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Abstract
Marginalization has been one of the most important social ills in our society for more than 
80 years, and the measures taken to address it so far have not worked. The purpose of this 
study is to investigate the roots of this phenomenon in the contemporary history of Iran and 
its evolution. This article, by referring to historical sources and conducting a documentary 
research, examines the structural roots of this phenomenon and examines its evolution by 
referring to official statistics. The theory used is the theory that Zahed introduced in the 
book Marginalization in 1986 and based on it, he has conducted several researches on 
migration and migrations leading to marginalization. In this article, it becomes clear that the 
roots of marginalization are in the way of structuring development in Iran, which began in 
the middle of the Qajar period and intensified in the second Pahlavi period with American 
development plans. After the Islamic Revolution, due to not changing the centralized 
development plans and trying to repair the superstructure of the plans and empower the 
residents of the marginalized areas, but this phenomenon still remains and its dimensions 
have been increasing day by day. At the end of the article, the efforts are made to change 
the direction of development, growth and development and use a decentralized strategy. 

Keywords: Development, Progress, Centralism, Decentralization, Colonization, 
Globalization. 
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چکیده
ما بروز کرده و تمهیداتی که  جامعهٔ سال است در  ٨٠که بیش از  بودهی مهم اجتماعی ها سیبنشینی یک از آ حاشیه
ی این پدیده در تاریخ ها واکاوی ریشه ،هدف از این تحقیق .نبوده استکارساز ، شده گرفتهون برای رفع آن به کار تاکن

ی ها این مقاله با مراجعه به منابع تاریخی و با انجام یک تحقیق سندی ریشه معاصر ایران و سیر تحولی آن است.
 یهٔ نظر رسمی بررسی کرده است. آمارهایه قرار داده و سیر تحول آن را با مراجعه ب یموردبررسین پدیده را ساختاری ا
ی ها ی معرفی کرده و بر اساس آن تحقیقنشین حاشیهدر کتاب  ١٣٦٥است که زاهد در سال ای  نظریه مورداستفاده

شود  می در این مقاله روشن ی به انجام رسانده است.نشین حاشیهی منجر به ها و مهاجرت متعددی در مورد مهاجرت
قاجار آغاز شده و در  دورهٔ ی ها که از میانه است ی در طرز ساختار سازی توسعه در ایراننشین حاشیهی ها که ریشه

بعد از انقالب اسالمی به علت تغییر ندادن  ه است.شدآمریکائی تشدید  توسعهٔ ی ها دوران پهلوی دوم و با برنامه
تغییراتی  نشین حاشیهساکنین مناطق  یتوانمندسازو  ها برنامه ییروبنا یمدرترمی تمرکزگرای توسعه و تالش ها برنامه

در انتها مقاله به  بر ابعاد آن افزوده شده است. روز روزبههمچنان این پدیده باقی مانده و  ، اماصورت گرفته
پردازد. می رشد و پیشرفت و استفاده از راهبرد غیر تمرکزگراتوسعه،  یرمس ییرتغی صورت گرفته برای ها تالش

.شدن یجهان: توسعه، پیشرفت، تمرکزگرائی، غیر تمرکزگرائی، استعمار، ها کلیدواژه

.................................................................................................................................................................
١٥/٠٩/١٤٠٠: پذیرش تاریخ، ٢٩/٠٦/١٤٠٠: یافتدر یخ*. تار
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 مقدمه
به وجود آمد. در مکتب دنیاگرا  2ییو دنیاگرا 1ییگرا انسانبعد از رنسانس تمدن غرب در اروپا بر اساس مکتب 

نادیده گرفته  ،قرار دارد یوتعال تبارکتوجه فقط به واقعیت مشهود است و واقعیت غیب که در رأس آن وجود خداوند 
برقرار شد و » انسان اشرف موجودات است«شعار » انسان اشرف مخلوقات است«شعار  یجا به ،رو شود. ازاین می

). بر اساس این مکتب، فرهنگی به وجود آمد که در آن ١٣٩٣آمد (زاهد و دیگران،  به وجود می ییگرا انسانمکتب 
و  ومرج هرجبرای پرهیز از  .بنمایدانسان به خود حق داد در راستای منفعت خویش، هر نوع دخل و تصرف در عالم 

تالش و حرصی برای افزایش  ،رو های یکدیگر، مالکیت را حد آزادی قرار دادند. ازاین دخالت در دخل و صرف
این  ،رو شد. ازاین بیشتری برخوردار میآزادی شخص از  ،هرچه حد مالکیت بیشتر بود .حدود مالکیت بروز کرد

ها  جریان استعمار دیگر سرزمین ،توان فرهنگ سلطه بر موجودات جهان نام نهاد. بر اساس این فرهنگ فرهنگ را می
اندازی به دیگر  که مرکز این فرهنگ بودند، برای افزایش حدود مالکیت خود چنگ کشورهای اروپائی همه. پا گرفت

یکی از  مستعمره یا گونه به های آسیا، آفریقا و آمریکا های قاره سرزمین همه ترتیب، ینا بهنقاط دنیا را آغاز کردند. 
 3کشورهای اروپائی شدند.

 ٦٠ها، در اروپا دو جنگ جهانی اول و دوم را رقم زد که در آن حدود  میل به افزایش مالکیت غیر از دیگر جنگ
). آمریکا در عمل فاتح جنگ دوم جهانی شد و قادر شد حدود Urlanis, 1971, p310میلیون نفر کشته شدند (

 ارائههای جنگ با  های آنان نیز گسترش دهد. در زمان بازسازی خرابی بر مستعمره ، بلکهبر اروپا تنها نهخود را  سلطه
های اروپائیان شد. فرمول  صاحب نفوذ در مستعمره های مشابه طرح مارشال مالک صنایع اروپا و بعد هم با طرح

 ،آن تبع بهگذاری آمریکا در کشورهای مختلف و رواج صنعت در آنان بود که  های مذکور سرمایه اصلی طرح
شهرنشینی مدرن در اقصا نقاط جهان رواج یافت. این حضور در کشورهای غیر اروپائی با عنوان توسعه توجیه شد. 

 موصوف شدند. توسعه درحالان سوم هم به کشورهای کشورهای جه

 ۀتوسع. در است سیاسی ۀتوسعفرهنگی و  ۀتوسعاقتصادی،  ۀتوسع یبرنامه توسعه دارای سه مرحله مجزا
الگوی  ویژه هنگی بهالگوی فرانتقال فرهنگی،  ۀتوسعصنعتی شدن و افزایش شهرنشینی هدف است. در  ،اقتصادی

 ۀمرحلبپردازند. در  یدشدهتولتا به مصرف محصوالت صنعتی  است موردنظرمصرف غرب به کشورهای جهان سوم 
این کشورها به  ،اول ۀمرحلسیاسی هدف گسترش لیبرال دموکراسی به کشورهای جهان سوم است. در  ۀتوسع

................................................................................................................................................................. 
1. Humsnism. 

2. Secularism. 

 ماند. امان غیر از ایران که با نهضت تنباکو از زیر بار استعمار مستقیم انگلستان رفتن در . ٣
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سوم تحت  مرحلهٔ گردند و در  دوم به فرهنگ مصرفی آن مبتال می مرحلهٔ در  .شوند ای بر اقتصاد آمریکا تبدیل می زائده
 گیرند. فرهنگ و دستگاه سیاسی آمریکا قرار می سلطهٔ 

شود. با توجه به  های روستا به شهر می اول، گسترش شهرنشینی موجب افزایش مهاجرت مرحلهٔ در همان 
بروز  بیترت نیا بهنشینی  حاشیه یدهٔ پدشوند و  محدودیت امکانات شهری برخی از این مهاجران پس رانده می

جذب اقتصاد و  اما ،کنند شهر زندگی می محدودهٔ کسانی که در «نشینی این است:  کند. تعریف ما از حاشیه می
 کند مهاجران را فراهم نمی همهٔ ای امکان جذب کامل  متمرکز شدن امکانات در دست عده» اند. فرهنگ شهری نشده

نشینی مانند دملی  های توسعه است و حاشیه نشینی برنامه اصلی حاشیه یشهٔ رتوان گفت  دیگر می ،به عبارت و
شود. امکانات شهری انجام می ازحد یشباست که  ییها مهاجرتچرکین، محصول روند 

ای نظام  های توسعه نشینی در اصل سیاست حاشیه یدهٔ پدتوان گفت منشأ  توجه به آنچه آمد در تحلیل نظری میبا 
های خود در کشورهای جهان سوم به یک دستگاه  گذاری این نظام برای تضمین مدیریت سرمایهسلطه جهانی است. 

سازوکارهای تمرکزگرا برای اعمال مدیریت خود ایجاد  متمرکزمتکی است. مدیریت  کشورهارکز در این ممدیریت مت
شود. این تمرکزگرائی در توزیع امکانات موجب  تمرکزگرا توزیع می صورت بهامکانات کشور  ترتیب ینا بهکند و  می

نشین و  شود. در شهرها محالت اعیان ای دیگر می کاله ماند سر عده ای و بی انباشته شدن ثروت در دست عده
شود. مهاجرت و جمعیت همیشه  نشینی ایجاد می نشینی و کوخ کاخ ترتیب ینا بهگیرد و  محالت فقیرنشین شکل می

امکانات وجود دارد. توزیع تمرکزگرای امکانات، جمعیت را هم به سمت خود  آنجانقاطی است که در  یسو به
است. نشینی حاشیه یدهٔ پدکشاند که سرریز آن  می

خالی از سکنه شدن  ،و از سوی دیگر ها در استان شهرها کالنیه جمعیت تهران در کشور و رو در ایران افزایش بی
نشینی، محصول  حاشیه یدهٔ پدایجاد  یجهدرنتهای روستا به شهر و  ها و افزایش مهاجرت و آبادی روستاهابسیاری از 

همین نوع از تنظیمات الگوی اقتصادی است.

نشینی،  حاشیه یخچهٔ تاردر این مقاله با استفاده از اطالعات موجود در مورد تاریخ معاصر ایران و جهان به بیان 
تحقیقاتی است که نگارنده در مورد  دنبالهٔ پردازیم. این تحقیق  ها و تحوالت آن از گذشته تا امروز در ایران می ریشه

برای  اتخاذشدههای  این قلم، سیاست ازنظر. است ای که خود معرفی کرده نظریه نشینی بر اساس مهاجرت و حاشیه
های  سیاست شناسی یبآسهدف عمده این مقاله  ،رو نشینی است. ازاین اصلی بروز حاشیه یشهٔ رتوسعه در ایران 

.استنشینی  آن با حاشیه رابطهٔ توسعه در ایران و نشان دادن 

يچارچوب نظر
از انتشارات دانشگاه شیراز،  نشینی در کتاب حاشیه ١٣٦٩ای که نگارنده در سال  با توجه به نظریه این بررسی

ای در  نظریه«تحت عنوان  ١٣٦٥ای که نگارنده در سال  گیرد. آن کتاب متعاقب مقاله معرفی کرده است انجام می
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علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز به چاپ رسیده بود انتشار  مجلهٔ در » ایران نمونهٔ مورد مهاجرت با توجه به 
تا  ١٣٥٥از سال نگاهی کالن به مهاجرت و توزیع جمعیت در ایران «ای تحت عنوان  مقاله ١٣٨٥یافت. در سال 

نشینی هم  مهاجرت که برای توضیح حاشیه یهٔ نظربه همان  ایران با اتکا سیشنا یتجمعانجمن  نامهٔ  مجلهٔ در  »١٣٧٥
های  سه سرشماری مجددًا قدرت توصیف و تحلیل حرکت آمار با استفاده از درواقعبود، نشر یافت و  کاررفته به

معتقد است که روابط اجتماعی مسلط، شامل قوانین و  ،مقالهنگارنده جمعیتی را نشان داد. بر اساس این نظریه، 
 دهد. می هنجارها، زیربنای حرکات جمعیتی را تشکیل

ساختار  شود. ئی میاجرا و ابزارها ها سازمان، ها ، دستگاهها روابط اجتماعی به شیوه خاص خود، از طریق روش 
دستیابی به امکانات و  ،ینبنابرا ؛سازد می را مشخص اجتماعی و روابط اجتماعی مسلط شیوه رفع نیازهای اجتماعی

 ،شودریزی  در شرایطی که روابط اجتماعی متمرکز برنامه گیرد. می این روابط قرار تأثیررفع نیازهای انسان تحت 
توزیع حرکات و  کنند می ی تمرکز امکانات حرکتها قطب یسو بهی خود ها برای برآورده کردن نیازمندی ها انسان

 یسو بهروابط اجتماعی توزیع مهاجران نیز غیرمتمرکز و  متمرکز بودندر صورت غیر  .گردد می جمعیتی متمرکز
و یا  کننده یلتسهتواند  می الزم به یادآوری است که عوامل خارجی ی پراکنده توزیع امکانات خواهد بود.ها قطب

که گفته  طور همان ).١-١٨ص  ،١٣٦٥(زاهد، قرار گیرد  موردتوجهموردی  صورت بهکه باید  مخل این روند باشد
نشینی است. حاشیه یدهٔ پدها بروز  شد سرریز این مهاجرت

 تأثیرشوند که فقط تحت  نمی نیروهای صرفًا منفعلی در نظر گرفته صورت بهدر این بررسی مهاجران 
گاه و فعالی هستند که برای بهبود  انسان ها آن کنند. کالن جامعه به مهاجرت اقدام می های گذاری یاستس های آ

ن به همان دالیلی که در ااز مهاجر یتوجه قابلتعداد  اما ،گیرند تصمیم به ترک وطن می ،وضعیت خویش خردمندانه
لذا برای بسیاری از  ؛اساسی خود را برآورده کنند در مقصد نیز چندان موفق نیستند یازهاینقادر نبودند  مبدأ

 یمذموممهاجرت عمل شود.  نیروهای کالن اجتماعی قلمداد می فشار تحتمهاجرت امری اجباری و  ،مهاجران
هدایت درست این حرکت است که موجب رشد  اما ،شود امکانات و جمعیت انجام می ینهٔ بهنیست. برای توزیع 

نشینی را در پی  های ناشایستی مانند حاشیه وگرنه، پدیده شود ب جامعه در راستای پیشرفت خود میبهینه و مناس
خواهد داشت.

 .شود های مهاجرتی می حرکت ینهٔ بهقدرت عمل موجب پیشگیری از نظام تمرکزگرای اجتماعی عاملی است که  
آن را انتخاب کنند و به همین دلیل نیز افراد درگیر در این  دلخواه بهیی نیستند که افراد ها ی پدیدهنشین حاشیهفقر و 

امکان مشارکت فعال  سراب باوجودان نشین حاشیهفقرا و  توانند از آن رهایی یابند. نمی دلخواه بهو  یراحت به ،وضعیت
زمانی شکل بهنجار به خود خواهد این تحول  دهند. می ی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تغییر وضعیتها در عرصه

گرفت که روابط اجتماعی از حالت تمرکزگرا به غیر تمرکزگرا بدل گردد.
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میف مفاهیتعر
:است زیر حردر این تحقیق به ش کاررفته بهمراد از مفاهیم 

ایران آن  مرکز آماربر اساس تعریف . است ی کشورها منظور از مهاجرت جابجایی مردم بین استانمهاجرت: 
 محل اقامت خود را در فاصله یا آبادیشهر  که یجمع دستهو  ی، گروهساکن یمعمول یخانوارها یدسته از اعضا

.شوند یم، مهاجر شناخته اند دادهر ییتغهای بین دو سرشماری  سال

موضع محقق و شرایط جامعه کمی متفاوت صورت  برحسبنشینی  تعریف و توصیف حاشیهنشینی:  حاشیه
اقتصادی شهر بدون جذب شدن در  زندگی کردن در محدودهنشینی یعنی  حاشیهتوان گفت  می یطورکل بهگیرد.  می

خود را ارائه  موردنظرتعریف  یتدرنهاکنیم و  نشینی اشاره می اقتصاد شهر. در ادامه به چند تعریف از حاشیه
 شوند ر به شهر وارد میمهاجرین روستایی هستند که برای دستیابی به زندگی بهت نشینان معموالً  . حاشیهنماییم یم

فقر و بیکاری در  یراز ؛ای نیروی دافعه براثران بیشتر نشین حاشیه). ٧ص  ،١٣٥٠نشینان شهر تهران،  (بررسی حاشیه
سوادی و  بی ها آنهای  شوند. از ویژگی به شهر وارد می ـ روستا، ایل یا شهر ـ شهری از زادگاه خود مقایسه با جاذبه

را به حاشیه  ها آنشهری  ران پستوانند در شهر جذب بازار کار شوند. عامل  نداشتن مهارت است به این دلیل نمی
 ینوع بهنشینی  ). حاشیه١٣٥٦(منصوریان،  کنند در شهر زندگی می یرمعمولیغهای  سکونتگاه کشاند و در شهر می

آن را اشغال کرده و آن را پناهگاه خویش قرار  بها اجارهد که افرادی بدون اجازه و یا پرداخت شو مسکن گفته می
آیند و بر سر  پدید می شهرهاهای اجتماعی هستند که در  نشینان گروه ). حاشیهMcGee, 2008, p17( اند داده
افرادی  .٢شوند به مسکن موقت نیاز دارند و  موقت وارد می طور بهآنان که به شهر  .١انتقال اجتماع هستند.  یدوراه

). Elias, 1964, p251-252شوند ( نشین می شوند حاشیه رانده می شهرهااجتماعی از  ـاقتصادی  ازنظرکه 
هایی با بهداشت کم و سالمت  است که در محل ییهنجارهاها و  ای از ارزش با مجموعه یفرهنگ خردهنشینی  حاشیه
 آید یدرماجتماعی و مشخصات دیگری که انزوای اجتماعی و طرد شدن را به دنبال دارد، به اجرا  های یرو کجکم، با 

)Clinard, 1966, p20-23هستند که نشینان کسانی  نشینی به این شرح است: حاشیه ). تعریف مختار ما از حاشیه
.)١٣٥٨(زاهد،  اند اقتصادی شهر نشده –کنند و جذب نظام اجتماعی  اقتصادی شهر زندگی می در محدوده

ت مقررات یو بدون رعا کنترلو  یزیر برنامهبدون یتوسعه شهر ینوعای که دارای  منطقه: نشین حاشیهمنطقه 
طق از خدمات اجتماعی بسیار کمتری امننوع این . گوییم یمنشین  حاشیه منطقهٔ باشد را  توسط توده مردم یشهرساز

منزلت شغلی ن یانگیو با م رنابهنجا مسکن ند. ساکنین این مناطق باستهبرخوردار نسبت به دیگر مناطق شهری 
د.نشو یمفیمشخص تعرکافی و مهارت نداشتن و  پایین ن، درآمدییپا

جمعیت  یرمادیو غتنظیم شود که امور جاری و رفع نیازهای مادی  یا گونه بهاگر روابط اجتماعی  تمرکزگرایی:
گونه  خاص متمرکز شود و غالب مردم برای رفع نیازهای خود به آن عده اندک مراجعه کنند اینای  در دست عده
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در غیر این صورت اگر مردم برای انجام امور خود نیازمند  است. شده یزیر برنامهروابط اجتماعی به گونه متمرکز 
گذاشته شده باشد روابط  ها آنبه عهده خود  ها آنانجام امور  بلکه ،نباشند گیری یمتصمی متعدد مدیریت و ها قطب

 .)٢٩ص  ،١٣٦٩ ،تمرکزگراست (زاهد اجتماعی غیر

، کارفرمایان در یبخش عموم یرانبگ حقوقمزد و کنیم،  ایران استفاده میآمار  ،مرکز از آماروقتی در این مقاله 
 عنوان بهشاخص تمرکزگرایی و کارکن مستقل  عنوان بهبخش خصوصی  یرانبگ حقوقبخش خصوصی و مزد و 

، کارفرمایان در بخش یبخش عموم یرانبگ حقوقافزایش مزد و  شاخص تمرکززدایی در نظر گرفته شده است.
 ست.انشانه کاهش تمرکزگرایی  ها آنو کاهش  نشانه افزایش ،بخش خصوصی یرانبگ حقوقخصوصی و مزد و 

تمرکززدایی است و کاهش این گروه به نشانه افزایش تمرکزگرایی است.افزایش کارکن نشانه کاهش تمرکزگرایی یا 

نوع  .میگویم در بین دو و یا چند فرد را روابط اجتماعی یرتکرارپذرفتار مشخص، منظم و روابط اجتماعی: 
در این بررسی  ،ینبنابرا ؛نظر گرفته شده استنوع و میزان رفتار او با دیگر افراد جامعه در  دهنده نشانشغل هر کس 

.است شاخص رابطه اجتماعی عنوان بهشغل 

مربوط به اداره امور مملکت، سازمان یا گروه میزان  یاراتدر اختمیزان مشارکت افراد  میزان تمرکزگرایی:
تمرکزگرائی و توزیع آن نشان از عدم تمرکزگرائی در  نشانهٔ تمرکز اختیارات  دهد. می تمرکزگرائی اجتماعی را نشان

کند. می اقتصادی را مشخص ـ نوع مشاغل میزان اختیارات آنان در امور اجتماعی روابط اجتماعی دارد.

 مشروع که سبب رفع نیاز افراد یرمادیغانواع مختلف دارایی و ثروت، منابع مادی و امکانات اجتماعی: 
مندی از  اقتصادی در این بررسی سواد و منزلت شغلی است. میزان بهره ـ شاخص امکانات اجتماعی شود. می

شود شاخص امکانات در نظر  می سواد و منزلت شغلی مشخص یرهایمتغتوسط  که اقتصادی ـ امکانات اجتماعی
گرفته شده است.

کند. می اجتماعی در مقایسه با سایر افراد کسب مراتب سلسله: موقعیتی که فرد در منزلت شغلی

، کاردانش و یا سایر مراکز معتبر یا حرفهیی که فرد در مدرسه، دانشگاه، مراکز فنی ها تعداد سالسواد: 
میزان سواد  دهندهٔ  نشانو سایر انواع آموزش رسمی ای  از آموزش مدرسه یمند بهرهمیزان  سپری کرده است. علمی
فرد است. هر

بخش عمومی، مزد و  نرایبگ حقوقایران در مورد مفاهیم مزد و  آمار، مرکز آمارهای ازبرای استفاده 
، ١٣٨٥ایم (سرشماری  و کارکن مستقل تابع تعاریف آن مرکز شده بخش خصوصی، کارفرما رانیبگ حقوق
.)١٢ص
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روش این تحقیق
پس از پرداختن به سوابق تاریخی که با روش سندی و مراجعه به اطالعات تاریخی، انجام حاضر  یبررس

آن یعنی  یزسررو  تمرکزگرایی در روابط اجتماعی کشور را بر مهاجرت تأثیراست تا  درصددخواهد شد، 
و تحقیقات ران یا مرکز آمار ١٣٩٠ تا ١٣٥٥ های سال یاطالعات الزم از سرشمار ، ارزیابی کند.نشینی حاشیه

ساله و بیشتر  ١٠مهاجرت و درصد شاغالن  آمارهای .شده است ذاخنشینان  صورت گرفته در مورد تعداد حاشیه
محاسبه شده  ها آندرصد  ،شدن مقایسه تر آسانبرای و  شده یآور جمع ها وضع شغلی در کل کشور و استان برحسب

ی زیر محاسبه شده است:ها وضع شغلی و استان از رابطه برحسبساله و بیشتر  ١٠درصد شاغالن  است.

استان هر در عمومی بخش بگیران حقوق و مزد درصد
استان هر در عمومی بخش بگیران حقوق و مزد تعداد

استان آن شاغالن تعداد

بخشخصوصی شاغالن درصد
استان یک در بخشخصوصی شاغالن

استان آن شاغالن کل

استان هر در خصوصی بخش کارفرمایان درصد
استان هر در کارفرمایان تعداد

استان آن خصوصی بخش شاغالن تعداد

استان هر در خصوصی بخش بگیران حقوق و مزد درصد
استان هر در خصوصی بخش بگیران حقوق و مزد تعداد

استان آن بخشخصوصی شاغالن تعداد

استان هر در مستقل کارکنان درصد
استان هر در مستقل کارکنان تعداد

استان آن بخشخصوصی شاغالن تعداد

از رابطه زیر محاسبه شده است. ها و استان کشور کلدرصد مهاجران و 

مهاجران درصد
استان یک مهاجران تعداد

کشور کل مهاجران

متن تحقیق
نخبگانشان، پیدا  یژهو بهشدند، فکر توسعه و پیشرفت در بین آنان،  رو روبهاز زمانی که مردم ایران با تمدن مدرن 

ق /  ١٢٥٠-١٢١١فتح علی شاه ( دورهٔ در  یافتادگ عقب مسئلهٔ . لحاظ شدیکی از اهداف ملی  عنوان بهشد و این امر 
یک نیاز اجتماعی مطرح شد.  صورت بهو ، خود را نشان داد ملموس صورت بهم) دومین پادشاه قاجار  ١٨٣٤-١٧٩٧
صورت گرفت. او از نخبگان سراسر کشور دعوت کرد تا به تهران پایتخت  ییها تالشبرای رفع این نیاز  دورهٔ در آن 

مانند معراج  ییها کتابچاپ و نشر  ؛ ازجمله،های فرهنگی به رونق کشور بپردازند. پیشرفت یفکر همبیایند و با 
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و البته از چندی پیش، در  نبود. در این دوران بخش یجهنتچندان  اما ،حاصل شدالسعاده توسط مالاحمد نراقی 
دهند در مقابل علمای اخباری که متمسک  های علمیه علمای اصولی که به عقل در استخراج احکام بها می حوزه
؛ های انحرافی هم جان گرفته بود باشند به قدرت رسیده بودند. در کنار این حرکت مکتب روایت می صورت به

شیخیه و در ادامه بابیه و  فرقهٔ شیخ احمد احسائی هم به طرح نظریات خویش پرداخت که منجر به ظهور ازجمله، 
 .)٩٠-٩١ص ، ١٣٨٠بهائیه شد (زاهد زاهدانی، 

های ایران و  فتح علی شاه قاجار شکست در جنگ دورهٔ اولین حرکت برای نوسازی کشور از ارتش شروع شد. در 
ها را مشاهده کردند و  ها ایرانیان برتری تکنیکِی نظامی روس مدیران کشور را تضعیف کرد. در این جنگ یهٔ روحروس 
کشورهای  اما، های اروپائی برای نوسازی ارتش خود و مقابله با روس کمک خواستند از دولت یشیاند چارهبرای 

های صلیبی  جنگ سابقهٔ مسیحی بودند و همه غالبًا  یراز ؛کنند اروپائی عمدتًا بر اساس منافع خویش عمل کرده و می
دیدند.  در مقابل کشور ما که مسلمانیم، خود را در یک جبهه می .جزئی از هویت متحدشان در آمده بود عنوان به

فین کنشتاین با دولت  معاهدهٔ خواست از خاک ایران برای حمله به هندوستان استفاده کند. بر اساس  فرانسه می
یند. بر اساس این جدید تجهیز نما یلوساناپلئون توافق شده بود که فرانسویان ارتش ایران را نوسازی کنند و به 

از جانب  ، اماها قرار گرفت فرانسه از ایران حمایت نماید روس حملهٔ معاهده مقرر شده بود که اگر ایران در معرض 
.)٢١٠-٢١١ص ، ١٣٧٧فرانسه با سازش با روس، این قرار نقض شد (مهدوی، 

شد و از او برای تجهیز و تعلیم نظامی خود کمک  متوسلاز عمل نشدن به این معاهده، ایران به انگلستان پس 
نگریست  های اروپائی به هندوستان می حائلی بر سر راه دیگر دولت عنوان بهخواست. انگلستان در آن روز ایران را 

ص ، ١٣٧٧متحد بود (مهدوی، علیه ناپلئون ، انگلستان با روسیه ،مایل به حمایت از آن بود. در ضمن جهت ینازا
با انگلستان هم از جانب انگلیس نقض شد و ایران متکی به  یقراردادهاسازش روس و انگلیس،  یجهٔ درنت). ٢١٧

.)٢٢٢ص ، ١٣٧٧انگلستان و بعد هم عثمانی باالخره سرحدات خویش را در شمال کشور از دست داد (مهدوی، 

الب، ِسرگور اوزلی، سفیر انگلستان در ایران، به دولت متبوع خود  یرهٔ جزاو به  تبعدپس از شکست ناپلئون و 
 آنجاالب تبعید شده و سرحدات هندوستان تأمین گردیده است و خطری متوجه  یرهٔ جزناپلئون به  یراز«نوشت: 

 بیترت نیا به). ٢٠٠ص ، ١٣٧٧(مهدوی، » نیست بهتر است ایران در همان حال توحش و بربریت باقی بماند
شکل گرفت. ،به دول اروپائی برای نوسازی نیروی نظامی ایران اتکااولین شکست قطعی از 

فرماندهی جنگ را به عهده داشت بعد از شکست، به فکر اعزام  که و فرزند فتح علی شاه یعهدول ،عباس میرزا
شکست در  هرچندهای ساخت سالح و مدیرت نظامی به اروپا افتاد. در این دوره  دانشجو برای فراگرفتن تکنیک

ایرانی با توجه به همان اختالف دینی، خود را برتر از کفار  جامعهٔ  بدنهٔ  ، اماهای ایران و روس بسیار سخت بود جنگ
دانست. ماجرای قتل گریبایدف و دیگر ابواب جمعی او که به ناموس ایرانی مسلمان اهانت کرده بود، این روحیه  می

.)١٠٦ص ، ١٣٧٩دهد (شمیم،  نشان می یخوب بهرا در ملت ایران 
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، با یاری نیروها نظامی خورده شکست یهٔ روحبه همان  اتکابا  که محمدشاهنت پس از دوران نسبتًا کوتاه سلط
 شاه ینناصرالدرسید. همراه  شاه ینناصرالد)، نوبت به ١٢٦ص ، ١٣٧٩انگلیس از تبریز به تهران آمده بود (شمیم، 

 خان یتق). او میرزا ١٥٨ص ، ١٣٧٩پیشکار او هم از تبریز به تهران آمد و در سمت صدراعظمی قرار گرفت (شمیم، 
گذاشت. او از  جا بهفقط حدود سه سال در مصدر امور بود از خود آثار مهمی  که ینباوجوداامیرکبیر بود. امیرکبیر 

مردمی برخوردار بود. یهٔ روحهمان 

صدراعظم، ملقب و  خان یتقای که در ایران معاصر، اجرا شد اصالحات میرزا  اولین برنامه توسعه درواقع
کند. در آن زمان هرکس به هر مقدار که  وکتاب حسابمعروف به امیرکبیر بود. او تالش نمود اعتبارات دربار را با 

توانست برداشت و خرج کند. ارتش را منظم کرد. به همین جهت او را امیر  توسل به فضل ملوکانه، می خواست با می
بابیه ایجاد کرده بود سرکوب کند  فرقهٔ کشور  نقطهٔ  سهرا که در  ییها شورشگفتند. با همین ارتش توانست  نظام هم می

م اما بهائیه با ادعا نسبت به ظهور بعدازآن). بابیه و ١٤٩و  ١٣٣ص  تا (آیتی، بیو سران آنان را به عثمانی تبعید نماید 
، اقدام کرده بودند. این تفکر یدرآورد منبه تأسیس تفکری  ) و سپس منسوخ اعالم کردن دین مبین اسالمجعزمان(
مذهب شیعه، یعنی وجود منجی عالم  باألخصدین اسالم و  ژهیو بهادیان ابراهیمی و  همهٔ  یدبخشامستون  درواقع

از جانب بیگانگان ـ در آن زمان روس و انگلیس ـ برای  یزیآو دستعج) را نشانه رفته بود. آنان زمان (م اما بشریت و
شکستن اقتدار دینی و ملی مسلمانان و ایرانیان بوده و هستند.

ای تحت عنوان وقایع اتفاقیه  امیرکبیر برای اطالع یافتن درباریان و سران کشور از اخبار درست روز، روزنامه
 هایی یکار دوبارهها و  صمیم بگیرند و هم از رو دست خوردنچاپ کرد تا هم این سران بر اساس اطالعات درست ت

که در رأس کشور وجود داشت اجتناب شود. برای داشتن اطالع و رابطه با کشورهای اروپائی سفیر در نظر گرفت. 
ها در  دادگاه یراز ؛کرد ستیکدهای کشور را هم  سفیر رسمی ثابت نداشت. دادگاه کشورهاتا آن زمان ایران در دیگر 

کرد احکام صادره در نقاط مختلف کشور  دست علما بود و در هر جا هر قاضی بر اساس فتوای خود حکم صادر می
در  معیار برای تقلید احکام اختالفی از او عنوان به. او با قرار دادن یک مجتهد آمد یدرمبرای یک جرم متفاوت از آب 

.)١٦٣-١٦٩ص ، ١٣٧٩بین قضات کشور این احکام را یکسان کرد (شمیم، 

که محصول  ییها فنبخش فرهنگی دارالفنون را تأسیس کرد تا به تربیت نیروی انسانی تخصصی در در 
در تمدن مدرن بود بپردازد. غیر از استخدام مدرسین مهندس، در علوم پایه نیز مدرسینی از  یجادشدهاهای  دانش

ها را به خود مشغول  ای بود که در آن زمان ذهن مسئله ینتر بزرگتکنیکی از غرب  یافتادگ عقبخارج استخدام کرد. 
شجو به خارج، اساتید اروپائی را برای آموزش جوانان ایرانی به کشور اعزام دان یجا بهداد  کرده بود. او ترجیح می

.)١٦٥-١٦٦ص ، ١٣٧٩، دعوت کند (شمیم

ریزی نمودن و  با تبعید امیرکبیر هنوز فکر او در جریان بود. رسمی را که او بنا نهاده بود برای فکر کردن، برنامه
بست. چاره کار نهائی را در از بین بردن او  ماهی بگیران را می آلود گلسپس عمل کردن، دست خودکامگان و از آب 
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دن خود تن داد و دیدند. فرمان قتل او را از شاه گرفتند و جالدان به سراغ او رفتند. او در حمام فین کاشان به رگ ز
 .)١٦٩ص ، ١٣٧٩ع) در کربال به خاک بسپارند (شمیم، ( ینحس حرم اماموصیت نمود تا جنازه او را در جوار 

های مالی بود، موجب شد او به فکر اصالحاتی به تقلید از  به اروپا که همراه با خسارت شاه ینناصرالد یسفرها
های اروپائی بیفتد. اصالحاتی که عمدتًا در دربار و دولت انجام شد، مانند کوتاه شدن دامن زنان درباری به  نظام

که در پایتخت اجرا شد، مانند  ییها رحطو  ها و اصالحات صورت گرفته در وزارتخانه های اروپائی تقلید از بالرین
از تهران به حضرت عبدالعظیم که با نام ماشین دودی معروف شد. آهن راهکشیدن 

قرن سیزدهم  یمهٔ نتمدن مدرن در  قافلهٔ اجتماعی از  یافتادگ عقبجبران  منظور بهاولین طرح مدون برای توسعه و 
میرزا یوسف خان تبریزی (یوسف مستشارالدوله)  شاه ینناصرالدجری شمسی صورت گرفت. یکی از همراهان ه
میالدی) کاردار ایران در پاریس بود.  ١٨٩٥-١٨٢٣شمسی/  یهجر ١٢٠٢-١٢٧٤هجری قمری/  ١٢٣٩-١٣١٣(

هجری  ١٢٥٣پاریس نوشت و در سال  یعنی آخرین سال مأموریت خود در ١٢٤٨او کتاب یک کلمه را در سال 
و میرزا ملکم خان، و همچنین عضو یکی  آخوندزادهشمسی در ایران به چاپ رساند. او از همفکران میرزا فتح علی 

نظریه توسعه در ایران  عنوان بهها  سونری بود. این کتاب با رویکردی سکوالر تدوین شده بود و تا مدتامااز لژهای فر
). میرزا ٤٢٩: ١٣٥٤فشاهی، بود (اساسی فرانسه  قانون ترجمهٔ  درواقعقرار داشت. این کتاب  فکرانش هم موردتوجه

فرستاد و  یعهدول ،ای برای مظفرالدین میرزا هجری شمسی همراه با نامه ١٢٦٧یوسف خان کتاب خود را در سال 
مضار دیکتاتوری و محاسن حکومت قانون را ذکر کرد. او در این کتاب گفته بود که باالخره این تحول در کشور 

های  بساط استبداد برچیده خواهد شد. در اروپا هم این تحول ایجاد شده بود و حکومت صورت خواهد گرفت و
دستگاه درباری آن روز که بنایش بر استبداد بود این فکر را  ماا، ها پارلمانی سوق داده شده بودند سمت نظامفردی به 

از دنیا رفت (فشاهی،  ١٣٧٤در قزوین زندانی شد و در سال  شاه ینناصرالدبه دستور  ١٣٧٠نپذیرفت و در سال 
از  آهن راهمیرزا یوسف خان مستشارالدوله، تدوین طرح کشیدن  یکارهادیگر  ؛ ازجمله،)٤٢٧-٤٣٧ص ، ١٣٥٤

مابین تهران و حضرت عبدالعظیم عملیاتی شد  یتدرنهاتهران به مشهد بود که مورد استقبال علما نیز قرار گرفت و 
.)٤٢٨ص ، ١٣٥٤(فشاهی، 

 ینهٔ درزمبه سبک غرب در ایران بود و اجرای آن  یوسف خان مستشارالدوله انجام اصالحات یشهٔ اندهرچند 
شد. دربار مستبد هرگز حاضر به از دست  رو روبهبه هر صورت با سد دربار قاجاری  ، امافرهنگی ما مشکل داشت

اصالحات ملی و ایرانی و میرزا یوسف خان را با  یشهٔ اندهای قدرت استبدادی خود نبود. اگر امیرکبیر را با  دادن پایه
دو حرکت برای تغییر شرایط آن روز ایران بدانیم، هر دو در مقابل دربار و نظام  عنوان بهاصالحات غربی،  یشهٔ اند

ه مبارزه با استبداد رو بود ک ازاین؛ استبداد شاهی، نتوانستند پایدار بمانند و هر دو به نحوی از میان برداشته شدند
ایران قرار گرفت. های سیاسی برای پیشرفت جریان همهٔ  اقداماتشاهی در صدر 

فکر مبارزه با استبداد شاهان، زمانی قوت گرفت که ملت ایران یکپارچه در مقابل قرارداد شرکت تالبوت که 
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مستقیم  مداخلهٔ گرفته بود، ایستاد و پیروز شد. این اولین  شاه ینناصرالدتنباکو را در ایران از  یدوفروشخرانحصار 
شاه وارد شد. فتوای میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو عمًال دست شرکت  دروازهٔ دول خارجی در ایران بود که از 

موجب شد تا چنین اظهار دارد که ایران دو شاه دارد و  شاه ینناصرالدهای مدیران شرکت به  رژی را بست و اعتراض
 .)٩١-١١٨ص ، ١٣٨١(زاهد،  مثل این است که من شاه دّومم

مانع پیشرفت کشور استبداد شاه است روحانیت پیشتاز مبارزات مردمی،  که یناتوجه به این تجربه و تشخیص با 
نه آن نوع قانونی که  ، امابه فکر انقالب مشروطه افتاد. قصد آنان این بود که قانون حاکم شود و استبداد نباشد

سه تن از روحانیون بنام تهران با مشورت  جهت ینازاقوانین اسالمی.  بلکه میرزا یوسف خان تبریزی بود، موردنظر
تأسیس کنند تا با مشورت  خانه عدالتعلمای نجف، برای مقابله با استبداد کمر همت بستند. آنان قصد داشتند 

ردد اسالمی در کشور جاری شود و دست مستبدین از جان و مال و ناموس مردم کوتاه گ حقهٔ نمایندگان مردم قوانین 
.)١١٩-١٥٢ص ، ١٣٨١(زاهد، 

حذف یک مستبد  ، اماهجری قمری به قتل رسید ١٣١٣هجری شمسی مطابق با  ١٢٧٥در سال  شاه ینناصرالد
نبود و مستبد دیگر یعنی فرزند او مظفرالدین شاه از تبریز به تهران آمد و زمام امور را بر همان سیاق به دست  کارساز

هجری شمسی فراهم  ١٢٨٤هجری قمری مطابق با  ١٣٢٢گرفت. مقدمات انقالب مشروطه در ماه رمضان سال 
 ١٣که صورت گرفت موجب شد تا در تاریخ  ییها شهادتهای انقالبی و  شد. تظاهرات مردم در پشتیبانی از ایده

هجری شمسی مظفرالدین شاه باالخره  ١٢٨٥سال  مردادماه ١٣هجری قمری، مطابق با  ١٣٢٤سال  الثانی یجماد
 مشروطهٔ  یهٔ نظرای بر این فرمان صادر شد. فرمان اول  فرمان مشروطیت را صادر کند. سه روز بعد، اصالحیه

مشروعه را در خود داشت. متعاقب آن انتخابات صورت گرفت و مجلس اول در  مشروطهٔ مشروطه و فرمان دوم 
 ینتر بزرگ). این ١١٩-١٥٢ص ، ١٣٨١زاهد، برای تنظیم قانون اساسی کشور تشکیل گردید ( همان سال یورماهشهر

نیروهای سیاسی ملی و مذهبی انجام شد. همهٔ گام برای پیشرفت کشور بود که با موافقت 

نظری دارد که به آن ایدئولوژی یا  نقشهٔ نظام اجتماعی و دستگاه سیاسی برای انتظام خود نیاز به یک طرح و هر 
علم کاربردی اسالمی در اختیار  انعنو بهگویند. در آن هنگام در مکتب اسالم، روحانیت علم فقه را  مکتب می

علمی که بتواند نظام سازی کند و ایدئولوژی  ، اماتوانست قوانین اسالمی را از متون دینی استخراج کند داشت که می
، مشکل نظام سازی، امنای رو ینازایک دستگاه اجتماعی در عمل فعال سازد در اختیار نبود.  عنوان بهاسالمی را 

نظام پارلمانی برای تشکیل نظام  یتدرنهاکه در اروپا نظام سازی کرده بود کشاند و  هایی یدهاملت را به سمت 
قرار گرفت. موردتوافقسیاسی 

دن دولت از کلیسا شکل این طرز توسعه، دقیقًا مانند آن چیزی بود که در اروپا در سرآغاز رنسانس و جدا ش
توسل به قانون را  ١٧٤٨گرفت. کنت یا بارون شارل منتسکیوی فرانسوی، با نوشتن کتاب روح القوانین در سال 

های ملِی متکی به رأی مردم معرفی کرد. او یک  های دیکتاتوری پادشاهی و تأسیس حکومت جایگزینی برای نظام
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 بینی یشپدگی از اشراف و لردها و دیگری به نمایندگی از مردم و عوام نظام پارلمانی شامل دو مجلس یکی به نماین
نظام شد طراحی نمود. در این شکل از  ها تصویب می کرد. اصل تفکیک قوا را هم برای اجرای قوانینی که در مجلس

کند، مجلس لردها و اشراف  حکومتی، مجلس نمایندگاِن عوام، قوانین مناسب با روز را طراحی و تصویب می یساز
قضائیه هم مأمور  قوهٔ مجریه باید آن را اجرا نماید. دستگاه یا  قوهٔ پذیرند و  اگر با منافشان در تضاد نبود، آن را می

 ا مجازات نماید.او ر نظارت است تا اگر کسی از قانون تخلف کند

ضامن عملی در نظام تفکیک قوا الزم است یک دستگاه متمرکز پلیس قاهر است. پلیسی که همه  عنوان به آنچه
ضابط حکومت باشد. پلیس  درواقعها به او تفویض گردد که  قدرت همهٔ گونه اختیار برای او در نظر گفته شود و 

توان گفت در طرح حاکمیت  می ،ترتیب ینا بهدهد کسی از خرد و کالن از زیر بار اجرای قانون فرار کند.  اجازه نمی
شود. توجیه این است که قانون را نمایندگان مردم  قانون و تفکیک قوا، دیکتاتوری فرد به دیکتاتوری قانون تبدیل می

در اصل اشراف و لردهای جامعه حق مخالفت با قوانین مصوب نمایندگان عوام مردم را  آنکه حال ؛کنند تصویب می
پشتیبانی مالی از نظام متمرکز پلیس، این ابزار قدرت را  یلهٔ وس بهها که ثروت کشور را در دست دارند  دارند و همان

.گیرند هم در دست خود می

به این نظریه گرایش  شاه ینناصرالدهای انحرافی دینِی دوران  روشنفکران و اندیشمندان متمایل و یا پیرو مکتب
برای خود در بین نخبگان و پیدا کردند و هّم خود را برای عملیاتی کردن آن به کار گرفتند. این طرح زمانی توانست 

راهی برای مقابله با دیکتاتوری  عنوان بهیدا کند که روحانیون طراز اول جامعه از آن پجایی آن روز  جامعهٔ مردم 
؛ شود قوانین اسالمی باشد قوانینی که حاکم می که یدرصورت ، اماپادشاهان قاجار یاد کردند یختهٔ گس عنان
 مشروطهٔ . یخواه مشروطهدر این انقالب دو خط فکری در مقابل هم قرار گرفتند: مشروعه خواهی و  ،یگرد عبارت به

بود که در نهضت تنباکو به کار گرفته شده بود و کشور را تحت زعامت  ییالگومشروعه به دنبال حاکم کردن همان 
مشروطه به دنبال همان چیزی بود که  مشروطهٔ  ،طریق او قوانین اسالمی حاکم داد و از ع) قرار میزمان (م امانایب 

.)١١٩-١٥٢ص ، ١٣٨١زاهد، بود ( گرفته های پارلمانتاریستی اروپا شکل در نظام

نوری، متمم  الله فضلشیخ  یژهو بهبا تالش علمای دین،  ، اماابتدا قانون اساسی بر اساس مشی دوم تصویب شد
اثنی عشری قید شد و  یعهٔ شقانون اساسی به آن اضافه شد. در متمم قانون اساسی مشروطیت دین رسمی کشور 

از علمای  تن پنجمجید سوگند یاد کند که پاسدار این مکتب باشد. همچنین نظارت  الله کالمپادشاه ملزم شد تا به 
بود  بیترت نیا بهطراز اول بر قوانین مصوب مجلس نیز آمد تا قانونی بدون انطباق با قوانین شرع از آن بیرون نیاید. 

البته در عمل نظارت علما به هیچ گرفته شد و قوانین که  که علما به مشروطیت رضایت دادند و از آن حمایت کردند
.)١١٩-١٥٢ص ، ١٣٨١زاهد، های سکوالر وجود دارد پیش رفت ( نظامدر  آنچهبه سمت 

حمایت کند وجود نداشت  مدار قانونبا تضعیف شاه و نیروهای نظامی دیگر نیروی قاهری که بتواند از این نظام 
سوم  دورهٔ های انگلیس و روس موجب شد فقط چهار مجلس ملی تشکیل شود. در این مجالس هم در  و دسیسه
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چهارم هم نمایندگان عمدتًا تحت  دورهٔ های خارجی هستند. در  نمایندگان این بود که طرفدار یکی از دولتافتخار 
تأثیر مکاتب غربی بودند و دیگر سخنی از همبستگی دین و سیاست نبود. از مجلس پنجم به بعد نمایندگان مجالس 

مجددًا دیکتاتوری پادشاه  بلکه ند و حتی دیکتاتوری قانون هم حاکم نشد،شورای ملی، وابسته به دربار و شاه شد
.)١٣٧٩(بهار،  روی کار آمد نشانده دست

خود ه نشاند دستهای کشور را  نمایندگان شهرستان مدر مجلس چهارم رضاخان با تأسیس حزب سوسیالیس
او  یفشارهاکرد و مجلس را در اختیار گرفت. مجالس شورای ملی بعد هم به همین سرنوشت دچار شد و با 

های مدرس نتوانست جمهوریت  نشانده شدند. در مجلس چهارم رضاخان با مقاومت دست همنمایندگان تهران 
). ارتش یا نیروی نظامی ١٣٧٩پهلوی شد (بهار،  سلسلهٔ قاجار و تأسیس  سلسلهٔ موفق به انحالل ، اما برقرار کند

طبق قانون  یراز ؛قاهری که باید بود ضامن اجرای قانون باشد به سرکردگی خودش ساخته شد و در اختیار او بود
ز رجال سیاسی انتخاب دیگر باید ا یمهٔ ناساسی انتخاب نیمی از نمایندگان مجلس سنا در اختیار شاه بود و 

مالک الرقاب کشور گردید. رضاشاه ترتیب ینا بهشدند، عمًال مجلس سنا را هم در اختیار گرفت.  می

اصلی در این  گردان یهتعزمشروطه از دیگ پلو سفارت انگلیس درآمد و در ادامه هم  مشروطهٔ گفت  توان یم
های صورت گرفته، نتوانست  انقالب مشروطه با دسیسه بیترت نیا بهانگلستان بود.  یمهٔ فخها دولت  جریان

در مقابل  عنصر سستاندیشیدند را برآورده کند. دربار قاجاری  مقصود علما و حتی روشنفکرانی که ایرانی می
ها بعد از انقالب بلشویکی در روسیه و تأسیس  روس و انگلیس ُلنگ انداخت و با کنار رفتن روس های بازی یاستس

بعدی، توانستند عنان  رضاشاهها افتاد. آنان هم با حمایت رضاخان و  کامل به دست انگلیسی طور بهشوروی، میدان 
اختیار کشور را در دست بگیرند.

است. ابتدا جای پای خود را در  کارانه کاسباشتیاق ایرانیان به توسعه رویکردی  مشاهدهٔ رویکرد انگلیس بعد از 
پهلوی، عنان امور اجرائی را در  سلسلهٔ شاه ایران و مؤسس  عنوان بهسیاست سفت کردند. با روی کار آوردن رضاخان 

در دست آنان بود که مشتری مصلوب  ییکاالاقالم مدرنیته مانند  واردکردنتند. اکنون توسعه و ایران در اختیار گرف
آنان، نوعی ِشبه مدرنیته در ایران پیاده  یکار کاسباز طریق رضاشاه، با  ترتیب ینا بهاالختیاری مانند ایران داشت. 

این ِشبه  یسو بهتوانست فکر و اجرا را در اختیار آنان قرار دهد  شد. ابتدا نظام آموزشی و اداری کشور را که می
ِشبه سرمایه داری شکل گرفت. قدرت ایشان در آمد و نوعی نظام قبضهٔ مدرنیته بردند و بعد نظام اقتصادی در 

نمودند  تالشرو  قوت ملت ایران دین و توسل به دین است. ازاین نقطهٔ نان در نهضت تنباکو فهمیده بودند که آ
تولید  قاعدهٔ بسیار فراگیر و گسترده ایجاد کنند. استفاده از  صورت بههای دینی  نظام آموزشی سکوالر را در کنار حوزه

انبوه در نظام آموزشی به آنان این امکان را داد که کل مردم ایران را تحت پوشش قرار دهند. نظام اداری هم ابزاری 
رو با قدرت نظامی که تحت امر  بایست در سراسر ایران گسترده گردد. ازاین برای اعمال منویات آنان بود که می

قاجار در  دورهٔ جدید را هم که از  را سرکوب نمودند. تأسیس مدارس های محلی نهضت همهٔ رضاشاه ایجاد کردند، 
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ایجاد شده بود ادامه دادند و با تأسیس وزارت فرهنگ تحت امر رضاشاه آن را در سراسر کشور و  ها خانه مکتبکنار 
تنظیم شد که اشتیاق  یا گونه بهکه قدرت اداری رضاشاه نفوذ کرده بود گستراندند. خود این نظام آموزشی  ییدرجاها

برای مدرن شدن را در روح و جان نسل جدید ایرانیان بکارد و در ضمن وادادگی در مقابل تمدن مدرن را افزایش 
 شد. اختیار آنان بود عمیق و گسترده می که در ییاالکاشتیاق مشتری برای  ترتیب ینا بهدهد. 

بایست این سیاست را پیگیری کنند، تشکیل یافت.  که می ییها خانهبه این صورت دولت مدرن شد و وزارت 
کاالها کار این دولت صاف کردن جاده برای ورود کاالهای غربی به ایران از هر نوع بود. منبع درآمد برای خرید این 

شد،  هم منابع خام ملی ایران بود؛ در رأس این منابع نفت قرار داشت. پول نفت که به ثمن بخس خریداری می
های  گردید. بخشی از این پول بعد از هزینه داد و کامًال تحت امر رضاشاه مصرف می دولت را تشکیل می بودجهٔ 

کرد. با تغییر ابتدا نوع  شد. حقوق کارمندان برای آنان قدرت خرید ایجاد می گزاف دربار، وارد سیستم اداری می
ری برای کاالهای وارداتی غرب شدند. فکر مصرف و نه سبک زندگی آنان، ایشان اولین مشت یجتدر بهلباس و بعد 

کاالهای غربی تبدیل کرد. اگر  همهٔ تولید اقالم تمدنی مدرن، ایران را به یک کشور وابسته و مشتاق برای خرید 
نوان صنعتی تحت ع مثال، یبرامصرف اقالم کاالهای غربی بود.  سازی ینهزمگرفت برای  تولیدی هم صورت می

ها را تأسیس نمودند. تجارت  های قند شروع کردند و در چند استان این کارخانه کارخانه واردکردنکردن کشور، از 
های کشور هندوستان مساعد و مرکز تولید چای بود.  گسترده و انحصاری در دست انگلیس بود. زمین طور بهچای 

توان گفت رویکرد توسعه  می ین،بنابرا ؛مصرف چای و فروش این کاال در ایران باشد ساز ینهزمتوانست  وجود قند می
وابسته بود. نظام آموزشی اشتیاق و فرهنگ مصرف کاالهای غربی را ایجاد  توسعهٔ ایران در دوران رضاشاه رویکرد 

دالل  عنوان بهو نظام سیاسی هم  کاالهای غربی را داشت واردکردنکرد، نظام اقتصادی رویکرد تجاری برای  می
مصرف کاالهای فرهنگی و اقتصادی غرب مدیریت  صوابستگی بیشتر و تحریواسط، این امور را در راستای 

نظام مصرف و توزیع  ترتیب ینا به، منابع خام کشور و عمدتًا نفت بود. یدهاخرکرد. منبع درآمد برای تأمین این  می
شروع به رشد کرد. تولید عمدتًا در همان حد همان تولیدات بومی باقی ماند مگر تولیدات صنعتی محدودی که 

وارداتی بود. یکاالهامانند قند در خدمت مصرف 

نظام اجتماعی دینی  هم آنهم در کشور حضور داشت،  یررسمیغاین نظام رسمی یک نظام بومی و کنار در 
های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  حوزه همهٔ و برای خود در  دار یشهراین نظام  که یناایرانیان بود. با توجه به 

ک زندگی کرد و تالش نمود تا از سب یریگ موضعدر مقابل فرهنگ وارداتی  یجتدر بهدستورالعمل و فرهنگ داشت، 
 ؛برنامه ریزان رضاشاهی هم تالش در به حاشیه راندن این فرهنگ داشتند ،اسالمی مردم صیانت کند. در مقابل آن

مردان را مجبور به استفاده از  همهٔ شدن لباس تصویب شد و  متحدالشکلقانون  ١٣٠٧در سال  برای مثال،
خواستند عبا و عمامه داشته باشند الزم  هر سر پوش دیگر کرد. روحانیون اگر می یجا بهی و کاله پهلو وشلوار کت

کاله پهلوی به کاله شاپو تغییر یافت و استفاده از کفش چرمی  ١٣١٣بود از دولت مجوز دریافت کنند. در سال 
تغییر پوشش زنان اعمال شد و  برایقانون کشف حجاب،  ١٣١٤هر نوع کفش دیگری اجباری شد. در سال  یجا به
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حرکت به  ترتیب ینا بههای دینی، نسبت به تعطیلی مدارس و مناسک دینی اقدام نمودند.  راندن مخالفتبرای عقب 
با  ، بلکهسمت تغییر فرهنگی از فرهنگ اسالمی به فرهنگ تمدن مدرن شدت یافت. این تغییر فرهنگی نه با اقناع

 مردم ایران به آنان صورت گرفت. یارع تمام های فرهنگی غرب و وابستگی زور و برای کسب رویه

، رفت پیش می یراحت بهکه از فرهنگ غنی بومی برخوردار نبودند  ییکشورهاوابسته در  توسعهٔ سیاست اعمال 
ها  این شدت یریکارگ بهدر کشور ایران به علت وجود فرهنگ غنی و دیرپای اسالمی موانع بسیار بود و  اما
شهیدان  ساالر برگزاری مراسم عزاداری سید و که یناتوانست مردم مسلمان ایران را به ُکرنش وادار کند. کما  نمی

شد؛ و یا  چشم مأموران دولتی انجام می دوراز بهاول ماه محرم، در اطراف شهر و  دههٔ ع) در ( ینحسم اماحضرت 
، ١٣٨١کردند نه از معابر عمومی (زاهد،  استفاده می ها بام پشتبرخی از زنان برای ایاب و ذهاب با چادر، از 

.)١٥٣-١٥٥ص

و شاید هم شک  های او از جانب مردم شدن سیاست تحمل یرقابلغرضاشاه و  مصرف یختاربا به پایان رسیدن 
در وفاداری او نسبت به رؤسای انگلیسی خود، پس از اشغال ایران توسط متفقین، در کنار تحوالت ناشی از پایان 

یم به برکناری او گرفتند. در شهریور سال اصلی کشور تصم کنندگان ادارهجنگ جهانی دوم و شکست آلمان هیتلری، 
رضاشاهی هم با روی کار آمدن او  یفشارهابه شاهی ایران منصوب شد. برخی از  یمحمدرضا پهلوشمسی  ١٣٢٠

یدن لباس پوش برای مثال، ؛سیاست، برای کسب مشروعیت عمومی و تبعیت مردم از او، شل و یا لغو شد عرصهٔ به 
کار مدارس  ادامهٔ شد، دیگر جرم نبود.  جرم محسوب می قبالً که و پوشیدن چادر  روحانیت، برگزاری مراسم مذهبی
)١٥٦-١٥٧ص ، ١٣٨١دینی هم مجاز اعالم شد (زاهد، 

آمدند، از در  می حساب بهامنای ملت ایران  درواقعشاه و مدیران او، فهمیدند که باید با روحانیت که  پس ازآن
وابسته به غرب، در کنار نظام  توسعهٔ  یاستس با یافته توسعهنظام رسمی  ،بترتی ینا به. یندبرآدوستی و تعامل 

روی آوردند. این همزیستی در  یزآم مسالمتهمزیستی  ینوع بهی، یرودررو یجا بهاجتماعی بومی و اسالمی کشور، 
 یطلب استقالل یهٔ روحها شد. هنوز  بیست شمسی موجب افزایش شدت میل به استقالل و مقابله با وابستگی دههٔ 

نظام آموزشی های  خوانده درس و عمدتًا در مداران یاستسمردم حضور داشت و مرعوبیت نسبت به بیگانگان در 
بود. سکوالر

بیست هجری شمسی، تشکیل جنبشی بود که با همکاری روحانیت و  دههٔ رأس مبارزه با وابستگی در در 
نفتی که منبع اصلی درآمد کشور بود و با قیمتی نازل در  دروشنفکران برای ملی کردن صنعت نفت کشور کوشی

ماندن از  در امانشد. رهبران روشنفکر در این نهضت برای  از ایران غارت می درواقعدست شرکت انگلیسی، 
آمریکا دراز کردند. آمریکائی که با یک انقالب از دست استعمار اروپا خود را  یسو بهانگلیس دست کمک  یفشارها

و دموکراسی داشت. آزادی یهٔ دانجات داده بود و 
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بیست هجری شمسی و تحت تأثیر پیروزی آمریکا در جنگ جهانی دوم و ورشکستگی  دههٔ های  میانهدر 
تحت استعمار ایشان افزایش داد. رویکرد  یکشورهاپا و دیگر های اروپائی، آمریکا حضور خود را در ارو دولت

وابسته را  توسعهٔ جهان نیز غیر از رویکرد اروپا و عمدتًا انگلستان بود. گفتیم اروپا  یکشورهادر  توسعهٔ آمریکا به 
کرد. آمریکا سیاست  جهان از موضع برتر تحمیل می یکشورهاداشت و اقالم تمدنی مدرن را مانند کاال به  مدنظر
گذاری بر منابع ملی هر کشور به ایجاد اشتغال در آنان پرداخت و نگاه  ای دیگری اتخاذ کرد. او با سرمایه توسعه
معطوف داشت. کشورهادولت انگلستان را به منابع متنوع  یمحصول تک

های جنگ جهانی دوم تنظیم شده بود و تحت عنوان  ای که برای بازسازی اروپا از خرابی این سیاست با برنامه
 مستعمرهٔ شد آغاز گردید. همین نوع سیاست، تبدیل به سیاست اصلی توسعه در کشورهای  طرح مارشال خوانده می

گذاری روی صنایع آنان را  امکان سرمایهفرهنگی مساعد،  ینهٔ زماروپا نیز گردید. در اروپا نیروی انسانی متخصص و 
وجود منابع طبیعی  کشورهاگذاری مالک صنایع اروپا شد. در دیگر  آمریکا با این سرمایه درواقعفراهم کرد و 

گذاری گردد. سرمایه گذاری آمریکا و استحصال سود از این توانست موجب سرمایه می

توسط اروپا و عمدتًا انگلستان ایجاد شده بود، سوار گردید. وابستگی  قبالً ای که  سیاست روی زمینهاین 
های وابسته، نظام سیاسی  ساختاری در نظام اجتماعی آنان آغاز شده بود: دولت صورت بهجهان سوم  یکشورها

رویکرد تجاری در کشورهای  وابسته و شبه مدرن، نظام فرهنگی وابسته و شبه مدرن و نظام اقتصادی وابسته و با
تولید  ینهٔ زمکه  کاالهاشود صنعت و تکنولوژی برخی از  جهان سوم مستقر بود. رویکرد آمریکا موجب می اصطالح به

نماید.  تر باصرفهگذاری روی منابع ملی آنان را  منتقل شود و سرمایه آنجادر کشورهای جهان سوم را داشتند، به 
 یکشورهاها هم از این سیاست تبعیت کردند و ضمن بازسازی خود، نسبت به صدور صنایع خویش به  اروپائی

ت ورزیدند.جهان سوم مبادر

توسعه، اقتصاد توسعه و دیگر علوم  یشناس جامعهتحت عنوان  ییها رشتهشده بود و  تر یعلمجدید  توسعهٔ  یهٔ نظر
های آمریکائی به وجود آورد. به یمن نظام آموزشی جدید، اشتیاق مردم کشورهای جهان سوم به  وابسته را در دانشگاه

بود.  جاافتادهغرب منشأ رشد و توسعه است و باید توسعه را از آنان گرفت، کامًال  که ینابود.  شده ینهنهادتوسعه 
بود. وابستگی جهان سوم به  شده یرفتهپذتنها راه رشد، مدرن شدن است، تحت تأثیر نظام فرهنگی رسمی  که ینا

یکی از منابع رشد و  عنوان بهفکری و مغز،  یاستعدادهانمود. در نظر گرفتن  جهان اول و دوم، امری بدیهی می
داد که با مهاجرت به غرب،  جهان سوم این امکان را می بااستعدادهای وابسته، به جوانان  و تأسیس دانشگاه توسعه

جریان مدرنیزاسیون  کنندگان اداره ازجملهتوانستند  خود را به سرچشمه رشد و کمال برسانند. در این صورت خود می
توانستند با مهاجرت به  بودن را هم می کننده مصرفبودن و  یردستزآن خواری و خفیفی  ترتیب ینا بهشوند. 

با به دست گرفتن بخش بسیار  صدالبتهالبته و  که کنند جبران کشورهای غربی و قرار گرفتن در موضع تولیدکنندگان،
ریزان  جزئی و کوچکی از تولید هزاران هزار اقالم تمدنی غرب. پیچیدگی تمدن مدرن به حدی رسیده بود که برنامه
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توانستند آن احساس وابستگی و حقارت در مردم کشورهای جهان سوم را بعد از مهاجرت به حیرت  آنان می
تا انتهای عمر ره رو راه  را چه در غرب بماند و چه به کشور خود بازگردد یسوم جهان بااستعدادکنند و جوان  تبدیل
 ازند.خود س

 توسعهٔ توسعه یا مدرنیزاسیون توسط اندیشمندان عمدتًا آمریکائی دارای سه فاز در نظر گرفته شد:  برنامهٔ 
اقتصادی با صنعتی شدن و شهرنشینی مشخص  توسعهٔ اول یعنی  مرحلهٔ سیاسی.  توسعهٔ فرهنگی و  توسعهٔ اقتصادی، 

را هم کم کرد، خود صنعت را  وانتقال نقلهای  استفاده کرد و هزینه تر ارزانشود از نیروی انسانی  شود. حال که می می
صنعتی  یسوم جهانکشور  ترتیب ینا بهگیریم.  پی می جا همانرا در بریم و جریان تولید  می یسوم جهانبه کشور 

به مدیریت و فرهنگ غرب، خود را  تر یقعمضمن وابستگی  آنجاشود و مردم  شود، اشتغال در آن ایجاد می می
جهانی  داری یهسرماکنند؛ یعنی جزئی از نظام لیبرال  جزئی از نظام جهانی به سرکردگی آمریکا حس می یجتدر به
های غیر  شوند. الزم به ذکر است که خود تکنولوژی به سطوح مختلف تقسیم شده است. فقط تکنولوژی می

بودن  یردستزیعنی الزم است که وابستگی تکنیکی و ؛ راهبردی اجازه ورود به کشورهای جهان سوم دارند
لحاظ مراعات شود. کشورهای جهان سوم از این

فرهنگی در نظر گرفته شد؛ یعنی متقاعد کردن مردم کشورهای جهان سوم برای کنار  توسعهٔ دوم توسعه،  مرحلهٔ 
 یکشورها ،ترتیب ینا بهنوع سبک زندگی غربی.  گذاشتن فرهنگ و سبک زندگی بومی خود و وابسته شدن کامل به

رهبری آمریکا اگر جهان سوم مانند کشورهای جهان دوم در اروپا که بعد از جنگ جهانی دوم کامًال متقاعد شدند که 
را بپذیرند، رهبری واحد جهانی را خواهند پذیرفت. سکوالریسم و لیبرالیسم به معنی کنار گذاشتن هر نوع اعتقاد 

و احترام گذاشتن به هر نوع فکری، محور این  عقاید دیگران وچرای چون یبالهی و اعتقاد جزمی و پذیرفتن 
است. ریزی فرهنگی برنامه

سیاسی در نظر گرفته شد. این مرحله را با عنوان دموکراتیزاسیون یا دمکرات کردن  توسعهٔ سوم توسعه با نام  مرحلهٔ 
اقتصادی، اقتصاد کشورهای جهان سوم وابسته با ساختار صنعتی تمدن  ازلحاظخوانند. چنین تصور شد که وقتی  می

امور  ادارهٔ رسد که  مدرن شد و مردم متقاعد گردیدند که باید به همین سبک زندگی مدرن تن در دهند، وقت آن می
ساالری لیبرال قرار دادند  وابسته به عهده بگیرند. سازوکار این تحول سیاسی را هم مردم یفکرهاکشور را هم همین 

توانند هر کس که منطبق بر مصالح و  می یراحت به ،ترتیب ینا بهباشند.  و مدیریت آن می ها کاری یزهرکه خود عالم به 
را روی کار آورند. کند منافع ایشان فکر و عمل می

هجری شمسی در کشور ما با حضور برنامه ریزان آمریکائی آغاز شد. آنان با  ١٣٢٥ریزی از سال  نوع برنامهاین 
، تغییرات را در کشور ما آغاز کردند. این تغییرات بعد از کودتای ساله پنج بعدازآنو  ساله هفتهای ابتدا  تنظیم برنامه

، با شدت و ِحدت و با ایجاد پلیس مخفی مخوفی گرا یملنیروهای مذهبی و روشنفکران مرداد و کنار گذاشتن  ٢٨
اقتصادی و صنعتی شدن و  توسعهٔ سی هجری شمسی متمرکز بر  دههٔ تحت عنوان ساواک، به مردم تحمیل گردید. 

فرهنگی قرار دادند و به تغییر سبک زندگی مردم و عادت دادن آنان  توسعهٔ چهل را دوران  دههٔ پیش رفت.  ینیشهرنش
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های صنعتی، استفاده از وسایل خانگی جدید و غیره  به مصرف محصوالت صنعتی، مانند روغن نباتی، شوینده
 .و دموکراتیزاسیون لیبرال صورت گیرد سیاسی توسعهٔ پنجاه هم قرار بر این بود که  دههٔ پرداختند. در 

و در شهرها بین وابستگان به دربار و  ییروستاو  شهری ینبهای شبه مدرنیزاسیون انگلیس، شکاف طبقاتی  برنامه
ها از رونق اقتصادی بیشتری  دولت و غیر وابستگان را به وجود آورد. اقتصاد متکی به تجارت بود و بازار و بازاری

به علت فقر اکثریت مردم ایران شکاف بین فقیر و غنی نسبت به گذشته نمود چندان متفاوتی  ، امادبرخوردار بودن
کنند و از این تعداد هم در  درصد از مردم در شهرها زندگی می ١٠تا  ٥های قبل از صنعت معموًال  نداشت. در نظام

 ؛کنند مردم در فقر زندگی می همهٔ  درواقع). Sjoberg: 1962, p110شوند ( باال محسوب می طبقهٔ همین حدود 
های طبقاتی پیدا  بعد از ورود صنعت و گسترش تجارت شکاف اما ،نشینی خبری نیست از مظاهر حاشیه ،ینبنابرا
 ٥هجری شمسی صورت گرفته حدود  ٥٠ دههٔ نماید. طبق تحقیقاتی که در  نشینی هم رخ می شود و حاشیه می

ذکر  ١٣٢٠نشینی خود را قبل از سال  ، زمان شروع مهاجرت منجر به حاشیهنشینان حاشیه یخانوارهادرصد از 
در عهد  یژهو بهبعد از انقالب مشروطه،  دورهٔ شرح داده شد در  که ینحو به). ٤١ص ، ١٣٦٩اند (زاهد زاهدانی،  کرده

 ، ساختارهای زیر بنائی برای به وجود آمدن این پدیده در جامعه شکل گرفت.رضاشاه

نشینی است. ساختارهای متمرکز از زمان تصویب  نظریه تحقیق بیان شد که تمرکزگرائی منشأ حاشیهدر بخش 
با تأسیس نیروی نظامی متمرکز و دولت  رضاشاهقانونی پیدا کرد و با روی کار آمدن  یربنایزقانون اساسی مشروطه 

تمرکزگرا تنظیم شد. امکانات  صورت بهقاهِر تمرکزگرا، ساختارهای این تمرکزگرائی عملیاتی شد. روابط اجتماعی 
 ، اماثار این تمرکزگرائی در جمعیت خود را به شکل ضعیفی نشان دادآ ترتیب ینا بهتمرکزگرا توزیع گردید.  صورت به

آمریکائی در کشور، این تحوالت به شکل بارزتری در جمعیت  توسعهٔ های  پس از اجرائی و عملیاتی شدن برنامه
های توسعه در کشور جاری شده است طبق تحقیق  اولین فاز برنامه درواقعسی که  دههٔ نمود پیدا کرد. در انتهای 

 ٤٠ دههٔ نشین شروع به مهاجرت کردند. این رقم در انتهای  حاشیه یها خانوادهدرصد از  ٣٠در باال حدود  شده یانب
 دهد. ) ارقام فوق را نشان می١در صد رسید. جدول ( ٦٥به بیش از 

 اهواز، بندرعباس، بوشهر، شیراز، کرمان و همدان به شهر یشهرها درمجموعنشینان  ): سال شروع مهاجرت حاشیه١جدول (

 مالحظات درصد تعداد خانوار زمان مهاجرت
 ان شهر شیرازنشین حاشیه یرازغ به ٩/٤ ٤١ ١٣٢٠پیش از سال 

  ٨٩/٧ ٦٦ ١٣٣٠تا  ١٣٢١سال 
  ٨٦/٣٠ ٢٥٨ ١٣٤٠تا  ١٣٣١سال 
 برای شهر اهواز ١٣٥١با احتساب سال  ٣٥/٥٦ ٤٧١ ١٣٥٠ تا ١٣٤١سال 

  ٠٠/١٠٠ ٨٣٦ جمع
 ).٤. جدول (٤١ صفحهٔ : ١٣٦٩مأخذ: زاهد زاهدانی، 
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شهر ایران قبل از انقالب اسالمی بیشترین تعداد مهاجرت منجر به  ینتر بزرگپایتخت و  عنوان بهتهران 
نشینان تهران، نتایج نهائی آن منتشر نشد (زاهد  انجام تحقیقی در مورد حاشیه باوجود ، امانشینی را داشت حاشیه

) ١های توسعه در جدول ( رفتن برنامه ها با پیش ). به هر صورت روند افزایش مهاجرت٢ص ، ١٣٥٦زاهدانی، 
 است. شده  داده نشان یخوب به

گاه بود و  توسعهٔ از مخاطرات برنامه  چونپنجاه، شاه  دههٔ در  کرد، زیر بار  تهدید مینیز قدرت او را سیاسی آ
 جمهور یسرئها و فشار کارتر  ییآمریکا زور بهسیاسی  توسعهٔ  برنامهٔ که شاه کرد،  یرهاییتأخرفت. با  اجرای آن نمی
به  یت،درنهاارشاد آغاز گشت و  ینیهٔ حسبا برگزاری جلساتی انتقادی در انستیتو گوته و  ١٣٥٥از سال  ،وقت آمریکا

ها انجامید. اهداف انقالبیون در شعارهای اصلی  انقالب اسالمی با حضور میلیونی ملت مسلمان ایران در خیابان
االالله، استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی و نه  الالهو  اکبر اللهها، غیر از مرگ بر شاه،  حضور در خیابان یروزها

سالمی بود.ا شرقی نه غربی جمهوری

خواهند  اند و می آمریکائی، قد علم کرده المللی ینبدارند که ایرانیان در مقابل نظام  چنین اشعار می شعارهااین 
. آنان در تدارک نوع جدیدی از نظام سیاسی هستند که به روند نمی شورویو آمریکا استقالل داشته باشند و زیر یوغ 

ملت ایران در  ارادهٔ ای از  توانست نشانه می درواقع شعارهاگویند. این  ساالری دینی یا جمهوری اسالمی می آن مردم
 ارادهٔ جهان اول و دوم و به  یشورهاکهای آمریکائی و دیگر  ای باشد که با سرمایه پایان بر نوع توسعه نقطهٔ گذاشتن 

های آمریکائی و به دنبال آنان  مناسبت مشاوران و مستشاران و شرکتهمین شده بود. به  عملیاتیآنان در ایران 
از جانب صدام حسین برای سرنگون کردن این نظام  امانی یبکردند و ایران را به دست جنگ  کوچاروپائی از ایران 

بتواند این  که یناجدید انقالبی سپردند. حدود ده سال به جنگ گذشت. بعد از ناامید شدن نظام استکبار جهانی از 
.و اجرا شد که جنگ را پایان داد سازمان ملل تصویب ٥٩٨ قطعنامهٔ کند  کن یشهرنظام انقالبی را 

ایران، دو نظر پیش آمد.  توسعهٔ رشد و  یگرد عبارت بهو  های جنگ برای بازسازی خرابی آمده یشپدر مباحثات 
استقاللی آنان و یا برهم زدن آنان و تنظیم ساختاری جدید با توجه به اصول و  ادارهٔ حفظ ساختارهای گذشته و 

پذیرفته نشد و طرح اول عملیاتی  یشنهادشدهپهای  دومین نظر به علت نارسا بودن طرح متأسفانههای اسالمی.  ارزش
ریزی شود و  های اسالمی اصالحاتی برنامه شد. کافی بود با حفظ ساختارهای از قبل باقی مانده با توجه به ارزش

کسانی که طرفدار حفظ ساختارهای موجود بودند  متأسفانه اما ،باشیم ساختارهابعد از چند سال شاهد تغییر آن 
توانند جای شاه را بگیرند و ضمن حفظ همان  چنین اندیشیدند که خودشان می ، بلکهبه حفظ آنان کوشیدند تنها نه

 اند شده  یمتنظ یا گونه بهخود ساختارها  که یناعمل درباری، اسالمی و ملی عمل کنند. غافل از  یجا بهها  مناسبت
آنان بچرخانند،  ارادهٔ  برحسبهای خارجی باشند و امور را  به فکر سرمایه که یناای برای دست اندرکاران جز  که چاره
.گذارد باقی نمی

ها  دولت همهٔ بعد از انقالب تالش زیادی برای کوچک کردن دولت و سپردن کارها به دست مردم سعی  هرچند
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و نوع ساختار اقتصادی  اما و به نسبت کوچک شده است، یجتدر بهحجم بخش دولتی  که ینباا ما، ابوده است
ریزی کل کشور که تمرکزگراست بخش خصوصی را هم متمرکز و یا حتی متکی به دولت تنظیم نموده است.  برنامه

روند مهاجرت از مناطق کمتر برخوردار  ،ینبنابرا ؛حفظ ساختارهای گذشته در کل یعنی تن دادن به تمرکزگرائی
آزاد  یروهایننشینی نیز رو به رشد گذاشت و  حاشیه ،ترتیب ینا بهمراکز برخوردار همچنان ادامه یافته است.  یسو به

 آن را شدت بخشیدند. شده بعد از انقالب در داخل ساختارهای قبل آثار

نشین و بهبود بخشیدن به شرایط و کیفیت زندگی آنان موجب شد تا بهسازی  در ابتدا بازسازی مناطق حاشیه
یافته است. دیگر  ارتقانشین بسیار  رو ظاهر مناطق حاشیه صورت گیرد و بهداشت در این مناطق بهبود یابد. ازاین

با توجه به امکانات شهری، هنوز مناطقی که از  ، اماخورد بسیار کمی به چشم می آباد یحلبو کارتن آباد و  ینیکپرنش
اصالح نشده باشند  ساختارهاشود. وقتی  آیند، مشاهده می می حساب بهنشین  این امکانات محروم هستند و حاشیه

 نشینی درمان شود. تغییر یابند تا حاشیه ناپذیر است. باید ساختارها و روش توسعه افزایش این پدیده اجتناب

نویسنده، وضعیت تمرکزگرائی در کشور را از  گذشتهٔ های  و بررسی مرکز آمار ایران آمارهای ادامه با توجه بهدر 
 کنیم. گزارش می ١٣٩٠ تا ١٣٥٥سال 

، بررسی »١٣٧٥ تا ١٣٥٥ایران از سال  نگاهی کالن به مهاجرت و توزیع جمعیت در« مقالهٔ در 
، بخش عمومی یا دولتی ١٣٦٥تا  ١٣٥٥دهد که در دهه اول، یعنی  در کل کشور نشان می یادشدههای  سرشماری

ثابت مانده است. بر اساس  یباً تقرتعداد شاغالن بخش خصوصی  که یدرحال یافته یشافزابرابر  ٥/٢به میزان 
های دولتی است و به همین  ها مکان جذب عمده شغل ، تهران و مرکزهای استانهستندقوانین موجود که تمرکزگرا 

این نقاط رهسپار  یسو بهنقاط تمرکز امکانات  یسو بهدلیل جمعیت نیز به دنبال دستیابی به امکانات موجود 
طوری که تهران که مرکز عمده تمرکز ، میزان جذب مهاجران است کننده یینتعاند. شدت تمرکز در این نقاط  شده

اند. در دهه  ها محل جذب مهاجران بوده است بیشترین مهاجر را به خود جذب کرده است و سپس مرکز استان
قبل ادامه نیافت و با گسترش بخش خصوصی تا حدی از شدت  صورت بهند ، این رو١٣٧٥تا  ١٣٦٥دوم، یعنی 

واقع  مؤثرهجوم مهاجران به شهر کاسته شده است. عامل مهمی که در این دوره بر توزیع جمعیت و مهاجران 
متمرکز  صورت بهبا توجه به افزایش کارفرمایان،  شده افزایش جمعیت بوده است. در این دوره بخش خصوصی

رشد جمعیت سبب تمرکز مهاجران در نقاط برخوردار از امکانات شغلی  افزون برگسترش پیدا کرده و این عامل 
های کشور به یکسان از قاعده  همه استان یادشدهدر دو دوره  که ینا ذکر قابلبیشتر یعنی شهرها شده است. نکته 

. تفاوت میزان است ها آناند که به دلیل یکسان نبودن میزان تمرکز امکانات اجتماعی  پیروی نکرده شده مطرح
ها از امکانات موجود و عوامل خارجی نظیر جنگ و پیامدهای مرتبط با آن در ایجاد این  استان یمند بهره

 .)١٣٨٥باشند (زاهد زاهدانی،  می مؤثر یادشدهناهماهنگی 

درصد به شاغالن بخش  ٤/٦دهد که در مقایسه با سرشماری قبل  کشور نشان می ١٣٨٥سرشماری سال 
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درصد از کل  ٦/٧٣ یادشدهدرصد از شاغالن بخش عمومی کاسته شده است. در سال  ٦٦/٤و خصوصی افزوده 
 ١٣٧٥این درصدها برای سال  که یدرحالدولتی فعالیت دارند درصد در بخش  ٥/٢٤شاغالن در بخش خصوصی و 

درصد را نشان  ٦١/٠که کاهشی معادل  سیستان و بلوچستان جز استاندرصد بوده است.  ٢٠/٢٩و  ٢/٦٧به ترتیب 
وزستان و های کشور شاهد افزایش شاغالن در بخش خصوصی هستیم. سه استان سمنان، خ دهد، در همه استان می

درصد  ٥٤/١٠درصد و  ٠٦/١١درصد،  ٠٥/١٢اند و به ترتیب  تهران بیشترین افزایش را در این بخش تجربه کرده
و آذربایجان شرقی و همدان کمترین افزایش را نشان  یاریو بختهای چهارمحال  استان که یدرحالاند  افزایش داشته

 ٣٠/٢ها بین  اند. سایر استان درصد افزایش یافته ٨٦/١درصد و  ٨٥/١درصد،  ٠٦/٠استان به ترتیب ؛ این سه اند داده
 اند. را تجربه کردهخصوصی  درصد افزایش شاغلین در بخش ٦٤/٩درصد تا 

درصد افزایش داشته  ٥/٦در مقایسه با سرشماری قبل میزان کارفرمایان بخش خصوصی  ١٣٨٥سرشماری در 
درصد افزایش  ٥٤/٩تا حداکثر  ٨٦/١ها بین حداقل  سرشماری کارفرمایان بخش خصوصی استاناست. در این 

درصد بیشترین افزایش و استان گیالن با  ٤٢/٨و  ٥٨/٨های تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب با  اند. استان یافته
تا  ٣/٤فرمایان بخش خصوصی بین ها کار درصد کمترین میزان افزایش را نشان داده است. در سایر استان ٨٧/١
 اند. یافته درصد افزایش ٣١/٨

 دهنده نشانبا سرشماری قبل  یسهدر مقا ١٣٨٥همین سرشماری مقایسه درصد کارکنان مستقل در سال در 
زنجان تا در استان  ٨١/٦های مختلف افزایشی بین حداقل  استان .استدرصدی در کل کشور  ٢٢/١٣افزایش 

 اند. استان کرمانشاه را تجربه کرده درصدی در ٤٦/٢٤

های  همه استان نشان از کاهش در ١٣٨٥و  ١٣٧٥در سرشماری سال  بخش عمومی یرانبگ حقوقمزد و مقایسه 
 و دردرصد  ٥٥/١١دارد. در استان زنجان و بلوچستان  یستانس وو بختیاری  چهارمحالهای  جز در استانکشور، 

. در استان استهای مختلف  درصد کاهش اتفاق افتاده است که بیشترین کاهش در بین استان ٠١/١٠استان سمنان 
شود که کمترین درصد کاهش را تجربه  درصد کاهش مشاهده می ١٣/٠درصد و استان قم  ٧٨/٠آذربایجان شرقی 

درصد و در استان سیستان و  ١٧/١زایش این دسته از شاغالن در استان چهارمحال و بختیاری اند. درصد اف کرده
 ١های  اند (جدول درصد را نشان داده ٩٥/٩درصد تا  ٥٣/١ها کاهشی بین  . سایر استاناستدرصد  ٩٥/١بلوچستان 

 .)، ضمیمه٢ و

درصدی  ٤/٤افزایش  دهنده نشان ١٣٨٥خصوصی کل کشور در سرشماری  بخش یرانبگ حقوقمزد و بررسی 
درصد) و استان همدان  ١٩/٢٢؛ استان بوشهر بیشترین میزان کاهش (استسال قبل  ١٠در مقایسه با سرشماری 

زان افزایش درصد) را تجربه کرده است. در همین سرشماری استان فارس کمترین می ٠٩/٠کمترین میزان کاهش (
اند. بر این اساس تمرکزگرایی در  درصد) را نشان داده ٠٢/٩درصد) و استان گیالن بیشترین میزان افزایش ( ٠٥/٠(

 بعضی افزایش یافته است. ها کاهش و در بعضی استان
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 های تهران، گیالن، کرمان و چند استان در مقایسه با سرشماری قبل در استان ١٣٨٥درصد مهاجران در سال 
 استجذب چشمگیر مهاجران در مرکز کشور، تهران،  توجه قابلاست. نکته  یافته  کاهشها  افزایش و در غالب استان

.است خصوصی و عمومی نیز که مرکز تمرکز امکانات شغلی در بخش

 ٦٨/٠افزایش  دهنده نشانانجام شده است  ١٣٨٥سال پس از سرشماری  ٥که به فاصله  ١٣٩٠سرشماری  
استان کشور  ١٨درصدی بخش خصوصی کشور در مقایسه با سرشماری دوره قبل است. کل شاغالن این بخش در 

اهش داشته است که بیشترین میزان درصد ک ١٠/٢اند. آذربایجان غربی  استان کشور کاهش یافته ١٢افزایش و در 
درصد) را تجربه  ٨/٤های کشور بوده است و استان کهکیلویه و بویراحمد بیشترین افزایش ( کاهش در بین استان

شود و از  درصدی کارفرمایان در بخش خصوصی کشور مشاهده می ١٢/٥کرده است. در این سرشماری کاهش 
درصد) و استان گلستان کمترین  ٩٣/٦بلوچستان بیشترین میزان کاهش (های مختلف، استان سیستان و  میان استان

درصدی کارکنان  ٨٣/٠اند. همچنین کل کشور با کاهش  درصد) نشان داده ٥٦/٢کاهش را در این سرشماری (
اند.  های کشور نیز با کاهش کارکنان در این بخش روبرو شده مواجه شده و غالب استان ١٣٩٠مستقل در سال 

 ٥٩/٠درصد) و کمترین کاهش در استان اصفهان ( ٠٣/٨ن میزان کاهش در استان چهارمحال و بختیاری (بیشتری
درصد) ٢٢/٥درصد) و بیشترین افزایش در استان سمنان ( ٠٥/٠. حداقل افزایش در استان قزوین (استدرصد) 
شود. یمشاهده م

 ٥٠/٣سال قبل  ٥در مقایسه با سرشماری  ١٣٩٠بخش دولتی کل کشور در سرشماری  یرانبگ حقوقمزد و 
درصد) و کمترین کاهش در استان  ٦٢/٨اند. در این دوره بیشترین کاهش در استان بوشهر ( درصد کاهش یافته

شده است. درصد) مشاهده ٧٢/٠اردبیل (

خصوصی به میزان باالیی افزایش یافته است. بر این  بخش یرانبگ حقوقدرصد مزد و  ١٣٩٠سرشماری در 
درصد افزایش یافته است.  ٤٦/١٤سال قبل  ٥اساس تمرکزگرایی در کل کشور در بخش خصوصی در مقایسه با 

افزایش  دهنده نشانهای کشور افزایش این گروه مشاهده شده است که  همچنین در این دوره در تمام استان
درصد) و  ٨٨/٥. استان سیستان و بلوچستان کمترین میزان افزایش (استهای کشور  ر تمام استانتمرکزگرایی د

این بخش را نشان داده است. درصد) در ٥٨/٢٦استان بوشهر بیشترین میزان تمرکزگرایی (

 حال ینباا .سال قبل میزان مهاجرت در کل کشور کاهش یافته است ٥مقایسه با  در ١٣٩٠سرشماری سال در 
در استان تهران و چند  که یدرحالبوشهر، سمنان و چند استان دیگر افزایش یافته است  مانندهایی  این میزان در استان

 علت ینا بهاند.  از مهاجران به استان تهران مهاجرت کرده یفراوانهمچنان تعداد  یول ،استان دیگر کاهش یافته است
های قزوین و گلستان در سرشماری سال  به سه استان تفکیک شده است و استان ١٣٨٥استان خراسان در سال  که

اند. در این بررسی مقایسه نشده ،اند اضافه شده ١٣٩٠و استان البرز در سرشماری  ١٣٨٥

های  در همه استان ١٣٨٥ر سرشماری سال توان گفت: د می ٩٠تا  ١٣٨٥های بین  برای سال یبند جمعیک در 
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در مقایسه با سرشماری قبل به شاغالن بخش خصوصی افزوده و از شاغالن جز استان سیستان و بلوچستان،کشور، 
بخش عمومی کاسته شده است. بیشترین میزان افزایش در سه استان سمنان، خوزستان و تهران مشاهده شده است. 

در مقایسه با سرشماری قبل میزان کارفرمایان بخش خصوصی نیز افزایش یافته است.  هسال دهدر این دوره زمانی 
شود  اند. از اطالعات موجود چنین دریافت می های تهران و سیستان و بلوچستان بیشترین افزایش را تجربه کرده استان

 ازجمله،ها و  در بخش خصوصی در بعضی استان ی، ولکه از میزان تمرکزگرایی در بخش دولتی کاسته شده است
استان تهران و سیستان و بلوچستان تمرکزگرایی در بخش خصوصی شدت گرفته است. همچنین در بعضی از 

شود. در این دوره درصد  ها با افزایش درصد کارکنان مستقل کاسته شدن از میزان تمرکزگرایی مشاهده می استان
تان کرمانشاه بیشترین افزایش و در استان زنجان کمترین شدت افزایش را داشته است. همچنین کارکنان مستقل در اس

و بختیاری و  چهارمحال یها در استاندر همین دوره با افزوده شدن بر درصد کارکنان بخش عمومی یا دولتی 
ا دوره قبل شدت یافته است.این دو استان در مقایسه ب سیستان و بلوچستان تمرکزگرایی در

افزایش یافته است. این روند در بین  ١٣٨٥خصوصی در کل کشور در سرشماری  بخش یرانبگ حقوقو مزد 
استان بوشهر کاهش  ؛ ازجمله،ها در بعضی استان که یدرحالهای مختلف کشور به این صورت ادامه نیافته و  استان
شود در استان گیالن افزایش این گروه از شاغالن نشان داده شده است. بر این اساس  مشاهده می یتوجه قابل

بعضی افزایش یافته است. ها کاهش و در تمرکزگرایی در بعضی استان

های تهران، گیالن، کرمان و چند استان دیگر افزایش و در غالب  به استان ١٣٨٥جذب مهاجران در سال 
یافته است. ها کاهش استان

های کشور نیست.  همراه با افزایش آن در همه استان ١٣٩٠افزایش سهم بخش خصوصی کشور در سرشماری 
سهم  که یدرحالمثال  برای ؛اند ها در این دوره با کاهش و تعدادی با افزایش این سهم روبرو شده تعدادی از استان

کهکیلویه و بویراحمد افزایش یافته است. کاهش سهم کارفرمایان  استاناستان آذربایجان غربی کاهش یافته سهم 
ساله کاهش  ٥. کل کشور در این دوره استبخش خصوصی کشور حاکی از کاهش میزان تمرکزگرایی در این بخش 

اند. بیشترین  های کشور نیز با کاهش شاغالن این بخش روبرو شده کارکنان مستقل را تجربه کرده و غالب استان
بخش دولتی کل کشور در  یرانبگ حقوقمیزان کاهش در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاده است. مزد و 

در  که یدرحال استور ای از کاهش میزان تمرکزگرایی در بخش دولتی کش اند که نشانه کاهش یافته یادشدهسرشماری 
روند رو  دهنده نشانافزایش یافته است که  یتوجه قابلبخش خصوصی به میزان  یرانبگ حقوقاین دوره سهم مزد و 

های کشور افزایش این دوره در تمام استان که ینا توجه قابل. نکته استبه گسترش تمرکزگرایی در بخش خصوصی 
 .است ی کشورها در تمام استان افزایش تمرکزگرایی دهنده نشاناین گروه مشاهده شده است که 

، ١٣٩٠شود. در سرشماری سال  بوشهر مشاهده می استانبیشترین میزان تمرکزگرایی در بخش خصوصی در  
بوشهر،  یراز ؛هایی این میزان در استان که یدرحالمیزان مهاجرت نسبت به دوره قبل در کل کشور کاهش یافته است و 
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ها دیگر کاهش یافته است. هرچند در این دوره  سمنان و چند استان دیگر افزایش یافته است در بعضی از استان
از مهاجران به استان تهران مهاجرت  یفراوانهمچنان تعداد  یول ،شود میکاهش درصد مهاجران به استان تهران دیده 

 اند. دهکر

افزایش این گروه از شاغالن در کل  دهنده نشان یادشدههای  مقایسه درصد شاغالن بخش عمومی در سرشماری
در سه دوره بعدی از سهم این گروه  که یدرحال. است ١٣٥٥در مقایسه با سرشماری ، ١٣٦٥کشور در سرشماری 

نسبت به سرشماری  ١٣٦٥بخش عمومی در بخش خصوصی کل کشور در سرشماری  برخالفکاسته شده است. 
افزایش یافته است. در بخش  ١٣٩٠تا  ١٣٧٥های  سهم این گروه از شاغالن کاهش و در سرشماری ١٣٥٥

شود که سبب افزایش  رشد سهم کارفرمایان بخش خصوصی مشاهده می ١٣٨٥تا  ١٣٥٥خصوصی از سرشماری 
خصوصی در این دوره زمانی شده است و سپس در آخرین سرشماری کاهش سهم این گروه  تمرکزگرایی در بخش

مداوم  طور بهشود که نشان از تمرکززدایی در بخش خصوصی کشور دارد. افزایش درصد کارکنان مستقل  مشاهده می
 .است مطلب قبلی ییدکنندهتأدهد که  می را نشان از سرشماری اول تا آخر کمی تمرکززدایی در بخش خصوصی

تواند  افزایش کارکنان مستقل و کاهش کارفرمایان در آخرین سرشماری که می که ینا باوجود که ینانکته مهم  
کاهد.  بخش خصوصی تا حدی از این امید می یرانبگ حقوقنویدبخش تمرکززدایی باشد مشاهده نوسانات مزد و 

 مجدداً سهم کل کشور از این گروه که در دوره دوم نسبت به دوره اول کاهش یافته در سرشماری دوره دوم تا آخر دوره 
رسد. می حد خود روندی صعودی یافته و در آخرین دوره به بیشترین

در کل کشور. ١٣٩٠تا  ١٣٥٥های  خصوصی در سرشماری): مقایسه درصد شاغالن بخش عمومی و ٢جدول (

سرشماری درصداستان
١٣٥٥

سرشماری 
١٣٦٥

سرشماری 
١٣٧٥

سرشماری 
١٣٨٥

سرشماری 
١٣٩٠

کل 
کشور

بخش یرانبگ حقوقمزد و 
عمومی

٠٣/٢٣ ٥٤/٢٤ ٢/٢٩ ٣٦/٣٠ ٨/١٦

بخش
خصوصی

کل بخش
خصوصی

٢٤/٧٤ ٥٧/٧٣ ٢/٦٧ ٦/٦٥ ٧/٨٢

 ٠٤/٥ ٤٧/٧ ٦/٣ ٦/٢ ٤٨/١ کارفرما
٠٦/٤٠ ٩٧/٣٥ ٦٨/٣٥ ٦٧/٤٢ ٣٩/٣٥ کارکن مستقل

مزد و 
یرانبگ حقوق

٢٤/٤١ ٧٩/٢٦ ٤/٢٢ ١٤/١٦ ٤/٣٧

 صورت بهاز انقالب اسالمی تمرکزگرایی در کل کشور پس خالصه  طور بهشود که  ) مشاهده می٢(جدول در 
:بوده است زیر در حال تغییر و تحول
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افزایش و در  ١٣٦٥تا  ١٣٥٥بخش عمومی، در دهه  یرانبگ حقوقتمرکزگرایی در بخش دولتی، مزد و  )الف
روند  ،این دوره زمانی دردرنهایت  ،اینبرکاسته شده است؛ بنا ١٣٩٠تا  ١٣٨٥و  ١٣٨٥تا  ١٣٧٥های  دهه

کل کشور میل به کاهش دارد. در این بخش در تمرکزگرایی

 ١٣٩٠تا  ١٣٧٥کاهش و سپس از سرشماری  ١٣٦٥تا  ١٣٥٥سهم بخش خصوصی در فاصله سرشماری  )ب
است. افزایش یافته

افزوده شده است که بر شدت تمرکزگرایی این بخش پیوسته ،به سهم کارفرمایان این بخش در کل این دورهج) 
ت.اسافزوده 

کاهش و سپس در  ١٣٧٥افزایش یافته است و در سرشماری  ١٣٥٥-٦٥سهم کارکنان مستقل که در دهه  )د
این وضعیت از تمرکزگرایی در بخش یتدرنهاافزایش یافته است و  ١٣٩٠و  ١٣٨٥های  سرشماری

 .ستا خصوصی کاسته

کاهش و سپس از سرشماری  ١٣٦٥تا  ١٣٥٥بخش خصوصی از سرشماری  یرانبگ حقوقمزد و سهم  )ـه
سبب شدت یافتن تمرکزگرایی در بخش خصوصی شده است. افزایش یافته است که ١٣٩٠تا  ١٣٧٥

در کل کشور در بخش دولتی کاهش یافته  ١٣٩٠رسد که تمرکزگرایی در سال  اساس این اطالعات به نظر میبر 
دهد که تنها تغییری که بعد از  در بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. این مطلب نشان می که یدرحالاست 

انقالب در ساختار اشتغال کشور که آن را شاخص روابط اجتماعی در نظر گرفتیم، ایجاد شده است، انتقال 
بخشی  درواقعصوصی دانیم که این بخش خ می هرچندتمرکزگرائی از بخش دولتی به بخش خصوصی بوده است. 

اگر قبل از انقالب یک امضای  ،یگرد عبارت به؛ شود و به خرج دولت اداره می استوابسته به دولت  شدت بهاست که 
ساختار  اما طالئی افزایش یافته است، یامضاءهاچرخاند، امروز تعداد این  طالئی وجود داشت که کل اقتصاد را می

مراکز تمرکز  یسو بهاین تحقیق مهاجرت  یهٔ نظرتوان گفت بر اساس  می یجهدرنتهمان ساختار تمرکزگراست. 
نیز رو به افزایش بوده است. نشینی حاشیه یجهدرنتزایش یافته و فامکانات ا

درصد، اهواز  ٣٣در صد، کرمانشاه  ٥/٣٨نشینان کرج  تعداد حاشیه ١٣٩٥سرشماری سال آمارهای اساس بر 
برآورد شده است.  شان یشهردرصد از کل جمعیت  ٢٠درصد و اصفهان  ٢٠درصد، تهران  ٢٨درصد، تبریز  ٣٠

 یدرصدها درواقعیافته است  ارتقانشینان به نسبت قبل از انقالب  گفته شد وضعیت مسکن حاشیه که ینابا توجه به 
که از امکانات کافی در مقایسه با  است شهرهااین  یرنشینفقذکر شده در باال درصد جمعیت ساکن در محالت 

در قبل از انقالب  آنچه برعکس همنشینی  های مقابله با حاشیه های شهر برخوردار نیستند. سیاست دیگر قسمت
آنان به بازگشت به موطن خویش بود، مدارا و  وادار کردننشینی از طریق  شد که امحاء حاشیه مشاهده می
.است نشینان حاشیه یتوانمندساز
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 گیري بندي و نتیجه جمع
ما تمرکزگرائی روابط  جامعهٔ نشینی و بسیاری دیگر از مفاسد اجتماعی در  حاشیه یشهٔ ر ،گفته شد آنچهتوجه به با 

شد. برای  سازی یادهپتمدن مدرن در ایران  قافلهٔ از  یافتادگ عقببرای توسعه و جبران  ساختارهااجتماعی است. این 
قاجار در  دورهٔ های توسعه روند آن را مرور کردیم. گفتیم ساختارهای تمرکزگرا از انتهای  سیاست شناسی یبآس

متمرکز، در اختیار  یساختارهاپهلوی با زور تنظیم و مستقر گردید. کاِر این  دورهٔ ریزی شد و در  ما برنامه جامعهٔ 
های آنان  . وقتی سرمایهاستگذاری آنان در ایران  رار دادن امکانات کشور از طریق سرمایهآمریکا ق ویژه بهو  بیگانگان

است که عنان اختیار  آنگاهشود و  برای نظارت و صیانت از سرمایه هم مطرح می وحقوق حقآمد به دنبال آن 
آثار سوء  که آنبر افزون سوزانند خارج خواهد شد.  مدیریت کشور از دست کسانی که دل برای استقالل کشور می

ریزی  کار رفتن به سمت برنامه چارهٔ . پس استنشینی هم  نظیر حاشیه ییفسادها ،های تمرکزگرا این نوع مدیریت
 ر است.در کشو یرمتمرکزغو  زا درونبومی، 

دانند  می که یناهای کالن کشور را به دست دارند، با توجه به  تنظیم سیاست یدار سکانرهبر معظم انقالب که 
رشد  های یزیر برنامهاند از لفظ توسعه در  کند، فرموده آمریکائی مشکالت ما را دوچندان می توسعهٔ های  برنامه

های رشد نظام جمهوری اسالمی به کار رود. پیشرفت در نظام جمهوری  استفاده نشود و عنوان پیشرفت برای برنامه
ها و اخالق اسالمی شکل گیرد و هدف آن رسیدن به تمدن نوین اسالمی باشد. به  باید بر مبنای ارزش اسالمی می

فرمان تأسیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را صادر کردند و رئیس و  ١٣٩٠سال همین منظور ایشان در 
حدود سه هزار تن از متفکرین و متخصصان و  یریکارگ بهاعضای شورای عالی آن را منصوب نمودند. پس از 

محققان تهیه شده است.  استفادهٔ  قابل صفحهاین تحقیقات در نود هزار  یجهٔ نتو چند هزار جوان فرزانه  نظران صاحب
های پیشرفت و افق  این مرکز سندی را تنظیم کرد که اهم مبانی و آرمان ١٣٩٧کاری، در مهر سال  پشتوانهٔ با این 

عمومی گذاشته شده و یک  ینظرخواهری به کند. این سند توسط رهب آینده را ترسیم می دههٔ مطلوب کشور در پنج 
برای نهائی کردن آن در نظر گفته شده است. این سند قرار است از آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی  دوسالهمهلت 

 .ایران پیشرفت را تعیین نماید اجرا شود و خطوط اصلی حاکم بر الگوی اسالمی

رشد جمهوری اسالمی، با  ینهٔ درزمسال گذشته  ودو چهلرفته در مدت های صورت گ غیاب این الگو تالشدر 
 و های موجود در کشور و جهان . تاکنون با توجه به زمینهاستتا حدودی قابل دفاع  وارد شده بر آن یفشارهاتوجه به 
قاجار  دورهٔ اجرا شده در  توسعهٔ های  برنامه منیُ  به جهانی نظام به اقتصادی و فرهنگی اجرائی، نظام سه های وابستگی

 تر عقبهای اقتصادی و فرهنگی از بخش سیاسی  های اجرا شده برای پیشرفت، در بخش و عمدتًا پهلوی، برنامه
ساالری دینی، استقالل خود را به  است. در بخش سیاسی جمهوری اسالمی ایران توانسته با حاکم کردن نسبی مردم

های  در این بخش هم هنوز وابستگی هرچندتصمیم بگیرد.  بر اساس مصالح ملی دست آورد و خود برای خویش
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 که ینا باوجودهای فرهنگی و اقتصادی،  در بخش، اما ی سیاسی وجود داردها سازمانفکری برخی از فعاالن و 
 .گیر، هنوز راه نرفته بسیار است های چشم پیشرفت

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت خط رشد کشور بر ریل اسالمی ایرانی  سالهٔ است با تصویت سند پنجاه امید 
 تمدن نوین اسالمی هموار گردد. یسو بهخود قرار گیرد و راه برای رفتن 
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