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چکیده

جامعه ایران در دوره معاصر خود مانند دیگر جوامع تغییرات شگرفی را از بعد جمعیتی تجربه کرده
است .شش برابر شدن میزان نفوس در کمتر از یک قرن و تبدیل شدن جامعه ایران از جامعه عمددتا
روستایی و عشایری به جامعهای با جمعیت باالی هفتاد و پنج درصد شهری بر اثر بدی سدابهه تدرین
مهاجرتهای داخلی ایرانیان در نیم قرن اخیر از جمله این تغییرات شگرف با آثار بلندمدت و بی مانند
است .این حجم رشد و مهاجرت جمعیت را میتوان متدأثر از مدرنیزاسدیون ،شدرایط جدیدد جهدانی و
سیاستهای حکومتهای معاصر ایران در راستای همسویی و یا یافتن پاسخی درخور در مواجهده بدا
این شرایط دانست .هر حکومتی برای سیاستگذاری صحیح در حوزه جمعیتی بیش و پیش از هر چیدز
نیازمند داشتن درک دقیهی از وضعیت حال و آینده جمعیت است .وضعیت حال بدر مبندای آمدارگیری
قابل شناخت است اما جهت پیش بینی آینده جمعیت نیازمند دانستن روندهای بلندمدت در این حدوزه
هستیم .هدف مهاله حاضر ،درک ریشهها و شناسایی روندهای مهاجرت داخلی ایران بر مبنای تجزیده
و تحلیل آمارهای موجود ،میزان تأثیر سیاستهای دولتها بر این روندها و نهایتا ارائه چشم اندازی از
وضعیت مهاجرتی کشور بر مبنای تحلیل روندها جهت شناخت اولویتهای سیاستی در این زمینه است.
کلیدواژهها :سیاستهای جمعیتی ،روندشناسی ،مهاجرت داخلی ،مهاجرت روستا به شهر ،مهاجرت
شهر به شهر.
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مقدمه
جمعیت هر کشور بزرگترین ثروت و منبع قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور است .هدر جامعده
همانطور که برای سروسامان دادن و استفاده مطلوب از مندابع ببیعدی و مدادی خدود برنامده ریدزی
میکند برای پرورش جمعیت خود و استفاده بهینه از توان جسمی و روحی آن نیز باید برنامهای مدون
و منطهی داشته باشد .تهیه چنین برنامهای مستلزم اتخاذ نوعی سیاست جمعیتی است .هرخط مشی و
سیاستی که به نحوی از انحا و به بور مستهیم یدا ییرمسدتهیم بدر ویژگیهدای کمدی و حتدی کیفدی
جمعیت تأثیر بگذارد را میتوان سیاست جمعیتی نامید .در مجموع ،سیاسدتهدای جمعیتدی بده کلیده
تمهیداتی که دولت و نهادهای اجرایی و قانونی برای تأثیر گذاشتن بر ویژگیهای کمی و کیفی یدک
جمعیت تصویب و اجرا مینمایند ،ابالق میشود .عمدهترین محورهای سیاستهدای جمعیدت ،رشدد
جمعیت ،توزیع جغرافیایی منطهی جمعیت ،بهره وری بهینده و مطلدوب جمعیدت از مندابع بدر مبندای
آمایش سرزمین و تنظیم مهاجرتها بهویژه مهاجرت جمعیت فعال اختصدا دارد .تددوین و اجدرای
سیاستهای جمعیتی امروزه به عنوان جزئی از برنامده ملدی توسدعه فرهنگدی ،اجتمداعی و اقتصدادی
کشورهای در حال توسعه تلهی میشود.
به دلیل ماهیت مهاجرت و اینکه پدیدهای بین رشتهای است ،صاحب نظران مختلف بنا به حدوزه
تخصصی و زمینه کاری خود ،تعاریف متعددی از آن عرضه کرده اند .امدانی و دیگدران در لغدت نامده
جمعیت شناسی ،در تعریف مهاجرت آورده اند که« :مهاجرت شکلی از تحریک جغرافیدایی یدا مکدانی
است که بین دو واحد جغرافیایی صورت میگیرد .این تحرک جغرافیدایی ،تغییدر اقامتگداه از مبدد یدا
محل سکونت به مهصد یا محل ورود است که به این نوع مهاجرت ،مهاجرت دائم گویند که بایدد آن
را از اشکال دیگر حرکت که متضمن تغییر دائمی محل اقامت نیست تفکیک کرد» (امانی و دیگران،
.)72 :2964
مهاجرت داخلی به مجموعه جابجایی جمعیت در چارچوب داخلی مرزهای سیاسدی کشدور گفتده
میشود که عمدتا ناشی از نابرابری فرصتها و توانهای اقتصادی منابق است .با این وجود عوامدل
سیاسی و ناآرامیها میتواند یکی از عوامل اصلی مهاجرتهای داخلی نیز باشد .جریانهای مهداجرت
داخلی در زمینههای مهصد آنها ،ترکیب جمعیتی و مدت متنوع و پیچیده هسدتند ( Deshingkar,
.)2008: 1-3
مهاجرت تحت عنوان یک فرایندد مدی تواندد ناشدی از تنگناهدایی باشدد کده قسدمتی از آن بده
ویژگی های وضعیت محلی و قسمتی دیگر با فرصتهای شغلی و تسهیالت آموزشدی و بهداشدتی کده
مراکز شهری عرضه می دارند بستگی داشته باشد و خانوارهای روستایی و یا حتی شدهرهای کوچدک
به دنبال کاهش و یا افزایش درآمد خویش به تبعیت از وابستگی اقتصادی و سیاسی روستا به شدهر و
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نیز آگاهی از فرصتهای شغلی اجتماعی موجود در شهرها به همراه برخدورداری و اسدتفاده سدریعتر از
این تسهیالت رفاهی – معیشتی ،با توجه به دوری و نزدیکی روستاها به مراکز شهری ،به سوی ایدن
کانون ها مهاجرت کرده عموما با دستیابی به رفاه اجتماعی نسبی برای همیشه در این سدکونتگاه هدا
ماندگار می شوند .پس در پی گسترش ارتبابات روستا –شهری و افزایش تماس میان ساکنان این دو
کانون سکونتگاهی ،روستاییان با نیازهای جدید اقتصدادی و فرهنگدی روبده رو مدی شدوند کده ایدن
نیازهای اجتماعی -اقتصادی در ایلب موارد در محیطهای روستایی برآورده نمی گردد .از ایدن رو ،بده
دلیل گونه ای از عدم تعادل و برابری میان جوامع روستایی و شهری ،روستاییان در راسدتای بدرآوردن
نیازمندیهای معیشتی –رفاهی خود به شهرها مهاجرت میکنند (سجادی و دیگران.)77:2936،
از این رو در تحلیل چند و چون مهاجرت داخلی در یک کشور ،میدزان اخدتالف حدوزههدا در آن
کشور مورد توجه قرار میگیرد ،اگر مهاجرت را نتیجه عوامل مثبت و منفدی مبدد و مهصدد دانسدت،
بنابراین اختالف توسعه و توانها میان حوزهها میباید نتیجه سطوح باالی مهداجرت باشدد (لهسدانی
زاده .)06 :2901،بنابراین مهاجرت داخلی میتواند به عنوان یک فرایند مفید اجتماعی تلهی شود چدرا
که کارگران را از منابهی که دچار مازاد نیروی کار و بهره وری پایین اسدت بده مندابق مهصدد کده
دارای کمبود نیروی کار و با بهره وری باال بوده انتهال میداد (تدودارو .)71 :2907،بده همدین دلیدل
است که بسیاری از صاحبنظران ابراز میکنند که مهاجرت داخلی تا رفع نابرابریها و ایجاد توازنی در
توزیع فرصتها و منابع و سرمایه پابرجاست (.)Deshingkar :15
اگر این فرض پذیرفته شود ،میتوان چنین نتیجه گرفت کده هیچگداه مهداجرتهدا پایدان پدذیر
نیست ،زیرا که اقتصاد پویا و متحول امروزی بر مبنای مزیتهای در حدال دگرگدونی و متغیدری بندا
شده که شکل و ظهور آن سخت در حال دگرگونی است .هر روز در شکلی و در مکانی بدا تکیده بدر
مزیت مکان قابلیتهای جذب جمعیت را به نمایش میگذارد و فردا همدان مزیدت ممکدن اسدت در
مکان دیگری عینیت یابد .البته توجه به نهش دیگر عوامل موجد مهاجرت از جملده عوامدل رواندی و
فرهنگی در نظر اندیشمندان روزبروز پر رنگتر میشود .در ادامه نگاهی مدیانددازیم بده مهدمتدرین
نظریات حوزه مهاجرت و سپس ضمن روندشناسدی مهداجرتهدای داخلدی پدیش و پدس از انهدالب
اسالمی چارچوب نظری منتخب در درک علل مهاجرت داخلی بیان خواهد شد.
 -9نظریههای مهاجرت
در مورد اینکه این حرکت امواج انسانی از چه ساز و کارهدایی (مکانیسدم) تبعیدت مدیکندد و یدا
انگیزههای این گونه انسانها اساسا چیست و به بدور کلدی آیدا مدیتدوان بدرای حرکدت انسدانهدا
(مهاجرت) قانونمندی خا را در نظر گرفت ،در علوم اجتماعی و به ویژه جامعده شناسدی منجدر بده
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ارائه تئوریها و دیدگاههای مختلفی گردید.
مدلها و تئوریهایی مانند مدلهای جاذبه و دافعه جمعیت کده در قالدب دو مددل روانشدتاین و
اورت اس لی و نظرات زیمپ و استافر ،الوری و راجرز ،اسکوتز و شاستاد مطدرح شددهاندد ،همچندین
الگوهای توسعهای مهاجرت ،نظریه الگوی اقتصاد دو بخش توسعه آرتور لوئیس و نیز مددل سدرمایه
گذاری انسانی و هزینه و فایده شاستاد و داونز ،نظریه اقتصادی مهاجرت مایل تودارو ،مدل شدبکهای
و مدل رفتاری توماس و زنائیسکی ،مدل سیستمی مدابوگونج و نهایتدا مددل وابسدتگی در چدارچوب
نظریه محرومیت نسبی استارک و ونگ از جمله مهمترین نظریات حوزه مهاجرت هستند که با مداقه
در آنها نظری ه الگوی اقتصاد دو بخشی توسعه ،مدل سرمایه گذاری انسانی و نظریه اقتصاد مهداجرت
تودارو در توجیه دالیل عمدتا اقتصادی مهاجرتهای روستا شهری و مدلهای شبکهای و محرومیدت
نسبی در توضیح علل فرهنگی و روانی مهاجرت در ایران انتخاب و توضیح داده میشوند.
 -9.9نظریه الگوی اقتصادی دو بخشی توسعه
نخستین و معروفترین الگوی توسعه که مهاجرت نیروی کار روستایی به شهر را جدزو الینفدک
جریان توسعه اقتصادی مورد توجه قرار داد ،توسط آرتور لوئیس 2تعدیل و بسط داده شد.
این الگو در اواخر دهه  2366و اوایل دهه  2306به عندوان نظریده عمدومی پذیرفتده شدده در مدورد
کشورهای جهانی سوم که نیروی کار اضافی داشتند مطرح شد .براساس این الگو جامعه از دو بخدش
اقتصادی تشکیل میشود:
 .2بخش سنتی معیشتی روستایی که با نیروی کار مازاد و دارای بهره وری پایین یا بدون بهدره وری
مشخص میشود.
 .1بخش صنعتی شهری که دارای بازده تولید باال و اشتغال کامل است.
بنابراین نیروی کار اضافی روستایی به تدریج از بخش سنتی به این بخش منتهل میشدود .ایدن
الگو ،مهاجرت را در یک ساز و کار (مکانیسم) متعادل کنندده مدیداندد و نظریده پدردازان ایدن الگدو
معتهدند که به علت دستمزدهای باال و میزان اشتغال بیشتر در بخش صنعتی نوین ،مهاجرت از بخش
سنتی معیشتی به بخش صنعتی نوین جریان پیدا میکند .این وضعیت ،سطح تولید بخدش صدنعتی و
سود سرمایه داری را افزایش داده ،سپس سود به دست آمده (بعد از پرداخت دستمزدها) مجددا توسط
سرمایه داران به بخش صنایع نوین سرمایه گذاری میشود .بدین ترتیدب ایدن امدر موجدب افدزایش
تهاضای کار از بخش سنتی گردیده ،در نتیجه مهاجرین بیشتری از روستا بده سدوی بخدش صدنعتی
نوین روانه میشوند ،این روند تا زمانی ادامه مییابد که نیروی کار اضافی در روستا وجود داشته و نیز
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تهاضای کار برای آن در شهر موجود باشد .ببق این نظریه ،مهاجرت امری مطلوب و نوعی مکانیسم
متعادل کننده جوامع برای بها و دوام نظام اجتماعی است (کاظمی پور.)16 :2919 ،
 -9.2مدل سرمایه گذاری انسانی و هزینه و فایده
این نظریه ابتدا توسط شاستاد 2ارائه شده و سپس داوندز آن را گسدترش داد .ببدق ایدن نظریده
تصمیم گیری برای مهاجرت نوعی تصمیم به سرمایه گذاری است که درآن شخص مهاجر هزینده و
فایده مهاجرت را در نظر میگیرد ،بدین ترتیب مهاجرت مدوقعی انجدام مدیشدود کده فایدده آن بده
هزینهاش افزون باشد .در اینجا شخص مهاجر قبدل از مهداجرت ،هزیندههدای اجتمداعی احتمدالی و
فوایدی را که در اثر مهاجرت به دست میآورد مهایسه نموده ،سپس تصمیم به مهاجرت میگیرد .این
فایده و هزینهها شامل عناصر مادی و ییر مادی هستند .هزینههای مادی شامل :هزیندههدای سدفر،
دور ریختن اثاثیه منزل که ارزش جا به جایی ندارند ،تحمل یک دوران بیکاری و بی مدزدی و ییدره
است.
هزینههای ییرمادی شامل :دور ماندن از خانواده و اعضای فامیل ،تحمل رندج و سدختی سدفر و
تحمل شرایط محیطی مهصد و پذیرش عادات جدید میباشد .در مدورد فوایدد جنبدههدای مدادی آن:
احتمال کسب درآمد باالتر و ارتهای شغلی در آینده و ییره و فواید ییر مادی :برخورداری از هر گونده
امکانات رفاهی و تفریحی و آسایش در مهصد که در محل زندگی قبلی او نبوده است ،میباشد.
در این نظریه فرض براین است که انسانها تمایل دارند که در آمد خالص واقعدی دوران زنددگی
شغلی خود را به حداکثر برسانند و میتوانند درآمد احتمالی آینده در مهصد و درآمد کنونی خود در مبد
را محاسبه نمایند .بر ببق این نظریه میتوان انتظار داشت که افراد مسن نسبت بده جواندان تمایدل
کمتری به مهاجرت دارند ،زیرا اوال تفاوت درآمد بین مبد و مهصد با توجه به عمر باقی مانده آن قدر
زیاد نیست و در ثانی هزینههای ییرمادی برای ای ن افراد بیش از جوانان است .جوانان به ویژه جوانان
تحصیل کرده بیش از دیگران مهاجرت میکنند ،زیرا تفاوت درآمد بدالهوه آندان بدین مبدد و مهصدد
احتماال زیاد است (تمنا.)26 :2913 ،
1

 -9.3نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو
مایکل تودارو 9از صاحب نظران مسائل اقتصادی کشورهای موسوم به جهان سوم ،درباره مهاجرت
روستا شهری برای این کشورها مدل نظری ارائه داده است .میتوان گفت مدل وی حالدت گسدترش
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یافته نگرش سرمایه انسانی «شاستاد» و از جهاتی از نظریه اقتصادی دو گانه توسعه «لوئیس» متدأثر
است.
مدل مهاجرت تودارو دارای چهار ویژگی اصلی زیر است:
 )2مهاجرت ،جریانی انتخابی و انگیزه آن بر پایه مالحظات عهالنی اقتصادی ،سود و هزینده نسدبی
است و گرچه عمدتا اقتصادی است ،اما ضمنا روانی هم هست.
 )1تصمیم به مهاجرت به تفاوت درآمد «مورد انتظار» بین شدهر و روسدتا بسدتگی دارد نده تفداوت
درآمد «واقعی» بین آنها.
 )9احتما ل به دست آوردن شغلی در شهر با میزان بیکاری شهری رابطه عکس دارد.
 )4در صورت وجود اختالف بسیار در درآمدد «مدورد انتظدار» بدین شدهر و روسدتا ،وجدود «میدزان
مهاجرت» مازاد بر «فرصتهای اشتغال» نه تنها ممکن بلکه منطهی و حتی محتمل است و لدذا
میزان باالی بیکاری شهری نتیجه اجتناب ناپذیر عدم تعادل جدی فرصتهدای اقتصدادی بدین
منابق روستایی و شهری اکثر کشورهای در حال توسعه است (حسینی.)40 :2919 ،
 -9.4مدل شبکهای
این مدل به بور مشخص تهریبا اوایل دهه  2316مطرح گردید .سپس به وسیله دیگدر صداحب
نظران گسترش یافت در این دیدگاه هزینه و فایده مهاجرت در قالب شبکههای مهاجرتی مورد تبیین
قرار میگیرد .به اعتهاد نظریه پردازان این دیدگاه ،شبکههای مهاجرتی مشتمل است بر پیوندهای بین
افراد که مهاجران قبلی و ییر مهاجران را در منابق مبد و مهصد از بریدق پیونددهای خویشداوندی،
دوستی و یا خاستگاه اجتماعی مشترک به هم مدرتبط مدیسدازد .درون شدبکههدای مزبدور حرکدات
مهاجرتی رو به افزایش مینهد :زیرا که هزینهها خطرات ناشی از مهاجرت را کداهش داده و مندابق
حاصل از آن را افزایش میدهد .در واقع ،ارتبابات و تماسهای حاصل از این گونه شدبکههدا ندوعی
سرمایه اجتماعی به شمار میآید که افراد به وسیله آن به موقعیت شغلی بهتری دسدت مدییابندد .در
این نظریه بر دو عامل تاکید میشود و در واقع این دو عامل هستند که اساس حرکت مهاجرتهدا را
پی ریزی میکنند:
الف) کاهش هزینهها ،نخستین مهاجرانی که ترک دیدار مدیکنندد و مکدانهدای جدیدد اختیدار
میکنند  ،معموال پیوندهای اجتماعی حمایت کننده که مهاجرت را برای آنان کم هزینده کندد ،وجدود
ندارند .اما پس از اینکه این نخستین مهاجران ،به مهاجرت اقدام کردند ،هزینههای بدالهوه مهداجرت
برای دوستان و خویشاندان باقی مانده کاهش مییابد .زیرا به دلیل ماهیت ساختارهای خویشاوندی و
دوستی ،هر مهاجر جدید مجموعه افرادی با پیوندهای اجتماعی در منطهه مهصد بده وجدود مدیآورد.
بدین ترتیب شبکهای از ارتباط بین مهاجران و ییر مهاجران ایجاد مدیشدود و بدا تعهددات حمدایتی
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ضمنی که در درون این شبکهها برای افراد به وجود میآید مهاجرت به مرور زمان با کاهش هزینهها
(مادی و معنوی) همراه خواهد بود.
ب) کاهش خطرها ،شبکههای مهاجرتی برای مهاجران تازه وارد مشایلی به آسانی در اختیارشان
قرار میدهد و بدین ترتیب مهاجرت ایلب به منبع قابل اعتماد و مطمئن جهت کسب درآمدد تبددیل
میشود .در این فرآیند هر مهاجر به نوبه خدود شدبکه مهداجرت را گسدترش داده و خطرهدای تمدام
افرادی که به او بستگی دارند و خواهان مهاجرت هستند را کاهش میدهد .هرچندد کده ایدن نظریده
بیشتر برای مهاجرتهای بین المللی برح ریزی شده است .ولی در واقع برای مهاجرتهدای داخلدی
نیز میتواند گویای برخی از حهایق مربوط به مهاجرت باشد (همان.)93 :
 -9.5نظریه محرومیت نسبی
صاحب نظرانی نظیر استارک 2و ونگ فرار مغزها را در چارچوب تئوری محرومیدت نسدبی مدورد
بررسی قرار دادهاند .این دو معتهدند نارضایتی تنها هنگامی که دستمزدها پایین است بدروز مدیکندد.
مهاجرت یک رفتار تصادفی نیست ،بلکه پاسخی برای رفع محرومیتها محسوب میشود .اما صدرف
وجود برخی محرومیتها موجب مهاجرت نمیشود .بنابراین ،شناخت مالک محرومیت بر تصمیم بده
مهاجرت ضروری است .در صورت مساوی بودن شرایط دیگدر محرومیدت از هددفهدایی کده ارزش
کمتری دارند در تصمیم به مهاجرت موثرند .مهاجرت پاسخ نهایی به محرومیتهای نسبی میباشدد.
در واقع ،وقتی فرد یا جمع نتواند به هدفهای با ارزش در داخل سازمان اجتماعی خود دسدت یابدد و
احساس کند که منابع الزم برای رفع محرومیتهایش در خارج از سازمان اجتماعی او وجدود دارد ،در
آن صورت مهاجرت میکند .در اینجا فرد با دو سازمان اجتماعی روبه رو است :یکی سدازمانی کده در
آن پرورش یافته اما احساس میکند که در آن از فرصتهای الزم برای رسدیدن بده هددفهدای بدا
ارزش خود محروم است ،دیگری سازمانی که شاید فهط به بور مبهم آن را میشناسد ،امدا احسداس
میکند که در آنجا به منابع الزم برای رفع محرومیتهای خدود دسترسدی مدییابدد .در ایدن حالدت
مهاجرت در عین اینکه نتیجه برخی نارساییهدا کده در کدارکرد یدک سدازمان اجتمداعی اسدت ،امدا
سلسلهای از تغییرات را در کل سازمان اجتماعی برمی انگیزد .مهاجرت پدیددهای اسدت کده سدازمان
اجتماعی مبد و مهصد را تحت تأثیر قرار میدهد (کالنتری.)6 :2971 ،
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 -2روندهای مهاجرت داخلی ایران
در ایران معاصر مهاجرت از دوره صفویه و با دادن الهاب به اصدناف شدهری و کوچدک شدمردن
جامعه روستایی وارد بعد جدیدی شد و در دوره مشروبیت نمود بیشتری پیدا کدرد .امدا مهداجرت بده
مفهوم امروزی و با ابعاد کنونی به آرامی از زمانه پهلوی نخست آیاز شد .این دوران همزمان با رشدد
و گسترش روابط سرمایهداری و مدرنیزاسیون ،همگام با افزایش نهش نفت در اقتصاد سیاسدی ایدران
بود و در این دوره سیاست و روشهای فرمانروایی در تخته قاپوی عشایر کوچنده تدأثیر چشدمگیری
در برداشته است .در دوره پهلوی دوم ،همزمان با دگرگونیهای پرشتاب اقتصادی و صدنعتی کشدور،
اصالحات ارضی روندهای جابجایی جمعیت را هرچه بیشتر تهویت کدرد .آزاد شددن یدا کندده شددن
نیروی کار از زمین و همهگیر شدن دادوستد نهددی در میدان روسدتاییان و روایدی و گسدترش بدازار
مصرف و الگوی نو ین مصرف در روستا در پویش مهاجرت روسدتاییان بده شدهر بسدیار کدارگر بدود.
رویهمرفته آنچه در ایران روی داد دگرگونی اجتماعی و اقتصدادی بدود کده درآمددهای نفدت آن را
پرشتاب کرد .بررسی روندهای مهاجرتی حاصل ایدن مدرنیزاسدیون نداگزیر پدیش و پدس از انهدالب
میتواند راهگشای فهم علت بخش بزرگی از تغییرات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعده ایدران در
دوره معاصر باشد.
 -2.9روند مهاجرت داخلی پیش از انقالب
چند دهه گذشته در تاریخ ایران از نظر دگرگونی ساختار اجتماعی و نیروهای تولید بی نظیر بدوده
است .در فاصله نسبتا کوتاهی روند چندد هدزار سداله زنددگی اجتمداعی دچدار دگرگدونی و تحدوالت
چشمگیری شد .اگرچه این تحوالت در سراسر جهان به صورت مشترکی نمدودار شدد ،امدا ایدران بدا
سابهه تاریخی ویژه و اقتصاد سیاسی جدید خود ،تفاوتهای قابل تدوجهی از جملده در زمینده روندد و
شرایط تحول را بی کرده است .آنچه که در چند دهه اخیر در ایران رخ داد ناشی از توسدعه سدرمایه
داری ،مدرنیزاسیون ،الگوبرداری از یرب و پیدایش نهادهای بورژوازی وگسترش ناقص آنها و مصرف
بیش از تولید کاال بر اثر واردات بوده است (حسامیان و دیگران.)17 :2976 ،
پس از کودتای  2133و به دنبال تغییر حکومت از قاجار بده پهلدوی ،مناسدبات سدرمایه داری در
ایران تعمیق و فرایند مدرنیزاسیون دستوری در ر س اقدامات پهلوی اول قرار گرفدت .ایدن اقددامات
سرآیاز تغییر مناسبات بومی جامعه و ایجاد تفاوتها و تعارضات بی سابههای شد که به آیاز مهاجرت
گسترده جمعیت عمدتا عشایری و روستایی ایران به شهرها منجر گردید.
بی دوران رضاشاه ،برخی از ایالت ایرانی موظف شدند تا درصدی از فرزندان خود را به مددارس
ابتدایی گسیل دارند .بسیاری از این دانش اموزان در شهر باقی ماندند و شایل شدند (کاسدتللو:2972،
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 .)36به عالوه ،قانون خدمت نظام وظیفه موجب آشنایی اجباری جوانان روستایی با زندگی شدهری و
ترییب آنان به مهاجرت به شهر پس از پایان خدمت نظام گشت(حسامیان و دیگران.)10 :2976،
با انجام اصالحات ارضی در دهه  2946و از میان رفتن نهادهای اصلی اربابی زمینه برای پخدش
و گسترش روابط سرمایه داری در عمق روستاها ،تبدیل کشاورزی به بخشی از صدنعت و کشداورزان
به مثابه گستردهترین و ریشه دارترین پایگاه نظم تازه آمادهتر شد .در واقع اصالحات ارضی نخسدتین
گام اساسی در راه پراکنده کردن ،وسعت بخشیدن و تعمیق روابدط سدرمایه داری در سدطح ملدی بده
شمار میرود .اصالحات ارضی موجب شد این رابطه در ژرفدای روسدتاها و درمیدان ایدالت و عشدایر
منتهل شود (سوداگر.)970 :2903 ،
البته باید توجه داشت آنچه در ایران روی داد بیش از آنکه پیشدرفت اجتمداعی و اقتصدادی و یدا
تعمیق مدرنیسم باشد ،شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد ،به همین شکل تغییدرات
ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود .هنگامی که کشور در آستانه
"دروازههای تمدن بزرگ" قرار داشت ،سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دسدتی روسدتایی و
سنتی) در تولید ناخالص داخلی ییرنفتی  16درصد بود ،در حالی کده سدهم خددمات  60درصدد بدود
(همایون کاتوزیان )919 :2971 ،و افزایش اشدتغال در بخدش صدنعت و خددمات بدا اتکدا بده مدازاد
اقتصادی نفت و آزاد شدن نیروی کار در روستاها به دلیل اصالحات ارضی بود (حسامیان و دیگدران،
.)61 :2976
به ریم اینکه دولت پهلوی اعتهاد داشت که تا قبل از شروع قرن بیست و یکم ایران یکی از پنج
قدرت صنعتی دنیا خواهد شد ولی اجرای برنامه های عمرانی نتوانسدت بده ایدن آرزوهدا جامده عمدل
بپوشاند و کشور با یک اقتصاد بیمار باقی ماند .این بیماری ارتباط مستهیمی با نفت دارد .زیرا به دلیل
اتخاذ سیاست ها ،استراتژی ها و خط مشی های نادرست ،برنامه های عمرانی قبدل از پیدروزی انهدالب
اسالمی متکی به درآمدهای نفتی شد و تبدیل شدن نفت به مهمترین منبع مدازاد اقتصداد در سدطح
ملی منجر به کاهش نهش کشاورزی در تولید داخلی و صادرات شد (سهم نفدت از  97/2درصدد کدل
اعتبارات برنامه عمرانی اول به  73/1درصد در برنامه تجدید نظر شده عمرانی پنجم افزایش یافدت).
همچنین تخصیص دادن بیشتر بودجه های عمرانی و جاری بده شدهرها ،بداالخص شدهرهای بدزرگ
کشور باعث تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها شد .در کنار اجرای این برنامه ها توجده بده صدنعت
مونتاژ ،انجام اصالحات ارضی در نهاط روستایی در نیمه اول دهه  ،2946کم توجهی به روسدتاها بده
بور اعم و توسعه کشاورزی به بور اخص (سهم کشاورزی از  11درصد برنامه عمراندی اول بده 7/6
درصد در برنامه پنجم از کل اعتبارات کاهش یافت) ،رونق فعالیت های پر سدود مانندد بدورس بدازی
زمین و ساختمان بر روند مهاجرت های روستا -شهری افزود .در نتیجه شهرها به بور ناموزون توسعه
فضایی -کالبدی پیدا کردند که ضایعات و عواقب زیست محیطی خطرناکی از جملده تغییدر کداربری
◊ 00

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و دوم ،بهار 9317

اراضی کشاورزی به کاربری های شهری ،کاهش سطح آب های زیر زمینی و جاری و آلدودگی آن هدا،
آلودگی هوا و خاک ،کاهش فضای سبز ،سرمایه گذاری سنگین به منظور ایجداد خددمات زیدر بندایی
(آموزش ،اشتغال ،مسکن ،بهداشت و درمان) را در پی داشته است (قدیری معصوم.)71:2917 ،
مهاجرت های بی رویه روستاییان کشدور را مدی تدوان شاخصدی در فهددان نگرشدی ناحیدهای در
فضایابی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریزی توسعه کشور پیش از انهدالب تلهدی نمدود.
اعمال سیاستهای تمرکز گرایانه در مکان گزینی این فعالیتها از یک سو عامدل تمرکدز خددمات و
تسهیالت رفاهی معیشتی مختلدف در شدهرها گردیدده و از سدوی دیگدر محرومیدت و فهدر مندابق
روستایی را به دنبال داشته است .تداوم این روند نابرابر سبب شکاف و دوگانگی چشمگیر بین شدهر و
روستا شده و آنها را به قطبهای جاذب و دافع جمعیتی تبدیل نمود .به گونه ای که تلهدی روسدتاها بده
عنوان کانونهای ناامن و محروم از نظر اقتصادی و اجتماعی بده تشددید انگیدزه هدای مهداجرتی در
روستاییان به امید برخورداری از حداقل امکانات در شدهرها حتدی در شدهرهای کوچدک و روسدتا –
شهرهایی که از زمان کسب هویت شهری شدن آنها چندی نمیگذرد منجر شده است.
روند مهاجرت داخلی جامعه ایران دوره پهلوی را میتوان در قالب گزارههای زیر خالصه نمود:
 )2از ابتدای رژیم پهلوی بویژه در دهه  2996-46مهاجرت به مثابه پدیدده جمعیتدی در حدال شدکل
گرفتن است .در این دوره زمینههای رشد شهرها بر پایه اشتغال صنعت و خدمات رو به تهویت بدود و
دگرگونیهای مربوط به اصالحات ارضی و اقتصاد روستا زمینههای مهاجرت را تهویت کرده بود.
 )1در دهه  2996-46نزدیکی میزان مهاجرت درون و میان استانی قابلتوجه است که نشداندهندده
دور اول مهاجرتها که عموما روستا-شهر درون استانی است .درواقع مهاجرتهای درون اسدتانی بدا
بعد مسافت کوتاه در آیاز مسلط بوده است .به این مفهوم که دوره نخست مهاجرتها با مهداجرت در
مسافت کم و در درون استان آیازشده و سپس ابعاد مهاجرت افزایشیافته است .کمکم با عمیق شدن
جنبههای اقتصادی و تفاوتهای منطههای مهاجرتها ابعداد منطهدهای و ملدی و فراسدتانی بده خدود
گرفت.
 )9در سال  2942بیش از یک سوم جمعیت شهرها را مهاجران تشکیل دادهاند .در این دوره مهاجران
روستایی بخش عمدهای از جمعیت شهر را تشکیل دادهاند .این در حالی است که در سالهای بعد این
سهم کاهش می یابد و سهم افراد متولدشده و نسل دوم مهاجران روبه افزایش است.
 )4دهه  2996-46و  46-66بیشترین جابجایی جمعیت برآمده از دگرگونیهای سداختار اقتصدادی و
اجتماعی داخلی کشور و تفاوتهای شهری-روستایی بوده است.
 )6مهاجرت بر اساس محل تولد در مهطع  2946نزدیک به  29/2بوده که در سدال  2966بده 26/6
درصد کل جمعیت رسیده است .بنابراین در این دوره میزان مهاجرت افزایشیافته است.
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 )0در دوره  ، 46 -66حدود  11/0درصد از کل جمعیت کشور مهداجر بدودهاندد کده ایدن میدزان در
انتهای سالهای این دوره  1/9برابر شده است.
 )7خصیصه عمده شکل گیری ببهه کارگر در پیش از انهالب اسالمی آنست که بر اساس مهداجرت
عظیم و بویژه مهاجرت به تهران انجدام شدده اسدت .در سدال  2994( 2360ه ش) فهدط  92درصدد
جمعیت کشور در شهرها زندگی میکرد و حال اینکه این نسبت در سال  2964( 2370ه ش) به چهل
و هفت درصد و در آستانه انهالب به نزدیک پنجداه درصدد افدزایش یافتده بدود .تهدران بده صدورت
نامتناسبی به مهصد عمده این جنبش مهاجرت تبدیل شد .جمعیت ایران که در دو دهه آخر حکومدت
پهلوی به نسبت  9،6درصد افزایش یافت ،ضریب افزایش جمعیت تهران حدود  6،6درصدد و مندابق
روستایی  2،7درصد بوده است .در دوران رونق نفتی پس از  2962( 2379ه ش) ضریب رشد جمعیت
تهران به  1درصد نیز رسید و این امر سبب فشار ترافیک و تأمین مسکن و آب محیطی با ابعداد ییدر
قابل تحمل گردید (هالیدی.)230 :2961 ،
سیاستهای دوره پهلوی در ابعاد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجد و مهوم شکل گیری الگدوی
م هاجرتی فوق گردید .الگویی که البته به ریم فروپاشی این رژیم و تغییر الگوهای سیاسی و فرهنگی
به جهت عدم تغییر چشمگیر در الگوی اقتصادی توسعه کشور در درجه اول و تغییر الگدوی فرهنگدی
ناشی از جهانی شدن ،همچنان به عنوان الگوی یالدب مهداجرتی کشدورمان بده حیدات خدود ادامده
میدهد.
بر مبنای تحلیلهای انجام شده در مورد علل یلبه این روند و الگوی مهداجرتی در دوره پهلدوی
میتوان موارد ذیل الذکر را به اختصار بیان نمود:
 )2مهاجرتهای داخلی ایران دوره پهلوی نتیجه توزیع نابرابر جمعیت در رابطه بدا امکاندات ببیعدی،
عدم توزیع متناسب اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاریهای ملی در بهره برداری از منابع ببیعی بدوده
است که تبلور آن به صورت عدم تعدادلهدای منطهدهای ،تفداوت امکاندات شدغلی و سدایر امکاندات
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در نواحی مختلف کشور خودنمایی میکرد .نتیجه چنین روندی آن بود
که برخی از منابق جغرافیایی ،ناگزیر نیروی کار اضافی بالفعل خود را به منابق دیگر انتهال دهند که
تهاضا برای نیروی کار اضافی وجود دارد.
 )1مهاجرتهای داخلی ایران در آن دوره تحت تأثیر اختالف شدید بازده نهایی کار در نواحی شهری
و روستایی و میان بخشهای مختلدف اقتصدادی ،کشداورزی ،صدنعتی ،خددمات در ندواحی مختلدف
جغرافیایی و نیز کم کاری بخش کشاورزی و کاهش اشتغال نیروی انسانی در روستاها که نتیجه رشد
بی رویه جمعیت ،تغییر قیمتها ،استفاده از فناوری سرمایه بر و نامناسب در روستاها برای بداال بدردن
قابلیت تولید بوده است .این عوامل و نتایج پدید آمده از آن ،موجب سرازیر شدن جمعیت روستایی بده
شهرها ،یا شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ یا بخش کشاورزی به بخشهدای صدنعت و خددمات
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متمرکز در شهرها شد.
 )9سیاستگذاری های دولت پهلوی در دادن بهترین و بیشترین امکانات به تهران و برخی شدهرهای
بزرگ موجب شد تا روستاها و شهرهای کوچک دیگر جاذبهای برای ساکنان خود نداشته باشد و مردم
با افزایش شناخت و آگاهی از شهرهای دیگر و افزایش وسایل عمومی حمل و نهل ،بتوانند به راحتدی
محل اولیه سکونت خود را تغییر داده و جذب شهرهای بزرگتر شدوند .بندابراین مشدخص اسدت کده
روندهای مهاجرتی متأثر از عوامل محیطی ،سیاست گذاریها و برنامه ریزیها بوده است.
 )4به بور کلی جهت گیری سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی در بعد از اصالحات اراضدی ،شدروع
سرمایه داری ارضی در نواحی روستایی ،ظاهر شدن اثرات اصالحات اراضی و در پی آن تغییدر یدافتن
ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ،گسترش نظام اقتصادی سرمایه داری و تحوالت اقتصادی ،انتهال
ارزش افزوده بخش کشاورزی به بخش خدمات و صنایع مستهر در شهرها و در نهایت کداهش بدازده
نهایی کار در منابق روستایی و در نتیجه تمرکز سرمایهها در بخش ییر کشاورزی به ویژه در ندواحی
شهری ،گران شدن نفت و سرازیر شدن پولهای نفتی و مانند آن ،موجب تشدید اختالف بین ندواحی
شهری و روستایی و بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خددمات) شدد (جدوان:2919 ،
 .)921به هم خوردن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی موجب شد که جمعیت تحرک شدیدی به خدود
گرفته و سرازیر شدن جمعیت نواحی روستایی به شهرهای کشور و افزون بر آن شهری بده شدهری و
به ویژه تهران را در دهههای چهل و پنجاه هجری شمسی به دنبال داشت.
 -2.2روند مهاجرت داخلی پس از انقالب
پس از انهالب اسالمی در سال  67وقفهای در برنامههای مرکزگرای پهلوی پدید آمد .اما با آیداز
جنگ تحمیلی و ناامنی و تبعات ناشی از آن در بسیاری منابق از جمله مندابق جندگ زده ،بدا مدوج
جدید از مهاجرت از این منابق به سمت منابق امنتر و برخوردارتر روبرو هستیم.
همچنین ،از سرگیری بازسازی کشور پس از اتمام جنگ با بهره گیری از همان خدط مشدیهدا و
برنامههای دولت پهلوی ،البته این بار با ایجاد تعدیالت ظاهری در توجه به مندابق روسدتایی ،سدبب
استمرار روند نابرابر گذشته و دوگانگی چشمگیر میان شهر و روستا شد و آنها را به قطبهای جاذب و
دافع جمعیتی تبدیل نمود .به گونه ای که برداشت روستاها به عنوان کانونهای ناامن و بی بهره از دیدد
اقتصادی و اجتماعی به تشدید انگیزه های مهاجرتی در روسدتاییان بده امیدد برخدورداری از کمتدرین
امکانات در شهرها حتی در شهرهای کوچک و روستا – شهرهایی که از زمان کسب هویدت شدهری
شدن آنها چندی نمیگذرد منجر شده است .بنابراین مهاجرت تحت عندوان یدک فرایندد مدیتواندد
برآمده از تنگناهایی باشد که بختی از آن به ویژگی های وضعیت محلی و بختی دیگر با فرصت هدای
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شغلی و تسهیالت آموزشی و بهداشتی که مراکز شدهری عرضده مدی دارندد بسدتگی داشدته باشدد و
خانوارهای روستایی به دنبال کاهش و یا افزایش درآمد خویش بده تبعیدت از وابسدتگی اقتصدادی و
سیاسی روستا به شهر و نیز آگاهی از فرصدت هدای شدغلی اجتمداعی موجدود در شدهرها بده همدراه
برخورداری و استفاده سریع تر از این تسهیالت رفاهی – معیشتی با توجه به دوری و نزدیکی روستاها
به مراکز شهری به سوی این کانون ها مهاجرت کرده عموما با دست یابی به رفاه اجتماعی نسبی برای
همیشه در این سکونتگاهها ماندگار میشوند .همچنین ،اقدامات توسعهای روستاها در پس از انهدالب
که بیشتر بر روی نیازهای زیربنایی روستاها از قبیل جاده ،برق و ارتبابات تمرکز داشت ،خدود سدبب
شد که در پی گسترش ارتبابات روستا –شهری و افدزایش برخدورد میدان سداکنان ایدن دو کدانون
سکونتگاهی روستاییان بدا نیازهدای تدازه اقتصدادی و فرهنگدی روبدهرو مشدوند کده ایدن نیازهدای
اجتماعی -اقتصادی در بیشتر موارد در محیط هدای روسدتایی بدرآورده نمدی گدردد .ازایدن رو ،تهویدت
احساس نابرابری از یک سو و سهولت دسترسی به شهرها از سوی دیگر ،خود زمینده سداز مهداجرت
گسترده روستا شهری گردید .بنابراین ،به ریم توجه ویژه دولتهای پس از انهالب به روستاییان ،بده
جهت استمرار برنامههای مدرنیزاسیون مرکز گرا و متکی به درآمدهای نفتی و نیز عوامدل کمکدیای
چون جنگ تحمیلی و توسعه ارتباط روستا شهری نامتوازن ،روندهای مهاجرتی پس از انهالب تفداوت
چشمگیری با روندها ی مهاجرتی پس از انهالب پیدا نکرد و مهداجرت روسدتا شدهری پدیدده یالدب
مهاجرتی دو دهه پیش و دو دهه پس از انهالب اسالمی بوده است.
از مهم ترین پیامدهای این فرایند روستا گریزی در سطوح متفاوت محلی ،ناحیهای و ملی افزایش
جمعیت شهرها گسترش فرایند شهرنشینی و پیدایش شهرهای چندمیلیونی در کشور بدون توجده بده
سازوکارهای حاکم بر نظام برنامهریزی و همچنین توجه به گنجایش هدا و توانمنددیهدا و مجموعده
زیرساختهای خدماتی -رفاهی موجود در شهرهاست که این مهاجرت بیرویه روستا-شهری افدزون
بر ازهم گسیختگی شبکه شهری سبب ساز بدروز چدالش هدای اشدتغال ،کمبدود امکاندات و ازدحدام و
آلودگیهای محیطی ،فهر و محرومیت و بروز انواع کجرویها و نابهنجاریهای اجتماعی-فرهنگی در
بسیاری از شهرهای کشور شده است .در این راستا افزایش جمعیت شهری کشدور از  92/4درصدد در
سال  2996به  03/0درصد در سال  2916و به حدود  76درصد در سال  2936و به دنبال آن کاهش
جمعیت روستانشین کشور از  01/0درصد در سال  2996به  96/4درصد در سدال  2916و نهایتدا بده
حدود  16در صد در سال  2936نشاندهنده نرخ باالی مهاجرت روستا-شهری در نظام سدکونتگاهی
کشور است.
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جدول  -9جمعیت کل شهری درصد ،نرخ رشد و شمار شهرها در هفت دوره سرشماری()9335-19

(سرشماری نفوس و مسکن سالهای )2996-36
ردیف

سال

جمعیت کل

شهری

درصد

2

2996

21364764

6637202

92/4

1

2946

16671319

3724021

93

9

2996

99761744

26164016

47

4

2906

43446632

10361134

64/9

6

2976

66197666

92190631

67

0

2976

06666623

90161466

02/9

7

2916

03110329

41141737

03/0

1

2936

76243003

69040002

7269

نرررررخ
رشد
-

روستایی

درصد

29662242

01/0

6607

نرخ رشد

1663
26334470

04
2622

6/61
27164604

69
1617

6/46
11943962

46/7
1614

9/93
14371006

49
-2649

1/34
19197411

91/7
-6633

1/74
12644220

96/4
6691

1626
12440719

1167

چنانکه در جدول  2مشاهده می شود بی دهه های اخیر به ویژه از زمان اصالحات ارضدی ()2942
تا سال  2906با سیر صعودی افزایش جمعیت شهری و کداهش جمعیدت روسدتایی در کشدور روبدرو
بوده ایم که این افزایش در زمان پیش از انهالب معلول سیاسدت هدای کدل سیسدتم برنامده ریدزی و
مدیریت کشور در چارچوب شهر گرایی و صنعتی نمودن کشور به همراه آزاد شدن نیروهدای مردمدی
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روستایی از چارچوب نظام ارباب-رعیتی تو م با افزایش بیکاری های ،فهر محرومیت و نداشدتن زمدین
مناسب کشت برای بسیاری از روستانشینان خود عاملی مهم جهت فراهم آوردن زمینه مهاجرت هدای
فردی و خانوادگی روستاییان به سمت شهرها و افزایش نرخ رشد جمعیت شهرهای کشور شد .پس از
پیروزی انهالب اسالمی نیز تا سال  76به دلیل بروز جنگ تحمیلی و ویراندی بسدیاری از روسدتاهای
یرب کشور سیاست های حمایتی و مشوقی دولت در ارائه زمین شهری و تسهیالت آموزشی بهداشتی
به متهاضیان زندگی در شهرها افزایش موالید و جمعیت در روستاها و در پی آن باال رفتن نرخ بیکاری
و فهر وقوع خشک سالی به همدراه افدزایش ارتبابدات روسدتا-شدهری و سدرانجام افدزایش آگداهی
روستانشینان از برتری های زندگی شهری که بدا تجمدع امکاندات اجتمداعی-اقتصدادی و رفداهی –
معیشتی در این کانون ها همراه بود خود عاملی با ارزش در گسترش جریان های مهاجرتی روسدتاییان
به سمت شهرها و باال رفتن جمعیت شهرهای کشور بی دهه نخست بعد از انهالب گردید.
جدول  -2بررسی میزان مهاجرت کل و پویایی جمعیتی کشور میانسالهای  9355تا 9319
(همان)
دوره آماری

کررل مهرراجرت در کررل
کشور

درصد مهاجرت ساالنه

2966-06

6116016

%264

2906-76

1721776

%266

2976-16

21241241

%261

2916-36

6694000

%266

ترخ رشد

4621
9697
-24666

نمودار  -9دگرگونی درصد مهاجرت ساالنه در مقاطع مختلف سرشماری (همان)
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این افزایش صعودی نرخ رشد جمعیت شهری در دهه  76-16بدا سدطحی ندازلتدر از رونددهای
پیشین به نرخ  1/7کاهش یافته است که این بیشتر معلول مهار موالید و پدایین آمددن ندرخ زادوولدد
جمعیت در مراکز شهری و روستایی کشور اجرای سیاست های حمایتی دولت در چارچوب برنامه هدای
کالن اجتماعی-اقتصادی و کالبدی در روستا و ایجاد ثبدات نسدبی در شدرایط زنددگی روستانشدینان
کشور کاهش مهاجرت های فردی روستایی به همراه دگرگونی در تفکر مردم همگام با سدخت شددن
شرایط زندگی در شهرها موجب کاهش نرخ رشد جمعیت شهری کشدور در دهده  76-16نسدبت بده
دهههای پیشتر شده است (سجادی و دیگران.)73:2936،
بررسی دادههای جمعیتی چند دهه پایانی واقعیت های جالبی را در زمینده روندد مهداجرت نشدان
میدهد .شمار خام مهاجرت کشور از سال  2996تا  2916روندی افزایشی داشته است بهنحویکده از
شمار  6116016در سال  2966به میزان  21241241در سال  2916رسیده است .واقعیت ایدن اسدت
که این سه دهه اوج دگرگونیهای جمعیتی کشور و همراه با به هم خوردن توازن جمعیتدی شدهری-
روستایی و سنگین شدن کفه جمعیتی شهری بوده است .در این بازه زمانی میزان میدانگین مهداجرت
ساالنه جمعیت از  611606نفر در سال  2966به بیش از دو برابر یعنی رقم  21241241نفر در سدال
 2916رسیده است .چنان که اشاره شد در ده ساله  2976-16بیش از  21میلیون نفر از محدل پیشدین
زندگی خود بهجای دیگری کوچ کردهاند که از این جمعیت بیش از دو میلیدون نفدر آنهدا خاسدتگاه
روستایی خود را ترک کرده و به شهرهای کوچک و بزرگ کشدور رفتده اندد .بدی  66سدال گذشدته
همواره جمعیت روستایی به بور نسبی (درکل جمعیت ایدران) کداهش یافتده و حتدی در دهده 76-16
کاهش مطلق داشته و از  1961میلیون در سال  2976به  12میلیون نفر در سال  2916رسیده اسدت.
پژوهشگران ،مهاجرت پیوسته روستاییان به شهرها در کشور ما را برآمده از رکود وضع کشاورزی بی
چند دهه گذشته دانسته اند .به بورکلی از سال های پس از جندگ جهدانی دوم ایدن حرکدت گروهدی
مهاجرت داخلی در ایران پیشینه داشته ولی از پایان دهه  ،2946پس از انجام برنامه اصالحات ارضی
و با پخش زمین به بور نابرابر میان روستاییان ،سپس در اثر رکود کشاورزی سنتی روستایی ،در دهده
( 2966همراه با انجام برنامه های توسعه ناهماهنگ) فهر روستایی شدید شد وشکاف نابرابری توسدعه
میان شهر وروستا عمیقتر گردید امواج برون کوچی از روستا به شهر شدت گرفت.
در پنجساله  2916-36میزان مهاجرت  6694000نفر بوده است که در مهایسه با دوره پدیش تدا
اندازهای کاهش را نشان میدهد بهبوری که میزان مهاجرت در سال به شماره  2260399نفر رسدیده
است بنابراین دهه  2976-2916را به تعبیری میتوان دوران اوج مهاجرت در کشدور قلمدداد کدرد و
پنج سال پایانی نیز روند رو به تثبیت و کاهش نسبی مهاجرت آیازشده است .چنین وضعیتی تا اندازه
فراوانی به تثبیت نسبی جمعیت شهری-روستایی بازمیگردد که پیشبینی میشود با آهنگدی آهسدته
ادامه یابد .درمجموع نکته قابلتوجه در این رابطه روند کاهشدی در کدل مهداجرت اسدت کده گمدان
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میرود در سال های آینده نیز ادامه یابد .اگر رویدادهای ییرقابلپیشبینی را کنار بگذاریم ،کند شددن
آهنگ دگرگونیهای ساختاری اقتصادی کشور که بر پراکنش و وزن کانونهای جمعیتی مؤثر اسدت،
عامل بنیادی این روند به شمار میرود .در این رابطه نکته قابلتوجه روند افزایش جمعیت شهرنشدین
کشور از  66/6درصد در سال  2966به حدود  76درصد در سال  2936است کده آن نیدز بدا آهنگدی
کندتر ادامه خواهد یافت.
در این رابطه شاخص درصد مهاجرت از کل جمعیت در سال نشان دهنده روشن روند افزایشدی و
سپس کاهشی مهاجرت است .این شاخص در دهه  2966-06بهبور متوسط  2/4بدوده کده تدا دهده
 2976-16به شماره  2/10رسیده است .این شماره پنجساله بهبور متوسط به  2/61رسیده است کده
نشاندهنده میزان پایین در دوره  2966-36است و در صورت دقت دردادههدا ،نشداندهندده تحدولی
قابل توجه در این زمینه است .بااین همه نیاز به یادآوری است که کاهش چشمگیر این رقم به مفهدوم
کاهش رقم خالص مهاجرت در کشور نبوده بلکه به معنی کاهش نسبت درصد افدراد مهداجر بدهکدل
جمعیت در آن دوره است .این در شرایطی است که پنجساله  2916-36باالترین میزان رشدد نسدبت
سهم جمعیت شهری تجربهشده است .بهبوریکه در هرسال بهبور میدانگین  2درصدد بده جمعیدت
شهری افزودهشده است و به  76درصد کل جمعیت کشور رسیده است.
جدول  -3جمعیت کشور به تفکیک شهری و روستایی در دوره ( 9319-9355همان)
نسرررررربت جمعیررررررت نسرررررربت
جمعیرررررت جمعیررررررت جمعیرررررت روسرررررتایی جمعیرررررت
دوره
2966-2906
2906-2976
2976-2916
2916-2936

کشور

شهری کشور

شهری

کشور

روستایی در

(میان دوره)
42670177
64766143
06176096
71111716

(میان دوره)
12943012
92192276
41692491
66369921

(میان دوره)
66/6
67/6
04/3
03/3

(میان دوره)
16262761
11331372
11173111
12711341

میانه
41/96
41/66
96/66
13/31

دادهها همچنین نشان میدهد که سهم مهاجرتهای شهری در بول دوره درحالیکه در آیاز نیز
باالتر از مهاجرتهای روستایی بوده کمکم افزایش قابلتوجهی داشته است .مهاجرت شهری در دوره
 03/6 2996-06درصد از کل مهاجرت را شامل شده ،درحالیکه این رقم در پنجساله  2916-36بده
 77/7درصد کل مهاجرت رسیده است .به همین نسبت مهاجرت روستایی رو به کاهش بوده است ،به
شکلی که در دوره  2966-06سهم مهاجرت های روستایی از کل مهاجرت کشور  96/6درصدد بدوده
است و تا دوره پنجساله  2916-36به میزان نزدیک به  11/9درصد کاهشیافته است .چنین کاهشی
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به دو چالش بنیادی و پایه بازمیگردد .نخست کاهش چشمگیر سهم جمعیت روسدتایی کشدور و دوم
روند تثبیت جمعیت شهری -روستایی کشور در سالهای اخیر.
ولی در این میان نکته قابل توجه کاهش شدید مهاجرت در میان جمعیت شهری کشور است کده
با شاخص جمعیت مهاجر شهری به کل جمعیت شهری سدنجیده شدده اسدت .ایدن شداخص بیدانگر
نسبت مهاجرت ساالنه در میان جمعیت شهرنشین کشور است .درحالیکه در دوره  2966-06نزدیک
به میانگین  2/3درصد از جمعیت شهرنشین در سال مهاجرت را تجربه کردهاند ،این میدزان در سدال
 2976-16به رقم  1/21رسیده و در پنج ساله  2916-36به شدکل چشدمگیری کداهشیافتده و بده
نزدیک  2/7درصد رسیده است .این سهم اگر برای یک دهه سنجیده شود ،نشان میدهد که در یک
دهه  2976 -16نزدیک به  12درصد از جمعیت شهرنشین کشور در همان دهده مهداجرت را تجربده
کردهاند .این رقم در دوره  2966 -06نزدیک بده  23درصدد ،در دهده  2906-76نزدیدک بده 23/1
درصد بوده است .این رقم در پنجساله  2916 -36به پایین ترین سدطح خدود در دوره رسدیده اسدت،
بهنحویکه اگر با دوره  26ساله سنجیده شود به  27درصد رسیده است.
جدول  -4ویژگیهای کلی مهاجرت کشور در دورههای آماری گوناگون
(سرشماری نفوس و مسکن سالهای )2996-36
نسدددددبت
مهددداجرت
سددددداالنه
شهری بده
جمعیددددت
شهری
2/13
2/31

96/64
13/71

2976-2916

21241241

1333763

9241493

2/10

74/61

1/21

16/31

2/91

2916-2936

6694000

4961610

2191616

2/61

77/79

2/03

11/17

2/29

دوره

کدددددددددل
مهاجرت

مهددداجرت
بدده نهدداط
شهری

مهددداجرت
بدده نهدداط
روستایی

نسددددبت
مهاجرت
سددداالنه
بددهکددل
جمعیت

نسددددبت
مهاجرت
شدددهری
بددهکددل
مهاجرت

2966-2906
2906-2976

6116016
1721776

4641361
0211076

2777719
1630636

2/46
2/63

03/40
76/11

نسدددددبت
مهددداجرت
روسدددتایی
بدددهکدددل
مهاجرت

نسدددددبت
مهددداجرت
روسدددتایی
ساالنه بده
جمعیددددت
روستایی
6/11
2/29

نکته قابل توجه در تحلیل مهاجرت در این دوران این است که نسبت مهداجرت شدهری بدهکدل
مهاجرت از سال  2996تا  2916با روندی قابلتوجه همواره رو به افزایش بوده اسدت ،ایدن در حدالی
است که نسبت مهاجرت ساالنه شهری به جمعیت شهری از سال  2916تا  2936کاهش قابلتوجهی
را نشان میدهد.
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نمودار  -2نسبت مهاجرت ساالنه جمعیت در کل و جمعیت شهری و روستایی (همان)

در برابر نسبت مهاجرت روستایی به کل مهاجرت از  2996تا  2936همواره رو بده کداهش بدوده
است و سهم آن از کل مهاجرتهای کشور کاهش قابدل توجده داشدته اسدت .در حدالی کده نسدبت
مهاجرت روستایی ساالنه به جمعیت روستایی تا سال  2916افزایش ،و پس از آن بدا کداهش روبدرو
بوده است.
جدول  -5ویژگیهای انواع مهاجرت داخلی در دورههای آماری گوناگون
(سرشماری نفوس و مسکن سالهای )2996-36
مهاجران

مهررراجران

مهرررراجران

مهاجران

واردشده از

واردشررده از

شهر بره

خارج کشور

خارج کشور

روستا

برره نقررا

بررره نقرررا

071727
2646034

شهری
907291
297724

روستایی
991146
266027

231263

01990

71713

19796

مهاجران

مهاجران

شهر بره

روستا به

شهر

شهر

2966-2906
2906-2976

6116016
1721776

2321146
4601272

2696617
2113366

036121
349636

2976-2916

21241241

0916006

1996664

2604649

1664621

2916-2936

6694000

9163646

066162

901761

766640

دوره

مهاجرت
کل

روسرررتا
برررررره
روستا

دادهها نشان می دهد که نسبت مهاجرت جمعیت شهری از کل جمعیت همواره در این دوره رو به
افزایش بوده است ،درحالی که نسبت مهداجرت سداالنه شدهری بده جمعیدت شدهری از  2936روندد
کاهشی را نشان میدهد.
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جدول  -6ویژگیهای کلی مهاجرت کشور در دورههای آماری گوناگون (همان)

دوره

کررررررل
مهاجرت

2966-2906
2906-2976
2976-2916
2916-2936

6116016
1721776
21241241
6694000

نسررربت

نسرررربت

مهاجرت

مهاجرت

مهاجرت

مهرراجرت

به نقرا

به نقرا

سرراالنه

شهری به

شهری

روستایی

برره کررل

کرررررررل

جمعیت

مهاجرت

4641361
0211076
1333763
4961610

2777719
1630636
9241493
2191616

2/46
2/63
2/10
2/61

03/40
76/11
74/61
77/79

نسررررربت
مهررراجرت
سررررراالنه
شهری بره
جمعیررررت
شهری
2/13
2/31
1/21
2/03

نسررربت
نسررررربت

مهاجرت

مهررراجرت

روستایی

روسرررتایی

سررراالنه

بررره کرررل

برررررره

مهاجرت

جمعیررت

96/64
13/71
16/31
11/17

روستایی
6/11
2/29
2/91
2/29

نکته قابلتوجه اینکه سهم مهاجرتهای روستایی بهکل جمعیت روستایی نیز با روندی همانند تا
دوره  2976-16از  ./11درصد تا  2/97درصد رو به افزایش بوده که آن نیدز در دوره پدنجسداله -36
 2916به  2/29درصد کاهشیافته است .دادههای جمعیتی سه دهه اخیدر نشداندهندده یدک نمدودار
زنگولهای در دوره  2966-36دارد که نهطه اوج آن در دوره  2976-16اسدت .در ایدن رابطده اگرچده
رقم خالص مهاجرت ساالنه در دوره پنجساله  2916-36بیشتر از دوره  2906-76است ولدی نسدبت
آن بهکل جمعیت مشابه آن دوره است.

نمودار  -3نسبت مهاجرت ساالنه جمعیت در کل و جمعیت شهری و روستایی
جدول  -7میانگین مهاجرت ساالنه در دورههای سرشماری
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دوره

میانگین مهاجرت ساالنه

درصد مهاجرت ساالنه

2966-2906

611601

264

2906-2976

172177

2663

2976-2916

2124124

261

2916-2936

2260399

2661
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جالب اینکه سهم مهاجرتهای روستایی بهکل جمعیت روستایی نیز بدا رونددی مشدابه تدا دوره
 2976-16از  ./11درصد تا  2/97درصد رو به افزایش بوده که آن نیز در دوره پنجساله  2916-36به
 2/29درصد کاهشیافته است .مهایسه و تحلیل دادههای جمعیتی سه دهه پایانی نشداندهندده یدک
نمودار زنگولهای در دوره  2966-36دارد که نهطده اوج آن در دوره  2976-16اسدت .در ایدن رابطده
اگرچه رقم خالص مهاجرت ساالنه در دوره پنجساله  2916-36بیشتر از دوره  2906-76اسدت ولدی
نسبت آن بهکل جمعیت مشابه آن دوره است.
در مجموع می توان چنین برداشت کرد که اگرچه در دهه  2966-06و  2906-76از نظر تاریخی
بیشترین دگرگونی های اجتماعی و سیاسی کشور ازجملده انهدالب اسدالمی و جندگ تحمیلدی و نیدز
باالترین دوره رشد جمعیت را دربرداشته است ،ولی بیشترین مهاجرتها در میان جمعیت کل کشور و
جمعیددت شددهری و روسددتایی در دهدده  2976-16رویداده اسددت بنددابراین عامددل گسددترده شددده
دگرگونیهای اقتصادی کشور و ژرف شددن تفداوتهدای شدهری-روسدتایی و شدهر-شدهر عداملی
تعیینکننده بوده است.
در جدول شماره  1بهخوبی روند دگرگونی مبد و مهصد مهاجرت دهه  16-76در مهایسده بدا 6
ساله  36-16را نشان دادهشده که روند افزایشی مهاجرت شهر به شهر در از  61درصد به نزدیک بده
 61درصد از کل مهاجرت بسیار قابلتوجه و چشمگیر است این در حالی است که در برابدر مهداجرت
شهر به روستا ،روستا به شهر و روستا به روستا رو به کاهش بوده است .ازاینرو الگوی مهاجرت شهر
به شهر به مثابه الگوی بنیادی مهاجرت در کشور تثبیتشده است (نمودار شماره .)4
جدول شماره  -8شمار و نسبت انواع مهاجرت در دو سرشماری  9385و 9319
(سرشماری نفوس و مسکن سالهای )2976-36
9385-9375
نوع مهاجرت

9319-9385
نسبت به کرل

شمار

نسددبت بددهکددل
مهاجرت

شمار

مهاجرت شهر به شهر
مهاجرت روستا به شهر
مهاجرت شهر به روستا
مهاجرت روستا به روستا

0910006
1664621
1996666
2604649

61667
20666
23621
1670

9163646
766640
066162
901761

مهاجرت
67614
29642
22609
0664

مهاجرت خارج از کشور به شهر

231261

2609

71713

2646

مهاجرت خارج از کشور به روستا

01990

6662

19796

6641

کل مهاجرت

92948948

5634666
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نمودار  -4مقایسه انواع مهاجرت در دو دوره سرشماری

 -2.3روندهای مهاجرتی چهار دهه اخیر
با توجه به بررسیهای انجام گرفته ،در چند دهه اخیر دگرگونیهایی در چندوچون مهاجرتهدای
کشور شکلگرفته که بهصورت چکیده و در چارچوب نکات کلیدی زیر آن را میتوان خالصه نمود.
دهههای  9355-9365و :9365-9375
 )2عوامل محیطی بویژه تغییر اقلدیم ،جندگ تحمیلدی ،زیرسداختهدای اقتصدادی و سداختار سدنتی
کشاورزی عوامل مؤثر بر مهاجرت در دوره  66تا  06بودهاند.
 )1بررسی مهاجرت میان استانی نشان می دهدد کده سدهم مهاجرپدذیری اسدتان فدارس ،بوشدهر و
هرمزگان در دهه  2966-06باال بوده است که این نتیجه همجواری با خلیج فارس بوده است.
 )9بررسی مهاجرت میان استانی نشان میدهد که سهم مهاجر فرستی استانهای آذربایجان شرقی و
همدان در دهه  2966-06چشمگیر بوده است.
 )4در مجموع از نظر مهاجر فرستی استان های خوزسدتان ،آذربایجدان شدرقی ،کردسدتان ،همددان و
لرستان در دهه  2966-06وضعیت نامطلوبی داشته اند .به جز آذربایجان شرقی ،بهیه استانهای مرزی
هستند که تحت تأثیر جنگ تحمیلی قرار داشته اند .در این دوره استان های تهران ،بوشهر ،هرمزگدان،
اصفهان و فارس ازنظر مهاجرپذیری وضعیت مطلوبی داشته اند کده اسدتان هدای دارای فرصدت هدای
اقتصادی و یا پذیرنده مهاجران جنگی بودهاند.
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 )6در دهه  2906-76تنها شش استان تهران ،اصفهان ،خوزسدتان ،قدم ،سدمنان و یدزد دارای روندد
مثبت مهاجرتی بوده اند بنابراین در این دوره به شکلی تمرکزگرایی درروند مهاجرتی روند داشته است
بهگونهای که در کشور تنها شش استان مهاجرپذیر بوده و بهیه مهاجر فرست بودهاند.
 )0در دهه  2906-76بوشهر ،چهارمحال بختیاری ،همدان ،کرمانشاه ،زنجان ،کردستان و آذربایجدان
شرقی باالترین میزان مهاجر فرستی را داشته اند .بخشی به شرایط نامساعد اسدتان و انددکی هدم بده
بازگشت مهاجران جنگی مربوط میشود.
دهه :9375-9385
 )2با وجود اینکه مهاجرت و گسترش شهرنشدینی برآمدده از آن در دو دهده  2946تدا  2906بسدیار
پررنگتر بود و بیشترین دگرگونیهای اجتماعی -سیاسی کشور در دو دهه  2966-76رویداده است،
ولی بیشترین مهاجرت در میان جمعیت کشور به دهه  76 -16مربوط میشود .این دگرگونی بیگمان
پیوندی ژرف با مسئله شهرنشینی و گسترش الگوی سکونتی وزندگی شهری دارد.
 )1داده های جمعیتی نشان می دهد که دهه  2976-16اوج حرکت جمعیتی و مهاجرت در کشور بوده
است .اگرچه مهاجرت روستا شهری در دو دهه پیش از آن بسیار پررنگ تر بود ،ولی در این دهه اندازه
مهاجرت همراه با مهاجرت شهر به شهر چشمگیر بود .شاید این امر بیشتر برآمدده از دگرگدونی هدای
اقتصادی کشور بود که پس از جنگ تحمیلی رشد و توسعه کشور با تأثیرات ژرف تدر از گذشدته آیداز
شد .در بول این دوره سهم مهاجرتهای شهری از کل مهاجرت همواره رو به افزایش بدوده اسدت و
به همان نسبت رقم و نسبت مهاجرت روستایی رو به کاهش بوده است.
 )9در فاصله سالهای  2976تا  ،2916در مجموع  4774642نفر در بین استانهای کشور جا به جدا
شده اند که از این تعداد 2491460 ،نفر شمار مهاجرانی بوده که اسدتان تهدران وارد شدده اندد .بعدد از
استان تهران بیشترین نرخ جمعیت وارد شده ،به ترتیب مربوط به استان خراسان رضوی  966966نفر
و استان اصفهان  133349نفر بوده و استان کهکلویه و بویر احمد با  11047نفر ،کمترین تعدداد وارد
شدگان را داشته است.
 )4در دهه  2976-16و نیز دهه  2916-36اسدتان هدای تهدران و اصدفهان و یدزد بداالترین شدمار
مهاجران را جذب کرده اند که پیوستگی مستهیمی با سطح توسعه یافتگی و وجود فرصت های درآمدد و
اشتغال این استانها مربوط میشود.
دهه :9385-9315
 )2دادهها نشان میدهد که کل مهاجرت ساالنه جمعیدت در ایدن دهده کداهشیافتده و نیدز نسدبت
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جمعیت مهاجر ساالنه به کل جمعیت کاهش قابل توجهی را در پنج سال اخیر نشان می دهدد .ایدن
سهم در دهه  16-36کمتر از دهه  76-16بوده است.
نسبت جمعیت مهاجر شهرنشین نیز کشور در دهه اخیر کاهش داشته است .به این مفهوم کده بدا
وجود باال رفتن نسبت مهاجرت جمعیت شهرنشین کشور در مهایسه با جمعیت روسدتایی ،ولدی در
قیاس با دهه پیش در میان جمعیت شهرنشین نیز مهاجرت کاهش داشته است.
نسبت کلی مهاجرت در میان کل جمعیت در  6ساله  16-36مانند  06-76بدوده اسدت .بده ایدن
معنی نسبت جمعیت مهاجر در آیاز افزایش یافته و در سال هدای  76تدا  16بداالترین وضدعیت را
تجربه کرده ،سپس در سالهای  16تا  36و  36تا  36رو به کاهش نهاده است.
در چند دهه گذشته کمکم مهاجرت روستا به شهر کاهشیافته و دیگر الگوی اصلی مهداجرت بده
شمار نمی رود .این الگو از بیش از  10درصد در دهه  ،06-66به  22614درصد در پنجساله 36-16
رسید.
مشخص است که روندهای مهاجرتی در دوره  2916-2936به سمت اسدتانهدای تهدران ،البدرز،
خراسان رضوی و اصفهان است .در این زمینه تهران به دلیدل داشدتن موقعیدت سیاسدی خدا ،
فرصت های اشتغال و کسب درآمد ،دسترسی آسان و ...بیشترین تعدداد مهداجران را جدذب کدرده
است .سیاست گذاری های دولت در دادن بهترین و بیشترین امکانات به تهدران ،موجدب شدده تدا
روستاها و شهرهای کوچک دیگر جاذبه ای برای ساکنان خود نداشدته باشدد و مدردم بدا افدزایش
شناخت و آگاهی از شهرهای دیگر و افزایش وسایل عمومی حمل و نهل ،بتوانند به راحتی محدل
اولیه سکونت خود را تغییر داده و جذب شدهرهای بزرگتدر شدوند .بندابراین مشدخص اسدت کده
روندهای مهاجرتی متأثر از عوامل محیطی ،سیاست گذاریها و برنامه ریزیها است.
در دهه  ،2916-36باالترین میزان مهاجرت پذیری در کشور به استان البدرز مربدوط بدوده اسدت.
استان البرز به دلیل وجود شرایط اقتصادی مناسب و همجواری با تهران به مهصد اصلی مهاجران
باانگیزه اقتصادی بدل شده است.

 -2.4جمع بندی روندهای مهاجرتی
 )2در مجموع آمارها نشان میدهد که روند مهاجرتی کشور بتدریج رو به کداهش گذاشدته اسدت .از
دهههای  66-06و  76-16اوج حرکت جمعیتی در ایران بوده است که روند رو به کاهش را نشان
میدهد .این روند نمایانگر گذار جامعه از دوران رشد سریع و دگرگونی شتابان اقتصادی و به کندار
رفتن شیوه تولید و اقتصاد سنتی است ،ولی به این معنی نیست که جامعه به سدطح ثبدات کامدل
خواهد رسید ،بلکه مهاجرت تحت تأثیر عوامل نسبی همچنان ادامه خواهد داشت.
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مهاجرتها در ایران نخست از روستا به شهر و برآمده از دگرگونیها در سدطوح محلدی و ازجملده
اصالحات ارضی آیاز و بیشتر درون استانی بود .کمکم بدا عمیدق شددن جنبدههدای اقتصدادی و
تفاوتهای منطههای مهاجرتها ابعاد منطههای و ملی و فراستانی به خود گرفت.
مهاجرت روستا به شهر برخالف روند کلی مهاجرت ،همواره در سال های  66-36در حال کداهش
بوده است یعنی درحالیکه روند کلی مهاجرت در حال افزایش بوده است ،مهداجرت روسدتا شدهر
کاهش تدریجی داشته است که این به کاهش نسبت جمعیت روستایی کشور بازمیگردد.
در مجموع روستاها کم کم توان مهاجرتی خود را ازدسدت داده و بده سدطحی از پایدداری نزدیدک
خواهد شد .به نظر می رسد در آینده روستاهای دارای موقعیدت نسدبی مناسدب و مکدان مرکدزی
دارای توان جذب جمعیتی نیز خواهند بود.
سهم مهاجرت شهر به روستا نظم خاصی نداشته ولی بی دو دهه پایانی رو به کاهش بوده است.
این الگوی مهاجرتی تنها شامل سهم اندکی از مهاجرت های بازگشتی است که بیشتر در اثر وجود
فشارهای اقتصادی در شهرهای بزرگ و یا معدود فرصتهای شکلگرفته در اقتصاد روستا است.
مهاجرت روستا به روستا همواره سهم کمی از کل مهاجرت را داشته و در چند دهه گذشته همواره
در حال کاهش بوده است .این الگو از مهاجرت سهم نداچیزی را شدامل مدیشدود کده آنهدم در
شکلی سلسله مراتبی از روستاهای کوچک و ضعیف بنیه به سمت روستاهای بزرگ تر و در آسدتانه
شهر شدن روند دارد.
با توجه به افزایش جمعیت و شمار شهرها ،مهاجرت شهر به شهر رو به افزایش و تبدیل به الگوی
مسلط مهاجرت است و امروزه الگوی بنیادی مهاجرت کشور به شمار می رود .مهداجرت شدهر بده
شهر اکنون با بیش از  61درصد باالترین ندوع مهداجرت و الگدوی مسدلط بده شدمار مدیرود .در
حهیهت در آینده شهرها با توجه به توان ،سطح اقتصدادی و رقابدت پدذیری مهصدد و مبدد اصدلی
مهاجرت هستند .شهرها در مبارزه ای تنگاتنگ جمعیت سدایر شدهرها را جدذب و بده سدود دیگدر
شهرها جمعیت خود را از دست میدهند.
در مهاجرتهای شهر به شهر دوره  2906-2966فواصل مهاجرتی زیاد و بیشتر مهاجرتهدا بدین
استانی بوده است .اما در سه دهه بعد آن میزان مهاجرتهای شهر به شهر بین استانی بده تددریج
رو به کاهش بوده است و مهاجرت های شدهر بده شدهر بیشدتر بده ابعداد فاصدله ای کدم و درون
منطههای متمایل شدهاند.
مهاجرت روستا به شهر ،سهم کمتری از مهاجرت کل را شامل می شود که بیشدتر در ابعداد درون
شهرستان رخ داده که این الگو فزونی محسوسدی در چندد سداله اخیدر داشدته اسدت و در مهابدل
مهاجرت روستا شهری بین استانی کاهش قابل توجهی داشته است .جالدب اسدت کده در هدر دو
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دوره مهاجرت شهر به روستا الگوی بین استانی داشدته اسدت و در هدر دو دوره بیشدترین میدزان
مهاجرت روستا به روستا در درون استان و شهرستان شکل گرفته است.
 )26روند کنونی توزیع جمعیت در کشور نشان می دهد که مراکز استان ها و به ویدژه مادرشدهرها ،بده
دلیل تمرکز انواع سرمایههای مادی و اجتماعی ،توانستهاند جمعیتهای نواحی پیرامون و حومهای
خود را جذب کنند .وجود مشایل صنعتی و خدماتی عامدل اصدلی در تعیدین جهدت مهداجرت هدا
بودهاند .توزیع نامتعادل فعالیتها در سطح سرزمین ،گاهی ناشی از عدم تعادل قابلیتهای ببیعدی
و گاه ،به دلیل سیاستهای ادواری دولتها در گذشته بوده است.
 )22گروه های مهاجر به دلیل اختالف سطحی که بین زندگی در مادرشدهرها و شدهرهای کوچدک و
روستاها وجود دارد ،مجبور به وفق دادن خود به شرایط جدید خواهندد شدد کده ایدن موضدوع در
درازمدت می تواند به اختالف زندگی بین منابق محدروم و برخدوردار بیانجامدد بددین گونده کده
مردمی که دارای سطح زندگی پایینی هستند با ورود به مادرشدهرها و شدهرهای بدزرگ ،تواندایی
برآوردن و تأمین نیازهای زندگی خود را نداشته و از این رو ،این افراد ناچار بده زنددگی در ندواحی
حومه ای و زایه نشین ها خواهند شد .شهرهایی که بیشترین مهاجرپذیری را دارند (مثدل تهدران،
کرج ،مشهد و اصفهان) از چنین شرایطی برخوردارند .در ایدن گونده شدهرها ،همدواره بده دالیدل
مختلف مثل جمعیت زیاد ،عوامل سیاسی (مرکزیت سیاسی ) ،وجود مشایل متنوع و ییره ،سرمایه
گذاری ها و توجهات بیشتری نسبت به سایر نواحی کم جمعیت و دورافتاده صورت می گیدرد .ایدن
عامل موجب افزایش اختالفها بین نواحی مختلف جمعیتی خواهد شد.
 )21با توجه به یافته های به دست آمده مشخص شد که جمعیت ایران ،از یرب به شدرق و از شدمال
به جنوب روند کاهندهای دارد که این نحوة پراکنش ناشی از عوامل محیطی (توپوگرافی ،بارندگی،
خاک حاصلخیز و منابع آب و مانند آن) ،عوامل اقتصادی (اشتغال ،درآمد ،فرصدت هدای اشدتغال و
مانند آن) ،عوامل سیاسی (سیاست گذاری های دولتی ،سدرمایه گدذاریهدای دولدت و مانندد آن)،
عوامل اجتماعی (مهاجرت ،پیوندهای خویشاوندی ،جاذبه های مذهبی و )...و ییره است .این نحوة
پراکنش جمعیت ،می تواند پیامدها و آثار مختلفی را درپی داشته باشدد .بدرای مثدال ،در برخدی از
منابق افزایش مهاجرت مردم به نواحی دیگر ،موجب رهدا شددن خددمات و امکاندات شدده و در
نتیجه سرمایه گذاریهای دولتی و خصوصی بی استفاده میمانند.
 )29این نحوة پراکندگی جمعیت ،موجب باالرفتن تراکم در برخی منابق ،مثدل اسدتان هدای تهدران،
گیالن ،مازندران و البرز شده که این افزایش تراکم ،می تواند فشار بهره برداری از منابع را افزایش
داده و آسیبهای زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.
 )24امروزه بیشترین چالش ،مهاجرت روستا به شهر نیست بلکه الگوی سلسلهمراتبی مهداجرت اسدت
که در مکان های کوچک به سمت مکان های بزرگ تر روند دارد و در آینده مکدان هدای کوچدک
◊ 33

روندهای مهاجرت داخلی و اولویتهای سیاست جمعیتی ایران ◊

بدون داشتن توان و مزیت نسبی به آهستگی تخلیه شده و در مکان هدای دارای تدوان مناسدب تدر
متمرکز میشوند.
نتیجهگیری
در کنار انتهالهای جمعیتی و ساختارهای در حال تغییدر سدنی در ایدران ،یکدی دیگدر از ابعداد و
چالشهای توسعهای جمعیت ،مهاجرت و شهرنشینی میباشد .ایران در مرحله انتهدال شدهری اسدت و
رشد شتابان شهرنشینی را تجربه کرده است .افزایش شهرنشینی و شکل گیری کالنشهرها ،مهمترین
و عمدهترین پیامد افزایش جمعیت در ایران بوده است .بر این اساس ،در بول نیم قرن اخیدر میدزان
شهرنشینی بیش از دو برابر شده و سیمای جامعه از روستانشینی بده شهرنشدینی تغییدر یافتده اسدت.
الگوی شهرنشینی در ایران مانند اکثر کشورهای درحال توسعه ،متأثر از الگوی شمال و نوعی تهلید از
تجربه شهری شدن جوامع متروپل بوده که منجر به نظام معینی از اسکان و استهرار فعالیتها و مندابع
شده است .نظام شهرنشینی و روند سریع آن در کشور سبب هجوم گسترده به شهرها ،پیدایش بخش
خدددمات متددورم ،بیکدداری پنهددان ،معضددل مسددکن ،مسددائل زیسددت محیطددی ،گسددترش بددادکنکی
سکونتگاههای ییررسمی و منابق حاشیه نشین ،مسئله سازگاری و دوگدانگی شدبکههدای اجتمداعی
مهاجران در شهرها شده است (صادقی.)149 :2911 ،
یکی از عوامل مؤثر بر چنین رشد و افزایش شتابان شهرنشینی در ایران ،روند گسترده مهاجرتهای
روستا-شهری بوده است .با این الگوی مهاجرتی انتظار میرود که همچنان در دهه آینده نیز با توجده
به ساختار جوان جمعیتی و کمبود فرصتهای شغلی در منابق روستایی تدداوم داشدته باشدد ،البتده بدا
توجه به کاهش نسبت روستانشینی از اهمیت این نوع مهاجرتها کاسته شده و در مهابدل مهاجرتهدای
شهر به شهر و بین استانی در حال افزایش میباشد .از این رو ،در زمینه مهاجرتهای داخلدی ،شداهد
الگوی جدید مهاجرتی یعنی مهاجرت شهر به شهر میباشیم که عمدتا به مهداجرت از نهداط شدهری
کوچکتر به شهرهای بزرگتر و بویژه کالنشهرها مربوط است .همچندین بدا توجده بده سداختار جدوان
جمعیتی و تسلط آنها بر جر یانات مهاجرتی ،تجربه اقامتی آنها در استانهای دیگر به دالیلی چون ادامه
تحصیل ،ظهور پدیده پنجره جمعیتی (افزایش نسبت جمعیت در سنین فعالیت) ،توسعه نابرابر ،کمبدود
فرصتهای شغلی ،انتظار میرود که جریان مهاجرتهای بین استانی افزایش یابد و آن نهش مهمدی در
پویایی مهاجرت داخلی در ایران ایفاء نماید (همان.)162 :
در جهت علت یابی مهاجرتهای داخلی بر مبنای نظریههای ارائه شده ،به نظر مدیرسدد نظریده
الگوی اقتصادی دو بخشی توسعه ،مدل سرمایهگذاری انسانی و نظریه اقتصادی مهاجرت تدودارو بده
بهترین نحو مهاجرت گسترده روستا – شهری ایران بویژه در نیمقرن اخیر را توضیح میدهدد .ببدق
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الگوها و مدلهای ارائه شده ،دسدتمزدهای بداال و میدزان اشدتغال بیشدتر در بخدش صدنعتی ندوین و
همچنین فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری مجدد در این بخش بر مبنای سود حاصدله از فعالیدتهدا،
سبب مهاجرت از بخش سنتی معیشتی به بخش صنعتی نوین میشود و این روند تا زمانی که نیروی
کار اضافی در روستا و تهاضای کار در شهر موجود باشد ،ادامه مییابد.
در استناد به این الگو همچنین باید این نظر اصالحی نگارندده را نیدز در نظدر داشدت کده لزومدا
نمیتوان مهاجرت روستا شهری در ایران را نتیجه منطق اقتصادی و محاسدبه هزینده فایدده توسدط
مهاجران دانست و تفاوت روندهای رشد جمعیت در روستاها و شدهرهای کشدور نیدز در ایدن فرایندد
تاثیرگذار بوده است.
باید به این نکته توجه داشت که به ریدم افدزایش کلدی جمعیدت ایدران در صدد سدال گذشدته،
بیشترین بار افزایش جمعیت مربوط به روستاها بوده است .زیرا بده جهدت یلبده اقتصداد کشداورزی،
استمرار رفتار باروری دوره پیشامدرن سبب فرزندآوری بیشتر (نسبت به شهرها) در این مندابق شدده
است .بنابراین عالوه بر اینکه در اثنای این دوره در شدهرها جاذبده اقتصدادی و شدغلی بوجدود آمدد،
روستاها با بیشترین افزایش حجم جمعیتی تاریخ خود روبرو شدند که نتیجه آن کمبدود شددید مندابع
پایه اقتصاد روستایی (زمین ،آب و  )...در این منابق بود .همین امر سدبب نداگزیری مهداجرت مدازاد
جمعیتی روستاها به سوی شهرها شد آن هم در شرایطی که لزوما اقتصاد شدهرها نیدز نمدیتوانسدت
پذیرا و تأمین کننده حداقل معیشت مناسب برای این خیل عظیم مهاجرین باشد.
همچنین مدل شبکهای در تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بوجود آمده بر اثر پیوندهای مهاجرین بدا
ییرمهاجران در منابق مبد در استمرار روند مهاجرت و ترییب ییرمهاجرین به مهاجرت بسیار موفق
عمل میکند و در توضیح استمرار مهاجرتهای با عهبه محلی ،قومی ،زبانی و مذهبی و استهرار آنها در
محلها و یا پیگیری مشایل خا را بهتر از هر نظریه دیگری توضیح میدهد.
در پایان میتوان نظریه محرومیت نسبی در درک عوامل روانی مؤثر در مهاجرت به عنوان عنصر
ییر مادی یا ذهنی ترییبکننده مهاجرت عالوه بر عناصر مادی آن اشداره کدرد .ببدق ایدن نظریده
مهاجرت پاسخ نهایی به محرومیتهای نسبی است و نه مطلدق و نهدش عامدل ذهندی و فرهنگدی در
تصمیم به انجام آن را نباید از نظر دور داشت.
در زمینه روند مهاجرت داخلی ،آمارهای جمعیتی و مهداجرتی کشدور در چندد دهده اخیدر نشدان
میدهد که الگوی مهاجرتی روستا-شهر همچون الگوی مسلط مهداجرت ،اکندون جدای خدود را بده
الگوی مهاجرت شهر-شهر داده است .بر این بنیاد نظام برنامهریزی نیازمند دگرسان کردن نگرش در
برخورد با مهاجرت است .نظام برنامهریزی هنوز پایههای پنداری آن بدر باورهدایی چدون بازایسدتادن
مهاجرت های روستایی ،بازگشت دوباره روستاییان از شهر به روستا ،توسعه همهجانبه روستا همچدون
اهرمی برای جلوگیری از مهاجرتهای روستایی برای نجات شهرها استوار است .در حالی که موضوع
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اصلی که در این میان نادیده شده و نهش اصلی را بر عهدده دارد موضدوعی فراتدر از مهداجرتهدای
روستا-شهری است .بهدرستی نظام برنامهریزی باید به این نکته توجه کند که در آینده نهاط جمعیتی
با توجه به توان ،سطح اقتصادی و رقابتپذیری ،مهصد و مبد اصلی مهاجرت خواهند بود .شدهرها در
هماوردی تنگاتنگ جمعیت دیگر شهرها را ربایش و یا به سود دیگر شهرها جمعیت خود را از دسدت
میدهند .مهمترین مسئله امروز ،مهاجرت روستا به شهر نیست بهجدای آن الگدوی سلسدله مراتبدی
مهاجرت است که از مکانهای کوچک بهسوی مکانهای بزرگتر جریدان دارد بدر ایدن اسداس در
آینده زیستگاههای کوچک بدون داشتن توان و برتری نسبی و رقابتی اندک اندک از جمعیدت تخلیده
شده و جمعیت در مکانهای دارای توان مناسبتر متمرکز میشود .در این میان جمعیت دارای تدوان
اقتصادی و تخصص و تحصیالت بیش از دیگران آماده کوچ و مهاجرت بدرای یدافتن موقعیدتهدای
بهتر است .بیگمان جمعیت همچون ماده آبگونه با توجه به شرایط زیستگاه جابجایی خدود را ادامده
میدهد و بیش از هرزمانی زمیندههدا و تسدهیالت ایدن جابجدایی فدراهم اسدت .بده عبدارت دیگدر،
نابرابری های فضایی ،اقتصادی و اجتماعی ،موجب تکوین و استمرار مهاجرت از مندابق محدروم بده
منابق برخوردار خواهد شد.
در صورت استمرار این نابرابریها ،رشد باالی جمعیت منابق محروم و عدم وجود زیرساختهای
الزم و به تبع آن ،مهاجرت به قطبهای اقتصدادی کشدور ،تشدکیل حومدههدای شدهری و مندابق
آسیبپذیر حاشیه کالنشهرها و شهرهای بزرگ و معضالت و آسیبهای اجتماعی ناشدی از آن را در
پی خواهد داشت.
این تحوالت از برفی منجر به از بین رفتن زمینهای حاصدلخیز حاشدیه بسدیاری از شدهرها و از
برف دیگر موجب جذب سرمایه گذاری دولت در تأمین خدمات عمومی و زیربنایی شدهرهای بدزرگ
خواهد شد .با ادامه این روند ،توزیع فضدایی جمعیدت و فعالیدت بشددت نامتعدادل شدده و پیامددهای
اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال خواهد داشت .بعالوه منابع پایه توسعه در معرض تخریب بیشتر
قرار میگیرد.
بنابراین توزیع نابرابر جمعیت ،مهاجرت گسترده و شهرنشینی شتابان از جمله چالشهای جمعیتدی
فراروی محیط زیست و توسعه پایدار در ایران محسوب مدیشدوند .مسدلما تدأمین نیازهدای جمعیدت
شهری با حجم بزرگ و رو به رشد ،میتواند موجبات استفاده بیش از توان تحمل سرزمینی و تخریب
محیط زیست را در ابعاد مختلف آن به همراه داشته باشد .همچنین ،نحوه توزیع و پراکنش جمعیت در
کشور نیز متضمن ایجاد چالشهایی در بهره برداری از منابع ببیعی و نیروی انسانی خواهد بود.
در یک جمع بندی ،توزیع جمعیت و امکانات در سدطح کشدور نامناسدب اسدت و مهداجرتهدا از
الگوی منطهی پیروی نمیکند و در صورت استمرار وضع موجود ،با مسائلی چون کمبود فضا ،تخریب
منابع و بنیاد های زیستی ،توسعه ناپایدار ،آلودگی محیطی ،کاهش راندمان تولید اقتصادی و اجتماعی،
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افزایش تبعیض اجتماعی ،عدم تعادل در توسعه منطههای و بیعدالتی جغرافیدایی و فضدایی (مندابق
محروم و منابق برخوردار) ،و نظایر آن روبرو خواهیم شد.
بر مبنای نتایج این روند شناسی ،در محور مهاجرت و توزیع جمعیت اولویتهای سیاستی باز اول
عبارت است از مدیریت پنجره فرصت در هر یک از منابق کشور با سرمایه گذاری و استهرار فعالیدت
مناسب در آن منابق (که در صورت شکست زمینه ساز مهاجرتهای رو به فزوندی بددون برنامده در
داخل و مهاجرت نیروی کار ماهر و خروج سرمایههای فکری و مالی ایرانیان از کشور شده و خواهدد
شد) و دوم اتخاذ و اجرای سیاستهای مناسب مهاجرت و شهرنشینی بر مبندای آمدایش سدرزمین در
ابعاد اقتصادی ،تجاری ،سیاسی-اداری ،زیست محیطی و  ...برای تضمین توسعه پایددار و مطبوعیدت
محیطی .در این زمینه ،به منظور متعادل کردن توزیع مکانی جمعیت ایران ،سیاستگذاریها بایستی
در جهت کنترل اندازه و رشد زیاد کالنشهرها ،تغییر جهت مهاجرت از قطدبهدای رشدد بده سدوی
شهرهای کوچکتر و متوسط و منابق جدید مستعد توسعه و دارای ظرفیدت زیسدتی و فعالیدت ،بده
صورتی که بتوانند سرریز جمعیت روستایی و شهرهای کوچک را جذب کنند ،اجدرای بدرح آمدایش
سرزمین و کاهش نابرابریهای توسعهای و اتخاذ سیاستهای جدید در زمینه مهاجرت که سبب سداز
توزیع جمعیت کشور بر مبنای مالحظات آمایش سرزمین و به بور کلدی توزیدع متناسدب جمعیدت و
فعالیت در سطح فضای ملی و در بین استانهای کشور باشد.
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