ﺷﮭﺮ

طﯽ دھﮫھﺎی اﺧﯿﺮ از ﺳﻮی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺷﮭﺮ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺟﻤﻠﮫ
اﻧﮕﻠﺲ و ﻣﺎرﮐﺲ ﺷﮭﺮ را ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﻧﯿﺎزھﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻏﯿﺮه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن ،ﺷﮭﺮ را
ﻣﻨﻈﺮهای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ،دﺳﺘﮕﺎهھﺎ و ﺑﻨﺎھﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮی را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١اﻧﻮاع ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی ﺷﮭﺮ
 - ٢ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮭﺮ در اﯾﺮان
 - ٣اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺷﮭﺮھﺎ
 - ۴آرﻣﺎنﺷﮭﺮ
 - ۵ﻣﻨﺒﻊ
اﻧﻮاع ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی ﺷﮭﺮ

ﻣﻮرﺧﺎن ﺷﮭﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺪﻣﺖ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ اطﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ را ،ﻣﻼک ﺷﮭﺮی ﺑﻮدن آن ﻧﻘﻄﮫ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮭﺮ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﮫ  ٢٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﻼک ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در آﻟﻤﺎن،
ﺟﻤﮭﻮری ﭼﮏ و ﺗﺮﮐﯿﮫ اﺳﺖ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﮑﺰﯾﮏ  ۵٠٠/٢ﻧﻔﺮ ،در ھﻠﻨﺪ و ﯾﻮﻧﺎن  ٠٠٠/۵ﻧﻔﺮ و در اﯾﺮﻟﻨﺪ  ۵٠٠/١ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮭﺮی و ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮭﺮ در اﯾﺮان

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر رﺳﻤﯽ ﺷﮭﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،طﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎریھﺎی  ١٣٣۵اﻟﯽ  ١٣٧۵ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ،١٣٣۵ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ اطﻼق ﺷﺪه ﮐﮫ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻣﻌﺎدل  ٠٠٠/۵ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎلھﺎی  ١٣۴۵و  ١٣۵۵ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ اطﻼق ﺷﺪه ﮐﮫ  ٠٠٠/۵ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎنھﺎ
)ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﮭﺎ( ﺷﮭﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ١٣۶۵دارا ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ  ٠٠٠/۵ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ اطﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎری دارای ﺷﮭﺮداری ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺎلﻧﺎﻣﮫ آﻣﺎری
 .(١٣۶۵اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮭﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﮫ در آن ﮐﻠﯿﮫ ﻧﻘﺎط دارای ﺷﮭﺮداری در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن را ﺷﮭﺮ داﻧﺴﺘﮫ و اﯾﺠﺎد ﺷﮭﺮداری در
ﻧﻘﻄﮫای دﯾﮕﺮ را در آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ٠٠٠/١٠ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ١٣٧۵ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ دارا ﺑﻮدن ﺷﮭﺮداری ،ﻣﻼک ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﮭﺮ از روﺳﺘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﺷﮭﺮھﺎ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﮭﺮھﺎ از ﭼﮭﺎر ﻧﻮع ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و در واﻗﻊ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﻀﺎھﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻓﻀﺎھﺎی ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده ،ﻓﻀﺎھﺎی ﺳﺒﺰ و اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺪود آﻧﮭﺎ در ﺗﺮاﮐﻢھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮی،٢۵ ،۵٠ ،
 ١٠ ،١۵درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺴﮑﻦ
• ﺷﺒﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﮭﺮ
• ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﮭﺮ
• ﻓﻀﺎھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﮭﺮ
آرﻣﺎنﺷﮭﺮ

ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎی دﯾﺮﯾﻨﮫ ﺑﺸﺮ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﻧﻮع ﺷﯿﻮه زﯾﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﺎ ﺑﮭﺮوزی و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮﯾﻦ ﺳﺎزد .اﻧﺪﯾﺸﮫ آرﻣﺎنﺷﮭﺮی آن ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ راهھﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرزو را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻏﺮﺑﯽ ،اﻓﻼطﻮن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﻮد .در دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﺳﺮ ﺗﺎﻣﺲ ﻣﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﮫ آرﻣﺎنﺷﮭﺮی را در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار داد و ﭘﺲ از
ﻣﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ،اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ را ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ و از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺎمھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدﻧﺪ.
در اﯾﺮان اﻧﺪﯾﺸﮫ آرﻣﺎنﺷﮭﺮی از روزﮔﺎران ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺳﺎطﯿﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ و در دوران اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺻﮫھﺎی دﯾﻦ ،ﺣﮑﻤﺖ و ادب ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ

داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ رﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺷﮭﺮ« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .٩۶/٠٧/١٧
ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری | ﺷﮭﺮ | ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی

