تا زمان دسترسي دقيق به آمار و داده هاي رياضي در مورد جمعيت شهر و روستا و 

  تعداد شهرها و قصبات، به ناچار بايد به اطالعات در دسترس روي آورد. 
 شمسي منتشر شده است، دو و نيم ميليون خانوار 1341در گزارشي كه به سال 

شتند، تغال داي اشد داشتند كه در تقريباً پنجاه هزار روستا به كشاورزروستائي در ايران وجو
ه و ن برنامازمااين افراد ساليانه حدود شش ميليون هكتار زمين را به زير كشت ميبردند. (س

شصت و  ايران بين پنجاه تا 1342) بر اساس گزارشهاي رسمي در سال 22: 1347بودجه، 
ائي گزارش همين است كه مدير امور عمران روست دوهزار روستا داشت، نقص مهم اين

ق دقي سازمان برنامه كه متولي مديريت و برنامه ريزي كشور بود؛ حتي در ذكر آمار
ختالف ابا  روستاهاي ايران ترديد داشت و اين ترديد در ميزان جمعيت روستائي ايران را

) 22: 1342ه، رنامه و بودجدوازده هزار پارچه آبادي به مخاطبين انتقال ميداد. (سازمان ب
اد روستاهاي تعد» تهيه شده 1335طبق آماري كه در سال «باالتر اينكه سخنران نقل ميكند 

ي اد روستاهاروستا تجاوز  نميكرد! (همان) به عبارتي بر اين اساس تعد 469/43ايران از 
ت واقعيا ه باايران به مدت هفت سال نه تنها كمتر نشده بلكه حتي افزايش هم يافته است ك

  اجتماعي ايران به هيچ وجه انطباقي ندارد.
ه عدد نشان ميدهند كه تعداد روستاهاي ايران ب 1345همچنين نتايج سرشماري سال 

ايران  1347) طبق برخي از همين آمارها به سال 97مورد بالغ ميشود. (همان،  490/65
اشتند. ود دهمين روستاها وج حدود پنجاه و سه هزار روستا داشت، و هفده هزار مزرعه در

لي هم ) همانطور كه مالحظه ميشود اين آمارها با يك حساب معمو260: 1347(خسروي، 
دم ه، عبه واقعيت نزديك نيستند، يكي از معضالت مديريت كشور در مقطع زماني يادشد

  بود. اقعيدسترسي به آمار و ارقام دقيق و احياناً انجام برنامه ريزي بر اساسي غيرو
يزان به م 1335به هر روي طبق برخي ديگر از آمارها جمعيت شهري ايران در سال 

سال  تن بوده است.  در 141/001/13تن بود، اما جمعيت مراكز روستائي  563/953/5
تن شد، در  476/994/15تن و جمعيت روستائي  246/794/9جمعيت شهري  1345

و جمعيت روستائي  680/854/15جمعيت ساكن در شهرها  1355سرشماري سال 
يت جمعيت شهري ايران به نسبت جمع 1335تن بود.  طبق آمار به سال  064/854/17

در  %38به  درصد بود، حال آنكه اين رقم ده سال بعد 6/68درصد در مقابل  4/31روستائي 
 %47ب نسبت جمعيت شهري و روستائي به ترتي 1355افزايش يافت و در سال  %62مقابل 

  بود.   %53 در مقابل
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بود كه ده سال بعد به رقم  704/954/18عدد  1335تعداد مطلق جمعيت در سال 
تا  1335طبق آمار از سال 6تن بالغ شد.  875/591/33به  1355تن و به سال  090/781/25

آنها را افزايش  837/886/3تن بوده كه تعداد  386/826/6افزايش جمعيت كشور  1345
را افزايش جمعيت روستائي تشكيل ميداده است.  همچنين  549/939/2جمعيت شهري و 

 230/200/6تن بوده كه تعداد  785/810/7افزايش جمعيت كشور  1355تا  1345از سال 
به افزايش جمعيت روستائي اختصاص  555/610/1تن متعلق به جمعيت شهري و تنها 

بوده  2/5خانوار روستائي و ميانگين  8/4ميانگين خانوار شهري  1355داشته است.  به سال 
است.  با عنايت به اينكه مطلق جمعيت روستائي در هر سه سرشماري بيش از مطلق 
جمعيت شهرها بوده است، پس قاعدتاً افزايش جمعيت روستائي بايد بيش از افزايش آن در 
شهرها بوده باشد؛ حال آنكه بر اساس آمارها، افزايش جمعيت در شهرها بيش از روستاها 

ده است. بديهي است نرخ زاد و ولد در روستاها به مراتب بيش از شهرها بوده است، آما بو
آنچه باعث ميشد توازن جمعيتي در روستا و شهر به هم بخورد، موضوع مهاجرتهاي 
روستائي بود. عمده مهاجرين روستائي مردان بودند، به عبارتي بعد از اصالحات ارضي و به 

كشور، مردان روانه شهرها و البته تهران ميشدند و زنان همچنان دنبال فرايند صنعتي شدن 
در روستا باقي ميماندند. به مرور نرخ جمعيت دختران به نسبت جمعيت پسران در روستاها 
افزايش يافت. علت امر نه تنها در مرگ و مير افراد ذكور به دليل قرار داشتن در مسير 

دائم التزايد اين عده به شهرهاي بزرگ براي يافتن كارهاي پرخطر، بلكه به دليل مهاجرتهاي 
  كار در كارگاهها و يا كارخانه هاي توليدي بود.

پس اين تفاوت فاحش نشان دهنده حجم عظيم مهاجرت روستائيان به شهرها بوده 
است، هرچند به دليل تقسيمات جديد كشوري، روستاهائي كه گسترش يافته و مبدل به 

ناديده گرفته شوند؛ اما تعداد روستاهائي كه مبدل به شهر شدند، در شهر شده بودند، نبايد 
مقايسه با جمعيت شهرنشين هم چنان اندك بود.  همانطور كه آمارها نشان ميدهند، رشد 

بوده است، اين موضوع نشان دهنده  1355تا  1345عمده جمعيت شهري در فاصله سالهاي 
وستائي بوده است.  به عبارتي مهاجرين تأثير اصالحات ارضي بر گسترش مهاجرتهاي ر

يك ميليون و ششصد و سي هزار تن بوده و حال آنكه در دهه بعد  1345تا 1335سالهاي 
اين رقم به سه ميليون و سي و دو تن افزايش يافته است، يعني نرخ مهاجرت در اين دهه به 

) اين حقيقت 138 نسبت دهه قبل؛ حدود دوبرابر افزايش مهاجر را نشان ميدهد. (خسروي،
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گوياي آن است كه بعد از اصالحات ارضي، نظام سنتي كشاورزي از هم فروپاشيد، ليكن 

  )59روشها و مناسبات جديد توليد جايگزين آن نشد. (شهرنشيني در ايران، 
، رشد بسيار كند بوده 1340تا  1300به طور كلي رشد شهرنشيني در ايران از سال 

درصد جمعيت  53/0درصد بوده و  12/2طبيعي جمعيت و رشد  65/2جمعيت شهري 
رشد  1355تا  1340شهرها را مهاجران روستائي تشكيل ميداده اند. اما در دوره پانزده ساله 

 درصد بوده است، 77/2درصد بوده در حاليكه رشد طبيعي شهر  42/4جمعيت شهري 
. شده است است درصد گزارش 65/1آهنگ مهاجرتهاي روستائي در اين بازده زماني 

همي ايفا ) اين موضوع در تحوالتي آتي كشور نقش بسيار م53: 1362(مركز آمار ايران، 
  كرد.

  
  گيرينتيجه. 5

هـران  تتا پيش از دهه چهل شمسي شهرنشيني در ايران آهنگي بسيار كند داشت، تنها شـهر  
ي ي كالبدترش فضابود كه از دوره ناصرالدينشاه به بعد دائماً در حال افزايش جمعيت و گس

هر بود، ششهري بود، ليكن افزايش جمعيت را كه بيشتر ناشي از مهاجرت روستائيان به اين 
ر ايـن  هرگز نميتوان با امواج مهاجرتهاي انساني بعد از اصـالحات ارضـي مقايسـه كـرد. د    

درصد جمعيت ايران تـا پـيش از اصـالحات ارضـي در      33پژوهش نشان داديم كه حدود 
  ي ميكردند.شهرها زندگ

ن اگرچه از نيمه هاي دوره سلطنت ناصرالدينشاه، بخشـي از جمعيـت مهـاجر بـه تهـرا     
خارج از حصار شهر زندگي ميكردنـد، لـيكن شـواهد نشـان ميدهنـد نخسـتين بـاري كـه         

 1311جماعاتي غيرمرتبط با هنجارها و فرهنگ شهري در تهـران شـكل گرفـت بـه سـال      
هنـگ  نام آلونك نشيني رواج يافت. با ايـن وصـف آ   شمسي بود، به اين شكل پديده اي به

عـد از  مربوط ميشود، اين پديده ب 1335سريع رشد جمعيت آلونك نشين ها به بعد از سال 
صرف ماصالحات ارضي و به دنبال افزايش درآمدهاي نفتي كشور و سوءمديريتها در نحوه 

ديـده اي  امري كه زايش پ و هزينه كردن دالرهاي نفتي در دهه پنجاه رشدي بيسابقه يافت،
  به نام حاشيه نشيني را به همراه داشت.

 12درصد از حاشيه نشينهاي تهران كـارگر سـاده و غيرمـاهر،     62حدود  1345در سال 
درصد كارگر ماهر بودند، اينها همـه از منـاطق روسـتائي بـه      14درصد كارگر نيمه ماهر و 

تهران هجوم آورده بودند. در اين پژوهش آورديم كه مهاجرتهاي روستائي مهمتـرين عامـل   
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 91در تهران اين دوره زماني بوده اسـت، بـه طـوري كـه      شكل گيري پديده حاشيه نشيني
درصـد   72درصد سرپرستهاي خانوارهاي حاشيه نشين تهران روستائي بودند، از اين آمـار  

درصد را خرده مالكاني تشكيل ميدادند كه در اثر اصالحات ارضي  59پيشتر دهقان بودند و 
عد از پيـروزي انقـالب يعنـي    صاحب زمين شده بودند. اين وضعيت باعث شد تا دوسال ب

تعداد جمعيت آلونك نشين به شكلي روزافزون افزايش پيدا كند و تا اين سـال   1359سال 
  آلونك برسد.  500/4خانوار و  450/10به 

هم زمان جمعيت روستاهاي اطراف تهران هم افزايشـي در خـور توجـه يافـت، انـواع      
د كه به مرور به شـهرهاي بزرگـي   سكونتگاههاي غيررسمي در حومه شهر تهران ساخته ش

تبديل شدند، يكي از اين موارد رشد چشمگير اسالمشـهر اسـت كـه تـا پـيش از انقـالب       
روستائي كوچك به شمار ميرفت كه برخي حاشيه نشينان را در خود جـاي داده بـود. ايـن    

حدود يك پنجم جمعيت شهر تهـران در منـاطقي    1375وضعيت باعث شده است تا سال 
بند كه بـا سـاخت و سـازهاي غيرمجـاز و غيرمتعـارف سـاخته شـده انـد. رشـد          اسكان يا

افسارگسيخته مهاجرتهاي روستائي به تهران و افزايش ميزان حاشيه نشيني در زمره مهمترين 
معضالت اين شهر به شمار ميرود. اين امر نه تنها هزينه هاي مـديريت شـهري را افـزايش    

اوان اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگـي و اخالقـي   ميدهد، بلكه باعث بروز بحرانهاي فر
  ميشود. 

جمعيت روستائي مهاجر به تهران عمدتاً در خارج حريم شـهر سـكونت ميكردنـد، بـه     
مرور جمعيت لبريز شهر به دليل گراني مسكن، بيكاري و امثالهم بـه حاشـيه رانـده شـدند.     

شـهر كـوچ ميكردنـد، بـه مـرور      برخي از اين افراد به داليل صنفي و يا صنعتي به حاشـيه  
شهركهائي در مناطق حاشيه اي تهران شكل گرفت كه برخي از آنها فاقد امكانـات شـهري   
بودند و خود باعث افزايش هزينه هاي مديريت شهري ميشدند. بنا به گـزارش مركـز آمـار    

 1375تـا   1335شهر بود، آمارها نشان ميدهند از سال  25داراي  1375ايران، تهران تا سال 
مناطقي مثل قاسم آباد شاهي كه امروز اسالمشهر خوانده ميشود، بعالوه اكبرآباد و پاكدشت، 
چگونه با آهنگي دائم التزايد از روستاهائي بسيار كوچك به شهرهائي بسيار بـزرگ تبـديل   
شده اند. حتي اكنون هم در مناطق فراواني از استان تهران عده اي از مهاجرين روسـتائي در  

  آباد، حصير، كپر و حتي قبرستان زندگي ميكنند. حلبي 
فرايند صنعتي شدن، شهري شدن و مدرنيزاسيون، باعث گرديد تا شهر تهران مبـدل بـه   
عرصه اي براي نمايش شكاف عظيم طبقاتي شود. به نظر ميرسد براي مقابله با اين وضعيت 
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در روستاها وجود ندارد.  و با توجه به سوابق تاريخي موضوع، راهي جز ايجاد اشتغال مولد

تجربه نشان داده است هرچه قيمت مسكن و زمين و هزينه زندگي در شهر تهران افـزايش  
يابد، تأثيري ملموس بر رشد مهاجرتهاي روستائي بر جاي نميگذارد. همچنين تجربـه دوره  

گر پيش از انقالب نشان ميدهد تمام سازمانهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بايد با همـدي 
تشريك مساعي نمايند تا بتوانند بحران را مهار كنند. ممانعت از رشـد بـي رويـه مهـاجران     
روستائي به شهر تهـران، نميتوانـد تنهـا از شـهرداري و ارگانهـاي ذيـربط آن برآيـد، بلكـه         
ضرورت دارد برنامه ريزي هاي كالن دولـت در ايـن مسـير بـه حركـت درآيـد و مـوازي        

  به همكاري متقابل كليه نهادها و ارگانهاي ذيربط بدهد. كاريهاي مخرب جاي خود را
ر كوتـاه  مهاجرتهاي روستائي به شهر تهران تبعاتي ناگوار به ارمغان آورد، هرچنـد د 

مدت دستاوردي مثبت محسوب ميشد؛ يعني اينكه با توجـه بـه فراينـد صـنعتي شـدن      
سـت  روسـتائي توان كشور به طور كلي و شهر تهران به طور خاص، نيروي كار غيرماهر 

تهـا  نقشي در موتور محركه مدرنيزاسيون شهر بردارد.  لـيكن در درازمـدت ايـن مهاجر   
مبدل به معضلي عظيم براي جامعه شهري شد.  نخسـت اينكـه مسـكن مناسـب بـراي      

ي اقشار روستائي مهاجر وجود نداشت، به عبارتي سطح درآمدهاي اين اقشـار بـه حـد   
ر دين دليل غلب موارد حتي مسكني اجاره اي بيابند، به همنازل بود كه نميتوانستند در ا

قويـت  تحاشيه نشـيني را  مناطق خارج از محدوده شهر تهران اسكان مي يافتند و پديده 
كردنـد و  ميكردند.  برخي از آنها در مناطقي از جنوب تهران در حلبي آبادها زنـدگي مي 

  مي آوردند.  بحرانهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي متعددي به وجود 
برخي از اين روستائيان غيرماهر به فعاليتهاي انگلي روي مي آوردند، مـثالً بـه كارهـاي    
غيرمولد و خدماتي مثل دستفروشي و سيگارفروشي و امثال آن مبادرت ميكردند.  مهمترين 
معضل فرهنگي و اجتماعي، غربت در كالنشهري مثل تهران بود، اين امر منجـر بـه بحـران    

ين مهاجرين ميشد.  بروز مشكالت اخالقي و فسـاد و فحشـا، يكـي از بحرانهـاي     هنجار ا
مهاجرتهاي روستائي به تهران بود، برخي از اين افراد در شهر نو به كار گماشته ميشدند.  به 
موازات افزايش مهاجران روستائي، بر جمعيت بيكاران شـهري هـم افـزوده ميشـد، سـرانه      

ليل افـزايش شهرنشـيان روزبـروز كمتـر ميشـد، زمينهـاي       دسترسي به امكانات شهري به د
كشاورزي حومه شهر تهران نابود و بر قيمت آنها افزوده ميشد.  همزمان محيط زيست آلوده 
ميگرديد، كوچه و خيابان كثيف ميشد، آالينده هاي صنعتي و آلودگي صوتي باعث ميشد تا 

ت الينحلي مواجه شوند و خالصـه  در مناطقي كه تراكم جمعيت بيشتر بود، مردم با مشكال
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اينكه زندگي شهري بدون در نظرگرفتن موازين شهرنشيني از سـوي مهـاجرين روسـتائي،    
مبدل به پديده اي بـراي فرسـايش روح و روان سـكنه شـهر تهـران شـود.  مهمتـر اينكـه         
مهاجرين قادر نبودند با معيارهاي زندگي شهري منطبق شوند و به قول همين امر منجر بـه  

  شد.تشديد اختالفات طبقاتي در شهرها مي
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