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 به نام داناي توانا

 انسانی علوم اندیشمندانافیاي خانه دبیر جغر سخن

 1رادکاویانی مراددکتر 

ورزي و کنش اندیشمندان و  استی با اندیشهجوامع پیوند سررتوسعه و تعالی 
فرهیختگان داشته است. به بار نشستن چنین خردمندانی نیازمند وجود بسترهایی است که 

ان طی چند صد سال اخیر با وجود نها را فراهم کند. تاریخ کشورمآزمینه بالندگی و برنایی 
فراز و فرودهاي سهمگینی که داشته فرهیختگان بسیاري پیشکش این مرز و بوم کرده 
است. از این رو، بسترها و زمینه هاي دانش اندوزي و عالم پروري در نهان و آشکار فرهنگ 

ه شهید بهشتی ایرانی ـ اسالمی ما پیشینه اي دیرپا دارد. دکتر عباس سعیدي، استاد دانشگا
و پیشگام برنامه ریزي توسعه فضایی از نام  آوران جغرافیاي کشور طی چند دهه مجاهدت 

بسیاري در قالب چاپ و نشر آثار علمی، پرورش  علمی، منشأ خدمات سترگ و ارزنده
مدیون تالش کوشندگان عرصه علمی است که بی دانشجویان توانمند که امروزه 

هاي سترگ و ربیت فرزندان این و آب و خاك و پژوهشداشت، عمري را صرف تچشم
آوري است که آوازه اسالمی ما پرورنده عالمان نام -اند. فرهنگ ایرانیارزشمند خود کرده

اندیشه و آثار آنها مرزهاي جغرافیاي سیاسی کشور را درنوردیده و زمینه سربلندي و 
. بر این باور هستیم که آنان خود بزرگ اندسرافرازي پایدار و ماندگار ایران و ایرانی شده

دانیم که هستند و با نکوداشت ما بر ارج و واالیی آنان افزود نخواهد شد اما نیک می
داشت مجاهدت این کوشندگان، نمود و نماد تعالی جامعه و دینی است داشت و گرامیپاس

اشت و فرهنگ دیرپایی از که بر ما دارند. خانه اندیشمندان علوم انسانی بر بنیاد چنین برد
سازي زمینه گردهمایی اندیشمندان علوم انسانی و طرح یک سو رسالت خود را فراهم

هاي علمی و کاربردي آنها در میان دانشجویان، پژوهندگان و جامعه و از ها و آموزهاندیشه
است. دیگر سو نکوداشت کنش، منش و اندیشه این فرهیختگان اندیشمند تعریف کرده

 زمینهیأت علمی دانشکده علوم  ریزي توسعه فضاییسعیدي پیشگام برنامهستاد عباس ا
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کشور هستند که افزون بر  یجغرافیایعلوم از جمله فرهیختگان  شهید بهشتیدانشگاه 

هاي متعدد که امروز از سرآمدان علوم تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف و دانشگاه
عمر خود را به صورت میدانی و عملیاتی وقف مطالعات  روندجغرافیایی کشور به شمار می

اند. به پاس و در نقاط مختلف کشور کرده مطالعات جغرافیاي روستاییجغرافیایی در حوزه 
، گروه جغرافیاي خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاري عباس سعیديیاد زحمات استاد 

شت این فرهیخته پژوهنده را برگزار آیین نکودا ریزي روستاییجغرافیا و برنامهانجمن 
اند. در پایان جا دارد یاد و نام یکایک کسانی که ما را در برپایی و برگزاري این آیین کرده

ریزي برنامهانجمن جغرافیا و  رئیسحسن افراخته (ویژه دکتر  نکوداشت یاري کردند به
(دبیر  طفی طالشیفرهاد عزیزپور، دکتر مص، دکتر محمدتقی رهنماییدکتر  روستایی)

دکتر سلمان  و خانه اندیشمندان مدیرعامل اصغر قاسمیعلمی نکوداشت) و دکتر علی
هاي علمی، دکتر محمدولی مدرس و آقاي زاده معاون فرهنگی و هماهنگی گروهانصاري

مهدي امینی مدیر و کارشناس انتشارات، غالمرضا هرندي معاون پشتیبانی، اکبر مهرجونژاد 
عمومی و دبیر گروه جغرافیاي خانه اندیشمندان علوم انسانی، سرکار خانم  مدیر روابط

فاطمه گلشنی و سرکار خانم نگار حاجیلی عضو کمیته دانشجویی گروه جغرافیاي خانه 
طراح  امیرعباس سحابآرا، و آقاي اندیشمندان، سرکار خانم آمنه دارایی تایپیست و صفحه

همتا تندرستی، پیروزي د را ابراز کنیم و از یکتاي بیمندي خوجلد، گرامی بداریم و سپاس
 سامان، این فرهنگ پایدار و این آیینو شادي آنها را بخواهیم. باشد که این سامان به

 ماندگار بماند.





 

 بنام خداوند جان و خرد
 

 پیشگفتار

با نگاهی به ادبیات و پیشینۀ تمدنی این سرزمین، سنت حسنۀ احترام به جایگاه دانش 
مهمتر از همه، در فرهنگ دینی ما نیز پیوسته . و منزلت دانشمند آشکارا قابل ردیابی است

در همین راستا، آثار برجاي . بر کسب علم و معرفت و جایگاه رفیع عالم تاکید شده است
هاي بزرگان دین و "تذکره"و تا  "دانشوران"هاي ها تا نامه"نامهنسب"مانده از گذشته، از 

است، تا آنجا که  بزرگانه و همه گویاي پاسداشت از مقام و منزلت استادان و عرفان، هم
 برشمرده و چه خوش گفته است:  "توانایی"را همنشین  "دانایی"حکیم بزرگ توس، 

 . ز دانش دل پیر برنا بود  توانا بود، هرکه دانا بود
کننده در ینبر این اساس، پاسداشت مقام و منزلت استادان، نه تنها نقشی بس تعی

گسترش و تعمیق نظام علمی و ارتقاء فرهنگی جامعه دارد، بلکه بزرگداشت معلمان و 
 . ساز ترغیب جوانان به کسب دانش و هنر خواهد بوداندیشمندان زمینه

ابتکار بزرگداشت استاد عباس سعیدي چند سال پیش از سوي شاگردان ایشان مطرح 
ل دوستان و همکاري صمیمانۀ خانه اندیشمندان علوم بر این اساس، با توجه به استقبا. شد

آغاز و برپایی مراسم پاسداشت، همراه  1396ریزي در این زمینه از اواخر سال انسانی، برنامه
استاد در ابعاد  پژوهشیالبته، سوابق علمی و . نامه، در دستور کار قرار گرفتبا انتشار جشن

ت از مقام و منزلت ایشان تنها گام بسیار مختلف حائز اهمیت و توجه است که پاسداش
ها و پژوهشهاي بنیادین و کاربردي استاد افزون بر این، اندیشه. آیدناجیزي بحساب می

ورزي علمی در عباس سعیدي، در واقع، نقطۀ عطفی در بنیانگذاري رویکرد نوین اندیشه
 . رودحوزة علوم جغرافیایی بشمار می
در حوزة تعلیم و تربیت و پژوهش، همین بس که با خدمات در تشریح فعالیتهاي استاد 

آموزشی و پژوهشی ایشان، نسل جدیدي تربیت یافته که در اغلب دانشگاههاي کشور، 
ضمن انجام پژوهشهاي کاربردي، به تعلیم و تربیت دانشجویان و پژوهشگران جوان مشغول 

هاي پژوهش"ي، گسترش ورزاز تالشهاي گستردة دکتر سعیدي در حوزة اندیشه. هستند
لحاظ تدوین است که تا پیش از ایشان، به "ریزي فضاییبرنامه"و ترغیب  "ايتوسعه

درستی مورد تئوریک و دامنۀ حوزة کاربردي آن، به -چارچوب نظام ساختارمند اندیشگی
عۀ بنیانگذار اندیشۀ توس"توجه و تاکید قرار نگرفته بود و از این رو، جا دارد که استاد را 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /14
 . بنامیم "فضایی در علوم جغرافیایی ایران

پژوهشی  -علمی خدماتاي است که به پاس نامهاي که پیش رو دارید، جشنمجموعه
استاد عباس سعیدي توسط شاگردان و همکارانشان، با همکاري خانۀ اندیشمندان علوم 

 جناب آقاي دکتردر اینجا، بایسته است که از همکاري صمیمانه . انسانی، فراهم آمده است
ریاست محترم خانه اندیشمندان و سایر همکاران فرهیخته، جناب آقایان اصغر قاسمی علی
 . تشکر و قدرانی نمایم انصاريو دکتر  کاویانی دکتر

نامه استاد عباس سعیدي، بخش است: در بخش نخست، زندگی پنجاین مجموعه شامل 
هاي نزدیکان، دوستان، همکاران و شتهقلم خودشان و در بخش دوم، خاطرات و دلنو به

استاد گردآمده است که در هر یک از آنها بعضی ابعاد مختلف اخالقی، بینشی و  شاگردان
بخش سوم حاوي مقاالتی است که به نقد و . رفتاري استاد به تصویر کشیده شده است

اگردان استاد اند و در بخش چهارم، بعضی همکاران علمی و شارزیابی آثار استاد پرداخته
منظور پاسداشت مقام علمی و فکري ماندگار ایشان، مقاالت علمی و تجارب پژوهشی به

ر آثار و تصاویبخش پنجم اختصاص به . اندخود را براي اداي دین به استاد تقدیم داشته
 دارد.استاد 

 چهرة ماندگار"رود این مجموعه پاسداشتی در خور این با این حال، امید می
پژوهان آینده نیز بیش از پیش در ایران باشد، تا دانش "ورزي ناب جغرافیاییاندیشه

در . بزرگداشت مقام و منزلت استادان خود برآیند و این راه همچنان پرفروغ باقی بماند
اي دانم از تمام همکاران خود که در این راه همت و تالش ارزندهخاتمه برخود واجب می

ه تشکر و قدردانی نمایم و از بسیاري از اندیشمندان که مقاالتی اند، صمیمانمصروف داشته
سازي و انتشار آنها در این و به لحاظ محدودیت زمانی فرصت براي آماده کردهرا آماده 

البته پیشنهاد شده است مقاالت دیگر عزیزان در . مجموعه فراهم نیامد، پوزش بخواهم
با همکاري آنان  "کارگردي در ایران -ختاريپویش سا"مجلد دیگري با عنوان کتاب تجارب 

 . منتشر گردد
 

 مصطفی طالشی
 اول آبان ماه هزار سیصد نود هفت خورشیدي

 



 
 

 
 

 
 

 بخش نخست
 شرح زندگی استاد

 



 



 
 شرحی گذرا از زندگی من

از  "تیپیک"اي ) در خانۀ پدر بزرگ مادریم که خانه1329نوروز ( هنگام سال تحویلبه
دنیا وسیع تهران در خیابان مولوي بود، به عنوان سومین فرزند خانواده بههاي سنتی و خانه
ها و دورتادور دو هاي گل، باغچهدر این خانه که درختان انار، انجیر، خرمالو و بوته 1. آمدم

هاي من هم ها و خالهداد، مادر بزرگ، داییاستخر بزرگ آبیاري آن را هرچه زیباتر جلوه می
دو حیاط وسیع آن زندگی  دورتادورو بعضی مستاجران در فضاهاي  شانبا خانواده

که تنها خاطراتی مات و کمرنگ از آن و از  "دورهمی"کردند؛ نوعی زندگی جمعی و می
 . سالگی، برجاي گذارده است 5دوران کودکیم، تا 

مال بخشعلی صاحب . زاده بودپدرم، فرزند آخوند مال بخشعلی و نوة شیخ یعقوب، عالم
او خطی بسیار . که برخی از آنها نزد من باقی است چند تالیف و ترجمه در فقه و اصول بود

سالگی براي  13-12پدرم را در . خوش داشت که به پدر من هم به ارث رسیده بود
اش، در همین بودند، او نزد خاله فرستادهتحصیالت دبیرستانی از ضیاءآباد قزوین به تهران 

 کرد و در همین خانه بود که پس از اخذ دیپلممن زندگی می خانۀ پدر بزرگ مادري
)، با یکی از 1321( و انجام خدمت سربازي و استخدام در وزارت کشور 2)1318-1319(

 1334متاسفانه، در سال . )1322( یعنی بامادر من) ازدواج کرد( دختران صاحبخانه
، بزرگ و قیم پدربزرگ مادريخورشیدي، با مرگ مادر بزرگ و دائی مادرم که پس از فوت 

و هر کس با سهم خود از این میراث،  "در ارث افتاد"اصطالح خانواده بود، آن خانه به
 . برخاستهم از میان  "دورهمی"اي جدید دست و پا کرد و آن جمع خانه

 رفتم که توسط بانویی مهرباندبستانی فعلی؟) میپیش( "مکتب"پیش از دبستان، به 
دبستان بندار . اموختمی "عم جزء"شد و به ما الفباي فارسی و ) اداره میخدیجه خانم(

در خیابان لُرزاده) جایی بود که تحصیالت ابتدایی را گذارندم و تحصیل در دورة ( رازي
خیابان ري) آغاز کردم، اما با تغییر محل خانۀ پدري و ( دبیرستان را در دبیرستان میرداماد

                                                 
 سالگی و در سال شیوع حصبه از دنیا رفته بود.  2نخستین فرزند دختري خانواده، پیش از تولد من، در   -1
ه پستهاي مدیریتی در ادارات دولتی مستلزم مدرك دانشگاهی ک 1340مدرك دیپلم پدرم را در اواخر دهۀ   -2

شد، رسما معادل لیسانس شناختند. ظاهرا همین رویه در دانشگاهها هم اعمال شد و بعضی که از دانشسراي عالی 
کردند، مدرکشان معادل دکتري یا جاهاي دیگر لیسانس یا فوق لیسانس گرفته بودند و در دانشگاه تدریس می

 شد؛ ظاهرا چند تن از جغرافیدانان نیز جزو همین عده بودند  (؟).  شناخته
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کیهان،  در کوچه( پارس، تحصیالتم را در دبیرستان ادیبدید تهرانانتقال نهایی به محلۀ ج
از این دوران خاطرات بسیار . ردمبپایان زار)، ادامه داده، به بین خیابانهاي فردوسی و الله

هاي دوران دبستان خوشی دارم و هنوز بعضی از دوستان بسیار نزدیک من، همان همکالسی
 . و دبیرستان هستند

شروع  "هاکیهان بچه"را با ترغیب پیگیر پدرم، در سالهاي آخر دبستان با  کتابخوانی
و  "میدانم؟چه"هاي و سپس مجموعه "کتاب هفته"کردم و در سالهاي آغازین دبیرستان با 

در سالهاي آخر دبیرستان، در کنار نویسندگان ایرانی، همچون . ادامه دادم "کتابهاي جیبی"
بک، جک لندن، د، نویسندگانی مانند مارك تواین، جان استاینهدایت، جمالزاده و آل احم

ام بودند که هر آنتون چخوف، ماکسیم گورکی و برتولد برشت نویسندگان مورد عالقه
 "دانمچه می"، "کتاب هفته"هاي باارزش مجموعه. . خواندماي از آنان را با شوق مینوشته

شوند، یادگار گرامی آن ا مراقبت نگهداري میام که هنوز بدر کتابخانه "کتابهاي جیبی"و 
با شعر و شاعران نیز در همین دوره آشنا و خیلی زود شیفتۀ دو تن از بزرگان . زمان است

شدم؛ هرچند نیما یوشیج، مهدي اخوان ثالث و  -فردوسی و حافظ -تاریخساز ادب فارسی
اي کوتاه قصه -اصطالحبه -گاهیخود نیز . ام بودندفروغ فرخزاد، شاعران نوپرداز مورد عالقه

و  "دانمچه می"کردم! با مباحث علمی نیز در همین مجموعۀ می "مشقسیاه"یا شعري 
کرد، در حد ، بخصوص هنگامی که دکتر محسن هشترودي آن را اداره می"کتاب هفته"

سین هاي دکتر امیرحرا از راه نوشته "شناسیجامعه"سن و سال خود آشنا شدم؛ از جمله، 
شد و بعدها بصورت کتاب چاپ می "کتاب هفته"پور که مدتی در همان مجموعۀ آریان

در این دوره، . منتشر شد، در همان سالها و در حد نوجوانی شناختم "شناسیزمینۀ جامعه"
رفتم و در شده بودم، که راه دبیرستان تا خانه را اغلب پیاده می "معتاد"آنچنان به خواندن 

 "پول اتوبوس"و "پول توجیبی"انداز خوردم، تا با پسخانه چیزي نمی رمسیمدرسه و 
جاي کتابهاي درسی، بیشتر کتابهاي بتوانم کتابهاي تازه را بخرم؛ این بود که در واقع به

 خواندم! می "متفرقه"
در آن زمان، پدرم که . آموختن زبان انگلیسی را عمال از سال ششم دبستان شروع کردم

ي به تحصیل فرزندانش داشت، براي خواهر بزرگترم که در آن هنگام کالس نهم عالقۀ زیاد
دبیرستان بود، در کنار معلم خصوصی براي دروس مختلف، معلم خانگی انگلیسی هم گرفته 

خواندم و هاي آموزش انگلیسی او را به زحمت میبود، اما در عمل، من بودم که جزوه
هاي این رو، در یادگیري نسبی زبان خارجی و حفظ واژه دادم! ازسرمشقهاي آن را انجام می
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به همین سبب، وقتی از سال هشتم دبیرستان درس زبان انگلیسی . بیگانه از او پیش افتادم
حتی از کالس دهم تا پایان . ها جلوتر بودمداشتیم، در این درس از بقیه همکالسی

همان  دشای( Pen-friendsالب سن و سال خارجی، در قآموز همدبیرستان با چند دانش
chat تا  12در دورة دبیرستان که از ساعت . کردن فعلی!؟) به زبان انگلیسی مکاتبه داشتم

ظهر در دبیرستان  بعداز 4بعد از ظهر تعطیل و بیکار بودیم و بعد بایستی دوباره تا ساعت  2
یکی در خیابان ( شدیم، دو دکۀ کتابفروشی در اطراف محل دبیرستانو سر کالس حاضر می

این دو دکه مجالت و . بودندنادري و دیگري در خیابان فردوسی)، اغلب محل مراجعۀ من 
باید اعتراف کنم، اصالح و تکمیل . فروختندکتابهاي مختلف دوست دوم به زبان خارجی می

 زبان انگلیسی را در عمل مدیون این دو دکه هستم!البته، عالقه به یادگیري زبانهاي خارجی
 . هنوز هم در من زنده است

مدرسۀ عالی بازرگانی) آغاز کردم، اما این ( "بازرگانی"تحصیالت دانشگاهی را در رشتۀ 
؛ از این رو، با امید به تحصیل در خوشنودم سازداي نبود که برایم دلنشین باشد و رشته

هشتی فعلی) شهید ب( به دانشگاه ملی ایران 1349شناسی، در سال تاسیس جامعهرشتۀ تازه
، در آغاز دلزده البتهرفتم، اما پس از یک سال دروس عمومی، از رشتۀ جغرافیا سر درآوردم؛ 

است که اصال پشیمان که نیستم، بلکه بس خرسندم که  بودم، اما اکنون سالهاي سال
) 1396( "نامۀ دکتر ایرانپور جزنیجشن"توانستم جغرافیا بخوانم! داستان آن را در 

کنم، ) که فکر می1397( بود که با همسرم آشنا شدم و حاال 1349در همین سال  .امنوشته
کرده و دوستیمان  "تحمل"سال است، مرا  48بینم علیرغم مالیمات/ نامالیمات، او می

 . هنوز هرچه بیشتر و عمیقتر برقرار مانده است
دکتر هوشنگ  در دورة کارشناسی، وقتی. زبان انگلیسی در دانشگاه بیشتر بکارم آمد

داد، متوجه می "متون خارجی"بیگی که تازه از انگلستان بازگشته بود و به ما درس بهرام
شما چندان الزم نیست در کالس این درس "کرد: این موضوع شد، چند بار به من توصیه 

، با خوشحالی، کردممیو من هم که آن موقع ضمن درس خواندن، کار  "حاضر باشید!
سپاسگزار بودم! در سال آخر دورة کارشناسی، روزي مرا به دفترش فراخواند و  پیوسته از او

جغرافیاي جمعیت کشورهاي در "گفت که مشغول ترجمۀ کتابی از جان کالرك زیر عنوان 
البته من . است و ادامه داد که بد نیست در این کار با او همکاري کنم 1"حال توسعه

                                                 
1- Clarke, John  (1971), Population Geography and the Developing Countries, 
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م، متوجه شدم هنوز کار چندانی صورت نگرفته خوشحال شدم و وقتی کار را شروع کرد
در . است؛ با این وجود، با عالقه به ترجمۀ کتاب پرداختم و حین این کار، بسیار آموختم

عنوان متنی درسی، واقع، جان کالرك از جغرافیدانان خوشنام انگلیسی بود و کتاب او به
شناسی ارشد پذیرفته شده بودم تازه در دورة کار. براي من در آن زمان بسیار آموختنی بود

 . که این کتاب توسط موسسۀ سحاب انتشار یافت
در همین دورة کارشناسی با کتابفروشی کیوان در خیابان کریمخان آشنا شدم که در 

بدین . آنجا امکان سفارش کتابهاي انگلیسی، از جمله کتابهاي جغرافیایی روز وجود داشت
 3رويها، دیوید2، رونالد جانستون1نیایی، از جمله پیتر هگتترتیب، با جغرافیدانان بنام بریتا

) و همچنین با بعضی 4"مدلها در جغرافیا"بویژه از طریق سه جلد کتاب ( و بعضی دیگر
؟) و به ( "امیدوار"آشنا و به جغرافیا  6و ایو الکوست 5جغرافیدانان فرانسوي، بویژه پیر ژرژ

که  "جغرافیاي اجتماعی"ین سالها بود که نوعی در واقع، در هم. آن بیشتر عالقمند شدم
شناسی را پر کند، بصورت اولیه در ذهن من بخوبی جاي خالی جامعه توانستمیضمنا 

 و جغرافیاي اجتماعی در آلمان، اصالح "مکتب مونیخ"شکل گرفت که بعدها، با آشنایی با 
 . و تکمیل گردید

)، در تابستان همان سال در 1353 خرداد( پس از دریافت درجۀ کارشناسی جغرافیا
دانشگاه ملی ایران) و ( امتحان ورودي کارشناسی ارشد در دو رشتۀ جغرافیاي طبیعی

ترتیب نفر اول و دوم !؟)، به( دانشگاه تهران)، راستش بدور از انتظار خودم( جغرافیاي انسانی
ه ورودي در دانشگاه دادم، اما نحوة مصاحببا اینکه جغرافیاي انسانی را ترجیح می. شدم

تهران و بحث حین آن با یکی از استادان آن زمان که قبال از تبریز به تهران منتقل شده بود 

                                                                                                     
Pergamon Press  (1st edition).  
1- Peter Haggett  
2- Roland John Johnston  
3- David Harvey  
4- Chorley, R. J. and Haggett, P.  (Eds)  (1967), Models in Geography, Methuen, 
London.  
5- Pierre George  
6- Yves Lacoste  
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علیرغم پذیرش نهایی و محبت  1معرفی کند، "جامعه شناس"داد خود را و ترجیح می
فراوان شادروان دکتر محمدحسن گنجی در همان مصاحبه، باعث شد جغرافیاي طبیعی و 

این انتخاب که در آغاز ناخواسته و . شهید بهشتی فعلی) را انتخاب کنم( اه ملی ایراندانشگ
ارمغان آورد: آشنایی نزدیک با استادم،  با دلسردي انجام شده بود، موهبتی بزرگ برایم به

کننده در زندگی دکتر ایرانپور جزنی که از آن زمان تا به امروز، پیوسته نقشی مهم و تعیین
 . صوصی من داشته استعلمی و خ

را در دانشگاه ملی اغلب استادانی بر  "جغرافیاي طبیعی"دروس دورة کارشناسی ارشد 
خیلی "داشتند؛ از این رو، جغرافیا را  "شناسیزمین"عهده داشتند که در اصل تخصص 

کردند؛ این موضوع باعث اعتراض آن را خیلی کمرنگ تدریس می "انسانی"و وجه  "طبیعی
عملی من و درگرفتن بحث در بعضی از کالسهاي ایشان بود؛ به این موضوع در قلبی و 

انسانی بود، اشاراتی  -) که اتفاقا حاوي تلفیق مسائل طبیعی1355( امنامهمقدمۀ پایان
با این وجود، باید اعتراف کنم هم در دورة کارشناسی و هم کارشناسی ارشد، از . امکرده

دکتر ایرانپور جزنی، دکتر احمد شمیرانی، دکتر محمدحسن  استادانم، بویژه در کالسهاي
گنجی، دکتر رسول کالهی، دکتر حسین کریمان، دکتر حسینعلی ممتحن و دیگران بسیار 

البته، از بعضی دیگران هم آموختم که اگر . دانمام و خود را پیوسته مدیون آنان میآموخته
 روزي معلم شدم، مثل آنان نباشم! 

را در گروه جغرافیا داشتم،  "تکنیسین تحقیق"که حین تحصیل، سمت  1354در سال 
جزو چند نفري بودم که مامور تدارك مقدمات تشکیل سومین کنگرة جغرافیدانان ایران در 

مدیر گروه جغرافیا)، ( معاون دانشکده) و دکتر شمیرانی( دانشگاه ملی، زیر نظر دکتر جزنی
د که ضمن تدارك کارهاي دیگري که به من واگذار پیش از تشکیل عملی کنگره بو. بودند
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دزفول و حوزة نفوذ "شد، مامور ترجمۀ بعضی مقاالت استادان خارجی، از جمله مقالۀ می
 بهالمللی بود و سخنرانیها این کنگره بین. از انگلیسی به فارسی) شدم( پروفسور اهلرس "آن

. شدآنها از طریق گوشی پخش می شد و همراه با آن، ترجمۀ فارسیزبان اصلی ایراد می
پس از سخنرانی پروفسور اهلرس، دکتر جزنی مرا به ایشان معرفی کرد و ضمن آن، مطرح 

بعد از آن، دکتر جزنی مرا با او تنها . اماش را من به فارسی ترجمه کردهساخت که مقاله
د ادامۀ گذاشت و ما ضمن ربع ساعتی که در محوطۀدانشگاه قدم زدیم، به من پیشنها

دانستم باید خوشحال باشم یا نه، چرا که ترجیح در واقع، نمی. تحصیل در آلمان را داد
 . تحصیل دهم زبان و ترجیحا در انگلستان ادامهدادم در کشوري انگلیسیمی

دو شماره از نخستین مجلۀ انجمن جغرافیدانان  "خوراك"مقاالت این سومین کنگره، 
. اندازي شدرا تشکیل داد که به همت دکتر ایرانپور جزنی راه 1"جغرافیا"ایران، به نام 

شمارة نخست این مجله . مقاالت باز بر عهدة من قرار داده شد اینوظیفۀ ویرایش و تنظیم 
توسط موسسه جغرافیایی سحاب منتشر و به هنگام برگزاري چهارمین  1355در سال 

کارهاي شمارة دوم نیز آماده و . شد کنگره در دانشگاه فردوسی مشهد توسط خود من توزیع
این شماره دیگر هنگامی انتشار یافت که من تازه . براي چاپ تحویل موسسۀ سحاب گردید

هنگام مراحل پایانی در اینجا، اتفاق جالبی افتاد و آن این بود که به. به آلمان رفته بودم
آقاي دکتر جزنی از من  .اي به گروه جغرافیا پیوستآماده شدن شمارة نخست، همکار تازه

به او، بهتر است نام ایشان را هم در کنار نام خود، به عنوان  اعتباربخشیخواست که براي 
را به  "ویراستار"مجله اضافه کنم؛ بنابراین، در صفحۀ معرفی مجله، کلمۀ  "ویراستار"
اما وقتی شمارة . تغییر دادم و براي احترام، نام او را پیش از نام خود گذاردم "ویراستاران"

، فقط یک نام "ویراستاران"دوم که قبال آماده شده بود، منتشر شد، دیدم زیر کلمۀ جمع 
 دقتی، اسم مرا حذف کرده بود! وجود داشت و همو با بی "مفرد"

بدستم  1355در اواخر سال  "دفتر مبادالت اکادمیک آلمان"بورس تحصیلی از سوي 
نامۀ خود را تحویل و به تحصیالت کارشناسی ارشد ایاندماه، پنرسید؛ از این رو، در اسف

شش ماه نخست را . به آلمان رفتم 1356فروردین  13جغرافیاي طبیعی پایان دادم و روز 
براي یادگیري زبان آلمانی در موسسۀ گوته شهر فرایبورگ گذراندم، هرچند چهار ماه بیشتر 
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ان ورودي زبان دانشگاه شرکت کردم نگذشته بود که بدون اطالع معلمان موسسه، در امتح
آموزگار زبان در موسسه  "عصبانیت"و خوشوقتانه پذیرفته شدم؛ هرچند این موضوع باعث 

پس از پایان دورة . شدم، فرصتی را از دست داده بودمنظر آنها اگر رد میگوته شد، که به
دکتري را رسما دروة  تحصیالتماهۀ زبان، در دانشگاه فیلیپس ماربورگ ثبت نام و شش

هاي آغاز و زیر نظر استاد راهنماي خود، پروفسور اکارت اهلرس، در کنار جغرافیا، رشته
استادم به بهانۀ اینکه هنوز وارد نیستم، کالس . شناسی را انتخاب کردمفرعی اقتصاد و زمین

به گذراندم، خود انتخاب و مرا ملزم استادان و درسهایی را که بایست در ترم نخست می
 . وارد جغرافیا گذراندمبنابراین، بعضی دروس اولیه را با دانشجویان تازه. شرکت در آنها کرد

ماربورگ شهري کوچک و دانشگاهی بود که در روزهاي نخست بیشتر شبیه به تصاویر 
در روزهاي نخست اقامت در شهر ماربورگ، دوست عزیزم، . رسیدبنظر می "کارت پستال"

ایی که مشغول مراحل پایانی کار رسالۀ خود بود، براي آشنایی با دکتر محمدتقی رهنم
شهر، یافتن خانه و نشانی محل خرید ملزومات زندگی و دیگر امور روزمره، راهنمایی شایانی 

دکتر محمدحسن ضیاء توانا که حدود دو سالی زودتر از من به آلمان . به من و همسرم کرد
در آن زمان، ما هر سه از شاگردان ایرانی . واندخآمده بود نیز در همین شهر درس می

 . پروفسور اکارت اهلرس بودیم
رسالۀ تحصیلی خود را در اواخر سال اول تحصیل، ضمن شرکت در کالسهاي درس، 
انتخاب و مطالعات اولیۀ آن را آغاز کردم؛ البته، از آغاز در نظر داشتم، به هرحال، حول 

عنوان این رساله با کمک پروفسور اهلرس بصورت . کنم محور آب و اهمیت آن در ایران کار
مورد: دشت اسدآباد  -تحوالت اقتصاد روستایی در ایران، با تاکید ویژه بر اقتصاد آبیاري"

بعدا که به پیشنهاد استادم، پروفسور اهلرس، در این باره با خانم . به ثبت رسید "همدان
دشت "ردم، او نیز این عنوان و بخصوص پروفسور لمتون مکاتبات مشورتی خود را آغاز ک

خانم لمتون این منطقه را خیلی . را از این لحاظ بسیار جالب و معنادار دانست "اسدآباد
هاي شناخت؛ از این رو، پیش از مطالعات میدانی من در ایران پیوسته راهنماییخوب می

در واقع، روستاهاي پررونق  .کردها و اطالعات به من میاي در بارة نوع و دامنۀ دادهارزنده
شدند، در پیِ تحوالت سیاسی و دشت اسدآباد که بطور سنتی با قناتهاي متعدد آبیاري می

عمیق جایگزین قناتها شده  چاههاياقتصادي، از نخستین مناطقی بود که در آن  -اجتماعی
در مجلۀ  1367که نخستین بار در سال  "انداز قناتانداز چاه، چشمچشم"مقالۀ فارسی . بود

اي از این تحوالت و رشد آموزش جغرافیا به چاپ رسید، برگرفته از این رساله بود و گوشه
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 . داداقتصادي را نشان می -هاي اجتماعیدپیام
جنبش انقالبی در کشور آشکارا شکل گرفته بود،  1356-57از آنجا که طی سالهاي 

ماربورگ، از جمله دکتر رهنمایی، وقت بسیاري از من و دوستان معدود ایرانی در شهر 
به بهانۀ گردآوري . شدصرف مباحث سیاسی و چگونگی امکان حمایت از این جنبش می

یکی در شهریور و بار ( دوبار 1357یکبار و درسال  1356هاي الزم براي رساله، در سال داده
ونیها و پیروزي دیگر، پس از انقالب، در اسفندماه) به ایران آمدم تا از نزدیک شاهد دگرگ

هاي مرتبط با رساله و پیشبرد البته، حین این مسافرتها به گردآوري داده. انقالب باشم
این گونه سفرهاي مطالعاتی طی . پرداختماسدآباد نیز می روستاهايمطالعات میدانی در 

هاي تدوین رسالۀ دکتري با توجه به سختگیري. نیز ادامه یافت 1359و  1358سالهاي 
به پایان رسید و امتحان  1362و البته راهگشاي پروفسور اهلرس، باالخره در سال  بسیار

هرچند، هرگز نفهمیدم، چرا آقایان در . انجام رسیدبه 1363پایانی و دفاع از رساله در سال 
سازي مدارك تحصیلی خارجی وزارت علوم، مدرك مرا به فارسی ایران و در کمیتۀ معادل

 سازي کردند؟ !) ترجمه و معادل( "اورزيجغرافیاي کش"دکتراي 
آلمان براي  "المللیوزارت همکاریهاي بین"در همین هنگام، بورس دیگري از سوي 

این دورة فشرده . پیشنهاد شد "المللتوسعۀ بین"گذراندن دورة پس از دکتري در زمینۀ 
شد، گزار میکه در محل دانشکدة کشاورزي دانشگاه کاسل، در شهر کوچک ویتسنهاوزن، بر

بجز  -براي من بسیار آموزنده بود، چرا که طی دروس و کالسهاي متعدد آن که هر روز
بعد از ظهر برقرار بود، ضرورتا با  6صبح تا  8از ساعت  -بعداز ظهر شنبه و روز یکشنبه

هاي تدریس ریزي توسعه، پژوهش دانشگاهی و شیوهمقوالت بسیاري، از جمله برنامه
نوشتن مقاالت متعدد ( شرکت فعال در بحثهاي کالسی) و عملی( رت نظريدانشگاهی، بصو

البته، . شدم "آموخته"اصطالح الزامی در مباحث مختلف، همراه با سفرهاي علمی) آشنا و به
 . زبان مباحث در این دوره بیشتر انگلیسی بود، تا آلمانی

همان ماه  24فته بعد، در و حدود دو ه 1364با پایان یافتن این دوره در اردیبهشت ماه 
در آن هنگام . ام چند ماه پیش از آن به ایران آمده بودندخانواده. با اشتیاق به ایران بازگشتم

عراق علیه ایران برقرار بود و در همان بدو ورود من به کشور، حملۀ هوایی  تحمیلیجنگ 
ن، به اجبار، همراه خانواده در این زما. ناجوانمردانۀ صدام به شهرها و بمباران تهران آغاز شد

ابتدا به سبب . در خانۀ پدري ساکن بودم و البته در جستجوي مسکنی مناسب براي اجاره
بمبارانهاي تهران و نگرانی خانواده، قرار شد براي کار به دانشگاه فردوسی مشهد بروم، اما 
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ی، از قبل، شادروان دکتر مصطفی مومنی، مدیر وقت گروه جغرافیاي دانشگاه شهید بهشت
را ترجیح  "خودم"من هم که شخصا دانشگاه مانوس . واحد درس تعیین کرده بود 19برایم 

به استخدام دانشگاه شهید بهشتی درآمدم و کار خود را از  1364شهریور  6دادم، از می
 . کردم آغازنیمسال اول همان سال 
زمین که به همت و با شدم، ساختمان جدید دانشکدة علوم  خبردارهمان هنگام بود که 

شناسی و محیط با سه رشتۀ جغرافیا، زمین 1356تالش پیگیر آقاي دکترجزنی در سال 
زیست تاسیس شده بود، در اختیار دانشکده علوم و گروه شیمی قرار گرفته است؛ گروه 

و علوم انسانی بازگشته، گروه  ادبیاتجغرافیا با نیروي علمی محدود، به دانشکدة 
) به دانشکده علوم منتقل و گروه محیط زیست اصوال 1356( شناسیزمین تاسیستازه

البته ساختمان دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، جایی که از سال دوم دورة . تعطیل شده بود
تر کارشناسی در آنجا درس خوانده و بعدها کار کرده بودم، برایم از فضایی آشنا و مانوس

 . برخوردار بود
اي از دروس مختلف، از روش تحقیق و ، با مجموعه1364مهرماه  کار تدریس در

کالس درس به جغرافیاي  نخستین. جغرافیاي اقتصادي تا متون تخصصی جغرافیا، آغاز شد
شد که بعضی از اقتصادي و گروه دانشجویان اغلب سال باالیی دورة کارشناسی مربوط می

من خود این درس را در دورة تحصیل،  1آمد هم سن و سال خودم هستند!آقایان بنظر می
بود  "استقرار فضایی"با دکتر جزنی گذرانده بودم و ماخذم براي تدریس در این زمان، کتاب 

در واقع، قسمتهاي اصلی این کتاب را . که دیدگاهی تئوریک به جغرافیاي اقتصادي داشت
وقتی از تعریف  2. دمدر دورة کارشناسی ارشد زیر نظر استادم، دکتر جزنی، ترجمه کرده بو
و  "جغرافیاي مدرن"جغرافیا و جایگاه جغرافیاي اقتصادي شروع کردم و بحث را به 

، "تئوري مکان مرکزي"هاي جغرافیاي اقتصادي، از جمله و نظریه "نظامهاي فضایی"
کشاندم، بنظرم آمد این مباحث و تعاریف ظاهرا براي  "اقتصاد فضا"و  "هاي متمرکزحلقه"

سخن گفتن است؛ اما از آنجا که در آغاز کالس با دانشجویان قرار  "چینی"ان مثل دانشجوی

                                                 
ن با تعطیلی دانشگاهها همراه و بعضی از آنان دانشجویان پیش از دورة انقالب فرهنگی بودند که دورة تحصیلشا -1

 طوالنی شده بود. 
2- Peter E. Lloyd; Peter Dicken  (1972),Location in Space: a Theoretical Approach 
to Economic Geography, Harper & Row, New York  (3. Edition, 1990) 
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گذارده بودم، هرجا سئوال یا نظري دارند، بیدرنگ حرف مرا قطع کنند و نظر خود را بیان 
کنند، کالس از میانۀ وقت به طرح سئواالت متعدد و اظهار نظرهاي مختلف و در واقع به 

 "گیر"ین دانشجویانی که در این درس از همان آغاز به اصطالح افتاد! از نخست "همهمه"
درپی کردند، سرکار خانم دکتر گیتی صالحی اصفهانی، دادند و شروع به طرح پرسشهاي پی

البته، بنظر خودم، از همین نخستین کالس . همکار محترم فعلی در دانشگاه پیام نور، بودند
بعضی از دانشجویان . ریزي شدبا دانشجویان پی بود که رابطۀ علمی، صمیمی و معنادار من

 . آیندزمان، از دوستان فعلی و نزدیک من بشمار میآن 
اي شخصی پیدا نکرده بودم، روزي شادروان دکتر گنجی در همان هنگام که هنوز خانه

به خانۀ پدرم تلفن کردند و وقتی با تعجب من روبرو شدند، گفتند شماره را از آقاي دکتر 
اند و معلوم شد، استادم، دکتر جزنی، سفارش مرا به ایشان کرده است! ایشان گرفته جزنی

آبیاري در "اي در بارة از من خواستند مقاله 1،"المعارفبنیاد دایره"ضمن توضیح در بارة 
نژاد واگذار شود، ایشان وقتی گفتم، بهتر نیست این کار به استاد جواد صفی. بنویسم "ایران

البته، اطاعت امر کردم، اما کتابها و  "خواهم شما بنویسید!می"اب دادند: با جدیت جو
هاي متعدد بودند و افزون بر آن، فضاي کافی براي کار مقاالت گردآمدة من هنوز در کارتُن

هر تقدیر، تالش کردم از البالي کارتُنها منابعی را جستجو کرده، به. در خانۀ پدر نداشتم
وقتی مقاله را با دلنگرانی تحویل دادم، شادروان دکتر . اله را آماده کنمبیرون بکشم و این مق

گنجی که مدیر بخش جغرافیاي آن بنیاد بود، نگاهی به آن انداخت، تورقی کرد و با توجه 
راستش، . مرا از میان برداشت "نگرانی"گفت که  "آفرینی"به منابع متعدد مورد استفاده، 

 !"ترسیدممی"ل دوران دانشجویی، آن هنگام هنوز از ایشان، مث
وقت بعد از آن، باز به منزل پدرم تلفنی شد و گفته شد که تماس از دفتر آقاي  چند

وقتی تماس گرفتم، مرا به دیداري . بوده است "المعارفبنیاد دایره"بجنوردي، ریاست 
بی و من نام ایشان را از دورة رژیم گذشته و جزو مبارزان انقال. حضوري دعوت کردند

. از این رو، خود نیز به دیدار حضوري او عالقمند بودم. شناختمزندانیان سیاسی آن زمان می
اي مهربان و دوستانه روبرو شدم؛ راستش همین وقتی پا به دفتر کارش گذاردم، با چهره

 . انتظار را هم داشتم
شاره کرد و ا "آبیاري"او ضمن صحبت و چند پرسش راجع به من و تحصیالتم، به مقالۀ 

                                                 
 تغییر یافت.  "اسالمی) -ز مطالعات ایرانیالمعارف بزرگ اسالمی  (مرکمرکز دایره"نام این بنیاد بعدا به -1
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این پیشنهاد را با اشتیاق . از من دعوت کرد، با آن بنیاد در تالیف مقاالت دیگر همکاري کنم
و چند مقاله دیگر براي تالیف  "آلبانی، کشور"و  "آسیا، قاره"پس از آن، مقاالت . پذیرفتم

ئوال در مالقات بعدي با آقاي بجنوردي، ایشان از حقوق دانشگاهیم س. به من پیشنهاد شد
و سپس پیشنهاد کردند، اگر با آن بنیاد بطور تمام وقت همکاري کنم، حقوق  1کردند

بیشتري، تا دو برابر، به من خواهند داد! من که حاضر نبودم کار معلمی را رها کنم، فقط 
این چنین بود که همکاري جدي من . خود را در آن بنیاد بگذرانم "آزاد"پذیرفتم که اوقات 

 . این همکاري تا به امروز ادامه داشته است. آغاز شد 1365المعارف از سال هبا مرکز دایر
، از آنجا که عقیده داشتم "مرکز دایره المعارف"افزون بر این، در کنار آغاز همکاري با 

عمران و توسعه کشور بایستی با سروسامان دادن به روستاها آغاز شود، همکاري خود را 
دانشکدة معماري دانشگاه شهید بهشتی که طرحهاي  "ر فنیدفت"با  1366-67حدود سال 

بود  "االئمهجواد"نخستین طرح، پروژة . کردم آغازبرد، جهاد سازندگی را مطالعه و پیش می
مطالعات روستایی و مکانیابی روستاهاي . که قرار بود در منطقۀ گاوبندي مطالعه و اجرا شود

این مطالعات سرآغازي براي آشنایی با . صیادي در این طرح به من واگذار شده بود
توسعۀ "این همکاري به تالیف کتاب . جهادگران و همکاریهاي بعدي با جهاد سازندگی شد

ختم شد که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد و قرار بود، فعالیتهاي جهاد  "روستایی
 . سازندگی را در سطح ملی و جهانی معرفی نماید

از کار در دانشگاه گذشته بود که بحث گزینش و تبدیل وضعیت  نزدیک به دو سال
از این رو، . یکی از شروط این امر، خدمت در مناطق محروم بود. استخدامی مطرح شد

ماموریت یکسالۀ کاري در دانشگاههاي زاهدان یا یزد به من پیشنهاد شد، که با توجه به 
روزي در مالقات با شادروان دکتر حسین . پذیر نبودوضعیت خانوادگی، اصوال برایم امکان

، موضوع را مطرح داشتندشکویی که مسئولیت گروه جغرافیا در وزارت علوم را نیز برعهده 
توانم در عوض ایشان با مهربانی همیشگی خود، پیشنهاد کردند، اگر موافق باشم می. کردم

م و با لبخند یک سال خدمت در شهرستان، دو سال در دانشگاه تربیت مدرس کار کن
دانشگاه تربیت مدرس هم "در کمال تعجب من) اضافه کردند، ( شیرینی که داشتند،

این پیشنهاد براي من  "آید!بحساب می "مناطق محروم"سبب کمبود نیروي علمی، جزو به
 . بسیار مقبول و در عمل، بس سازنده بود
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به وجود شادروان دکتر  در آن زمان، گروه جغرافیاي دانشگاه تربیت مدرس کامال قائم
همکاري با ایشان در گروه جغرافیا دو . وقت گروه بودعنوان تنها استاد تمامشکویی، به

نشینی و مصاحبت روزانه با آن استاد و دیگر، حضور ویژگی بارز داشت: نخست هم
این کیفیت پیش از . دانشجویانی که اغلب با دانشجویان متعارف تفاوتی کیفی داشتند

خواهند و به دانستند چه میمشخص داشتند و می "خط"آن بود که اغلب ایشان  هرچیز
از این رو، در بسیاري موارد، خود از استادان مورد نظر براي . چه مباحث علمی نیازمندند

. کردکردند و شادروان دکتر شکویی هم با آنان همراهی میتدریس دروس معین دعوت می
ویان که با من مستقیما در ارتباط قرار گرفتند، آقاي دکتر از نخستین این دسته از دانشج

اي علمی و دوستانه بین ما برقرار الدین افتخاري بود که از همان آغاز رابطهعبدالرضا رکن
تر نامۀ کارشناسی ارشد و سپس رسالۀ دکتري، این پیوند را مستحکمتدوین پایان. گردید

توانم از آقایان دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، له میاز دیگرانی که بخاطر دارم، از جم. کرد
دکتر حسن کامران، دکتر محمد سلیمانی، دکتر محمد سلمانی و سرکار خانمها دکتر زهرا 

انجامد) یاد که ذکر نام همه به درازا می( زاده و دکتر فضیلۀ خانی و عزیزان دیگرحجازي
جهت نبود که ماموریت بی. ار مانده استدوستانه بین ما برقر -علمیاي کنم که هنوز رابطه

 . دوسالۀ من در این دانشگاه، پس از پایان رسمی آن، تا سالها بعد نیز ادامه یافت
از دیگر مواهب همکاري با گروه جغرافیاي دانشگاه تربیت مدرس، آشنایی با دکتر 

هاي الهها و رسنامهمهدي طالب بود که دروس اجتماعی گروه و راهنمایی بعضی پایان
شناختم و در این دوره، نام خوب میمن ایشان را از قبل و به. داشت برعهدهتحصیلی را 

آشنایی نزدیک با او، ضمن برقراري نوعی دوستی صمیمانه و عمیق بین ما، همکاریهاي 
تحقیقاتی بعدي را رقم زد که همیشه براي من محترم و مغتنم باقی خواهد  -مشترك علمی

ماند که از طریق آقاي دکتر طالب، براي من شانس آشنایی و همکاري نزدیک ناگفته ن. ماند
، آقاي دکتر اسماعیل شهبازي، میسر شد که پیوسته در سفر و حضر از بزرگواربا استاد 

ام و این خود همیشه فرصتی بس مغتنم برایم هاي بیکران ایشان بس بهره بردهدانسته
 . بشمار آمده است

علمی خویش  -نقطۀ عطفی در تکمیل و پیشبرد دانش مطالعاتیبراي من  1368سال 
در این سال، آقاي دکتر طالب از من خواستند در جلساتی مشورتی در بنیاد . آیدبشمار می

این جلسات با حمایت معنوي آقاي دکتر عباس آخوندي، ریاست وقت . مسکن شرکت کنم
هاي عمران و ا این بنیاد در زمینههاي بعدي من ببود براي همکاري سرآغازيبنیاد مسکن، 
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و  "بندي روستاهاسطح"این جلسات مشورتی در آخر به طرح مبحث . توسعۀ روستایی
 . اي براي انجام مطالعات میدانی در این باره انجامیدانتخاب منطقه

مندي از همکاري نزدیک با دکتر طالب، این موضوع براي من فرصتی بود تا در کنار بهره
هاي جغرافیاي اقتصادي، از جمله مباحث نژاد، بتوانم تئوريازي و دکتر صفیشهب دکتر

مراتب سکونتگاهی، اصالح ساختاري نظامهاي فضایی موجود و مکانیابی و مربوط به سلسله
این مطالعات و . استقرار بهینۀ سکونتگاهها را در میدان عمل به مطالعه و آزمایش بگذارم

در استان  "ستقرار بهینۀ سکونتگاههاي روستایی پراکندها"آزمون تئوریها با عنوان 
براي من شرکت فشرده . کهگیلویه و بویر احمد آغاز گردید و بیش از دو سال به درازا کشید

بردن از همکاري دوستانه و تجربیات پیشین آقایان دکتر طالب، در این مطالعات، ضمن بهره
تجربی ارزشمند  -هایی تئوریکه یافتهنژاد و بعضی دیگر، بدکتر شهبازي، دکتر صفی

 . انجامید
در واقع، از بطن همین مطالعات و همچنین بررسیهاي بعدي در بنیاد مسکن، در کنار 

هاي شخصی، توانستم در کنار ارائه پیشبرد بعضی طرحها و ارائۀ مطالعات و آموخته
است، طرح ملی صورت کتاب منتشر شده گزارشهاي علمی که بعضا توسط بنیاد مسکن به

) را که در قالب برنامۀ دوم توسعه کشور از 1372( "ساماندهی فضایی روستاهاي کشور"
خورشیدي مورد مطالعه بود و بعضا به اجرا درآمد،  1380به بعد و تا اواخر دهۀ  1374سال 

که در قالب برنامۀ پنجسالۀ  "هاي روستاییتوسعۀ پایدار منظومه"طرح . پیشنهاد نمایم
عنوان اجرایی، در واقع به -رار است مورد توجه و تاکید باشد، با ماهیتی راهبرديششم ق

به بنیاد مسکن  1392در سال  "ساماندهی"طرح  "جایگزین"چارچوب مکمل و شاید 
 . توسط همین قلم پیشنهاد شد

هاي کارشناسی اندازي و گسترش دورهخورشیدي، همراه با راه 1370در اواسط دهۀ 
ري جغرافیا در دانشگاههاي مختلف، دورة جدیدي از تدریس درسهاي تازه و ارشد و دکت

هاي تحصیلی ها و رسالهنامهپیشبرد مطالعات در قالب مباحث جدیدتر و نیز راهنمایی پایان
ها در ایران، موضوعات آنها براي من بیشتر یادآور با وجود تازگی این برنامه. آغاز شد
ة پس از دکتري، و کم و بیش همسو با مباحثی بود که طی هایم، بخصوص در دورآموخته

در واقع، این . سالهاي گذشته در تالیفات خود، اعم از کتاب و مقاله، تجربه کرده بودم
اي در بین دانشجویان جغرافیا برپا کرده بود، اما هاي درسی جدید شوق و امید تازهبرنامه

بعضی که هرگز تجربۀ آموختن این مطالب و  نکتۀ تاثرانگیز این بود که در سالهاي بعدي،
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شدند  "ریزيبرنامه"تجربۀ این مباحث را نداشتند، یکباره جلو افتادند و مدعی انواع و اقسام 
آمد چنین بنظر می. زحمت انداختند بهپاره کرده و خود و دیگران را  -را تکه "جغرافیا"و 

با این . هاي آن پدید آمده بودشاخهمزمن در علم جغرافیا و  "زدگیعوام"که گویا نوعی 
وجود، خرسندم که هرگز امید به تالش و خردورزي اندیشمندان بعد از خود، یعنی 

 . امکاربردي آن را از دست نداده -جغرافیدانان جوان و عالقمند به این علم و اعتالي نظري
ایی را کنم، یادگارهسال تدریس و تحقیق به گذشته نگاه می 33از  پساکنون که 

هستند: شاگردان پیشین که زمانی جوانی  بینم که آرامبخش جان و امیدوارکنندة دلمی
آمدند، اکنون استادان و کارشناسانی پخته و کم و بیش برخوردار از خام بنظر می

اند؛ آقایان دکتر مصطفی طالشی، دکتر اي شدهتحقیقاتی برجسته -جایگاههاي علمی
که تحصیالت خود را در استرالیا بپایان برد)، ( بختی رستمیهعبدالحمید نظري، دکتر شا

دکتر فرهاد عزیزپور، دکتر علیرضا رابط، دکتر بهرام ایمانی، دکتر امیرسعید جندقیان، دکتر 
اکبر محبی و سرکار خانمها، دکتر فضیله خانی، دکتر ریحانه سلطانی مقدس، دکتر علی

. بسیاري دیگر از جملۀ این عزیزان هستندصدیقه حسینی حاصل، دکتر منیژه احمدي و 
، چرخۀ حیات به نیکی در گردش است و زمانه نخواهد گذارد، میدان دهدمیاین نشان 

 . براي همۀ ایشان آرزوي سربلندي و پیروزي بیشتر دارم. معرفت خالی بماند
اي ام، هنوز کارهبیخته و الک را آویخته -کم و بیش -رسد، آرد راحاال که بنظر می

. شوند "جمع و جور"خواهند، تا زمین مانده و مجالی می "نیمه -نصفه"علمی نسبتا زیادي 
هاي و شاید وقت آن باشد که اگر روزگار بگذارد، وقت بیشتري را با همسر و فرزندان و نوه

 . دلبندم بگذرانم که سخت بدانان بدهکارم!
 عباس سعیدي

 1397مهرماه  20
 



 

 
 
 

 بخش دوم
 هاطرهیادها و خا

 



 



 

 عباس سعیدي از نگاه من

 1دکتر ایرانپور جزنی

بزرگداشت مفاخر جامعه و از جمله استادان دانشگاه کاري است پسندیده، زیرا 
بخشد و یاد و خاطرة آنان را در اجتماع، همکاران و دانشجویان تداوم میپیوندشان را با 

 . داردنسلهاي بعد زنده نگاه می
دي از دوستان، همکاران و دانشجویان دکتر عباس سعیدي، استاد اخیرا دریافتم که تعدا

اي براي ایشان نامهدانشگاه شهید بهشتی، درتدارك انتشار جشن جغرافیاي دانشکدة علوم زمین
اینان شخصیت علمی و منش . هستند که حاوي مقاالت علمی و خاطراتشان از استاد خواهد بود

 ...چه کار ستودنی و زیبایی. دارندحق شناسی خود را ابراز می ایشان را مد نظر دارند و بدین شیوه
جوان و نحوة تکوین  "عباس سعیدي"در راستاي این مقال، شاید خاطرات من نیز از 

 . شخصیت علمی و اجتماعی وي جالب توجه باشد
اي کوتاه در مدرسۀ عالی بازرگانی، به دن دورهنباس بیست ساله بود که پس از گذراع

خورشیدي وارد گروه جغرافیاي دانشکده ادبیات  1349او در سال . غرافیا روي آورددانش ج
 . و علوم انسانی دانشگاه ملی ایران آن زمان و دانشگاه شهید بهشتی امروز شد

ما همکاران گروه جغرافیا خوشحال بودیم که دانشجویان مورد نظر دانشکده را از میان 
دیدیم و یک چشم می ر گروه و دانشکده، همه را بهایم، هرچند دداوطلبان گزینش کرده

البته، زمان الزم بود که ویژگیهاي . امتیازي ویژه براي هیچکدام از دانشجویان قایل نبودیم
 . هر یک از دانشجویان را دریابیم

توجه مرا جلب نمود؛ هنگام خواندن  پس از برگزاري نخستین آزمایش نیمسال، عباس
. انشایی آزمون، مجذوب نحوة گزینش واژگان و شیوة نگارش او شدمپاسخ او به یک پرسش 

روز بعد او را دعوت کردم به . درستی تحلیل کرده، پاسخ داده بودالبته، مورد سوال را هم به
اي آرام، کمی او راس ساعت مقرر آمد؛ با چهره. دفترم بیاید، تا از نزدیک با هم آشنا شویم

عباس این چهرة آرام و متین و . تبسمی محو و نجیبانه بر لب، اما متین و مضطرب و نگران
 . حفظ کرده است -پس از گذشت سالها  -لبخند محو و نجیبانه را هنوزهم

                                                 
 استاد بازنشسته و بنیادگذار گروه جغرافیا و دانشکدة علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.  -1
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. ) از دانشجویان ممتاز گروه بود1353-1349( عباس در دورة چهار سالۀ کارشناسی
عنوان نفر ارشد به پس از اتمام دورة کارشناسی، براي ادامه تحصیل، در دوره کارشناسی

تخصصی در زمینۀ جغرافیاي طبیعی، هرگز از تحصیل  در این دوره، ضمن. اول، پذیرفته شد
 1355کارشناسی ارشد را در سال  عباس دورة. غافل نماند "روابط انسان و طبیعت"

زار ورود او به با با توجه به این موارد، شرایط براي. خورشیدي با درجه ممتاز به پایان رسانید
کار، اعم از دانشگاه یا بخش دولتی و خصوصی کافی بود؛ اما عباس تشنۀ ادامه تحصیل و 

 . تحقیق و تتبع بود
هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد داشتم، معتقد بودم من با شناختی که از او در دوره

. که اگر امکان ادامۀ تحصیل و پژوهش براي وي فراهم شود، به آرزوي خود خواهد رسید
تواند پس از اخذ درجه دکتري، به گروه کردم، عباس میطُرفه آنکه از همان زمان فکر می

در این . تري باشدجغرافیا بپیوندد و در جمع دیگر همکاران گروه، منشا خدمات ارزنده
هنگام موضوع را با دوست دیرین و فرهیختۀ خود، پروفسور اکارت اهلرس، جغرافیدان نامی 

نشکدة جغرافیاي دانشگاههاي ماربورگ و سپس بن بود، مطرح و آلمان که رییس دا
دانست که من او خوب می. درخواست کردم عباس را براي دورة دکتري جغرافیا بپذیرد

درخواست او به. کنمنسنجیده کسی را که واجد شرایط اخالقی و علمی نباشد، پیشنهاد نمی
. ي وي در دوره دکتراي جغرافیا شدمن پاسخ مثبت داد و با صعۀ صدر، استاد راهنما

مبادالت "خوشبختانه عباس از همان آغاز کار واجد شرایط الزم براي دریافت بورسیۀ 
به پایان  1363شد و توانست بدون دغدغۀ مالی، دورة دکتري را در سال  "فرهنگی آلمان

 . ران شودخود در دانشگاه کاسل، عازم ای "پس از دکتري"برساند و پس از گذراندن دورة 
به گروه جغرافیاي دانشگاه شهید بهشتی پیوست و راه پر فراز و  "دکتر عباس سعیدي"

نشیبی را که من در زمینۀ ایجاد گروه جغرافیا و جلب همکاران علمی و تربیت نسلی 
من که کمابیش خستۀ راه رفتۀ خویش . برجسته از دانشجویان طی کرده بودم، ادامه داد

ویژه دکتر عباس سعیدي، توفیق عزیزانم در گروه جغرافیا، و بهبودم، لذت حاصل از 
 . دادمن امید فرازیست می آورد و بهخستگی را از تنم در می

دعوت جناب آقاي سید محمد کاظم موسوي بجنوردي، رییس مرکز در این اثنا، به
همکاري  المعارف بزرگ اسالمی، مسؤل بخش جغرافیاي آن مرکز شدم و چندي افتخاردایره

بیماري امان نداد که زمانی طوالنی در خدمت . با این بزرگمرد علمی و فرهنگی را داشتم
همکاري با مرکز مقدور نبود، به ناچار کناره  المعارف باشم و چون براي درمان، ادامۀدایره
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نگري درجغرافیا داشت، به گرفتم؛ اما دکتر عباس سعیدي را که سابقۀ پربار علمی و ژرف
بعدهادر نشستی که با . البدل من شداب آقاي بجنوردي معرفی کردم و او در مرکز نعمجن

اي از آقاي دکترعباس سعیدي تجلیل جناب آقاي بجنوردي داشتم، ایشان به نحو شایسته
امیدوارم همه شما عزیزان تندرست و . . . . . این موجب مباهات و سر بلندي شد کهکردند 

 پیروز باشید! 
 1397ماه آبان 10

 



 



 
 پاسداشت و تبریک به پروفسور دکتر عباس سعیدي

 اکارت اهلرس

، بسیار خرسندم و براي من افتخاري است که به مناسبت بزرگداشت دوست و همکارم
 گونه را یادآور شوم: پروفسور عباس سعیدي چند کالمی خاطره

انشگاه ماربورگ قدم به د -عباس سعیدي -که جغرافیدان جوان ایرانیرا  نخستین روزي
به ، پروفسور ایرانپور جزنی، او با پشتیبانی استاد ایرانیش. خیلی خوب به یاد دارم، گذارد

و موسسۀ جغرافیایی زیباي این شهر ، 1در کنار رود الن، شهر کوچک دانشگاهی ماربورگ
سعیدي در این موسسه نه تنها شاهد دیدار بعضی . وارد شد، در هستۀ قدیمی شهر

بلکه با تعداد زیادي از دانشجویان آلمانی آشنا شد ، نان جوان و هموطن خود بودجغرافیدا
آشکار است که . که به سرزمین زیباي ایران و همچنین مسایل جغرافیایی آن عالقمند بودند

شدن با برنامۀ درسی یک دانشگاه براي او در آغاز انطباق با این وضعیت جدید و هماهنگ
پس از ، 2"دفتر مبادالت اکادمیک آلمان"عنوان بورسیۀ او به. دآلمانی جندان آسان نبو

بایست به آموزش زبان آلمانی ) می1356فروردین  13( 1977ورود به آلمان در سوم آوریل 
در جنوب غربی ، عباس این مهم را با جدیت در موسسۀ گوته در شهر فرایبورگ. پرداختمی

 . بردآغاز کرد و با رتبۀ عالی بپایان ، آلمان
عنوان استاد راهنماي او) بر سر به( عباس و من، پس از یادگیري زبان پیچیدة آلمانی

اي اساسی و موضوع رسالۀ انتخابی حاوي مساله. اش به توافق رسیدیمموضوع رسالۀ دکتري
هاي در مسیر تحول عرصه، خورشیدي 1349میالدي/  1970جذاب بود که از حدود سال 

خود جلب کرده بود: تعارضات توجه روزافزونی را به، ن آنهاروستایی و جمعیت ساک
مسائل آبیاري سنتی با استفاده ، گیري از آبیاري توسط موتور پمپ و در همین ارتباطبهره

. همدان) را انتخاب نمود( "دشت اسدآباد"عباس براي مورد مطالعاتی رسالۀ خود . از قنات
، 1980و  1978ام مطالعات میدانی بین سالهاي پنج بار سفر به ایران و انج -او طی چهار

تحول ساختاري این منطقه را مورد ، چندان مساعد در ایرانِ آن زمانتحت شرایطی نه
توانست متن نهایی کار ارزندة خود را با  20/11/1984سعیدي در تاریخ . بررسی قرار داد

                                                 
1- Marburg an der Lahn 

2- DAAD=Deutsche Akademische Austauschdienst  
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مورد: دشت  -تصاد آبیاريبا تاکید ویژه بر اق، تحوالت اقتصاد روستایی در ایران"عنوان 
. به کسب مدرك دکتري از دانشگاه ماربورگ نائل گردد، ارائه داده "غرب ایران)( اسدآباد

رسالۀ عباس سعیدي از نخستین و معدودترین آثاري است که تا به امروز توانسته است 
طالعه تعارضات اقتصاد زراعی مبتنی بر آبیاري مدرن و سنتی را بطرز تطبیقی بخوبی مورد م

بست برخی نتایج این مبتنی بر جمع، اي خواندنیاو همراه با من مقاله. و ارزیابی قرار دهد
 مورد اسدآباد -قنات و چاههاي موتوري"میالدي تحت عنوان  1989در سال ، رساله

 . منتشر کرد 1"همدان)(
یلی آمیز تحصیالت در آلمان به ایران بازگشت و خعباس سعیدي پس از اتمام موفقیت

، عنوان استاد جغرافیا در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد؛ او از آن زمان تاکنونزود به
با کمال خرسندي باید بگویم طی این . به تدریس مشغول بوده است پیوسته در این دانشگاه

عنوان استاد میهمان به آلمان سفر کند و خوشوقتانه در مدت او توانسته است چندین بار به
انگیز سفرهاي خاطره، براي نمونه. ایمنیز امکان همکاري تحقیقاتی با یکدیگر را داشتهایران 

از طریق کار عمیق میدانی ، طی این سفرها. تحقیقاتی به کاشان را هرگز از یاد نخواهم برد
بافی هاي ارزشمندي در بارة بازار کاشان و نقش صنعت دستی فرشمطالب و داده، مشترك

 . گرد آوردیم
هاي مرا دربارة ایران به فارسی خوبی اطالع دارم که دکتر سعیدي بسیاري از نوشتهب

ایران: "ترجمه و منتشر کرده است؛ بویژه سپاسگزار کار ارزندة او در کتاب مجموعۀ مقاالت 
به فارسی ترجمه و در ، مقالۀ مرا به انتخاب خود 12هستم که در آن  "عشایر، روستا، شهر

عباس عزیز: من براي این کار از صمیم . در ایران منتشر ساخته است خ1380م/ 2001سال 
 قلب سپاسگزار تو هستم! 

ام بخش تنها توانسته، برایم کامال آشکار است که با این چند کالم مبتنی بر پاسداشت
دانم که تو فراتر از فعالیت می. جانبۀ تو را بازگو کنمبسیار کوچکی از اثرگذاري همه

اي و هنوز بدان امور هم دار بودهعالیتها و کارکردهاي بسیاري را عهدهف، دانشگاهی
احساس غریبی است: . کنمبندي تو را تحسین میوفاداري و پاي، پردازي! فراتر از اینمی

                                                 
1- Ehlers, Eckart & Saidi, Abbas  (1989): “ Qanats and Pumped Wells; The Case of 
Assad abad  (Hamadan)”, in: McLacklan, et al  (eds. ): Qanats, Kariz and Khattara, 
university of London, London.  
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و این مراسم مطمئنا براي  -نهنددوستان و همکارانت بدین ترتیب تو را ارج می، شاگردان
اکنون این جمالت . ت تو و دستاوردهاي خالقانۀ تو ستپاسداشت درخور بزرگداشت شخصی

نشان از آن دارد که نه تنها ، نویسممی -پیشین تو "آموزگار"عنوان به -انگیز که منخاطره
بلکه شاهدي بر آن است که چه ، تحصیالت تو در آلمان کامال ثمربخش و اثرگذار بوده است

به تو و دیگر  "کهنسال"عنوان یک ؛ بهامسالها بر من گذشته و من خود چقدر پیر شده
پیوسته ، همکاران و دوستانم در ایران که رفاقتی صمیمانه ما را به یکدیگر پیوند داده است

 اندیشم! با خرسندي و سپاس می
ات در سالهاي پیشِ رو تندرستی و شادکامی آرزو براي تو و خانواده، عباس عزیز

سرزمین ایران و مردمانش در پیش باشد؛ ، ادت براي توامید که سالهایی مملو از سع. کنممی
 سرزمینی که من بدان عمیقا احساس دلبستگی دارم! 

 
 اکارت اهلرس

 2018اکتبر  25، هامبورگ
 1397برابر با سوم آبانماه 

 



 



 
 جغرافیدان سبک مدار، دکتر سعیدي

 1دکتر حسن صدوق

 

. ار پسندیده و قابل تقدیر استپژوهان دانشگاهی بسیاقدام شهرداري در نکوداشت دانش
کنندة این قشر تاثیرگذار و تردید مشوق و دلگرماین رویکرد شهرداري به دانشگاهیان بی

شده در جهت رفع مشکالت هايِ تعریفبخش فعالیتهاي پژوهشی و نیز اجراي پروژهجهت
. بل فهم استویژه در عرصۀ گستردة فعالیت شهرداریها، کامال قاذیربط با مسایل کشور، به

در این میان، بزرگداشت جغرافیدانان جایگاه ویژة خود را دارد، زیرا جغرافیا اساسا دانشی 
است که عرصۀ کار آن را پرداختن به مسایل و معضالت شهري در ابعاد اجتماعی، 

محیطی و آمایش سرزمینی، بطور اعم، تشکیل داده و دغدغۀ اصلی جغرافیدانان زیست
 . رودبشمار می

از همین نگاه، نکوداشت دکتر عباس سعیدي، از همکاران عالم و پرتالش و صاحب 
آثار منتشره از ایشان و فعالیتهاي پژوهشی و . انگیزه در حوزة یادشده، موجب مسرت است

. گذاردآموزشی، از وي پژوهشگري پرکار، توانمند و اثرگذار در دانش جغرافیا به نمایش می
مدت همکاري طوالنی. آمیخته استخوبی درهمي و کاربردي را بهدکتر سعیدي تامالت نظر

المعارف بزرگ اسالمی در حوزة جغرافیا، و همچنین اجراي پروژهاي ایشان با مرکز دایره
این همکار . هایی از کارهایی است که اینجانب اطالع دارمآمایشی با وزارت کشور، تنها نمونه

دان جغرافیدانان عصر حاضر در حوزة کار خود در کشور توان از سرآمعزیز را به آسانی می
 . بشمار آورد

تنهایی تالشها و کوششهاي ارزشمند  دکتر سعیدي را عادت بر آن است که غالبا به
ها، در دستیابی به نوآوریها علمی و پژوهشی خویش را دنبال کند و به دور از برخی حاشیه

هاي این ه این روند موجب شده است توانایینحوي کدر دانش جغرافیا اهتمام ورزد، به
باشند بیشتر با او دوستی  اي مغفول بماند و تنها همکارانی که توانستههمکار عزیز تا اندازه

 . توفیق روزافزون او، آرزوي ما ست. تر باشندهاي او آگاهکنند، بر ظرفیت
 آبانماه نود و هفت 

                                                 
 زمین، دانشگاه شهید بهشتی رئیس دانشگاه شهید بهشتی و استاد ژئومورفولوژي دانشکده علوم -1



 



 
 عباس سعیدي، از نگاه همسر

 شجاعی عباسی)( مینا سعیدي

اندوزي، نه هرگز براي کسب درجه و مقام، سخن از مردي است که عشق او به دانش... 
. اش و از زمانی که خواندن و نوشتن را آموخته، نشات گرفته استکه صرفا از عالقۀ درونی

به یاد دارم، در دوران تحصیل مشترکمان در دانشگاه ملی، مطالعاتش فقط معطوف به 
سی و رفتن به مراحل باالتر تحصیلی نبود، بلکه تالش داشت فراتر از آن، به کتابهاي در
اش همیشه جلدشده و کتابهاي کوچک جیبی. هاي علمی نیز بپردازد و بیاموزددیگر زمینه

مرتب و بدون هیچگونه تاخوردگی ورقها، در کتابخانۀ کوچک اتاقش در منزل پدري از 
. ه عشق او به خواندن و آموختن روزافزون جلب کردنخستین چیزهایی است که توجه مرا ب

اش با کتاب وراي خواندن متعارف بود: با خواند، بلکه رابطهاو در واقع کتاب را فقط نمی
کرد و کرد، گاه با او همدردي و همراهی میزد، از او انتقاد مینویسندة کتاب حرف می

با  -گاهی ˚و بیشتر اینها را . . . دادکرد و به نویسنده پیشنهاد میگاهی از او سئوال می
از این رو، اغلب کتابهاي دورة جوانیش مملو از . کردمداد در حاشیۀ کتاب یادداشت می

. . . گذشتتوانم بگویم، بیشتر ساعات فراغتش با کتاب میمی. یادداشت و اظهار نظر است
انشگاه، در اتوبوس آید، در طول مسیر دیادم می. اي در دست داشتهمیشه کتاب تازه

در واقع، تمام . . . خوانداي را تا رسیدن به دانشگاه میدانشجویان، همیشه کتاب یا مقاله
گاهی دوستان مشترکمان به شوخی به ... اش دنبال کتابی نو و افکاري تازه بودنگاه و اندیشه

  "اي؟!انگار تو با کتاب به دنیا آمده"گفتند: او می
در ایران، عالوه بر کتابهاي متداول درسی، به دنبال آموختن  در تمام طول تحصیل

براي یافتن حرفی نو منابع فراوانی را اعم از . مطالبی فراتر و مکمل مطالب کالسی بود
 کرد و براي یافتن آنها نه فقط به کتابخانه دانشکده و دانشگاهفارسی و انگلیسی جستجو می

هاي دیگري را نیز داشت؛ کتابخانۀ ملی ویت کتابخانهزد، بلکه عضملی ایران) مرتبا سر می(
این عشق به مطالعه و یادگیري باعث . یکی از پاتوقهاي کتابخوانی و یادداشت برداري او بود

آگاهیش از . ها اطالعاتی نسبتا وسیع کسب گندشد که اگر اغراق نباشد، در بیشتر زمینه
 . نمودیلم و سینما گاهی اعجاب برانگیز میتاریخ، ادبیات، زبانهاي خارجی، موسیقی، حتی ف

توانم بگویم در آن می. آموختیابی میهاي فارسی و الفاظ بیگانه را با ریشهمعانی واژه
یابی ما زمان دیکشنري جیبی حییم را تقریبا حفظ بود و از این رو، او بهترین ماخذ لغت

د، عالوه بر بازیگران فیلم، شبود! حتی اگر در بارة یک فیلم معین سینمایی صحبت می



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  44

شناخت و در بارة آنها اطالعاتی کننده و آهنگساز آن را نیز میکارگردان، سناریست، تهیه
کردیم، غیر از خواننده و در موسیقی هم به همچنین؛ اگر در بارة آهنگی سئوال می. دادمی

همیشه عقیده . کردکنندة آهنگ را هم معرفی میسرا و تنظیمسال پخش، آهنگساز و ترانه
داشت، نباید فقط آنهایی را که روي صحنه هستند ببینیم، بلکه باید تمام کسانی را که در 

اند نیز بشناسیم! حتی عقیده داشت در اغلب موارد، شناخت پشت صحنه زحمت کشیده
بینیم! هنوز هم گاهی افراد پشت صحنه مهمتر از شناسایی آنهایی است که روي صحنه می

 نوشتم!؟را می "پاپ"داشتم، حتما تاریخ موسیقی د، اگر فرصتی میگویمی
آشنایی ما در سرآغاز دورة کارشناسی در دانشگاه ملی از همان آغاز به ارتباطی جدي و 

در همان زمان، . اي تبدیل شد که منجر به ازدواج در ترم آخر دورة کارشناسی گردیدعالقه
شهید بهشتی فعلی) مشغول ( ده در دانشگاه ملیبه کمک آقاي دکتر جزنی و دکتر پیرزا

بکار شدم و همسرم بالفاصله در دورة کارشناسی ارشد پذیرفته شد و پس از اتمام این دوره، 
براي ادامۀ تحصیل به آلمان رفت که بعد از دورة آموزش زبان طی شش ماه، من هم به او 

قع در طول زندگی، خاطرات در همۀ سالهاي پیش و پس از این دوره و در وا. ملحق شدم
کرد، او به هنگامی که سفر ما را از هم موقتا جدا می. مشترك و بسیار به یادماندنی داریم

نوشت و گاهی شعرهایی هایی دلنشین میسبب عالقه به ادبیات و شعر، اغلب برایم نامه
ز گاهی به ام و هنوسرود که البته همۀ آنها را در چمدانی کوچک بایگانی کردهلطیف می

 برم! روم و از خواندن آنها لذت میسراغ آنها می
اي هاي خصوصی، نشانهقلم پخته و انشاي روان او، هم در مقاالت علمی و هم در نامه

خاطرم هست که در سالهاي . . . . اش نسبت به ادبیات فارسیاست از عالقه و آگاهی
خواندم، به خواهش شناسی میو جامعهرشتۀ او نبودم تحصیل دورة کارشناسی، با اینکه هم

هاي درسی ما را در موضوعات من و دوستان همکالسیم، بسیاري از تحقیقات یا مقاله
اش به بواقع، هیچ مانعی او را از عالقه . .   .نوشترویی و دقت میمختلف برایمان با گشاده

به مطالعه هنوز هم او را این شوق . داشتمطالعه و آموختن و نیز آموزش به دیگران باز نمی
یادم است شبی در خانۀ یکی از اقوام مهمان بودیم و چون دیروقت شد، . رها نکرده است

بایست قرار شد شب را همانجا بگذرانیم؛ ولی عباس از روي عادت پیش از خواب حتما می
. شتندخواند و این خانواده اهل کتاب نیودند و چیزي براي مطالعه در خانه ندامی "چیزي"

او زوایاي اتاقی را که در اختیارمان گذاشته بودند، جستجو کرد و چیزي برایی خواندن 
زیر فرش پیدا کرد و با  ايآلودهناگهان فرش اتاق را باال زد و روزنامۀ کهنه و خاك. نیافت
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 "باالخره یافتم!"ذوق و لبخندي پیروزمندانه، گفت 
دوستی قرار داشته است که در آن احترام  رابطۀ ما در زندگی خصوصی بیشتر بر پایۀ

شود؛ هرچند که این عالئق و عقاید متقابل به عالئق و عقاید یکدیگر بخوبی رعایت می
او با خانواده و فامیل من همیشه رفتاري دوستانه داشته و دارد؛ هرگز . یکسان نباشد

کنم که اگر وش نمیزحماتی را که او در زمان حیات و سپس فوت پدر و مادرم کشیده، فرام
تنهایی از عهدة امور آنان برآیم، زیرا که توانستم بههمراهیها و کمکهاي او نبود، هرگز نمی

 . یک از خواهران و برادرانم در ایران و در کنارم نبودندهیچ
در امور مربوط به . رسان من بوده استاو در زندگی خصوصی همواره پشتیبان و کمک

آشپزي را خیلی دوست دارد و در واقع، آشپزي . کندمیمفکري و ه دهدمیخانه نظر 
برایش مثل یک زنگ تفریح مابین کارهاي تحقیقاتی و تالیفی است، هرچند که هنگام 

داند و با فنون آشپزي را خوب می. کندمیآشپزي هم اغلب دارد به آنچه باید بنویسد، فکر 
اي بدست اغلب نتیجۀ خوب و خوشمزه ،کندمیتغییرات و ابتکاراتی که در آشپزي سنتی 

 شاید باورتان نشود که میز و اتاق کارش، همان میز گوشۀ آشپزخانه است! . دهدمی
دانستم، ولی پیشنهادات در اوایل زندگی مشترکمان، من فوت و فن آشپزي را زیاد نمی

. به من کردشد، کمک زیادي ام میسازندة او که هرچند در آغاز مایۀ دلخوري "ایرادات"و 
خرید روزمره همیشه با او بوده است؛ از انتخاب نوع و جنس میوه و شیرینی گرفته تا نحوة 
چیدمان آنها در نوع ظروف معین، همه این نوع امور با او ست و این گونه کارها را با عالقه و 

ان تک درختگوید با تک؛ به گل و گیاه بسیار عالقمند است؛ خودش میدهدمیدقت انجام 
! رسیدگی به درختان و دهدمیهاي آنها گوش زند و به حرفها و خواستهو گلها حرف می

گیاهان و گلهاي باغچۀ کوچکمان یکی از سرگرمیهاي آرامبخش او ست؛ از هر نوع درخت و 
 "کشتی نوح"گلی در این باغچه کاشته است و به گفتۀ یکی از پسرانمان، این باغچه مانند 

 هایی دارد! هاز هر گونه، نمون
گوید، حتی اگر به ضررش از دروغ و دروغگویی براستی بیزار است؛ خود نیز دروغ نمی

جاي دروغ براي توجیه خطاها، بدانیم که همه در معرض به"گوید: همیشه می. تمام شود
اشتباه هستیم؛ بجاي دروغگویی، خطاهایمان را بپذیریم و تالش کنیم کمتر به ورطۀ اشتباه 

 "پول"روحی بخشنده و دستی گشاده دارد؛ . هرگز دنبال پست و مقام نبوده است "م!بیافتی
همیشه آمادة کمک به کسانی است که در تنگنا . کندمیآخرین چیزي است که به آن فکر 

 قرار دارند؛ حتی پنهانی و وقتی که آنها خود متوجه نیستند که کمک از کجا رسیده است! 
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گفت و طالعه و انبوهی اطالعات گوناگون، بسیاري اوقات میبا وجود عالقۀ ذاتی به م
و پس از یافتن، پاسخ را با  کندمیداند را فورا پیگیري اما آنچه نمی "دانم!نمی"گوید: می

این . خیزداو بر می "طبع آموزگاري"کنم، این از تصور می. گذارددستی در اختیار میگشاده
هم در دوران تحصیل و هم در فراز و نشیب  -که مراآموزگار همسر من است! آموزگاري 

درس . طی چندین دهه همراهی کرده، دلگرمی داده و پشتیبانی نموده است -زندگی
ها را آموزانده و اجازه نداده اُنس و الفتی که از کردن سختیاستقامت و پایداري و سهل

بهم پیوند داده، با نامالیمات سالها پیش و در عنفوان جوانی در وجود ما خانه کرده و ما را 
توانم بهترین دوران آشنایی آغازین و پیوند بعدي با او را به جرات می. زندگی از هم بگسلد

 . اتفاق زندگی و زیباترین بخش آن توصیف کنم
 1397ماه اول آبان

 



 
 شناخت من از دکتر عباس سعیدي

 1دکتر محمدتقی رهنمایی

 مقدمه
هاي تخصصی مناسبت بزرگداشت استادان تاثیرگذار بر رشتهدر مجموعه مقاالتی که به 

شوند، روال معمول چنین است که هر یک از همکاران و دوستان آن استاد، منتشر می
اي به انتخاب خود تدوین و براي قدردانی از زحمات وي آن را به استاد تقدیم مقاله

ت بزرگداشت دکتر عباس سعیدي اي را به مناسبمن نیز ابتدا قصد داشتم، مقاله. کنندمی
براي چاپ در این مجموعه بفرستم، اما بعد از مدتی بدین نتیجه رسیدم که تدوین چنین 

اي در قالب و چارچوب شناختی که من از دکتر سعیدي دارم، نخواهد توانست خدمات مقاله
شتر این بود که براي آگاهی بی. و زحماتی را که او براي جغرافیا کشیده منعکس کند

همکاران و دانشجویان کوشش کردم دکتر سعیدي را از زاویۀ دیگري به نسل جوان معرفی 
هاي او بر هاي جغرافیایی او و تاثیري که تدریس و نوشتهکنم؛ حیفم آمد که اندیشه

نوشتۀ حاضر بدون هیچ تعصب و تعلق . دانشجویان جغرافیا گذاشته، مورد توجه قرار نگیرد
با این . برداشتی است که از فعالیتهاي علمی دکتر سعیدي دارم خاطري، حرف دل من و

 . امید که حرفی که از دلبرآید، بر دل نیز نشیند
 آشنایی من با دکتر سعیدي 

 نخستین دیدار من با دکتر سعیدي از دومین کنگرة جغرافیایی که دانشگاه ملی سابق
انجام برخی مطالعات میدانی و آن سال من براي . شهید بهشتی) میزبان آن بود، آغاز شد(

عنوان دانشجوي فعال گردآوري منابع براي رسالۀ دکترایم به ایران آمده بودم و عباس به
بعدها . جغرافیا، مسئولیت ویرایش و چاپ دومین مجموعه مقاالت کنگره را بر عهده داشت

 -نپور جزنیدکتر ایرا -در طی برگزاري کنگره متوجه شدم که او سومین انتخاب استادمان
ارتباط ما از . سازي بدنۀ آموزشی جغرافیا، بعد از دکتر مومنی و من هستبراي ظرفیت

که من براي برداشتهاي  1353زمستان سال . تر و هدفمندتر شدهمان کنگره به بعد فشرده
هاي جاجرود و کرج به ایران آمدم، عباس به میدانی و آمارگیري سفرهاي گردشگري در دره

من براي . من کردد تن از دوستان خود و آشنایان من، کمکهاي زیادي بههمراه چن
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آمارگیري ترافیکی در این دو مسیر توریستی، ناگزیر بودم در مبادي ورودي و خروجی این 
ترین این نقاط، سخت. ها، افرادي را براي شمارش اتومبیلها در نقاط معینی مستقر کنمجاده

این مسئولیت را عباس . د اصلی بسیاري از گردشگران بودورودي درة جاجرود بود که مقص
عصر و در آن سرماي گزنده، در  7صبح تا  7تصور کنید در ماه دي، از ساعت . پذیرفت

اي بایستی یا بنشینی و آمد و رفت اتومبیلها را بر روي جدولی که در دست داري، ثبت نقطه
ر را با کمک عباس و دیگر دوستان ما سه روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این کا. کنی

 . انجام دادیم
رسید، سمت راست به لواسان و سمت چپ به از گردنۀ قوچک که به درة جاجرود می

ماه و در آن سرماي زیر صفر، در ساعات اولیۀ بامداد دي. روداوشان، فشم و میگون می
ت و آمد اتومبیلها را عباس جلوي مغازة خواروبار فروشی مشهدي ابوطالب ایستاده بود و رف

بیند که در ، جوانی را میکندمیاش را باز ساعاتی بعد که مش ابوطالب مغازه. کردرصد می
بعد از پرس و جو، دلش . اش ایستاده و مشغول کاري استسرما و یخبندان، جلوي مغازه

یزم در و پیت حلبی که آتش ه دهدمیاي به او چهارپایه. سوزدبراي این جوان دانشجو می
نوازي مش ابوطالب از این مهمان. گذارد که از سرما یخ نزندسوخت، جلویش میآن می

. عباس و من به نوعی دوستی بین ما انجامید که تا سالهاي فوت مش ابوطالب بر قرار بود
سه روز تمام ما با کمک گروه یازده نفره این آمارگیري را در زمستان و تابستان، با کمک 

کاري که تا آن روز، هیچ نهاد و سازمانی قادر به انجامش نبود و به . دادیم عباس انجام
کردن و راستی اگر کمک عباس و دیگر دوستان نبود، من به تنهایی قادر به کمی

 . مستندسازي جریانهاي گردشگري نبودم
از آن پس، دوستی بین عباس و من و به همین ترتیب همسر عزیزش، مینا شجاعی که 

عباس هم با استفاده از همان . تر شددارم، عمیقغایت او و فرزندانش را دوست میمن به 
در طی دوران . ) به ماربورگ آمدDAAD( بورس دکتراي موسسۀ مبادالت علمی آلمان

شب هم اي یکتحصیل در دانشگاه ماربورگ، روزي نبود که همدیگر را نبینیم و اقال هفته
مومنی، علی سلطانی، عباس سعیدي، حسن توانا و من شادروان مصطفی . دور هم نباشیم

گروهی بودیم که توسط استاد گرانقدرمان، دکتر ایرانپور جزنی، براي آیندة جغرافیا در 
عالوه بر ما پنج نفر، رضا ثروتی هم . شهید بهشتی) انتخاب شده بودیم( دانشگاه ملی سابق

قرار بر این بود که ما با . عزام شده بودبراي جغرافیاي طبیعی گروه، به دانشگاه وورتسبورگ ا
درك مکتب جغرافیاي آلمان، پس از اتمام تحصیالت، در دانشگاه خودمان مشغول به کار 
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و علی سلطانی هم در کنار دکتر سیروس شفقی که او هم تحصیلکردة آلمان بود، . شویم
 . این مکتب را در دانشگاههاي ملی سابق و اصفهان اشاعه دهیم

. اي بودیمشدههاي شاختهنفر در انستیتوي جغرافیاي دانشگاه ماربورگ چهرهما پنج 
استادمان، پروفسور اکارت اهلرس، که از همکالسیها و دوستان نزدیک دکتر جزنی بود، روي 

مراقب روند تحصیل ما بود و حقیقتا وقت زیادي  ما حساسیت خاصی داشت و به شدت
قط در امور تحصیلی، بلکه در سایر موارد هم همیشه کرد؛ نه فبراي ما پنج نفر صرف می

دید، بشدت هنگامی که ضعف و سستی در ما می. گاه قابل اطمینانی بودبراي ما تکیه
کرد و چه بسا براي نشان اي بعد، با مهربانی از ما دلجویی میشد، اما لحظهعصبانی می

را براي شام به منزلش دعوت دادن عالقۀ خود به ما، بعد از دعوا و تندخویی، همه ما 
اند، تا از شما تاکید پروفسور اهلرس همیشه این بود که شما را به من سپرده. کردمی

جغرافیدانان خوبی براي دانشگاههاي ایران تربیت کنم و من در انجام این ماموریت بسیار 
 . شدیمده نمیاین رفتار او را ما بارها تجربه کرده بودیم و به همین دلیل آزر. جدي هستم

هم . انگیز و خوبی بودسالهاي اقامت در آلمان براي هر پنج نفر ما سالهاي خاطره
روندي که تا . خواندیم و هم روابط خانوادگی خوبی با یکدیگر داشتیمدرسهایمان را می

 . سالها ادامه داشت و دارد
 عباس و دیدگاههاي جغرافیایی او 
جغرافیاي "شگاه ماربورگ، عالقۀ خاصی به عباس از همان دوران تحصیل در دان

او در برخی از کارهاي پژوهشی خود، از . هاي روستایی داشت، بویژه در حوزه"اجتماعی
همان دوران دانشجویی در ایران، نقاط کوري را در جامعۀ روستایی ایران شناسایی کرده و 

ته بود؛ امري که سالهاي ریشۀ مسایل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی آنها را دریاف
بعد از تحصیل و به هنگام کار و تدریس در گروه جغرافیاي دانشکدة علوم زمین دانشگاه 

شهید بهشتی)، در پژوهشها، مقاالت و کتابهاي او، با مستندات فراوان انعکاس ( ملی سابق
 . پیدا کرده است

بود و به همین دلیل، او عالوه بر تسلط به زبان آلمانی، به زبان انگلیسی هم مسلط 
. ماخذشناسی بسیار وسیعی از منابع مرتبط با جغرافیاي روستایی ایران در اختیار داشت

یک ویژگی ممتاز و قابل تحسین در کارهاي علمی وي این بود که دیدگاههاي 
[اندیشمندان] انگلیسی و آلمانی را نسبت به مسایل روستایی ایران با یکدیگر مقایسه 

هاي این بدین معناست که عباس در بیان اندیشه. دادنظر خود را ارائه می کرد و سپسمی
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جغرافیایی خود به راي و نظر خود بیشتر متکی بود و پیروي کورکورانه از دیدگاههاي 
کرد و چه بسا که عامل مهمی در کرد؛ همین ویژگی بود که او را متمایز میدیگران نمی

 . آمدمیموفقیت و برجستگی علمی او بشمار 
هاي شناسی که الزمهاي علوم اجتماعی، تاریخ و جامعهعباس عالوه بر جغرافیا، در رشته

همین تسلط . اصلی ورود به مباحث روستاشناسی در ایران هستند، دانش وسیعی دارد
هاي او را در مطالعات روستایی چندوجهی او بر علوم مرتبط است که تحقیقات و نوشته

المعارف بزرگ اسالمی، از دیگر زمان، در بنیاد دایرهب اسالمی و همبنیاد مسکن انقال
تسلط علمی او بر جغرافیاي روستایی و روشمند بودن پژوهشهاي . کندمیها متمایز نوشته

او، در کنار شناختی که از جوامع روستایی ایران دارد، او را در میان روستاشناسان ایران، 
که بسیاري از دانشجویانش امروزه از علم و تجربۀ او در  دانشمندي برجسته و ممتاز کرده

کالسهاي درس عباس بسیار جدي و . برندکاربست سیاستهاي ساماندهی روستاها بهره می
پردازد و در تدریس دروس خود همیشه اي میاو کمتر به مطالب حاشیه. پرمحتوا ست

رابطۀ علت و "و همیشه بر ا. دهدمیپرسشها و مسایلی را مطرح کرده و به آنها پاسخ 
توان گفت که خود داراي یک مکتب و اندیشۀ و می کندمیمسایل روستایی تاکید  "معلولی

داند که این از توصیف مسایل روستایی بیزار است، چون می. ها ستخاص در این زمینه
او همیشه در جستجوي علتها ست و همین ویژگیها ست که . مرثیه را همگان بلدند

حرفهاي تندش را هم با . کندمیتر اش، جذاباي او را، حتی با آن صداي گرفتهکالسه
هرچند که کمی تندخو ست، ولی براي . کندمیلبخندي که همیشه بر لبانش نشسته، بیان 

 . دوستان و دانشجویانش اقیانوسی از مهربانی و عاطفه است
من . ندازة من آشنا ستکمتر کسی از دوستانش با خلق و خوي و اخالقیات عباس به ا

ام و طی این پنج دهه، به این نتیجه بسیاري از فراز و نشیبهاي رفتاري او را تجربه کرده
 ام که او قلبی مهربان دارد، حتی اگر زبانش هم تند باشد! رسیده

شناسی تدریس و تحقیق در زمینۀ دانش و تجربۀ علمی عباس تاثیر فراوانی بر روش
در گروههاي آموزشی دیگر به تبعیت از . ن برجاي گذارده استمسایل روستایی ایرا

هاي روستایی که زمانی شهرة عام و خاص نگاریها یا مونوگرافیدیدگاههاي علمی او، تک
مکتب "نقدهایی هم که روستاشناسان چپگرا به پیروي از . بود، کنار گذاشته شدند

هاي عباس بتدریج ند، پس از نوشتهنوشتدر بارة روستاهاي ایران نوشته و می "مارکسیستی
هاي علمی او بر تاثیري که اندیشه. رنگ باختند و آنان نیز دیدگاههاي عباس را دنبال کردند
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. جغرافیا، بطور اعم، و بر روستاشناسی، بطور اخص، برجاي گذارده، واقعیتی انکارناپذیر است
، اما خود داراي راي و نظر گیرداو اندیشمندي است که از دانش دیگران پیوسته بهره می

 . مستقلی است که حاصل علم و تجربۀ شخصی او ست
گرامیداشت این رفیق دیرینۀ من، دینی است که پیوسته بر دوش دوستان و شاگردانش 

من به سهم خود، از نقش سازنده و اثرگذار او بر دانش جغرافیا بسیار . کردسنگینی می
ه مراسم نکوداشت او جبران اندکی از زحماتی است خرسند و خوشحالم و خوشحاتر از اینک

اش بر عمرش دراز و سایه. که عباس براي رشتۀ جغرافیا و روستاشناسی ایران کشیده است
 سر دانشجویان مستدام باد! 

 1397مهرماه 
 



 



 
 بخشجذبه و اقتداري مشروعیت

 1دکتر جواد اطاعت

ج منجر شد، با گذر زمان، عدة پس از آنکه شعار خروج از حاکمیت به اخرا 1383سال 
خوبی مطالعه در این میان، چون تاریخ ایران را به. هاي اوین سکنی گزیدندزیادي در دامنه

کرده بودم و با فراز و نشیبهاي آن آشنا بودم، از قبل براي خود دامنۀ شمال شرقی روستاي 
دور و خروش مرکز شهر به اوین را انتخاب کرده بودم، تا در مواقع لزوم، از دود و دم و جوش

این اقدام . باشم و بطور خاص، از سیاست و دولت به این منطقۀ ییالقی نقل مکان نمایم
هاي علمی، سیاسی ساخت تا در پرتو آرامشی توام با تامل و تفکر، اندوختهفرصتی فراهم می

آنان بود، انتقال  و اجرایی خویش را بکار گیرم و به نسلهاي جوانتر که آیندة ایران در اختیار
رفتم، اما ریاست آن وقت البته، قاعدتا باید به دانشکدة اقتصاد و علوم سیاسی می. دهم

بنابراین، تقاضایی براي . هاي سیاسی امثال من نداشتدانشکده دل خوشی از افکار و اندیشه
آن دانشکده ندادمو در عوض، چون رشتۀ حقوق عمومی دروس مشترك با رشته تحصیلی 

داشت، تصمیم گرفتم دانشکدة حقوق را جایگاهی براي کارهاي علمی و آموزشی خود  من
هیئت رئیسۀ این دانشکده با مالحظۀ سوابق علمی و آموزشی، به گرمی مرا . قرار دهم

ژئوپلیتیک و سیاست خارجی "پذیرفتند، اما دانشگاه با بررسی آثار قلمی، بویژه کتاب 
انشکده حقوق طرح توجیهی ارائه دهد و یا اینکه اینجانب به پیشنهاد داده بود، یا د "ایران

البته قبل از آن، . گروه جغرافیا رفته و رشته جغرافیاي سیاسی را در آنجا راه اندازي کنم
مدتها به این موضوع فکر کرده بودم، که در دانشگاه پروژة مطالعاتی خود را بر کدام موضوع 

نهایتا به این . کار خدمتی به ایران عزیز باشد متمرکز کنم که در صورت توفیق، حاصل
قرار دهم، لذا با  "نیافتگی ایرانتوسعه"و  "توسعه"نتیجه رسیدم که تمرکز را بر مسایل 

و مشورتی که با دوستان و همکاران دانشگاهی  "پارادیم توسعه پایدار"توجه به حاکمیت 
 . ده علوم زمین مستقر شدمانجام دادم، گروه جغرافیا را مناسب یافته و در دانشک

گروه جغرافیا، ترکیبی از اساتید پیشکسوت، همچون مرحوم محمدحسن گنجی، پدر 
علم جغرافیا که بعد از بازنشستگی اجباري از دانشگاه تهران، به دانشگاه شهید بهشتی آمده 
بود، مرحوم مصطفی مومنی، ضیاء توانا و اساتید میانسال دیگري، همانند سید حسن 

                                                 
 دانشیار جغرافیاي سیاسی، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی -1
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ق، عباس سعیدي، محمد تقی رضویان، محمدرضا ثروتی و البته جوانترها، همانند صدو
اي داشتم، اما با با همه این همکاران روابطدوستانه. بود. . . نیا ومظفر صرافی، جمیله توکلی
در این میان دکتر عباس سعیدي یکی از . تر علمی برقرار کردمبرخی از ایشان روابط جدي

اگر کسی آثار و کتب . شناختمهایش میه از قبل به خاطر آثار و نوشتهاین اساتید بود ک
تواند دکتر کار باشد، نمیجغرافیدانان عصر حاضر را مطالعه کرده باشد، هرچند محافظه

عباس سعیدي و آثار قلمی او را نادیده بگیرد؛ ایشان با تالیف کتب و مقاالت پرشمار، 
عالوه بر تحقیقات و تالیفات، . لبته ایران عزیز کرده استخدمت شایانی به دانش جغرافیا و ا

براي اینجانب که مدتی مسئولیت دانشکده علوم زمین را برعهده داشتم و دکتر سعیدي هم 
توان مورد توجه یکی از اعضاي هیئت علمی آن بود، دالیل دیگري هم وجود دارد که می

وي همانند کسانی . اي دانشگاه استتمام معندکتر عباس سعیدي یک استاد به. قرار داد
دانشگاه خانۀ . نیست که دانشگاه را عنوان و پایگاهی براي فعالیتهاي غیردانشگاهی قرار دهد

اول و آخر اوست و کمتر کسی همانند وي، تمام وقت در خدمت دانشگاه و کارهاي علمی و 
ین، ایشان از مشاوران همین دلیل، در دورة مسئولیتم در دانشکده علوم زمبه. آموزشی است

گرفتند که چرا در موضوعات اي که برخی بر من خرده میجدي اینجانب بود، به گونه
چراغ "شوم؟ یک بار در جواب یکی از منتقدین گفتم: مختلف نظر ایشان را جویا می

کشید، به مدد میدانشکده و گروهی که جنابعالی و دیگران افتخار عضویت در آن را یدک
این جمله را صرفا در پاسخ به نقد آنها عنوان  "ال دکتر سعیدي روشن است!وجود امث

کردم؛ بلکه دکتر عباس سعیدي تقریبا در طول هفته در اتاق خود در گوشۀ راهرو نمی
شمالی دانشکده علوم زمین که اتاقی دنج و آرام بود، مشغول فعالیتهاي علمی خود است و 

بندد، تا دکتر سعیدي اغلب در اتاق خود را می. شودنمی تا ضرورتی پیش نیاید از اتاق خارج
؛ کندمیجهت وقت گرانبهایش را نگیرد؛ معموال به اتاق دیگر همکاران آمد و شد نکسی بی

مگر آنکه ضرورتی ایجاب کند، که آنهم در حد چند دقیقه با انجام کار به کالس و یا اتاق 
هاي تحقیقاتی دکتر سعیدي هم ها و پروژهاگر سیري در مقاالت، کتاب. گرددخود بر می

اي که تالشهاي برخی آنهاست، به گونه "کاربردي بودن"داشته باشیم، امتیاز مهم این آثار 
هاي نهادهاي دولتی در بهبود وضعیت زندگی روستانشینان، تا حدود زیادي متاثر از پروژه

اما آنچه در مورد آثار . تهاي کاربردي افرادي چون دکتر سعیدي استحقیقاتی و مشاوره
اي شهر با روستا رشتهایشان حائز اهمیت و توجه است، تمرکز بیشتر بر مرزهاي دانش بین

است، اما با  "ریزي روستاییبرنامه"اگرچه رشته و تخصص تحصیلی دکتر سعیدي . ست
ستا مابین رونظیري که بر مطالعات شهري دارد، توانسته است به خوبی روابط فیتسلط کم
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اگر این مطالعات . با شهر را با ظرافتی خاص مورد مطالعه قرار داده و بر آنها تمرکز کند
گرفت، امروزه در ایران با پدیدة ریزان کشور قرار میدرستی مورد توجه دولتمردان و برنامهبه

 . نشینی و مشکالت آن با این ابعاد و وسعت مواجه نبودیمشوم حاشیه
ر آنکه در کالس، تدریس و آزمونهاي پایان ترم با دانشجویان بسیار نکته جالب توجه دیگ

بار که در حضور زند! یکمی "بداخالقی"اي که برخی مواقع رفتارش به جدي است، به گونه
مزاح عنوان کردم که دکتر کردم، با اشاره به ایشان بهخودش و دانشجویان سخنرانی می
اي رفتار کند که بگیرد و بهتر است به گونه "ردگا"سعیدي نباید در برابر دانشجویان 

نیست، بلکه انسانی مصمم،  "بداخالق"تر باشند! اما او براستی دانشجویان با وي راحت
شاهد مثال آنکه در ارزیابی پایان ترم از اساتید توسط دانشجویان که . منظم و جدي است

شود، معموال او از معدود میصورتی مخفی انجام در سالهاي اخیر به مدد نرم افزار به
وي را  "اقتدار و جذبۀ"ها قرار دارد و گویا دانشجویان اساتیدي است که در صدر ارزیابی

اي است که حتی دانشجویان سابق ایشان که هم اکنون از این موضوع به گونه. اندپذیرفته
شاید  کنند؛اساتید دانشگاههاي کشورهستند، در مقابلش با تواضع خاصی صحبت می

ترسند، اما کنند که از ایشان میشناسند، فکر میکسانی که از نزدیک این روابط را نمی
 "اقتداري مشروع"نیست، بلکه ناشی از احترامی است که از  "جبن"به معناي  "ترس"واقعا 

گیرد و از توانِ علمی، جدیت در تدریس و تحقیق و جذبۀ شخصیتی او ناشی سرچشمه می
دیگري که ذکر آن شاید خالی از لطف نباشد، اینکه همکاران در گروه همه  مورد. شودمی

نشوند! اما بر خالف رویۀ حاکم، طی  "بحث و چالش"کنند با دکتر سعیدي وارد سعی می
ام؛ اما جالب مدت همکاري دو بار بطور جدي با دکتر سعیدي وارد مباحث انتقادي شده

بر روابط دوستانه ما نداشته و همکاري ما در  ، تاثیري"چالش جدي"اینکه هیچگاه این 
ها، تدوین مقاالت و دیگر مباحث مربوط به فعالیتهاي علمی و امور هدایت پایان نامه

عملکرد "اي در بارة آخرین کار مشترك ما رساله. دانشکده بهتر از پیش برقرار بوده است
د که یک هفته قبل از در مقطع دکتري بو "حکمروایی آب و نقش آن در توسعه پایدار

 . توسط آقاي کاوه معصومی به خوبی از آن دفاع شد 97نگارش این متن، در مهرماه سال 
نکته پایانی اینکه افرادي چون دکتر سعیدي طی سالهاي طوالنی با تالیفات، تحقیقات و 

اند هاند که از هم اکنون درختهاي پرباري شدهایی را غرس کردهآموزش جوانان ایرانی نهال
عمر چنین اساتیدي طوالنی و راهشان . و به ایران و ایرانی خدمت کرده و خواهند کرد

 مستدام باد!
 1397ماه آبان



 



 
 منش و سلوك استاد عباس سعیدي، بینش

 1دکتر مصطفی طالشی

شویم که از طریق بینش، منش و بویژه گاهی در زندگی با افراد و کسانی آشنا می
در این وادي، . توان دریافتمقام و منزلت و شانیت انسانی را می سلوك آنان، به یکباره

ارزش آدمیت؛ گوهري که بشر  اي است براي درك گوهر بس باتحصیل و آموزش همه بهانه
البته، چه بسیار اندیشمندان و . در تمام اعصار و قرون، در تالش براي یافتن آن بوده است

اند ب و بازشناسی مقام و منزلت انسانی، کوشیدهدانشورانی که در طول زندگی خود، با کس
ارزش را براي عزیزان، دوستان و شاگردانشان بازآفرینی نموده، به ارمغان  تا این گوهر با

ورزي در علوم جغرافیایی، از زمره این افراد استاد عباس سعیدي، از بزرگان اندیشه. آورند
 . است

خورشیدي و  1376ضر ایشان به سال براي من آشنایی با استاد و شاگردي در مح
گردد که این سرآغاز تحصیل در دورة دکتري جغرافیا در دانشگاه شهید بهشتی باز می

هرچند، تحصیل و شاگردي در محضر . همواره ادامه داشته است زمانتا این  "شاگردي"
د ایشان را مدیون تشویق و توصیۀ ویژة استاد محمدتقی رهنمایی هستم که بارها تاکی

البته، در اینجا بر خود وظیفه . داشتند، مقطع دکتري را در دانشگاه شهید بهشتی ادامه دهم
دانم که از تمام استادان خود در دورة تحصیل کارشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد، می
ویژه استادانی همچون شادروان دکتر عباس سعیدي رضوانی، دکتر جعفرجوان، دکتر علی به

تر محمدحسین پاپلی یزدي، دکتر حسن مطیعی لنگرودي، سرکارخانم دکتر پورفیکویی، دک
ژیال سجادي و سپس در ادامۀ آن، در دورة کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران، از جمله از 

نژاد، شادروان دکتر ابراهیم جعفرپور، شادروان دکتر رحیم شادروان دکتر شاپور گودرزي
تر مسعود مهدودي و دکتر پرویز کردوانی یاد نمایم، مشیري، دکتر محمد تقی رهنمایی، دک

 . امزیرا از آنان در کنار دانش، درس معرفت نیز آموخته
در این گذار، البته در دانشگاه شهید بهشتی به سبب آشنایی و شاگردي در محضر 

توانا، دکتر مظفر صرافی و استادانی همچون دکترعباس سعیدي، دکتر محمدحسن ضیاء
هاي جدیدي را فراروي من باز گشود که در این مقال، کتر مصطفی مومنی، افقشادروان د
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تالش خواهم کرد تا فرازهاي بسیار کوچک از بینش، منش و سلوك استاد عباس سعیدي را 
 . بیان نمایم، باشد که براي خود و بسیاري از همکاران مورد توجه و اندیشه قرار گیرد

سعیدي، نخست بنا دارم از سلوك و رفتار ایشان با در بیان ویژگیهاي اخالقی استاد 
کوشید، از وضعیت مهربانی پدرانه می بادکتر سعیدي همیشه . دانشجویان سخن بگویم

راهنمائیهاي او . زندگی شاگردانشان مطلع شود، تا در پیِ آن، در صدد حل مسائل آنان برآید
باره از شاگردان استاد پرسش پیوسته بسیار راهگشا بوده و هست؛ اگر هنوز هم در این 

 . شود، تمام آنان موید این مورد خواهند بود
خاطر دارم، در آغاز تحصیل در دورة دکتري و در پایان اولین جلسۀ درس، استاد با به

وقفه و مهربانی فراوان، ضمن تاکید بر این که تحصیل در دورة دکتري نیازمند تالش بی
براي رفت و آمد و احتماال "نشکده است، پرسیدند: حضور کامل و مستمر در کالس و دا

من هم که چند سالی بود، با همکاري دوستان، رشتۀ  "اي داري؟اقامت در تهران چه برنامه
کارشناسی جغرافیا را در دانشگاه پیام نور فریمان تاسیس کرده و مشغول به خدمت در آنجا 

استاد فورا طی . ن اجاره خواهم کرددر تهرا منزلیبودم، با کمال سادگی گفتم که بزودي 
تماس تلفنی با دکتر مهدوي، معاون دانشجویی وقت دانشگاه شهید بهشتی، مقدمات 

 . فراهم آوردند -در بلوار کشاورز تهران -سکونت مرا در خوابگاه دانشجویان متاهل
مسابقۀ "شود به برگزاري زمین، مربوط می علومخاطراي دیگر از استاد در دانشکدة 

تالیف  "جغرافیا چیست؟"، کتاب "مسابقه"جایزة این . بین دانشجویان گروه جغرافیا "علمی
از  1استاد دکتر سیروس سهامی. ژاك شبلینگ، ترجمه و تدوین استاد سیروس سهامی بود

که خدمات علمی ایشان در علوم  "جامعۀ جغرافیایی ایران"اندیشمندان فرزانه و برجستۀ 
در واقع، این ابتکار استاد عباس سعیدي . واره ماندگار خواهد ماندجغرافیایی در کشور هم

نسخه از این کتاب و برگزاري  200بهانۀ حمایت معنوي از این استاد بود: او از طریق تهیۀ به
واقع درسی بزرگ به منِ مربی در دانشگاه داد که توجه به در دانشکده، به "مسابقۀ علمی"

 . همکاران، بخشی از وظایف آموزشی و تربیت علمی است و بزرگداشت دانشجویانزندگی 

                                                 
هاي اخیر کتابهاي ی ایران است که در دههاستاد دکتر سیروس سهامی از اندیشمندان برجسته علوم جغرافیای  -1

فضاي "اند کتابهاي بسیاري در شناخت علوم جغرافیایی توسط ایشان ترجمه و تدوین شده است. از این جمله
نمایم، جغرافیدانان جوان این کتابها و همچنین که پیشنهاد می "جغرافیا چیست؟"و  "جغرافیاي نو"، "جغرافیایی

 مطالعه نمایند.  "جغرافیاي نو"سعیدي را براي کتاب نقد علمی استاد عباس 
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ورزي، با بینشی این روحیۀ خیرخواهانه و منش استاد در مواجهه با دانش و اندیشه
شگرف، پرصالبت و استوار همراه بوده است؛ چراکه بارها و بارها استاد در چگونگی آموزش 

ورود به مباحث علمی نیازمند دقت، داشتند که مطالب علمی و با تاکید فراوان، ابراز می
ممارست، کنجکاوي و تسلط کامل است؛ و تا زمانی که این دقت و تسلط فراهم نشود، 

هاي اندیشی و تدوام آموزهاندوزي، عرصۀ ژرفبه تعبیر دیگر، علم. گرددشایستگی فراهم نمی
نظرات علمی از سوي از سوي دیگر، در بینش استاد، ابراز عقیده و بیانِ نقطه. پژوهشی است

شاگردانشان، هرچند متفاوت با دیدگاه او، همواره مورد درخواست و تشویق ایشان بوده 
گیري استقالل در راستاي شکل"دکتر سعیدي همیشه بر این باور بوده است که . است

ها پیوسته بایستی مورد توجه و احترام قرار اندیشۀ علمی، تعابیر دیگران نسبت به پدیده
اند، براین نکته نامه یا رساله نوشتهاز همین رو، دانشجویانی که زیر نظر استاد پایان ". گیرد

اذعان دارند که طی انجام پژوهش و تدوین رسالۀ خود، استاد، ضمن راهنمائیهاي الزم، 
ورزي مستقل و بکارگیري برهان و استدالل دانشجو تاکید فراوان داشته پیوسته بر اندیشه

 . است
عباس سعیدي در مواجهه با مباحث علمی، بینشی موشکافانه، منسجم و پویا  استاد

در مجامع دانشگاهی و غیردانشگاهی  "سازي علمیجریان"این خصوصیت منجر به . دارد
شناسی و ورزي در حوزة معرفتهاي دانشگاهی با اندیشهاي که در حوزهشده است، به گونه

روشنی از علم جعرافیا و جایگاه آن در بین سایر  شناسی کاربردي، زمینۀ بازتعریفروش
ریزي رویکردهاي خاص نسبت به توسعۀ پایدار، پی. علوم اجتماعی را فراهم آورده است

ویژه هاي جغرافیایی، بهکارکردي در تحلیل و تفسیر پدیده -پویش نظاموار و ساختاري
آفرینی این علم یگاه و نقشتعریف روشن، موجز، دقیق و کاربردي از جغرافیا و همچنین جا

در توسعۀ سرزمین، نه فقط در ایران، بلکه درسایر مجامع علمی بین المللی نشانِی خاصِ 
 . خود را دارد

هاي او در گسترش علمی در عرصه "سازيجریان"افزون بر اینها، در بیان نقش استاد و 
گیري از هریزي و بهریهاي ایشان در پریزي، همین بس که اندیشهگیري و برنامهتصمیم

اي در بنیاد مسکن انقالب توسعه -پژوهشی در پیشبرد طرحهاي عمرانی -بنیانهاي علمی
ساماندهی فضایی روستاهاي "، "، مکانیابی روستایی"بندي روستاهاسطح"اسالمی، همچون 

م نهادینه شده و در نظا "هاي روستاییتوسعه پایدار منظومه"و در ادامه، الگوي  "کشور
 . فرهنگی و اقتصادي کشور جایگاه اجرایی یافته است -هاي پنج سالۀ توسعۀ اجتماعیبرنامه
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این نوشته، در واقع، فرازهاي کوتاه و بسیار اندکی از بینش و منش و سلوك استاد 
بدیهی است که . است جستجو و بیان نماید سعیدي است که شاگردي چون من توانسته

شناسی علمی ایشان، بسیاري از آثار علمی و ویژگی سبک بایستی با کنکاش دقیق در
از این رو، در اینجا به . دانشگاهی او بازشناسی شود ورزي، منش و سلوكهاي اندیشهجنبه

شناسی استاد سبک"گردد، کرسی پیشنهاد می "ریزي روستاییانجمن جغرافیا و برنامه"
پژوهان علوم جغرافیایی با نماید، تا دانشریزي نام ایشان پایهاي بهو جایزه "عباس سعیدي

ورزي استاد بیشتر آشنا شوند و در آینده، تدوام سبک علمی ایشان چگونگی تفکر و اندیشه
هاي ناب با ارزوي سالمتی و تندرستی براي استاد و تداوم اندیشه. ترویج و گسترش یابد

 د ایدون با. ایشان براي جامعه دانشگاهی و بویژه جغرافیدانان
 1397مهرماه 

 
 



 
 عباس سعیدي: تالقی شرق و غرب

 1بختی رستمیدکتر شاه

هاي محوطۀ دانشگاه شهید بهشتی، در دانشکده علوم زمین به مـردي  با گذر از سرباالیی
، استحکام و استواري کوه، گستردگی کویر، زاللی آب قنـات  "جغرافیا"رسیم که به زبان می

تمـامِ   -به حق-او جناب پروفسور عباس سعیدي، استاد . و سادگی و صمیمیت روستا را دارد
. ناپذیر در حـوزة آمـوزش و پـژوهش اسـت    گروه جغرافیاي این دانشگاه و از اساتید خستگی

حاصل دهها سال تالش پرثمر ایشان، در کنار همۀ تدریس و تألیف و آموزش و ارائۀ طرحهـا  
هاي مختلـف، تربیـت دانشـجویان و    زمینههاي کارساز و کارآمد علمی در ها و مشاورهو ایده
هیچ تعارف و تمجیدي، جناب دکتـر  آموختگانی است که تعداد خیلی زیادي از آنها بیدانش

ایـن  . داننـد سعیدي را یکی از اساتید توانمند، علمـی، شـجاع و دوسـت داشـتنی خـود مـی      
 . کمترین نیز

ل است: چون حـس  سه. سخن گفتن از دکتر عباس سعیدي هم سهل است و هم دشوار
اي که روشن از خورشید علم و آگاهی اوست، پـس  کنی همین که در محیطی قرار گرفتهمی
امـا دشـوار اسـت:    . . . توانی از صفات و ویژگیهاي واال و منحصربفرد و روشـنش بنویسـی  می

توان توصیف کرد، چون دست مـا کوتـاهتر از قامـت رعنـاي     سادگی نمیچون خورشید را به
زي اوست، و چون بحر وجود گرانبهاي ایشان را به جز بخشی خُرد نتـوان در کـوزه   وراندیشه
 . ریخت

 موالنا)( ايچند گنجد؟ قسمت یک روزه ايگر بریزي بحر را در کوزه
شود به مثابۀ بخش کوچکی از بحـر دکتـر سـعیدي در    پس، آنچه در این گفتار ارائه می

 .  کوزه یکی از شاگردان اوست
ها و یادها دارند؛ همچون اولین سفر، اولین کتاب، ره جایگاه خاصی در ذهنها هموااولین

براي بسیاري از ما، شاگردان دکتر سـعیدي،  . اولین فرزند، اولین کالس و اولین جلسۀ درس
اي بـه  قطعا خاطرة اولین جلسۀ نخستین کـالس درس در دانشـگاه شـهید بهشـتی خـاطره     

خـاطرة  -این حقیر چنین تجربه. ر روي سنگ استشده بیادماندنی و از جنس نقشهاي حک
ــائیز    ــیرینی را از پ ــدگار و ش ــالس، درس  . دارم 1369مان ــین ک ــق"اول دورة  "روش تحقی
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کارشناسی ارشد رشته جغرافیاي انسانی بود و دکتر سعیدي از همان دقایق ابتـدایی کـالس   
ینـی و ایجـاد   چضمن پرسیدن و حفظ کردن نام و شهرت همۀ ما، دانشجویانش، بـا مقدمـه  

فضایی جذاب، درس را شروع کرد و تمامی مطالب و سـخنها و بحثهـاي اصـلی را در قـالبی     
شـد کـه   از همـان دقـایق اول، احسـاس مـی    . جویی ارائه داد-همراه با احساس و شور دانش

آن اولـین جلسـۀ   . متفاوت از تجربیات قبلی اسـت  "آقا"اینجا، این کالس، این مطالب و این 
ا شور و شوق و پرمحتوا شروع شد و ادامه یافت کـه مـن عـالوه بـر مطالـب و      کالس چنان ب

بحثهاي کالسی، بسیاري از جزئیات و حواشی جذاب و حتی ژستها و ظواهر و چهره و لباس 
. آکادمیک ایشان را چون سطري برجسته از تمام دوران دانشجویی بیـاد دارم  -و ابهت علمی

هاي بعد، جذابیت کالسها و بحثهاي ایشان بیشـتر  زها و هفتهرو. و قصه از اینجا آغاز شد. . . 
در زمـان درسـت   "با گذشت هر هفته و هر ماه و هر نیمسال، این احساس کـه  . و بیشتر شد

-گفت و با سخنان تازهمی "سخن تازه"او . شدتر میغالب و غالب "ایمبه مکان درست آمده
 کرد:ما را تازه می "دو جهانِ"اش 

 حد و انـدازه شـود  وارهد از حد جهان، بی. . . تازه بگو تا دو جهان تازه شود هین! سخن 
 موالنا)(

چه خوش اقبال بودیم ما و روزگار چه بازي نغزي کرده بود کـه مـا را پـیش چـو او     . . . 
 آري:. آموزگاري نشانده بود

 فردوسی)( که بنشاندت پیش آموزگار. . . یکی نغزبازي کند روزگار 
پـس بایـد قـدر    . ورمان شد که دست زمانه ما را پیش خوب کسی نشـانده اسـت  و با. . . 

و دانستیم و صدالبته . . . ساعت به ساعت و جلسه به جلسه و نیمسال به نیمسالش را بدانیم
 . دانیمهنوز می

شد که یکی از دالیـل توانمنـدي دکتـر    در تمام دوران دانشجویی به راحتی مشاهده می
نتقال مفاهیم به دانشجویان و مخاطبینش، عشق و بـاور خـود ایشـان    سعیدي در آموزش و ا

خـاطر پرکـردن   کـرد، بـه  که مطالب را مونتـاژ نمـی  آنچه هویدا بود این. گفتبود به آنچه می
داد، و مطلبی را که خود به آن باور و عالقمندي نداشت، ها را کش نمیساعات تدریس قافیه

هنگـام حضـور در سـر    نده و پرانرژي دانشجویان این را بهاذهان کنجکاو، جوی. کردبیان نمی
جالـب اینکـه همـۀ آن عشـق و شـور و      . . . کردندسادگی حس میکالسهاي درس ایشان به

شـد و  باوري که در وجود و کالم و چهرة ایشان بود، به بیشتر دانشـجویان هـم منتقـل مـی    
. . . ترجمانِ مشقِ عشق بودفضاي کالسهاي درس ایشان فضایی دلنشین و به تعبیر درست، 
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که ناشـی از مطالعـات زیـاد و    ( هنگام تدریسنگاههاي گرم و کلمات پروزن دکتر سعیدي به
کـرد و  العادة ایشان و آشنایی با منابع داخلی و جهانی بود/هست)، کالسـها را گـرم مـی   فوق

االها به خواست کالس درس ایشان حاال حآمد که دلت نمیفضایی آنچنان جذاب بوجود می
شـد در اولـین   خیلی از ماها هنوز حسرت چنان کالسهایی را داریم و کاش مـی . اتمام برسد

 . فرصت به چنان کالسهایی برگشت
جمعی از ما، دانشجویان دکتر سعیدي، نسلی روستایی بـودیم کـه هـم آب از چشـمه و     

بـودیم، بنـابراین،    قنات نوشیده بودیم و هم نحوة تعویض روغن و فیلتر موتورهاي چاه را بلد
اش رسیدیم، جمله به جملـه می "چشم انداز قنات، چشم انداز چاه"اي به اسم وقتی به مقاله

کافیست مدتی، حتی کوتاه، سر کالسـهاي دکتـر سـعیدي    . . . فهمیدیمنوشیدیم و میرا می
از کـالس  ". حضور داشته باشی تا بخشی از وجودت براي همیشه در آن کالسـها جـا بمانـد   

اولی همراه با کلی حسرت بـود  . "کالس ایشان جاماندن در"متفاوت بود با  "یشان جاماندنا
اي و دومی برعکس، مترادف لذت بردن و این احساس که چه مطالب مهمی را از دست داده

ها بسیار دلنشین و خوبند و در این جاماندگی. هاي کالسهاي پربار ایشانو یادآوري جذابیت
هــاي بعــدي و جبــران ســایر هــایی شــدند بــراي پیشــروينگیــزه و مایــهبســیاري مــوارد، ا

 .  هاجاماندگی
هـاي دانشـگاهی را کمـابیش مـدیون همـه اسـاتیدمان       همه ما بخش زیـادي از دانسـته  

. تـر و مـؤثرتر از بقیـه اسـت    که نقش برخیها بسیار برجسـته  کندمیاما کسی انکار ن. هستیم
رم و عزیز بودند، ولی هر روز که دکتر سعیدي کالس همین دلیل، اگرچه همۀ اساتید محتبه

نداشتند یا دانشکده نبودند، انگار همۀ فضاي دانشگاه تعطیل است و برهوت، هـم بـه لحـاظ    
 !!. کارکرديو هم  ساختاري

هاي علمی و روابط خاص، بل با تکیه بر توانمندي "البیگري"واسطه دکتر سعیدي، نه به
-هاي تحقیقاتی متعددي را از سازمانهاي بیرون دانشگاه مـی هو تخصصی خود، کارها و پروژ

لحـاظ علمـی توانمنـدتر از    گرفتند و سپس با سخاوت و دست و دلبازي، دانشجویانی که بـه 
آموختگـانی کـه بخشـی از بهتـرین     چه بسیارند دانش. دادبقیه بودند را در آنها مشارکت می

ان را مدیون چنـان کارهـاي مشـترکی بـا     شخاطرات پژوهشهاي میدانی و کارهاي تحقیقاتی
هاي تحقیقاتی نه تنها به لحـاظ مـادي و مـالی    ایشان در چنان پروژه. دکتر سعیدي هستند

کـرد، بلکـه از   حق و حساب دانشجوي همکارش را تا ریال آخر به بهترین نحو پرداخـت مـی  
در . گذاشـت نمـی ها و تجربیات کاري خود نیز در حین انجام پروژه هـیچ کـم   انتقال دانسته
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کنار این هر دو، همکاران دانشجویش، به نوبۀ خود، بسیار نکـات جالـب و جـذاب از رفتـار و     
بی آنکه خود بداند!) و تـا مـدتها   ( کردندهاي شخصی ایشان برداشت میبرخوردها و خصلت

شد و گوینـدگان خـاطرات،   در محافل دوستانۀ دانشجویی، در خوابگاه و دانشکده تعریف می
انـد کـه شـاهد    ورزیدند که به چنان مقامی رسـیده کردند و مباهات میبه خود فخر می کلی

 . چنان نکات و رفتارهایی آموزنده و واال از دکتر سعیدي باشند، در حالی که دیگران نه
اگـر چـه ایشـان همـواره از     . بیشتر دانشجویان با دکتر سعیدي پیوندي خـاص داشـتیم  

گیـري  شیخ و درویشی گریزان بودند و با قاطعیت اجازه شکل هرگونه رابطۀ مراد و مریدي و
گرفت هایی دیگر، روابطی شکل میاي دیگر و به شیوهدادند، اما به گونهچنان روابطی را نمی

که ضمن حفظ ادب و احترام و جایگاه واالي ایشان در نزد دانشجویان، شخصیت و شأن هـر  
نیازي به توضـیح نیسـت کـه    . شددش) رعایت میو البته به اندازة وزن خو( درستیکسی به

 -گرفـت و حاصـل آن، روابـط اسـتاد    خـوبی شـکل مـی   نقد و نقادي و بحث و دیالوگ هم به
دانشجویی خاصی بود که چه در محیط دانشکده و چـه بیـرون از دانشـگاه، خـود بـه مثابـۀ       

مـا جوانـانی   آري، . آمـوختیم کالس درس دیگري بود که ما هر کدام دههـا نکتـه از آن مـی   
-بودیم که با هیجان و انرژي و اشتیاق آیندة خود را در ادامۀ راه علمی و آموزشی ایشان می

هـاي کیمیاگرگونـه   هاي پرشور و سرشار از کنجکـاوي و کنکـاش  دیدیم و ایشان نیز گذشته
دید: و این باعث ایجاد پیوندي ناگسسـتنی میـان مـا و    خود را در چهرة ما دانشجویانش می

 . ن شده بودایشا
اتاق به ظاهر کوچک، اما ذاتا بزرگ ایشان در دانشکده علوم زمین را همه خـوب بخـاطر   

هنوز هم بعد از گذشت سالیان طوالنی، یـادآوري و تصـور چهـرة دوسـت داشـتنی و      . داریم
حالت نشستن پشت میز کار و مطالعه کردن دکتر سعیدي در آن اتـاق مملـو از کتـاب و در    

رسـم  . هـاي ایشـان، زیبـا و دلنشـین اسـت     نوشتهها و دستنشریات و مجله میان انبوهی از
هاي دنیاي مجازي تـا حـد   رسانخاطر تسلط دنیاي الکترونیک و پیامنگاري که امروزه بهنامه

. زیادي به فراموشی سپرده شده، یکی از رسومات خوب زمان دانشجویی با دکتر سعیدي بود
نوشـتیم و  التحصیلی هـم، بـراي ایشـان نامـه مـی     بعد از فارغما در ایام تعطیالت تابستان و 

-چنین نامـه . گذاشتندپاسخ نمیاي را بیمنشی هیچ نامهایشان هم با کمال فروتنی و بزرگ
حتـی بعـدها کـه دنیـاي     . ترین اقـالم آرشـیوهاي ماسـت   داشتنیهایی هنوز در زمرة دوست
کردند، باز هم انصـافا  یگر ایمیل ارسال میجاي نامه، مردم به همدالکترونیک غلبه یافت و به

هـا و پاسـخ بـه سـواالت مثـال زدنـی       دکتر سعیدي در برقراري روابط و ارسال جـواب نامـه  
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سـال   20محض یادآوري: این حقیر همۀ مکاتبات الکترونیک با ایشـان را از حـدود   . هستند
لهاي تحصیل خارج مخصوصا آنهایی که طی سا. ام و دوستشان دارمپیش تاکنون نگه داشته

هـایی چنـدین   ها و راهگشا بودنشان در چنان محیطلذت چنان نامه. اماز کشور آرشیو کرده
هاي فوتبـالی تلویزیـون،   پور مجري خوشنام برنامهآقاي عادل فردوسی. هاستبرابر دیگر نامه

نل کنیم که ستارگانی چون لیوچه خوب است که ما در عصري زندگی می"زمانی گفته بود: 
. . . "کنند تا ما این همه لذت ببریم!مسی و کریستیانو رونالدو این همه زیبا فوتبال بازي می

اي دانشـجوي جغرافیـا بـودیم کـه عبـاس      حاال هم ما خوشحالیم از اینکـه در دور و زمانـه  . 
 .  دار و واقعی را چشانده استنامی به ما لذت کار علمی اصیل، ریشهسعیدي

ي و وقتـی دو  "نفر"بلدي، یک  "زبان"گوید: وقتی که یک یسی میالمثل انگلیک ضرب
المثل، باید اعتراف کـرد کـه دکتـر سـعیدي دسـت کـم       با استناد به این ضرب. زبان، دو نفر

هاي مطلـوب و فـراوان   تسلط ایشان به دو زبان آلمانی و انگلیسی و استفاده. نفر است "سه"
اساتیدي کـه حتـی قـادر بـه     حساب ایشان را از شبهها در کارهاي دانشگاهی، از این توانایی

؛ همان کندمی!!) جدا ( خود نیستند، "مقاالت مثال خارجی"خواندن درست یک پاراگراف از 
اند، یـا دسـت بـه    مقاالتی که به ضرس قاطع براي ترجمه و چاپ آنها یا پولهاي فراوانی داده

سـعیدي امـا همـواره هـم خـود تـالش        دکتر. اندهاي نادرست زدهبازيو رابطه "گريالبی"
بنوشـند، نـه از    "سرچشـمه "داشـته تـا آب را از   داشته و هم همۀ دانشجویانش را بر آن می

صفحه کتـاب، بـه    200کم کنند که تا قبل از مطالعۀ دستبه همه گوشزد می. پائین دستها
د و صفحه مطلب هم مبادرت نورزیـد! کـاري کـه ایشـان خـود در آن سـرآم       2نوشتن حتی 
زحمـت و ناصـواب، ارتکـاب    هاي بیبرداريآري، در روزگاري که عالوه بر کپی. خبره هستند

ها و کتابهاي دانشگاهی کشور به امـري عـادي   غلطهاي ویرایشی و انشایی و امالیی در مقاله
آشوبد، ویراسـتگی و پیراسـتگی   تبدیل شده وقُبح آن ذهن آنهایی را که باید، چندان بر نمی

ت و کتابهاي دکتر سعیدي هم قابل ستایش اسـت و هـم بایـد الگـویی باشـد کـه       متن مقاال
 .  گاه قلم بدست گرفتن از آن تبعیت کنندهمگان به

اگرچه بارها با دکتر سعیدي به سفر رفتن لطف مضاعف است و همسفرانش حتما بسـیار  
و بـا   خوشبخت و خوشوقت خواهند بود، اما کافی است تنها یـک بـار سـعادت یـارت باشـد     

حتی سفري یک روزه از تهران تا اصفهان مثالً، یا تا شمال، یا حتـی تـا   . ایشان به سفر بروي
آنگاه شاهد ابعـادي دیگـر از مـنش و شخصـیت     . سالن همایشی و کنفرانسی در همین شهر

. ابعادي که در کالسهاي درس امکان بروز و ظهورشان کمتـر اسـت  . فرهیختۀ او خواهید بود
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جذاب و فارغ از قید و بندهاي رسمی که هر کدام خود کالسهایی از درس  ابعادي شخصی و
هاي ایشـان  در کنار دانش گرانسنگ جغرافیایی، وسعت اطالعات و عمق تحلیل. اندو آموزش

شناســی، ادبیــات، فــیلم، ســینما و موســیقی چنــان زیــاد و از فلســفه، تــاریخ، هنــر، جامعــه
برخـوردار باشـی و    "بخـت شـاهی  "است که اگر از شنیدنشان از زبان ایشان چنان دلنشین 

اصال بـا  . پایان نرسندهمسفرش گردي، آنگاه آرزو خواهی کرد که چنان سفرهایی هیچگاه به
 ایشان خود سفر، مقصد است!  

گوینـد  هاي شخصی خود میها و شنیدهوقتی دکتر سعیدي از تجربیات، خاطرات و دیده
. تک کلماتش را بُِربایی و لذت ببـري و درس بیـاموزي  باید سراپا چشم باشی و گوش، تا تک

زند که تو هنگام عبور از کاشان، چنان از سوابق درخشان صنعت قالی ایران حرف میمثال به
برد؛ تار و پودهایی ترین پودهاي هنر ایران زمین میترین تارهاي فرهنگ و لطیفرا تا ظریف

نـواز و مـؤثر بـر صـفحۀ     اي نگاشـتن نقشـی چشـم   خاطر جورِ زمانه، نه نایی بـر که اکنون به
یا هنگام عبور از نطنـز و اصـفهان و یـزد، چنـان از قنـات      . . . زمین دارند و نه مجالی!! ایران
هاي مقنیان خُبره در اعماق هاي نوك کلنگکنی تو خود صداي زخمهگوید که حس میمی

صـداي پـاي   "وسیقی با طنـین  هاي مدنبال نواختن خوشترین نغمهشنوي که بهزمین را می
هاي فراوانِ همۀ ما، از صدر تـا بـه ذیـل، اکنـون     کاريهستند؛ صدایی که به علت ندانم "آب

 . بسیار گُنگ و نارسا شده است
آورنـد، شخصـیتی   میـان مـی  المللی و خارج کشور خود سـخن بـه  وقتی از تجربیات بین

زمـین، همچـون یـک ایرانـیِ     غـرب بینی که گاه اشاره به مزایـاي تمـدن و علـم م   محکم می
بینـی و خودبـاختگی در چهـره و    زمینیِ مغرور از تاریخ و فرهنگش، هیچ نشانی از کممشرق

کنی و با همۀ نقدهاي به جایی که به اوضاع کشور دارند، امـا هیچگـاه   گفتارش مشاهده نمی
و همـین شـرف او   . . . . دیده نشده که زیاد دیگران را به کمِ آب و خاك خویش ترجیح دهد

انـد!  دنبال خـوراك از هـر دو موضـع   طلبانی که بهرا بس که راهش را و حسابش را از منفعت
 .  جدا کند

هاي شخصـی خـود   ها و تواناییتواند به واسطه شایستگیتوانست و میدکتر سعیدي می
مـا او  در شهرهاي با امکانات مدرنِ قرن بیست و یکمی در قلب اروپا بمانـد و زنـدگی کنـد، ا   

بـرد!  ریشـه را کـه بـاد نمـی    . او ریشه بـود . برگ و سرشاخه نبود که بادش به هر طرف ببرد
اي به قدمت تاریخ همه آنهایی که قنات ساختند و کاریز حفر کردند و منابع آب خـود  ریشه

تواند تلخ باشد، اما پشت کردن به ایران نامردي!!! آري، در ایران ماندن می. را مدیریت کردند
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کـه بعـد از نقـد یـا حتـی       کنـد مـی اند، حتی همه را توصیه دکتر سعیدي اهل جفا نبودهو 
-اش ننشینند و رعایت انصاف کنند، چـه برسـد بـه خاصـه    کردن حریف، بر روي سینهخاك

 .  خواهی براي خودش و ترجیح دادن منافع و آسایش شخصی خود به منافع ملی و کشورش
. از نسل فعلی جغرافیدانان ایران بدهکار نیسـت  رسد که دکتر سعیدي به کسیبنظر می

بـراي  ( بعضیها حتی بدهیهاي خاص هم بـه ایشـان دارنـد   . ها بدهکار ایشانندبرعکس، خیلی
هاي علمی و آموزشی و مدیریتی به ایشـان بدهنـد   توانستند در عرصههمۀ فرصتهایی که می

خـوار  انش اویند، اما او هیچگـاه ریـزه  خوارِ پیدا و پنهان دشمارند آنها که میراثبی. و ندادند)
انـد، نـه بـراي عقـاب بلنـدپروازي کـه       خواري را براي زاغان گذاشتهریزه( .خوانِ کسی نبوده

آمـوزي،  او شاگردانش را همواره، در کنار درس. کمترین خوراك خوانش کبک است و تیهو!)
درسـهایی بزرگتـر و    داشته است تا بـه آنـان  هایی بر حذر میاز میل به سمت چنان وضعیت

 . تر بیاموزد اساسی
حرف آخر اینکه، اگر بشود آدمها را به شهرها تشبیه کرد، شاید بتوان دکتر سعیدي را با 

رسـند و ترکیبـی زیبـا از فرهنـگ و     هم مـی استانبول مقایسه کرد، جایی که شرق و غرب به
در نثـر و قلـم دکتـر    . خوردآید و درهم گره میتمدن مشرق زمین و مغرب زمین بوجود می

هایی از ناصرخسرو و موالنا و حافظ و سـعدي و فردوسـی و عبیـد    سعیدي، همزمان که مایه
ور و مسـی   هاهایی برجسته از کانت و هگل و تابلر و هگت وزاکانی وجود دارد، رگه فـروي و ل

 حـدي باالسـت کـه   ویراستگی ادبی مقاالت و کتابهاي دکتـر سـعیدي بـه   . شودهم دیده می
هنگام خواندنشان عالوه بر حظ علمی و تخصصی، خواننده از آراستگی و زیبایی قلـم ایشـان   

عنوان یک آموزش دیدة خارج از کشور الزم است اعتراف کـنم، بیشـترین   به. آیدبه وجد می
المللـی  هاي قبل از اعزام من در ایران با آنچه در خارج ایران اسـتانداردهاي بـین  قرابت آموزه

پـس،  . شود، عمدتا آنهایی بود که سر کالسهاي دکتر عباس سعیدي آموخته بودمینامیده م
خواهند تنهـا بـا دیـدن    کنند که میهمانطور که دیدار از استانبول را براي کسانی توصیه می

هایی چشمگیر از شرق و غرب را همزمان ببیند، دکتر سعیدي را هم باید به یک مکان نشانه
 .  اندتاق یادگیري همزمان عرفان شرقی و علم غربیآنانی معرفی کرد که مش

ن: در کنار همۀ اینها، نباید دست خط زیبا، سبیل قشنگ و عطر خـاص سـیگارهاي   . پ
 .  ایشان را فراموش کرد

1397مهرماه 



 



 
 عباراتی کوچک در وصف استادي بزرگ

 1دکتر صدیقه حسینی حاصل

هاي ورودي دانشکدة ه در پلهگذشت کچندي از ورودم به دانشگاه شهید بهشتی نمی
با ریش پرفسوري) استاد توجه مرا جلب کرد و در ( علوم زمین، طمأنینه و وقار و البته ظاهر

واقعی باید از همان وهلۀ نخست،  "استاد"بنظرم  "استاد با کالس یعنی این!"دل گفتم: 
 . داشته باشد -حداقل در ظاهر -شأن و منزلت استادي را

قول علمی ایشان و به "گذاريسرمایه"صیل، شاهد حمایت معنوي و بارها در طول تح
ام؛ دانشجویانی که امروز استادان صاحب نام در بوده "کشف و تربیت دانشجویان"خودشان 

استاد شناخته  "نمایندة"دانشگاههاي مختلف این سرزمین هستند و البته، به نوعی، 
بنظرم یکی . معروفند ". . . سعیديِ"، "میسعیديِ خوارز"، "سعیديِ زنجان"شوند و به می

گفتۀ استاد سعیدي، تربیت نسل علمی است، تا جائی که به "استاد واقعی"از وظایف یک 
  "دانشجو بایست طوري تربیت شود که از استاد خود جلو بزند!"

در صورتی که در زمرة شاگردان "شاید اکنون اگر از برخی از این استادان بپرسید: 
، بدون اغراق، "؟)( توانستید در این موقعیت و جایگاه باشیدبودید، باز هم میسعیدي ن

کنم، آیا بدرستی لیاقت من خود گاهی اوقات بعضی فکرمی. پاسخ منفی خواهند داد
اي بهره گرفته و ام یا نه؟ یا فقط از دریاي علم استاد تنها قطرهشاگردي ایشان را داشته

 کشم؟نامی را یدك می
عیدي، صرف نظر از آموزش و تربیت علمی، در حل و یا کاهش آالم و مسائل دکتر س

اطرافیان هماره به عنوان ملجاء و در جایگاه مشاوري امین و توانمند کوشیده و در مواردي 
 . است نیز انگیزة تداوم زندگی را به برخی ناامیدان بازگردانده

دورة کارشناسی  5دانشجوي ترم نخستین تجربه همکاري من با استاد، به هنگامی که 
سال  28گرده؛ یعنی باز می 1369سال ˚ "بازسازي زلزله رودبار و منجیل"بودم و به طرح 

بندي سطح"پیش!! در ترم بعدي، با معرفی ایشان به بنیاد مسکن راه یافتم و در طرح 
 استقرار بهینۀ سکونتگاههاي"سپس، در طرح . مشغول فعالیت شدم "روستاهاي کشور
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ساماندهی سکونتگاههاي روستایی "و بعد از آن، طرح  "روستایی بخشهاي بهمئی و لنده
امروز که درکنار استاد و تعالیم ایشان، نظارت بر طرحهاي تا به "ایذه و باغملک و رامهرمز

را در کنار دیگران بر عهده دارم؛ طرحهایی که  "هاي روستایی کشورتوسعه پایدار منظومه"
جویی در کاستن از مسائل روستایی تکوین و نواندیشی استاد در راستاي چارهدر پی دغدغه 

، "عالم"اي دلسوزانه و امید بخش! بنظرم استاد نه تنها اند؛ دغدغهیافته و بعضاً فراگیر شده
اند دانش و مباحث توسعه، بویژه توسعۀ روستایی هستند که بخوبی توانسته "عامل"بلکه 

 . رافیایی کشور به یکدیگر پیوند زنندتجربه را در عرصه جغ
 و نظام سلسله مراتبی "قطب رشد"در تقابل با رویکرد  ". . . طرح سطح بندي"در 

عمودي) صرف حاکم، بر قابلیتها و ظرفیتهاي نهفته در آبادیهاي کوچک و متوسط تأکید (
ریزي در حذف آبادیهاي بر خالف باورِ حاکم بر نظام برنامه ". . . استقرار بهینه "داشتند؛ در 

پذیري خانوار در قالب طرحهاي تجمیع، جایگاه و امکانِ نقش 20خرد و کوچک زیر 
هاي منظومه"آبادیهاي کوچک و پراکنده در توسعۀ سرزمینرا نشان دادند؛ و در طرح 

نیز به تبع تجارب ارزندة چهل ساله، نگاهی نو و روحی تازه را در مباحث توسعه  "روستایی
نقاط و  "ايمنظومهافزایی درون و برونیهم"د و بر هماهنگی یا به عبارت دقیقتر، دمیدن

یکپارچگی ابعاد مختلف "و . . . سکونتگاهها، اعم از شهري، روستایی، کانونهاي اقتصادي و 
اي و نه قطبی؛ بعدي به توسعه؛ رویکرد شبکهساحتی و یکدرتقابل با نگاه تک "توسعه

 . اندتاکید داشته. . . سعه ومشارکت ذیمدخالن تو
عنوان قشري مستضعف، نسبت به دیگر اقشار استاد عالوه بر دغدغۀ روستائیان، به

)، فارغ از محدودیتهاي . . . بضاعت، خدمۀ شهري، سرایدار، نظافتچی وافراد کم( مستمند
و مرجع نیز رئوف و دلسوزند . . .) دانشکده، ادارات، کوچه و خیابان و( زمانی و مکانی

 . آیندغالباً بالعوض)آنها بشمار می( حمایتهاي بویژه مالی
شاید کمتر استادي را بتوان یافت که در کنار طبعی لطیف وانسانی و قابلیت علمی 

)، از قلمی قوي و "تنها تئوریسین جغرافیا"به قول زنده یاد دکتر حسینی ابري ( روزافزون
 . باشد بدیل برخوردارطبع شعري لطیف و طنزي بی

بزرگ استادم! خدا را شاکرم که هستید؛ ممنونم بخاطر تشویق گامهاي کوچک 
دانشجویی و حمایتهاي همیشگی؛ ممنونم بخاطر برپایی درسهایی آموزنده و بزرگ، حتی در 
هر حضور و نشستی کوچک؛ ممنونم بخاطر یادآوري مهربانی، آزادگی، نوعدوستی، شجاعت 

ت حداقل چهار نسل متخصص جغرافیا براي دانشگاهها و سازمانها ؛ ممنونم بخاطر تربی. . . و
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؛ ممنونم بخاطر برافروختن چراغ امید در دلها و ممنون بخاطر اینکه هماره . . . و شرکتها و
 . همانند پدري دلسوز در کنارم و امید دانشجویان و فارغ التحصیالن در دانشکده هستید

روزگاري و همۀ آرزوهاي خوب را براي شما از خالق بی همتا سالمت، سعادت، فرخ 
 . هاي این آب و خاك هستند، خواهانماستاد گرامی و دیگر استادانی را که سرمایه

 
 همیشه شاگردشان

 1397اول آبان 
 



 



 
 به بهانۀ تجلیل و نکوداشت استاد ارجمند: دکتر عباس سعیدي

 1زادهدکتر زهرا حجازي

 هرچه بر سر ما می رود، ارادت اوست که  ت ما و آستان حضرت دوستدسر ارا
 معلم؛ تو را سپاس! 

سازند تا بسوزد، اما تو بی انصافی است که تو را به شمع تشبیه کنند؛ زیرا شمع را می
 . سوزي تا بسازيمی

 . اي است تا از بهترینها یاد کنیمتنها بهانه مناسبتها
*** 

. ر پگاهی را با نگاهی نو بیاغازیمپس باید ه. شود، جز نگاهدر هر پگاه؛ هرچیز نو می
دستان نرم نسیم بهار؛ برگهاي سبز سپیدار را . بکوشیم تا طراوت را در نگاه ببینیم، نه پگاه

ایستد و با چشم سرود هر برگ پیامی دارد که در مقابل داشتنها و نداشتنها می. زندورق می
اي است که با نگاهی معلم واژه. یبابرخی چشمِ زیبا دارند و برخی نگاه ز. کندزیبا نگاه می

او گرانبهاترین اعجاز . کشدشناسد و رمز و راز آن را براي متعلم به تصویر میزیبا، دنیا را می
وار بر عطر روحش سجده گیریم و شبنمبراي دیدن و داشتنش، وضوي باران می. خداست

هاي دیگران از دست اش را براي ساختن لحظهروزهاي زندگی زیباترینکنیم، زیرا می
ویژه معلم جغرافیا که استقامت را از کوه، بخشندگی را از رود، روییدن را از گل و دهد؛ بهمی

ها عبور کرد و مانند آب، چون باد از رخداد حادثه. توان زندگی را از خاك آموخت
ه هاي هستی شد؛ تا بتواند وسعت یاد خدا را بکشاند به کالس؛ تا کجستجوگر انگاره

شاگردانش بروند تا لب دریاچۀ عشق؛ غرق دریاي تفکر بشوند؛ با تبسم یا اخم؛ نیمکتها 
درد . دانندسیاه؛ رمز پروازش را میبالهاي قلم و تخته. فهمندهایش را مینفس گرم قدم

گویند، انسان دو معلم می. فهمیدن و فهماندن و مفهوم تکامل یافتن همگی سهم معلم باشد
آنچه را با شهد و شیرینی از اولی نیاموزي، با تلخی از دومی . ر و روزگاردارد: آموزگا

  اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت!. آموزيمی
خستگی قرنها استقامت معلم را شهادت گشایند و سیاهها زبان میعاقبت روزي تخته

کند؛ این عشق به میزیبا هدیه  داند آیین دوست داشتن را و آنقدرتنها معلم می. دهندمی
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 . دانستن و شناخت هستی مه سیراب شوي
امروز، جشنوارة معلمی دانشگاهی است که سالها چون شمع در محفل دانشگاهیان 

براي . و معرفت را روشن نگهدارد سوخت، تا گسترة علم و دانش را گرما بخشد و چراغ علم
 . راحل زندگی خواستارمم تمامایشان از خداي متعال، آرزوي سالمتی و موفقیت در 

هایت، خدایا به آنچه دادي، تشکر؛ به آنچه ندادي، تفکر؛ به آنچه گرفتی، تذکر؛ که داده
 . ، عبرت استهایتگرفتههایت، حکمت و نعمت؛ نداده

 با احترام
دانشگاهی دکتر سعیديهم  

7913مهرماه   
 
 



 
 سخنی کوتاه تقدیم به

 باس سعیديمرد عرصۀ جغرافیاي ایران: دکتر عگبزر

 1دادورخانی)( دکتر فضیله خانی

اي و معجون خوشگواري است از علوم مختلف جهان رشتهاست میان علمیجغرافیا 
اندیشمندان بزرگ هریک از زاویۀ خاصی به این علم نگریسته، روشهاي مطالعاتی . هستی

شان اگر بخواهیم آنان را برحسب روشهاي مطالعاتی. اندمتفاوتی را در پیش گرفته
 رسیم: بندي کنیم، به سه دسته از جغرافیانان میطبقه

که در ژرفاي موضوعی غور کرده و منتزع از جهان واقع، فهم و ادراك  انانیک دسته 
 گیرند؛ ها و روابط بین آنها بکار میخود را براي شناخت پدیده

ی و تکنیکی دنبال یافتن نام و رسمی براي جغرافیا در بین علوم مهندسدستۀ دوم به
اند و جغرافیاي کمی، تکنیکی و ابزارگونه را خلق بوده و آن را به ابزارهاي گوناگون بسته

 اند؛ کرده
ور شدن در عبارت دیگر، دسته اول بر این باورند که جغرافیا بحري است که با غوطهبه

ت و ارتباطات هاي روابط بین مشهودات مکانی را دید و پیوندها را شناختوان نادیدهآن می
اي نطام یافته و همه شمول ارایه پدیده نمود و بر مبناي این تفسیر، برنامهرا تفسیري فرا

تفسیري را  -سختی نمود عینی یافته و جغرافیاي توصیفیانتزاع به عالماي که در داد؛ برنامه
ان به  اما دستۀ دوم به حقیقت غیرعینی جغرافیا قایل نبوده و با اراستن. دهدمیشکل 

ابزارها و مدلهاي پیشرفته و مدرن در تالشند تا براي جغرافیا هویتی جدید و متفاوت خلق 
. کنند و با دوري از علوم اجتماعی و نزدیکی به علوم مهندسی، به آن اعتباري ویزه بخشند

 . بین این دو دسته همواره مناقشات و چالشهایی وجود داشته و دارد
المان بزرگ جغرافیا هستند که از بین دو رویکرد باال، راه سوم، دانشمندان و ع دستۀ

اند؛ بدین معنی که با ادراك عمیق و فهم گسترده، پیوندها و روابط بین متوسطی را برگزبده
جانبه و تبلور ها و قوانین حاکم بر آنها، ابزارهاي نوین را در جهت رسیدن به فهم همهپدیده

این دسته از جغرافیدانان که در تالشند تا . گیرندمیبکارادراك و شهود بر پیکر مکان 
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جغرافیا را به خدمت زندگی بهتر و آسایش بشر درآورند، سهم بزرگی در تعالی و رشد 
 . جغرافیا دارند

ایشان چنان سهمی در . درخشددر این بین، نام دکتر عباس سعیدي همچون نگینی می
فیا دارند که سخن گفتن در بارة وي، به هر کاربردي کردن و به درون جامعه درآوردن جغرا

ماند رسد، زیرا چون نویسنده در مقام موري میمی حاصل بنظرروش و اسلوبی، تالشی بی
 . که بخواهد کوه استواري را که در برابرش قرار گرفته، توصیف کند

دکتر عباس سعیدي یکی از نادرمردان جغرافیدان این سرزمین است که با کارهاي 
اي را برجاي گذاشته، بلکه با تربیت دانشجویان دة خود، نه تنها میراث علمی برجستهارزن

آموختکان جغرافیا را بسیاري در مکتب جغرافیاي اخالقی و انسانی خود، نسلی از دانش
همت خود قرار داده و ییوند استواري را در عرصۀ جغرافیاي  راورزي بوجود اورده که اندیشه

اینجانب با وجود نقائص . ل روز جامعه و جغرافیا برقرار ساخته استکاربردي بین مسای
دانم که افتخار شاگردي آن هاي خود را مدیون دوران پرباري میبسیار، اما همواره داشته

 . اماستاد همام را داشته
 1397مهرماه 



 
 هاي سبز استادخاطره

 1دکتر گیتی صالحی اصفهانی

 عباس سعیديتقدیم به استاد همیشگیم: دکتر 
 . . . گذرد و می سی و چند سال از بودنت در دانشگاه

************** 
 یت سبز سبزندهاخاطره

از روزهاي ابتدایی ورودم به دانشگاه شهید بهشتی، هنوز اولین کالس جغرافیاي 
 اتاقتصادي

 زینت دلهاي ماست
 نی جغرافیاي روستاییات:کتاب مباات گرفته تا کتابهاي همیشه خواندنیاز جزوات آماده

 . شودکریستالر) هنوز رد پاي تو دیده می( در مکان مرکزي
************** 

 هایت سبز سبزند،و خاطره
روستاهاي جزیرة قشم و دستخط تو که در صفحه اول پایان نامه برایم نگاشتی، 

 همچنان 
 . ات استیاد آورمشاوره

 . بی براي همکاري بیشتر بودمعرفی به دایره المعارف بزرگ اسالمی، فتح با
 . هایت زبانزد دانشجویان استهنوز شوخ طبعی

************** 
 هایت سبز سبزندو خاطره

ات به دانشگاه پیام نور مرکز ساوه، در دانشگاه خودنمایی آمد گوییهنوز پالکارد خوش
ر تو در استان بر و نان تازه و سرشیر و پنیرو شیر تازه، یادآور حضوروستاي کره. کندمی

 . مرکزي است
 . اش تز دکتراي من بودات به آن، نتیجهآب و آبیاري و عالقه

 . گذارند غافل بمانیمگرفتیم، نمیعکسهاي قاب شدة تکی که دو سه نفره می
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 آمدیم، یا کالس بودید و یا حاضر،هر زمان که به اتاق کارت می
 ایم،خیزي را پیشه کردهما نیز چون تو سحر

 . نمی دانم. . . روایی را کام
************** 

 هایت سبز سبزندو خاطره
 دانشگاهی که شدیم، حرفها و اعمالت نیز سرمشقمان شد 

 و خودت به ما نزدیکی، حتی نزدیکتر از روزهاي دانشگاه شهید بهشتی بودنمان
 دانیم نگاه تو نیز مراقب ماستمی دلهایمان به تو بسته است و

 . نی که االن خود دانشجویان بسیاري دارندمراقب دانشجویا
 . بینیممی حضورت را در جاي جاي دانشگاه
کنند و این گفته که روستا هنوز تو را تداعی می. . . جغرافیا و روستا و آب و آبیاري و

 . ایمنداریم، ولی روستایی شده
ویان از نشده است که دور هم جمع شویم و یادي از تو نکنیم و در کالس به دانشج

 . هایت نگوئیمخوبی
دانند که اینچنین خیال ما را به تو انگار همۀ روستاها و مکان و فضا، نشانی تو را می

 . کنندمشغول می
اندازد و همسر مهربانت که در شیرینی دور هم بودن بعد از سی سال، ما را به یاد تو می

 . کنارت است
 کنیمات افتخار میدانشبه عنوان دانشجو به کار تو و به  همیشهو 

 کنیمو امروز از آنچه از تو آموختیم، مباهات می
 ات، اولین کتابم: مبانی جغرافیاي اقتصادي استکالس اولینبه یاد 

ورزي، کتاب: روند تحوالت جامعه عشایر که به آن عشق می-روستا-به یاد کتاب شهر
 نگاشتم راعشایر ایران 

ریزي که اصولش را از تو آموختم، آخرین کتابم نیز کارگاه هبه یاد روستا و کارگاه و برنام
 . برنامه ریزي روستایی است

************* 
 . . . هایت سبز سبزند تا ابدیتو خاطره

دانشجوي همیشگی شما 



 
 یادي از آموزة تحقیق

 1مهندس البرز سعیدي

ر همواره این مسی. زندگی علمی هر شخص بخشی از فرآیند تکامل او در زندگی است
شود؛ از این مهمتر، تاثیري فراز و فرودهایی دارد که خود سبب پختگی و جاافتادگی فرد می

بسا این اثرگذاري در نهایت تواند بر جامعه بگذارد و چهاست که زندگی علمی هرکس می
اي از این قاعده بشمار توان نمونهدکتر عباس سعیدي را می. باعث تغییراتی بزرگ گردد

زدنی او در فراگیري روزافزون و مستمر، با وجود فراز و تالش و کوشش مثال .آورد
بدون اغراق همین ویژگی اوست که من را نیز . هاي زندگی، از ویژگیهاي بارز اوستنشیب

به خاطر دارم در اولین تجربۀ تحقیق خود در . مند کرده استبه تحقیق و مطالعه عالقه
مقطع ابتدایی بودم، پدرم تنها کسی بود که روش طول تحصیل، درست زمانی که در 

تحقیق را به من آموخت و باعث شد فرآیند تحقیق که برایم موضوعی جدید و ناشناخته 
بود، به حس کنجکاوي و عالقۀ من به مطالعه در آینده تبدیل شود، در طول فرآیند تحقیق 

ها بود که بعدها این آموخته. مبا روشهاي تدوین، گردآوري، تحلیل و در نهایت ارائه آشنا شد
ایجاد عالقه . در زندگی تحصیلی من باعث انگیزه و تغییر نگاهم به مطالعه و آموزش گردید

جدیت در هدف و شوخ طبعی در کنار آن، باعث . به تحقیق در دیگران از ویژگیهاي اوست
ه مرا به او جلب هایی که همیشه توجاز دیگر جنبه. شودلذت و فعالیت علمی در کنار او می

آوري اطالعات در رابطه با موضوع مورد بدیل او در رابطه با منابع و جمعکرده است، دقت بی
روز بودن تدوین و گردآوري اطالعات براي موضوع تحقیق و تالش براي به. تحقیق است

 مطالب و همچنین استفاده از منابع موثق و مرتبط با موضوع مورد مطالعه در جامعه علمی
و اهتمام به این موارد،  ماحصل این توجه. دارد حکایتامروز کشور، از توجه و دلسوزي او 

 . هاي بسیار در زندگی علمی اوستخلق آثاري فاخر و قابل تأمل در قالب کتاب و مقاله
در پایان بایستی بگویم، ممارست و پایداري در هدف و صبوري در مقابله با ناهمواریها، 

شود به آموزم؛ درسهایی که سبب میام و همچنان میت که از او آموختهاز درسهایی اس
گیري کنم و از همه مهمتر، همیشه به ها از چندین جنبه توجه و پس از آن، نتیجهپدیده

 . یادش باشم
1397آلمان)، جمعه، چهارم آبانماه ( کاسل
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  اي با دکتر عباس سعیديخاطره

 1دکتر داریوش مهرشاهی

 ر آخرین سال دوره فوق لیسانس جغرافیاي طبیعی در دانشگاه ملی ایران بودمتقریبا د
) که به دیدار دوست گرامیم عباس سعیدي رفتم که براي برخی تحقیقات 1356شهریور (

شد که او را از زمانی که براي یک سالی می. میدانی رسالۀ دکتري خود به ایران آمده بود
ما یکدیگر را از دورة لیسانس که هر دو در یک . ندیده بودم ادامۀ تحصیل به آلمان رفته بود،

اگرچه او یک . شناختیم و دوست بودیمخواندیم، میدانشگاه و دانشکده و گروه درس می
اما معموالً با هم در فعالیتهاي فوق برنامه دانشگاهی، . خواندکالس باالتر از من درس می

اي ورزشی، مانند شطرنج و فوتبال، مستقیم یا مانند تدارك نشریه دانشکده و یا فعالیته
کردم، آن زمان، با اینکه خودم را بسیار کتابخوان فرض می. غیرمستقیم، ارتباط داشتیم

هنگامی که شدت، دقت و میزان مطالعات او را دیدم، به کتابخوانی خویش شک کردم!این 
و نه رایانه و کامپیوتري  ر کار بوددشود که نه تلفن همراهی اي میصحبت مربوط به دوره

در آن زمان، کتاب و کتابخوانی . اي داشتیمشناختیم و نه ایستگاههاي تلویزیونی ماهوارهمی
تومان  550دانشجویان متولد غیرتهران) با ( نزد دانشجویان ارج و قُرب زیادي داشت و ما

ها، از جمله ینهتوانستیم از پس بعضی هزگرفتیم، بخوبی میاي که میکمک هزینۀ ماهانه
 . مان برآئیمخرید کتابهاي مورد عالقه

اي و گرفتن ، او براي تدارك یک سري اطالعات محلی و پرسشنامه1356در همان سال 
عکس به ایران آمده بود و یکی از مناطق مورد مطالعۀ او هم در آن هنگام، دشت قزوین و از 

من که تازه . هم در آنجا داشت پدريکه گویا ریشه  "آبادضیاء"جمله جایی بود به نام 
چهار -صاحب یک پیکان دست دوم شده بودم، اظهار عالقه کردم که در یک فرصت سه

یادش به خیر، این مسافرت باري . روزه با هم به این منطقه برویم و اطالعاتی را گرد آوریم
ر ذهن من زنده اي را که از آن سفر دارم و همواره ددر اینجا، خاطره. دیگر هم تکرار شد

 . کنماست، بازگو می
رفتیم، غروب بود و در روشنی چراغهاي اتومبیل هنگامی که به سمت ضیاء آباد می

ما آن زمان عادت . خوردمی پیکان، برق چشمان خرگوشها به فراوانی در کنار جاده به چشم
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واین  "داوود"ود یمان را نامگذاري کنیم و نام پیکان مرا عباس گذاشته بهاداشتیم اتومبیل
ایشان هم الحق . یک رابطۀ دوستانه و صمیمانه داشته باشیم "آقا داوود"شد که با می باعث

آباد رسیدیم، مهرماه) به ضیاء( وقتی در یک شب اوایل پاییز. ما را هیچوقت در راه نگذاشت
نزا "اي شب با مهر و محبته. به منزل یکی از آشنایان دوستم رفتیم و بساط را پهن کردیم

خوبی و خوشی گذشت و پس از معرفی و پیرزن مهربان و بزرگ خانه، به 1،"باجی
شهرك) تازه و خیال ( توضیحات کافی توسط عباس و صرف شام، با رویاي دیدن یک آبادي

 . خواب رفتمرفتن به انگورستانها و دیدار خرگوشها به
ناشتایی، شال و کاله کردیم که صبح زود برخاستیم و پس از انجام امور الزمه و خوردن 

من عینک ریبن آبادانی و کاله آفتابگیر و کولۀ سربازي با محتویات آن را داشتم . راه بیافتیم
و عباس کاله و عینک ویژة خود را داشت، به همراه یک دوربین مجهز عکاسی در آن زمان 

 "نزا باجی"یزبان نازنین با این ظاهر و هیبت، پاي از خانۀ م. کردکه همواره با خود حمل می
همین که از خانه در آمدیم و چند قدمی پیش رفتیم، از کوچۀ بغلی که . بیرون گذاشتیم

بست کم عمقی بود، صداي گریه و جیغ و داد کودکی خردسال را شنیدیم که به زبان بن
 اي،پنج ساله-وقتی روبروي کوچه رسیدیم، دیدیم که کودك چهار. گفتترکی چیزهایی می

نالد و از پدرش که در حال سوارشدن بر هق کنان میبا خوشۀ انگوري در دست، هق
عباس حرفهاي او را ترجمه ( خواست که او را هم با خود به باغ ببردموتورش بود، می

مادر کودك هم از پشت سر مانع جلو رفتن او بود، اما پدر سوار بر موتور رکس و . کرد)می
من و . تور در فضا پیچیده بود، ما و کودك را جا گذاشت و رفتدر حالی که دود بنزین مو

عباس براي یک لحظه ایستادیم که شاید کمی از دود موتور بر حذر بمانیم، ولی در همین 
چند لحظه، صحنۀ بسیار جالب و اثرگذاري اتفاق افتاد: همان کودك خردسال ما را که 

هق هق. نمودیم غریبه و شاید پرهیبت میسرکوچه متوقف مانده بودیم و ظاهرا برایش کامالً
کنان و در حالی که آب دماغش بر پایین بینی و لبهایش سرازیر بود، با کنجکاوي نگاهی 

خورده باال آورد و آمیز، دستانش را با خوشۀ انگور نیمکرد و سپس به آرامی و با نگاه محبت
فرما!!من و عباس از این صحنه یعنی بفرما؛ ب "بویور! بویور!"به سوي ما گرفت و گفت: 

هنوز پس از این . کندمیناگهان خشکمان زد و چیزي قلبمان را گرم کرد و هنوز هم گرم 
نوازي را به او یاد داده بود؟ این گویم چه کسی این فرهنگ مهمانهمه سال، با خودم می
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را به  منش، دستشتوجهی کرد، بلکه مثل انسانی بزرگکودك نه خجالت کشید و نه بی
ترین اظهار ترین و دوست داشتنیسوي ما دراز و انگورش را به ما تعارف کرد!! این صمیمانه

هاي ایران چه ي ضیاء آباد و بقیه بچههاو امروز بچه. امتعارفی بوده که در سراسر عمرم دیده
ره در دانم! این صحنه و این برخورد همواشوند؟ نمیکنند؟ و با مهمان چگونه روبرو میمی

زنده است و به همراه آن، یاد دوستی گرامی و ارزشمند که مرا به این دیار و به این  یادم
 . دیدار برد

 1397شهریور 



 



 
 استاد سعیدي: پیشرو در توسعۀ جغرافیاي کاربردي

 1دکتر علی اکبر محبی

 مقدمه
خنانی سـ  همیشه دور از ذهن نیستند؛ شـاید بارهـا و بارهـا در میـان مـا بـا       2هااسطوره

انـد، اینجـا، میـان    وارسته و عمیق، بنایی محکم در دریاي پرتوان و پـرتالطم علمـی سـاخته   
معناي واقعـی دانشـی    اي با حکمت، بههمهمۀ جغرافیاي انسانی، فردي دانشمند و فرهیخته

اي پرفـروغ در میـان جغرافیـدانان    مرد، پروفسور استاد عباس سعیدي است؛ هماننـد سـتاره  
در جغرافیا، بلکه برگرفته از فلسفه، فرهنـگ، هنـر، جامعـه و     انشش نه تنهادرخشد که دمی

 .  تاریخ این مرز وبوم است و البته آمیخته با آنان
بخش بزرگ مردي علمی در شورایعالی مرکز دایره آنچه در جامعه ما مستور مانده، زینت

ها و پژوهشهاي دانش جغرافیا، با نوشته المعارف بزرگ اسالمی است که نقش و اهمیت
ایم که همواره امانتداريِ آري، سخن از کسی به میان آورده. ایشان، روحی دوباره یافته است

هایش در ثبت و انتقال مطالب و مقاالت، نشان از پرباري و خضوع کوشش علمی او در همه
هاي ایشان سرفصل کتب چه بسا روزگارانی بگذرد و آثار و نوشته. ایشان دارد علمی
یقین دارم جغرافیدانی این . گردد افیایی و محل ارجاع براي دیگر عالقمندان این دانشجغر

 . چنین، سمبل و دردانۀ دانش جغرافیاي ایران است
، تاکید کندمیاي ویژه خودنمایی گونهآنچه در سخنان، مکتوبات و تالیفات ایشان به

است؛ شاید آنچه که این روزها در  صادقانه بر استفاده و استناد به منابع دست اول و معتبر
دستخوش  -اندکه خود استاد هم بارهاسخت گالیه داشته -جوامع علمی و دانشگاهی

دار شده، عدم رعایت نامهربانی و گاهی فراموشی شده وانگار روح و اخالق علمی خدشه
 . امانتداري علمی است
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ا، مربی کارآزموده وعالمی و پروفسور سعیدي استاد تمام جغرافیا، استادي کاربلد و توان
دهندة استادانی جوان و صاحب نام دردانشگاههاي معتبر و راهنمایی بزرگ و متفکر، پرورش

علمی کشور است و این گواه راستین دیگري بر بی نظیربودن ایشان در گسترش و توسعه 
 . هدفمند دانش جغرافیاست

عمیق بر  لم و دانش، با تسلطیتوان یافت که در این دریاي مواج عمی کمتر فردي را
هایش داراي مبانی منابع و مآخذ علمی جغرافیا، تاریخ، جامعه شناسی و فلسفه،آثار و نوشته

از تالش و کوشش و زحمت  هایی پخته و پرمغز که نشانعمیق علمی و فلسفی باشد؛ نوشته
جغرافیدان و  همو که از آخرین شاگردان پروفسور اکارت اهلرس،. و دود چراغ خوردن است

بسا زیبا شاگردي همتاي استادش شد که است که الحق چهجهانی،  ایرانشاس معروف
دغدغه هموارة او،پایداري سکونتگاههاي انسانی، همراه با ارتقاي شان و کرامت انسانی 

 . جوامع است
اینک بسیار خوشحالیم که پس از انتشار کتابهاي متعدد و علمی با نویسندگی استاد 

سعیدي در حوزة جغرافیاي روستایی در سالهاي گذشته و سپس، مجموعه ارزشمند عباس 
با مدیریت علمی و سرویراستاري ایشان، در آستانه  "دانشنامۀ مدیریت شهري و روستایی"

با سرپرستی علمی و دقیق  "جغرافیاي جامع ایران"انتشار کتاب وزین و سترگ پنج جلدي 
گ اسالمی هستیم که خود برگ زرین دیگري از وي توسط مرکز دایره المعارف بزر

هاي وي در توسعۀ دانش جغرافیا در کشور و پاسخی مناسب به کمبود منابع و توانمندي
 . اي علمی و فراگیر از ویژگیهاي جغرافیایی کشور استمجموعه

با نام  -روستایی بویژه جغرافیاي -پایان سخن اینکه، آنچنان تار و پود جغرافیاي ایران
توان پیدا کرد که از نتایج و می یشان گره خورده که کمتر مجالت و کتابی را در این زمینها

داریم همت و دانش واالي استاد را در پاس می. پژوهشهاي ایشان استفاده بهره نبرده باشد
 . آبادانی سرزمین ایران
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 عباس سعیدي، معلمی براي سه نسل

 1دکتر تیمور آمار

اي نیست! اما برحسب ن و گفتن از استاد بزرگی چون دکتر سعیدي کار سادهنوشت
باشد که . . . . کنماي از استاد، این سطور را انشاء میقدرشناسی و انجام وظیفه و با خاطره

این نوشته، یادگار روزهاي درس . گیري پژوهشگران حاصل آیدرضاي خداوند متعال و بهره
من آموخت؛ هرچند توفیقِ عمل به آن کمتر حاصل  استاد به و مشق است و پندي است که

 . آمده است
در عهدي که من و امثال من، با تکیه بر مقاالت و آثار علمی دانشجویان خود، به 

گیریم، بیان این خاطره دهیم و ترفیع مییابیم، تبدیل وضعیت میمی "ارتقاء"اصطالح 
خود را در راهی غیر از مسیر فعلی  "ندگاريما"باشد بر اینکه  "تلنگري"شاید بتواند 
اي بگویم که همواره برایم زنده است و بارها و خواهم از خاطرهدر اینجا می. جستجو کنیم

را به  "استاد"، طی بیست سال کار معلمی، منش بارها آن را در ذهن مرور کرده
 . امویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی، انتقال دادهدانشجویان، به

و  "پراسترس"خورشیدي و در آخرین روزها و لحظات  1375در تیر ماه سال 
ارشد، طبق روال معمول، خدمت استاد  نامۀ کارشناسیانگیز تدوین و دفاع از پایانهیجان

. راهنماي خود، آقاي دکتر سعیدي، رسیدم تا هماهنگیهاي نهایی را با ایشان انجام دهم
من انداخت و گفت: نامه بود، یکباره نگاهی بهنهایی پایان طور که در حال مرور نسخۀهمان

. برگزار شود "ساماندهی روستاهاي پراکنده"قرار است سمیناري در شهر همدان با عنوان "
براي .  ". نامه تهیه و براي این سمینار ارسال کنیدهاي این پایاناي از یافتهبد نیست مقاله

زحمت که به( ايه شده و به هر مشقتی بود، نوشتهنخستین بار، دست بکار تدوین مقال
ایشان نگاهی به . صفحه تهیه و نزد استاد آوردم 21گذاشت) در  "مقاله"شد نام آن را می

ابتدا سعی نمود، برخی نکات را جهت اصالح آن متذکر شود، اما در ادامه، . مقاله انداخت
بنابراین، از راه . مواجه است "اشین"اي مبتدي و گویا بدین نتیجه رسید که با نویسنده

ایش و بازنویسی کند! نوشتۀ ذهنش رسید که شخصاً مقاله را ویر دیگري وارد شد و ظاهرا به
اي علمی، با اي نزد ایشان ماند و پس از آن بود که تبدیل به مقالهمن حدود دو هفته
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انجام مراحل بعدي  ساختار و محتوایی مناسب گردید، ایشان مقاله را براي تایپ مجدد و
. پس از آماده شدن، نزد ایشان رفتم و نحوة ارسال مقاله را پرسیدم. من عودت دادندبه

اما گویا بنظرش آمد که شاید این کار براي من  "به آدرس همایش پست کن!"فرمودند: 
درانه، بر باشد؟ از این رو، بالفاصله مقاله را از من بازپس گرفت و با لبخندي پدشوار و هزینه

من خودم از اعضاي کمیتۀ علمی سمینارم و شخصا آن را تحویل دبیرخانه خواهم "گفت: 
  ". داد

و در همدان برگزار شد و من بدلیل مشغلۀ سربازي و عدم  1375سمینار در آبان ماه 
که در عمل نتیجۀ ( حاصل آن کار علمی. موافقت با مرخصی، موفق به حضور در آن نشدم

د)، گواهی پذیرش و چاپ مقاله، یک جلد مجموعۀ مقاالت و یک دوره کار من نیز نبو
 . مقاله بود "!؟)( هدیه به نویسنده"عنوان لغتنامۀ فارسی معین، به

بعدها، زمانی که خود وارد کار دانشگاه و تدریس شدم، در دو سال اول فعالیت، همواره 
کردم، بیان می "نار تخصصیمقاله در سمی"یکی از افتخارات و سوابق خود را داشتن یک 

اند! من دادهدرستی پی ببرم که استاد چه کار بزرگ و چه درسی اخالقی بهبدون آنکه به
ایشان علیرغم اینکه ساختار و محتواي نوشتۀ مرا تغییر دادند و از یک متن آشفتۀ 

 اي تبدیل و تدوین کردند و زحمت ارسال آن راصفحه12اي به یک مقالۀ علمی صفحه21
هم خود کشیدند، هیچگاه از من نخواستند که نام ایشان نیز در مقاله ذکر شود! این شاگرد 
مبتدي هم هیچگاه به ذهنش نرسید که این اثر علمی را که استاد زحمات زیادي براي 

 به سمینار ارسال کند! "مقالۀ مشترك"عنوان بودند، به تدوین آن کشیده
کنم که چرا علیرغم پاسخ را در ذهن مرور میبا گذشت سالها، هنوز این سوال بی

مجموعۀ "زحمتی که ایشان براي حک و اصالح آن مقاله کشیدند، تنها با نام من در 
کنم که آیا در شرایط گذارم و فکر میبه چاپ رسید؟ گاهی خود را جاي استاد می "مقاالت

زگاري که اساتیدي چون دادم که ایشان انجام داد؟ در رومشابه، همان کاري را انجام می
در مقام راهنما یا مشاورِ دانشجویان،  "تجربیات"و بازگو کردن  "محفوظات"من، با تکرار 

تحقیقات علمی آنها را با نهادن نام خود بر پیشانی این آثار، به رزومه خویش اضافه 
 . است "نایاب"بسا کنیم، رفتار استاد سعیدي یک نمونۀ کمیاب و چهمی

جرا آنجا ست که همۀ زحمات نگارش مقاله را دانشجو بر عهده بگیرد و در بخشِ بد ما
مقاله شناخته شود!  "نویسندة مسئول"عنوان هنگام ارائۀ آن به فصلنامه یا سمینار، استاد به

کسی که در طرح موضوع و گردآوري و در نهایت، نگارش مقاله سهمی نداشته و در بهترین 
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! و به . هاي خود را به دانشجو ارزانی داشته استنده و راهنماییحالت، چند بار مقاله را خوا
شود! نکتۀ بعضی اساتید می "ارتقاي"در دانشگاهها فداي  "اخالق پژوهشی"همین سادگی، 

توان نویسندة مقاله را تنها و خوبی میالي متن مقاله بهظریف ماجرا آنجاست که از البه
 "نویسندگان"عنوان عنوان مقاله، نام دو یا سه نفر به !)، حال آنکه در زیر( یاور یافتبی

این فرآیند ممکن است موجب کسب تجربه براي دانشجویان شود، . مقاله ذکر شده است
این  "فرماندهان"را موجب شود و دیگر،  "تولید علم"لیکن امکان دارد غفلت اساتید از 

 مسیر نسبت به ارتقاء کیفی علم جغرافیا جدي نمانند!
سو تاکید بر دانیم که هدف ازاین سبک از کار علمی و پژوهشی، از یکمه میه

در تعلیم و گسترش علم در دانشگاهها ست و از سوي دیگر، استاد قرار  "استادمحوري"
اش کمک کند، بلکه دانشجو از نیست که به دانشجوي خود تنها در تعلیم رشته تخصصی

از این رو، نگارش مقاله یا هر نوع . را نیز بیاموزداستاد خود منش و اخالق آموزش و پژوهش 
کار تیمی در حوزة آموزش و پژوهش، فرصتی براي عملی کردن این ایده است! اما آیا از این 

 گیریم؟فرصت، درست بهره می
آشکار است که انجام تحقیقات بنیادین و تولید علم از سوي استادان و پژوهشگران 

از این رو، مطالعه در خصوص اصول و محورهاي . جغرافیا ستگامی مهم در شکوفایی رشتۀ 
. اصلی هر علم، از جمله جغرافیا، از وظایف استادان و نُخبگان آن علم محسوب می شود

افزون بر این، رونمایی از بسترهاي جدید در حیطۀ مطالعاتی، مستلزم داشتن رهبرانی 
توان گفت، دکتر سعیدي در زمرة یجرات مدر این راستا، به. متفکر و صاحب اندیشه است

مبانی نظري و تئوریک این رشته تا . در ایران است "جغرافیاي روستایی"اصلی  "راهبران"
علیرغم این همه . حد زیادي مرهون مقاالت، کتب و تحقیقات این اندیشمند بزرگ است

نده است که من و امثال من فهماشهرت علمی، اما استاد همواره با تواضع و مناعت طبع به
بزرگی و ماندگاري یک معلم دانشگاه، صرفا به چاپ و نشر کتاب یا مقاله و آثار علمی 
نیست، بلکه اخالق، انسانیت و دوري از تکبر، نشانگر بلوغ فکري و عملی و رمز ماندگاري 

 . . . آنان در طول تاریخ بوده است
نده، نه تنها در سطح ملی، اي که به سرانجام رساآري عباس سعیدي با تحقیقات ارزنده

او در پیشرفت جغرافیاي روستایی . المللی هم محقق قابلی بشمار می رودبلکه در سطح بین
بنظر من اغراق نیست، اگر ایشان را در مباحث نظري و . اي ایفا کرده استایران نقش عمده

کند یس نمیدکتر سعیدي صرفا تدر. تئوریک این رشته در ایران، سرآمد معاصرانش بنامیم
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واسطۀ تربیت شاگردانش نبوده و نیست؛ گرچه نفسِ گرمی دارد و مخاطب را و شهرتش به
هستند که  "فضایی -واقعیتهاي مکانی"کند؛ لحنش گیرا؛ قلمش نافذ و در عمل، جذب می

اي که آموزش ما غالبا بر گردة محفوظات و در دوره. رابط او و دانشجویانش بوده و هست
یات سوار است، ایشان روش تفکر و طرز کار علم جغرافیاي روستایی را به ما انتقال تجرب

 . آموخت و سرمشق خوبی براي من و امثال من بوده و هست
انگاري، شمارم که هیچگاه سعی نکرد با سادهدکتر سعیدي را شخصیتی برمی

ه سعی نمود گیري باب علم و آموزش را در بین مخاطبانش بگشاید، بلکبلندپروازي و آسان
در دورانی که . درستی به ما بیاموزاندبویژه در شاخۀ روستایی) را به( تا حقیقت علم جغرافیا

پندارند، ایشان همواره می "چیزدانهمه"اند و خود را بودن افتاده "عالمه"برخی به مسیر 
سعی کرده است، مسیر روشن و مشخصی براي کسب و انتقال علم ترسیم کند و در آنچه 

جامعۀ جغرافیدانان ایران . ادعا باشدداند، بیکند، جدي و در آنچه نمیبیان و ادعا می
خرسند است که چنین شخصیتی دارد که همواره از اغراق بري بوده و بجاي آنکه 

اي در تبیین و انتقال مفاهیم بنیادین و بنیانهاي گردد، ،خود رسانه باشد؛ رسانه "ايرسانه"
باید قدر و منزلت او . آري! سعیدي، سعیدي است؛ نه بیشتر و نه کمتر .جغرافیاي روستایی

منش خود اوست و  "میزان"را بشناسیم و بر تعریف و تمجید از او میزان نگهداریم که 
 . دانم که استاد نیز از غلو و تمجید، بیش از اندازه، بیزار استعنوان شاگردي کوچک میبه

عزت آرزومندیم براي ایشان سالمتی و طول عمر با .  
1397آبانماه   
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 دکتر عباس سعیدي از نگاه آثار

 1دکتر حسن افراخته

 مقدمه 
استاد گروه جغرافیاي دانشگاه شهید بهشتی، در زندگی دانشگاهی  ،دکتر عباس سعیدي

 )،1396( اکارت اهلرس. نیاز از هرگونه توصیف استخود ثابت کرده که دانشمندي بی
همین قیاس برانگیز خوانده، بهجغرافیدان پرآوازة آلمانی، کارهاي علمی ایشان را تحسین

. ارزیابی آثار و زندگی علمی او، حداقل در بضاعت این قلم نبوده و ادعایی هم برآن نیست
گیرد و گمان تألیفات دکتر سعیدي در دانشگاههاي مختلف کشور مورد استفاده قرار میبی

. تواند بعدي از ابعاد تحلیلهاي علمی ایشان را درك و از آن منتفع شودمی هر پژوهشگري
یکسان هاي دکتر سعیدي بهالبته، شکی نیست که از سوي مخاطبان مختلف، همۀ نوشته

بندي مفاهیم ابداعی و نوآورانه ایشان در اما شاید تاکید و طبقه. شودبرداشت نشده و نمی
گیري مطالعات و پاسداري از زحمات جغرافی را در جهتجغرافیاي ایران، عالقمندان 

شود آثار منتشر شده از سوي استاد از این رو، کوشش می. شایستۀ تقدیر ایشان یاري نماید
هاي مختلف شخصیت علمی متمایز ایشان است، نه از جنبه عباس سعیدي، که معرف جنبه

ادي از پیامهاي آثار، در شش بعد شمار است، بلکه تنها ابعهاي ایشان بیکمی، که نوشته
 اجمال مورد بررسی قرار گیرد:به

 هاي جدید ورزي و ارائه نظریهنخست: تالشهاي اندیشه
ویژه عرصۀ تحقیقات راهگشا و کاربردي، به پیچیدگی فزایندة مسایل پژوهش، به

خود را به دکتر سعیدي در این زمینه دین . اي و نوآورانه نیازمند استاندیشه رویکردهاي
ایشان با ارجاع به منابع مختلف آلمانی زبان و . خوبی ادا کرده استبه کشورجامعۀ علمی و 

 )، جغرافیا را به شرح زیر تقسیم بندي کرده است:1394( انگلیسی 
 عوامانه؛ جغرافیاي -1
 سنتی؛ جغرافیاي -2
 نوین؛ جغرافیاي -3
 اندیشه گرا و قانونمند؛ جغرافیاي -4

                                                 
 استاد دانشکدة علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی  -1
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 یاي اندیشه گریز و ابزار گرا؛جغراف -3-2
 شرطهاي فهم جغرافیاي نوین عبارتند از:ایشان پیش نظراز 
 زبان و مفاهیم)؛ ( با کلید فهم مقوالت آشنایی -1
 تئوریها) و اصول نقد آنها؛( هااندیشه شناخت -2
 بودن و دسترسی به منابع و مراجع؛ روزبه  -3
 و راستی؛ و صداقت -4
 . پذیرينقد  -5

شرطها ختم مطالعات جغرافیاي نوین را در اغلب محافل علمی ایرانِ ه این پیشگرچ
شرطهاي مزبور، دستیابی به اي از پیش، در جایی که بدون اندك بهرهکندمیاخیر اعالم 

شود، اما خود با پستهاي مدیریت دپارتمان و کرسی استادي جغرافیا امري بدیهی تلقی می
علم  راستین ترش افق دید دانشجویان مستعد و عالقمندانگسمعرفی مفاهیم کلیدي، به

 جغرافیا در کشور کمک کرده است؛ از جمله: 
کریستالر را  "تئوري مکان مرکزي"دکتر سعیدي در همۀ تحقیقات خود، پیوسته  الف،

است، اما تنها بدان اکتفا نکرده، ریزي فضایی مطرح کردهمباحث برنامه "شالودة" عنوانبه
پاسخگویی به این پرسش اساسی  کریستالر را در جستجويدرك عمیق نظریه،  بلکه با

توان به تبیین وسعت، تعداد و پراکنش شهرها پرداخت، تا از آن چگونه می"بیند که می
شهرها و پراکندگی  سخن دیگر، آیا وسعتهایی دست یافت؟ به طریق، بتوان به قانونمندي

 پذیر است؟ قانونمندي امکان یا شناخت ایناصوال تابع قانونمندي است؟ و آ
متشکل از  -اي معینبه نظر دکتر سعیدي، کریستالر با دستیابی به شبکه

در "دارد: اظهار می -کوچکترین آبادیهاي روستایی تا بزرگترین واحدهاي شهري
آید، پراکنش خودي به نظر می قاعده و خود بهعین حال که استقرار سکونتگاهها بی

 نظمکه چه بسا از نظر ما پنهان است؛ این  کندمیاز نظم و انتظام خاصی تبعیت  آنها
 . "هاي مرتبط با آن را دریافترا باید جستجو کرد و قانونمندي

) با ارجاع به بینش دانشمندان 1388الف( معرفی و تحلیل فضا و پارادیم فضایی ،ب
فبور و بنو ورلن، با متون فلسفی روي، اُنري لهامطرح جهانی، چون ادوارد سوجا، دیوید

خوبی به توفیق آن دست یافته است؛ هر چند پیچیده، از کارهایی است که دکتر سعیدي به
را نقد کرده، فاصله و خطوط  مذکورایشان با نگاه علمی، برخی دیدگاههاي دانشمندان 

شرایطی سازد، اما جاي خوشوقتی آن است که ایشان در نظري خود را با آنان مشخص می



 95بخش سوم: نقد و نظر/ 

هاي مختلف نظري را به دقت مطالعه قایل به این گونه مرزبندي است که اغلب ادبیات نحله
چیزي را انکار و  "نخوانده"کرده است و چنانچه اخیرا مرسوم جامعۀ جغرافیایی ایران است، 

 . حتی نقد نکرده است
 "ساماندهی فضایی"ارائه نظریۀ راهبردي  ،ج

از جمله طرح جامع شهري یا ( ریزي محلین به برنامهایشان معتقد است که پرداخت
اي و فضایی، ناکارآمد و براي توسعه راستین، دي روستایی)در غیاب رویکردي شبکههاطرح

 مراتبی و روابط نظاموار سکونتگاهیدر همین راستا، بحث شبکۀ سلسله . نادرست است
اند که برخی نتایج آن ح ساختهریزي فضایی مطرروستاها و شهرها) را در چارچوب برنامه(

 1372منتشره در سال "طرح استقرار بهینۀ روستاهاي پراکنده کهگیلویه و بویراحمد"در 
 3در ( 1375تا  1371منتشره در  "بندي روستاهاي کشورسطح"و طرح  1جلد) 4در (

اجرایی  -بر اساس نتایج این گونه مطالعات، طرح راهبردي. ارائه شده است 2جلد)
ساله کشور، تحت 5شد که در برنامۀ دوم توسعۀ  ارائهتوسط ایشان  "اندهی فضاییسام"

مورد پذیرش قرار گرفت و از  "ساماندهی فضایی سکونتگاههاي روستایی کشور"عنوان کلی 
هرچند در برنامه ( آغاز برنامۀ دوم توسعۀ کشور) تا میانۀ برنامۀ پنجم توسعه( 1374سال 

قرار سطح اغلب شهرستانهاي کشور مورد توجه و مطالعه  پنجم، بصورت دگردیس) در
 . داشت

راهبرد شبکۀ ") مقالۀ 1377( 1998از آنکه مایک داگالس در سال بدین ترتیب، پیش 
                                                 

همکاري  ، از جمله با1372-1369مدیریتاین طرح با آقاي دکتر مهدي طالب بود که مطالعات آن طی سالهاي  -1
نژاد، دکتر عباس سعیدي و خانم دکتر صدیقۀ حسینی حاصل و آقایان دکتر اسماعیل شهبازي، دکتر جواد صفی

بعضی دیگر از کارشناسان به انجام رسید. در هماهنگی با مدیر طرح، مسئولیت طراحی و تدوین گزارشهاي نهایی، 
 برعهدة دکتر سعیدي بود. ریزي فضایی محدودة مطالعاتی بویژه مباحث نظري و برنامه

با حمایت معنوي آقاي دکتر عباس آخوندي   1368از اواخر سال  "بندي روستاهاي کشورطرح سطح"مباحث  -2
در بنیاد مسکن آغاز شد. بعضی  "جلسات بحث آزاد"(رئیس وقت بنیاد) و زیر نظر آقاي دکتر مهدي طالب بصورت 

ه آقایان دکتر عبدالرضا افتخاري، دکتر سیدعلی بدري، دکتر مجتبی دانشجویان آن زمان و همکاران فعلی، از جمل
رفیعیان و خانم دکتر فضیلۀ خانی، در برخی ا زاین جلسات اولیه این مباحث شراکت داشتند. نتایج اولیه مباحث 

ه در بصورت محدود توسط بنیاد مسکن منتشر شد. پس از ارائۀ گزارش دوم، با تغییراتی ک 1371کلی این طرح در 
دو سال بعد، پیشبرد نهایی این مطالعات عمال و  -مدیرت بنیاد مسکن پیش آمد، این طرح متوقف شد، اما در یکی

بندي سطح"ارائه و منتشر شد. کتاب  1375بطور رسمی برعهدة دکتر سعیدي گذارده شد که نتایج نهایی در 
 همین گزارش سوم است. حاصل "روستاهاي کشور



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  96

را در قالب  "ساماندهی فضایی"خود را منتشر کند، دکتر سعیدي نظریۀ  ". . . ايمنطقه
ۀروابط شهر و روستادر برخی مطرح کرده و سبب شده مطالع "هاي سکونتگاهیشبکه"

رسد ایشان البته، بنظر می. محافل جغرافیایی کشور تا حدي از نگرش سنتی خارج شود
در مقالۀ آقاي داگالس را به مباحث ایرانی افزوده باشد؛بحثی که  "پیوندهاي دوسویه"بحث 

اند، رداختههاي دکتري که اینجا و آنجا به این موضوع پدر بسیاري از مقاالت و حتی رساله
هاي دکتري به کرات شاهد آن درستی درك نشده است و راقم این سطور در داوري رسالهبه

 . بوده است
ونشان داده است که از دورة ایران باستان  این بحث هم کوشیده "سازيبومی"ایشان در 

مراتبی سلهاند)، به این نکته، یعنی شبکۀ سلهرگاه پادشاهان الیقی بر سر کار بوده( به بعد
برخی از نتایج این مطالعات را در توضیحات طرح . اندمناطق و سکونتگاهها توجه کرده

) بنیاد مسکن که قرار است در برنامۀ ششم 1392( "هاي روستاییتوسعۀ پایدار منظومه"
و بر مبناي  "ریزي فضاییبرنامه"این طرح نیز در قالب . شده است هم اثرگذار باشد، آورده

تدوین و ارائه  "به باال -از پائین"اي خُرد و مبتنی بر رویکرد فضایی از سطوح منطقه توسعۀ
به بنیاد مسکن ارائه شد که موضوع آن طی  1392مقدمات این طرح در سال . شده است

ریزي روستایی برنامۀ ششم توسعۀ کشور مطرح و با استقبال سازمان جلسات کمیتۀ برنامه
 . برنامه قرار گرفت

ریزي فضایی هرگز مورد توجه جدي نبوده چون در کشور برنامه"ان معتقد است که: ایش
ریزي فضایی کامال آمایش سرزمین که اساسا با برنامه و نیست و بجاي آن سالها با اصطالح

است، بازي  "ري کاربري اراضیبرنامه"یا  "ریزي کالبديبرنامه"متفاوت و عمدتا نوعی 
این طرح پیشنهادي در سال ". ارائه شده است ". . .هادار منظومهتوسعۀ پای"شود، طرح می

 . صفحه تهیه و ارائه شده است 50در قالب حدود  1392
در قالب پارادایم فضایی) سطوح ( اجرایی -ریزي راهبرديدر برنامه"توضیح آنکه: 

 ع کردشرو"از باال به پائین"توان از سطح کلی و ملی و اي مطرح است؛ میمختلف منطقه
ضمنا . "از پائین به باال"اي خُرد، یعنی مثل طرح آمایش سرزمین)، یا از سطح منطقه(

ریزي فضایی تدوین و ارائه شده، اما درست است که این طرح بر مبانی اندیشگی برنامه
از جمله ( اي در ایراناساس آن بر اعتقاد به این واقعیت بوده است که طرحهاي کالن منطقه

و هم روستاها) ( هاي روستاییاستانی) اصوال عرصه سرزمین و طرحهاي آمایشطرح آمایش 
از "اي کشور یکبار هم شده، گیرند؛ بنابراین، الزم است کوششهاي توسعهرا هرگز جدي نمی
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ام: مسائل روستایی را باید در تحقق یابند، زیرا همانگونه که بارها نوشته "پائین به باال
نیافتگی روستاها جستجو نمود! این در توسعه مسائل شهري را  نیافتگی شهرها وتوسعه
 . "کارکردي تهیه و تدوین شده است -نیز در قالب رویکرد پویش ساختاري طرح

امید است اجراي دقیق واصولی طرح سبب شود که صنعت و کشاورزي ایران بتواند در 
وري ناچیز، بازار هرهشرایط رقابت ناکامل، کشاورزي عقب مانده، سنتی و پرمشقت با ب

تواند مهارت و سواد باال می که بدون نیاز به( رها) و رقابت سیستم سوداگري( اقتصاد آزاد
گذاریهاي مولد را جذب کرده و از اختصاص یکسویه سود فراوان در بر داشته باشد)، سرمایه

ریز و  ي غیرمولدهاآسفالت، پارك و مؤسسه( منابع کمیاب کشور به گسترش فضاي مصرف
 . درشت) جلوگیري کند

چاپ شده  -"ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا"که با مقالۀ ( ، بحث نظري دانش جغرافیاد
که تا به امروز ادامه داشته و از نتایج آن، ارائۀ رویکرد  -)1369( در مجلۀ رشد جغرافیا

 . بوده است "کارکردي -پویش ساختاري"
 یتهاي علمی شایسته تحسین دکتر سعیديکارکردي از فعال -رویکردپویش ساختاري

این رویکرد به نظر ایشان، برآمده از اندیشه پارادایم فضایی و از لحاظ . ) است1391(
 تاریخی بر چهار بنیاد نظري استوار است که عبارتند از:

دیالکتیک عینی) هگل که ( و فلسفه دیالکتیک  علمی ایمانوئل کانت-اندیشه منطقی -1
 عد به صور مختلف بازتاب یافته اند؛ي بهادر نظریه

که مطابق آن، همۀ هستی، از کوچک ترین ذره، یعنی ) نظاموار( رویکرد سیستمی -2
 این سیستمها بینند و تماممی اتم، تا تمام عالم را در قالب سیستمهاي خرد و کالن

 گیرد؛هاي مرتبط به بررسی مینظامها) رادر چارچوب قانونمندي(
مکان «فون تونن و » ي متمرکزهاحلقه«ي هاایی که غلب از نظریهپارادایم فض-3

 شود؛ و والتر کریستالر آغاز می» مرکزي
« و مایک داگالس) و  جان فریدمن( هاي امروزین، از جمله شبکۀ منطقه اينظریه -4

 . گیرداُنري لفبور و بنو ورلن را در بر می» هاي روزانهبنديمنطقه
بر . ها، قانونمند استرکردي نظامهاي فضایی، همانند تمام پدیدهکا -پیوستگی ساختاري

کارکردي بر اساس تعریف جغرافیا به عنوان علمی که  -همین مبنا، پویش ساختاري
 :هایی از جمله موارد زیر استوار است، بر قانونمنديکندمینظامهاي فضایی را بررسی 
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کارکرد) ( پذیري و تحقق روابطتساختار آن) و فعالی( عینی یک پدیده بسترهايبین 
 چون و چرا برقرار است؛آن پیوندي بی

فضایی، نمی توان انتظار هر گونه  -بدون عنایت به ویژگیهاي ساختاري یک نظام مکانی
 -توسعه) در کلیت نظام مکانی( را داشت؛وبراي ایجاد دگرگونی مثبت دلخواهکارکردي 

 . کارکردي الزامی است -يفضایی، اعم از شهر و روستا، تحول ساختار
به عنوان رویکردي راهبردي به ساماندهی فضا در سطوح و ، کارکردي -پویش ساختاري

هاي کوشد، ضمن تبیین جنبهمقیاسهاي مختلف، در قالب جغرافیاي اجتماعی نوین، می
دار در روابط پیچیدة ساماندهی فضایی در جوامع کمتر توسعه یافته، براي مسائل ریشه

جویی کند و به عنوان رویکردي بدیل در برنامه ریزي فضایی کارکردي آنها چاره-ريساختا
 . اهمیت دارد

 تالیفی و تصنیفی:  يهادوم، نوآوري
قابل ذکر وجود دارد که در آنها مفاهیم و بنیانهاي  منبع 18در این گروه، حد اقل 
. اخص بررسی شده استطور طور اعم و جغرافیاي روستایی بهنظري جغرافیاي انسانی به

 عبارتند از: جملهاین آثار از 
هاي طرح مسائل و جنبه") که با هدف 1377( ،کتاب مبانی جغرافیاي روستاییالف
زینت طبع با نظم و ساختاري بنیادین به "فضایی -از دیدگاه مکانی روستاشناسیاساسی 

ی، بنیانهاي جغرافیاي در این کتاب شالوده، تعاریف، مباحث روش شناخت. آراسته شده است
روستایی و کارکرد سکونتگاههاي روستایی با دقت و نظم علمی بررسی شده و در نهایت 

 . مدلهاي روابط شهر و روستا مورد بحث قرار گرفته است
) اثر دیگري است که تسلط مؤلف را 1388ب( ، کتاب سطح بندي روستاهاي کشورب

و ایشان را وا  دهدمی اي دست اندرکار نشانکاربردي مؤسسات و نهاده -بر نیازهاي علمی
شناختی و نظري، با معیارهاي مشخص علمی،به داشته ضمن ارائه بحثهاي آموزنده روش

 . بندي کشور به منظور تبیین سطوح مختلف روستایی اقدام کندمنطقه
ج) چاپ شده است 1388( الگوهاي خدمات رسانی روستایی  ، در همین زمینه، کتابج
درستی محصول توسعۀ تک تک مردم شناخته آن توسعه و تحول اجتماع روستایی، بهکه در 

و اگر  "مهمترین منبع و هدف توسعه، انسان است"شود که شده است و متذکر می
هاي عینی و امکانات الزم براي تامین نیازهاي اساسی فراهم آید، همه افراد و زمینه

توانند خود را به نحوي مولد و مؤثر با محیط گروههاي انسانی، از جمله روستاییان، می
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 . پیرامونی در حال تغییر همراه و سازگار سازند
)، گاه به 1388د(  "روستاهاي جدید استقرارشالوده مکانیابی و "تدوین آثاري چون  د،

در این آثار نشان . ، در قلمرو این تألیفات قرار داردایشانتنهایی و یا با مشارکت دانشجویان 
اند، ظاهر پراکنده و جدا از هم استقرار یافتهگرچه آبادیهاي روستایی کشور به"ده شده که دا

اما نوعی نظم درونی مبتنی بر منابع محدود سرزمین، آنها را در سطوح مختلف محلی، 
توجهی به اي مرتبط به یکدیگر مرتبط ساخته است که بیاي و ملی، آنچنان در شبکهناحیه

ریختگی این نظم و همساز دراجرایی، هر چند از سر نیت خیرخواهانه، زمینهآن در اقدامات 
 . "دورافتادن از اهداف توسعه خواهد بود

شهري در  -نگارش و ویرایش مجموعه مقاالت مربوط به روابط و پیوندهاي روستایی ه،
هاي گرگونینظري در باب روابط شهر و روستا را با توجه به د هاياندیشه)، که 1390( ایران

زند، افق روشنی در برابر پژوهشگران قرار داده وبررسی اخیر، در میدان پژوهش محک می
 . سنتی روابط شهر و روستا را دانشگاههاي ایران دچار چالش اساسی کرده است

 :سوم،در تشریح اهمیت دانش بومی
ش در جریان سازي داناي در بارة دانش بومی و بومیي اخیر بحثهاي گستردههادر دهه
جدل، گروهی حسابگرانه، ولی ناشیانه استفاده از دانش بومی را درمان  ایندر . بوده است

اي لجبازانه راه پیشرفت و خروج جوامع از توسعه ها دانسته اند، در مقابل، عدههمۀ واماندگی
 عدد دکتر سعیدي در بررسیهاي مت. اندنیافتگی را با استفاده از دانش امروزي پیوند زده

و یا در  کندمیرا بررسی  "پرتو مشارکت روستایی درالزامات دهگردانی ")، آنجا که 1383(
)، نشان داده است که راز بقا و 1380( "بهره گیري از منابع محدود بومیهاي شیوه"بررسی 

 توسعه پایدار مکانها در دل دو مسئله نهفته است: 
 هاي جهان امروزي؛ ودر ایجاد هماهنگی کوششتوان پویش و ، نخست"

اما اگر تنها از فنون برگرفته . هاي محیط زیستیهاي بومی و سازگاريدیگر، خردورزي
و نابجا شود، پیامدهاي ناگوار، از جمله ناپایداري محیطی و  نسنجیدهدیگران استفاده 

 ". اقتصادي در پی خواهد داشت -اجتماعی
)، سبک معماري جزیره کیش، 1386( به این ترتیب، ایشان در زمینه کاربرد قنات

ي ها) توصیه1375( محدود آب و استفاده از توانهاي روستاهاي کوچک منابعبرداري از بهره
 . راهگشاي علمی ارائه داده است
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 چهارم،واکاوي منابع تاریخی
رغم تسلط ایشان به زبانهاي انگلیسی و آلمانی و استفاده وافر از منابع علمی به به

در این مورد، . کور، محققی است که در منابع تاریخی ایران کنکاش فراوان داردزبانهاي مذ
آبیابی، سازگاري محیطی و "مقاله ایشان تحت عنوان  یککافی است تنها به فهرست 

 ) بنگرید و ببینید که از منابع122 -85: 1396ب( "اقتصادي سرزمین-سامان اجتماعی
رسته، اصطخري، حوقل، ابودلف، ابونصر هروي، ابننبلخی، ابتاریخی بسیاري، چون آثار ابن

بارتولد، باستانی پاریزي، ابوریحان بیرونی، پتروشفسکی، میرزاحسین خان تحویلدار، جواهر 
خوارزمی، دیاکوف، دیاکونوف، ژان شاردن، کمااللدین غراب و در مجموع، از کالم، محمد 

چنان که . ن مقاله استفاده کرده استمنبع التین در تدوین ای 40منبع تاریخی و 50بیش از
)، به درستی تاریخ را مخزن االسرار 1396نورث،( دانیم، امروز، در مطالعات مدرنِ توسعهمی
 . نامندمی

ریزي فضایی را به نوعی در منابع تاریخی، از هاي برنامهدکتر سعیدي ریشه بسیاري از نظریه
فرنامه ناصرو خسرو عالقه وافري دارد و آن را به کتاب س. کندمیجمله تاریخ سیستان، جستجو 

شاید عالقۀ ایشان به این کتاب . داند که بارها مورد مطالعه قرار داده استمی "کتابِ خود"
 بررسی مباحث. شناختی متن آن باشدشناختی دقیق کتاب و یا ارزش جامعهمتأثر از روش

نویسی تجلی یافته است که شاید المعارف جغرافیاي تاریخی ایشان بیشتر در حوزة دایره
 . تاکنون بهانۀ آن بوده باشد 1365المعارف بزرگ اسالمی از همکاري با مرکز دایره

 پنجم، نقدهاي معنی دار:
الف) در بزرگداشت استاد دکتر ایرانپور جزنی، الفاظی را به کار 1396( دکتر سعیدي

گیري استادش، نشانگر جهتگیرد که ضمن بیان وفاداري حق شناسانه و جانانه از می
« دار ایشان در قلمرو علمی، مدیریتی و اخالقی است؛ ایشان دکتر ایرانپور جزنی را معنی

طلب نبوده، هرگز جاه"خوانده که  "همتا و مدیري مدبرنظیر، جغرافیدانی بیشخصیتی بی
ندگی مخاطب بلکه همیشه دیگران را جلو انداخته و به این طریق نه تنها ذهن، بلکه همه ز

گیري تنها معیار علمی است، اما در ایشان در جبهه معیار. "دهدمیرا تحت نفوذ قرار 
اند، توان خود را بیش از آنچه که هست به زعم ایشان مظلوم ماندهطرفداري از کسانی که به

 از جمله:. هراسدگذارد، گویا از شر نمینمایش می
دکتر محمد حسن گنجی نبوده است، گرچه ایشان مدت مدیدي شاگرد شادروان 

استاد گنجی، من فقط دو یا سه جلسه  "اقلیم ایران"در درس "گوید: می چنانکه خود
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از . پسندیدکردم و ایشان سئواالت مرا نمیتوانستم در کالس بنشینم، زیرا مرتب سئوال می
کرد که مر میشد، به من اهمان جلسه دوم یا سوم، با ابهت آن زمانش، تا وارد کالس می

ایستادم و به حرفهایش گوش کالس را ترك کنم! من هم با شیطنت پشت در کالس می
تغییر داد! بعد از  19075اعالم کرد که البته بعداً به . /25نمره پایان ترم مرا هم . کردممی

ویژه ایشان از دکتر محمد حسن گنجی، به ". . . مراجعتم به ایران متوجه مظلومیت او شدم
اما به ناحق!) به دانشگاه شهید ( ر ایامی که این استاد برجسته دانشگاه تهران به اجبارد

بخوان ( ايکه از نظر عده") 1389( قول خود دکتر گنجیبهشتی پناه آورده بود، و به
ترجمۀ "و با دستمزد حاصل از  "شدمی نشینخانهطلب) باید جاهالن دانشمندنما و فرصت

دکتر محمدحسن گنجی "نویسد گذراند، حمایت جانانه داشت و مییروزگار م "شناسنامه
او پیري جوانفکر بود و . ایستاددلباخته دانش و دانایی بود، هرگز از سئوال کردن باز نمی

 . "شداش نگران نمیهرگز از زیر سوال رفتن باورهاي جاافتاده
)، بعد از 1373( الوال، تألیف پل ک"جغرافیاي نو"در نقد دیگري در باب ترجمۀ کتاب 

بررسی دقیق علمی و منصفانه محتواي کتاب، با علم بر این که مترجم کتاب، دکتر سیروس 
مهري زمانه قرار دارد و با آن که سهامی، استاد پر تالش و پرمهرِ جغرافیا به ناحق مورد بی

ویژگی "د نویسرسد، تا آن زمان هرگز مترجم کتاب را مالقات نکرده است، میبه نظر می
برجستۀ برگردان فارسی جغرافیاي نو آن است که به قلمی توانمند، جستجوگر و مشرف بر 

طوري که اگر ارزش این ترجمه را انجام رسیده است؛ بهچارچوبهاي امروزي دانش جغرافیا به
در پایان مترجم جغرافیاي نو را به . ایمهمسنگ تألیف اصل کتاب بدانیم، اغراق نکرده

 . خطاب کرده است "دانشی مرد"ه عنوان درستی ب
توانست یک انگیزه داشته باشد و آن تمجید از می این نقد از سوي ایشان تنها

که البته چه بسا با آرمانهاي او و بسیاري ( هایشکوششهاي یک مرد در حفاظت از آرمان
 . دیگر متفاوت بوده است)

جمن جغرافیدانان ایران و انتشار ایشان چه در مقام عضویت در انها و نقدهاي نوشته
بعد از انقالب) و یا سردبیري ( پیش از انقالب) و انجمن جغرافیایی ایران( "جغرافیا"مجله 

 -سخن سردبیر) در کنار همکاري با دیگر مجالت علمی( مجلۀ حغرافیا تا به امروز 
 . پژوهشی، همیشه آموزنده است

 ششم، ترجمه متون بدیع جغرافیایی:
ر سعیدي از اوان جوانی، به عنوان دانشجوي کارشناسی ارشد در دانشگاه ملی الف،دکت
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اثر پیتر لوید و پیتر ( "استقرار فضایی") کتاب درسی 1353( شهید بهشتی فعلی) ( ایران
دکتر  "جغرافیاي اقتصادي"و متن آن بعضا در کالس درس  کرددیکن) را بمرور ترجمه می

گرچه کتاب مزبور . گرفتنشجویان کارشناسی ارشد قرار میایرانپور جزنی مورد استفاده دا
)، اما اوالً بیانگر ذوق و توانایی ایشان در مطالعه آثار 1396الف( چاپ نیافته فرصتتاکنون 

، نظام "ریزي فضاییبرنامه"التین و در ثانی نشان از شناخت دیرپاي ایشان از مباحث 
 . ایام دارد از آن "مراتب سکونتگاهیسلسله"و  "استقرار

 هنوز "ریزي فضاییبرنامه"و مباحث مرتبط با  "آمایش سرزمین"آن زمان بحث 
در بین جغرافیدانان . بخصوص در بین جغرافیدانان ایرانی) به درستی مطرح و شناخته نبود(

 1354عضو هیات علمی دانشگاه پهلوي شیراز) بود که در ( حمصی دکترایران، تنها آقاي 
) 1367:401( به باور دکتر گنجی. مطرح ساخت "سلسله مراتب شهري"بحثی در باره 

ي کمی آشنایی داشت هامحمد حمصی تنها جغرافیدان شناخته شده ایرانی بود که با روش
و همانند یداهللا فرید در دومین کنگره حغرافیدانان ایران در مشهد، سخنرانی خود را به بیان 

استفاده از آمار  العات مربوط به جمعیت باي مختلف آمریکایی متداول در مطهاروش
 . فراوان داشت اختصاص دادند و سخنرانی سیروس سهامی در همان جلسه ارج

ي علمی و آموزشی استاد گرانقدر دکتر سیروس سهامی در هااز این رو، گرچه فعالیت
ین دانشگاه فردوسی مشهد و استاد محترم دکتر یداهللا فرید در دانشگاه تبریز، و همچن

برخی بزرگان دیگر جغرافیا در ایران قابل تقدیر فراوان و فراموش ناشدنی است، اما واقعیت 
دکتر حمصی، عمده بحثی که در ایران در » سلسله مراتب شهري«آن است که بعد ازبحث 

هاي جغرافیدانان بارة نظریه کریستالر شده، روگرفت منابع کمتر جدي و نوشته
مباحث نه از روي شناخت و نقد علمی نظریه، بلکه، یا مبتنی بر آنگلوساکسون است؛ بیشتر 

کوشش ناشیانه در تطبیق نظریه با شرایط کوهستانی ایران، و یا به کلی انکار علمی بودن 
اشکال کار را باید در آن جستجو نمود که به احتمال قریب به یقین، کسی در . آن بوده است

 "هانخوانده"دي او را نخوانده، امااحتماالً همۀ آن ایران اصل کتاب کریستالر و مقاالت بع
 نظرات وي را رد کرده باشند!

نوشتۀ جغرافیدان پیشرو بریتانیایی،  "جغرافیا و جغرافیدانان"ترجمۀ کتاب ارزشمند  ب،
 "رشد آموزش جغرافیا"شمارة مجله  11رونالد جانستون، که قسمتهایی از این کتاب، طی 

که در تسلط بر زبان انگلیسی ( دکتر گنجی. به چاپ رسیده است )1375تا  1370از سال (
با خواندن متن ترجمۀ کتاب جانستون، برایم "همتا بود)گفته بود: در بین جغرافیدانان بی
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 . "اي نسبت به علم جغرافیا باز شددریچۀ تازه
ي رهنمودهایی برا"با عنوان  به زبان انگلیسی)( از سازمان ملل ايترجمۀ جزوه ج،

در مجلۀ  شماره 3که طی  "هاي اجرایی در کشورهاي در حال توسعهتحلیل اجتماعی برنامه
 . ) به چاپ رسیده است1390تا  1387طی سالهاي ( مسکن و انقالب بنیاد مسکن

ارزشمندي از مقاالت است که این کتاب مجموعه ، "ایران: شهر، روستا، عشایر"،کتاب د
به سلیقۀ خود و در مشورت با دکتر اهلرس، ، ، اکارت اهلرسبه پاس قدردانی از استاد خود

در  1380این کتاب در همان سال . منتشر کرده است 1380گذاري و در انتخاب،ترجمه، نام
با حضور اکارت اهلرس و بسیاري دیگر، رونمایی  "مباحث نوین جغرافیایی"همایشی در بارة 

 . و به ایشان تقدیم شد
نوشتۀ فرانتس شافر، جغرافیدان  "ارة جغرافیاي اجتماعیدر ب"مقالۀ  ترجمه ه،
مجلۀ رشد آموزش  18، که در شمارة اصلیپرداز و صاحب مکتب آلمانی، را از زبان نظریه

 . ) به چاپ رسیده است1368( جغرافیا
قنات، شبکه زمینهاي زراعی و مورفولوژي زراعی "مقالۀ مایکل بوناین را با عنوان  ترجمه و،

که اتفاقا در قالب نظریۀ مکان مرکزي کریستالر نوشته شده بود)، ترجمه این ( "مرکزي در ایران
 . ) به چاپ رسیده است1369سال ( "تحقیقات جغرافیایی"مجله  19در شماره  مقاله
) را از 1393(  "آنتروپوسن: فرصتی تازه براي دانش جغرافیا"، شاید بتوان ترجمه د

ن زمینه معرفی کرد که افق دیگري در برابر بینش جمله کارهاي اخیر ایشان در ای
دترمیستی جغرافیاي اقلیمی گشوده است، تا بلکه سبب شود آنان در توجیه تحوالت جوي 
قدري آنسوتر ازجهت محور زمین را بنگرند و بپذیرند که درك شایسته این مهم، به 

و اقتصاد نیازمند است؛ اي، بویژه جغرافیاي انسانی، علوم اجتماعی هاي بینارشتههمکاري
شده که روزبروز برتوان او  معرفی» اقلیم ساز «چرا که در این متن، انسان به عنوان عاملی 

گردد و تغییرات اقلیمی توسط انسان نسبت به سوانح و مخاطرات در این زمینه افزوده می
نها هاي طبیعی انساي گسترده و حتی سهمناك محیطهاطبیعی، به مراتب با دگرگونی

 . همراه بوده است
 جمع بندي 

هاي جامعه از علم به معنی نوین آن فعالیتی است اجتماعی که در ضمن آن به سئوال
شود و فرآیند پاسخ در این نوع فعالیت بشر مدرن پژوهش نامیده هر نوع پاسخ داده می

ت در دهه اخیر در دنیا به شد دآموزش هم بخشی از این فرآیند است که در چن. شودمی
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تحول است! این تحول در بیشتر نهادها و مفاهیم مرتبط با فرآیند علم از جمله مفهوم 
خبر هستند و به آن کم و بیش بی هانهادهاي علمی ما از این تحول. شوددانشگاه دیده می

اما این بدان معنی نیست کهآسمان کشور خالی از ستارگان . )80: 1395منصوري،( ناآگاه
دکتر سعیدي یکی از این ستارگان پرفروز در قلمرو جغرافیاي کشور . ستعلمی و هنري ا

گمان نقطۀ عطفی در تاریخ هاییاز آنها به اجمال آمد، بیآثاري که تنها نمونه. است
این ادبیات ضرورت مطالعه نظاموار و بینش دیالکتیکی . شودجغرافیاي ایران محسوب می

ادبیات به کار گرفته شده در متون نشان از عمق  .کندمیهاي جغرافیایی را گوشزد پدیده
اي اصطالحات به کار تحلیل ریشه. تسلط نویسنده بر ادبیات فارسی، آلمانی و انگلیسی دارد

گیري هاي پسکرانه و حوزه نفوذ، بکاربرده شده در باب مساکن روستایی، تشریح تفاوت
سخت فلسفی آلمانی و انگلیسی  لغاتی چون دهگردانی، کشت ورز، باژگونی، و ترجمه متون

 . هاي مختلف فکري گواه این مدعاستو مطالعه آثار دانشمندان نحله
هاي فعالیت. دکتر سعیدي در زمینه جغرافیاي کاربردي نیز در خط مقدم قرار دارد

هاي آسیب دیده از زلزله و طرحهاي توسعۀ روستایی بعد از ایشان در بازسازي سکونتگاه
 . نظیر است،کمنظیربیه انقالب، اگر ن
اي که کسی نیست تا کاري را بسنجد، دست کم خودمان این وظیفه را برعهده درجامعه

در زمانی که کتاب، در صورتی به . بگیریم، ارزیابی کارِ واقعی هم دشوار و هم تلخ است
سوي رود که براي رونمایی آن باالترین مقام اجرایی مشارکت و دستور خرید، از فروش می

ي هاهاي عمومی صادرشود، و بعد هم همایش دالیل عدم استقبال از کتابخانهکتابخانه
)، تحقیق و تصنیف واقعی چه هزینه زمانی و جانی از 1394امیرخانی،( عمومی تشکیل شود

 ؟ کندمیو محقق طلب  نویسسنده
یی است نیازهاواضح است که حد اقل هزینۀ یک عمر مطالعه مستمر، برخوردار از پیش

 خودبعید است که دکتر سعیدي در عمر دانشگاهی . که در ابتداي همین نوشته مذکور افتاد
پوشی از موقعیت اجتماعی و اقتصادي در حالی که چشم. پست اجرایی پذیرفته باشد

پستهاي اجرایی در شرایط خاص اقتصادي براي فردي که به خوبی از بضاعت آن برخوردار 
دکتر سعیدي براي لباس خود ارزش قائل است و به شعور مخاطب . است، کار آسانی نیست

همه اینها یک چیز به دکتر سعیدي هدیه کرده است که به همه چیز . گذارداحترام می
ارزد و آن سري برافراشته و زبانی گویا در همه محافل علمی مرتبط است که دوست و می

 . اگر دشمنی وجود داشته باشد) بدان معترفند( دشمن
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 منابع: 
): آنتروپوسن: فرصتی تازه براي دانش جغرافیا، ترجمه عباس 1393( اکارت، اهلرس

 . و توسعه پایدار، زیر نظر سید حسن صدوق، دانشگاه شهید بهشتی جغرافیاسعیدي، 
نشر عشایر، ترجمه عباس سعیدي، تهران، -روستا-ایران: شهر: )1380( اهلرس، اکارت

 . منشی
 . نفحات نفت، تهران، نشر افق، چاپ سیزدهم ):1394( میرخانی، رضا

): مفاهیم بنیادین در جغرافیاي نوین با تأکید بر پارادیم فضایی، 1394( سعیدي، عباس
 . سخنرانی در دانشگاه خوارزمی

): چگونه جغرافیدان شدم، جشن نامه دکتر ایرانپور 1396الف( سعیدي، عباس
 . 43-37حاب، جزنی،مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی س

اقتصادي  ˚): آبیابی، سازگاري محیطی و سامان اجتماعی 1396ب( سعیدي، عباس
 . 43-37جشن نامه دکتر ایرانپور جزنی،مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، ، سرزمین

 . ): مبانی جغرافیاي روستایی، تهران، انتشارات سمت1377( سعیدي، عباس
مات دهگردانی در پرتو مشارکت روستایی، مجله ): برخی الزا1383( سعیدي، عباس

 . 14-10: 1383، شماره نهم، شهریور هادهیاري
کارکردي: رویکردي بدیل در برنامه ریزي  -): پویش ساختاري1391( سعیدي، عباس

 . 15-1: 1391فضایی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره اول، زمستان 
مورد آب باران ، ي بومی بهره گیري از منابع محدودها): شیوه1380( سعیدي، عباس 

 . 94-3:77، شماره2، سال1380در جزیره کیش، کاوش نامه، دانشگاه یزد،پاییز و زمستان 
جایگاه روستاهاي کوچک در برنامه ریزي توسعه سرزمین، : )1375( سعیدي، عباس 

 . 76-67: 43فصلنامه تحقیقات حغرافیایی، شماره 
ي هاروستایی شهري در قالب منظومه هپیوستگی توسع"):1392( سعیدي، عباس 

 . 20-2:11فضایی، شماره-برنامه ریزي کالبدي، "روستایی
نظام فضائی به مثابه جوهره مطالعات "): 1388الف( عباس؛ صدوق، سید حسن سعیدي،

 . 4انجمن جغرافیایی ایران،شماره -, جغرافیا "جغرافیایی
یی بیان در برگردان جغرافیاي نو، فصلنامه تحقیقات ): شیوا1373( سعیدي، عباس

 . 1373، تابستان 33جغرافیایی، شماره
): الگوهاي خدمات رسانی روستایی، بنیاد مسکن انقالب 1388ج( سعیدي، عباس
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 . ، معاون عمران روستاییاسالمی، تهران
): شالوده مکان یابی و استقرار 1388د( سعیدي، عباس؛ حسینی حاصلی،صدیقه

 . وستاهاي جدید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران، معاون عمران روستاییر
): سطح بندي روستاهاي کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 1388اب( سعیدي، عباس

 . تهران، معاون عمران روستایی
شهري در ایران، تهران، نشر مهر -روابط و پیوندهاي روستایی: )1390( سعیدي، عباس

 . مینو
): جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقالب اسالمی، مشهد، 1367( ،محمد حسنگنجی

 . انتشارات آستان قدس
): آشنایی من با دکتر محمد حسین پاپلی یزدي، جشن 1389( گنجی، محمد حسن

 . 35-28نامه به کوشش فاطمه وثوقی، 
پیشرفت و ي چهارمین همایش ها): مجموعه مقاالت و سخنرانی1395( منصوري، رضا

 . توسعه علمی کشور، تهران، دانشگاه خاتم
): فهم فرآیند تحول اقتصادي، ترجمه میرسعید مهاجرانی و 1396( نورث، داگالس سی

 . زهرا فرضی زاده، تهران، نشر نهاد گرا



 
 واکاوي در رهیافت معماري اندیشۀ علمی دکتر سعیدي

 1الدین افتخاريدکتر عبدالرضا رکن

 چکیده:
یافتگی برخوردار بوده و با حرکت و ا تفکر علمی هر شخصیت علمی که از نظاماندیشه ی

اش معموال در تصورات، مفاهیم و همانند ان در جریان علمی او در چرخۀ زندگی علمی
 از این رو، شناخت. کندمیو در قالب زبانی و نوشتاري نمود پیدا  دهدمیذهنش رخ 

 دراین راستا،. از این چارچوب بیرون نیست سعیديرهیافت اندیشۀ علمی جغرافیایی دکتر 
شناسی کیفی تحلیل محتوا و با شیوة اسنادي، با واحد علمی ایشان با روشنوشتارهاي 

گزاره در آثار ایشان، بویژه کتاب و مقاالتی که خود مسولیت آنها را بعهده داشته، مورد 
 . واکاوي قرار گرفت

وند یانسانی و نظام طبیعی و تعامل و پم بودن نظام ، ایشان برتوادهدمیها نشان یافته
برداشت جغرافیاي . دانندمثابۀ جریانها تاکید دارند و آن را یک اصل بنیادي میآنها به

و مسایل فضایی درك به آوري مثابۀ فرایندي است که رويکارکردي ایشان، به -ساختاري
فیایی اجغررز باي غلب خصلتهااه ـایی کـفضي زـیرهـمرتبط با برنامههاي یدگاذ دتخاا

آن عینی ي ین علم به معنادي ابررکاد بعاد است پیشبر، راه درلـعم، و در دـندار
ن یچن داند ومی است،م ـین علاتعریفی ي هادهشالوو تبیینی ي هادتغییر بنیاعنوان ،بهباشد

تاکید، اي شناسی کیفی به شیوة موردي و چندموردي در واحد منطقهرهیافتی با روش
سعیدي را  و چنین ساختار فکري کارکردي شکل داده است -گراي ساختاريایشان را امکان

اي با شیوة ریزي منطقهریزي فضایی در واحد برنامهگرایی به برنامهبا همان سنت امکان
توان از طرفداران مکتب و او را می. ن رهنمون ساخته استآتعاملی و مدیریت سازگار با 

 . دانستفضایی هاي منظاکارکردگراي  -اي فضایی ساختار گراتوسعه جغرافیایی
 ،کارکردگرا -جغرافیاي ساختاري ،گراییامکان ،تفکر علمی: هاي کلیديواژه

 . اي فضا مبناجغرافیاي توسعه ،ايشناسی منطقهروش

                                                 
 رافیاي دانشگاه تربیت مدرس استاد گروه جغ  -1
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 مقدمه

اه ملی توان با تحصل در دانشگگیري زیربناي اندیشۀ علمی فضایی سعیدي را میشکل
هاي اهلرس و همکاري هاي جزنی و ادامۀ تحصیل در آلمان، با اندیشهایران با بستر اندیشه
کردة عموما آلمانی در دانشگاه ملی و تدریس و تحقیق در دانشگاه شهید با همکاران تحصیل

همراه تسط اندیش، بهاین زیست علمی با اندیشۀ جغرافیایی آلمانی فلسفی. بهشتی دانست
این اندیشه، . علمی او را تقویت کرده است ورزياندیشهزبان آلمانی وانگلیسی، شالودة  بردو

نام دارد که تا امروز دکتر سعیدي به آن وفادار مانده  "گرایی فضامبناسنت علمی امکان"
هاي کارکردگرایی و جربان -گرایی با ساختگراییاین سنت فکري را که با امکان. است

توان همراه است، می ايفضایی در چارچوب مطالعات منطقه ستمیفضایی و توسعۀ سی
 چنین ترسیم کرد:

 
 تحلیل

هر حرکتی که . یافته که هدف آن شناخت استاندیشه یا تفکر علمی، تفکري است نظام
پیدا  در تصورات، مفاهیم وهمانند ان در ذهن رخ دهد و در قالب زبانی و نوشتاري نمود

 باامکان گرایی 
 ديکررکا -ريپویشساختا

 اندیشه دکتر سعیدي

 توسعه سیستمی فضایی جریانهاي فضایی

 مطالعات منطقه اي
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ي هادهشالوو تبیینی ي هادتغییر بنیا"تا جایی که دکتر سعیدي اشاره دارد، . کندمی
وج رـخاست، راه مسایل فضایی درك به آوري ، رويسدریـر مـنظهـب. جغرافیا م ـتعریفی عل

ي معناین علم بهدي ابررکاد بعاد است پیشبر، راه درلـعمو در ا ـفیاجغردر ی ـیانّتگرـساز 
مهاي نظادي کررکا-ريعلم شناخت ساختارا فیا اجغرسعیدي "و، رن یاز ا ". باشدن آعینی 

 -شکل فضادي را در قتصاا -جتماعیاجتماعی یا ابط رواتجلیِ "ده است و فضایی تعریف کر
فضایی) م نظا( مک نظاـیرت وـصهـه بـا کـین فضداند و امی "عینیدي و ماري یعنی ساختا
س، سااین ابر ". تـساگرگونی ض دمعردر پیوسته ردار و ی برخوتذاپویشی ، از عمل میکند

رة بادرجدید ي هاهیدح ابا طران میتورا  "وینـني اـفیاجغر"اوري ایشان به ز رويغاآسر
 . دوـنی نماخوزاـایی بـفض -انیـمکي هارساختاو فضا 

شود، می تحلیل اندیشۀ دکتر سعیدي از چهار جنبه که در آثار او دیدهدراین راستا، 
 . مورد توجه قرار گرفت

 ديکررکا -ريپویش ساختا گرایی باسنت فکري امکان -الف 
تها هم با ساخدي، بررمثابۀ نگرشی کابه"را  "ديکررکا -ريپویش ساختا"دکتر سعیدي 

، جتماعی، اسیاسیتهاي ساخن همچو، عینیتهاي هم با ساخ،و یـهني ذاـهدکررکاو 
را فضایی ي هادکررکا،: به همین نحو. داند می "ر داردکا وسرآن د ـماننو شی زمو، آحقوقی

ي هازنیااع نواپاسخگویی به اي برن، مازند در روه ـانی کـنسلیتهاي افعااع وـنم اتما"هم 
 . کندمیتلقی  "،سندرمیم نجااجتماعی به وههاي اگراد و فرا

ت مناسباو ط بروامنۀ ع و دابه نوتها ساخة گونة ادراكنحو"درواقع از نظر ایشان، 
ري و منۀ شعودابه ، نهاي از آگیرهبهرة نیز نحووهها و گراد و فراجتماعی ا -فرهنگی

ي عرصههادر ین مجموعه ، ابدین ترتیب. داردا بستگی ـنهآانی ـمز -انیـمکهاي هیگاآ
دار هعهدرا تی ومتفاي یعنی برپایی فضاها، یابدوز تی برواـمتفرتهاي ند به صوامختلف میتو

توان تشریح کرد، تا ژرف اندیشۀ دکتر سعیدي را این دیدگاه را از سه جنبه می ".ددگر
 شناخت:

 ايجنبه نظریه
در سنت علمی المان را با  ديکررکا -ريپویش ساختا گرایی بابرابر واکاویها امکان

استدالل . همسو دانستیمانوئل کانت و ال ـهگ -یـک عینـیالکتید -کـیالکتیدفلسفۀ 
 توجه قرار داد: موردتوان از سه جنبه چارچوب را می سعیدي دراین
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 ساسی نظریه:وض افر -الف
قعیت واین ابر  "ديکررکا-ريپویش ساختا"ة ساسی نظریض افر"ایشان بر باور است که

ینجا ، در افیاییاجغري هاهپدیدم تمادي کررکاري و ساختااي جزن ااـه میـست کار استوا
و نوعی پیوند تنگاتنگ ، حیانوو مناطق ، ستاها، روهاشهرن وـهمچ، اییـفضي اـهم اـنظ

از آن ست که مجموعه حاصل ار ابرقر، فقیاهم دي و وـه عمـجوهم به ر، نکااغیر قابل 
ي هارساختاب، چورین چادر ا. زدذیرمیساـقپـتحقو دگی ـنماینم را نظاي آن قابلیتها

تباطی تنگاتنگ با ار، دراختـسناـنساا ـیو ی ـطبیعي اـاخت هـساز عم ي، اکالبد
به د ینها خودو است که هر ر اشکا، آلبته؛ امیگیرندار قردي قتصاا -جتماعیي اساختها

، بـین ترتیـه همـب. دـیکننـل مـایی عمـلی فضـصم ااـی نظـفرعي هامنظاان عنو
ي اـهدکرره کاـچو ک ـیژکولوا-یـمحیطي اـهدکررچه کام، مختلف نظاي هادکررکا
. د ـندار داراـل معنـدیگر تعامـبا یک، نظامی فرعیان نیز هریک به عنوي دقتصاا -اعی ـجتما

دي، کرراـکري و اختاـی سـفرعاي جزمها و انظااز عم ، افرعی همي هامنظاماـتم، تـنهایدر 
م اـت نظـیافت که کلیان درمیتون، بدینسا. متقابل عمل میکنند طاـتبو ارل ـتعامدر 
ن اگوـگوناي زـجاین ـبه دـپیچیریاـبسي و دـلی چندبعتعامد، دروـیط خـمح، در اییـفض

در با نوعی پویایی آن، نتیجۀ در که ار دارد قردي قتصاا -اعیـجتمو اک ـیژکولوا-یـمحیط
 . ارداردرـر قـتغییض معردر پیوسته ن مار زگذ

 يرـنظد اـبنی -ب
لها ساه از مدآبردي کررکا -ريپویش ساختاه یدگاد "ایشان براین باور است که 

ه از یدگادین ا. ستافیا اجغردر یم فضایی رادااـپب چورچاسعیدي) در ( هندرنگار کاو ندیشه ا
 از: تند ره عباـت کـسار اتوـسي ارـنظد اـبنیر اـر چهـیخی برتاظ لحا

یمانوئل کانت اعلمی  -ندیشۀ منطقیو ال ـی هگـک عینـیالکتید -کـیالکتیدفلسفۀ  -1
 ؛ ندایافتهب تازمختلف بار به صوکه  يبعدي نظریههاو 

م تا تما، تمایعنی ذره، کوچکترین را از که همۀ هستی ار) نظامو( سیستمید یکررو -2
مها) را اـنظ( مهاتـن سیسـیم ااـتمو د ـبینیـمن الـکد و رـخمهاي قالب سیسترا در الم ـع

 د؛سی میگیررمرتبط به بري هايقانونمندب چوراـچدر 
مکان "و تونن نفو "متمرکزي حلقهها"ي نظریههااز ا یم فضایی که عمدترداپا - 3

 د؛ میشوز غاآکریستالر والتر "مزکزي
س) و الـگداک ـمایو فریدمن ن جا( ايجمله شبکۀ منطقه، از ینوزمري انظریهها -4
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 . دبر میگیررا در لن) وربنو ( .نهي روزاهايبندمنطقه
 دي کررکا -ريپویش ساختاجغرافیایی بودن  -ج

در تی ـبایسا دتـقاعرا  "ديکررکا -ريپویش ساختا"ه یدگاباور است که دسعیدي براین 
 1952 ،1962ک ــانس بوبــه: هــجملاز ک ــن( ناــلمآاعی ــجتمي ااـفیاب جغرـقال
رد مطالعه و ) مو2005 ،2008رت، یشهاب؛ وا 2007، لفا 2007،؛ نــلورو ــبن، 1948،

ا ـیو یی اگردکرریی یا کااگرربا ساختارا  آننباید ، بـین ترتیـههمـب. ار دادنقد قر
ست اهرچند ممکن . گرفتن یکسات پارسونز الکوـت هـبب وـمنسري اختاـس -ییاگردکرراـک
 . یدآچشم ) به 1988( لنورا نظریۀ کنش بنو ـبد رـهبران ـین ااـمی هاییهتباـش

اصـل را  توان گفت که سعیدي در پایبنـدي بـه ایـن سـنت دو     با این سه استدالل می 
 مورد توجه قرار داده است: 

سان انسان با داشتن اختیار، عامل فعال بوده و فضاي نخست، اصل سازگاري: بدین
 . دهدمیزیست را با درك رفتارهاي ان درگذر زمان و مکان معین مورد بهره برداري قرار 

اس سان که انسان بر اسبودن انسان است: بدین جغرافیاییدوم، اصل عامل فعال  
و عامل  کندمی، شیوة زندگی را انتخاب محیطیخواسته و اختیار، با درك رفتارهاي 

 . راهبردي درایجاد تغییرات درچهرة زمین است
 -ري اختاـحاکم بر پویش سي هايقانونمندل و صواگر به چرا که دوباره تاکید دارد: ا

نی اوـهمخي و رگازاـسد، وـه شـایی توجـفضي یزرصلی برنامهاف اهددي و اکرراـک
فضایی ي یزرصلی برنامهاف اهد، این پایهابر . هد شداخوه مشاهددو ن ـین ااـاتنگی میـتنگ
 از:تند رعبا، ستآن اپیِ شناخت در  ديکررکا -ريویش ساختاـه پـه کـنچآن، آبه تبع و 

گیهاي یژو وی ـیط طبیعـتر محـه بسـبه یژوفضایی با توجه ي هارساختاح صالا -
 ؛ستا)و روشهر ، ناحیه، منطقه( فضاییمهاي نظادي تصاقا -اعیـجتما

مختلف ح سطودي در قتصاا -جتماعی امختلف لیتهاي فضایی فعا-مکانیم نتظاا -
 ؛مینزسر

مراتبی بندي سلسلهنظم بخشی به روابط و عملکردهاي فضایی از طریق سطح -
 . سکونتگاههاي شهري و روستایی

 ازجنبه توسعه سیستمی فضایی -2
ر متون واکاوي در تحلیل سیستمی از مسایل جغرافیایی، تاکید بر نظام و الگوي براب

بخشی، حفاظت الگوها، هاي جغرافیایی، تمایل به تعادلاصوال سیستم. فضاي زندگی است



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  112

زیر ( در یک سیستم فضاي جغرافیایی، هر خرده سیستم. انطباق با خودسازماندهی دارد
شرط الزم در هر سیستم فضاي جغرافیایی، . اي داردسیستم، سیستم فرعی) کارکرد ویژه

 . وحدت فضاي جغرافیایی، یک وحدت کارکردي است. موضوع نیازهاست
هایی هم پیوسته است؛ پدیدههاي بهاي متشکل از پدیدهدراین سنت، ساختار مجموعه

تواند به هستی هاي دیگر قرار دارد و جز در ارتباط با آنان نمیکه هر یک در ارتباط با پدیده
اي داراي یک ساختار است که کلی را پس هر پدیده. خود آنچنان که هست ادامه دهد

اي این ساختار از عناصر و اجزاي مختلفی تشکیل شده و میان آنها رابطه. دهدتشکیل می
دیدگاه، هر ساختار داراي ویژگیهایی است که  ایندر . نسبتا ثابت و دائمی برقرار است

دراین چارچوب همسو با لوي اشتراوس، . سازدا، شناخت ساختار را آسان میشناخت آنه
 . توان گفت، ساخت داراي سه ویژگی اساسی استمی

هر ساخت همچون منظومه یا نظامی است که دگرگونی هر یک از اجزاي آن، مایه 
 . شوددگرگونی دیگر اجزا می

 . از نوع خود درآید هاي فراوان دیگريتواند به صورت نمونههر ساختی می
توان بینی دارد؛ بدین معنی که در اثر دو ویژگی قبل، میهر ساخت خاصیت پیش

بینی کرد که اگر در یک یا چند عنصر از عناصر ساخت تغییراتی پدید آید، تمامی پیش
 . ساخت چه واکنشی از خود نشان خواهد داد

و » تغییر«، »جامعیت«توان گفت که یک ساخت متضمن سه عنصر سخن دیگر میبه
 . است» خود تنظیمی«

ها، ازجمله سکونتگاه و فعالیتها، سازمانها و بنگاهها یک بدین ترتیب در این مفهوم پدیده
ها و کنند و استقرار آنها در فضا و نقشنها وضعی در فضا اختیار میآرود، ساخت بشمار می

 . قرار داد توان مورد توصیف و تحلیلاشکال مختلف تحول آن را می
کنش فیزیکی ابه پر"به مثابه یک نظام ایی ـعه فضـتوسبر باور سعیدي ،، با این توصیف

بر ، همچنینو  مینزرـسرتاسر سدر نسانی ي افعالیتهاو ساخت ننساو اطبیعی ي هاهپدید
د موجوي هاوتاـمثال تف، نهاآجتماعی بر حسب کیفیت دي و اقتصاي ایع فعالیتهازتوة نحو
یا در سیستمی  و "ورزدتأکید میت، مکانااسترسی به ظ دلحااز همسایگی ي دهاحوابین در 

ا ـیو ک ـیژکولوا -یـطبیعاز م ـع، افیاییاجغري هاههمۀ پدید "اشاره دارد هاپدیده بودن
و، ینرو از اهستند سبستم) ( هاي نظامهايقانونمندو خصلت وي اـحدي، اـقتصا -اعیـجتما

 اـههدـه پدیـینگوناناخت ـشواکاوي و ر ـه بـفیا کاعلم جغر، ینابنابر. عمل میکنند ارنظامو
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را  "اییـفضي اـهم اـنظ"، رـبهتن اـبزه ـیا ب "فیاییاجغرياـهم اـنظ"لـعمدارد، در  دـتأکی
و ها راختاـساز رتبط ـماي مجموعهاز فضایی متشکل م هر نظا. ومطالعه دارده ـتوج ردوـم

نوین با تکیه بر ي فیااجغر، ، ازدیدگاه ایشانیگردن به سخ" .ستن ااگوـگوني اـهدکررکا
مدعی و جو عمل میکند رهچادي و برربه مثابهعلمی کا، فضاییي هامشناسایی نظا

ي هاسمقیادر نسانی امع ابهزیستی جوو عه ـسف توا هدـب، اییـفضي اـههـصهی عرساماند
 . "ستن اگوناگو

توان گفت، در سنت و با سعیدي، میدیدگاه جغرافیاي توسعه و همسبا این توصیف از  
طی، سازگاري انسان با شرایط یگرایی با رهیافت سیستمی، اصول اداراك محامکان

. دهندمی اي را شکلگیري توامان الگوي رفتاري توسعهجغرافیایی، قدرت اختیار و تصمیم
ی با گرایدر این سنت، واحد توسعه فضایی، منطقه بوده و از این رو، دیدگاه منطقه

ن باال است، شکل آرفتاري راکه جنبۀ هنجاري  -شناختی همسو شده وجغرافیاي ادراکیبوم
 . سازدو توسعه هم پیوندي را مطرح می. دهدمی

 ریزي فضایین با توسعه و برنامهآجریانهاي فضایی و نسبت  -3
 ریزي فضایی درواکاوي اندیشه جریانهاي فضایی و نسبت ان با توسعه و برنامه 

پیوند در  عوـه نـس، به لنو امسی که ایشان همسو با  دهدمیهاي سعیدي نشان نوشته
 باور دارد که عبارتنداز: فیا اجغر
ین ـبـۀ بط، راوـسکـیاز یعنی ؛ فضایی -مکانیو جتماعی ا ]دبعاا[بطه بین را -لفا 
ن مازاـکل سـشو ت ـین عینیـتگی بـپیوس، یگر سوو از دجتماعی ي اندهاو روه ـجامع

 ؛ با یکدیگرط تبادو درارن ـیاایی ـفض
 ؛ محیطو بین جامعه ، طبیعتو جتماعی ا ]دبعاا[بطه بین را -ب
 . آنمانند و سیاست ، جتماعیر اساختاد، قتصان اا عناصر گوناگوـه بـبطرا -ج

ا ـفیالمشغولی جغرفضا اشاره دارند و د -ایشان دراین پیوندها به جریانها در زمان، مکان
دراین چارچوب، همسو . داندمییخ شریک ربا علم تاه بویژدرك آن "وعیـر نـه بـتکیرا 
ن، اـمر زذـگدر ا ـفیاش جغرـني داهادکررکاتها و ساخل ست که تحوور این باابر روي، هابا

ق ـاعی تحقـجتمل اوـتحلِ حاي در هازنیاو ها يبندرتپاسخ به صوو در با ط تبادر ار
 یابدمی

شهري اشاره دارد:  -ایشان در تبیین جریانها به پیوندهاي روستاییبا این توصیف، 
گردد؛ این گونه جریانها، از جمله اي از جریانها مشخص میواسطۀ مجموعهپیوندها به"
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هر یک از این جریانها داراي . عبارتند از جریان افراد، فناوري، سرمایه، منابع و اطالعات
فضایی و  -صورت پیوندهاي متفاوت مکانیند که بهها و اثرگذاریهاي مضاعفی هستجنبه

. طلبندهاي متناسب خود را مییابند و از این رو، هر یک توجه و خط مشیزمانی بروز می
هاي روستایی و البته، جریانها و پیوندهاي حاصل از آنها تقریبا در تمام مناطق، بین عرصه

قیاس و توان برد آنها بر حسب شهري کم و بیش برقرار هستند، اما آشکار است که م
. گردداجتماعی و اقتصادي محیطهاي مختلف تبیین می -سرشت روندهاي تحول فرهنگی

  ". المللی، ملی و محلی مد نظر قرار دادتوان در سه عرصۀ کلی بیناین گونه تحوالت را می
شهري شیهمحیطهاي روستایی، حا"عالوه بر این، پیوسته بر این نکته تاکید می شود که 

روستایی و ( کنند بدینسان، توسعهسیستمی) عمل می( صورتی نظاموارو شهري عمدتا به
با تکیه بر پیوند بشمار روند چراکه ریزي ان باید الزاما اقداماتی توامان و همشهري) و برنامه

بهزیستی که عه ـسف توهدیی و اـفضي اـههـصهی عرساماند، فضاییمهاي شناسایی نظا
توان گفت، در یابد بنابراین، میتحقق می "،ستن اگوناگوهاي سمقیادر نسانی امع اجو

ست ور این باریزي فضایی، ایشان بر اتفسیر جریانهاي فضایی و نسبت ان با توسعه و برنامه
وهها گراد و فرافضایی  -مکانیة ادراك و درك نحوو یک سو از ها دکررکاو بین ساختها "که 
ة تعیینکنندع، مجمودر که د دارد جوي وناپذیربجتنااهمبستگی و ی پیوستگ، یگر سواز د

در نچه س، آسااین ابر . ستاجتماعی ا-فیاییاجغرع متنوو مختلف ي فضاهاي لگوو اشکل 
در گاهانه آخالت ، دفضاییي لگوهاانی ، درك دروتأکید باشدرد فضایی باید موي یزربرنامه

پیوستگیها و پیوندها ه از ین مجموعۀ پیچیدانۀ اندیشمندایت اهدو نها آحاکم بر ي ندهارو
 ". ستا

عمل میکوشد تا بر توسعه در ایی ـفضي زـیربرنامه"دراین چارچوب، ازنظر ایشان،  
عمومی که ستهاي سیاد دروـموجر کاـشي آهاداـر تضـبه ژـیم و به واـعم وـفضایی به مفه

کنش فیزیکی اایی به پرـفضة عـتوسن، سانبدی. باشدار ثرگذ، امیشوندار ناپایدة موجب توسع
بر ، همچنینو مینزرـسرتاسر سدر نسانی تهاي افعالیو ساخت ننساو اطبیعی ي هاهپدید
د در موجووتهاي اـمثال تف، نهاآجتماعی بر حسب کیفیت دي و اقتصاتهاي ایع فعالیزتوة نحو

ي یزربرنامه، نیابنابر. ورزدتأکید میت، مکانااسترسی به ظ دلحااز همسایگی ي حدهاوابین 
مع اجو، از فضاییمهاي اـف نظـمختلي اـتهـبا تأکید بر قابلیس و مقیاي فضایی بر مبنا

، ستاییي روزـیرهـامل برنامـند شامیتود و بر میگیررا در تا سطح ملی و مناطق ، محلی
یکوشد ـایی مـفضي زـیرهـبرنام، یگردبه سخن . باشد ن ماأتوي به نحواي، منطقهي و شهر
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 ،هـلبتاد ـت نمایـحفاظزد و از آن اـبرپا سرا ستایی ي و روحی شهرانوزم در الت فیاتا کی
، خت نیستایکنون و همه جا یکساو فضایی همیشه ي یزرست که مسایل برنامهر اشکاآ

ل و صواگر به ا. . . . دتغییر میپذیر، نهال آتحوو توسعه و مع اجوي ا خصلتهاـه بـبلک
ایی ـفضي یزرصلی برنامهاف اهددي و اکرراـک-رياختاـسحاکم بر پویش ي هايقانونمند

  ". هد شداخوه مشاهددو ن ـین ااـاتنگی میـنی تنگاوـهمخري و گازاـسد، وـه شـتوج
 ازجنبه روش شناختی: -4
پیونـد، همچـون نحـوة    افزا، به مقـوالتی هـم  عنوان علم همبرابر باور سعیدي، جغرافیا به 

و محــیط و حرکــت و منطقــه و فضــا، تولیــد فضــا،  ســاناناســتقرار، مکــان، کــنش متقابــل 
ازخصوصیات ماهوي این علـم، چنـدوجهی،   . پردازدمی. . . . ریزي فضاییسیاستگزاري، برنامه

 .  اي و ساختارگرایی استترکیبی، کثرت در وحدت، یکپارچگی، با پارادایم فضایی، منطقه
ه ـند با توجه بایی میتوفیااجغرت مطالعام نظا"سخن دیگر، ازدیدگاه ایشان، به

ب چورچادر . باشدوت متفا، ماهیتیظ به لحا، ین علماف نسبت به ـمختلي اـهدیکررو
دازد و میپرآن مختلف د بعاط و اتباارین اصف وقاعدتاً به  "یطـمحن و نساابط روا"سنتیِ 

رد موا آن رنتایج ط و تباارین است درتوصیف ، نیاییمر اـگرفتي رـجبي هارهنگادام اگر به ا
و ط ـبروان ـیاز از ـی نیـست تحلیلی علمان ـحتی ممک. هیمدمیار ئه قرش و اراکنکا
با این حال، امروز . ست یابیمدایجیتحلیلی ـنتو ه ـه مطالعـبح طالـصاه ـبي آن و دهاـپیام

دراین چارچوب، . گر استدرمطالعات، دو عنصر بنیادین مکان و فضا بیش از همه جلوه
ردار و تی برخوذاپویشی ، از فضایی) عمل میکندم نظا( مکنظاـیرت وـصه ـه بـا کـفض"

ي فیااجغرت مطالعاع ها موضوههمینگونه پدید، قعدر وا. تـساگرگونی ض دمعردر پیوسته 
ایی ـفیاجغري اـههپدیدار از نظامودرك به آوري روي" ار این رو، ". ندرومیر ین بشماوزمرا
آن، راه قالب در هد که دبدست میاي چوبهرچا، دـندارست که پیوسته سرشتی فضایی ا
فیا اعلم جغر. دهد بواخوي ستی قابل پیگیردربهدن آن رـکدي برراـکو ا ـفیاعلم جغري عتالا
 "فیاییاجغرمهاياـنظ"لـعمدارد، در دـاتأکیـههدـه پدیـینگوناناخت ـشواکاوي و ر ـه بـک

 و مطالعه دارد ه ـجتورد وـمرا  "اییـفضمهاي اـنظ"، رـبهتن اـبزه ـیا ب
ظ اـه لحـهم ب، خیري اهههادفیا طی اجغر"با این توصیف است که از نظر ایشان، 

. ستده ابواه فی همري ژرگرگونیهادبا ، شناختیي روشهاوردتاـسدر ـنظاز م ـهي و رـنظ
و فضا رة بادرجدید ي هاهیدح ابا طران میتوراوین ـني اـفیاجغرز غاآسرس، سااین ا بر

 ".دوـنی نماخوزاـایی بـفض -انی ـمک يهارساختا
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طلبـد کـه   شـناختی مـی  شناسی ایـن علـم، روش  شناسی و معرفتچنین باوري برهستی
طبیعـی وانسـانی را بـه     يهـا پدبـده اي، با انتخاب نواحی همگن، روابط بین مطالعات منطقه

مـوردي و  هـاي تـک  وبـا شـیوه   کنـد مـی صورت مجموعه خـاص بـا ابـزار مشـاهده واکـاوي      
. پردازددموردي، به تعیین هویت و ساختار و کارکرد فضاي زیست، تفاوتها و تشابهات میچن

 -شـناختی توان مطالعۀ ترکیبی بومشناختی را میبنابراین، ازدیدگاه تحلیلی این سنت روش
شـناختی را  براینـد چنـبن روش  . که مبتنی برشیوة استقرایی و تاریخی است. فضایی دانست

بنـدي  وژي منظر،مورفولوژي منظر، اکولوژي منظر، تعیین منطقـه و طبقـه  توان درکرونولمی
 . منظر و نظامندکردن آن دانست

نامه و رسـالۀ  توان از تدریس و پژوهش و راهنمایی صدها پایانمستند این برداشت را می
هاي علمـی خـود، برتـوام بـودن نظـام انسـانی و نظـام        ایشان در نوشته. ایشان مشاهده کرد

درایـن برداشـت ایشـان،    . دانندیک اصل بنیادي می راو تعامل آنها تاکید دارند و آن طبیعی 
نظام بودن و تعامل را با نظام باز پذیرفته و براي تحلیل به جریانها کـه نـوعی الگـوي رفتـار     

آورنـد، در چـارچوب واحـد تحقیـق     می فضایی درسکونتگاهها و فعالیتها و سازمانها را بوجود
ــه ــاورمنطق ــد اي ب ــدریس . دارن ــق"ت ــدریس  "روش تحقی ــار ت ــا"درکن و  "فلســفه جغرافی

 . گرایی فضایی دکتر سعیدي استامکان نمود بارزي از "ریزيبرنامه"
 

 
 

 جمع بندي و نتیجه گبري
هاي علمی ایشان در کتابها و مقاله اي دکترسعیديواکاوي چهار جنبه از نظام اندیشه

 که: نشان داد
دن نظام انسانی و نظام طبیعی و تعامل آنها تاکید دارند و آن را یک ایشان، برتوام بو -1
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دراین برداشت ایشان، نظام بودن و تعامل را با نظام باز پذیرفته و . داننداصل بنیادي می
براي تحلیل به جریانها که نوعی الگوي رفتارفضایی درسکونتگاهها و فعالیتها و سازمانها را 

 . دارنداعتقاد  آورند،بوجود می
 

 
 
هاي دکترسعیدي نشان داد که از نظر ایشان، مفهوم فضا، واکاوي کتابها و مقاله -2

نظام یا  -تمیز اصلی از فرعی، مهم از غیر مهم، یا الگو -ساختار و کارکرد، نوع یا سنخ
که با شرایط تجربی قابل مشاهده و توصیف و تحلیل  بکار گرفته شده است. . . سیستم و
رداشت جغرافیاي بدر  سخن دیگر،به. اي است که باید تدوین شوداي براي نظریههاست و پای
یندي است که در جستجوي شناخت کیفیت آکارکردي ایشان، ان به مثابه فر -ساختاري

... توزیع فضایی جریانهاي منابع کمیاب، همانند زمین، ثروت، توزیع درآمد میان مردم و 
هود جغرافیایی، نتیجه عملکرد نیروهاي منحصر به فرد، و یا هاي مشدر آن، پدیده. باشدمی

هاي جغرافیایی، حاصل یک رشته ساز و باشد، بلکه این پدیدهرویدادهاي منحصر به فرد نمی
گیري خود را از اند و شکلداري است که در طول زمان بوجود آمدهکارهاي ریشه

 . اندساختارهاي پنهان و آشکار گرفته
هاي دکتر سعیدي که بر ساختها و نشان داد که همگامی آموزش وپژوهش هایافته -3

هاي روستایی کشاورزي و آبیاري)، و سکونتگاه( هاي فعالیتیکارکردهاي جغرافیایی در حوزه
اي به شیوة شناسی کیفی تحلیل محتوا و با رهیافت منطقهو پیوند شهر و روستا با روش
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کارکردي شکل  -گراي فضایی ساختاري را امکان شانموردي و چندموردي تاکید دارد، ای
شناسی سنجی انسانها و ظرفیتها، توانبینی و نظامند دیدن پدیدهداده است که ژرف

هاي بارز رهآوردهاي علمی ایشان است، همسو فضاهاي زیست او را با عدالت مکانی از نمونه
 . ساخته است

نی با معماري توسعۀ فضایی دانست که با توان جغرافیدابا این توصیف، ایشان را می
عنوان باور کارکردي را با دید سیستمی فضایی به -گرایی، رهیافت ساختاريپذیرش امکان

شناسی کیفی این باور از جنبه انتخاب روش. علمی در اندیشه خود نهادینه کرده است
زالیدي و واي، الگوي توسعۀ اندموردي با واحد منطقهچتحلیل محتوا و موردي و 

کارکردي را با  -تابد و الگوي توسعۀ ساختاريالگوي توسعۀ نوسازي) را برنمی( نگريیکسان
زدایی، فرایند سان، با اتخاذ رهیافت نوسازيبدین. سازي پذیرفته استرهیافت درونی و بومی

ین واحد جهانی را که توسعۀ نواحی پیرامون وابسته به آن است را کنار زده است، چرا که ا
تفکر، با آرایش فضایی سکونتگاهها تعادل را بهم زده و بیکاري پنهان و آشکار، مهاجرت 

و فقر را رقم زده است و ساختاري با  هاي اجتماعیسیبآنشینی و رویه به شهرها، حاشیهبی
چنین . اندازي را ترسیم کرده است که از مطلوبیت زیست حداقلی برخودار استچشم

ریزي فضایی راهبردي محلی در گرایی به برنامهبا همان سنت امکانسعیدي را  ساختاري
 . اي با شیوة تعاملی و مدیریت سازگار با آن رهنمون ساخته استریزي منطقهواحد برنامه

نگر، اندیش کلتوان از شمار اندیشمندان ژرفباید گفت، سعیدي را می سرانجام -4
کارکردي و توسعۀ سیستمی  ˚با رهیافت ساحتاري  گرا، با وفاداري به نظام فضایی،یکپارچه

اي مشخص برخوردار بوده و از فلسفۀ علمی فضایی دانست که از یک معماري اندیشه
، با یمانوئل کانتاعلمی  -ندیشۀ منطقیو ال ـهگ -یـک عینـیالکتید -کـیالکتید

 ايمنطقهشبکۀ هاي و نظریهلن و امسی روي و پیوندهاي هاي عدالت اجتماعییههانظر
متاثر بوده که لن) وربنو ( نهي روزاهايبندس) و منطقهالـگداک ـمایو فریدمن ن جا(

ریزي راهبردي توسعۀ فضایی با برنامه -ي کاربرديسته درجامعۀ علمی ایران، جغرافیاتوان
این سرمایۀ اجتماعی علمی ارزشمندي است که به فرهنگ علمی . فضایی را نهادینه سازد

اشته است که جامعه علمی ایران بیش از هردوره به چنین فرزانگان علم ایران ارزانی د
 . مبنا نیاز دارد فضایی
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 و تأملی بر رویکرد 1بازخوانی رویکرد سیستمی

 "کارکردي -پویش ساختاري"

 2دکتر عبدالحمید نظري

 چکیده
کارکردي گفتمان جدیدي است که طی دهۀ اخیر در فضاي  -رویکرد پویش ساختاري

مطرح گردید؛ گفتمانی که  "استاد عباس سعیدي"رافیایی ایران از سوي علمی مطالعات جغ
علمی کانت و فلسفۀ هگل، رویکرد سیستمی،  منطقهاي نظري آن بر ارکان چهارگانۀ بنیان

ریزي شده و به بازتعریفی از جغرافیا پارادایم فضایی و نظریات نوین جغرافیدانان غربی پایه
که شالودة ( "رویکرد سیستمی"سعی شده است با بازخوانی در مقالۀ حاضر . انجامیده است

)، به تحلیل، تفسیر و شناخت دهدمیکارکردي را تشکیل  -اصلی رویکرد پویش ساختاري
رویکردي که بدنبال کشف نظام هستی به شکل عام و . تر این رویکرد کمک نمایددقیق

تحلیلی مبتنی بر  -یفیاین تحقیق توص. هاي جغرافیایی به شکل خاص استنظام پدیده
کارکردي از طریق نقد نظریات  -مطالعات اسنادي نشان داد که رویکرد پویش ساختاري

 -سنّتی و کالسیک جغرافیا و با الهام از نظریات جدیدتر بر مبناي تحلیل ساختاري
هاي فضایی را تفسیر و تبیین نموده، بر غناي دانش جغرافیا در کارکردي، پویایی پدیده

 "نظریۀ علمی"آن به عنوان  پذیرشبا توجه به تازگی این گفتمان، . افزایدان میکشورم
 . نظران و محققان دیگر استمستلزم تحقیق، تحلیل و تفسیر بیشتري از سوي صاحب

فضاي جغرافیایی، سیستم، ساختار، کارکرد، رویکرد سیستمی، پویش کلمات کلیدي: 

                                                 
)، 1370اینجانب در هنگام گذران دوره تحصیالت تکمیلی خود در دانشگاه شهید بهشتی تهران  (در دهه   -1

بودم که تأثیر زیادي بر » نگرش سیستمی«بارها و بارها در سر کالس درس، شاهد تاکیدات استاد سعیدي بر تفکر 
ام، تحت تفکر به نگارنده همین بس که بگویم، بنیان نظري رساله دکتريمن گذاشت. در ارتباط با انتقال این 

هاي روستایی استان گلستان  (شهرستان هاي عمرانی دولت در تحوالت فضایی سکونتگاهنقش برنامه«عنوان: 
دیگرم  ریزي گردید و به تأسی از آراي استاد ارجمندگنبد)، به راهنمایی استاد بزرگوارم دکتر عباس سعیدي پایه

به سرانجام رسید. موضوعی که هسته مرکزي مقاله » دولت و شهرنشینی«دکتر محمدتقی رهنمایی، در زمینه 
 دهد. حاضر را تشکیل می

 دانشیارگروه جغرافیاي دانشگاه پیام نور  -2



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  122

 . کارکردي -ساختاري
 مقدمه

دامنۀ دانش بشري متناسب با تغییر و تحوالتی که در جهان صورت  بخشی بهوسعت
این امر بیش از . هاي مختلف علمی استهاي مهم پژوهندگان رشتهگیرد، یکی از رسالتمی

هر چیز ریشه در پویایی و خالقیت ذهن انسان دارد که در برخورد با مسائل مختلف و یافتن 
گاهی این . دهدمیهاي مختلف علمی انجام هها، تالشهاي مستمري را در حوزحلراه

گردد هایی از سوي برخی از تالشگران عرصۀ علمی منجر میها به طرح مباحث و ایدهتالش
. افزایندکه دیگران به نوبۀ خود با تفسیر، تحلیل و نقد آنها کماکان بر گسترة دانش می

ویژه در حوزة به( کشورمان نظران جغرافیايعنوان یکی از صاحببه "استاد عباس سعیدي"
ریزي روستایی)، از جمله افرادي است که پس از سالها تالش در عرصۀ جغرافیا و برنامه

ها و جغرافیا و تدوین کتب، مقاالت، طرحهاي پژوهشی و هدایت و راهنمایی رساله
وم به هاي دانشجویی فراوان، به ارائۀ گفتمان جدیدي در مطالعات جغرافیایی موسنامهپایان

 ایشان معتقدند که این رویکرد. مبادرت ورزیده است» کارکردي -رویکرد پویش ساختاري«
 دیدگاه) از لحاظ تاریخی بر چهار بنیاد نظري استوار است که عبارتند از: (

منطق علمی ایمانوئل کانت و فلسفۀ دیالیتیک هگل، رویکرد سیستمی، پارادایم فضایی در 
 تونن و کریستالر به بعد)، از نظریات فون ( جغرافیا
 بندي روزانهفریدمن و داگالس)، منطقه( ايهاي امروزین از جمله شبکه منطقهنظریه

، 1391سعیدي، ( بوبک، ورلن و وایشهارت)( "جغرافیاي اجتماعی آلمان"بنو ورلن) و نیز (
10( . 

استاد  مثابۀ ارکان چهارگانه رویکرد مورد نظرممکن است هریک از نظریات فوق به
ترین رکن رویکرد اصلی "رویکرد سیستمی"سعیدي باشد، اما به عقیده نگارنده مقالۀ حاضر 

گردد؛ زیرا شاملیت آن در مجموعۀ علوم و معارف کارکردي محسوب می -پویش ساختاري
تردید معرفی هریک از بی. بشري جهت شناخت نظام هستی فراگیرتر از سایر نظریات است

تواند بر تفهیم و تفسیر ناپذیر که میالذکر ضرورتی است اجتنابهاي فوقنظریات و رویکرد
هاي نظري، اما نظر به گستردگی مباحث در حوزه. تري از بیانات استاد کمک نمایددرست

بازخوانی "لذا در این مقاله صرفا به . بررسی همه آنها در یک مقاله میسور نخواهد بود
هاي علمی و از جمله کردهاي کاربردي در همۀ حوزهکه یکی از روی "رویکرد سیستمی

رویکرد پویش "چراکه به زعم نگارنده شالوده اصلی . جغرافیاست، پرداخته شده است
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مبتنی بر مفاهیم و اصولی است که در رویکرد سیستمی مورد نظر و  "کارکردي -ساختاري
جغرافیایی کشورمان حائز  ویژه در مطالعاتروي، توجه به این موضوع بهاز این. تاکید است

 اهمیت و ضروري است:
 

 هاي رویکرد سیستمی در مطالعات جغرافیاییبایستگی
 امروزه توجه به رویکرد سیستمی از دو جنبه مهم و ضروري است:

؛ بر مبناي تعاریف سنتی؛ جغرافیا علمی است که شالودة آن بر شناخت کنش نخست
حاصل این کنش خلق . استوار است "محیط"و  "انسان"متقابل دو عنصر اساسی یعنی 

دولفوس، ( شودنامیده می "فضاي جغرافیایی"یا  "اکومن"فضایی است که به اصطالح 
کره زمین) که خود ( زیست انسانبنابراین، شناخت قوانین حاکم بر محیط. )7-8، 1369

از زمین و  ترنام منظومۀ شمسی است، ما را به درك و فهم درستجزئی از محیط بزرگتر به
گیري متوازن و پایدار رهنمون خواهد ریزي) جهت بهرهاز طریق برنامه( مآالً دخالت در آن

هاي فلسفی علم، پیدایش جهان و تکوین آن ها و رویکردزیرا بر مبناي برخی انگاره. ساخت
ن تنها کلیه اجزاي هستی بر اساس اصول و قوانیطبق این رویکرد، نه. است "نظم"مبتنی بر 

لذا . اند، بلکه استقرار و حتی تغییرات آنها نیز تابع یک نظم عمومی استخاصی شکل گرفته
جغرافیایی را باید به صورت نظامی تلقّی کرد که در آن  يبر مبناي چنین تفکري، فضا

عناصري از محیط طبیعی با عناصر وابسته به قلمرو محیط انسانی در سطح سیارة زمین در 
به عنوان جزئی از ( رو، درك قوانین حاکم بر زمیناز این. )9همان، ( گیردارتباط قرار می

 "نظام"در مطالعات علمی واژه . نظام هستی) نیز بدون درك نظام کلی میسر نخواهد بود
آورد که در رود و کنکاش در سیستم طرز تفکري را پدید میبکار می "سیستم"معادل واژة 

هاي در تبیین مسائل علمی، خاصه پدیده "د سیستمیرویکر"حکم یک روش و به عنوان 
 . گیردجغرافیایی مورد استفاده قرار می

در ایران طی نیم قرن اخیر نشان از آن دارد که  جغرافیا؛ ردیابی تحوالت دانش دوم
تدریج با گذار از رویکردها و روشهاي عمدتا توصیفی جغرافیاي مطالعات این رشته علمی به

در این میان، تغییر . تحلیلی ره گشوده است -کردها و روشهاي توصیفیکالسیک به روی
خوردگی سرفصلهاي آموزشی این رشته در تمام مقاطع آموزش عالی، حاکی از پیوند و گره

گرایی و تجزیۀ تنها به تخصصاین امر نه. است ”ریزي توسعهبرنامه“علم جغرافیا با مقوله 
تلف منجر شده است، بلکه به نوبۀ خود انتظارات از ها و گرایشات مخجغرافیا به رشته
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باال  التحصیالن آنجغرافیا را در حل مسائل کشور و انجام تحقیقات کاربردي از سوي فارغ
 . برده است

گرایی، تجزیه و تحلیل مسائل و مآال دقت پژوهشگران را اگرچه ممکن است تخصص
جزیه بیش از حد موضوعات و تاکید صرف به ارتقاء بخشد، اما نباید فراموش کرد که گاهی ت

ها مورد غفلت قرار شود که ویژگیهاي کلی و یکپارچگی پدیدههاي تخصصی سبب میجنبه
شده ها و مقاالت چاپنامهها، پایاناي که امروزه شاهدیم، در بسیاري از رسالهگونهگیرد؛ به

هاي جغرافیایی کمتر دیدهمسائل و پ تحلیلاز سوي پژوهشگران این رشته در شناخت و 
ویژه در گرایشات انسانی رشتۀ مذکور، توجه به. خوردبچشم می 1نگاه ترکیبی و سینوپتیک

رنگ شده است که تشخیص هاي فضایی چنان کمبه نقش عوامل طبیعی در تحلیل پدیده
ها، بسیار دشوار اینکه نویسنده آن مطلب، متخصص جغرافیاست و یا متخصص سایر رشته

ها حتی چنانچه موضوعات طبیعی هم مد نظر قرار گرفته باشند، در تحلیل پدیده. سازدمی
شود که خواسته و یا ناخواسته، و نگارش موضوع آنها، چنان انتزاعی و مجرد برخورد می

یکپارچگی و کلیت پدیدة مورد نظر دیده نشده و در نتیجه غالبا از شناخت و تبیین دقیق 
رو، با توجه به تعدد و تنوع موضوعات و مسائل از این. مانندیمسأله و موضوع باز م

جغرافیایی و پیچیدگی و شتاب فزایندة ارتباطات و مناسبات جامعه بشري در روزگار کنونی 
هاي فضاي جغرافیایی ضرورتی در مطالعات پدیده سیستمیرسد، توجه به نگرش بنظر می
معرفی رویکرد سیستمی و -اضر با اهداف: الفبر این اساس، مقاله ح. ناپذیر باشداجتناب

کارکردي که  -بررسی رویکرد پویش ساختاري -جایگاه آن در مطالعات جغرافیایی، و ب
 . ریزي شده است، تدوین گردیدشالوده بنیان نظري آن بر رویکرد سیستمی پایه

 مفهوم سیستم و ویژگیهاي رویکرد سیستمی
است و بر مبناي  "نظام"یا  "سیستم"هوم درك رویکرد سیستمی مستلزم شناخت مف

اي از واحدهاست که بین خود داراي ارتباط یک تعریف ساده، سیستم عبارت از مجموعه
اي است که عناصر یافتهدر تعریفی دیگر، سیستم عبارت از کل سازمان. متقابل هستند

این کل دارند، توان تنها در ارتباط با یکدیگر و بر حسب مکانی که در متعدد آن را می
اي از اجزاي بهم وابسته است که در واقع سیستم مجموعه. )14، 1370دوران، ( تعریف کرد

                                                 
 باهم بینی -1
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به علّت ارتباط حاکم بین اجزاي خود، کلیت جدیدي احراز کرده، از نظم خاصی پیروي 
بنا بر تعاریف فوق در رویکرد . )11، 1374زاهدي، ( و در جهت معینی فعالیت دارد کندمی

 گیرند:ی چهار مفهوم کلیدي زیر مورد توجه قرار میسیستم
مطرح  "کل": هر سیستم ترکیبی از عناصري است که به صورت یک 1کلیت -1

طوري که به زعم پاسکال شناخت اجزا بدون شناخت کل غیرممکن است، همان. شودمی
ندراس نري مهاروي،از این. )17همان، ( شناخت کل بدون شناخت دقیق اجزا ممکن نیست

را  "مجموعه"یا  "کل"یا نظام باید  "سیستم"معتقد است که براي پی بردن به مفهوم 
کلیت . )126، 1376توسلی، ( توضیح داد و کل اساسا با ماحصل جمع عناصر تفاوت دارد

دهندة سیستم جزء به جزء داراي اي است که عناصر تشکیلهاي تازهسیستم بیانگر کیفیت
سلسله "هاي جدید به مفهوم وجود و خود مفهوم پیدایش کیفیتنیستند  هاکیفیتآن 

 . )17، 1370دوران، ( در سیستمهاست "مراتب
: به این معنا که بین عناصر تشکیل دهنده یک سیستم، کنش متقابل وجود 2تعامل -2

مجموعۀ یک جامعه و سازمان را . دهدمیدارد که رفتار و ماهیت این عناصر را تغییر 
ناخت، مگر آنکه رابطۀ عناصر سازندة آنها با یکدیگر و نحوة آرایش آنها در داخل توان شنمی

 . کل یا مجموعه شناخته شود
اي از روابط بین عناصر یا اشخاص است که یک : به معناي وجود سلسله3سازمان -3

هایی است که هر یک از عناصر یا این واحد داراي کیفیت. آوردواحد جدید را بوجود می
نکته درخور توجه اینکه هر کنش . اص مربوطه به تنهایی از آنها برخوردار نیستنداشخ

متقابل بین دو زیرنظام یک جریان انرژي از زیرنظامی که کمتر سازمان یافته است، به سوي 
تر وجود دارد که نتیجه آن به صورت یک سیستم سلسله مراتبی یافته سازمانزیرنظام 
 . )Beer, 1966, 345( یابدتجلّی می

کنندة اصالت یک سیستم است و بر محتواي : پیچیدگی مشخص4پیچیدگی -4
اطالعاتی سیستم داللت دارد و بدین جهت، پیچیدگی بعد اصلی و عمده سیستمها قلمداد 

                                                 
1  - Comprehensive 
2  - Intraction 
3-Organization 
4-Complexity 
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درجۀ پیچیدگی یک سیستم به تعداد عناصر و نوع روابطی که این عناصر را بهم . شودمی
براي درك پیچیدگی یک  "مورن". )19-18، 1370دوران، ( سازند، بستگی داردمرتبط می

ها یا کنندة کیفیتمشخص"این مفهوم . کندمیرا مطرح  "پیدایش جهش"سیستم مفهوم 
ها یا خواص هر یک از خواص سیستمی است که از خصوصیت جدیدي نسبت به کیفیت

چند سیستم از قبل ها که یا از اتحاد پیدایش ". دهندة خود، برخوردار استاجزاي تشکیل
شوند، معموال در یک محدودة زمانی یا مکانی موجود و یا در پی تحولی طوالنی ایجاد می

 . )26همان، ( گردندظاهر می
درك رویکرد سیستمی عالوه بر مفاهیم کلیدي چهارگانه، مستلزم شناخت دو مفهوم 

دهندة هر عناصر تشکیلنیز است؛ زیرا از مهمترین  "کارکردها"و  "ساختارها"دیگر، یعنی 
هر سیستمی به لحاظ . )11، 1390سعیدي، ( سیستم) ساختار و کارکرد آنها است( نظام

 جزء زیر است: چهارداراي  "ساختاري"
سازد و در عین حال، قابلیت نفوذ که سیستم را از محیط پیرامونش جدا می "مرزي"

 هم دارد؛
 بندي هستند؛و طبقهسازند و قابل شمارش را می سیستمکه  "عناصري"
 شود؛کاال)، انرژي، اطالعات و پول انبار می( آنها مواد درسیستم که  "مخازن"
که مواد، انرژي و اطالعات را تحت اشکال مختلف به  "ارتباطاتونقل و شبکه حمل"

 . )20، 1370دوران، ( اندازندجریان می
ه لحاظ برخی مالحظات که ب کندمیدر واقع مفهوم ساخت، خصوصیات نظام را تداعی 

که سایر عناصر تواند به عنوان وضعیتی ثابت در نظر گرفته شود، در حالیبنیانی می
 ، هر جزء از ساخت"مرتون"به تعبیر . )177، 1387توسلی، ( کندمیدار قضیه تغییر معنی

 ساخت اجتماعی) در بقاء و دوام کل نظام دخالت دارد و در عین حال، هر جزء در بقاء و(
بینی دارد؛ به بدین ترتیب، ساخت خاصیت پیش. موثر است نظامثبات جزء یا اجزاي دیگر 

توان این معنا که اگر در یک یا چند عنصر از عناصر ساخت تغییراتی پدید آید، می
 . )74، 1395اخگري، ( آیدبینی کرد که در کل ساخت چه واکنش پدید میپیش

ك کارکردهاي آن بسیار دشوار است، زیرا بین اساساً شناخت ساختها بدون فهم و در
اي وجود دارد که به شناخت کلیت ساخت و کارکرد سیستم ارتباط تنگاتنگ و پیچیده

مستلزم شناخت  "کارکردي"این شناخت به نوبۀ خود از نقطه نظر . شودمنجر می سیستم
 ):21، 1370دوران، ( اجزاي ذیل است
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هایی محصوالت، انرژي، اطالعات و پول گذاردهکاال)، ( : مواد"هاي مختلفجریان"
 کنند؛یابند و از مخازن سیستم عبور میهاي مختلفی جریان میکه در شبکه هستند

هاي مختلف گیرد و با استفاده از گذارده: که اطالعات را می"گیريمراکز تصمیم"
اي صورت شبکهاین مراکز معموال به. کندمیهاي متعددي تبدیل آنها را به کنش سیستم

 شود؛، نشان داده میکندمیکه یک جریان ورودي را تنظیم 
ها) برداشته( هايگیرندگان را از موقعیت خروجی: که تصمیم"هاي بازخوردحلقه"

آورند که تصمیمات با شناخت کامل اتخاذ کنند و امکان آنها را فراهم میسیستم مطلع می
 شود؛
گاري سیستم را در جهت کارایی بهتر آن در مدت : که امکان ساز"فرصتهاي زمانی"
 . آوردمطلوب فراهم می زمان

هاي فوق، یک انسجام کارکردي را در ارتباط با ساخت بدین ترتیب، مجموع مولفه
 -آورند که به تعبیر کارکردگرایان اجتماعی نه فقط تمام عناصر ساختیمیسیستم بوجود 

 کنندبلکه همه چیز در جاي خود به خوبی کار میاند، گار و هماهنگکارکردي با هم ساز
نگاتنگ ساختارها و کارکردها بدین معناست که هر تدر واقع، ارتباط . )83، 1395اخگري، (

شود) نیازمند و یا بر آن حاکم می کندمیهر فعالیت و روابطی که ایجاد ( کارکردي
 . )12، 1390سعیدي، ( ساختارهاي متناسب خود است و بالعکس

الذکر، فهم نگرش سیستمی مستلزم شناخت اصولی است که از الوه بر مباحث فوقع
 ):109-97، 1382هیچنز، ( ذیل مطرح شده است حسوي هیچنز به شر

اصل واکنشها: بنابراین اصل اگر تعدادي نیرو در حال تعادل باشند و نیروي جدیدي به 
با گرفتن آرایش تازه با نیروي  کنندآنها وارد شود، نیروهاي موجود تا حد توان سعی می

اگر به تعدادي سیستم در حال تعادل، سیستم . جدید معامله نموده، تعادلشان را حفظ کنند
اي اضافه شود، یا در یکی از سیستمهاي مجموعه تغییري بوجود آید، سیستمهاي دیگر تازه

 . شده مقابله کنندلدهند تا با تغییر حاصتا آنجا که مقدور باشد، آرایش خود را تغییر می
اصل پیوستگی: شکل سیستم بر اثر بوجود آمدن یک توازن ایستا یا پویا بین نیروها 

شکل سیستمهاي متعامل نیز به همین طریق حفظ . شودپیوستگی و گسستگی حاصل می
 . شودمی

پذیري: این اصل ماحصل اصل پیوستگی بوده و به این معنا است که هرگاه اصل سازش
از سیستمهاي متعامل در یک محیط متغیر قرار گیرند، زمانی قادر به حفظ و دوام تعدادي 
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براي اینکه سیستم بتواند دوام . خود خواهند بود که بتوانند با محیط سازش پیدا کنند
پذیري آن با میانگین میزان تغییر سازش میزانپیوستگی خود را حفظ کند، باید میانگین 

 . ن باشدمحیط مساوي یا بیشتر از آ
اصل وابستگی انواع: ثبات سیستمهاي در حال تعادل با افزایش تنوع و تعداد 

به عبارتی، ثبات و بقاء هر سیستمی . کندمیهاي آنها در داخل محیط افزایش پیدا وابستگی
اي از جریانات مجموعه"عبارت است از  گراییتعادلاست و  "گراییتعادل"منوط بر 

ختالالت خارجی در جهت حفظ موقعیت ایستاده چه از نظر ظاهري و ارگانیک که با وجود ا
جریانی که حاصل بازخورد و تنظیم و . کندمیچه از نظر شرایط درونی موجود زنده تالش 

برداشتهاي بدست آمده در خروجی سیستم بر  کمکبخصوص بازخورد منفی است که با 
 "در حدود مشخص تداوم بخشد گذارد تا کارکرد سیستم راهاي سیستم اثر میگذارده

 . )28-27، 1370دوران، (
اصل محدودیت انواع: در سیستمهاي متعامل، انواع بر حسب میزان فضاي موجود و 

ویژگی سیستمهاي باز، گرایش به داشتن . شوندمیحداقل تفاوت میان آنها محدود 
 . متر استآنتروپی) ک( نظمیهاي بیشتر و حفظ نظم بیشتر یا به عبارتی بیتفاوت

هاي محلّی خود اصل الگوهاي ترجیحی: احتمال اینکه سیستمهاي متعامل، در قالب
سیستمها و پیوستگی یابد و در این فزونی، دو عامل تنوعشکل ثابتی پیدا کنند، فزونی می

به عبارت دیگر، سیستمهاي متعامل با ثبات موضعی گسترش . آنها با یکدیگر تاثیر دارد
 . یابندمی

پس از افول یک . اي: هیچ سیستمی براي همیشه پایدار نیستپیشرفت چرخه اصل
، بلکه ممکن است، سیستمهاي تازه همان فضا کندمیسیستم، همان سیستم دوباره ظهور ن

را اشغال کنند و در موارد خاصی هم سیستمهاي مشابهی ظاهر شوند، اما ضرورتاً چنین 
سیستم نیز ممکن است به دلیل تاثیر عوامل محیط همچنین فضاي مورد استفاده . شودنمی

 . ، همان)1382هیچنز، ( یا تحول ناگهانی سیستمها یا به هر دو دلیل تغییر کند
توان جایگاه این نگرش را در بدین ترتیب با مد نظر قرار دادن مباحث فوق می

 . موضوعات جغرافیایی به خوبی تبیین نمود
 اي باز در جغرافیا:رویکرد سیستمی و جایگاه سیستمه

بندي اگرچه سیستمها را بر حسب موضوع، ماهیت و سایر عوامل به صور مختلفی طبقه
ترین آنها، تقسیم سیستمها به دو شده) اما یکی از شناخته41-33، 1370دوران، ( کنندمی
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سیستم بسته، سیستمی است که با . است "سیستمهاي بسته"و  "سیستمهاي باز"گونه: 
یچگونه ارتباطی به صورت مبادله انرژي و اطالعات نداشته و همواره در حال تعادل محیط ه

، 1394اقتداري، ( شده حرکت کندایستا است و تنها در یک مسیر مشخص و از قبل تعیین
. کنندمانند سیستمهاي فیزیکی که غالباً بر اساس قوانین ترمودینامیکی عمل می. )64

طور مستمر از محیط ایی هستند که ورودي خودشان را بهبرعکس سیستمهاي باز، سیستمه
سیستمهاي . گردانندرا به محیط باز میدریافت کرده و پس از تبدیل آن به صوري دیگر، آن

 . اندارگانیسم زنده، اکولوژیکال و سیستمهاي اجتماعی از این دسته
 وضوع جغرافیاسو و مبا چنین شناختی از مفهوم سیستم، ویژگیها و اصول آن از یک

چه به مفهوم تبیین رابطه متقابل انسان و محیط طبیعی و چه به مفهوم علم تبیین (
به عنوان یک نگرش غالب در شناخت  "تحلیل سیستمی"دیگر، هاي فضایی) از سويپدیده

اي که افرادي به گونه. فضاي جغرافیایی) بکار گرفته شد( هاي جغرافیاییو تبیین پدیده
 رويها) و دیوید1965( گتها)، پیتر1964( )، برایان بري1962( د چورلیمانند ریچار

 . گردندگران سیستمی در جغرافیا محسوب می) از پیشگامان تحلیل1969(
گران جغرافیایی، سیستمهاي طبیعی و انسانی را در قالب واحدهاي بدینسان تحلیل

را به آیند که آندر صدد بر می اي به مثابه یک سیستم باز در نظر گرفته وناحیه -مکانی
شناختی از که فضا از لحاظ معرفتبه نحوي. درك و تبیین نمایند یکپارچهعنوان یک فضاي 

هاي خاص طریق درك ذهنی یا تجرید دامنه و مرزهاي واحد مکانی به واسطه تبیین عرصه
 ادههاي اجتماعی در مکان تشخیص دواکنش انسانی یعنی توان برخورد گروه -کنش

به عبارت دیگر، فضا حاصل تعامل فعال نظامهاي انسانی و طبیعی است که در . شودمی
 . یابدنواحی مختلف به شکل متفاوتی نمود می

با چنین برداشتی از سیستمهاي جغرافیایی در اینجا اشاره به یک نکته دیگر نیز بسیار 
ویژه به( "ریزيحث برنامهمبا"با  "موضوعات جغرافیایی"خوردگی  ضروري است و آن گره

را نوعی دخالت انسان در محیط تلقی  "ریزيبرنامه"زیرا چنانچه . ریزي فضایی) استبرنامه
گیرد، در این صورت مسأله به فضاهاي جغرافیایی، انجام می "بخشینظم" هدفکنیم که با 

فلسفی حرکت از منظر شناخت قوانین هستی بر پایه تفکر ( هاپدیده "نظمیبی"یا  "نظم"
 . نظمی) در سیستمهاي باز و بسته بایستی مورد مداقه قرار دادجهان به سمت نظم یا بی

در یک سیستم بسته بر مبناي اصل دوم ترمودینامیک یک کمیت معین، به نام 
این فرایند را . برسد "تعادل"آنتروپی، باید چنان افزایش یابد تا سرانجام به یک حالت 
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رو، یک سیستم بسته متوجه حالتی از از این. قوانین احتماالت فرموله کردتوان از طریق می
بنابراین گرایش به . باشدنظمی کامل میترین توزیع است که خود حالتی از بیمحتمل

 نظمی خواهد بودترین توزیع ممکن، گرایش به حداکثر بیحداکثر آنتروپی یا محتمل
مانند ارگانیسم زنده) در جریان یک ( باز اما یک سیستم. )61، 1366برتاالنفی، (
از هم پاشیدن) و ترکیب ( ، مداوم و در جریان تجزیه شدن2"ریزيبرون"و  1"ریزيدرون"

و نه در یک حالت تعادل شیمیایی و  کندمیاش را حفظ ساخته شدن) اجزاء متشکله( شدن
متمایز از حالت  شود کهحفظ می "ماندگار"ترمودینامیکی، بلکه در حالت به اصطالح 

در واقع بر اساس نظریه سیستمها، تغییر آنتروپی در سیستمهاي بسته . گفته استپیش
اما در سیستمهاي باز، ما نه تنها تولید . رودهمیشه مثبت است و لذا نظم دائماً از بین می

اشد، نیز تواند منفی بناپذیر، بلکه ورود آنتروپی را که میآنتروپی در اثر فرایندهاي برگشت
بدین ترتیب در سیستمهاي زنده که وجود خودشان را در یک حالت ماندگار حفظ . داریم

هاي توانند از افزایش آنتروپی پرهیز کنند، و حتی ممکن است به سوي حالتکنند، میمی
بدینسان ریچارد چورلی از جغرافیدانان . )63همان، ( تر رشد یابندنظم و سازمان افزون

 ,Hagget( صوصیت زیر را براي سیستمهاي باز در نظر گرفته استمشهور، شش خ
1972, 18:( 

 نیاز به تأمین انرژي براي حفظ و نگهداري سیستم همراه با ظرفیت آن؛
 متمایل به حفظ سکون داخلی؛ تغییراتتنظیم خود سیستم بوسیله 

 ظمی؛نحفظ سازمان و شکل خود طی یک دوره طوالنی، بیش از گرایش به حداکثر بی
 هاي مطلوب طی دوره زمانی بلندمدت؛حفظ اندازه

رفتار نهایی یکسان، به این معنا که شرایط مختلف اولیه ممکن است به نتایج مشابهی 
 . منجر شود

مجموعه عناصر سازنده و کلیه عوامل و  شناساییبنابراین، بر مبناي چنین نگرشی، 
عم از نواحی همگن، نظام شهري، نظام ا( گر در خلق فضاهاي جغرافیایینیروهاي مداخله

گیرد، صورت می "زمان"به همراه درك فرایندهایی که طی .) . . هاي روستایی وسکونتگاه
شناختی که . نظمی حاکم بر آنها رهنمون خواهد ساختما را به شناخت نظم و یا بی

                                                 
1-Inflow 
2-Outflow 
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سنجی طریق امکانها و ابزارهاي الزم براي دخالت مدبرانه در آنها را از تواند، دادهمی
ها و نیازهاي سو و توانهاي بالقوه و بالفعل عوامل محیطی از یکها و ظرفیتپتانسیل

تر براي نیل به تر و دقیقهاي صحیحدیگر، جهت تدوین برنامهجوامع انسانی را از سوي
 . توسعه پایدار، یکپارچه و متوازن فراهم سازد

 ديکارکر -پویش ساختاري 1تأملی بر رویکرد
کارکردي حاصل یک عمر تحقیق  -همانگونه که در مقدمه آمد، رویکرد پویش ساختاري

. ریزي روستایی استو تفحص استاد سعیدي در حوزة جغرافیا و خاصه جغرافیا و برنامه
تر جغرافیا چنان گسترده است که به صور لحاظ موضوعات تخصصیدامنۀ تحقیقات ایشان به

هاي نامه و جزوهها، پایانپژوهشی، رساله -ت، طرحهاي علمیمانند کتب، مقاال مختلفی
دانشگاهی تالیف و تدوین شده و یا در قالب سخنرانیها و برگزاري کارگاههاي مختلف در 

نظر از اینکه تحقیقات مذکور در چه صرف. عرصۀ علمی کشورمان به ثبت رسیده است
دقت نظر در متون آثار ایشان به موضوعی و با چه هدفی انجام شده باشند، با کنکاش و 

اي که هرچه به زمان گونهبه. جایگاه خاصی دارد "بنیانهاي نظري"توان گفت که جرات می
 . شویم، این ویژگی مشهودتر استحال نزدیک می

اند، براي تبیین آراي نوشته 1391و  1390هاي اي که در سالایشان در دو مقاله
، سرآغاز سخن را به تعریف "کارکردي -ختاريپویش سا"خویش در خصوص رویکرد 

علم مطالعۀ رابطۀ "جغرافیا اختصاص داده و ضمن نقد تعریف سنّتی جغرافیا، به مفهوم 
مفاهیمی عام و مطلق به نظر  "محیط"و هم  "انسان"معتقد است که هم  "و انسان محیط

وي . )2، 1391دي، سعی( خواهد بود "کلیاتی وصفی"آیند که طبعا نتیجۀ بحث از آنها می
؛ روابط متقابل "پیت"ضمن اشاره به تعاریف و نظرات برخی جغرافیدانان نوگرا، مانند 

) و 1994( گانه مورد نظر مسی و الن) و روابط سه2003( طبیعت و جامعه
هاي اخیر جغرافیا طی دهه"دارد که ) اظهار می2005و  2001، 1984( رويهادیدگاههاي

هاي ژرفی همراه شناختی با دگرگونیهم از نظر دستاوردهاي روشهم به لحاظ نظري و 
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توان با طرح سرآغاز جغرافیاي نوین را می"بر این اساس، وي مدعی است که  ". بوده است
، 1391سعیدي، ( "فضایی بازخوانی نمود -هاي جدید درباره فضا و ساختارهاي مکانیایده

پیوند ناگسستنی دو مفهوم مستتر در "ام) و نظ( ) و بدینسان با تکیه بر مفهوم سیستم3
 "پارادایم فضایی"ضمن اثرپذیري از  "کارکرد"و  "ساختار"، یعنی "رویکرد سیستمی

 -علم شناخت ساختاري"درصدد ارائه بازتعریفی از جغرافیا برآمده است؛ و لذا جغرافیا را 
دي با حفظ پایبندي سان، سعیبدین. )5همان، ( کندمیتعریف  "کارکردي نظامهاي فضایی

اي و ، توسعهبنیادي( هايوجود آمده در حوزهخویش به رویکرد سیستمی و تحوالت به
رویکرد "کاربردي) علم جغرافیا، حاصل تجربیات خود را در قالب گفتمان جدیدي موسوم به 

اما . نمایدسازماندهی کرده و در محافل علمی کشور مطرح می "کارکردي -پویش ساختاري
را  تفسیر و نقد) این رویکرد مستلزم توضیح نکات کلیدي زیر است، تا فهم آن( خوانیباز

 براي خوانندگان آسان سازد:
به پویایی و تغییرپذیري ذاتی  1معادل دینامیزم)( پویش: مفهوم مفهوم پویش -1
که ( البته تغییرپذیري. هاي جغرافیایی اشاره داردهاي جهان هستی و از جمله پدیدهپدیده

به صورت تخریب و بازساخت در متون جغرافیا مطرح است)، بحث جدیدي نبوده و بسیار 
گیري سرعت این تغییرپذیري تحت تأثیر پیشرفتهاي فناورانه دیرینه است؛ منتها شتاب

کشورهاي صنعتی و انتقال آن به کشورهاي در حال توسعه، پیامدهاي منفی زیادي در 
زیست انسان، بلکه خود جامعه انسانی را نیز ، نه فقط محیطجهان دارد که تداوم این روند

رو، سواي نقش تکنولوژي، توجه به عوامل انگیزشی از این. در معرض تهدید قرار داده است
جویی، طلبی، رقابتتغییرات که بخش عمده آن متاثر از تقویت خصلتهاي آزمندي، قدرت

هاي نحلۀ فکري دد انتقال آموزهجویی و تکاثر ثروت بوده و بخش عمده به مسلطه
نئولیبرالیسم از شمال به جنوب صورت گرفته و بواسطه فضاي مجازي سرعت شگرفی یافته 

چراکه بازتابهاي منفی این فرایند در کشورهاي در حال توسعه به . است، بسیار ضروري است
مدیریتی)،  -یسازمانده( دالیل مختلف، از جمله بنا بر پارادوکس حاکم بر نظامهاي سیاسی

نکته درخور . اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به مراتب بیشتر از دنیاي توسعه یافته است
 پذیري، بلکه مبینتنها نشانگر تحولتاکید بر پویش نه"توجه از دیدگاه سعیدي اینکه 

                                                 
1-Dinamism 
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. )6همان، ( "شده حاصل از آنهاستهمبستگی عینی میان ساختها و کارکردهاي ادراك
فاقد قابلیت  "زمان"یش به فرایندي اشاره دارد که بدون در نظر گرفتن عامل ضمنا این پو
هاي فضایی در هر زمان معین به صورت مادي مادي است، زیرا پدیده صورتبهدرك عینی 

بنابراین . شوندیابند که در زمانهاي دیگر به همان صورت قبلی ظاهر نمیخاصی تجلّی می
نگارنده از وجه دیگري نیز بر . بی روندهاي زمانی استشناخت این پویش مبتنی بر ردیا

گرایی در فلسفه علم، دگرگونی و پویایی نگرد؛ و آن اینکه بر مبناي غایتمفهوم پویش می
انجامد و آن ها به گستردگی روابط میشود و تکثر پدیدهها غالبا به تکثر آنها منتج میپدیده

 . بدنبال داردها را نیز به نوبه خود پیچیدگی پدیده
: براي بیان چگونگی روابط میان دو چیز معموال چگونگی رابطه ساختار و کارکرد -2

سعیدي براي . شود، استفاده می3"همبستگی"و  2"پیوستگی"، 1"وابستگی"از سه واژة 
استفاده  "پیوستگی"از واژة  "کارکرد"و  "ساختار"تبیین ارتباط بین دو مفهوم کلیدي 

سعیدي، ( کندمیمعرفی  "کارکردي -پیوستگی ساختاري"صورت گزاره بهرا کرده و آن 
هایی که شناسی مفاهیم، تعیین چگونگی رابطۀ مولفهاساسا در حوزة شناخت. )12، 1390

شوند، کارکرد) نوشته می -نظیر ساختار( مابینصورت مرکب دوگانه و با خط فاصله در فیبه
در اینجا سوال اساسی این است که از نظر واضع . استاز منظر کشف تقدم و تأخر آنها مهم 

کارکردي، رابطه بین دو عنصر ساختار و کارکرد چگونه است؟  -رویکرد پویش ساختاري
شناسی رابطۀ علّی و معلولی برقرار باشد، درك رابطۀ واژه از حیث روش دوچنانچه میان 

اما در . شودمبستگی استفاده میمورد نظر به سهولت قابل حصول خواهد بود و لذا از واژة ه
کارکردي) چنانچه واژه پیوستگی و تقدم  -پیوستگی ساختاري( گزاره مورد نظر سعیدي

 "ساختارها"به  "کارکردها"به معناي وابستگی  "کارکرد"بر  "ساختار"جایگاه نوشتاري 
وجه  معلولیت) کارکرد بر( باشد، در این صورت ممکن است، تصور شود که وجه اثرپذیري

لیکن بایستی توجه نمود که بین ساختارها و کارکردها پیوند . عاملیت) بچربد( اثربخشی آن
توان یکی را بر دیگري مقدم دانست؛ بلکه این تنیدگی خاصی وجود دارد که نمیو درهم

مابین دو واژه روي گذاردن خط تیره فیاز این. رابطه دوسویه و در عین حال متوازن است

                                                 
1-Dependency 
2-Connection 
3-Correlation 
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 . ه متقابل و متوازن بودن میزان اثربخشی آنها داللت داردمورد نظر ب
نبوده و بلکه از منظر  "ارتباطیهم"در واقع، منظور از پیوستگی در اینجا تنها یک رابطه 

نیز رابطه دوسویه بوده و بدین معنا که هر دو  بالعکسچگونگی تأثیر ساختار بر کارکرد و 
بودن دو عنصر مورد بیان این شرایط که بیانگر مکملبراي . هم اثرگذار و هم اثرپذیر هستند

شود که در فارسی استفاده می Interactionبحث است، در زبان انگلیسی معموالً از واژه 
 . گرددترجمه می "رابطه متقابل"

: پیشتر گفتم که بر مبناي چگونگی ماهیت محیط طبیعی و انسان در جغرافیا -3
حاصل "سیستمهاي باز سروکار داریم؛ که به تعبیر سعیدي،  رویکرد سیستمی در جغرافیا با

و در دو بستر  "فضایی -هاي مکانیپدیده"صورت به "جامعه)( کنش محیط طبیعی و انسان
در اینجا . یابدتجلّی می "مادي"شکل و به "اقتصادي -اجتماعی"و  "اکولوژیکی -محیطی"

 توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛
در رویکرد سیستمی، ویژگی  "اياصل پیشرفت چرخه"ر مبناي ، اینکه بنخست

ارگانیسم زنده) مصداق ( بازساخت و خودتنظیمی یک سیستم باز، صرفا براي موجود زنده
هاي هایی از محیط طبیعی نظیر پدیدهبخش( جاندارد و تغییرات حاصله در طبیعت بی

 . گیردرا دربر نمی. . .) ساختی، ژئومرفولوژي وزمین
جامعه) به عنوان موجود زنده ممکن است ( ، آن است که رفتارهاي انساننکته دوم

اما نباید غافل شد که انسان . بخشی متأثر از اصول و قوانین سیستمی حیات مادي وي باشد
واسطه بعد معنوي خویش که منبعث از موجودي تک بعدي و صرفاً مادي نیست، بلکه به

. یازد که خارج از قوانین مادي طبیعت استرفتارهایی دست می ماورالطبیعه است، گاه به
نباید فراموش کرد، اینگونه رفتارها که ذات و جوهرة آن در اعتقادات دینی و ایدئولوژیک 

در برخی مکاتب فلسفی چنان  "آزادي"و  "اختیار"واسطه دو اصل وي نهفته است و به
حدوحصر خالت او را در طبیعت مادي بیبخشد که امکان دجامعه) می( نیرویی به انسان

زیرا این انسان امروزه به مدد توسعه دانش خویش به فناوریهایی دست یافته است . سازدمی
جان بلکه حیات موجودات زنده و حتی تنها محیط طبیعت بیتواند، نهکه به سهولت می

اي و ه علوم هستهبا توجه به اینکه دستیابی ب. حیات خویش را دگرگون و نابود گرداند
ژنتیک این قابلیت را به انسان داده است، رفتارهاي مخربی که موتور محرکه آنها 

هاي غیرمادي انسان است، چه جایگاهی در سیستم مورد نظر رویکرد پویش ایدئولوژي
به عبارت دیگر، آیا صرفاً پرداختن به ابعاد مادي انسان بدون توجه به . ساختاري دارد؟
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تواند و نیروهاي حاصل از بعد غیرمادي وي که برخاسته از ماوراءطبیعی است، میها انگیزه
بنابراین . هاي علمی جغرافیا پاسخ گوید؟الذکر به تمام پرسشدر چارچوب رویکرد فوق

کارکردي، نگرشی علمی به مفهوم  -توجه به این نکته مهم است که نگرش پویش ساختاري
مرتبط با انسان که در حوزه فلسفه مطرح است،  غیرماديعلوم مادي است و وارد سواالت 

 . شودوارد نمی
 بنديجمع

کارکردي گفتمان جدیدي است که از سوي استاد عباس  -رویکرد پویش ساختاري
سعیدي پس از سالها تحقیق و تفحص در عرصۀ علمی دانش جغرافیا و کسب تجربیات الزم 

رویکردي که ارکان چهارگانه آن بر . تعلمی کشور ایران مطرح گردیده اس محافلدر 
رویکرد  -2منطق علمی امانوئل کانت و فلسفه دیالیتیک هگل،  -1بنیادهاي نظري: 

نظریات امروزین جغرافیا از جمله شبکه  -4پارادایم فضایی در جغرافیا،  -3سیستمی، 
آلمان  ورلن) و جغرافیاي اجتماعی( بندي روزانهفریدمن و داگالس)، منطقه( ايمنطقه

 . ریزي شده استپایه
رویکرد سیستمی به سبب شاملیت فراگیرش در میان مجموعه علوم در شناخت نظام 

تري نسبت به سایر نظریات مطروحه هاي جغرافیایی کاربرد وسیعهستی و از جمله پدیده
که  "کارکردي -رویکرد پویش ساختاري"روي شناخت و تفسیر و نقد از این. فوق دارد

و  "ساختار"ویژه دو مفهوم کلیدي آن یعنی نظري آن بر رویکرد سیستمی و به شالوده
ریزي شده است، مستلزم معرفی و بازخوانی اصول و قوانین حاکم بر پایه "کارکرد"

هاي فضاي جغرافیایی که بر مبناي رویکرد سیستمی پدیدهاز آنجائی. سیستمهاست
ایی مجموعه عناصر سازنده و کلیه عوامل و شوند و از سویی شناستلقّی می "سیستم باز"

گر در خلق فضاهاي جغرافیایی به همراه درك فرایندهاي زمانی در قالب نیروهاي مداخله
دیگر هرگونه دخالت در این فضاها به عنوان پذیر است و از سويامکان "کلیت"یک 

آن حاکم است،  مستلزم شناخت نظامی است که بر ساختار و کارکردهاي کل "ریزيبرنامه"
اما فهم . چنین شناختی ما را به حفظ و پایداري فضاهاي جغرافیایی رهنمون خواهد ساخت

کارکردي مستلزم تفسیر مفاهیمی است که به عنوان واژگان  -و درك رویکرد ساختاري
 توان به شرح ذیل خالصه نمود:شوند که میکلیدي آن محسوب می

هاي جغرافیایی هاي هستی و از جمله پدیدهی پدیدهمفهوم پویش به تغییرپذیري ذات -1
پذیري، بلکه مبین تنها نشانگر تحولاز دیدگاه سعیدي تاکید بر پویش نه. اشاره دارد
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شده جامعه انسانی است که بدون در میان ساختارها و کارکردهاي ادراك عینیهمبستگی 
فضاي جغرافیایی مقدور  هاي ماديقابلیت درك عینی پدیده "زمان"نظر گرفتن عامل 

ها منتج پدیده "پیچیدگی"و  "تکثر"گرایی فلسفی به این پویش از منظر غایت. نیست
 . شودمی

متعامل) است که در آن ( چگونگی رابطه ساختار و کارکرد، از سنخ وابستگی دوسویه -2
اري یک از عناصر ساختی و کارکردي بر دیگري تقدم نداشته بلکه از حیث تأثیرگذهیچ

دارند که در نهایت از طریق برقراري تعادل و توازن به بقاء سیستم کمک  "مکمل"ماهیتی 
 . کنندمی

فضاي جغرافیایی که در رویکرد مورد نظر سعیدي از تعامل محیط طبیعی و جامعه  -3
یابد و ابعاد معنوي انسان که ریشه در ماوراءطبیعه گردد، به شکل مادي تجلّی میحاصل می

تواند سواالت زیادي را فراروي موضوعی که می. شودگرفته می نادیدهدر این رویکرد  دارد،
 . کارکردي قرار دهد تا این گفتمان همچنان قابل بحث باشد -رویکرد پویش ساختاري
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 استاد و آثار وزین جغرافیایی

 1دکتر ریحانه سلطانی مقدس

اي، دامنۀ وسیعی دارد و همین مساله امر رشتهعنوان دانش میانعلم جغرافیا به
گیري از انواع تحلیلهاي مختلف طبیعی، نویسندگی را در این حوزه، با توجه به بهره

دکتر استاد اندیشمند و گرانقدر علم جغرافیا، . سازداجتماعی، اقتصادي و کالبدي، دشوار می
پردازي و توسعۀ علم عباس سعیدي، ازجمله بزرگانی هستند که نقش مؤثري در اندیشه

اند که بر اند؛ ایشان آثار ارزشمندي را در این حوزه تألیف کردهجغرافیا در کشور ایفا کرده
تمایز آثار استاد مرهون بکارگیري رویکردهاي نوین . اعتبار دانش جغرافیا افزده است

شک، تبحر در ادبیات فارسی و سبک خاص نویسندگی ایشان، ارزش ست که بیجغرافیایی ا
سبک نگارش این آثار ارتباط ناگسستنی ایشان را با جغرافیا و . آنها را دوچندان کرده است

نثر ایشان . که روح ادبی در تمام آثار ایشان جریان دارد، چناندهدمیادبیات فارسی نشان 
ارش یک کلمه و یا یک جمله، زمان بسیاري صرف شده که نشانگر آن است که براي نگ

استفاده از تمثیل و . حاصل آن، جمالتی شیوا و موزون است که معانی عمیقی در بر دارند
هاي قول ها و نقلشود؛ در نوشتار ایشان مثالوفور مشاهده میعبارات ادبی در آثار استاد به

دهندة دانش وسیع رایج آمده است که نشان توضیح جمالت و عبارات بسیار برايمتفاوتی 
در ادبیات نیز . ایشان است؛ زیرا بکارگیري این فن نیازمند مهارت و دقت بسیاري است

ي هاشیوه"مقاله ایشان با نام. کنندنویسندگان تراز اول از این سبک نوشتاري استفاده می
از  "ان در جزیره کیشمورد: بهره گیري از آب بار -بومی بهره گیري از منابع محدود

افزون بر این، اهتمام استاد در ساختن . زدنی استمقاالتی است که در این ارتباط مثال
هاي جغرافیایی سازياین معادل. هاي فارسی براي مفاهیم بیگانه، شایان توجه استمعادل

؛ براي اي بخشیده و در انتقال مفاهیم دشوار بسیار کارساز بوده استبه کلمات قدرت ویژه
کارکردي،  -ساختاري"، "فضایی -مکانی"ها و ترکیباتی نظیر توان به واژهنمونه، می

 -خزش شهري"، "دهیشکل"، "وريداري بهرهسرمایه"، "پذیريکوچروي، دیرپاي، شکل
 . ) اشاره کرد"چالش"جاي لفظ ترکی به( "کشاکش"و  "روستایی

اند و ه از آلمانی به فارسی ترجمه کردهایشان در کتاب مجموعه مقاالت اکارت اهلرس ک
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هاي وفور از معادلبه چاپ رسیده است، به "عشایر-روستا-ایران: شهر"با نام  1380در سال 
این کتاب که توسط دکتر سعیدي به عنوان . اندفارسی براي مفاهیم آلمانی بهره جسته

که در دانشگاه  قدردانی از استاد خود فراهم آمده بود، در همان سال در همایشی
رونمایی و به  -پروفسور اکارت اهلرس -هاشهیدبهشتی برگزار شد، در حضور نویسندة مقاله

پردازي، یعنی از دیگر ویژگیهاي آثار استاد سعیدي، خلق مفاهیم و نظریه. ایشان تقدیم شد
است که باعث ترغیب دانشجویان قدیمی ایشان به  "کارکردي-پویش ساختاري"نظریۀ 
نیز از  "فضایی -رویکرد نظاموار مکانی". علمی و شناخت بهتر جغرافیا شده استپویش 

که برخی درحالی. پردازي شده استجمله رویکردهایی است که در آثار پیشین ایشان نظریه
بردند، این دیدگاه توانست کاربستی نو براي بسیاري از محققان نظریات متداول را بکار می

رابا  "مبانی جغرافیاي روستایی"در این ارتباط استاد کتاب . کند مسائل جغرافیایی فراهم
متن روان این کتاب توانست جایگاه خاصی . محوریت این رویکرد به رشته تحریر درآوردند

براي آن در دانش جغرافیاي روستایی رقم بزند و به عنوان یک کتاب مهم دانشگاهی مطرح 
پردازي که خود نوعی سبک ایده. پردازي استیدهترین ویژگی آثار استاد، ابرجسته. گردد

وضوح قابل مشاهده آید، در آثار گرانسنگ ایشان بههمتا در رشتۀ جغرافیا بشمار میبی
ناپذیر شکلی خستگیخاطر دارند که ایشان ساعتهاي پیاپی بهدانشجویان قدیمی به. است

دادند که حاصل آن، مه میبحث و تحلیل در کالسهاي درسی را در مورد موضوعات نو ادا
پیوندهاي "آثاري است که اکنون نیز مورد توجه بسیاري از دانشگاههاست: آثاري مانند 

المللی همزمان با بررسیهاي سطح بین 1382ایشان این بحث را در سال . "شهري-روستایی
ند در کشور مطرح کردند که با این کار، فصل جدیدي را در دانش جغرافیاي روستایی گشود

هرچند در آن زمان . ریزي و توسعۀ روستایی شدندبرنامه باو باعث پیشبرد مفاهیم مرتبط 
شد، ولی در زمان حاضر، این موضوع بسیار مورد توجه است و توجهی به این بحث نمی

در همین ارتباط، استاد کتابی با . شودهنوز مقاالت و آثار فراوانی در این ارتباط نگاشته می
تألیف نمودند که در این  1390در سال  "شهري در ایران -روستایی پیوندهايو  روابط"نام 

شهري بر فضاي  -کتاب به ابعاد مختلف و تأثیرگذاري پیوندها و جریانهاي روستایی
 . سکونتگاههاي روستایی پرداخته شده است

ه و وجوي موضوعات سادکه بیشتر افراد در جستحالینکتۀ درخور توجه دیگر اینکه در
تر تحقیق به پایان برسد، ایشان برخالف افتاده براي تحقیق هستند تا هرچه سریع پا پیش

اند که بسیار پیچیده و دشوار است؛ وجوي موضوعات جدیدي بودهآنان، همیشه در جست
المللی، بسیاري از اساتید از تحقیق در آن زمینه گریزان موضوعاتی که حتی در عرصۀ بین
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توان به مطالعات و عنوان نمونه، میبه. کننداز آن موضوعات استقبال میهستند، ایشان 
المللی بسیار مطرح است و اشاره کرد که در حال حاضر در عرصۀ بین "فضا"هاي اندیشه

ایشان . نباید تحقیق دربارة این موضوعات پیچیده و دشوار، همسنگ سایر آثار قرار گیرد
دارند که از جملۀ آنها  "رویکردهاي فضایی"فضا و  تألیفات متعددي در راستاي مفهوم

پویش ")، 1385( "نظام فضائی به مثابه جوهره مطالعات جغرافیائی"توان از مقاالت می
پویش "، )1390( "فضایی -مکانیکارکردي: رویکردي نظاموار در مطالعات  -ساختاري
مفاهیم بنیادین در ")، 1391( "کارکردي: رویکردي بدیل در برنامه ریزي فضایی -ساختاري

از مهمترین ویژگیهاي دیگر آثار ایشان، . ) یاد کرد1391( "فضایی ˚برنامه ریزي کالبدي 
طوري اصالت علمی است که بیانگر تعهدي است که ایشان همواره به نوشتار خود دارند؛ به

سایر کتب و گونه مشابهتی با خورد و در آنها هیچکه نوآوري فراوانی در این آثار بچشم می
یا  "خواريپخته"اند که در این ارتباط ایشان بارها بیان کرده. شودمقاالت دیده نمی

را  پژوهشگرانایشان همۀ . ، با رویۀ افراد اصیل علمی سازگار نیست"برداريکپی"عبارتی، به
جغرافیا کردند تا از این طریق، بر غنا و اعتبار علم به فراگیري و ارائۀ دانش اصیل تشویق می

خاطر دارم ایشان در مطالعه همواره از دانشجویانشان جلوتر بودند  همچنین، به. افزوده شود
 . گرفتو در مطالعۀ کتب جدید، کمتر کسی بر ایشان پیشی می

بر اینها، در دنیاي شتابان شهري که مطالعات روستایی رو به فراموشی است، افزون 
اي قائل هستند و در غالب آثارشان به و اهمیت ویژهایشان براي مطالعات روستایی ارزش 

از طرف دیگر، استاد همواره تالش مجدانه براي گسترش . اندمشکالت روستایی پرداخته
الگوبرداري "کردند که ما نباید از مطالعات بیگانه مطالعات ایران داشتند و گوشزد می

ربیها در مطالعات جغرافیایی داشته باشیم و از تمرکز صرف بر منابع و نظریات غ "صرف
این . صورت کامل تسلط دارندو انگلیسی به آلمانیکه به دو زبان اند، درحالیپرهیز کرده

مسئله در حالی است که کسانی که در زبان خارجی مشکل یادگیري دارند و امکان ترجمۀ 
س است و متون را ندارند، ممکن است به این شیوه عمل کنند؛ ولی در مورد ایشان برعک

در این راستا، . تنها تعهد علمی به مطالعات ایران، مانع استفادة صرف از منابع بیگانه است
را چاپ نمودند که در  1389در سال  "روستائی هايسکونتگاهده مقاله در شناخت "کتاب 

اینجانب سالهاي . اي از پژوهشهاي روستایی ایشان گردآوري شده استاین کتاب مجموعه
در اندیشۀ سپاس از علم با اصالتی که از ایشان آموختم، بودم واین سطور را اندك بیشماري 

دانم که اندیشه و تفکرات جغرافیایی را سالها آموزش و دین به استاد بزرگی می اداي
 1397مهرماه                                                                      . اندگسترش داده



 



 

 ن و تبیین شالوده جغرافیاتدوی

 1اکبر محبیدکتر علی

تر بگویم: یک راهنماي ساده و ساده. خواهدخواهد، انرژي میآموختن همیشه پایه می
خواهد تا موتور درك تو را روشن کند، دانشجو هم تا دلتان بخواهد براي قابل فهماندن می

ساخته شده است، نخستین افتخار  آموختن آن، هم با زبانی سلیس و روان و با ادبیاتی گویا
. گرددباز می "مبانی جغرافیاي روستایی"و آشنایی بنده با استاد سعیدي، به مطالعۀ کتاب 

تکلف و پرمغز متنی که در کتاب مبانی جغرافیاي روستایی وي به خوبی پیداست، بیان بی
انشجویان ایشان در تک تک جمالت و کلمات آن است که انقالب عظیم فکري در ذهن د

چاپ مجدد این کتاب تا . نمایدو آنان را مصمم به ادامۀ راه می کندمیترم اول جغرافیا به پا 
طور مستقیم من نیز با بزرگ مرد جغرافیا به. خود شاهد عینی این امر است نوبت شانزدهم،

 آشنا -1381درسال  -اول دورة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی در ترم
 . شدم و این بزرگترین شانس من در دورة تحصیل بود

نگاه دیگري را به  "مبانی جغرافیاي روستایی"اما کتاب کم حجم ولی پر محتواي 
با تمام احترام به پژوهشگران و استادان محترم جغرافیا از . دریچۀ دانش جغرافیا گشود

اند، بی شک رسایی نمودهگذشته تا کنون که در نشر و توسعۀ این دانش، پژوهش و قلم ف
در  -بویژه-از ویژگیهاي بارز ایشان "توسعه روستایی"نگاه علمی ونظامند استاد به مقولۀ 

نظران مطالب این کتاب کمی زعم برخی از صاحبهرچند ممکن است به. تاین کتاب اس
 . شوندها و بنیانهاي علمی کهنه نمیقدیمی شده باشد، ولی باید دانست شالوده

ام و در بارة آن با دوستان دیگر هم صحبت این کتاب را چندین بار مطالعه نموده بنده
اند و جالب اینکه در هر بار مطالعه، نکتۀ نو و آنها هم چند بارهمین کار را کرده. امکرده

بودن آن را شویم و این موضوع اهمیت و ارزشمندجدیدي را در دانش جغرافیا متوجه می
 . کندمیدوچندان 

هاي اساسی روستاشناسی را از دیدگاه اند، مسایل و دغدغهدر این کتاب کوشش نموده
 2". تا کتاب از نظم و ساختاري بنیادي برخوردار باشد"مطرح نمایند  "فضایی-مکانی"
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کتاب مبانی جغرافیاي روستایی هم به عنوان کتاب درسی دانشجویان جغرافیا و هم 
هاي علمی، از جمله اقتصاد، ارشناسان دیگر رشتهکبراي عالقمندان و پژوهشگران و 

دارد که به دلیل کمبود منابع بنیادین  شناسی، مدیریت، معماري کاربرد زیاديجامعه
اهمیت دیگر این کتاب این . روستاشناسی به زبان فارسی، چاپ آن اهمیت دوچندان دارد

 1. تاد استاست که نتیجۀ سالها مطالعه دفتري و پژوهش و تحقیق میدانی اس
، تا دو کندمیخواننده را به آرامی آماده  ذهنکتاب، نخست  3در پاراگراف اول صفحه 

 گونه معرفی کند: اینرا  -انسان و محیط-عنصر اصلی دانش جغرافیا
از آغاز سده بیستم، ارتباط متقابل انسان و محیط به عنوان کانون اصلی بررسیهاي "

در این ارتباط، دو مفهوم انسان و . انان قرار گرفته استمکانی پیوسته مورد تاکید جغرافید
با توجه به . اندمحیط طبیعی معموال به عنوان مفاهیمی کلی و مجرد به کار گرفته

هاي هاي تخصصی آن، در بررسی پدیدهدگرگونیهاي پدید آمده در دانش جغرافیا و شاخه
 -یعنی وضعیت و شرایط خاص -نمکانی، این دو مفهوم را باید در قالب مکان و زمان معی

هاي زمینهبه پیش توجهمختلف انسانی با  گروههاياین واقعیت که . مورد توجه قرار داد
اقتصادي خاص خود، متناسب با وضعیت محیطی، به -فرهنگی و مناسبات اجتماعی-تاریخی

یازند، بررسی ویژگیهاي گروههاي برپایی و گسترش چشم اندازهاي گوناگون دست می
بنابراین، به زبانی ساده و علمی، . "سازدمی نسانی را در محیطهاي متفاوت طبیعی ضروريا

سپس پویایی . سازداهمیت و جایگاه دو جزء انسان و محیط را در دانش جغرافیا روشن می
زندگی انسانی با همه ویژگیهایش را در محیط طبیعی در چارچوب گذر زمان و مبتنی بر 

 از تاثیر روابط متقابل دو محیط طبیعی و فرهنگی"گوید او می. کندمیکنش متقابل تبیین 
آید که معرف یک می انسانی) و از برخورد نیروهاي تعیین کنندة آنها، فضاي خاصی فراهم(
از آنجا که فضاي به وجود آمده . است "فضایی -واقعیت مکانی"یا  "عینیت جغرافیایی"

 2".توان آن را یک نظام به شمار آوردمی ،خود متشکل از اجزایی مرتبط به هم است
بنابراین، استاد در همین صفحه اول، با این توضیحات علمی و ساختارمند، ذهن خواننده 

اي باید به نقش و جایگاه محیط طبیعی و که چگونه و از چه زاویه کندمیرا با خود همراه 
یر روابط متقابل این دو محیط و ایشان به راحتی از تاث. فرهنگی در دانش جغرافیا نگاه شود

ي جغرافیایی را ترسیم "فضا"گیري کننده در آنها، چگونگی شکلاز برخورد نیروهاي تعیین

                                                 
 ، پاراگراف آخر1مبانی جغرافیاي روستایی، عباس سعیدي، صفحه   -1
 3مبانی جغرافیاي روستایی، عباس سعیدي، صفحه   -2



 145بخش سوم: نقد و نظر/ 

 

است که  "فضایی-واقعیت مکانی "یا  "عینیت جغرافیایی"همان  فضاگوید این و می کندمی
را شکل  "تمسیس"یا  "نظام"اند و مرتبط با هم هستند که یک از اجزایی بوجود آمده

این فضا، نظام یا سیستم همان مفاهیمی دیرآشنا براي همۀ عالقمندانی است که . دهندمی
استاد به عنوان شالوده و بنیان دانشی و ساختارمند جغرافیایی خود در تمام پژوهشها و 

 . بردمقاالت بکار می
درونی و  هر فضاي جغرافیایی از نیروها و روندهاي"که  کندمیتاکید  4در صفحه 

 ". پذیرد و دگرگونی فضاهاي جغرافیایی امري پیوسته آرام و ممکن استبیرونی تاثیر می
و مقاالتشان از اثر نیروهاي درونی و بیرونی در تغییر فضاهاي  هابارها و بارها در نوشته
 . دهدمیاند که درك همین مسایل، شالودة تفکر جغرافیایی را شکل جغرافیایی سخن رانده

جغرافیدانان در چند دهۀ گذشته در "نمایند که چنین ایشان اشاره و تاکید میهم
اکولوژیک، به روابط و ˚بررسیهاي جغرافیایی خود، در کنار عوامل و روندهاي طبیعی 

. اندسیاسی) نیز پرداخته هايگیريتصمیم مفهوم به( اقتصادي و سیاسی-روندهاي اجتماعی
که تا کنون بیشتر، عوامل محض محیطی  "عوامل جغرافیایی": کندمیبنابراین، او تاکید  "

اي از عوامل، نیروها و مجموعه"یافته است و در عمل،  وسیعتريشد، گسترة را شامل می
این مجموعه، اجزایی مانند موقعیت، سطح برخورداري از . گیردروندهاي گوناگون را دربر می

گیریهاي واکنش فضایی، فاصله، تصمیم داشن فنی، تاثیرپذیري و تاثیرگذاري، کنش و
 ". گرددمی سیاسی و مانند آن را شامل

در بررسیهاي جغرافیایی، شناخت ساختار از "گوید: می 4در چند سطر آخر صفحه 
طریق بررسی چهرة بیرونی و شناسایی ریخت درونی از طریق مطالعه کارکردها، و چگونگی 

کارکردي آن در -گیري و تکوین ساختاريشکل تغییر و تحول فضاي موردنظر، یعنی روند
ایشان از نخستین جغرافیدانانی هستند  ". گذر زمان تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است

هاي جغرافیایی در قالب فضا و طور علمی و عمیق به بررسی ساختار و کارکرد پدیدهکه به
 . انددر طی روندهاي زمانی پرداخته

باید توجه داشت که هر ساختاري، کارکردهاي ": کندمیتاکید  5 در ادامه، در صفحه
به عبارت دیگر، هر ساختاري کارکردهاي معین و متناسب با خود را . طلبدمی خاص خود را

و بعد ادامه  "توان هر کارکردي را از هر ساختاري انتظار داشتسازد و نمیامکان پذیر می
ارکردهاي فضایی است که عمدتا به معناي مجموعه از کارکرد در اینجا ک منظور": دهدمی

 ".فعالیتهاي انسانی و روابط حاکم بر آنهاست
ترتیت بیان فضایی را به -ها، روندهاي مکانیدر ارتباط با چگونگی تغییر و تحول پدیده



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /146

 

نخست در نحوة برخورد با ارزشها و برداشت افراد و گروههاي اجتماعی ": یعنی کندمی
اقتصادي  ˚شود که در اثر آن کارکردهاي اجتماعیمی ها، دگرگونی ایجادنسبت به ارزش

تواند می اي رااقتصادي تازه -پذیرد و در نتیجه، روندهاي اجتماعیمعین تغییر و تحول می
سازد که بر اساس مطرح کند که در نهایت، پس ازگذشت زمانی معین، الگوهاي پایداري می

فضایی) مورد نظر تحت تاثیر قرار  -روندهاي مکانی( اییآنها، چگونگی تغییر و تحول فض
 ". سازدمی فضایی تازه اي را پدیدار-گرفته، در پایان ساختارهاي مکانی

که اند استفاده نموده "فضایی-ي مکانیهانظام"ایشان بارها در مکتوبات خود از لفظ 
 تواند در مقیاس بزرگاین نظام یا سیستم در واقع معرف یک پدیدة جغرافیایی است که می

شهري یا روستایی و یا واحدهاي زراعی) مورد بررسی ( جهانی یا کشوري) و یا کوچکتر(
از آنجا که این پدیده از اجزایی شکل گرفته که این اجزا با همدیگر در ارتباط و ". قرار گیرد

وابط و کنش آورند و چون از ریا سیستم را بوجود می "نظام"تاثیرگذار و تاثیرپذیرند، یک 
 "فضایی -نظام مکانی"شود، بخوبی لفظ می ایجاد "مکان"یی در یک "فضا"متقابل آنها 

  ". گیردمورد استفاده قرار می
وي یادآور . کندمیهاي جغرافیاي روستایی را مرور ها و شالودهریشه 8و  7در صفحه 

از آن، در آثار  هاي پیش از میالد و پسبحث جغرافیاي روستایی در نوشته"شود: می
شود؛دانشمندانی، جغرافیدانان یونانی و سپس جغرافیدانان اسالمی و ایرانی و عرب دیده می

از جمله بطلمیوس، ابوریحان بیرونی، یاقوت حموي، ابن حوقل و اصطخري در خصوص 
شناسایی نقاط مسکونی، بویژه روستاها و در سدة نوزدهم، کارل ریتر و الکساندر فن 

العات ارزشمندي از نحوه زندگی و مناسبات گروههاي مختلف انسانی در ارتباط همبولت اط
 ". با ویژگیهاي جغرافیایی مناطق گوناگون ارایه نموده اند

اي در بحثهاي جغرافیایی به عنوان یکی از مفاهیم پایه "اندازچشم"به  9در صفحه 
نوع  "یا  "بخشی از سطح زمین"انداز که تعبیر عمومی از چشم کندمیوي اشاره . پردازدمی

انداز سیماي ظاهري یک منطقه یا ناحیه در این تعبیر چشم. است "معینی از سطح زمین
با این فرض که ویژگیهاي  "منظر و نماي خارجی یک مکان"رود و عبارت است بشمار می

انداز به با این تعبیر مفهموم چشم. شناسی و طبیعی آن همگون و منسجم استریخت
تواند به عنوان یک نظام محیطی که می شود ونزدیک می "ناحیه"و  "منطقه"فهوم م

با توجه به روابط و کنشهاي عوامل و . رودمی نمایانگرگستره مکانی محیط خاصی است بکار
 . نماینداندازهاي طبیعی و فرهنگی را ایجاد مینیروهاي محیط طبیعی و فرهنگی چشم

. اندازهاستکردن نیازهاي جوامع در برپایی چشمد، مطرحاز بحثهاي جالب و مهم استا
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نوع و دامنۀ نیازهاي مطرح در یک جامعۀ انسانی در رویکردي "کنند که ایشان اشاره می
انداز انسانی پذیري و تغییر چشمکنندة در نحوة شکلمحور، از عوامل اساسی و تعیینکنش
اندازها و فضاهاي برپایی و تغییر چشمنیز در  1همین موضوع نیاز را بنو ورلن ". است

از آنجا که نیازهاي جوامع و گروههاي انسانی ". جغرافیایی در قالب کنش بکار برده است
انداز فرهنگی نیز به واسطه پویایی اجتماعی، در حال تغییر و دگرگونی دائمی است، چشمبه

هایی نوع و دخالت در وي عوامل تعیین کننده ن ". یابدتبع آن در طول زمان تحول می
اقتصادي، درجه رشد فرهنگی و روند تحوالت و -نوع مناسبات اجتماعی"اندازها را چشم

 . داندمی "تکامل گروهها و جوامع انسانی در طول زمان
فضاي ": کندمیانداز جغرافیایی را اینگونه تعریف بنابراین، پروفسور سعیدي چشم
انداز فرهنگی را چشم انداز طبیعی و چشموهاي چشمحاصل از برآیند مجموعه عوامل و نیر

فضایی است -انداز یک مفهوم مکانیاین چشم ". گویندفضایی یا جغرافیایی می -انداز مکانی
. و نظام یا سیستمی دارد که از سه جزء عمده غیرآلی، آلی و انسان تشکیل شده است

کنش متقابل نیروهاي گوناگون  درپایان، چشم انداز جغرافیایی را از فضاي خاص حاصل از
در همانجا، به تبیین . کندمیانسانی در یک بافت مکانی و برهه زمانی معین تعریف ˚طبیعی

چشم انداز را شبیه "که او  کندمی، جغرافیدان آلمانی، اشاره کارولنس هاانداز از منظرچشم
دهندة ه آن، نشانمحیط طبیعی و طرح و نقشي که زمینۀ آن، گویا کندمییک قالی فرض 

ها نگاه ها یا گرهدر بررسیها اگر صرفا به یکی از رشته. تاثیر و دستاوردهاي انسانی است
شود، شناختی مجرد و غیرمنطقی است، اما اگر تمامی این قالی را به عنوان یک کلیت و با 
توجه به طرح، بافت، هدف و علت وجودي آن بررسی کنیم، به کاري جغرافیایی دست 

 ". ایمهزد
 . پردازداستاد در ادامه، به تعریف اسکان، روستا و جغرافیاي روستایی می

که در آن، به  کندمیدر فصل دوم به روش بررسی در جغرافیاي روستایی اشاره 
هاي مختلف بررسیهاي روستایی، موضوع بررسی، مراحل و منابع بررسی، ابزار کار و جنبه

 . پردازدمی بررسی میدانی
ساختار مکانی سکونتگاههاي روستایی را تبیین  نحوة پراکنش و خوبیصل سوم، بهدر ف

                                                 
1- Benno Werlen 

و پایه گذار ا 1980جغرافی دان سویسی، یکی از مهمترین مبتکران در بین جغرافیدانان آلمانی زبان از سال  
 werlen,1987)است. (رویکردي کنش محور در جغرافیاي اجتماعی 
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از . کندمیوي عوامل موثر در موقعیت و استقرار سکونتگاهها و روستاها را تحلیل . کندمی
در ساختار مکانی و وسعت  اقتصاديآنجا که عوامل طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و 

تادانه با مثالهاي مختلف داخلی و خارجی، اثرات آنها را سکونتگاهها بسیار موثر هستند، اس
 . اندبررسی نموده

در فصل چهارم، بافت کالبدي سکونتگاههاي روستایی در قالب اشکال اصلی روستاها، 
عوامل موثر بر تجمع و تفرق روستاها، الگوهاي سکونتگاههاي مجتمع، الگوهاي زمینهاي 

ملموس از نتایج  مثالهايساده و روان، همراه با  هاي روستایی را بسیارزراعی و خانه
در این فصل، با زبانی شیوا، بافت . طرحهاي پژوهشی و میدانی خود ارایه نموده است

عمومی، شکل معماري، فرم و الگوي حاصل از تاثیرگذاري عوامل گوناگون در عرصۀ روستا و 
 . نحوة ارتباط وکنش متقابل این عناصر و ویژگیهاست

اقتصادي سکونتگاههاي روستایی، شامل ساختار -پنجم، ویژگیهاي اجتماعی در فصل
، دهدمیهاي اجتماع روستایی را توضیح بندياجتماعی، جمعیت و اشتغال روستایی، گروه

سکونتگاههاي روستایی، شامل کارکرد  کارکردهايسپس به مسالۀ بسیار مهم و اساسی 
ارتباطی را به همراه مثال و -ی، استراحتگاهیتسهیالت-تولیدي، خدماتی˚سکونتی، اقتصادي

پردازد و همچنین، روابط اقتصادي سکونتگاههاي روستایی و انواع تصویر و نقشه می
 . هاي تولید زراعی در جهان و ایران را بررسی نموده استشیوه

در فصلهاي ششم و هفتم، به مبانی و سیر تاریخی روابط شهر و روستا و انواع مدلهاي 
ریزي و توسعۀ روستایی، تاریخچۀ ط شهر و روستا پرداخته و سپس به مقولۀ برنامهرواب

ریزي در کشورهاي پیشرو، اهمیت و ضرورت آن و مفاهیم و اهداف توسعه جهانی برنامه
 . روستایی را مورد بررسی قرار داده است

 جمع بندي و نتیجه گیري
عنوان ستونهاي اند که بهپیدا کردهدر دنیاي بزرگ دانش همواره انسانهاي سترگی ظهور 

محکم فکري در آن دانش و آغازگر راهی هدفمند و همچون چراغ راهی در مسیر رسیدن به 
 . اندبوده علمیاهداف 

در تعریف، معنا و مفهوم جغرافیا در طول سالیان گذشته، جغرافیدانان مطالب متعددي 
در طول این سالها، در حوزة دانش . یا دارداند که نشان از پویایی دانش جغرافرا بیان داشته

اند و هرکدام به سهم خود، به غناي این اند و رفتهجغرافیا دانشمندانی بس اثرگذار آمده
اند و ضمن ارج نمودن و پاس داشتن تالشها و خدمات آنها، از همه آن عزیزان افزوده دانش

 . سپاسگزاریم
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جغرافیایی ایران با فردي آشنا شد که از  سال گذشته، انجمن 45در این بین، در طول 
شمسی) همواره  50و اوایل دهۀ  40اواخر دهۀ ( همان نخستین دوران دبیرستان و دانشگاه 

وي به عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه ملی . نظیر داشتدر جستجوي علم و دانش شوقی بی
ۀ جغرافیا در دانشگاه شهید بهشتی تهران) موفق به دریافت بورسیه دکتري در رشت( ایران

شمسی، پس از اخذ دکتري و فوق دکتري،  60بنابراین، در اوایل دهۀ . ماربورگ آلمان شد
استاد از . نام دکتر عباس سعیدي آشنا شداي علمی و درخشان بهجامعه دانشگاهی با چهره

ی همان نخستین حضور خود در جامعۀ دانشگاهی، واقعا دغدغه رسیدن به توسعه و آبادان
 . کشور عزیز ایران را داشت

هاي جغرافیایی را کامال علمی آموخته بود و حاال آمده بود، تا ضمن استاد مفاهیم و واژه
نمودن دانش جغرافیا در حل مسایل و مشکالت بشر، جایگاه دانش جغرافیا را در کاربردي

 . سنج بودبین سایر علوم ارتقا دهد و در این راه بسیار حساس و نکته
پژوهش و نوشتن مقاالت متعدد نمود که طرحهاي پژوهشی بسیار  بهر این راه، شروع د

استاد در سال . کاربردي و اجرایی را در محافل علمی و اداري کشور به یادگار گذاشت
را  "مبانی جغرافیاي روستایی"با پیشنهاد انتشارات سمت، کتاب کم حجم و پر مغز  1375

 . جامعه دانشگاه معرفی نمودبه رشته تحریر درآورد و به 
استاد در این کتاب سعی کرده، ضمن بیانی شیوا، قلمی رسا و در عین رعایت پیوستگی 

ایشان در این کتاب به . هاي جغرافیایی را تحلیل نمایدمطالب، در چارچوب سیستمی پدیده
-مکانی نمایند و مباحثطرزي فنی و علمی، شالوده و مفاهیم اساسی جغرافیا را مطرح می

 ˚پویش ساختاري "در واقع، ردپاي نظریۀ جدید . کنندفضایی را بسیار پر محتوا تبیین می
را که شالودة نظري و رویکردي دکتر سعیدي در دانش جغرافیا و مبدع آن  "کارکردي
ایشان با نوشتن مقاالت متعدد و راهنمایی پایان . کرد پیداتوان در این کتاب است، می

 . اندهاي دانشجویی، این رویکرد را در بین جغرافیدانان جا انداختههها و رسالنامه
 استاد در این کتاب به آرامی ذهن خواننده را به سمت تحلیل سیستمی در جغرافیا

اي را انسجام برد و با نظم ساختاري که به کتاب داده، چارچوب ذهنی هر خوانندهمی
سال از چاپ نخست آن  22ز که بیش از این کتاب در طرح مباحث فضایی هنو. بخشدمی
شک در بی. گرددگذرد، به عنوان یک منبع غنی علمی جغرافیایی دراین باره تلقی میمی

شود و این مطلب جدیدي درك می -صفحه نخستین 10 بویژهو  -هر بار مطالعۀ این کتاب
به بنده اذعان اند، موضوع را بسیاري از دوستان و عالقمندان که کتاب را مطالعه نموده

 . اندداشته
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با دیدي یکپارچه و سیستمی به  مبانی جغرافیاي روستایی سخن پایانی این که کتاب
ریزي روستایی) و برنامه( مقولۀ دانش جغرافیا، کاربردي نمودن این دانش، جغرافیاي توسعه

م که بسیار از نگاه عمیق و دقیق پروفسور سعیدي سپاسگزاری. هنوز تازگی خود را دارد
هاي جغرافیایی را به ما آموخت و معلم و آموزگاري بس پدیدهو نگاه به فکرکردنچگونگی 

خواهم و امیدوارم همه از پروردگار توانا می. بزرگ، توانا و تاثیرگذار در دورة تحصیلم بود
را براي ایران و جامعۀ علمی و جغرافیایی پایدار  گرانمایهاستادان و بویژه این دانشمند 

 . ایدون باد. گهدارد و همواره، تندرست، سربلند و شاد باشدن
 



 

 ورزي مستدام در حوزة جغرافیاي انسانیروایت یک اندیشه

 با سیري در آثار و دستاوردهاي دکتر عباس سعیدي

 1ساره کفایی

اگر موفقیت مردان بزرگ، مرهون همراهی زنانی بزرگ بوده است، زنان نیز براي "
آید بسیار بیشتر از آنچه بچشم می -هاي مردانبه حمایتها و باورمنديموفقیت و سربلندي 

واسطۀ سالها تالش دانم، نه بهدکتر عباس سعیدي را از جملۀ این مردان می. نیازمندند -
هاي هاي علمی، بل به پشتوانۀ سالها حمایت و باورمندیشان به توانمنديوقفه در عرصهبی

اصیل انسانی در این  هايآموزهپاسداشت سالها تحصیل به رسم شاگردي وبه. زنان ایران
. کنمها را به آستان بلندشان تقدیم میترین سپاسگزاريترین درودها و شایستهمکتب، عالی

طلبی براي تمامی جوامع انسانی در خواهی و برابريانسانی فرزانه، که همواره منادي عدالت
 ". عرصۀ فضایی بوده است

مندي از گسترة که امکان ادامۀ تحصیل در دانشگاههاي معتبر جهان و بهرهبراي آنهایی 
هاي تخصصی و مطلوبشان میسر نبوده است، نظران و دانشمندان در رشتهدانش صاحب

اندوزي در پیشگاه حضور در دانشگاههاي بزرگی، همچون دانشگاه شهید بهشتی، و دانش
بدیلی است، تا با اقبالی بلند و فرصت بی استادان گرانقدري، همچون دکتر عباس سعیدي،

بیکران این دانشمندان، به تنومندي پیکرة دانش خود افزوده، با درك  دانشگیري از بهره
پیوندي و آمیختگی نام هم. جویی نمایندمسائل و نامالیمات اجتماع، براي حل آنها، چاره

تعهد، نظم، جدیت، دکتر عباس سعیدیبا صفات معنادار و ارزشمندي، چون تخصص، 
هاي سطحی این محورهاي برجستگی هرچند ما را از بازگویه. . . سنجی، تیزبینی و نکته

اي دورتر، زیربناهاي فکري متصف به چنین صفاتی ما را به اما، در نقطه. کندمینیاز بی
فیایی هاي جغراها و رهیافتخواند: ضرورت بازخوانی اندیشهچالشی بزرگتر و عمیقتر فرا می

انداز، مطالعات از این چشم. بر آثار مطالعاتی و پژوهشی ایشان این استاد اندیشمند، با تکیه
 و پژوهشهاي دکتر سعیدي از دو جنبه قابل تأمل و بررسی است:

هاي ها و دغدغهها و موضوعات جغرافیایی یا در واقع، دلمشغولیمروري بر دستمایه. 1

                                                 
 ریزي روستایی، دانشکدة علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی دانشجوي دورة دکتري جغرافیا و برنامه -1
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، با تاکید بر مسائل مبتالبه دانش جغرافیا در ایران، به طور ایشان در حوزة جغرافیاي نوین
هاي سکونتگاهی، به طور خاص، که در مواردي به شرح زیر عام، و تنگناها و معضالت حوزه

 اند:نمود یافته
هاي بومی، از دانش بومی گرفته تا سنتها، منابع، ها و داشتهتامل و تاکید بر اندوخته

قاالتی همچون: نقش مدیریت سنتی در تولید فضاي پایدار روستایی، در م( ...فنون بومی و 
گیري آبیابی سهم ایرانیان در برپایی تمدن سکونتگاهی، نقش کارگاههاي شیرپزي در شکل

 ؛ )... جریانهاي فضائی، چشم انداز چاه، چشم انداز قنات یک بررسی تطبیقی و 
یی با تبیین عوامل و نیروهاي هاي جغرافیاتدقیق در سیر تحول و دگرگونی پدیده

فضایی  -در مقاالتی همچون: نقش پیوندهاي کالنشهري در تحول کالبدي( .اثرگذار
کارکردي فضاهاي روستائی در ایران و اثرات آن بر  -روستاهاي پیرامونی، تحوالت ساختاري

تصادي، توسعه بافت در نواحی روستائی، دگرگونی روابط شهر و روستا با تاکید بر توسعه اق
ناپایداري سکونتگاهی و تحول کارکردي مسکن روستائی، نقش عوامل و نیروهاي درونی و 

 ؛ ) ...فضایی سکونتگاههاي روستایی و  -بیرونی در روند دگردیسی کالبدي
ها و سیاستهاي ریزان در اتخاذ تصمیمتاکید بر لزوم بازاندیشی سیاستگذاران و برنامه

اي منتج ها و طرحهاي عمرانی و توسعهها، همراه با نقد برنامهاي و تحولی سکونتگاهتوسعه
در مقاالتی همچون: پیوستگی توسعه و امنیت در ( از پژوهشهاي میدانی در سراسر کشور

مناطق مرزي: جستاري مفهوم شناسی، تحلیلی بر طرح ایجاد نواحی صنعتی در ایران، نقش 
سازي مساکن روستایی، جایگاه  آفرینی تسهیالت مالی مسکن در نوسازي و مقاوم

اي، نقش ریزي سرزمین، حکمروایی آب و توسعه منطقهروستاهاي کوچک در برنامه
هاي عمرانی دولت در تثبیت جمعیت روستایی، نگاهی به فراز و فرود گذاريسرمایه

اقتصادي  -هاي عمرانی درتوسعه اجتماعیدي روستائی، اثربخشی طرحها و پروژههاطرحهاي
 )؛ ... تگاههاي روستایی و سکون

کارکردي نواحی جغرافیایی کشور و تاکید بر  -شناخت مشکالت و تنگناهاي ساختاري
هاي متناسب با شرایط متنوع و متفاوت جوییلزوم مشارکت فعال جغرافیدانان در چاره

در مقاالتی همچون: ساماندهی سکونتگاههاي روستائی: از اندیشه تا عمل، ( سرزمینی
کارکردي: رویکردي  -شهري از اندیشه تا عمل، پویش ساختاري -گی توسعه روستاییپیوست

 )؛ ... ریزي فضایی و بدیل در برنامه
اي دار در دانش جغرافیا و اهتمام در رفع پارهنقد، اصالح و بازتعریف برخی مفاهیم ریشه

در ( یایی کشوراز کاستیها و ایرادات متدولوژیک، فلسفی و محتوایی در پژوهشهاي جغراف
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فضایی، کاربرد جغرافیا یا  ˚مقاالتی همچون: مفاهیم بنیادین در برنامه ریزي کالبدي 
 . ). . . جغرافیاي کاربردي و 

 هاي گوناگون:  سیر مطالعاتی و نحوة ارائه دستاوردهاي علمی و پژوهشی در حوزه. 2
شناسی به یادي و معرفتهاي بنارائۀ آثار مطالعاتی و پژوهشی در سیري تکاملی از حوزه

در آثاري همچون: ( .خورشیدي 1390تا  1360گرایانه، از دهۀ هاي کاربردي و عملحوزه
سازي، کاربرد جغرافیا یا مالحظاتی در قضیه ماهیت و قلمرو علم جغرافیا، مدل و مدل

ي ) نظامها70و  60هاي دهه( ...جغرافیاي کاربردي، درباره مفهوم جغرافیاي اجتماعی و 
مثابه جوهرة مطالعات جغرافیایی، محیط، فضا و توسعه: بحثی در ضرورت توسعه فضایی به

) و 80ي دهه( شهري، فضاي اجتماعی راهبري عمومی و جنسیت -یکپارچه روستایی
فضایی، پیوستگی توسعۀ  -کارکردي: رویکردي نظاموار در مطالعات مکانی -پویش ساختاري

 خورشیدي)؛  90دهه ( ...هاي روستایی و هشهري در قالب منظوم -روستایی
کارکردي نظامهاي  -علم شناخت ساختاري"عنوان ارائۀ تعریف از علم جغرافیا به

کارکردي  -پویش ساختاري"و رویکرد مطالعاتی منطبق بر این تعریف، یعنی  "فضایی
 بر اساس سالها مطالعه و پژوهش میدانی در نواحی مختلف کشور؛ "نظامهاي فضایی

کارکردي) در مناطق  -پویش ساختاري( وارسی و بازآزمایی رویکرد مطالعاتی پیشنهادي
در آثاري ( مختلف کشور و استوارسازي این دستاورد علمی بر بنیادهاي تجربی و عینی

کارکردي فضاهاي روستایی در ایران و اثرات آن بر توسعه  -همچون: تحوالت ساختاري
اي: مورد پویش ساختاري کارکردي در مطالعات منطقهبافت در نواحی روستایی، وارسی 

 . . . بجنورد) و ( کاشان) و راز جر گالن( بیدگل -مطالعات تطبیقی نواحی آران
ورزي انسانهایی که هر همتایی است در قدردانی از اندیشه این بزرگداشت، فرصت بی

دغدغه اصیل و ماندگار آنها  اند، اماچند از تاریخ، فلسفه، روش و فنون علم خود غافل نمانده
انتقال مهمترین مباحث نوین دانش خود به نسلهاي بعدي و انگیزش حس مشارکت و 

دکتر عباس سعیدي در زمرة . اشتیاق آنها در حل مسائل بنیادي اجتماع خویش بوده است
استادي که رسالت معلمی خود را تربیت نسلی از جغرافیدانان . چنین اندیشمندانی است

ها و منظور گریز و خروج از نابرابرياند که روشنگري علمی را وظیفۀ خود دانسته، به دمی
 . کننداندیشی میحل مسائل مبتالبه جامعه ارائه طریق و چاره

1397مهرماه 



 

 



 

 
 
 

 بخش چهارم
 1مقاالت اهدایی به استاد

                                                 
و سپس  رساند که ترتیب و چیدمان مقاالت، ابتدا نویسندگان مستقلبه استحضار همکاران ارجمند و فرزانه می -1

 مقاالت مشترك  آورده شده است 



 



 

 هايِ ترویجینقشِ آموزش 1بازپردازيِ

 2ي روستائیهاونتگاهسکدر بهسازي بافت و مقاوم سازي

 3اسماعیل شهبازيدکتر 

 چکیده
ها، محلّی براي تمرکز، نگهداري سکونتگاه روستائی، افزون برجایگاه استقرار انسان

که یک سکونتگاه چنانهم. کشاورزي استآالتومرمت و راه اندازي اسباب و ابزار و ماشین
یمیائی کشاورزي و نیز محل تبدیل و روستائی محل نگهداري بذور و سایر موادّ حیاتی و ش

سکونتگاه ها، در یک و باز هم افزون بر این. باشدو دامی هم میهاي زراعیانباشتن فراورده
ها و ماکیان غیر از اعضاء خانوار، موجودات زندة دیگري نیز چون چارپایان، دامروستائی، به 

اده می شوند که آنها نیزبه و حتی آبزیان و زنبور عسل و کرم ابریشم نیز پرورش د
روز، تغذیه شوند و در امنیت و آرامش بیاسایند و در فرایند باید در شبانهها، میانسانمثابه

 . تکثیر و تولید خود بسر ببرند
يِ مردم هاي معلوماتی و مهارتی عامهکه موضوع افزایش توانمندياینو امروزه، نظر به 

اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک راهبرد اساسی ي روستائی در فرآیند توسعه
هاي مورد هاي آموزشی موردنظر براي افزایش معلومات و مهارتپذیرفته شده است، برنامه

ي بهسازي بافت و ساخت و ساز و مقاوم سازيِ ابنیۀ هاِ داوطلب در زمینهي روستائیانعالقه
 . گیردهاي متنوع را در بر میف در زمینههاي مختلروستائی، طیف وسیعی از موضوع

هاي مربوط به بهسازي بافت و ساخت و ساز و مرمت و موضوع آموزشِ دانش و مهارت 

                                                 
نتایجِ حاصل از پروژه پژوهشی اجراء شده براي معاونت عمران روستایی بنیاد مقاله با استناد بهاینمحتوايِ  -1 

ي نقشِ آموزش و ترویج در مقاوم سازيِ ابنیه«بازپردازيِ مقالۀ:  هجینت در ، و1380ماهمسکنِ انقالب اسالمی از آبان
، گروه علوم آبادانی 1385ماه، ارائه شده به نخستین همایش مقاوم سازيِ ابنیۀ روستائی، اردیبهشت»ائیروست

 شده است. زیرابِ سوادکوه، تدوین شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی در پردیس ي معماري وروستاهاي دانشکده
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 ي روستائی، عمدتاً بخشی تفکیک ناپذیر از کارکرد و و ظایف طبیعیسازيِ ابنیهمقاوم
است که روستائیان براي و این به عبارتی ساده تر، به این مفهوم . هرخانوار روستائی است

هاي پیشرفته و مناسبِ روز در جریان ساخت و ساز و مرمت و کسب معلومات و مهارت
 . هاي مناسب و پایدار برخوردار گردندباید از آموزشناچار میمقاوم سازي ابنیۀ خود، به 

اده آشنائی به اصول سادة ساختمان سازي و بهسازي بافت، آگاهی به نحوة تهیه و استف 
هاي الزم براي نگهداري و مقاوم سازي از مصالح ساختمانیِ مناسبِ هر محل وکسب مهارت

ونوسازي هاي الزم براي بازسازي ابنیۀ مورد استفاده و سرانجام، کسب معلومات ومهارت
باید درشمار میهائی هستندکه ومحوطه سازي ابنیۀ روستائی درمجموع، ازجمله مقوله

. نیاز براي آموزش روستائیان مورد توجه نظام آموزشی ترویج قرارگیرندهاي مورد برنامه
هاي آموزشی در واهداف و روشو اصول به ارکان مقاله، ضمن اشاره  مبنا در اینبراین

سازيِ ابنیه ترویج، براي ایجاد یک نظامِ آموزشیِ مناسبِ بهسازي بافت ومقاوممکتب
-هايِ ترویجی دربهسازي بافت و مقاوم سازينقشِ آموزش تبیینِ روستائی، به اجمال به

هاي ترویجی در فرایند نوآموزي و هاي هدف و شیوهمعرفی گروهي روستائی و هاسکونتگاه
 . استبازآموزي مخاطبان روستایی پرداخته شده

 مقدمه
 مسکن براي زندگی درآرامش و امنیت جسم و جان، در شمار نیازهاي اولیه و حقوق 

رو، کوشش مسکن مبناي پیوند خانوار به سرزمین و از این. طبیعیِ هر فرد در هرخانوار است
بر مبناي همین پیوستگی طبیعی است که . ي این پیوند استدر آبادانی آن هم، ثمره

وتملّک و به ي تعلّق خاطر و نتیجتاً، انگیزة تصرّفسکونت در زیرِ هر سرپناهی، مقدمه
 . وآینده استود وضع آن سکونتگاه درحال هم، بهبآندنبال

یک سکونتگاه مناسب، یک ویژگی فطري است که در تالش بشر براي دستیابی به
ها و غارهاي طبیعی آغاز و تا در شکاف بین صخره گزینی انسانروزگاران کهن از مسکن

امیده و در ي از مصالحِ بومی انجهاي ساده با استفادهقرون وسطی، به ساخت و ساز کلبه
ي مورد نیازِ وي به تنها سکونتگاه که تمامِ ابنیههاي بشري، نهقرون اخیر نیز با توسعه تمدن

 . استهاي امروزینِ خود در آمدهصورت
یابی عمدتاً به قصد سنگرگزینی در مقابل تعرّضِ هاي اولیه براي مسکنانگیزة انسان 

و سرما وگرما و  جويدر امان ماندن از عوارضرقیبان، مصون ماندن از تهاجم جانوران و 
و حال آنکه امروزه، بشر در انتخاب و ساخت و ساز و . استهاي موسمی بوده بارندگی

 . هاي متعدد دیگري را، افزون بر موارد مذکور مدّ نظر داردي خود، انگیزهسازيِ ابنیهمقاوم
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ها مشترك است، ي انساناگرچه براي همه هاي نوظهور در تأمین ابنیه،گونه انگیزهاین 
هايِ متنوعی هاي مختلف، از ویژگیهاي روستائی در مناطق و اقلیمولی در بین گروه

هاي گزینش و ساخت و ي بارزترین ویژگی جهان شمول در روشاز جمله. برخوردار است
ائی در مقایسه با توان درمقتضیات و الزامات زندگی روستسازِ سکونتگاه روستائی را می

 . زندگی شهري مالحظه کرد
عملیاتی » ستاد « یا یک» مقرّ«ي یک سکونتگاه براي خانوارهاي روستائی به منزله

مسکن، محلِّ استقرار عنوانِ مأوا و که بهبرایندر چنین خانوارهائی، سکونتگاه افزون . است
ولی در عینِ حال، مرکزیتی  اعضاي خانوار براي آرامش و استراحت در ساعات فراغت است

 . آیدبراي تصمیم گیري و تقسیم کار بین اعضاي خانوار نیز به شمار می
اندازي افزون براین، یک سکونتگاه روستائی محلّی براي تمرکز، نگهداري و مرمت و راه

که سکونتگاه روستائی همچنان. اسباب و ابزار و ماشین آالت و دیگر لوازمِ کشاورزي است
لِّ نگهداريِ بذور و سایر مواد حیاتی و شیمیائی کشاورزي و نیز، محلِّ تبدیل و انباشتن مح

ها در یک سکونتگاه روستائی، به غیر و باز هم افزون براین. هاي زراعی و دامی استفراورده
ي دیگري نیز چون چارپایان، دامها و ماکیان و حتی آبزیان و از اعضاء خانوار، موجودات زنده

باید ها، میشوند که آنها نیز به مثابه انسانبور عسل و کرم ابریشم نیز پرورش داده میزن
چند وعده در شبانه روز تغذیه شوند و آب بیاشامند و در امنیت و آرامش بیاسایند تا در 

 . فرایند تکثیر و تولید قرار گیرند
ه و یا به عبارتی بدین ترتیب مالحظه می شود که در گزینش و ساخت و ساز سکونتگا

بردند، و افزون بر هاي اولیه به کار میمسکن روستائی، مضاف بر مالحظاتی که انسان
هاي متعدد و متنوع دیگري نیز وجود دارند که يِ مسکن شهري، ویژگیکارکردهاي امروزه

 . تي توفیق در تداوم زندگی تولیدي در واحدهاي زراعی در روستاهايِ امروزین اسالزمه
هائی که تدریجاً هاي روستائی همواره با پیشرفتهاي متعدد و متنوع سکونتگاهویژگی 

آیند در حال تغییر است و این نشان هاي نوین در کشاورزي پدید میدر کاربرد فناوري
تواند متأثّر از پذیرش و کاربرد دهد که ساخت و سازهاي روستائی نیز، همواره میمی

من باب مثال، پذیرش و به کارگیري ماشین آالتی . ین در کشاورزي باشدهاي نوفناوري
مثلِ تیلر و کلتیواتور، تراکتور و بذرافشان و دروگر و دیگر ابزارآالت ماشینی از این دست، و 

هاي بهداشتی و نیز، نصب تأسیسات تی به اصطبلنّهاي سها و طویلهآغل یا تبدیل
هاي کارگیري روشنی مجموعاً، در فرآیند پذیرش و بهشیردوشی و فراوري محصوالت لَب

هاي ساخت و ساز نوین زراعت و دامپروري، مقدمتاً اعمال تغییرات و تحوالتی را در روش
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ي ممکن و مقدور، طلبد که خانوارهاي روستائی، به هر شکل و اندازهي مربوط میابنیه
 . باشندناگزیر از پذیرش آنها می

ع و تعدکند که د کارکردهاي سکونتگاه و یا به عبارتی مسکن روستائی، حکم میتنو
 کارگیري اسباب و ابزار و ماشین آالت جدید کشاورزيي بهاسلوب علمی و فنّی الزمه

برداري از زراعی و دامی) در ساخت و سازهاي مربوط رعایت شود که اگر نشود، بهره(
حاصل کشاورزي کم حاصل و یا حتی، بیهاي مربوط در جریان توسعه سرمایه گذاري

 . خواهد ماندباقی
هاي مختلف ساختمان سازي با هاي مجرّب در رشتهمندي از مهندسان و تکنیسینبهره

ي ي رعایت اصول و موازین ساخت و سازِ ابنیههاي کشاورزي، الزمهفعالیتبهآگاهی اصولی 
اگر چه امکان آموزش و پرورش چنین . هاي متنوع و متعدد استروستائی با کارکرد

توان فراهم نمود، ولیکن امکان به کارگیري هايِ داخل کشور مینیروهائی را در دانشگاه
میلیون خانوارهايِ روستائی و عشایريِ  5چنین نیروهائی در سطح وسیع و براي نزدیک به 

و در این میان . نی استپراکنده بر گسترة این سرزمین، براي هر دولتی نه مقدور و نه عقال
اي جزء آموزش اصولِ بهسازي و ساخت و ساز به روستائیان داوطلبِ فراگیري باقی چاره
 . ماندنمی

ي ي اخیر در آموزش اصول و فنون ساختمان سازي و مرمت ابنیهتجربیات چند دهه
اکی از روستائی در برخی از مناطق و به خصوص در مناطق زیان دیده از سیل و زلزله ح

منتهی . باشدهاي نوین خود میکاربستن آموختهآمادگی روستائیان براي فراگیري و به
باید در نظر داشت که امر آموزش روستائیان براي سازندگی و آبادانی در دراز مدت به می

هاي زا و تعهدآفرین است که انجام آن در قالب روشخودي خود کاري مشکل و مسئله
مؤسسات ذیربط، آن هم براي روستائیان، هرگز با توفیقِ کامل قرین  متداول آموزشی در

 . استنبوده
ریزي یک نظام آموزشی متناسب، با بهره ي اخیر بنیاد مسکن براي پیتجربه دو دهه

کار گیري نظام آموزشی ترویج دهد که با بهگیري از مکتب آموزشی ترویج، این نوید را می
هاي روستائی را سازيِ سکونتگاهي بهسازي و ساخت و مقاومتوان اصول و فنون عمدهمی

هاي کشاورزي به روستائیان هاي هر اقلیم و در رابطه با هر یک از حرفهمتناسب با ویژگی
خانوار در هر  ها در شرایط اختصاصی هرآموزش داد و آنگاه شاهد و ناظرکاربرد آن آموخته

 . تی آن ساخت و ساز را هم گواهی نمودي مربوط بود و درسروستا و در هر حرفه
سازيِ بناهائی چون انبار، اصطبل، باید به اصول ساخت و مقاومامروزه فرد روستائی می
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هاي برق و آب و برداري ازشبکههانگار، ومرمت ونگهداري وبهرهآخور، آبشخوار، مرغدان و
باید به اصول ساخت و میحال، برخی از روستائیان و در عینِ. فاضالب آشنائی پیدا کند

بندان و کشی، تسطیح ساده اراضی، احداث بندسار، حفرِآبسازهاي صحرائی مثل کانال
اشتغاالت همین روستائیان ممکن . احداث استخرهاي خاکیِ پرورش ماهی آگاهی یابند

کرم هاي نگهداري و تلمبار براي پرورشاست ایجاب نماید تا آنان به ساخت و ساز اطاقک
ي پرورش قارچ خوراکی نیز هاي سادههاي استقرار زنبور عسل و یا سالنیشم، و یا جایگاهابر

باید ها مضاف بر اصول و موازینی است که خانوار روستائی میي اینهمه. مبادرت نمایند
امروزه براي ساخت و ساز محلِّ استقرار خود شامل اطاق پذیرائی، اطاق خواب و کار، 

هاي بهداشتی و محوطه سازي و ایجاد فضاي سبز و سرویس آشپزخانه، انبار
 . خود، فراگرفته باشديخانهدرون

شودکه در شرایط اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی حاکم برجوامع بااین مقدمه روشن می
هزار روستا و مزرعه و مکانِ روستائی بر  65روستائی، و با توجه به پراکندگی متجاوز از 

مقدور و میسر نخواهد بود مگر اینکه اعضايِ داوطلب  آرمانین، نیل به ایني این سرزمپهنه
روستائی بر مبناي یک نظام تعریف شده به فراگیريِ اصول و موازینِ متناسبِ این امور 

سازي و آبادانی شان عامل و مباشر ساخت و مقاومهايبپردازند و خود با اعضاي خانواده
 . دشان باشنهايِ روستائیخانه

 طرح مشکالت و مسئلۀ محوري 
سازيِ بناهايِ شخصیِ متداول در مناطق مشکل اساسی در فرآیند ساخت و مقاوم 

اتفاق رؤسا و اعضاي مستعدّ کار درخانوارهاي که اکثریت قریب بهروستائیِ ایران در این است
اخت مسکنِ خود و ـ کاربرديِ الزم و کافی براي س روستائی فاقد مهارت و اطّالعات علمی

کمک به بهسازي بافت روستايِ مربوط، متناسب با تغییرات وتحوالت فنّی وتکنولوژیکی در 
 و این مشکل اساسی هم طبیعتاً، مشکالت تَبعی زیر را بدنبال دارد:. باشنددنیاي امروز می

عی هاي الزم و کافی در برابر حوادث طبیبناهاي روستائی به طور کلّی فاقد مقاومت 
 . باشندسیل و زلزله و رانش و لغزش و خیزش زمین می

هاي اولیه براي گسترش و و بهسازي بافت روستا نه تنها پیش بینی دراحداث سکونتگاه 
-آیدکه برايِ عملیات امداد و نجات در مواقع بروزِ حوادثینمیعملبه آتیهايتغییر و تحول

اي براي توسعۀ بافت روستا گونه طرح دوراندیشانهچوزلزله نیز هیسوزي وسیلچون آتش 
 . شوددرنظرگرفته نمی

هاي روستایی از مصالح مقاوم و متناسب محلی استفاده بهینه به در احداث سکونتگاه 
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 . آیدعمل نمی
هاي متنوع در امور زراعی ودامی، از اسلوب فنّی و در احداث بناهايِ داراي کاربري

 . شودساختمان و طرّاحی و بهسازي بافت مناسب روستا، استفاده نمی متناسبِ معماري
در احداث ابنیه و بهسازي بافت روستا مالحظات افلیمی دربارة نزوالت آسمانی وگردش 

هاي خدماتی آب و فاضالب و دیگرشبکههاينورِطبیعی وفضايِ الزمۀ شبکههوا و تأمین
 . شودرعایت نمی

ترافیک) و راه ( هسازي بافت روستا اسلوب مربوط به امور حمل و نقلدر احداث ابنیه و ب
 . شودهاي مختلف رعایت نمیهاي سریع و آسانِ دسترسی به بناهايِ دارايِ کاربريو روش

در احداث ابنیه و گسترش بافت روستا مالحظات مربوط به محوطه سازي و ایجاد فضاي 
 . گیردنمیسبزِ خصوصی و عمومی مورد مالحظه قرار 

در احداث ابنیه و گسترش بافت روستا مالحظات مربوط به حفاظت از محیط زیست و 
 . گیردها، دفع ضایعات و فاضالب و یا بازیافت آنها مورد توجه قرار نمیمقدمتاً دفن زباله

بافت روستا مالحظات مربوط به حفظ، احیاء، توسعه و در احداث ابنیه و گسترش 
 . گرددمناسب از منابع طبیعی تجدید شونده در حریم روستاها رعایت نمیبرداري بهره

در احداث ابنیه وگسترش بافت روستا مالحظات مربوط به رعایت معابر عمومی وحقوق 
هاي طبیعی و رفت و دفع فاضالب» کف و بر« ي مردم و نیز موازینِارتفاقی و حقوق عامه

 . گیردمومی مورد توجه قرار نمیوآمد و توقف وسایل نقلیه در معابر ع
ترین مشکالت تَبعی عدم آگاهی روستاییان از اصول و ي باال، عمدهموارد ده گانه 

 يسازيِ ابنیهساخت و مقاوم وسازي محیط درفرآیند گسترش بافت آمادهموازین مقدماتی
ها منتهی به یک آبادانی روستا عمران وجریانِ مشکالت در بررسیِ این. است روستایی

 : است کهشود وآن اینمسئلۀ محوري می
آن، با استفاده از در مقام دفع و رفع این مشکل اصلی و مشکالت تَبعیتوانچگونه می 
 آموزشی ترویج اقدام کرد؟ هايروش

درکشور، همواره به صورت یک مسئلۀ محوري  ي عمرانیاین موضوع ازآغاز هر برنامه
کوشد تا راه و رو، این مقاله میاز این. باشدها و نهادهاي ذیربط بوده و میي ارگانبراي همه

روش مناسب و عملی و امکان پذیري را براي حل این مسئلۀ محوري بیابد و با شفافیت 
 . الزم وکافی پیشنهاد نماید

 هاي بررسی مسئلۀ محوري ضرورت
توان براي دفع است که چگونه می در باال اشاره شد که مسئلۀ محوري در این مقاله این 
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و رفع مشکل اساسی عدم آگاهی اکثریت قریب به اتفاق رؤسا و اعضاي مستعدّ کار در 
هاي آموزشی ترویج را به خدمت گرفت و نتیجتاً، از اطّالعات خانوارهاي روستایی، شیوه

وستا و ساخت و علمی ـ کاربردي و فّنی الزم وکافی براي طرّاحی مقدماتی و بهبود بافت ر
ي روستایی بهره جست؟ بررسی ژرف این مسئله از این بابت بسیار ضرورت دارد ساز ابنیه

هاي که مخاطبان یا گروهمستعدّ کارهاي ساختمانی که از یک طرف در رابطه با اعضاي
 شود که:هدف این مقاله هستند، مالحظه می

یی از سواد فنّی الزم براي طرّاحی خیلی از اعضايِ مستعدّ کار درخانوارهاي روستا 
بهره و یا ي خود بیسازيِ ابنیهمقدماتی و بهسازي بافت روستا و امورساخت و ساز و مقاوم

که اغلب، سازنده یا تعمیرکاِر بناهاي شخصی خود و ناظر بر امور تغییر اند در حالیکم بهره
 باشند، وو گسترشِ بافت روستا می
اق اعضاي مستعدّ کار در خانوارهاي روستائی داراي مشاغل و اکثریت قریب به اتّف

می باشند و لذا مهارت ) زراعی ودامی( اي مشخّص در امور کشاورزيهاي حرفهمهارت
ي خود را جزو و بهسازي بافت وساخت و ساز ابنیهي مصالح و طرّاحی آموزي براي تهیه

تصادي و اجتماعی الزم براي فراگیري هاي اقحرفۀ اصلی خویش تلقی نکرده و از انگیزه
 اند، و نیزهاي مورد نظر در این زمینه بی بهره و یا کم بهرهفنون و مهارت

هاي آموزشی ترویج در این مقاله عمدتاً مشتمل بر بزرگساالن روستائی مخاطبان برنامه
کسب هاي مختلف کشاورزي، آمادگی الزم و کافی براي هستند که بعلت درگیري در حرفه

هاي نوین در یک رشته فنّی دیگر را ندارند و در خیلی از موارد، خود را مستعدّ آموزش
 کههاي الزم و کافی برخوردار نیستند، و باالخره ایندانند و از انگیزهها نمیگونه آموزشاین

اي روستائیان به طور اعم و بزرگساالن روستائی به طور اخص در حدّ قابل مالحظه
شان بوده و بدین سبب، آموزش بزرگساالن ی به تجربیات گذشته خود و پیشینیانمتّک

-ها میهايِ نوین و نوآوريپدیده» نوناپذیريِ« و یا » دیرپذیري« روستائی همواره توأم با
 . باشد
ها و نهادهاي از طرف دیگر، فرض براین است که در رابطه با وظایف دولت و یا ارگان 

وسعه و عمران و آبادانی روستاها ـ مثالً بنیاد مسکن ـ بررسی براي دفع و عمومیِ مسئولِ ت
 : رفع این مشکل اساسی از این باب ضرورت داشته باشدکه

باشد تا به روند دیرپا ولی ناموفق  نهاد مسئول عمران روستائی اراده کرده
گذاري در سرمایه هاي فیزیکی سنگین در توسعۀ روستائی پایان دهد و راهبردگذاريسرمایه

ي باشد که مسئله آموزش و پرورش نیروي انسانی را برگزیند و از این رو، ضرورت داشته
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 . محوري مورد نظر از ابعاد مختلف مورد بررسیِ ژرف قرارگیرد
هاي مربوط به بهسازي بافت و ساخت و ساز و هاي هدف روستائی در زمینهآموزش گروه

ي ي نو است و بدین لحاظ داراي کمترین سابقهایی یک برنامهي روستسازيِ ابنیهمقاوم
از این رو، طبیعت . باشدي علمی و عملی در مناطق روستائی در داخل کشور میتجربه

هاي بهسازي ي آموزش و پرورش منابع انسانی و آن هم در فعالیتسرمایه گذاري در زمینه
طلبد که مسئله محوريِ مبناي این هاي روستائی، میبافت و ساخت و ساز سکونتگاه

 . ي آموزشی مورد بررسی ژرف قرار گیرد برنامه
هاي ترویجی براي آموزش بهسازي بافت و مهارت آموزي آغاز و تداوم اجراي برنامه

ي عمرانی پنجساله، عمالً هاي روستایی در هر برنامهسازيِ سکونتگاهساخت و ساز و مقاوم
أمین و تخصیص اعتبارات مربوط به توسط نهادهاي قانونگذار و ها و تدر گرو تصویب طرح

هاي مشخّص هر برنامه ي خود در گرو نیل به هدفباشد که این هم به نوبهسیاستگذار می
و از این رو، . ي مربوط استهاي تکوینی و نهائی برنامهي اعمال ارزشیابیدر نتیجه

ي نماید که مسئلههاي ترویجی ایجاب میمهمقتضیات فرآیند طرح و اجرا و ارزشیابی برنا
هاي ي اساسی هر یک از طرحي خود مسئلهمحوري در این مقاله که در واقع و به نوبه

باشند، به صورتی موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد که این هاي مربوطه نیز میاجرائی برنامه
 . هم حاکی اهمیت و ضرورت بررسی این مسئله است

در این مقاله در واقعِ عمل، ي مورد نظر هاي حاصل از بررسی ژرف مسئلهرداشتنتایج ب
هاي مفید و مؤثّر و تواند شاخصهاست که دریک موضع راهبردي می» راهنماچراغی«

هاي آموزشِ ترویجی را به طرّاحانِ مربوط ها و روشها و راهمناسبی براي گزینش رهیافت
 . گشاستاین بررسی راه بنمایاند و از این رو نیز،

چهار مورد در رابطه با ارباب ( ي باالهاي هشتگانهو بدین ترتیب با تکیه بر استدالل 
رجوع و چهار مورد در ارتباط با فرضیات نهادهاي ذیربط )، به موارد ضرورت بررسی مسئله 

بط اشاره هاي آموزشِ ترویجی ذیرهاي مسئول و نهادهاي هدف و ارگاناز دیدگاه گروه
 . گردید

 هاي حل مسئلۀ محوري پیش شرط
هاي توسعه وعمران ملّی، هاي اجرائی مسئول برنامه) نهادهاي سیاستگذار و ارگان1( 

هاي ایجاد اشتغال، ي منابع انسانی اولویت خواهند داد و در زمینهمقدمتاً به راهبرد توسعه
هاي الزم وکافی را بعمل خواهند هاي مردمی، سرمایه گذاريضمن جلب و جذب مشارکت

 آورد و بدین سان، 
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هاي الزم وکافی در بین ي منابع انسانی، انگیزه) به تَبع توجه دولت به توسعه2( 
بزرگساالن روستائی به منظور آموزش وکسب مهارت در بهسازي بافت و ساخت و مقاوم 

 پیِ آن،  ي روستائی، پدید خواهد آمد و درسازيِ ابنیه
ها و نهادهاي مسئولِ توسعه و عمران و آبادانی روستاها و از جمله بنیاد ) ارگان3( 

هاي آموزشِ ترویجی را در آغاز وتداوم فعالیتهاي الزم ومناسبِمسکن، سازمان دهی
 واحدهاي همگانی خود در مناطق روستائی به عمل خواهند آورد و آنگاه، 

به عنوان مؤثّرترین » مشارکتی « با رهیافت» یدارآموزش و دِ«اي از رهیافت) آمیزه4( 
ي هاي بهسازي بافت و ساخت و مقاوم سازيِ ابنیهها در فرآیند آموزشِ مهارترهیافت

شود تا در مناطق پیشاهنگ تجربه گردد هاي هدف برنامه، سازماندهی میروستائی به گروه
ارزشیابی تکوینی و نهائی قرار  ي سه ساله اجرا و در عین حال، موردو در طول یک دوره

 هاي انجام شده، هاي حاصل از ارزشیابیگیرد و سپس، به تَبع نتایج و برداشت
هاي اجرائی ها و نهادهاي مسئول و از جمله بنیاد مسکن به تدریج سیاست) ارگان5( 

ـ آموزشی«به فرایند » اجرائی ـ خدماتی«وعملیاتی خود در مناطق روستائی را از حالت 
هاي تبدیل خواهند کرد تا بر مبناي تجربیات به دست آمده از اجراي طرح»ترویجی 

 ، »آموزشی ـ ترویجی«
) دولت مقدمات الزم براي تأسیسِ یک نهاد مسئول، یا یکپارچه سازي واحدهايِ 6( 

 ه«موجود، و یا ایجادت» وحدت رویالیهايِ عمران در بین واحدهايِ ذیمدخل در فع
ي روستائی فراهم و به ئی در تشکیالت اداريِ کشور را برايِ برخورد با مسائل توسعهروستا

 طور قانونی تجویز نماید و همزمان، 
) تسهیالت اعتباري الزم وکافی براي گسترش واحدهاي تولید مصالح ساختمانیِ 7( 

ینی و هاي بودجه با شرایط مناسب پیش بمناسب در مناطق روستائی را از طریق تبصره
 مسجل نماید تا در جریان کار مآالً، 

)تسهیالت اعتباري مذکور با شرایط مناسب از طریق صندوق عمران روستائی و یا 8( 
در اختیار روستائیانِ داوطلبِ طرّاحی ) کشاورزي، مسکن یا تعاون( هاي تخصصیِ عاملبانک

 . ازيِ ابنیه روستائی قرارگیردسو بهبود بافت و نیز، احداث، توسعه، مرمت ونوسازي و مقاوم
 هايِ مقالههدف 

هاي ترویجی در فرایند ِکلّی این مقاله بحث و بررسی پیرامونِ نقشِ آموزشهدف
مخاطبان برنامه هاي روستائی، ضمنِ تعیینِ بهسازي بافت و ساخت و مقاوم سازيِ سکونتگاه

هاي  مناسب ترین روشعناوین موضوعیِ آموزش و همچنین، گزینش و پیشنهادو نیز، 
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 هاي: آموزشِ ترویجی در زمینه
ساز ابنیۀ روستائی با کارکردهاي  براي بهسازي بافت و ساخت و طرّاحی و یابی مکان

و معابر » بر«و » کف«از حیث ابعاد و و بناء بافت  مقدماتیمناسب در روستا، طرّاحی 
، آور و مناسب محلاد مصالح بومآم وتأمین  تهیه وخدماتی،  هايشبکه دسترسی به

روستا، محوطه سازي و  سازي بناها درجریان بهبود بافتنوسازي، بازسازي، مرمت و مقاوم
تعمیر و نگهداري بناهاي  ایجاد فضاي سبز در درون و جوار و پیرامون بافت مرکزي روستا، و

 . سکونتگاهی و تأسیسات عمومی و مستحدثات خدماتی روستا، می باشد
 مروري بر ارکان مکتب آموزشی ترویج

 هايِ ترویجیي نظام آموزشفلسفه
هاي عمران و آبادانی روستاها مبتنی بر ي استقرار نظام آموزشِ ترویجی در زمینهفلسفه 

) گسترش مشارکت روستائیان در 3( ) انگیزش خودیاري و2( ) آموزش مداوم،1( :سه رکن
 . باشدي پایدار منابع انسانی میسعهفرایند سازندگی، مآالً در راستاي تو

هاي نوین آموزش مداوم در طول زمان، زمینه ساز ارتقاء سطح معلومات و کسب مهارت
ي هاي گسترش و آبادانیِ ابنیههاي هدف برنامهدر جریان توانمندسازي اعضاي گروه

دین ترتیب، و ب. باشدهاي روستائی به طور اخص میروستائی به طور اعم، و سکونتگاه
هاي هاي نظري و شایستگیآموزش مداوم به عنوان یک پیشنیاز، زمینه ساز ارتقاء قابلیت

 . هاي فردي و اجتماعی استعملی افراد براي حرکت
هاي فنّی و اقتصادي و افزایش تدریجی سطوح معلوماتی و فزونی روزافزون مهارت

تحکیم اعتماد به نفس و نتیجتاً،  ي ایجاد واجتماعی در هر فرد مورد آموزش، مقدمه
ي مطمئن از فرد آموزش دیده. گرددهاي خودیاري در فرد میپیدایش و افزایش انگیزه

هاي تخصصی خود، ماهیتاً قائم به ذات و استوار بر هايِ متّکی بر معلومات و مهارتکارآئی
هاي ي شده براي گروهنشیند و بدین ترتیب، آموزشِ مداوم و برنامه ریزخویشتن به بار می

ي الزم توان در عین حال، زمینههاي توسعه و عمران و آبادانی روستاها را میهدف برنامه
 . ي خودیاري در بین آنان تلقّی نمودبراي انگیزش اراده

تمایل افراد براي یاوري دادن به دیگران، عمدتاً ناشی از احساس خود اتکائِی منتج از 
م بدین مفهوم است که وقتی افراد مطّلع و ماهر در رویاروئی با و این ه. خودیاري است

کنند و در عین حال، براي برآوردن مسائل و مشکالت، استوار بر پاهاي خویش، قدعلم می
گردند، آنگاه شوند و به عبارتی، قائم به ذات خود میها و نیازهاي خود مصمم میخواست

ي مدنیت در وجود ي نهفتهبه دیگران، که خصیصهو یا یاوري دادن » دگریاري«ي انگیزه
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گردد که این هم در حاالت یاء میي ایشان احهاست، متدرجاً در روحیهمعنوي انسان
 . شودهاي اجتماعی متجلّی میتکاملی خود به صورت مشارکت

ا ي وجودي نظامِ آموزشِ ترویجی برايِ توسعه و عمران و آبادانی روستاهبنابراین، فلسفه
آموزشِ ارباب رجوعِ که برايهاي مسئول، مبتنی براین ضرورت استدر نهادها و ارگان

اي علمی و فنّی و هباید به طور مستمرّ اقدام کرد و در طول زمان آگاهیها میبرنامه
هاي آنان به عنوان افراد ها و شایستگیاجتماعی آنان را باال برد تا از این طریق قابلیت

باید به نحوي برنامه ریزي و ارائه گردد که ها میماهیت این آموزش. ارتقاء یابدآموزش دیده 
هاي خود، جا که با اتّکاء به دانستنیهاي افراد آموزش دیده بیفزاید تا آنروز به روز برکارآئی

ي امور زندگی و اشتغال در یک مسیر هدفمند و مترقّی را کسب نمایند و بدون توانائی اداره
انتظار و توقع از دیگران، به صورت عامل منحصر به فرد در تعیینِ سرنوشت  ا به غیر و بیاتّک

 . خود درآیند
وجود افراد مطّلع و کاردان و در عین حال خوداتکا و خودیار، امکان تبلور و تشکیل 

چه آنکه فقط . دهندهاي مشارکتی براي یاوري دادن به دیگران را پی ریزي و نوید میهسته
هاي عمل و اجرا، ضرورت فراد مطّلع و کاردان و خوداتکا و خودیار هستندکه در صحنها

که، به لحاظ همین آنو چه. یابندهمفکري و همکاري و همیاري جمعی را در می
اندیشند و مآالً در شوند، و به آن میهاي شخصیتی، براي مشارکت برانگیخته میویژگی

ي است که فلسفهايو این هم همان خصیصه. آیندمی صدد همبستگی و مشارکت جمعی بر
 . استدنبال آنوجودي ترویج در فرآیند توسعه وعمران وآبادانی روستاها به

ي یارانی همسطح، همفکر، همدل و مشارکت مستلزم گردهمائی و همکاري صمیمانه 
ناهمراه در یک  زیرا توان فرديِ صدها نفر عضوِ ناهمسطح، ناهمفکر، ناهمدل و. همراه است

کردن نیروهايِ صرف شده براي مقابله با همدیگر به تشکّل اجتماعی، همواره برايِ خنثی
هاي ي این نظام بر آموزش و پرورش اعضاي گروهو از این روست که فلسفه. رودهدر می

که بل. کندو نیز، بر خود اتّکائی و خودیاري آنان پافشاري می. اجتماعی روستائی تأکید دارد
نتیجتاً، اعضاي یک تشکّل اجتماعی براي مشارکت در فرآیند توسعه و عمران اجتماعی، 
متشکّل از اعضائی مطّلع وکاردان، خودیار و خوداتکا و در مجموع همسطح، همفکر، همدل 

 . و همراه هم باشند
هاي بومی، گواهی بر این ي دانش و مهارتهاي پراکنده در بارهبررسی پیشینه نگاشته

کهن ایران، همواره متّکی بر هاي مشارکتی سنّتی روستائی در سرزمینمدعاست که نظام
است که رو، گفتنیو از این. استهاي همسطحی، همفکري، همدلی و همراهی بودهمؤلّفه
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هاي مشارکتی مردم در جوامع روستائی ها هم عامل توفیق فعالیتامروزه وجود همین مؤلّفه
 . باشدمی بوده و هنوز هم

 هايِ ترویجی اصول نظام آموزش 
و از . ي وجوديِ این نظام استالقاعده، ملهم از فلسفهاصول نظامِ آموزشِ ترویجی علی

هاي اجتماعی، خودیاري و گسترش مشارکتآنجائی که سه رکن آموزِش مداوم، انگیزشِ
هاي ترویج در فعالیتدهند، بنابراین اصول کار را تشکیل میي وجودي آنارکانِ فلسفه

ها و نهادهاي مسئول، همواره مبتنی بر توسعه و عمران و آبادانیِ روستاها در اُرگان
ي هائی است که ماهیتاً حاکی از اَرکان این فلسفهها، قواعد، قوانین و بنیانها، پایهاندیشه

 که:از جمله این. وجودي است
ي تشکیالتی مستقلِ ي مسئول، یک شاخههاها و نهاد) نظام ترویج در ارگان1( 

هاي روستائی به ها در این نظام، آموزش تودهآموزشی است و بنا بر این، محور فعالیت
 . باشدهاي آنان در راه تحول و توسعه و عمران و آبادانی روستاها میمنظور ارتقاء توانائی

مروجان «ادگیري مداومِ آموزش در نظامِ آموزشِ ترویجی مبتنی بر ی) امرمحوري2( 
و این . باشدبا استفاده از منابع و مراجع دسترس می» روستاهاتوسعه و عمران و آبادانی

هاي مناسب از مراجع علمی و هاي نوین و فناوريمشتمل بر فراگیري دانش و مهارت
 . هاي بومی استچنین از منابع دانشپژوهشی و هم

مروجان توسعه و عمران و «ین و بومی به توسط هاي نو) فراگیري مداومِ دانش3( 
ها به ارباب رجوع روستائی و آن دانستهمقدمه و همزمان با آن، فرادهی» آبادانیِ روستاها

ي فرآیند آموزش در این کارشناسان و متخصصان و پژوهشگران علوم اجتماعی، مؤخّرهبه
 . نظام است

فنونِ مناسب توسعه و عمران و آبادانیِ روستاها  ) فرآیند فراگیري و فرادهی علوم و4( 
ي مداوم از منابع ترویجی به استفادهکارگزارانِ نظامِ آموزشِبنديِمستلزم اتّکاء و پاي

 . پژوهشی متعدد درون و برون سازمانی و درون و برون مرزي می باشد
اصیل روستائی  ي آموزشِ ترویجی مبتنی بر کشف و پرورش استعدادهاي) هر برنامه5( 

هاي متنوع فنّی درعملیات سازندگی و و هدایت و حمایت از افرادمستعدّ رهبري در زمینه
 . باشدآبادانی روستاها می 

) در فرآیند آموزش ارباب رجوع روستائی، توجه الزم و کافی معطوف به اصول 6( 
 . )126تا 123، صص5( باشدآموزش بزرگساالن می

ظامِ آموزشِ ترویجی در فرایند توسعه و عمران و آبادانی روستاها مبتنی ) رهیافت ن7( 
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. استترویج روستائی» مشارکتی« ، توأم با رهیافت»آموزش و دیدار« اي از رهیافتبر آمیزه
هاي ترویجی، بلکه همچنان در برنامه» آموزشگر« نقشِ تنها دردر این رهیافت مروجان نه 

وسعه، مسئولیت ترغیب روستائیان به منظور تحول و ت» گرِیعتسر«و» گرانگیزش«نقشِ
هاي رهبري محّلی در جوامع روستائی را در هاي گروهی و تقویت هستهسازماندهی تشکّل

جریان جلب مشارکت همگان براي توسعه و عمران و آبادانی روستاها برعهده داشته 
 . )40تا 36ص، ص4( وخواهند داشت

 هايِ ترویجی شهاي نظام آموزهدف 
هايِ ترویجی به قرار زیر نظامِ آموزش ي پایدار منابع انسانی، اهدافدر راستاي توسعه 
 باشند:می

 : هاي عملی به روستائیان داوطلب، درکارِ) ارتقاء سطح دانش فنّی و آموزش مهارت1( 
 ي مسکونی، ساخت و سازِ ابنیه

 کشاورزي، وهاي تولیدي و خدماتی ساخت و سازِ ساختمان
 . آور و مناسب محلّتولید محلّی مصالح ساختمانی بوم

 : ي خودیار و خود اتّکاء در امور) هدایت و حمایت داوطلبان آموزش دیده2( 
 هاي کشاورزي، ي مسکونی و ساختمانـ تعمیر، مرمت و مقاوم سازي ابنیه

 هاي کشاورزي، ي مسکونی و ساختمانـ بازسازي و بهسازي ابنیه
 ـ حفاظت از محیط زیست خانه و ایجاد فضاي سبز خصوصی، و

 . هاي طبیعی در زندگی خصوصیـ بازیافت مواد و نیز، استفاده از منابع نوین انرژي
 هاي روستائی براي مشارکت فعاالنه و مسئوالنه در امور:) تشجیع و ترغیب توده3( 

 مگانی روستا، ـ ایجاد، نگهداري و مدیریت مستحدثات و تأسیسات ه
 هاي روستائی، هادي و بهسازي بافتهايـ تهیه و اجراي طرح

ـ حفاظت از محیط زیست همگانی و ایجاد فضاي سبزعمومی در درون و جوار و 
 پیرامون بافت، و

 . اجتماعی مردم هاي طبیعی در زندگیـ بازیافت مواد و نیز، استفاده از منابع نوین انرژي
هاي اساسی، عمومی و عملیاتی است که این اهداف، افزون بر هدفالزم به یادآوري 

مشروحی است در هر دو مورد مکتب آموزشی ترویج و مکتب عمران اجتماعی در منابع 
 . )106تا 87، صص5( اندمربوط بر شمرده شده

 هايِ ترویجیراهبردهاي نظام آموزش 
ترویجی: هايِي آموزشئی در برنامهي اعضاي هر خانوار روستاکلیه) راهبرد شمول1د 
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امور سازندگی و آبادانی، زنان براي همکاري آموزش و پرورش مردان براي مشارکت در یعنی
سازيِ در حفاظت از محیط زیست و جوانان براي شرکت در بهسازي بافت و مقاوم

 . هايِ روستائیسکونتگاه
اي رهبري، و پرورش رهبران فنّی ه) راهبرد هدایت وحمایت از رشد پایدار هسته2 

 . هاي روستائیدر بینِ توده هاي ترویجیي آموزشمحلّی به منظور اشاعه
راهبرد تقویت شوراهاي روستائی از طریق واگذاري اختیارات الزم وکافی ـ متناسب ) 3 

 . هاي محوله ـ به کارگزارانِ منتخببا مسئولیت
لی و اعتباري پایدار براي شوراهاي عرفی و قانونی ) راهبرد نهادینه کردن منابع ما4 

-سازيروستائی به منظور بهره برداري در فرآیند سازندگی و آبادانی و بهبود بافت و مقاوم
 . هايِ روستاهاسکونتگاه

کشاورزي جانبیِمنظور ایجاد اشتغالنوین بههاي) راهبردکشف استعدادها وفرصت5 
 . درجوامع روستائی

ها وآبادانی سازي سکونتگاههايِ بهسازي بافت و مقاومبرنامهبرد جامع نگري )راه6 
 . هاي روستائیمحیط
ها و بهسازي سازندگی سکونتگاهياي در زمینههاي فنّی وحرفه) راهبرد اشاعۀ آموزش7

 . بافت روستاها
اران، هاي فنّی و اقتصادي و اجتماعی سیاستگذ) راهبرد ارتقاء مستمرِّ آگاهی8
هاي توسعه و عمران و آبادانی روستاها از تحوالت علمی و ریزان و کارگزاران برنامهبرنامه

 . )100، صص6( هايِ روزآور و نیز، از وضعیت جاري در جوامع روستائیآوريفن
 
 هايِ آموزشی ترویجها و روشهاي هدف، برنامهگروه 

. باشندل بر دو دسته از روستائیان میهاي آموزشِ ترویجی مشتمهاي هدف برنامهگروه
این گروه . ي اول عبارت از بنّایان و معماران مجرّبِ محلّی و مقیم در روستاها هستنددسته

به عنوان رهبران فّنی محلّی یا نیروهاِي معین و یا مددکاران ترویج، در واقع همان کسانی 
و نسبتاً عملی و پیشرفته،  ي اصولیهاکوشد از طریق ارائه آموزشهستند که نظام ترویج می

ي روستائیانِ هر منطقه براي آموزش به عامه» مروجین روستائی« مآالً آنان را در مقامِ
ي روستائیان داوطلب، اعم از مردان و زنان و ي دوم نیز عامهدسته. ي همکاري نمایدآماده

و امکانات موجود در جریان  ها و نیازهاباشند که بنا براستعدادها، خواستجوانان می
هايِ آموزشِ ترویجی شرکت زیر، در برنامهي فراگیري یک یا چند و یا تمام موارد مشروحه
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 . کنندمی
 هاي آموزشِ رهبران فنّی محلّی و خُبرگان بومیبرنامه

ي آموزشی ترویج براي بازآموزي و یا کارآموزيِ تکمیلی رهبران آنچه که به عنوان برنامه
 : ی و خبرگان بومی در گروه اول مطرح است از جمله به قرار زیر استمحلّ

اصول ساخت و مقاوم سازي مصالح ساختمانی با استفاده از امکانات و موادّ طبیعی مانند 
 . و الوار تراشی و تیرچه سازي و غیره از این قبیل خشت و آجرزنی و سنگ

بزار و وسایل بنائی مورد استفاده در هاي تهیه و ساخت و تعمیر انواع ااصول و روش
 . روستاها

 . ها و فنون تعمیر و مرمت بناهاي کهنه و مستعملاصول و روش
ها و فنون مقاوم سازي ابنیه در مقابله با سوانح طبیعی از قبیل زلزله اصول، قواعد، روش

 . و سیل و نیز، عایق سازي ابنیه در مقابله با نفوذ رطوبت و سرما و گرما
 . ي روستائیي سادهخوانی براي ابنیهکشی و نقشهاصول کلّی نقشه

مورد انتظار از » بارِسنگینی«ابنیه با توجه به » ریزيپی«و» کنیپی«اصول کلّی
 . ساختمان
 و جریان طبیعیجهات جغرافیائی ساختمان بر مبناي ي طبیعینور و تهویهتأمینِ  اصولِ

 . هوا
 . چینی و مقاوم سازي آن در برابر زلزله، سیل، و رانش و لغزش زمین اصول عملی دیوار

 . اصول عملی سقف زنی و عایق سازي پوشش بام ساختمان
 . با توجه به کاربري و نحوه استفاده از هر بنا اصول عملی محوطه سازي داخلی ابنیه 

بناي مشارکت بندي و محوطه سازي محیط داخلی بافت بر ماصول کلّی و عملی شبکه
 . مردمی

اصول کلّی جایگزینی، احداث و نگهداري مستحدثات و تأسیسات همگانی داخل بافت 
 . روستا

هاي عملی و امکان پذیر ایجاد فضاهاي سبز در منازل و در داخل اصول کلّی و روش
 . بافت روستا

تقال پذیر براي لوله کشی آبِ آشامیدنی و انهاي عملی و امکاناصول کلّی و روش
 . هاي فنّی و بهداشتیفاضالب و عنداللزوم اقدام براي بازیافت آن به روش

هاي امکان پذیر براي جمع آوري و انتقال زباله و انواع کودها براي اصول کلّی و روش
 . دفع یا بازیافت، با استفاده از سیلوهاي تولید کمپوست
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 . یا انفرادي تولید بیوگاز هاي فّنی براي ایجاد واحدهاي عمومی واصول کلی و روش
ي آب آشامیدنی از کلّی ساخت و الیروبی و تعمیر و نگهداري منابع تولید و ذخیرهاصول

 . )460تا 459ص، ص5( گونهقبیل چاه، چشمه، سرآب، قنات، کاریز و آبشار و غیره از این
بهسازي هادي و اصول کلّی مربوط به همکاري در مراحل طرح و اجرا و ارزیابی طرح

 . ي طرح جامع عمران و آبادانی روستاروستا و نیز ایفاي نقش در تهیه بافت
 . هاي ساخت و ساز ابنیۀ عمومی و بهسازي بافت روستااصول کلی رهبري فعالیت

براي آماده کردن رهبران  17تا  1آموزش اصول علمی ـ کاربردي هر یک از موارد 
 . )461تا460ص، ص5( »انتخاب معمار روستا«ي ساالنه يمنظور شرکت در مسابقهمحلّی به

 هاي آموزشِ فنّی براي رهبران محلّی و خبرگان بومیکارگاه
همان طورکه از عنوان آنان قابل برداشت است، این گروه از ارباب رجوع ترویج به جهات 

ر امور فنّی نامی و در عین حال خُبرویت در امور بنّائی و معماري و سایحسن شهرت و نیک
در روستا، از اشتهار محلّی برخوردار و درخیلی از موارد و مواضع، به عنوان صاحب نظر و 

گونه رهبران و ي محلّی، اینبا توجه به این زمینه. باشندي مردم میداور، مورد مراجعه
یل خُبرگان نیز براي تجربه و خبرویت و اشتهار خود در منطقه اهمیت و ارزش درخوري قا

باید هرگز تجربه و خُبرگی و اشتهار بنابراین، کارشناسانِ آموزشِ ترویجی نمی. باشندمی
ي روستائیان براي کسب آنان را نادیده انگارند و یا نادانسته، ایشان را در عداد عامه

ترین وظایف یکی از مهم. هاي مقدماتی دعوت به شرکت در جلسات عمومی نمایندآموزش
هايِ ترویجی در سطح روستاها، شناسائی و آشنائی و ایجاد ارگزارِ آموزشکارشناسان ک

ارتباط صمیمانه با رهبران محلّی و خبرگان بومی است، چه آنکه از طریق همین مراجع 
ي روستائی بطن جامعهتواند بهاست که هر یک از کارگزارانِ روشنگر و یا مأموران تغییر می

ت، کار ترویج در سطح روستا و در ارتباط با نیروهاي رهبر و برمبناي این شناخ. راه یابند
هاي خُبره، در واقع آموزش دادنِ به آنان نیست، بلکه دعوت از آنان براي شرکت درکارگاه

وساخت و  بهسازي بافتهاي مربوط بهومهارت ي اطّالعات و فنونآموزشی براي مبادله
مورد  20شودکه تمام از این رو، مؤکّداً توصیه میو . استهاي روستائیسازي سکونتگاهمقاوم

-هاي فنّی ـ آموزشیکارگاهموادّ برنامۀ آموزشی مذکور در بند باال، منحصراً در قالب
که ایشان با همکاري کارگزاران ترویج در هر محلّ، مقدمات مربوط برگزارگردد، با این هدف

 . روستائیان داوطلب فراهم آورندور را بهآموزش تمام ویا تعدادي از مواد آموزشی مذکبه
رهبران وخُبرگان) ( هاي جلب و جذب این دسته از ارباب رجوعاز عمده ترین محرّك 

ي هاي آموزشِ ترویجی، سپردن مسئولیت ارشاد و هدایت فنّی عامهبراي شرکت در کارگاه



 173اهدایی به استاد/ بخش چهارم:  مقاالت 

 

اي روستائی، ضمن هسازي سکونتگاهروستائیان در امور بهسازي بافت و ساخت و مقاوم
ها به ایشان در واگذاري برخی از اختیارات مربوط به اظهار نظر و داوري در همین زمینه

و همان گونه که در بند مربوط به . سطح یک روستا ویا حتی در روستاهاي منطقه است
 ي دریافت یککه مسلّماً در نتیجه» کسبِ عنوان معمارِ روستا «ذکرشد، هاي آموزشیبرنامه

آنان يانگیزه معنوي براي شرکت فعاالنهترینآید، مهممیکتبی رسمی به دستيگواهی نامه
 . هاي آموزشی متشکّله خواهد بود کارگاهدرتمام

 ي روستائیان داوطلبي آموزش عامهشیوه
هاي هاي آموزشِ ترویجی، داوطلبان برخاسته از جمع تودهگروه هدف برنامهدومین
گروه در واقع ارباب رجوع اعضاي این. باشندعم از مرد و زن و جوانانِ روستا میروستائی، ا

یا همان رهبران محلّی و یا خبرگان بومی، بعضاً در »مروجان روستائی«هاي آموزشِبرنامه
کارگزاران ترویج در سطح روستا سعی. باشندهاي بنّائی و معماري در روستاها میحرفه

دن رهبران و خُبرگان براي پرداختن به آموزش و یا هدایت و راهنمائی و باید بر آماده کرمی
سازي و تعمیر ي روستائیان در امور مربوط به بهسازي بافت وساخت و مقاوممشاوره با عامه
هاي مورد استفاده براي آموزش عامه روش. ي خود در روستا متمرکز باشدو مرمت ابنیه

مبتنی بر » مروجین روستائی«خُبرگان، یا همان  روستائیان به توسط رهبران و
عنوان . باشدـ آموزشی میهاي فنّیو برگزاري کارگاه 1ايهاي طریقهنمایشتشکیل
ي مورد از موادّ برنامه 20مورد اول از  17هاي آموزشی عامه روستائیان نیز مشتمل بربرنامه

در موارد هفده گانۀ مذکور در کهتفاوتینبا ا. استوخبرگان بومیفنی محلّیآموزشی رهبران
 ي روستائیان، آموزشمورد نظر است ولی دربارة عامه» اصولآموزش«مورد رهبران، همواره 

 . باشدمورد توجه می» مقدمات«
 هايِ آموزشِ ترویجی روش

بین کارگزارانِ ترویج با رهبران » رو ـ در ـ رو « هاي انفراديِبرقراري تماس.1
 . روستائی

برگزاري جلسات عمومی وگروهی ترویجی براي سخنرانی و بحث و تبادل نظر در .2
 . یابی و حل مسئلهجریانِ آموزش عملیِ مسئله

                                                 
ي عمل و اقدام به طور عملی و که نشان دادن نحوه Method Demonstrationاي یا همان طریقه نمایش-1

 Result Demonstrationاي یا ي اجراي کار است. در تکمیل این روشِ آموزشی، روشِ نمایش نتیجهدر صحنه
 شود.وجود دارد که طیِّ آن، نتیجۀ فرایند آموزش به نمایش گذاشته می
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هاي اجرا شده در سایر ي آثارِ تجربی حاصل از طرحدیدارهايِ فنّی براي مشاهده.3
 . مناطق

 . الگو برداري و نمونه سازي براي کمک به آموزش در جلسات ترویجی.4
هاي مختلف بهسازي اي ترویجی در زمینهاي و نتیجههاي طریقهبرگزاري نمایش.5

 . سازي ابنیه و مصالح ساختمانیبافت و ساخت و مقاوم
هاي مهارت آموزي تکمیلی براي بنّایان و معماران بومی و سازندگانِ تشکیل دوره.6

 . به ایشاني شرکت در دوره محلّیِ مصالح ساختمانی، ضمن اعطاي گواهی نامه
ي شرکت به هاي آموزشِ فنّی براي داوطلبان، و اعطاي گواهینامهتشکیل کارگاه.7

 . ایشان
هاي بهسازيِ بافت و مقاوم سازيِ هاي فنّی در زمینهبرگزاري مسابقات و نمایشگاه.8

 . ابنیۀ روستائی
 . »معماري روستائی«هاي انتخاب و معرّفی برگزیدگانِ برگزاري جشنواره.9

هاي خبري، جزوات هاي فنّی، تک برگیو توزیع نشریات ترویجی، بولتنتهیه .10
 . و سایر مواد چاپیِ ویژه مخاطبین روستائی» هاي تیپنقشه«راهنما، پوستر و 

هاي هاي مستند سینمائی، تلویزیونی، ویدیوئی و گزارشتهیه و نمایش فیلم.11
سازيِ ساخت و مقاومهاي علمی ـ کاربردي بهسازي بافت و خبري در مورد شیوه

 . ي روستائیابنیه
 461ص، ص5( هاي محلّیهاي رادیو ـ تلویزیونی براي پخش از شبکهتهیۀ برنامه.12

 . )462تا
سازي اطّالعات بهسازي بافت و مقاوم (CD) هفشرد ولوح» آموزشیبستۀ«تهیۀ .13

 . ابنیۀ روستائی
یرامونِ بهسازي بافت و ي اطّالعات فنّی پي مبادلهاندازي شبکهایجاد و راه.14

 . هاي روستائیسکونتگاه
 هاي هدف برنامههاي آموزشی براي جلب و جذب گروهها و انگیزهمحرك 

هاي ترویجی در ي مردم را براي کسب آموزشتواند عامهکه میترین عامل محرّکیعمده
همانا احساس  ي خود ترغیب نماید،هاي بهسازي بافت و ساخت و مقاوم سازيِ ابنیهزمینه

نیاز به برخورداري از واحدهايِ مسکونی و فنّی و خدماتیِ مقاوم و مناسب براي زندگی و 
ي روستائیان و ولیکن احیاي این محرّك در بین عامه. باشدمیاشتغال در روستاي خویش

نِ اي ارتباطاتی دارد که کارشناسارهبران محلّی به مقدار زیادي بستگی به تأثیر سودمندانه
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ترویجِ آبادانی به طور اعم، و کارگزارانِ مسئول در سطح روستاها به طور اخص، با مردم 
ي خود بستگی به عالقه، استعداد و آمادگی و این هم به نوبه. نمایندروستائی برقرار می

. ها داردعلمی و اجتماعی کارشناسان وکارگزاران براي جلب اعتماد مردم در این زمینه
اي، هاي یارانههاي مادي و اعتباري از قبیل اعطاي وام، کمکها، برخی از محرّكینافزون برا

هاي غیر مالی ي خود مکمل محرّكتوانند به نوبههاي فنّی و غیره از این قبیل نیز میکمک
 . و اعتباري باشند

 هاي آموزشیِ ترویجمبانی سنجش اثربخشی فعالیت
هاي آموزشِ ترویجی در از طرح و اجراي برنامه هاي اختصاصی دستگاه مسئولهدف 

روستاها، مستندترین معیار و مالك براي سنجش میزان اثر فرایند توسعه و عمران و آبادانی
 . باشدهايِ آموزشِ ترویجی میهاي معمول توسط مجريِ برنامهبخشی فعالیت

یف شوند و مخاطبین یا هاي رفتاري تعربدین منظور ضرورت دارد که در هر مورد، هدف
. هاي هدف برنامه برحسب موقعیت اجتماعی و جغرافیائیِ خود، مشخّص گردنداعضاي گروه

هاي اختصاصی و رفتاري، با استفاده از نتایج حاصل از آنگاه در ارتباط با هر یک از هدف
محاسبه  یا حدود نیل به آنها) درصد( هاي جامع و نهائی، میزان تغییر و تحول ارزشیابی

در ارتباط با هدف رفتاريِ ارتقاء سطح . هاي زیر پاسخ دادگردد تا در نتیجه، بتوان به پرسش
هاي از پیش هاي عملی روستائیان مورد آموزش، و در مقایسه با شاخصدانشِ فنّی و مهارت
 هاي:هاي اختصاصی در زمینهتعیین شده در هدف

 ي مسکونی، ـ ساخت و ساز ابنیه 
 کشاورزي، وهاي تولیدي و خدماتیِخت و ساز ساختمانـ سا 
 ـ تولید محلّیِ مصالحِ مناسبِ ساختمانی،  
 درصد) یا حدودي، حاصل شده است ؟( هائی، به چه میزان چه تحوالت و پیشرفت 

در ارتباط با هدف رفتاريِ هدایت و حمایت از داوطلبان آموزش دیده براي خودیاري و 
هاي اختصاصی در هاي از پیش تعیین شده در هدفمقایسه با شاخصخوداتّکائی، و در

 : هايزمینه
 هاي کشاورزي، ي مسکونی و ساختمانـ تعمیر، مرمت و مقاوم سازي ابنیه

 هاي کشاورزي، ي مسکونی و ساختمانـ بهسازي بافت و مقاوم سازي ابنیه 
 و ـ حفاظت از محیط زیست خانه و ایجاد فضاي سبز خصوصی، 
 هاي طبیعی در زندگی خصوصی، ـ بازیافت مواد و استفاده از منابع نوین انرژي 
 است ؟درصد)یا حدودي، حاصل شده( هائی، به چه میزانچه تحوالت و پیشرفت 
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هاي روستائی براي مشارکت فعاالنه و در ارتباط با هدف رفتاريِ تشجیع وترغیب توده
هاي اختصاصی در اي از پیش تعیین شده در هدفهمسئوالنه، و در مقایسه با شاخص

 : هايزمینه
 ـ ایجاد و نگهداري و مدیریت مستحدثات و تأسیسات همگانی روستائی،  
 هاي روستائی، هادي و بهسازي بافتهايـ تهیه و اجراي طرح 
 ـ حفاظت از محیط زیست همگانی و ایجاد فضاهاي سبز عمومی، و 
 هاي طبیعی در زندگی اجتماعی، فاده از منابع نوین انرژيـ بازیافت مواد و است 

 است ؟درصد)یا حدودي، حاصل شده( هائی، به چه میزانچه تحوالت و پیشرفت 
هاي رفتاري هاي کمی و کیفی و در پاسخ به هدفو بدین ترتیب با استفاده از مقیاس 

تفکیک براي هر یک از  هاي ترویجی بهواختصاصی، میزان و حدود اثربخشی فعالیت
گیرد تا با اتّکاء به آن هاي توسعه و عمران و آبادانِی روستاها مورد سنجش قرار میفعالیت

ریزي هاي جاري و یا، پیها، بتوان در صدد اصالح و تکمیل، یا تداوم وپیگیري برنامهیافته
 . آینده، برآمدبرايتريهاي مکمل و پیشرفتهبرنامه
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انقالب اسالمی، ونت عمرانِ روستائی، بنیاد مسکني پژوهشی، معاگزارشِ نهائیِ پروژه
 . 1380ماهآبان

، ارائه »ي روستائینقشِ آموزش و ترویج در مقاوم سازيِ ابنیه« شهبازي، دکتر اسماعیل: 
، گروه آبادانی 1385ماه شده به نخستین همایش مقاوم سازيِ ابنیۀ روستائی، اردیبهشت

زیرابِ ، 1ازي، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شمارة روستاها، دانشکدة معماري و شهرس
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 مبانی فردیت در شهر یونانی واسالمی شناخت

 1ابوالحسن ریاضی دکتر 

 چکیده
هاي جامعه مدرن، تبلور عینی در زندگی ترین شاخصعنوان یکی از مهمفردیت به

تکوین این مفهوم بنیادین از  روند. اجتماعی شهروندان شهرهاي معاصر دارد حیاتروزمره و 
آتن در یونان باستان آغاز گردید، دموکراسی یونانی با طرح اولیه شهروند ولی در شکل 

ریزي کرد که تا به امروز در شهرهاي غرب محدود، بنیاد ساماندهی فضایی شهرهایی را پایه
مدرن  به دیگر سخن شهروند فردیت یافته در فضاي. آن هستیم گسترششاهد تکامل و 

 . هاي افالطون و فیلسوفان رواقی یونان استامروز، تداوم تاریخی ایده
اي را در شهرها ایجاد نمود که هاي فضایی ویژههاي نظري دموکراسی آتنی بازتاببنیان

در برابر این رویکرد . بر محور فرد سازمان یافت. . . فضاي گفتگو، قانون، فراغت، تجارت و
اي اسالمی با محوریت دین و حاکمیت قوانین اسالمی یا همان فضایی در شهره _فلسفی

طور مشخص تا ریزي شد که بهشریعت، نظام فکري و در نتیجه سازمان فضایی خاص پایه
 . پایان خالفت عثمانی به حیات خود ادامه داد

عنوان بنیادي که امت اسالمی بر روي آن بنا نهاده شد، فقه و شریعت اسالمی به
ا سازمان داد که عالوه بر قوانین اسالمی، حاکم یا خلیفه در آن نقش کلیدي و شهرهایی ر

اي پاره هاي فردي براي پیروان سایر ادیان، وکننده داشت، برخی محدودیتتعیین
گزینی جدایی. شدها به واسطه احکام اسالمی براي مسلمانان نیز اعمال میمحدودیت

اي که گونهخودمختار در شهرها هویتی ممتاز داد، بهبراساس دین، قومیت و نژاد به محالت 
شهرهاي اسالمی بیش از آنکه داراي هویتی یکپارچه و نشأت گرفته از شهروندان باشند، 

سرشت قبایلی محالت عالوه بر تداوم . اي بودندهاي خرد، ولی قدرتمند محلهداراي هویت
براي بروز و رشد فردیت به مفهوم عنوان عامل محدودکننده روابط خویشاوندي و قومی، به

 . غربی در شهرهاي اسالمی گردید
بندي سیاسی قدرت بالمنازع شخص حاکم نه تنها در صورت اسالمیدر شهرهاي 

این امر از طریق مالکیت . جامعه، بلکه در مناسبات اقتصادي شهر نیز قابل مشاهده است

                                                 
 ت علوم دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزار -1
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نهادهاي صنفی مستقل و  گیريکلشعنوان مانعی جدي براي سرمایه وکاال توسط دولت، به
 . هاي فردي در شهرهاي اسالمی گردیدداريایجاد سرمایه

هاي نظري، تاریخی، رسد که در شهرهاي غربی، با زمینهدر مجموع چنین به نظر می
اجتماعی و کالبدي براي رشد فرد و ظهور فردیت، از طریق توسعه مفهوم شهروندي روبرو 

گیري اندیشه مدرنیته و گسترش مدرنیسم در جامعه و شهر لکه این خود به شک. هستیم
هاي نظري و عملی شاهد غربی کمک نموده، درحالی که در شهرهاي اسالمی بادلیل تفاوت

 . روند متفاوت در شکل گیري فرد روبرو هستیم
، مورفولوژي شهرهاي شهرونديشهر اسالمی، شهر یونانی، فردیت،  ها:کلید واژه

 اسالمی، 
 همقدم

شهرهاي اسالمی به سبب دارا بودن صفتی اعتقادي از قرن اول هجري تا حداقل هزار 
اسالم  تعالیمریزان شهري به تحقق التزام برنامه. سال متأثر از تعالیم دین اسالم بوده است

در شهر، مورفولوژي خاصی را در گستره جغرافیایی امپراطوري اسالمی ایجاد کرد که تا به 
براین اساس . از فاس در مراکش تا یزد و اصفهان درایران قابل مشاهده است امروز آثار آن

ها وتمایزات بروز فردیت در شهرهاي اسالمی با شهرهاي پرسش اصلی این مقاله ویژگی
به دیگر سخن: آیا ساختار کالبدي شهرهاي اسالمی براي ایجاد و یا متناسب با . یونانی است

اند؟ اهمیت پرداختن به این پرسش و یا پاسخگویی بی شدهیارشد فردانیت ساکنین سازمان
توان بدان در فهم بهتر چرایی و یا چگونگی زیست اجتماعی امروزمان است، به عبارتی می

ادعا کرد، تداوم ساختارهاي کهن کالبدي و در نتیجه اجتماعی در شهرهاي اسالمی تا به 
جتماعی مدرن در کشورهاي مسلمان هاي حیات اتواند یکی از دالیل دشواريامروز می

 . محسوب شود
گیري و تکوین شهرهاي تالش این مقاله پرداختن به این پرسش است که: در شکل

اسالمی تا چه میزان نیازهاي ساکنین در شکلی کامالً فردي پاسخ داده شده است؟ آیا 
می صحه توان به نوعی از حضور مفهوم شهروندي شبیه شهرهاي یونانی در شهر اسالمی

فردگرایی مذهبی، انسان محوري،  نظیرهاي فردیت عنوان ویژگیگذاشت؟ و یا آنچه به
 توان یافت؟ زندگی خصوصی، خودسامانی و استقالل فردي در شهرهاي اسالمی نشانی می

اندیشند خانه ها آنگونه که میفرض بدیهی این مقاله بر این اصل استوار است که: انسان
شود افکار و آراء ساکنین و آنچنان که خانه و شهر ساخته می کندمیا و شهر خود را بن

هاي آشکار و پنهان براساس صورتبه دیگر سخن شهرها در طول تاریخ به. یابدجهت می
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اند همچنین به گذاران و مردم شکل گرفتهریزان، سیاستنگرش، باورها، رفتار و اراده برنامه
د شهرها، فضاي فکري و اجتماعی ساکنان متناسب با آن کالب تثبیتگیري و موازات شکل

تأثیرپذیري متقابل فضاي اجتماعی از فضاي کالبدي در عمل . کالبد نیز شکل پذیرفته است
کنند به نحوي هاي فکري، ذهنی و اجتماعی افراد را در فضاهایی که زندگی میشالوده

 . دهدمتناسب با همان فضا سازمان می
گیري، سازمان فضایی و نقش فرد در شهرهاي ن مروري بر نحوه شکلدر این مقاله ضم

به منظور دریافتی . و یا امتناع ظهور فردیت به پرسش کشیده شده است امکاناسالمی 
عینی از رابطه متقابل باورها با نحوه سازماندهی فضا، نسبت طرح جایگاه فرد و تولید مفهوم 

 . مورد کنکاش قرار گرفته است شهروند در شهرهاي یونان و رم به اجمال
 شهر فردیت، شهروندي و

هنگامی که از روند تاریخی تحول فرد وتاثیر آن در ساختار شهري و تکوین فضاهاي 
کنیم، به این نکته اذعان داریم که به موازات تغییر در بینش، دانش شهري صحبت می

ر دستخوش دگرگونی ودستاوردهاي بشر نقش و جایگاه انسان در هستی و در نتیجه شه
بر این اساس انسان شهر نشین در تطور تاریخی خود متناسب با باورهاي خویش . شده است

ازجمله . تري را پیش روي خود بگشایدهاي گستردهباخلق مفاهیم تالش داشته افق
تر کردن هاي مهم آدمی بهتر کردن شرایط شهرها از نظر فضایی و مدنی و انسانیدغدغه

 . استتمدن بوده 
اسالمی هر دو به نحوي هر  وو حاکمان یونانی ریزان، اندیشمندان، برنامهتالش فیلسوفان

گذاري به این بنا براین بدون ارزش. چند متفاوت و گاه متضاد معطوف به همین هدف بوده
ق آن در روند ادیگیري مفهوم فردیت و به تبع آن مصشود که شکلپرسش پرداخته می

نحوه » فردیت«ابتدا باید یادآور شدکه منظور از . سیري داشته استتکاملی خود چه 
قلمرو » فضاي مدرن«منظور از . گیري سوژه مدرن در مقام فرد و شهروند است شکل

شهروند «و یا بهتر است بگوییم » فردیت شهروندي«اجتماعی، سیاسی و اقتصادي است که 
ما در اینجا فهم رابطه فلسفی و پس مسأله اصلی . گیرد در آن شکل می» فردیت یافته

در حقیقت . و بررسی واقعیت تاریخی آن است» فرد«و » شهر«اجتماعی میان دو مفهوم 
» شهروندان«دهد و این  را شکل می» شهروندان»است که » شهر«توان گفت که این  می

 )15: 1382 جهانبگلو،( »کنند را ایجاد می» شهر«هستند که 
هاي باستان و پیش مدرن ایجاد شده و بنابراین پایه ایده در واقع شهروندي مدرن بر

هاي ارزش. هایی را نیز مشاهده نمودها، تداومتوان در تاریخ شهروندي عالوه بر تفاوتمی
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هاي براي شهروندي مدرن بسیار مهم هستند، بخشی از ریشه کههمگان شمولیو برابري 
 ،کردندر برابري اخالقی افراد انسانی تاکید مینظري خود را از آثار فالسفه رواقی یونان که ب

 )26: 1380،فالکس( .کننداخذ می
نسبت میان انسان و شهر در یونان باستان آنچنان در هم تنیده بود که، افالطون پولیس 

از نگاه او میانانسان و پولیس، یک . خواندمی» کچشهر کو«و انسان را » انسان کبیر«را 
توان انسان رامنهاي جامعه مورد نبه وجود داشته و دارد و اساساً نمیرابطه تنگاتنگ و دو جا

بنابراین ساخت روانی فرد و ساخت اجتماعی جامعه و مدینه بایکدیگر . بررسی قرار داد
با نگرش خاص فکري خود به مفهوم  نیزارسطو  ") 49: 1360، کویره (رابطه کامل دارند؛

شهروند باشید باید فعاالنه به مسائل شهر خود بپردازد، شهر و اینکه شما براي اینکه بتوانید 
جهانبگلو، ( .ریزي کردمبانی فکر ي، بنیادهاي نظري و زیربناي مباحث شهروندي را پایه

1380: 18( 
ارسطو اولین تالش نظام مند براي "نماید که همچنین بیان این واقعیت ضروري می

که اولین تجلی نهادي تجربه شهروندي در طرح یک نظریه شهروندي را ارائه کرده همچنان
 اندویژه در آتن از قرن پنجم تا قرن چهارم قبل از میالد یافت شدهشهرهاي یونان بهدولت

) حاصل این نگرش به ارتقا جایگاه انسان و به نوعی محوریت فرد در 25، 1381فالکس، (
ضع قوانین زندگی روزمره شهرهاي یونان باستان منجر گردید که از جمله نتایج عملی آن و

) polis( به قول فیلسوفان یونانی پولیس ”. توسط ساکنین داراي حق برابر شهروندي بود
اي سامان یافته از ) را ایجاد کرد که در حقیقت چیزي نبود جز مجموعهpoliteia( پولیته

 ”اندریزي کردهکنند که خود آن را پایهشهروندان که تحت لواي قوانینی زندگی 
(jahanbagloo . بنابر این ابتنا قوانین بر مبناي خرد انسانی از جمله ضروریات رشد

به هر تقدیر این نحوه از نگرش به فرد که ریشه در جهان بینی . شودفردیت شناخته می
هاي فضایی متناسب با خود را ایجاد کرد که بدان اشاره خاص فالسفه یونانی داشت بازتاب

 . شودمی
شهر به . یعنی اجتماع مومنین است "امت"رد در شهر اسالمی تابع مفهوم در مقابل ف

در . دلیل تبعیت از قوانین مدون جهان بینی اسالمی هیچ امتیازي براي فرد قایل نیست
همچون روستایی و یا ایلیاتی ] اگر بتوان از این واژه استفاده کرد[شهر اسالمی شهروند 

ردار حاکم اسالمی، امام، خلیفه و یا نمایندگان آنها معتقد به اسالم، فقط و فقط فرمانب
، حبیبی( .است که ناشی از شریعت است مقررارتیشهر از نظر سیاسی و قانون تابع . هستند
1378 :40( . 
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اشاره و تاکید بر منشأ قانون از این رو حائزاهمیت است که در یکی شهروندي ناظر 
ساکنین است و در دیگري برابري روستایی، برابري افراد براساس قانون وضع شده توسط 

عالوه بر نفس قانون، جایگاه شهر و نسبت . نشین در برابر شریعت الهی استو بادیه شهري
 . آن با قانون نیز محل تأمل است

از آنجا که بحث در باره تفاوت نگرش اندیشه یونانی و اسالم در مورد فرد هدف اصلی 
هاي بعدي به تفصیل پیرامون مصادیق عینی و تاثیرات لذا در بخش. این نوشتار نیست

 . فضایی دو نگرش سخن به میان آمده است
 شهرهاي یونان و رم باستان نقش فالسفه در

اما در صورتی . بررسی پیشینه شهر در غرب نیازمند مجالی مفصل ومستقل است
 : نمایدمی اجمالی و مرتبط با موضوع، اشاره به تطور و تحول سه دوره اصلی ضروري

 شهردر یونان باستان تا شکل گیري آتن -الف
 باستانشهرهاي رم  -ب
 دوره رنسانس شهرهاي -ج
شد شکل ظاهري شهرها منعکس کننده نظام سیاسی حاکم برآنها  اشارهچنانکه پیشتر  

است، با این رویکرد به عقیده رایلی تکوین شهر غربی تا زمان امپراطوري و پس از میالد 
 کند:روند ذیل تبعیت می مسیح از

هاي دیکتاتوري بودند که آنها را به وجود آورده کننده نظامشهرهاي باستانی منعکس 
همچنین شهرهاي یونانی نیز از . بودند و به نوعی بیانگرشرایط حاکم برزندگی آنها بوده است

اي جامعه هاي خود منعکس کننده طرز تفکرها مراکز و آکروپولخالل بازارها، استادیوم
شهرهاي روم . هستند که به دنبال دستیابی به هویت اصیل خود و بناي مدینه فاضله است

شاید بتوان ادعا کرد رژیم . کنندنیز سیاست نظامی و استعماري رومیان را مجسم می
مشارکت در مسایل عمومی براي اهالی رم  فرصتامپراطوري رم به دلیل ناتوانی در ایجاد 

آتن بود، مردم را به جاي هدایت به سوي خودباوري و احساس استقالل از نظیر آنچه در 
هاي اجتماعی، دینی و هنري به سمت تاسیس طریق شرکت گسترده و فعال در فعالیت

 ها سوق دادهاي مختلط بسیار بزرگ و مراکز برپایی جشنبناهاي عمومی نظیر حمام
)Reilly ،1989 ،134-135(. 

از مفهوم فردیت و بازتاب فضایی آن در غرب  تريروشندرك تفصیل این فرآیند به 
سال قبل یا جدایی وظیفه  2500به گواهی تاریخ شهر یونان باستان در . کندکمک می

رهبري نظامی از رهبري سیاسی و انتخاب فرمانروایی سیاسی از مجراي انتخابات شورایی 
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استبداد کهن به دموکراسی شکل گرفت، طباطبایی ضمن توضیح چگونگی گذار از شرایط 
. عنوان ضرورتی عملی ناشی از تحول در عرصه نظر اشاره داردگیري آگورا بهیونانی به شکل
 به عقیده وي:

بدون داشتن شخصیتی  Basília. در واقع با فراهم شدن مقدمات بحث و گفتگو "
ي اجتماعی ظریهشکل نالهی تنها وظیفه اجراء مناسکی مذهبی را برعهده گرفت و بدیننیمه
به معنی در وسط) به ( archeبا جدایی . اي جایگزین قدرت مطلقه پادشاه گردیدویژه

یا بحث و مشاوره  agoraبزرگان و اعیان)  ازگروهی ( baslieusعنوان مفهوم فرماندهی از 
طباطبایی ( ". گیري و اقدام گردیدمیان افراد برابر در یک فضاي اجتماعی معیار تصمیم

1373 ،19( 
تر تغییر نگرش اندیشمندان یونانی نسبت به جایگاه خدایان، نقش به عبارت روشن

پادشاه و موقعیت روحانیون معابد، شهر یونانی را با محوریت خرد و نوعی از حقوق 
از . شودگیرد و متولد میشکل می فراینددر این  Polis در واقع. شهروندي به وجود آورد
شود، بلکه برگرد فضاي عمومی و میدان ون قصر شاهی ساخته نمیاین پس دیگر شهر پیرام

 شد و آگورادولتشهر یا پولیس به شکلی خود فرمان و خود کفا اداره می. یابدسازمان می
مرکز سیاست، مذهب، عدالت، بازار،  ترین فضاي شهري براي دولتشهر آتنعنوان مهمبه

ها قبل از هر ویه ذهنیت فلسفی و سیاسی آتنیاز زا» آگورا«. شود البتهمسابقه و بازي می
چیز یک فضاي آزاد یا به تعبیر بهتر فضایی بود که دموکراسی و شهروندي در آن متجلی 

سال فاقد حقوق شهروندي  18ها و مردان کمتر از هر چند زنان، بردگان، غیرآتنی. شدمی
 . بودند

آمد، و به منظور تمرکز و می آتنی از نظر کالبدي قلب شهر به شمارمرکز شهروندان
توجه بیشتر در اطراف آن انجمن شهر، معابر و دیگر ساختمان عمومی شهر بنا شده بود، در 

ها ، نصب مجسمههافوارهبعضی موارد با غرس درختان زیبا و ایجاد فضاي سبز، کارگذاشتن 
  اما آتن .)151 :1372شکویی، ( نددافزوها بر زیبایی این مرکز شهري میو بناي قربانگاه

. شدشناخته می و فراغت نیز افالطون شهر آموزش آکادمیک عنوان شهر ارسطو، سقراط وبه
 . رشد فردیت در شهر نیازمند دقت بیشتري است ممتازوجوه  عنوانبهآموزش و فراغت 

خطابه، علوم، موسیقی، ورزش، و ( هدف آموزش آکادمیک، آزادي بود، هنرهاي انسانی 
گرفت، شاگردان افالطون و کارکردن براي فراغت انجاممی. ک) هنرهاي آزاد بودندژیمناستی

بعد از مدرسه فرصت فراوانی براي تمرین داشتند و شهر داراي زیر ساخت فراغتی مناسبی 
در بخش عمومی بود آگواري مشهور آتن بیش از آنکه یک بازار بزرگ براي دادوستد و 
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 هاي روزانه، مذهبی، سیاسی، فضایی و اجتماعی بود عالیتتجارت باشد یک فضاي باز براي ف
)Hunnicutt،2006: 64-64( 

در تداوم این روند با وجوداز میان رفتن دموکراسی آتنی و حاکمیت دیکتاتوري 
امپراطوري، جایگاه شهروندان و تأثیر تفکرات سیاسی فالسفه و اندیشمندان بزرگ یونان، 

استرابوا . هاي، عظیمی روبرو ساختا با دگرگونیمورفولوژي شهرهاي رم باستان ر
هاي هاي آب و فاضالب، خیابانهاي متعدد، شبکهجغرافیدان معروف، به وجود گرمابه

. قرن اول ب( در شهر روم. . .  سنگفرش، کتابخانه، تئاتر، انبار، مدرسه کالدیاتورها، سیرك
ین دوره که از الزامات ثروت وسعت و جمعیت شهرهاي بزرگ و شاخص ا. کندمیم) اشاره 

. گرفت وجوهی دیگراز فردیت ساکنان را مورد توجه قرار دادوقدرت امپراطوري نشأت می
به معناي مدرن کلمه وجود نداشت، ولی در » فردیت«در جهان باستان مفهوم  "هرچند

کردند، البته در یکی به صورت دولتشهرهاي آتن و رم مردم نقش مهمی را ایفا می
 ) 15، 1382جهانبگلو، ( ". صورت غیردموکراتیککراتیک و در دیگري بهدمو

هاي عملی شهروندي را هاي نظري و زمینهشالوده ،رسدچنین به نظر میبه هر تقدیر 
در شهرهایی یونان باستان . طور کامل نشان دادتوان به وضوح و البته نه بهدر این دوران می

کم رنگ شدن نقش مذهب و تدوین و  ،ن) در برابر قانوندر معناي محدودآ( برابري شهروند
همچنین در شهرهاي روم باستان توجه . را شاهد هستیم خرد انسانی مبناياعمال قانون بر 

و پاسخگویی به نیازهاي غریزي و نوعی تساهل دربرابر رفتارهاي ساکنین  التذاذبه اصل
هاي فردي و وجوهی از خواستهشهرهم از سوي حکومت وهم از جانب مردم بیانگر تحقق 

سال قبل  500هایی فضایی این دو زاویه از فرد گرایی در شهرهايجلوه. بروز فردیت هستیم
 . توان مشاهده کردسال پس از میالد مسیح را می 300ازمیالد مسیح تا 

پردازان، تمامی نظریه. آیدو رم به شمار می شهرهاي دوره رنسانس تداوم طبیعی آتن
گام نخست را در مدینه فاضله جستجو  ،ریزان، نویسندگان، معماران، هنرمندانمهبرنا
نمونه این اندیشه را در افکار علمی و فلسفی داوینچی و یوتوپیاپردازانی مانند . کردندمی

) ظهور اندیشه رنسانس و تالش براي ایجاد آرمانشهر 2( .یافت توانمیتامس مور و کامپانال 
شهرهاي که در این دوره طراحی و . شهرهاي این دوره بازتاب یافت در سازمان فضایی

اند با الگوگیري از اندام انسان، بیانگر کمال مطلوب یک چهارچوب فضایی با ساخته شده
هاي مختلف که هریک نماد یکی از اعضا بدن آدمی وجود بخش. باشندهیات انسان می

شکویی، ( .باشددوره و تاثیر آن بر شهرها می آیند، بیانگر انسان محوري تفکر اینبشمار می
1373: 164( 
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 نقش دین در شهر اسالمی
هاي متنوع و پیرامون شهر اسالمی کتب ومقاالت بسیاري نگاشته شده و البته دیدگاه

مشترك و  نکتهاما شاید تنها . هاي آن مطرح گردیدهگاه متضادي در باره تعاریف و ویژگی
طور مشخص فقه در شریعت) و به( حاکمیت قوانین اسالمیمورد توافق محوریت دین و

حتی محققینی که فرهنگ و تعالیم اسالم را مخالف تمدن . شهرهاي اسالمی است
 .از بعد دینی و مذهبی مورد توجه قرار داده استاند، معتقدند اسالم شهر را دانسته
ها و ا بودن ویژگیشهر اسالمی به حق به اسالم نسبت داده شده، زیراعالوه بر دار"

شرایط عمومی یک شهر، به اعتبار اینکه اسالم برنامه و روش عملی زندگانی ساکنان آن 
در هر زمانی قرآن و سنت دو مصدر و منبع . باشد، از صبغه اسالمی برخوردار استمی

 )12، 1376عثمان، ( اسالمی. اندرفتهقانونگذاري در شهرها به شمار می
. ص) به یثرب متولد شده است( ر اسالمی با هجرت پیامبراکرمبه لحاظ تاریخی، شه

. یابدالنبی مصداقی خاص میمفهوم عام مدینه به معناي شهر از آن پس با عنوان مدینه
شود، مکان گزینی انصار و اي که به سرعت تبدیل به مرکز شهر میاحداث مسجد در نقطه

 مبتنی بردین جدید جدیدو اکنان قدیم مهاجرین بر اساس ساختار قبایلی، تنظیم روابط س
گیري سازمان جدید اجتماعی و فضایی ناشی از شریعت اسالم با هدایت و و در نتیجه شکل

دهد که امروزه شهر اي را سامان میرهبري شخص پیامبر بنیاد ساختار کالبدي ویژه
بود با تشکیالت  دنیاي کوچکی "به عبارتی شهراسالمی در ابتدا . شوداسالمی خوانده می

متحدالمرکز و مبتنی بر سلسله مراتب، که آرمان مذهبی و اجتماعی اسالم در آن تجسم 
کردند و آمال زیستند، با یکدیگر عبادت میدنیایی که در آن مردم با یکدیگر می. یافته بود

  )201: 1365، شکویی( "مشترك داشتند
یامبر ویژگی متمایز اسالم و شهر هاي دین در زمان حیات شخص پبنیاد شهر بر پایه

و یا سایر ادیان چنین ادعا و یا مستند  یهودحداقل در مورد مسیحیت، آیین . اسالمی است
انگذار دین، شهري را با نشانه مشخص دینی و منطبق با احکام آیین خود یتاریخی که بن

سه و تدوین، یا اجرا و براي مثال ایجاد اولین کلیسا و یا کنی. سازمان داده باشد، وجود ندارد
یا اعمال احکام فردي و اجتماعی این ادیان به چند قرن بعد از درگذشت پیامبرانش باز 

 . گرددمی
هاي نهاده شده توسط به هر حال این زمینه منحصربه فرد یعنی دستورات و بنیاد 

د که ریزي کننص)موجب شد تا جانشینان وي اساس شهرهایی را پایه( شخص پیامبر اسالم
از جمله تاثیرات آشکار این نگرش . بیش و پیش از هر چیز مبتنی بر دیانت و شرع باشد
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اي از بناها و یا محدودیت و گذاري حکومت براي ایجاد مجموعهبنیادین، تشویق ویا سرمایه
زیرا قوانین . اغلب ممنوع بودن احداث برخی کالبدهاي شهري بر اساس احکام فقهی بود

 کرد: بناها را به چهاردسته تقسیم می انواعاسالمی 
ها، مراکز تعلیم و تربیت ها و باروها، پلبناهاي واجب از قبیل مسجد، قلعه -الف

 ها و بنادر ساحلبیمارستان
 بناهاي مستحب از قبیل مأذنه مساجد و بازارها  -ب 
 هابناهاي مباح مثل منازل مسکونی و دکان -ج 
عثمان ( ها و بناهایی از این دستها فاحشه خانها، میکدههمثل کنیسه حرام بناهاي -د 

1376 ،289 ( 
القطان در کتاب، التشریع عبدالستار عثمان دلیل چنین رویکردي را به نقل از مانع

 داند:والفقه االسالمی، نظام سیاسی متکی به شریعت می
که فقط باید آن را  شهرهاي اسالمی در سایه نظام اسالم، خود را در مقابل قانونی یافتند

هاي اسالمی در میان قاطبه مردم رسوخ یابد و وسعی بر این بود که اندیشه. کردندپیاده می
وآنها به رغم اختالفات مذاهبشان تالش  این وظیفه بر عهده فقها و اندیشمندان دینی بود

برنامه کامل  صورت یکو بدین ترتیب بود که فقه اسالمی به. برآیندکردند از عهده این مهم 
زیرا . براي حیات کل بشریت در عقیده، عبادت، اموراجتماعی، تشریعی و سیاسی درآمد

اي است که امت اسالمی بر روي آن بنا نهاده شده و تمدن آن بر شریعت اسالم به مثابه پایه
 . )281-280قبلی، ( .این پایه متکی است

گیري شهر اسالمی که دا شکلساختار به هم پیوسته نظام سیاسی و عقیدتی در ابت
در سازمان فضایی و نیز شبکه روابط . پیامبر) بود( ناشی از یکی بودن حاکم و شارع شریعت 

 "اي که از همان ابتدا گونهبه. ویژه در شهرها تاثیري عمیق نهاداجتماعی مسلمانان به
ر اینکه حق شدند به اعتباطور مستقیم به دولت مرتبط میهاي اداري شهر بهدستگاه

حاکمیت در اصل متعلق به دولت بود و عزل و نصب حکام به مقتضیات حکومت و سیاست 
حق حاکم وحکومت که به سرعت  .)278 ،1376عثمان، ( "رفتحق دولت به شمار می

اي گسترده و عمیق یافت، در ایجاد شهرهاي جدید در سرزمین اسالمی که در مدت دایره
 . ر گردید، نقشی موثر ایفا نمودزمانی کوتاه به شدت پهناو

 گیري شهرهاي اسالمی شکلدر نقش حاکم
هاي اسالمی دو عامل در مورد شکل پذیري و یا حتی تأسیس شهرهاي مهم در سرزمین

اي درونی و اول دین اسالم به عنوان انگیزه. انددرونی و بیرونی تأثیر بالمنازع و قاطع داشته
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در مورد عامل . هاي حاکم، شخص سلطان، شاه یا خلیفهکننده و سپس سلسلهعامل تعیین
مطلقه خلیفه، سلطان ویا بطور کلی اراده  قدرتنخست سخن بسیار گفته شده، اما پیرموان 
 . هاي مهم کمتر تأکید شده استها و یا شهرفردي شخص حاکم در شکل گیري پایتخت

ی، حاصل راي و نظر اساساً رشد، توسعه، رونق و شهرت بسیاري از شهرهاي اسالم
هاي سنگین و عوارض از سوي حاکمان بوده فردي، تمرکز آمرانه، کوچ اجباري، اخذ مالیات

گیري فردیتی قدرتمند حاصل شده و نه به عبارتی رشد شهرها، نه از طریق شکل. است
اي از این داستان سکه نقره منصور در ساخت بغداد شمه. گیري آن شده استموجب شکل

. اي به شدت واقعی استتردید داراي هستهاي دارد اما بیست، هرچند شکلی افسانهرفتارها
چنانکه آورده شده: منصور براي ساختن بغداد ابتدا اعالم کرد تا به هر یک از ساکنان بغداد 

دهند و از این راه تعداد فرزندان را ثبت کرد، پس از مدتی به استناد همان سکه اي نقره 
 . اي طال گرفتحفاظت بغداد از هر خانواده به ازاء هر فرد سکهسرشماري براي 

گیري و یا اهمیت یابی هاي فردي در شکلشواهد تاریخی بیانگر جایگاه ممتاز اراده 
در تاریخ اسالم ضروري به  مهمبه چند شهر  اجمالیاشاره . هاي مهم جهان اسالم استشهر

 . رسدنظر می
هجري  14عمر) در سال ( دستور مستقیم خلیفه دومبصره نخستین شهري بود که به 

ابتدا پادگان نظامی شکل گرفت و سپس طرح بناي مسجد جامع شهر به عنوان . بنا گردید
 . بندي و توزیع شدمرکز و داراالماره در جوار آن و بعد امالك مسجد، میان قبایل قطاع

 ) 65محمد عثمان، (
بی وقاص و با موافقت خلیفه تأسیس و اابنهجري به دست سعد 17کوفه در سال 

ها و بندي شبیه الگوي بصره و توزیع زمینمسجد جامع، داراالماره و قطاع. گذاري شدپایه
در کوفه عالوه بر مسجد جامع، هر . ها متناسب با جمعیت قبایل ساکن صورت گرفتقطاع

  .)68قبلی ( و گورستان خود را دارا بودند مسجدقبیله یا محله، 
او در ساحل . هجري توسط عمربن عاص بنا نهاده شد 21به دستور عمر درسال  طاطفس

شرقی و در مجاورت قلعه بابلیون شهر را مکان یابی کرد و نخست مسجد جامع و سپس 
ي مسکونی را براي محله منطقهمنطقه پیرامون را به عنوان بازار در نظر گرفت و اطراف این 

  .)69قبلی ( .قبایل اختصاص داد
 چهار ویژگی قابل تاکید در این شکل گیري کالبدي:

 نقش خلیفه به عنوان فرمان دهنده یا والی او در نقش مجري،   -
در احداث مسجد جامع شبیه مسجدالنبی به عنوان مرکزیت  پیامبراهمیت الگوي  -
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 شهر
 گزینی اولیهقطاع بندي شهر براساس سکونت قبایل و نوعی جدایی _
  می این شهرها در ابتداء تاسیسکارکرد نظا _

براي مثال فسطاط به شهري با کارکرد فراخوانی سپاهیان دوره احتیاط احداث گردید و 
این . کوفه و یا بصره اساساً براي حمالت نظامی و بارگذاري نیروهاي جنگی تأسیس شد

ه اي شکل داد کگونهپیشینه عمالً تا قرون متمادي ساختار اجتماعی شهرها را به
بندي اجتماعی قبایل، قدرت محالت، وسعت آن، عمران و آبادي شهر، ساخت صورت

داد، براي نمونه اصول زندگی اجتماعی قبیله اقتصادي و حتی توسعه شهر را سامان می
باشد گیري میاي جدید حتی با وجود نیاز جمعیتی قادر به شکلکرد که آیا محلهتعیین می

توانستند صاحب یک بدون موافقت خویشاوندان شهري خود نمی ايیا نه؟ زیرا هیچ مجموعه
 . محله جداگانه شوند

به فهرست شهرهاي احداث شده در قرن اول هجري، شهر واسط توسط حجاج در سال 
توان افزود اما ساختن شهري مانند بغداد که نشانه پختگی، تحول و تکامل هجري، را می 75

طور قطع و یقیین بیانگر احداث به. شودان محسوب میشهري مسلمان طراحیریزي و برنامه
قرارگرفتن قصر پادشاهی در درون حصار و احداث بناهاي مسکونی . شهري سلطنتی است

 . براي عامه مردم در بیرون و یا خارج حصار الگویی نسبتاً متداول در قرون بعدي گردید
طریق کوچ اجباري عشایر  پادشاهان صفوي با احداث اصفهان در کنارجی باستانی و از

ي دداري استبدااهلرز سرمایه. مختلف پایتخت خود را به همین نحو احداث و سامان دادند
هاي نظیر اصفهان، شیراز و مشهد را عامل اصلی رشد شهري و رونق اقتصادي پایتخت

 رشد شهري و رونق اقتصادي اصفهان از سال، اصفهان معتقد است موردچنانکه در . داندمی
کننده از پیشرفت معماري و نیز صورت چشم اندازي خیرهسو بهق) به این-ه 979( 1600

سلطنتی برپایی میدان مرکزي با  هايکاختولیدي تجلی یافته است: بناي  ˚صنعتی 
ها و مساجد، مدارس و کاروانسرهاي متعلق به آن، طرح چهارباغ و بازارنو که مغازه

هاي علق داشت این اقدامات نه تنها به ایجاد کارگاهکاروانسراهاي آن به شخص شاه ت
سلطنتی منجر شد، بلکه موجب جلب صنعتگران چیره دست، تجار، کسبه و نیز تجارت 

التاسیس را شاید احداث جلفاي نو را به عنوان مرکز کارگاههاي جدید. عمده کاالها گردید
ذاري متمرکز در بین شهر از گبتوان نشانه نمادین رشد و توسعه تجارت متکی بر سرمایه

 )201، 1380اهلرز، ( .طریق کارگزاران مرکزي یعنی خاندان شاهی به شمار آورد
ها همواره با افزایش یا یادآوري این نکته ضروري است که گسترش یا افول پایتخت
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از عوامل آن جابجایی و  یکیکاهش کم و بیش شدید جمعیتی همراه بوده است که 
ري عشایر، اقوام یا ادیان مختلف بنا به مالحظات سیاسی، اعتقادي یا هایی اجبااسکان

آمده، براي مثال کوچ ارامنه از سرحداث غربی به مرکز کشور یعنی اقتصادي به شمار می
ها در حاشیه جنوبی شهر اصفهان در اصفهان توسط صفویه، و یا اسکان اجباري گرجی

 هزار خانوار عشایري در حاشیه شیراز 40وچهمان دوران، همچنین اجبارحکام زندیه به ک
بسیاري از شهرهاي اسالمی، در  دراین ویژگی . )در این راستا قابل ارزیابی است208قبلی، (

 . گیري محالت با زمینه قومی قابل مشاهده استقالب شکل
 : هاي دینیآزادي
نسبت به سایر متعددي در باره حقانیت منحصر به فرد اسالم و برتري آن  آیاتدر قرآن 

همانا دین پسندیده  "19}: ال عمران: اإلسالمادیان وجود دارد ازجمله:{إن الدین عند اهللا 
و  "85نزد خداوند اسالم است {ومن یبتغ غیراإلسالم دینا فلن یقبل منه}: ال عمران: 

 ونیز فرموده. هرکس غیر از اسالم دینى دیگر را برگزیند هر گز از وى پذیرفته نخواهد شد
است {الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اإلسالم دینا}: مائده: 

 "و به اتمام رسانیدم بر شما نعمتم را و رضایت دادم برایتان اسالم را یک دین "3
 سوره آل عمران معتقد است:  19عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان پیرامون آیه 

اي است که گفتیم در گانهاب است که آخرین طوائف سهاین آیات در بیان حال اهل کت"
پردازد، و مقصود مهم و اصلی از ذکر طوائف نامبرده، همین این سوره به شرح حال آنان می

طایفه است، و قسمت عمده این سوره در باره همین طایفه یعنی یهود و نصارا نازل شده، و 
در سابق معناي اسالم از نظر . . . اهللا االسالمندالدین عان. شودیا باالخره به ایشان مربوط می

لغت بیان شد، و گویا همان معناي لغوي در اینجا مراد باشد، به قرینه اینکه اختالف اهل 
اي که با کند، که بعد از علم به حقانیت اسالم و تنها به خاطر دشمنیکتاب را نقل می

 . یکدیگر داشتند آنرا نپذیرفتند
دین نزد خداي سبحان یکی است : شود کهجمله مورد بحث چنین میدر نتیجه معناي 

و اختالفی در آن نیست و بندگان خود را امر نکرده مگر به پیروي از همان دین و بر انبیاي 
 )189: ص3: ترجمۀ المیزان ج( مگر در باره همان دین ننمودهخود هیچ کتابی نازل 

روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانان در اي از روایات، بر مبناي آیات فوق و مجموعه
نحوه تعامل محتسب با صاحبان ادیان در شهرهاي  شاید. اي یافتشهرها سازمان ویژه

باید توجه داشت که رویکرد . اسالمی به قدر کافی گویا و روشنگر رعایت حدود فردي است
خود را داشته و  هاي فضایی خاصحاکمیت نسبت به معتقدین به سایر ادیان، عمالً بازتاب
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. اي را در شهرها ایجاد نمود که بدان اشاره خواهد شددر گذر زمان ساختارهاي کالبدي ویژه
ابن اخوه قرشی در کتاب منحصر به فردي که نحوه اداره شهرها را در قرن هفتم هجري 

که  کندمیاي از سوي مسیحیان شهري خطاب به خلیفه دوم استناد به نامه کندمیتوصیف 
 . کندمییوه برخورد با اهل ذمه را در شهرهاي اسالمی بیان ش

که در کار اهل ذمه بنگرد و ایشان را به شروطی که برعهده  استپس بر محتسب الزم 
ملزم سازد، در ترك چیزي از اند و آنچه را از روزگار قدیم برخود الزم دانستهاند گرفته

اي که  هد و آنان را به رعایت مضمون نامهتعهدات در گفتار یا در کردار بدیشان رخصت ند
 : رض) نوشته بودند ملتزم کند، آن نامه این است( اهل ذمه به عمر بن خطاب

نامه اي است به بنده خدا عمربن خطاب امیر مومنان از نصار اي شهر فالن و شهر « 
ه ایم تعهد چون نزد ما آمدید و از شما براي خود و خاندان و مالهایمان امان خواست: فالن
کنیم که در شهرهاي خود و اطراف آنها کلیسا و دیر و قالیه و صومعه راهب نسازیم و می

هاي مسلمانان نیز بدین کار نپردازیم چه هرکدام که خراب شود مرمت نکنیم و در سرزمین
کنیم که اگر مسلمانانی بر ما مهمان آیند سه شب به در شب و چه در روز، و نیز تعهد می

هاي خود جاسوسی را جاي ندهیم و ی از ایشان پذیرایی کنیم و در کلیساها و خانهفراخ
جاسوسی پوشیده برمسلمانان نگماریم و به فرزندانمان قرآن نیاموزیم و به شرع خود آشکار 
نکنیم و کسی را بدان فرا نخوانیم و اگر کسی از خویشاوندان ما اسالم بیاورد و او را باز 

ن را گرامی بداریم و در مجالس خود به احترام ایشان برخیزیم و در لباس نداریم و مسلمانا
و فرق موي بدانان تشبه نکنیم و از آنان سخن نگوییم و به نامهاي  کفشو کاله و عمامه و 

هاي ایشان نامگذاري نکنیم و به اسب سوار نشویم و شمشیر حمایل نکنیم و سالح کنیه
ین انگشتري چیزي به زبان عربی ننگاریم و شراب نفروشیم و برنگیریم و به کار نبریم و برنگ

ها و کتابهاي به کسی شراب نخورانیم و موي جلو سر را بتراشیم و زنار برکمر بندیم و صلیب
خود را در راهها و بازارهاي مسلمانان آشکار نکنیم و در کلیساهاي خود ناقوس جز به ضرب 

خود به خواندن چیزي بلند نکنیم و براي مردگان  خفیف ننوازیم و در حضور مسلمانان آواز
طلب باران) را ( خود به بلند زاري نکنیم و در راههاي مسلمانان آتش نیفروزیم و استسقا

دفن نکنیم و بردگانی را که در دست  مسلمانانآشکار نکنیم و مردگان خود را نزد مردگان 
 ) 36 :1376عثمان، ( گریمهاي مسلمانان ننتملک نکنیم و به خانهاند مسلمانان

ناظر بر روابط مسلمانان و غیر  کنندهمحدودشود انبوهی از قوانین چنانکه مالحضه می
اما تجلی فضایی این نگرش در شهر چگونه بوده است؟ جدایی گزینی و . مسلمانان بوده

. کننده از این جمله بوده استتفکیک محالت و ایجاد موانع وهمچنین وضع قوانین محدود
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براي نمونه: پس از کوچ اجباري مسیحیان از مرزهاي غربی کشور در دوره صفویه و ایجاد 
بینی کنترل تردد اي بنام جلفا در اصفهان، در طراحی این محله بسته، پیشمحله -شهر

اي که دروازهاي ورودي این محل نه از داخل بلکه از گونهبه. افراد به خوبی صورت گرفت
براي مثال . شددر واقع حسب ضرورت شهر تبدیل به زندان می. شدخارج کنترل می

حکومت براي رعایت قوانین فقهی مقرر کرده بود در روزهاي بارانی براي جلوگیري از تماس 
 . ها بسته شودبدن و لباس خیس ارامنه با ساکنین مسلمان دروازه

شد از ر به شدت اجرا میکننده در شهاما در ارتباط با مسلمانان نیز برخی قوانین محدود
محتسب باید در اوقات اذان بازارها را «جمله در مورد رعایت شعائر، ابن اخوه معتقد است 

که جایگاه شیطان است زیر نظر گیرد، هر کس به هنگام نماز به کسب پردازد یا لهو و لعب 
اي هاي ویژهت) همچنین در مورد زنان محدودی178قبلی، ( او را نماز باز دارد مجازاتش کند

بانگ بلند را در در تشیع جنازه اجري نیست، اما گریه رواست بی زنان«مرسوم بوده از جمله 
 )45قبلی، ( .اندو یا زنان از زیارت قبور ممنوع» . . . گريو نوحه

ویژه محکومان سیاسی در عالوه بر زنان، غیرمسلمانان و بردگان، جایگاه مجرمان به
نازلی برخوردار بوده که در کارکردهاي خاصی را براي فضاهاي  وقعیتمشهرهاي اسالمی از 

 براي مثال: کردمتعارف شهري ایجاد می
ها، رسواکردن مخالفان حکومت بود، هرکس جرمش در حدي یکی از کاربردهاي خیابان

هاي شهر کردند و در خیابانباست در شهر گردانده شود، او را سوار بر شتري میبود که می
اما کسانی که جرمشان مستوجب قتل بود، جسد آنها را پس از قتل از . گردانندمی

 تاریخ دروازه زویله. کردندهاي اصلی شهر که محل تردد انبوده مردم بود، آویزان میدروازه
 )216عثمان، ( بوده است هاصحنهیکی از دروازهاي شهر قاهره) شاهد بسیاري از قبیل (

 محالت خودمختار
هاي موروثی شریعت و حکومت احکامرفت، شهر اسالمی در کلیت خود مطابق چنانکه 

شد که تحت کنترل و سلطه اما در جزئیات شهر به محالتی تقسیم می. دینی قرار داشت
پیشینه چنین سازمان فضایی را باید به زمان پیامبر و . اي قرار داشتنظام قومی و قبیله

هاي تاریخی اوس و ینه صدر اسالم به دلیل رقابتمد. ساختار کالبدي یثرب باز گرداند
طبیعی با  "خزرج و قرار داشتن یهودیان و سپس افزوده شدن مهاجرین به شکلی کامال

اما چنین ساختاري با دستور خلیفه دوم در . همراه بود قبیلگیجدایی گزینی دینی، قوي و 
 . سالمی تبدیل شدساخت کوفه به دستورالعمل و سپس سنت سازمان فضایی شهرهاي ا

آن که عراق را فتح نمود، دستور داد  عمر بن خطاب توسط سعد بن ابی وقاص پس از
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تا در کوفه منزل کند و مردم را نیز دستور دهد تا آن را براي ساختمان خطر بر کشند و 
 ) 88 :1347یعقوبی، ( هر قبیله اي با رئیس خود خطه اي برگرفتند  پس. نشان دار سازند

هجري)  21( بندي زمین و اختصاص آن به قبایل را طبري نیز در کوفه و فسطاطقطاع 
معیار استقالل و اندازهء محالت را نیز قطاع تخصیص یافته . و به دستور عمر تاکید نموده

نمود، یعنی هر قبیله زمین تعلق به خود را میان متناسب با جمعیت هر قبیله تعیین می
قسیم کرده و اگر داراي جمعیتی بیش از زمین دریافتی بودبیش افراد قبیله به صورت آزاد ت

 .شدنداز یک قطاع و در کنار افرادي که وابسته به قبیله خاصی نبودند مکان یابی می
 . ) 69-68 :1376عثمان، (

. این سنت در احداث بغداد پایتخت با شکوه عباسیان موجب شکل گیري محالت شد
عباس در شرویه و نزدیکی باب کوفه، خاندان قحطه بن ازجمله اصحاب محمدبن علی ابن 

 و رباوه کرمانی و اصحاب وي در مجاورت باب البصره مستقر شدند علیاشیب در کنار صرات 
ریزي و سازماندهی فضایی را تا زمان ) استمرار این روند برنامه27-15 :1347یعقوبی، (

یابد نظام اجتماعی قبایلی ارتباط می اما آنچه به موضوع فردیت. امپراطوري عثمانی شاهدیم
 . و ساختار سیاسی دولت در این زمینه است

در ساختار شهرهاي دوران عثمانی، ایده خودسامانی و استقالل فردي در عرصه زندگی 
محدودیت نوآوري در . هاي جدي بوده استاجتماعی تا حد بسیار زیادي تابع محدودیت

فی و کنترل شدید دولت از جمله مواردي است که در فضاي کار، فقدان تحرك در نظام صن
هاي اسالمی به چشم بخش قابل توجهی از دوران طوالنی مدت حکومت عثمانی برسرزمین

ترنر به نقل از الپیدوس در بررسی ساخت اجتماعی و سازمان سیاسی دمشق و . خوردمی
و هشتم هجري  هاي یعنی بین قرون هفتمحلب دو شهر بزرگ اسالمی در دوره مملوك
اي و یا اشتراك در منشاء اي، قومی، قبیلهقمري بر سیطره و تفوق پیوندهاي عشیره

خودمختاري محالت در اداره امور روزمره، اعم از . روستایی ساکنین شهرها تأکید دارد
آوري مالیات، مقابله با متجاوزین و مهاجمین به محله و ساختن توقیف مجرمین، جمع

اي به حدي بود که گاه این میزان از  انسجام بسیار مستحکم محلهسنگر و نهایتاً
هاي خونین با سایر محالت خودمختاري و استقالل به تضاد وکشمکش و حتی به درگیري

 ) 47ترنر، ( گردیدمنتهی می
ها و هاي مختلف مذهبی و ایجاد فرقههاي ذکر شده با پیدایی گرایشعالوه بر زمینه

هاي نظري میان این رزمین پهناور اسالمی و به طور طبیعی چالشمذاهب عدیده در س
. هاي عقیدتی، عمالً شرایط جدیدي براي کشمکش در شهرهاي اسالمی به وجود آمدمحله
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هاي گاه بسیار خونین را اي از درگیريترکیب عوامل پیش گفته و این عامل جدید، زنجیره
تداوم سازمان «چنین ارزیابی کرده است:  وبر این هم پیوندي را. در شهرها در پی داشت

اي در داخل بافت شهري موجب شد که ترتیبات مربوط به کینه خانوادگی اي و طایفهقبیله
هاي از لحاظ فیزیکی جدا شده ناهمگونی گروه. روستایی به درون زندگی شهري وارد شود

هاي مذهبی ري با فرقههاي شهبرخی از کشمکش. گرایی صرف فراتر بوددرون شهر، از قبیله
 ) 74 :1387ترنر، ( گوناگون و همچنین با مکاتب فقهی مختلف مالزم گردید

اسالمی اگر چه در چهارچوب یک دین  شهرهايیادآوري این نکته ضروري است که 
هاي قومی شدند ولی ظهور مذاهب مختلف در درون گفتمان کالن اسالم و گرایشمعنا می

هایی درون شهرهاي بزرگ را گیري شهرهاي کوچک یا دهکدههاي شکلو قبیلگی زمینه
 . فراهم ساخت

 جدایی گزینی دینی و نظام قبایلی
این سازمان . در ساختار محالت شهرهاي اسالمی سیطره نظام قبایلی مرور شد 

هایی بسیار اندك نظیر اجتماعی بسته تنهادر کنار ساختار قدرت متمرکز تنها در محدوده
اما چنانکه اشاره شد، روابط . ساختهایی را فراهم میو یا تجارت آزاد زمینهانتخاب شغل 

اي به مدینه و قطاع بندي خونی و مناسبات قبیله روابطقومی و قبیلگی وسابقه سیطره 
هاي با تداوم این روش توسط حکومت. گردداولیه در زمان پیامبر و خلفا بالفصل وي باز می

هاي شهرهاي مانی این ویژگی به تدریج تبدیل به یکی از شناسهاموي، عباسی، فاطمی و عث
 . اسالمی گردید

حاصل این روندجدایی گزینی محالت و تفکیک مساکن در شهرهاي اسالمی در کلیه 
این جدایی . و یا مستقل بود مختارخودهاي قلمرو پهناور امپراطوري اسالمی و حکومت

هاي در مورد گروه. ن با دقت مورد توجه بودغیرمسلمانا. گزینی در دو سطح مسلمانان
. گرفتیا زبان ودر قالب محالت باز صورت می. مسلمان تفکیک بر اساس قومیت، خون، نژاد

و در مورد غیر مسلمانان جدایی گزینی بسیار شدید و گاه به شکل محالت بسته یه شبه 
 . شدگتو عمل می

ارم هجري چنین توصیف شده العالم اصفهان قرن چهبراي مثال درکتاب حدود
سپاهان، شهري عظمیست و آن دو شهرست یکی جهودان خوانند و یکی را شهرستان و «

) ابن 388، 1372العالم حدود( اند و میان ایشان نیم فرسنگ استدر هر دو منبر نهاده
اصفهان) را شامل دو ( هجري قمري در مسالک و ممالک سپاهان 1350حوقل نیز در سال 

بزرگتر از شهرستان و دو میل میان  یهودیهکه  کندمیودیه و شهرستان توصیف بخش یه
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) در گذر تاریخ و با انتخاب این شهر 105، 1366ابن حوقل ( این دو محله فاصله بوده است
شود و شهر وسعتی شگفت عباس ساخته میبه پایتختی صفویه محالت جدیدي توسط شاه

آباد محله تبریزنو یا عباس. کندمیبه سه محله جدید اشاره دالواله در سفرنامه خود . یابدمی
هایی که به اصفهان کوچ کرده بودند ساخته شد، محله جلفا براي ارامنه که که براي تبریزي

شاه آنان را از گرجستان و ارمنستان به ایران کوچانده بود و محله گبرها که محل سکونت 
 ) 150، 1384پیترودالواله، ( زرتشیان بود

شاید بتوان بهترین تفسیر و تحلیل از اهمیت جایگاه نظام قبایل و روش بادیه نشینی در 
را در مقدمه ابن خلدون یافت وي در فصول دوم، سوم، نهم، هفتم از باب  اسالمیشهرهاي 

دوم کتاب خود به تفصیل پیرامون رجحان و برتري عصبیت، زندگی بادیه نشینی جایگاه 
 . و نیز محدودیت نژاد و خون پاك و خالص سخن گفته استسلحشوري و جنگاوري 

ها و عادات تجمل پرستی و ناز و نعمت شهرنشینان از اینرو که پیوسته در انواع لذت«
گیرند نهاد آنها به بسیاري از آورند و شهوات دنیویی را پیشه میروي می دنیاورند و به غوطه
هاي ناپسند و عادات و به همان اندازه که خويها آلوده شده است هاي نکوهیده و بديخوي

مقدمه ( اندزشت در نهاد آنها رسوخ یافته است از شیوه و رفتارهاي نیک و نیکویی دور شده
 ) 231ابن خلدون، 

کنند و ضروریات به روشی است که به ضروریات زندگی قناعت می نشینیبادیه زندگی
قبلی، ( .گیرده از ضروریات سرچشمه میشهرنشینان) فرعی است ک( اصل و امور تجملی

239( 
و اینکه بادیه نشینان به خیر و نیکی نزدیکتراند و بادیه نشینی اصل و گهواره اجتماع و 

آید و غلبه هم تمدن است و دیگر اینکه ریاست جز به وسیله قدرت و غلبه به دست نمی
) و بنابراین هدف عصبیت، 249قبلی ( شودچنانکه یاد کردیم تنها از راه عصبیت حاصل می

) و البته عصبیت حاصل 265قبلی ( چنانکه معلوم شد، غلبه و تسلط براي پادشاهان است
 ) 242قبلی ( ها به یکدیگرشود جز از راه پیوند نسبی و وابستگی خانداننمی

شود چه زندگی آنان به و در میان تمامی اقوام نسب خالص تنها در اعراب یافت می
گردي آنچنان صعب است که هیچ گروه و قومی به داخل آنان است و بیابان قدري دشوار

هاست، و ترین خونو بنابراین خون آنان خالص دهدمیرخ ن غیررود و هیچ وصلتی با نمی
نسب خویش را بیاموزید و مانند نبطیان سوار مباشید که «اشاره به روایتی از عمر که گفت 

 )245قبلی ( ان بپرسد گوید از قریه یا شهر فالنهرگاه کسی از اصل یکی از ایش
شود میان چنین نگرشی با ساختار شهرهاي اسالمی، حداقل تا چنانکه استنباط می
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هاي ابن خلدون بازآرایی رسد تئوريبه نظر می. دهها قرن پیوند وثیقی وجود داشته است
در . اضله استآنچه در شهرها وجود داشته و یا تالشی براي توصیف نوعی مدینه ف

هاي قبل درباره پیشینه جنگی شهرهاي مهمی همچون، بصره، کوفه، واسط وفسطاط بخش
ضرورت کشورگشایی و انتشار دین اسالم، شاید از جمله دالیلی باشد که . سخن گفتیم

همچنین شتاب . تواند توجیه کندتوجه به حفظ روحیه سلحشوري و جنگاوري را می
نفوذ خود، و در نتیجه دور شدن از سرزمین مادري ایجاب مسلمانان در گسترش حوزه 

و این ممکن نبود جز با تداوم نظام کارآمد . هاي نظامی را حفظ کنندکرد، هستهمی
 . شدشدن در آن امري طبیعی محسوب میاي، که فرمانبرداري، کشتن و کشتهقبیله

 اصناف بازار و
بود که با حصیر به شکلی موقت مسقف درمدینه پیامبر بازار فضایی باز و بدون سقف 

کرد، تا زمان بازگشت به خانه مجاز به فعالیت آزاد شد وهرکس جایی را زودتر اشغال میمی
اما با . این سنت تا پایان حکومت خلفاي راشدین مورد احترام و حمایت بود. در آن نقطه بود

ناشی از گسترش  اقتصاديهاي سیاسی و به ضرورت"بر روي کار آمدن معاویه و احتماالً 
سازي در بازار، از بازار شهر مدینه آغاز شد و با ساختمان "امپراطوري و مازادهاي اقتصادي

متعاقب آن عبدالملک . گذاري شداجاره دادن آن سنت اجاره دادن محل کسب و کار پایه
لک عبدالمبازار سرپوشیده)بنا کرد، و سپس هشام بن( مروان در فسطاط چند قیساریه

این تحول و تکامل منشأ پیدایش . دار را در شهرهاي اسالمی گسترش دادبازارهاي سقف
درآمدند که سود سرشار  موسساتیصورت اصل اجاره دادن واحدهاي تجاري شد و بازارها به

گیري به هر تقدیر روند شکل. )240: 1376عثمان، ( .و ثابتی را براي دولت به همراه داشتند
اي بوده است که در بیان ویژگی شهرهاي اسالمی سنتی گونهداث بازارها بهو نیز شتاب اح

 : شودمیبه عوامل شهري مشخصی به این شرح همواره اشاره 
 کاروانسرها  -5محالت خودیار  -4  ارگ دولتی  -3مساجد  -2 بازارها  -1
 )24: 1365شکویی، ( انجمنهاي صنفی -7 هاي علمی مدارس و حوزه -6

جایگاه و نقش مساجد، محالت خودمختار و نیز اهمیت حکومت سخن گفته  پیرامون
ترین ارکان عنوان محور اقتصاد شهرو یکی از اساسیهاي بازار بهبا عنایت به ظرفیت. شد

دهی به فردیت به موقعیت این فضاي شهري بیشتر پرداخته کالبدي شهر اسالمی در شکل
هاي بازار نو به این اشاره شده که، بخشی از مغازه در بررسی اصفهان دوران صفویه. شودمی

مستندات و ادوار مختلف تاریخی در . و کاروانسراهاي چهارباغ به شخص شاه تعلق داشت
و دولتها اصلی ترین . این زمینه بیانگر حضور پر رنگ حکومت در اقتصاد شهري است
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ن کمترین تعارض را میان بازار به عباري شاید بتوا. دي شهرها بوده اندابازیگران صحنه اقتص
دولت اسالمی خود یکی از بنیانگذاران و  "زیرا. و دولت در شهرهاي اسالمی مشاهده کرد

نه بدان علت که به چرخش کاال و سرمایه مردمان تابعه خویش . کنندگان بازار استتقویت
) 48: 1378 حبیبی،( .نیاز دارد، بلکه بدان علت که خود صاحب اصلی سرمایه و کاال است

الپیدوس به شکل گیري وضعیتی خاص اشاره دارد که ناشی از این قدرت گسترده اقتصادي 
اهمیت اقتصادي دولت تجار را به حیطه معامله با حکومت "به عقیده وي . حکومت است

هاي بسیار زیاد، دارایی شهري، غالت و موادخام درکنترل امیران و کشاند، زیرا زمین
حقیقت ارتباطات متقابل بین بازرگانان و دیوان ساالران دولت به قدري در  .سالطین بود
در بلند مدت در بازرگانان این گرایش را به وجود آورد که جزِئی از دیوان  کهنزدیک بود 

ها در ابتدا شکل البته این توان اقتصادي دولت .)176-175 :1379ترنر( "ساالري شوند
اقتصادي و تجاري ناشی از کشورگشایی و نیز  گیري حکومت اسالمی متاثراز مازاد

هاي و در دوره. هاي مستقیم از مسلمانان و جزیه از غیرمسلمانان قابل تحلیل استمالیات
بعد، درآمدهاي مستمر و هنگفت موقوفات و مهم تر ازهمه نقش محوري حکام در شهر، 

د کرد که از نظر فقه فراموش نبای. آمدهها به شمار میزمینه ساز قدرت اقتصادي دولت
هاي عمومی متعلق به دولت بوده که این نیز در تقویت ساختار اسالمی انفال یا ثروت

 . نمودهاقتصادي دولت ایفاي نقش می
ماکس وبر ضمن تأکید بر سرشت قبایلی شهرهاي اسالمی از دوران خلفا تا امپراطوري 

ه به صورتی طایفه اي حکومت و داند کعثمانی، اقتصاد شهري را در کنترل اشرافیتی می
بازرگانی، سرمایه گذاري  شهرهاي خودمختار اسالمی از طریق:. ثروت را در اختیار داشتند

هاي در زمین، به کارگیري بردگان و کنترل روستاها و محصوالت کشاورزي در حلقه
هاي کردند که در عمل مانع ایجاد انجمنخویشاوندي، نوعی از انحصار را سازماندهی می

به عقیده وي اندیشه وجود یک انجمن که بتواند شهر را در یک . شدحرفه اي می
واحدسازمان یافته متحد کند، هرگز در مکه به عنوان قطب اقتصاد شبه جزیره عربستان 

توان به عنوان نمونه دوره پیش از ظهور به عبارتی شرایط آن را می. وجود نداشته است
هرچند شهرهاي اسالمی در مسیر تکامل خود . بقه بندي کردط "گروه شهروندي مشترك "

صنفی دست  نهادهاتري در قدرت اداري و ایجاد برخی تا دوره عثمانی به ساخت پیچیده
بورژوازي) از نوع ( اما در این شهرها مشابهتی با فعالیت جمعی قشر بورگرها. یافتند

بسته اصناف در شهرهاي  سازمان) 134-130: 1384وبر( .شهرغربی مشاهده نمی شود
 یکسانی داشت از جمله:"هاي اسالمی سرنوشت تقریبااسالمی در سرزمین
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در دوران حاکمیت عثمانی، اصناف صنعتی شهروندان، داراي سلسله مراتب خشک و  
و نوآوري تنها در حد . . . ، و شاگردان معمولی بود، دستیارانناپذیري از استادکاران، خلل

هاي مرسوم بدون تصویب صنف ممنوع بود سمرتغییر دادن راه و . شده مینازلی مجاز شمرد
هاي صنفی از آنچه از این واژه در سازمان. شدو قیمت محصول توسط دولت تعیین می

شود، بسیار متفاوت بود و تحت حمایت و اروپاي غربی، به معناي اصناف مستقل مستفاد می
کنترل موثر جمعیت و اقتصاد حیطه حکمرانی  اي برايعنوان وسیلهنظارت حکومت و به

 ) 50، 51 :1389، کاستلو( یافتحکومت توسعه می
هاي شرق شناسان معاصر این است که صنوف اسالمی نکته قابل توجه در میان دیدگاه

به نحو کم وبیش دایم توسط دولت ایجاد شده بودند و تحت نظارت دقیق دولت قرار 
محتسبین . شدن و آموزش به وسیله مأمورین دولتی تنظیم میقواعد کار، سازما. داشتند 

و یکی از  شدنداالختیاري بر عهده داشتند از سوي حکومت منسوب می که نقش نظارتی تام
و اصناف به عنوان همکار محتسبین نظارت بر عملکرد . اخذ مالیات بود وظایف اصلی آنان

بنابر این اصناف  ". عهده دار بود صاحبان پیشه و نیز جلوگیري از فرار مالیاتی را
هایی نبودند که استادکاران به منظور حمایت خود و حرفه شان ایجاد کرده باشند، سازمان

همه براي محافظت  ها و استادکاران و باالتر ازبلکه آنها را دولت به منظور نظارت بر پیشه
 )180، 1379ترنر، ( ". هاي خود مختار به وجود آورده بوددولت در مقابل پیدایش نهاد

 بندي وتحلیل نهاییجمع
اي متعلق به فرایند مدرنیته، نه فردیت را به مفهوم مدرن آن یا و اساساً به عنوان پدیده

چنانکه اشاره رفت حتی در . توان و نه باید در شهرهاي ماقبل مدرن جستجو کردمی
وجه شد و به هیچتعریف می ردولتشهدولتشهرهاي یونان باستان نیز فرد به عنوان شهروند 

هایی براي ها و یا ظرفیتاما اینکه چه زمینه. جایگاه یک سوژه خودمختار را نداشت
هایی موجب و یا چه دالیل و آموزه گیري فردیت در شهرهاي غربی وجود داشتهشکل

ممانعت از تحقق آن در شهرهاي اسالمی به لحاظ تاریخی و جغرافیایی وجود داشته، 
 . اند راهگشا باشدتومی

اجمالی شهرهاي غربی تا دوره رنسانس، و شهرهاي اسالمی تا پایان  با توجه به بررسی
گیري و رشد فردیت هاي شکلرسد که زمینهدوره امپراطوري عثمانی چنین به نظر می

 هاي زیر باشد:درشهر حائز ویژگی
ایجاد فضاي فردي در  سازدموکراسی یونانی طراح نظریه شهروندي محدود و زمینه-1

 . شهر گردید
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شهر) به عنوان مرکز سیاسی، -دولت( ترین فضاي پولیسآگورا به عنوان شاخص-2
شهرهاي یونان از همین تفکر ریشه گرفته و امکان تحقق . . . مذهبی، اقتصادي و تفریحی و

 . را در شهر فراهم ساخته است فردیت
ار سال اخیراز نظر فضاهاي فردي با تاریخی شهرهاي غرب در سه هز مسیراگرچه -3

هاي ادامه حیات فردیت توان زمینههاي متعددي همراه بوده، لکن، همواره میفراز و نشیب
 . را در شهر ردیابی نمود

غربی، شهر اسالمی با محوریت امت بجاي فرد، با این هدف شکل  شهرهايدر برابر -4
بنابراین قوانین اسالمی مبناي . م سازدگیرد که امکان تحقق اسالم را فراهگرفته و می

 . سازماندهی فضایی شهرهاي اسالمی است
نفسه با هدف گیري شهرهاي اسالمی اگرچه فیحاکم در شکل کنندهتعییننقش -5

جانشین خداوند)، و ( ممانعت از فردیت قابل ارزیابی نیست، لکن به دلیل جایگاه خالفت
 . گیردحاکم، عمالً در برابر فردیت قرار می پیوند ویا یگانگی قوانین دینی و شخص

تداوم ساختار ابتدایی قدرت در شهرهاي اسالمی به تداوم ساختار کالبدي خاص -6
 ساختاراین . گذاري کردتوان ساختار قبایلی شهرهاي اسالمی نامانجامیده، که آن را می

پدرساالري و ریش  قدرتمند که ریشه در پیوندهاي خونی و شاخه و برگ در سلسله مراتب
گیري فردیت در شهرهاي اسالمی محسوب ترین موانع شکلاز جمله مهم. سفیدي دارد

 . شودمی
باور عمیق به برتري اسالم نسبت به سایر ادیان و ضرورت اعتقاد و ایمان آوردن همه  -7
 به دین اسالم، رابطه میان مسلمانان و غیرمسلمان را در شهرهاي اسالمی به هاانسان
، قوانین ساکنینداده، که عالوه بر جدایی گزینی بر مبناي دین اي تحت تأثیر قرار میگونه

این . اي را نسبت به غیرمسلمان در شهرها ایجاد کندهاي گستردهگیرانه ومحدودیتسخت
هاي فضایی آن از جمله موارد نفی فردیت در شهرهاي اسالمی محسوب نگرش و بازتاب

 شودمی
اي براي گیري از نظام قبیلهبراي جنگ یا دفاع از یک سو و بهره طراحی شهر-8

گیري شهري اهالی شهر در منازعات از دیگر سو، یکی دیگر از دالیل عدم شکل سازماندهی
هاي شهري و شهروندي در شهرهاي اسالمی به یکپارچه و در نتیجه جلوگیري از بروز هویت

 . آیدشمار می
هاي نژادي اي با منشأ قومی و نیز اصالتهاي محلهبرجستگی هویت همچنین-9

توان از دیگر عواملی محسوب کرد که هاي شهري را میوپیوندهاي خونی در برابر هویت
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 . ساختهزمینه رشد فردیت را با موانع جدي روبرو می
هاي توان از جمله زمینهویژه در بازارهاي شهر اسالمی را میاقتصادي به تحرك -10
هاي صنفی از غرب در این راستا قابل تفسیر رشد انجمن. یا رشد فردیت دانست بروز و

باشد، متأسفانه از آنجا که همواره اقتصاد در شهرهاي اسالمی در کنترل حاکمیت بوده و می
بوده، این منفذ . . . هاي بزرگی از بازار شهر متعلق به حاکم، دربار، پادشاه و به نوعی بخش

ها و جلوگیري از استقالل اقتصادي ساکنین از سوي حاکمیت ترل سرمایهنیز به منظور کن
هاي گسترده براي استقالل نهادي صنفی همچنین محدودیت. به شدت مسدود بوده است

هاي ذي نفوذ در هر شغل به دلیل حفظ و یا کنترل صورتی درونی توسط گروهنیز، هم به
براي تداوم ساختار اقتدار، توسط حکومت  نظام خویشاوندي یا قومی و هم به شکل بیرونی

 . گردیداعمال می
توان ادعا کرد که فردیت به عنوان یکی از ملزومات و نیز ها، میبا توجه به این یافته

هاي قدرتمندي از ابتدا روبرو بوده که این امر نتایج مدرنیسم در شهرهاي غربی با زمینه
محصول تاریخی این باور، . ان باستان داردریشه در باورهاي بنیادین اندیشمندان یون

هاي عینی و ملموس براي رشد فرد و هاي فضایی در شهر و ایجاد زمینهبارگذاري ظرفیت
بروز فردیت در زندگی روزمره شهروندان در قرون معاصر و چه بسا مطرح شدن مدرنیته و 

در مقابل شهرهاي . پیشبرد پروژه مدرنیسم در محیط اجتماعی به ویژه شهرها گردیده است
اسالمی به دلیل نگرش متفاوت نسبت به انسان و جایگاه وي در نظام هستی، سازمانی 
فضایی متفاوتی را در شهرها طراحی و در طول تاریخ بارگذاري و تشدید نموده است که 

به عبارت دیگر ما در شهرهاي اسالمی . عمالً در برابر بروز فردیت واکنش منفی داشته است
 . ایموعی امتناع فردیت در طول تاریخ روبرو بودهبا ن
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 جغرافیاي طبیعی خلیج فارس

 1داریوش مهرشاهیدکتر 

 مقدمه
فارس باقیمانده دریاهاي دوران سوم زمین شناسی است که زمانی نواحی بین  خلیج

هاي زاگرس از تغییرات ایران مرکزي و عربستان را می پوشانده است و امروز رشته کوه
هزار کیلومتر مربع  240مساحت کنونی این خلیج حدود . تکتونیکی آن به وجود آمده است

کیلومتر و  900ه هرمز تا خاك کویت نزدیک به است و طول آن به خط مستقیم از تنگ
متر  50عمق آن در بیشتر نقاط کمتر از . کیلومتر می باشد 300تا  200عرض آن بین 

هاي خوزستان در بخش شمالی و عربستان در بخش جنوبی بسیار کم عمق است و کناره
عطایی ( دمتر می رس 10می باشند به طوري که در طول چندین ده کیلومتر حداکثر به 

 . )346 :1381طالقانی، 
متر می باشد که بیشینه ژرفاي آن  35خلیج فارس دریایی حاشیه اي با عمق متوسط 

محور عمقی طویل آن، دو ناحیه زمین . متر در نزدیکی تنگه هرمز می رسد 100به حدود 
شناسی عمده، یعنی پالتفرم باثبات عربی و کمربند چین خورده متحرك زاگرس، که در 

. کندمورفولژي ساحلی و عمقی متفاوت عربستان و ایران نمودار است، را از هم جدا می
پارسر و ( خلیج فارس داراي بستري با شیب مالیم است و فاقد شیب تند ساحلی می باشد

 . )1 :1973سی بولد، 
درجه می رسد و  50هایی که به بیش از آب و هواي خشک جنب حاره اي با تابستان

هاي تبخیري، و از سوي دیگر، موجب اوان، از یک سو، موجب شکل گیري کانیبادهاي فر
هاي ورود مواد رودخانه اي محدود به رودخانه. رسوب ذرات گرد و غبار در آن می شود

هاي زاگرس سرچشمه می گیرند و فرات و دجله و کارون و سایر رودهایی است که از کوه
یران می گردد، برخالف سواحل کم عمق منجر به رسوب مواد تخریبی در سواحل ا

پارسر و سی بولد، ( هاي تقریباً خالص نهشته می شوندهاي ساحل عربی که کربناتبیابان
1973( . 

تبخیر شدید و جدایی نسبی از اقیانوس هند موجب باالرفتن بیش از امالح آب در این 

                                                 
 عضو هیئت علمی بازنشستۀ دانشگاه یزد  -1
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هاي ساحل عربی دابخلیج شده است، بطوري که به بیشینه هفتاد در هزار کلسیم در مر
که از جهت شمال غربی می وزد، بر اثر ” شمال“به دلیل تسلط باد موسوم به . می رسد

هاي ایران توسط ذرات تخریبی و سواحل هاي سطحی ساحلی، بیشتر کرانهامواج و جریان
هاي جذر و مدي بر بافت جریان. گیرندهاي کربناته تحت تاثیر قرار میعربی با ماسه

نهد، در حالی که ترکیب جانوري و ها نیز اثر میحتی در عمیق ترین قسمت رسوبات،
هاي کف خلیج شکل ساختار آن در رسوبات هولوسن با توجه به مورفولژي و موقعیت صخره

این گونه مواد رسوبی به میزان قابل توجهی با رسوبات باقیمانده قدیمی تر، به . می گیرد
 . )1 :1973پارسر و سی بولد، ( وط شده استهاي عمیق تر، مخلویژه در قسمت

 موقعیت جغرافیایی شکل هندسی و مساحت
الی  200کیلومتر طول و میانگین حدود  850خلیج فارس دریایی است حاشیه اي با 

ژرفاي متوسط آن حدود  کیلومتر مربع 240000کیلومتر عرض با مساحتی در حدود  300
. متر در نزدیکی دهانه تنگه هرمز می رسد 93از متر می باشد که بیشینه آن به بیش  35

هاي باختري متر و در بخش 80تا  50هاي خاوري به طور میانگین بین این ژرفا در بخش
کمترین عرض آن از دماغه نابند در ایران تا راس راکان . متر تغییر می کند 30تا  10بین 

ن عرض آن از بندر جزه در کیلومتر می رسد و بیشتری 185در شمال شبه جزیره قطر به 
طول . کیلومتر بالغ می گردد 355هاي سیله در شمال امارات متحده عربی به ایران تا کرانه

کیلومتر می باشد و طول  850خلیج فارس از دهانه اروند رود تا بندر ام القوین بیش از 
عفري، ؛ ج1973پارسر و سی بولد، ( کیلومتر می رسد 1259هاي ایران به حدود کرانه

شکل هندسی آن که ناشی از نحوه و روند حرکت صفحه عربی به سمت ایران است . )1363
جنوب باختري همراه با خمیدگی در سمت شرقی می باشد  –داراي جهتی شمال خاوري 

 هاي ساحلی ایران در حد فاصل بندر عباس و بندر کنگان می باشدکه هم جهت با روند کوه
 . )1985حقی پور و آقانباتی، (

 زمین شناسی و تکتونیک 
کشیدگی . هاي زاگرس به وجود آمده استاین خلیج بین بلوك مقاوم عربی و رشته کوه

هاي این حوضه به دلیل ساختمان ناودیسی آن است، به طوري که محور آن در دوره
ریج ژوراسیک و کرتاسه تقریباً در امتداد زاگرس فعلی قرار داشته است ولی بعد از این به تد

؛ درویش 1363خسرو تهرانی و درویش زاده، ( به سوي جنوب باختریتغییر مکان داده است
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محور طولی خلیج فارس، بر اساس تفاوت تکتونیکی، دو ناحیه مورفولوژیک . )1370زاده، 
مقاوم عربی به  1هاي عربی بخشی از پیش زمینکرانه. کامالً مجزا را از هم جدا می کند

هاي کناره سپر پرکامبرین عربی قرار دارد؛ در حالی که سرزمین شمار می آیندکه در
پارسر و سی ( ساحلی غیرثابت ایران از کمربند چین خورده دوران سوم تشکیل شده است

پالتفرم عربی که در اواخر پرکامبرین از به هم رسیدن جزایر قوسی و خرده . )1973بولد، 
) پس از 1370درویش زاده، ( ر آمده استهایی پنجگانه به صورت کراتون اولیه دصفحه

تاثیرات تکتونیکی به شکل اثر ماگماي نفوذي در اواخر پرکامبرین به صورت نئوکراتون 
این پالتفرم پس از جدا شدن از آفریقا در دوران سوم . )1370درویش زاده، ( عربی در آمد

مالی آن با ناحیه مرز ش. به تدریج به سمت شمال حرکت کرد و با اورازیا برخورد نمود
عربی  –زاگرس بر روي زمین مشخص نمی باشد، چرا که رسوبات نئوژن هر دو ناحیه ایرانی 

با این حال، مطالعات ژئوفیزیکی مرز این دو واحد را . هاي مشابه پوشانده استرا با رخساره
هاي زاگرس، در شمال خلیج فارس و جنوب به صورت خط راستی به موازات چین خوردگی

 . )1381زمردیان، ( زایر ایرانی نشان می دهدج
نواحی زاگرس چین خورده و دنباله جنوبی آن که در خلیج  از نظر زمین لرزه اصوالً

از سوي دیگر هر چه از سواحل . فارس قرار دارد سوابق زلزله خیزي مهمی داشته است
بر روي  شمالی به سمت سواحل جنوبی نزدیک شویم، به دلیل قرار گرفتن این بخش

پالتفرم عربی و مقاومت زیاد آن تاثیرات مخرب زمین لرزه کاهش می یابد و تقریباً به صفر 
 . می رسد

بدین ترتیب به لحاظ زمین لرزه شناسی بخش شمالی خلیج بسیار فعال تر است بطوري 
هاي تاریخی این منطقه در جزیره قشم و بندرهاي عباس، بوشهر و که عمده ترین زلزله

 . )1381؛ گلوردي، 1982؛ آمبرسیز و ملویل، 1976بربریان( اتفاق افتاده استلنگه 
عبارتند اند هایی که در نواحی ساحلی خلیج فارس در اسناد تاریخی ثبت شدهزمین لرزه

)، زلزله 39، ص 1982آمبرسیز و ملویل، ( پس از میالد 1008و  978از: زلزله سیراف در 
بندر عباس بعدي) در ( )، زلزله هرمز و گمبرون44ن، ص هما( پس از میالد 1361قشم در 

) و زلزله کیش و هنگام در 49و 47همان، ص ( پس از میالد 1622و همچنین  1497
هاي شدید در ساحل خلیج احتماالً گاهاً رویداد زمین لرزه. )52همان، ص ( میالدي 1703

در بندر سیراف بنا به نوشته  1008به عنوان مثال زلزله . با امواج تسونامی همراه بوده اند
                                                 

1- Foreland 
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مورخی بنام ال عمري با زلزله موجب ایجاد امواجی عظیم در دریا گردید که بسیاري از 
 . )107، ص 1982آمبرسیز و ملویل، ( ها را با سرنشینان آن از میان بردزورق

 بنا بر شواهد تاریخی عمده ترین منطقه لرزه خیز در جزیره قشم و حوالی آن واقع شده
هجري خورشیدي روي  1360هاي جدید در این جزیره در سال از جمله زمین لرزه. است

نیز زمین  1370هاي دهه در سال. داد که تلفات جانی و مالی زیادي به همراه داشت
هاي متعددي در سواحل و جزایر شمالی خلیج فارس رخ داده است ولیکن تعداد بسیار لرزه

برخی از جزایر مانند ابوموسی، تنب . یی برخوردار بوده اندهاي باالها از شدتکمی از آن
 اندبزرگ و کوچک تاکنون از نظر لرزه خیزي در محدوده با خطر نسبی کم قرار گرفته

 . )1381گلوردي، (
ها هاي ژئوفیزیک جدید می توان نتیجه گرفت که کرانهبا توجه به شواهد تاریخی و داده

هاي شدید قرار دارند و به همین معرض خطر زمین لرزهو جزایر شمالی خلیج فارس در 
هاي جدید باید حداکثر اصول ایمن سازي ساختمان در قبال جهت به ویژه در ساخت و ساز

 . زلزله اعمال گردد
 ژيوژئومورفول

هاي تکتونیکی اواخر منشاء ژئومورفولژي امروزي خلیج فارس تا حدود زیادي به فعالیت 
توپوگرافی سواحل و جزایر ایرانی تحت تاثیر . توسن مربوط می شودپلیوسن تا پالي یئس

جنوب خاوري  -هاي زاگرس شکل گرفته است که جهتی شمال باختريچین خوردگی کوه
هاي به مراتب مالیم تر سواحل عربی نتیجه حرکات ناهمواري. باختري دارند -تا خاوري

پالي ئیستوسن، گسل -یم پلیوهاي مالتکتونیکی خفیف تر است که شامل: چین خوردگی
خوردگی و دیاپیریسم نمک می باشند که بر روي ساختمان قدیمی تر عمدتاً با روند 

این الگوي . )1973کاسلر، ( اندپرکامبرین) عربستان قرار گرفته( جنوبی قدیمی-شمالی
مورفولژیک با ریشه تکتونیک اگر چه تا حدودي توسط رسوبگذاري آهکی پالي یئستوسن 

 . شیده شده ولی به طور محلی با حرکات تکتونیکی جوان تر کواترنر تطابق یافته استپو
متر پایین تر رفته است و در نتیجه آن خلیج  120سطح آب دریا در پالي یئستوسن تا 

بعد از آن باال آمدن تدریجی . ها فرسایش یافته استهاي رودخانهخشک شده به وسیله دره
هایی از پالتفرم یا هولوسن)، باعث شده است که سري( خچالیآب دریا، در دوره بعد ی

با این حال، با وجود . سکوهاي دریایی در زمان حداکثر پیش روي آب به وجود آیند
تغییرات فیزیوگرافیک پالي یئستوسن، اثرات تکتونیکی زیربنا، هنوز هم مشاهده می شود و 

کاسلر، ( هایی دیده می شودهنگیهاي تکتونیکی و تغییر عمق آب همامابین ناهمواري
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1973( . 
رسوبات تا حد . شرایط توپوگرافیک نوع و ضخامت رسوبات دریایی را تعیین می کند

زیادي انعکاس دهنده جوامع زیستی هستند که در این دریا وجود دارند و بسته به عمق آب 
ها در نواحی از ضخامت نهشته. از نواحی کم عمق ساحلی تا نواحی عمیق تر تغییر می کنند

. لحاظ توپوگرافیک مرتفع تر به کمترین حد، و در نواحی عمیق به بیشترین حد می رسد
مواد رسوبی جدیدتر که هنوز نامتراکم بوده و سخت نشده اند، ناشی از پیشروي دریا در 

مرحله پیشروي آب فالندرین پس از حدود . بوده است 1مرحله بعدیخچالی فالندرین
متر نسبت  170ل شروع شده است و سطح دریا در کره زمین به تدریج تا سال قب 18000

سال به حداکثر خود  6000در طی این پیشروي که در حدود . به زمان شروع باال آمده است
رسید، سکوهاي قاره اي به زیر آب رفتند و احتماالً به طور محلی ممکن است حتی به باالتر 

در نواحی بسیار . )200، ص 2003تامس و گاودي، ( از سطوح آب امروزي هم رسیده باشد
کم شیب ساحلی خلیج فارس، به عقیده برخی محققین، پیشرفت جانبی آب بسیار سریع 

تامس و ( متر در سال هم رسیده است 100رخ داده است و حتی برآورد شده که تا حداکثر 
ها ا پرکردن گوديهولوسن) ب( به نظر می رسد که رسوبات جدید. )201، ص 2003گاودي، 

هاي کف خلیج شده باشد و در حال حاضر ضخیم ترین رسوبات در موجب تعدیل ناهمواري
 . محور عمقی خلیج یافت می شود

این شبه . نوار نسبتاً مستقیم ساحل عربی بر اثر پیشروي شبه جزیره قطر تغییر می کند
گذاري در بخش جنوب هاي دریایی و چگونگی رسوبجزیره تاثیر قابل توجهی بر جریان

متر  10-20( هاي وسیع و کم عمقبه سمت خاور قطر کرانه. خاوري خلیج فارس می گذارد
هاي نمک مشخص می هاي ماسه اي زیر دریایی و گنبدژرفا) توسط تعداد زیادي از پشته

یک پشته غیرعادي زیرآبی، مشهور به سد . هاي آتشفشانی دارندشود که ظاهري شبیه کوه
هاي امارات متحده امتداد یافته به سمت خاور از قطر در طول کرانه2روارید ساحلیبزرگ م

این . هاي مرکزي این سواحل تاثیر می نهداست که بر روي وضعیت رسوبگذاري در بخش
یا همان سبخا مشخص می  3هاي کم عمق، تبخیري و سوپراتایدالسواحل عموماً با پهنه

متر پهنا دارند و همچنین داراي سواحل طوفانی نیز می شوند که به طور محلی تا ده کیلو

                                                 
1- Flanderian 
2- Great Pearl Bank Barrier 
3- supratidal 
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هاي پست عربستان متصل می هر دو نوع سواحل مذکور، به سمت خشکی، به بیابان. باشند
 . )1973پارسر و سی بولد، ( شوند

انتهاي شمال باختري خلیج فارس به دلتاي حاصله از رودهاي دجله، فرات و کارون 
محلی به وسیله اروند رود تنها اثري محلی بر روي محیط منتهی می گردد که به صورت 

 . دریایی ایفا می کنند
هاي کم ها جلگهسواحل ایرانی این حوضه عمدتاً مستقیم و صخره اي هستند که در آن

این . خور) در مصب رودهاي کوچک پدید آمده است( 1هاي دهانهايعرض ساحلی با خلیج
این پسکرانه . رس را به خلیج فارس می ریزندهاي جنوبی زاگهاي دامنهرودها آب

متر ارتفاع می یابد، با  1500کوهستانی، زاگرس، که در نوار ساحلی، به دفعات تا بیش از 
پارسر و سی ( هاي میزي شکل سواحل عربی در تضاد هستندهاي کم ارتفاع و صخرهبیابان
 . )3 :1973بولد، 

سوي محور آن مشخص می شود، به طوري حوضه خلیج فارس با شیبی نامتقارن در دو 
سانتی متر در کیلومتر می رسد، در حالی که ساحل  175که شیب ساحل غیرثابت ایران به 

در نتیجه محور طولی خلیج، . سانتی متر در کیلومتر می باشد 35عربی داراي شیب مالیم 
موقعیت و به ویژه در نیمه شرقی این حوضه، به سمت سواحل ایران نزدیک تر است که 

 . جهت آن با توجه به تکتونیک در بخش زاگرس شکل گرفته است
سی بولد و وولبرخت، ( خلیج فارس از لحاظ عمق به واحدهاي مختلفی تقسیم می گردد

یک رشته مشخص تحت عنوان پشته . ) که در شکل دو نشان داده شده است1969
و یا شاید داراي  ممکن است به یک سیستم چین خوردگی عمق مربوط گردد2مرکزي

منشاء رسوبی باشد که موجب شده است اعماق نزدیک به ایران به دو چاله جداگانه موسوم 
هاي اعماق رو به سوي کرانه. شکل دو)( به حوضه غربی و حوضه مرکزي تقسیم شوند

) نام گرفته 1969( توسط سی بولد و وولبرخت” 3سکوي کم عمق عربی“عربی، تحت عنوان 
سواحل تک شیب “) به عنوان 1973( ی همین ناحیه توسط کسلر و دیگراناز سوی. است
گروه اولی این اسم گذاري را با مالحظات اقیانوس شناسی و گروه . نامیده شده است” 4عربی

                                                 
1- estuaries 
2- Central Swell 
3- Arbian Shallow Shelf 
4- Arabian Homocline 
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این قسمت از خلیج با وجود اینکه شیب . دوم بر اساس ژئومورفولژي کف دریا انجام داده اند
بر هم زدن سواحل عربی را می دهد و در نتیجه از لحاظ  کمی دارد، به امواج شدید امکان

خلیج فارس به دلیل عمق کم فاقد . شناسی ویژگی خاص خود را داردمورفولژیکی و رسوب
حاشیه سکو، شیب قاره اي و سد مرجانی می باشد و لبه شیب قاره اي خارج از آن در 

 . است دریاي عمان وجود دارد که بسیار پایین تر از دسترس امواج
 هاي ژئومورفولژیکنتایج فرایند

پالي  -چنان که آمد چهارچوب ژئومورفولژیک دریاي پارس در فاز تکتونیکی پلیوسن
یئستوسن شکل گرفته است، و تغییرات اقلیمی و تکتونیکی جدید تر کواترنر، اگرچه ممکن 

اسکلت اصلی ها را تا حدودي تحت تاثیر قرار داده باشد ولی است جزییات اشکال و فرم
تاثیر فرایندهاي ژئومورفولژي نیز در طول اواخر . ها همچنان محفوظ مانده استناهمواري

ها کم شده و بر میزان رسوبات در کواترنر موجب شده است تا فقط از بلندي برجستگی
ها افزوده شود و به این ترتیب اختالف ارتفاع داخل خلیج کاهش یابد، بدون این که گودال

به این ترتیب . ه استقرار و پراکندگی عوارض داخلی خلیج تغییري پدید آمده باشددر نحو
ها منطبق می باشند و ها بر عمق ناودیسها و گوديها بر قله تاقدیسدر این دریا، بلندي

این ساختار تکتونیکی همچنان دست نخورده مانده است و این مهم ترین تفاوت 
ها تاحدي در آن اگرس است که معکوس شدگی ناهمواريهایی از زمورفولوژیک آن با بخش

 . )1367؛ محمودي، 1973کاسلر، ( روي داده است
در صورتی که روند رسوبگذاري با همین شرایط کنونی پیش رود که در آن تاثیرات 
تکتونیکی کم اهمیت است، ممکن است که پیش بینی کرد که در طول چند هزار سال 

همچنین تاثیر عوامل . مق خلیج تا حد زیادي پوشیده شوندآینده بیشتر مورفولوژي ع
هاي محیطی به آن انسانی نیز در این رابطه باید در نظر گرفته شود که در بخش آلودگی

 . پرداخته خواهد شد
 آب و هوا

به طور کلی تغییرات جوي در خلیج فارس و سواحل آن از سه منشاء زیر ناشی 
 گردد:می

اي شمال باختري و باختري که از مدیترانه سرچشمه می گیرند و مراکز فروبار و جبهه 
هاي زمستان تحت تاثیر قرار با حرکت به سوي شرق مناطق ساحلی شمالی خلیج را در ماه

 . می دهند
بادهاي موسمی اقیانوس هند که از اواسط تیرماه تا اواسط شهریور بر روي سواحل  
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 . ددریاي عمان و تنگه هرمز تاثیر می گذارن
هاي ها به دریاي عمان و ادامه آن تا خلیج فارس در ماههاي استوایی که نفوذ آنجبهه 

 . )1381گلوردي، ( بین قروردین تا آبان صورت می پذیرد
در دوره گرم سال بر اثر استقرار مرکز فرابار جنب حاره اي آزور بر روي خاورمیانه، 

. واحل شمالی خلیج را نیز در بر می گیردشرایط پایداري در منطقه به وجود می آید که س
این توده هوا . تحت این شرایط توده هواي قاره اي حاره اي بر روي ایران تشکیل می شود

اگر چه در داخل خشکی ایران بسیار گرم و خشک است ولی در نوار ساحلی با وجود گرماي 
هاي غالب ی از پدیدههوا میزان رطوبت نسبی بدلیل مجاورت با دریا باالست و شرایط شرج

در مواقعی که پرفشار جنب حاره اي آزور به . )1381، گلوردي، 1381علیجانی، ( می باشد
هاي باالتري کشیده می شود، توده هواي حاره اي اقیانوسی از جنوب شرقی وارد عرض

اثرات این توده هوا بیشتر در جنوب . ایران می شود که به توده هواي موسمی معروف است
بعضی مواقع نیز توده هواي قاره اي حاره اي عربستان از جنوب . ی ایران محسوس استشرق

 . )1381گلوردي، ( ایران و از روي خلیج وارد ایران می شود
در دوره سرد سال شرایط اقلیمی خلیج فارس تحت تاثیر بادهاي غربی واقع می شود 

یترانه و گاه دریاي سرخ به همراه هاي کم فشار از مدکه با خود رطوبت را همراه با سیکلون
 . هاي زمستانه را در پی داردمی آورد و بارش

ها در تمام نقاط ناحیه خلیج و به ویژه در نواحی جنوبی آن هواي نسبتاً معتدل زمستان
پایین ترین . درجه سلسیوس می رسد 17دارد که میانگین دماي آن در ماه دي به حدود 

درجه سلسیوس هم رسیده است  -7ر چهل سال گذشته به دماي مطلق در شهر آبادان د
هاي یخبندان در آبادان به پنج شب متوسط تعداد شب. که بسیار غیرعادي بوده است

ها بسیار تابستان. )1381علیجانی، ( میرسد ولی سایر سواحل تقریباً فاقد یخبندان هستند
. گرما افزوده می شودگرم است و هر چه از شمال به جنوب نزدیک تر شویم بر شدت 

درجه می رسد، در حالی که  34میانگین دماي ماه تیر در نوار ساحلی شمالی به حدود 
. درجه سلسیوس بالغ می گردد 46میانگین حداکثر دماي تیرماه در اینجا به بیش از 

درجه سلسیوس در بوشهر و بندر عباس  48درجه در آبادان تا  50باالترین دماي ساالنه از 
درجه  2درجه در آبادان تا صفر و  -7ر کرده است، در حالی که پایین ترین حد دما از تغیی

 . )203، ص 1381علیجانی، ( در بندر لنگه و بندر عباس نوسان داشته است
هواي ناحیه در امتداد خط ساحلی در تمام سال مرطوب است و متوسط نم نسبی 

د می رسد که میزان آن در جزایر خلیج درص 50هاي ساحلی به بیش از ساالنه در ایستگاه
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در شهرهاي آبادان، بوشهر، بندر لنگه و . )1381علیجانی، ( فارس افزایش می یابد
درصد می رسد که حداکثر آن در  57بندرعباس میانگین نم نسبی در دي ماه به حدود 

میانگین نم نسبی این . درصد می رسد 52و حداقل آن در بندرعباس به  5/64بوشهر 
درصد در بندر لنگه تا حداقل  62درصد می باشد که از حداکثر  48شهرها در تیرماه حدود 

بارش باران سالیانه این شهرها که در نوار ساحلی . درصد در آبادان تغییر می کند 18
میلی متر  246میلی متر می رسد که از  189شمالی قرار دارند به طور میانگین به حدود 

نسبت باالترین بارش روزانه نسبت با . ی متر در آبادان متغیر استمیل 155در بوشهر تا 
درصد در بوشهر  70درصد در بندرعباس تا  42درصد در آبادان و  24بارش سال مربوطه از 

) که در سه شهر اخیر 204، ص 1381علیجانی، ( درصد در بندرلنگه تغییر می کند 71و 
 . هاي پربارش باشددر سالمی تواند نشاندهنده امکان بیشتر وقوع سیل 

 هاي محیطی و اکولوژیکویژگی
ها بداخل هاي ریزدانه حمل شده توسط باد از خشکیبا توجه به گرد و غبار و ماسه

زات ساحل مخلوط شده و رسوبات خلیج، بخشی از این رسوبات با رسوبات دریایی به موا
ها نیز به مع مرجانی و جلبکموجودات زنده نظیر جوا. بادي را به وجود می آورندـ  آبی

همچنین در مجاورت . هاي حجیم وجود دارندهاي حاشیه اي یا به شکل تودهصورت ریف
هاي آبی جلبک. هاي آبی رنگ گسترش یافته اندهاي اشباع شده از نمک، جلبککوالب

خسرو تهرانی و درویش زاده، ( رنگ در تشکیل رسوبات استروماتولیتی اهمیت زیادي دارند
رسوبی هستند که به -ها ساختارهاي زیستیاستروماتولیت. )1370؛ درویش زاده، 1363

ها بر اثر فعالیت متابولیک و رشد واسطه به تله افتادن رسوبات و ترکیب شدن یا تبخیر آن
این نوع . ها، به وجود می آیندهاي موجود در آب دریا، به ویژه کیانوفیتمیکروارگانیسم

هاي کروي تا استوانه اي شکل با ها و برجستگیرسوبی به شکل غدهـ  ساختارهاي زیستی
تا حد چندین متر قطر و بلندي) در شرایط مناسب در سواحل و ( ابعاد کوچک و بزرگ

در حال حاضر از . )466، ص 2003تامس و گاودي، ( هاي کم عمق تشکیل می شوندآب
 . گرددارس تشکیل میاین نوع رسوبات بیشتر در سواحل کم عمق جنوب خلیج ف

ها، شکم پایان، بریوزوآ و صدف روزن داران نیز در ايهاي دوکفهامروزه خرده صدف
رسوبات دیگر در این خلیج بیشتر شیمیایی . رسوبات خلیج فارس به فراوانی یافت می شود

ها و به طور کلی در منطقه بین جزر و مد خرده. ها و مواد تبخیري استو شامل کربنات
 ات مواد آهکی به وسیله سیمان آراگونیتی به هم می چسبند و ته نشین می شوندذر
 . )1370درویش زاده، (
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. هاي مسطح مربوط به باالي سطح مد، دولومیت به همراه گچ تشکیل می شوددر زمین
در ضمن رسوب دولومیت در پایین تر از عمق دو متر کمیاب است، در حالی که در نزدیکی 

خلیج فارس یکی از محدود مناطقی . رسوب را تشکیل دهد %90است تا سطح آب ممکن 
در اثر وجود امواج ساحلی، . در جهان است که هنوز هم دولومیت در آن ته نشین می گردد

هاي آهکی در کف دریا تشکیل می گردد که بر حسب قطر ذراتشان داراي جورشدگی اُاُلیت
 طراف قطر و نزدیک تنگه هرمز یافت می شوندها در نواحی کم عمق ااین اُاُلیت. هستند

 . )1370درویش زاده، (
به طور کلی رسوبات عهد حاضر خلیج فارس از ساحل به سمت اعماق دانه ریز تر می 

به نظر می رسد . ها فقط در قسمت مرکزي آن ته نشین می گرددگردند بطوري که مارن
ي مارنی نیز در شرایط امروز، عمیق هاآهک. ها عمدتاً تخریبی باشدکه منشاء این مارن

. ترین رخساره خلیج به شمار می روند در حاشیه عمیق ترین نواحی آن تشکیل می شوند
خسرو تهرانی و ( هاي صدف با مارن به صورت مخلوط وجود دارندها، خردهدر این آهک
 . )1370درویش زاده،  ؛1363درویش زاده، 

هاي هایی از ریفی خلیج فارس وجود کلنیهاي محیط دریاییکی دیگر از ویژگی
هاي جنگل. هاي گیاهی خاصی است که در حد جذر و مد زندگی می کنندمرجانی و گونه

در خلیج فارس که در واقع ادامه این گونه جامعه گیاهی در جنوب شرق آسیا و  1مانگرو
اکولوژیکی خلیج  هاي بسیار مهمحاشیه اقیانوس هند به شمار می رود، یکی دیگر از ویژگی

هاي مرجانی در کنترل نحوه جریانات دریایی و ریف. )1374پیام دریا، ( فارس می باشد
جامعه گیاهی مانگرو و گیاه . هاي متعددي از ماهیان اهمیت زیادي دارندنگهداري گونه

آویسینا مارینا، که ویژه خلیج فارس و دریاي عمان می باشد، از جمله منابع دریایی هستند 
هاي آبی که شرایط مناسبی را جهت براي سخت پوستانی از قبیل میگو و سایر ارگانیسم

 . فراهم می آورند
اگر چه جوامع گیاهی مانگرو در سواحل مرطوب استوایی به حد اکثر گسترش و تولید 

ها در مناطق جنب استوایی خشک، از دریاي سرخ و می رسند، ولی پراکندگی محدود تر آن
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این نواحی . و جنوب شرقی ایران) گزارش شده است( تا سواحل پاکستانخلیج فارس 
سایتو و ( ها یافت شده استهاي جغرافیایی هستند که مانگرو در آنباالترین عرض

در نزدیکی سواحل خلیج فارس این اجتماع گیاهی در یکی از . )2003همکاران، 
همین دلیل پایش و  ترین شرایط اقلیمی ساحلی جهان شکل گرفته است و بهخشک

دلیل این اهمیت آنست که این نوع جوامع گیاهی، تنها . حفاظت آنها بسیار مهم است
پوشش جنگلی نواحی ساحلی گرم خشک تا بسیار خشک محسوب می شوند که نقش 
بسیار مهمی را در تعادل اکوسیستم از لحاظ مهاجرت و تکثیر پرندگان و نیز تغذیه و ادامه 

 . )2003سایتو و همکاران، ( انواع ماهیان و میگوها بر عهده دارند زندگی بسیاري از
جوامع گیاهی مانگرو در سواحل ایران، حوالی بندر لنگه، بندر خمیر، و نیز در نزدیکی 

ها و درختان ها عمدتاً شامل درختچهعناصر تشکیل دهنده آن. بندر جاسک دیده می شوند
درخت چندل احتماالً در . انداي علفی همراههحرا و چندل است که با برخی از گونه

. به ایران آورده شده و در مناطق جنوبی کشور کاشته شده است 1918تا  1914هاي سال
این جامعه گیاهی امروزه تقریباً از بین رفته است و تنها بقایاي پراکنده اي از آن در سواحل 

گرو مهم ایران در مجاورت هاي مانجنگل. )1375بوذرجمهري، ( جنوبی مشاهده می شود
موقعیت جغرافیایی و . دهکده النت جزیره قشم و در مجاورت تنگه خوران واقع شده اند

وجود دماغه شمالی جزیره قشم، موجب شده که از شدت امواج در این ناحیه کاسته شده و 
ده محیطی نسبتاً آرام فراهم آید که این آرامش باعث ته نشین شدن گل و الي دریایی وار

هاي پراکنده در این قسمت که محل وجود جزایر و برجستگی. شودها میتوسط رودخانه
هاي مانگرو فراهم رسوبگذاري این گل و الي می باشند محیط مطلوبی براي رشد جنگل

جامعه گیاهی مانگرو . متر هم می رسد 8ها گاه تا ارتفاع درختان در این جنگل. آورده است
به جنگل حرا نیز شهرت دارد، ” حرا“هاي اوانی درختان و درختچهایران که به دلیل فر

شرایط خاصی فراهم آورده است که همواره پناهگاهی براي پرندگان و جانوران دریایی بوده 
به عنوان مثال، پرندگانی که در منطقه حفاظت شده حرا در جزیره قشم زندگی . است
ي، انواع مرغ سلیم، حواصیل هندي، مرغ صدف انواع پلیکان پاخاکستر کنند عبارتند از:می

از دیگر جانورانی که از محیط رستنگاه . ها، اگرت ساحلی و پرستوي دریاییخوار، انواع تلیله
الك . حرا استفاده می کنند می توان آبزیان و سخت پوستانی مانند انواع خرچنگ را نام برد

 در این زیستگاه زندگی می کنند پشت دریایی و نوعی دلفین نیز از آبزیانی هستند که
هاي مانگرو خلیج فارس در صورتی که به خوبی حفاظت جنگل. )1375بوذرجمهري، (

گردند عامل موثري در جلوگیري از فرسایش ساحلی به شمار می روند و تا حد قابل توجهی 
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 . نیز به تنوع زیستی حیات وحش در این نواحی کمک می نمایند
مترمربع  20000نگرو در خلیج فارس و دریاي عمان بیش از هاي ماکل مساحت جنگل

ها در هایی از سوي سازمان محیط زیست براي محافظت این رستنگاهو طرحاند برآورد شده
هاي مرجانی با این همه متاسفانه ریف. نظر گرفته شده است و تا حد ممکن اعمال می شود

ی از جمله مواردي می باشند که به دلیل هاي مانگرو با برخی از سایر جوامع گیاهو جنگل
 . هاي نفتی آب در معرض خطر جدي قرار دارندآلودگی

عالوه بر این جوامع گیاهی کف زي نیز در نزدیکی ساحل وجود دارند که نقش مهمی را 
این جوامع گیاهی کم عمق منبع غذایی بسیار قابل . در چرخه زیستی آبی ایفا می کنند

هاي جانوري آبزي فراهم می آورند که از آن جمله انواع یاري از گونهتوجهی براي بقاي بس
میگو به شمار می آیند که خود از منابع غذایی مهم براي سایر جانوران دریایی منطقه از 

 . )1374پیام دریا، ( ها به شمار می روندقبیل دلفین، شیردریایی و الك پشت
ویژه اي تحت شرایط طبیعی مناسب  در سواحل جنوبی خلیج فارس نیز جوامع زیستی

به عنوان مثال، سواحل ابوظبی و اطراف آن، برخی از مهمترین جوامع . پدید آمده است
ها و ها را در مردابهایی از جلبکگیاهی مانگرو و سایر جوامع نمک دوست از قبیل گونه

حیه جامعه در این نا. )2003سایتو و همکاران، ( سواحل کم عمق خود فراهم آورده است
خانواده اسفناجیان) فراوان ( 2حرا) و کنوپودیاسه( 1مانگرو از گیاهانی مانند: آویسنیا مارینا

ارتفاع . متري متغیر است 6الی  5هاي کوچک تا درختان ارتفاع آویسنیا از حد بوته. ترند
متر می رسد، در  5درختان به سمت اعماق بیشتر ساحل افزایش می یابد و به بیش از 

بیشترین پوشش گیاهی . الی که در نزدیکی خشکی تا حدود یک متر رشد می کندح
 80بیش از ( طبیعی در اکوسیستم ساحلی مانگرو در این ناحیه با برتري آویسینیا مارینا

مانگرویی با -هاي گیاهی نیز در نواحی مردابیبیشترین تنوع گونه. درصد) یافت می شود
 نخودیان) دیده می شود( 4و فاباسه آ  3کنوپودیاسه، آستراسهگونه، از قبیل، انواع  15حدود 

 . )2003سایتو و همکاران، (

                                                 
-1 Avicennia marina  

-2 Chenopodiaceae  
-3 Asteraceae  

-4 Fabaceae  
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نوعی اشنان از خانواده کنوپودیاسه) و زیگوفیلوم ( 1به طور کلی، سیدلیتزیا روزمارینوس
هالوگسیلون قیچ) غالباً در خاکهاي با شوري زیاد یافت می شوند، در حالی که( 2ماندویل

به فارسی ( 4نوعی تاغ) عمدتاً در نواحی با شوري متوسط، و پنیستوم دیویزوم( 3سالی کورنیا
به فارسی اویار سالم نوعی از ( 5ریش پري از تیره گندمیان) و سیپروس کنگلومراتوس

 . )2003سایتو و همکاران، ( هاي چند ساله) در خاکهاي با شوري کم رشد می کنندعلف
 هاي دریاییهاي آب و جریانویژگی

محدود خود با دریاهاي آزاد،  خلیج فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی، ارتباط نسبتاً
به همین . عمق کم و کمبود ورودي آب شیرین از خشکی داراي تبخیر بسیار شدید است

دلیل آب آن داراي نمک فراوان است، به طوري که در حوالی بحرین و قطر که ورودي آب 
گرم  45هاي آب به بیش از رسد، در اثر تبخیر شدید نسبت نمک شیرین تقریباً به صفر می

 . )1363خسروتهرانی و درویش زاده، ( در لیتر می رسد
هاي کوچک شرایط آب و هوایی گرم و وجود سواحل نیمه بسته، مانند خورهاي و خلیج

نوب محلی، بیشتر بر شوري آب می افزاید و حتی در پاره اي نقاط مانند خلیج سالوا در ج
دو منطقه از نظر . )1381گلوردي، ( گرم در لیتر می رسد 70بحرین، میزان شوري آب تا 

یکی قسمت شمال باختري خلیج در دهانه اروند رود . میزان شوري حالت استثنایی دارند
گرم در لیتر می  26که شوري آب به ویژه در زمستان، بدلیل ورود آب شیرین، به حدود 

تنگه هرمز که به علت ورود آب دریاي عمان شوري در حد متوسط دیگري در حوالی . رسد
هاي مرکزي خلیج فارس این میزان در قسمت. گرم در لیتر می رسد 37اقیانوسی دارد و به 

مقدار شوري در تابستان به دلیل تبخیر شدید و کاهش . گرم در لیتر هم می رسد 40تا 
 40نیمی از سطح آبهاي خلیج تا بیش از ورودي رودها، بیشتر می شود، بطوري که بیش از 

هاي به طور کلی میانگین میزان شوري در خلیج فارس در بخش. گرم در لیتر شوري دارد
گرم در لیتر و در  50تا  40هاي کم عمق حدود گرم در لیتر، در آب 40تا  37مرکزي بین 

مرکزي مانند  در نواحی. گرم در لیتر می رسد 70تا  60هاي جنوبی به خورهاي کرانه

                                                 
-1 Seidlitzia rosmarinus  

-2 Zygophyllum mandaville  
-3 Haloxylon salicornia  
-4 Pennisetum divisum  

-5 Cyperus conglomeatus  
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متري، به طور  56تا  7اطراف جزیره ابوموسی، به عنوان مثال، میزان شوري آب در اعماق 
طرح جامع توسعه ( گرم در لیتر تغییر می کند 5/40تا  1/40میانگین و در تابستان، بین 

 . )59، ص 1374شیالتی جزیره ابوموسی، 
هاي طحی بر خالف جهت عقربههاي دریایی، به طور کلی یک جریان ساز لحاظ جریان

ساعت در خلیج فارس وجود دارد که آبهاي اقیانوس هند را به سواحل خلیج هدایت می 
این جریان نقش عمده اي در چگونگی دما، پراکنش شوري و پخش مواد غذایی مورد . کند

 . )49، ص 1381گلوردي، ( نیاز موجودات این خلیج بازي می کند
یراتی نشان می دهند و بر اساس شواهد جریان اصلی در تنگه جریانات در طول سال تغی

این جریان در امتداد . هاي سال در جهت غرب به داخل خلیج میرسدهرمز در بیشتر ماه
ساحل شمالی خلیج بین تنگه هرمز و راس المطاف وجود دارد که از خرداد ماه تا آذرماه 

مز وارد و در امتداد سواحل شمالی به جریانات دریایی از سمت تنگه هر. شدت بیشتري دارد
سوي غرب خلیج حرکت می کند و در نهایت در امتداد سواحل جنوبی به جهت شرق 

ظاهرًا جریان ورودي آب در فصل تابستان از وسعت و شدت بیشتري . جریان می یابند
برخوردار می باشد، به این دلیل که تبخیر زیاد موجب باال رفتن درصد شوري آب داخل 

هاي تبخیر شده هاي کم نمک از دریاي عمان جایگزین آبلیج شده و مقدار زیادي آبخ
در ضمن تاحدي . می شوند و بدلیل تفاوت میزان شوري شدت جریان مشخص تر می شود

نیز در فصل تابستان بادهاي موسمی جنوب غربی از اقیانوس هند موجب رانده شدن آب به 
 . )1381وردي، گل( سوي دهانه تنگه هرمز می شوند

 هاي محیطیآلودگی
. عوامل گوناگونی در ارتباط با یکدیگر محیط اکولوژیک خلیج فارس را تهدید می کنند

در بین این عوامل، میزان باالتر تبخیر نسبت به ورودي آب، و از همه شاخص تر، 
هاي نفتی است که منبع سودمندي از درآمد براي کشورهاي هاي گسترده چاهحفاري

پیام ( سانتی متر می رسد 400تا  150میزان سالیانه تبخیر در این آبها بین . لی استساح
این میزان تبخیر، در مقایسه با دریاهایی از قبیل مدیترانه که تبخیر سالیانه . )1374دریا، 

میزان شوري آب نیز از تنگه هرمز . سانتی متر می رسد بسیار باالست 15آن به سختی به 
در هزار در نزدیکی این  38اختري حوضه افزایش می یابد به طوري که از به سمت شمال ب

 . ایران) و بحرین می رسد( واحد در هزار در نزدیکی خور موسی 70تنگه تا 
البته مقدار . هاي شمال باختري تامین می شوداز طریق رودخانه آب شیرین عمدتاً

یکی از مهمترین عوامل در . کندورودي آب در مقابل آبی که تبخیر می شود کفایت نمی 
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این فرایند نسبی است و در . برقراري موازنه اکولوژیکی در این حوضه آبی گردش آبی است
 . طول دوره اي سه تا پنج ساله روي می دهد

خلیج فارس را همانند دریاي سرخ،  1با توجه به شرایط باال، برنامه محیطی سازمان ملل
هاي آبی حساس، به انال انگلیس و برخی دیگر از اکوسیستمدریاي سیاه، دریاي بالتیک و ک

عنوان ناحیه اي ویژه اعالم کرده است و براي حفاظت از آن مقررات حقوقی ویژه اي را مقرر 
 . )1374پیام دریا، ( داشته است
هاي اخیر، محیط دریایی این خلیج به انواع مواد آلوده کننده شیمیایی آغشته در سال
خراج نفت و گاز از نواحی ساحلی و فالت قاره، همراه با حمل و نقل این مواد است. شده است

در زمان . هاي آبی، تاثیر مخرب روزافزونی را بر این محیط اعمال کرده استدر طول راه
ها این نفتکش. حال، حدود یک صد نفتکش بطور روزانه در این خلیج رفت و آمد می نمایند

جموع حمل و نقل نفت جهان را از طریق این ناحیه انجام درصد از م 40چیزي در حدود 
بنابراین طبیعی است که چنین حجم عظیمی از انتقال نفت منجر به اثرات منفی . می دهند

 . هشدار دهنده اي بر محیط دریایی گردد
برآورد شده است که مواد نفتی نشت شده و شسته شده از تانکرهاي حامل نفت که از  

درصد کل  60این نوع آلودگی حدود . میلیون تن متریک بالغ گردد 8به خلیج می گذرند 
هاي اخیر نشان مطالعات انجام شده در سال. هاي خلیج فارس را تشکیل می دهدآلودگی

هایی ایجاد می شود که از طریق که بخش عمده اي از این آلودگی توسط کشتیاند داده
 . )1374پیام دریا، ( ساحلی می گردند هاي نفتی کشورهايتنگه هرمز راهی ترمینال

هاي آبی اغلب از زایدات نفتی پوشیده شده است که موجب کف دریا در مسیر راه
مواد آلوده کننده از تانکرها وقتی . پیدایش محیطی آلوده و مخرب از لحاظ حیات می گردد

خلیه می کنند تا ها را تدر آب پراکنده می شوند که مواد نفتی سنگین بازمانده در ته تانک
هاي نفتکش همچنین از آنجا که اکثر این کشتی. دوباره مواد جدیدي را بارگیري نمایند

جهت عمل متعادل سازي ارتفاع کشتی از ( ها جداگانه ویژه سوخت و ویژه آبفاقد تانک
 سطح آب) هستند تخلیه بار اضافی نیز مقدار زیادي مواد نفتی را به طور ناخواسته وارد دریا

ها وضع و اعمال تا زمانی که قوانینی در مورد محدودیت حضور این نوع نفتکش. می سازد
نگردد این مسئله برجاي خواهد ماند و روز به روز بیشتر موجب آلودگی آب دریا خواهد 

 . گردید
                                                 

1- United Nations Environmental Program=UNEP 
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در میان منابع . وابستگی کشورهاي جنوبی خلیج به شرایط محیط آبی آن آشکار است
ین کشورها، یکی هم استفاده از آب دریا پس از نمک زدایی جهت ضروري مورد نیاز ا

درصد از تجهیزات نمک زدایی  60در واقع، بیش از . مصارف بهداشتی و کشاورزي است
جهان، با توان بیش از چهار میلیارد مترمکعب تولید آب را در این بخش از زمین می توان 

یلیارد متر مکعب آب شور را در سال به دولت عربستان سعودي به تنهایی حدود سه م. یافت
عالوه بر این عملیات مستمر اکتشاف و استخراج منابع جدید . آب شیرین تصفیه می نماید

موجودات دریایی خلیج نیز همچنان به . نفت و گاز نیز همچنان در این ناحیه ادامه دارد
عالوه بر روند . دعنوان یک منبع غذایی عمده براي ساکنین نواحی ساحلی محسوب می گرد

ها و مسایل نظامی روزافزون آلودگی محیط به واسطه استخراج و حمل مواد نفتی، برخورد
 . منطقه نیز در طول سه دهه گذشته بر میزان آلودگی به نحو خطرناکی افزوده است

هشت سال تهاجم عراق علیه ایران و سپس تهاجم عراق علیه کویت و هجوم نیروهاي 
به عراق در سال گذشته خسارات جبران ناپذیري را بر خلیج فارس و منابع موئتلف آمریکا 

که بر روي AVHRRهاي مطالعه تصاویر ماهواره اي، به ویژه سنجنده. زیستی آن وارد آورد
مشخص ساخت که بر اثر رها شدن عمدي نفت خام از اند نصب شدهNOAAهاي ماهواره

میالدي در شمال  1991سیار بزرگی در ژانویه هاي نفتی ساحلی کویت، قشر نفتی بپایانه
زمانی . )1371ترجمه)، ( ساري صراف( خاوري خلیج فارس بر روي آب به وجود آمده بود

انجام گرفته بود، وسعتی در  1991ژانویه  24که اولین مشاهده از قشر نفتی مذکور در 
فوریه  4زیه تدریجی تا این قشر با تبخیر و تج. کیلومتر مربع را در بر می گرفت 200حدود 

 20فوریه تنها  12کیلومترمربع وسعت رسیده بوده است و در  150همان سال به حدود 
ژانویه تا  24قابل توجه استکه در فاصله روزهاي . کیلومترمربع از آن باقی مانده بوده است

بطور  کیلومتر را پیموده بوده و به عبارتی 170فوریه، این قشر نفتی مسافتی بیش از  12
اطالعات حاصله . کیلومتر، و بیشتر با جهت رو به جنوب، حرکت کرده است 9متوسط روزي 

کیلومتر از سواحل  240از تصاویر ماهواره اي نشان داد که این قشر بزرگ نفتی بیش از 
 . )1371ترجمه)، ( ساري صراف( خلیج فارس را آلوده ساخته بوده است

ازمان ملل متحد و سازمان محیط زیست جهانی هاي نظامی، سمتعاقب این برخورد 
ها نمودند شروع به برنامه ریزي گسترده اي براي جبران خسارات شدید ناشی از این بحران

هاي خاصی را جهت کنترل نشت نفت و زایدات مربوطه به محیط آبی خلیج طرح و برنامه
جهی در حفاظت محیط ها متاسفانه توفیق قابل توبا این حال این برنامه. ریزي کردند

نظامی مذکور نه -هاي سیاسیها و رویاروییبحران. دریایی خلیج فارس بدست نیاورده اند
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تنها منجر به ورود حدود هشت میلیون بشکه نفت به درون آبهاي خلیج گردیده، بلکه 
هاي ساحلی شمالی و جنوبی آن وارد همچنین خسارات شدیدي به خاك و هواي کرانه

 . آورده است
هاي رشد و توسعه که با استخراج و حمل و نتایج مخرب سه جنگ اخیر، به همراه پروژه

هاي پیشین می تواند به تاثیرات شدید دراز مدت بر نقل هر چه بیشتر نفت با روش
-پیش بینی تاثیرات تخریبی آینده بر محیط دریایی. اکوسیستم آبی خلیج فارس بیانجامد

هاي منطقه به حرکت درآمده و براي حفظ تا دولت زیستی خلیج فارس باعث گردید
 . اکوسیستم آسیب پذیر آن به سوي همکاري با هم پیش روند

میالدي، هشت کشور حوضه خلیج با همراهی سازمان  1978نخستین بار در آوریل  
آن تشکیل حفاظت محیط ملل متحد توافق نامه اي را در کویت امضا نمودند که بر اساس 

این . منطقه اي براي حفظ محیط دریایی و ساحلی خلیج مشخص گردیدیک سازمان 
هاي آن، آماده سازي سازمان در همان سال کار خود را آغاز نمود و در میان نخستین قدم

هاي بعدي از قبیل قرارداد. هاي حاصل از استخراج و حمل نفت بودپروتکل کاهش آلودگی
مورد توافق همه  1989ضه فالت قاره، که در تالش براي جلوگیري از آلودگی نفتی در حو

اعضا قرار گرفت، و مبارزه بر علیه آلودگی آب ناشی از تاسیسات موجود در خشکی در سال 
 . )1374پیام دریا، ( هاي عضو مورد توافق قرار گرفتمیالدي توسط دولت 1990

ا ایفا می هایی که نقش محوري در کاهش زایدات نفتی رها شده در درییکی از پروژه
هاي آلوده حاصل کند عبارت است از بازرسی تجهیزات جمع آوري کننده زایدات نفتی و آب

در صورتی که پروژه یاد شده به بنادر تجاري تمام کشورهاي . هااز سکوهاي نفتی و نفتکش
 . حوضه خلیج تعمیم داده شود، می تواند باعث نتایج مفید براي محیط این دریا گردد

هایی است که می توان در زمان وقوع حوادث براي سکوها یا دیگر شامل طرح هايپروژه
ها براي جلوگیري از خسارات محیطی به اجرا گذاشت، به ویژه که توانایی بیشتر نفتکش

 . کشورهاي حوضه خلیج در این رابطه بسیار محدود است
ارس و تغییرات هاي اکولوژیک خلیج فبرا ي انجام مطالعاتی در زمینه شناخت ویژگی

آن، کشورهاي عضو پیمان فوق با همکاري ایاالت متحده آمریکا و ژاپن تا حدودي 
زیستی -این مطالعات بر تشخیص ماهیت شرایط محیط طبیعی. هایی داشته اندفعالیت

هاي حاصل از نشت نفت به درون اکوسیستم و خساراتی که بر منابع خلیج، تاثیر آلودگی
یک موسسه ناحیه اي تحت عنوان . رد آمده، متمرکز شده استحیاتی زیستی خلیج وا

MEMAC  به وجود آمده است که مرکز آن در بحرین قرار دارد و هدف آن آموزش
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نیروهاي کارشناس براي کشورهاي عضو می باشد تا بتوانند به طور مثمر ثمرتري در کاهش 
 . )1374یام دریا، پ( ها بر محیط زیست گام بردارندها و تاثیر مخرب آنآلودگی

هاي هاي اخیر مسئله جنگ در حوضه آبریز خلیج فارس موجب بروز آلودگیدر دهه
به عنوان مثال، افزایش . هاي شیمیایی گردیده استخاصی از طریق افزایش برخی ترکیب

هاي کارون و کرخه ناشی از تاثیر جانبی پراکندگی برخی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه
تمرکز باال و غیرعادي فلزاتی از قبیل سرب در . در منطقه به شمار می رود مواد جنگی

رودهاي منطقه را می توان به وجود ذرات و قطعات ادوات جنگی بازمانده در این ناحیه 
همچنین افزایش میزان فلزات سنگین از قبیل نقره، . )1379زراسوندي و همکاران، ( دانست

تا نه برابر مقدار آن در حالت عادي در رسوبات دریایی آرسنیک و کرومیوم به میزان شش 
هاي انسانی چه از طریق استخراج نفت و چه بر منطقه جزیره خارك، نشانه ایست از فعالیت

افزایش اینگونه . )1379لویزه، ( اثر تبعات وقایع نظامی در منطقه در طول سی سال اخیر
 . ر محیط زیست خلیج داشته باشدمواد شیمیایی می تواند اثرات بسیار زیانباري ب

 جزایر ایرانی خلیج فارس
بزرگ ترین . جزیره متعلق به ایران وجود دارد 26در حال حاضر در خلیج فارس حداقل 

ها، فارسی با وسعت حدود کیلومتر مربع و کوچک ترین آن 1491این جزایر، قشم با وسعت 
فارور بزرگ و ابوموسی، به ترتیب با  مرتفع ترین این جزایر،. کیلومترمربع می باشند 25/0

ها، متر از سطح دریا به شمار می روند و کم ارتفاع ترین آن 110و  145ارتفاع حدود 
عبارتند از ام سیله، جبرین، سیري، شیتوار و فارور کوچک که تقریباً در بیشتر طول سال 

علت تفاوت ارتفاع . )1363جعفري، ( کمتر از یک متر ارتفاع) قرار می گیرند( هم سطح دریا
 . ها باز می گردداین جزایر به مسایل زمین شناسی و تکتونیک آن

جزایر ایرانی خلیج فارس از نظر طرز تشکیل و نحوه استقرار به سه گروه تقسیم می 
گروه اول، مانند جزایر کیش، قشم، الوان، هندورابی، خارك و هنگام به صورت . شوند
هاي این جزایر در اصل دنباله چین خوردگی. ساحل قرار دارندهاي طویلی به موازات رشته

گروه دوم، . زاگرس هستند که بر اثر باال آمدن سطح آب به صورت جزیره در آمده اند
جزایري مانند هرمز، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، فارور، بین فارور، سیري و الرك 

فراکامبرین مربوط می شود و شکل ها به باال آمدن گنبدهاي نمک اینهستند که تشکیل آن
در . )1381؛ عطایی طالقانی، 1363خسرو تهرانی و درویش زاده، ( کم و بیش مدوري دارند

هاي آتشفشانی از نوع ریولیت، توف ریولیتی و دیاباز که به سطح برخی از این جزایر سنگ
نمک و سنگهاي  این گنبدهاي. پراکنده شده انداند همراه نفوذ گنبدهاي نمکی باال آمده
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سطح جزایر خلیج فارس بیشتر از . آتشفشانی مربوطه به سري هرمز مربوط می شوند
رسوبات آواري مانند ماسه سنگ، کنگلومرا و رسوبات مارنی تشکیل شده که کم و بیش 

ها غالباً شور و گچ دار است و به همین جهت رشد گیاهان به خاك آن. داراي صدف هستند
 . )179، ص 1363خسرو تهرانی و درویش زاده، ( دود می شودهاي خاصی محگونه

بر سطح این جزایر هر جا که شرایط اکولوژیک مساعدي از لحاظ عمق، آرامش نسبی و 
کیفیت شیمیایی آب و دماي مناسب فراهم آمده است، رسوبات مرجانی حاشیه و سطح 

یر ایرانی دیده می شود که در این نوع فرایند کم و بیش در اکثر جزا. جزایر را پوشانده اند
 . )347، ص 1381عطایی طالقانی، ( جزیره خارك به حداکثر خود رسیده است

که در نوار اند هاي ماسه اي ساخته شدهگروه سوم از جزایر خلیج فارس در واقع از پشته
ها از متراکم شدن رسوبات ریزدانه در حد ماسه و سیلت ساحلی و یا در مصب رودخانه

هاي بیشترین آنها در خلیج. جزایر جبرین، نخیلو، ام الکرم، سلویج و مینو)( اندشده ساخته
جبرین، ( سلویج و مینو در آبادان) تا بندر امام و بندر دیر( دهانه اي اطراف دهانه اروند رود

، 1381؛ عطایی طالقانی، 1356-58مشاهدات نگارنده، ( نخیلو و ام الکرم) دیده می شوند
 . )348ص 
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 کارکردي_شهري مبتنی بر پویش ساختاري_رویکرد توسعه روستا

 الگوي بی بدلیل درجایگزینی سیاست شهرهاي کوچک

 1صطفی طالشیمدکتر 

 : چکیده
هاي پنج ساله ریزي توسعه منطقه اي در برنامههاي غالب نظام برنامهبا ارزیابی رویکرد

اخیر، دیدگاه مسلط مبتنی بر شهرگرایی و تقویت نظام توسعه شهري بویژه از طریق 
سیاست شکل گیري شهرهاي کوچک، تبدیل سکونتگاههاي روستایی به شهري و تقویت 

هاي نتایج این رویکرد. ریزي محلی، منطقه اي و ملی بوده استدر نظام برنامه کالن شهرها
روستایی را از یک سو و ازهم گسیختگی  سکونتگاههايریزي، ناپایداري نظام نظام برنامه

منطقه اي در پی ناکارآمدي فضاهاي شهري را از سوي دیگر باعث  _نظام توسعه محلی 
یداري نظام توسعه منطقه اي و عدم توازن توسعه را در شده که در یک عبارت روشن ناپا

در این گفتار تالش آن است که با ارزیابی سیاست شکل . فضاي ملی فراهم آورده است
هاي روستایی به شهر در نواحی جغرافیایی گیري شهرهاي کوچک وتبدیل سکونتگاه

 احیه زاگرس میانیآذربایجان شرقی)و ن( بابل )، ناحیه شمال غرب( همچون ناحیه خزري
هاي گاهناکارآمدي این سیاست را در ناپاپداري سکونت ایالم، کرمانشاه و کردستان)(

از سوي دیگر براي . روستایی و از هم گسیختگی نظام توسعه محلی مورد ارزیابی قراردهد
انتظام بخشی به نظام سکونتگاهی در فضاهاي محلی و منطقه اي رهیافت توسعه 

کارکردي که توسط استاد عباس ـ  بکارگیري رویکرد پویش ساختاري شهري با_روستا
ـ  زیرا رویکرد توسعه روستا. ریزي و نهادینه شده مورد تعمیق قرار گیردسعیدي طرح

نتایج . رودشهري، الگوي بی بدلیل در جایگزینی سیاست توسعه شهرهاي کوچک بشمار می
شکل گیري و  سیاستوع است که این پژوهش در نواحی متفاوت، حکایت گر این موض

 ـگاهی را فضاهاي محلی توسعه شهرهاي کوچک ناکارآمدي در پیوند عملکردي سکونت
 ـ در حالیکه رهیافت توسعه روستارا باعث شده است.اي و در نهایت توسعه ملی منطقه

کارکردي با تعمیق روابط و مناسبات عملکردي نظام _شهري مبتنی بر پویش ساختاري 
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منطقه ـ  را از طریق توسعه متوازن در فضاهاي محلی  یکپارچهتگاهی، تحقق توسعه سکون
 . سازداي و ملی فراهم می
شهري، شهر کوچک، ناپایداري سکونتگاههاي ـ  رویکرد توسعه روستا: واژگان کلیدي

 روستایی، پویش ساختاري کارکردي 
 : مقدمه و بیان مساله

شهري ضروري است که ابتدا، ادبیات روابط شهر  ـ در بازشناسی به مفهوم توسعه روستا
و روستا مورد کنکاش قرار گیرد تا درپی آن به منظور چاره چویی در مفهوم توسعه محلی و 

 شهري_منطقه اي، رویکردهاي همچون استقرار و توسعه شهرهاي کوچک و توسعه روستا
 . ار گیردشهري مورد آزمون و بررسی قرـ  در چارچوب ادراکی پیوند روستا

هاي جدي و علمی در شناخت روابط شهر و روستا توسط جغرافیدانان، سرآغاز بحث
یکی از پیشتازان این . )78 :1390،سعیدي( گرددمیالدي برمی 1940عمدتا به دهه 

هانس بوبک جغرافیدان اتریشی است که نحستین بار در قالب روندهاي تکاملی در مبحث
تین بار این مقوله را در چارچوبی نظري مطرح سازد و البته کوشید تا براي نحس 1948سال 

این موضوع با کاربرد مفاهیمی همچون حوزه بالفصل یا حومه و حوزه نفوذ بعنوان ابزار اولیه 
ریزي نظریه سرمایه داري اندیشه ورزي بوبک در این حوزه با طرح 1.این همراه بوده است

ایی آغاز و سپس توسط اکارت اهلرز با بررسی روستـ بهره بري و مناسبات انگلی شهري 
اي که اهلرز سه خود در روند تکوین شهري سنتی و ماقبل سرمایه داري ادامه یافت به گونه

پیوند تنگاتنک  )نماید: الفریزي میویژگی اصلی علل برپایی این روابط را به اینگونه طرح
تولیدات  مالکانه)( ز بهرهسازگاري شهري بر اساس عواید حاصل ا) حاکمیت و شهر ب

. )81 :1390،سعیدي( هاي تولیديگذاريناچیز زمینداران براي سرمایه آمادگی )روستایی ج
هاي نظري و کاربردي در ریزي بحث سپس استاد عباس سعیدي با پژوهشبا این طرح

 هاينواحی جغرافیایی متفاوت و با بکارگیري رویکرد شبکه منطقه اي داگالس و دیدگاه
هاي ادراکی میان روابط و پیوندها نظري وینهویزن و رابینوویج به بسط مفهوم تفاوت

 . نمایدشهري مطرح میـ  پرداخته و رویکرد جدیدي را با عنوان پیوندهاي روستایی 
هاي عمیق نظري و فلسفی پیرو روابط شهر و روستا که در نهایت به در برابر این دیدگاه

                                                 
شهري در ایران نگارش و ویرایش استاد عباس _براي اطالع بیشتربه کتاب روابط و پیوندهاي روستایی   -1

ی استاد در دانشگاه شهید هاي دکتري به راهنمایهاي کاربردي توسط ایشان و رسالهسعیدي که حاصل پژوهش
 مراجعه شود1390بهشتی، انتشارات نشر مینو در سال 
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شهري انجامید، رویکردهاي دیگري همچون ایجاد و توسعه  ـ رویکرد پیوند روستایی
شهرهاي کوچک براي تعادل بخشی نظام سکونتگاهی توسط برخی اندیشمندان مطرح شده 

هاي اخیر با رشد شتابان شهرنشینی در بسیاري از است که البته این رویکرد در دهه
درپی این . مراه شد کشورهاي جنوب که گرایش به تمرکز جمعیت را در فضاهاي شهري ه

رخداد فضایی، جریانات جمعیتی نیز همواره تمرکز غالب به سمت کالن شهرهاي منطقه اي 
ها بدلیل از سوي دیگرامروزه نیز دولت. و حتی ایجاد شهرهاي جدید را باعث شده است

نیازمندي ارتباطات گسترده با سکونتگاههاي روستایی یکی از راههاي نفوذ و تاثیر خود در 
این شهرهاي کوچک . نمایندجوامع روستایی را در تأسیس شهرهاي کوچک جستجو می

هایی براي کنترل ها و اهرمو کانوناند بنا شده روستاییغالباً بر اساس اهداف خدمات 
 )60: 1375نظریان، ( .روندمهاجرت روستاییان به شهرهاي بزرگ به شمار می

ریزي و ساماندهی خدمات، کوچک با پی شود، شهرهايدر پی این رویکرد بیان می
هاي مولدي به طور بالقوه و بالفعل توانایی نقش آفرینی در ها و فعالیتتسهیالت، زیرساخت

زیرا بسیاري از شهرهاي کوچک با ایجاد . هاي روستایی را دارا می باشندتوسعه عرصه
احی روستایی در دستی تولیدي در نو ˚بازارهاي محصوالت کشاورزي و کاالهاي صنعتی 

مواردي نیز با اطالع از تقاضاي موجود در بازارشهرها، گرایش نوع محصوالت کشاورزي را در 
 . نواحی روستایی پیرامون و حوزه نفوذ تعیین می نماید

هاي براین اساس، ایجاد و توسعه شهرهاي کوچک، همواره به عنوان یکی از سیاست
. کشورهاي جنوب مورد استقبال نسبی قرار گرفتبرنامه ریزي فضایی و آمایش سرزمین در

در ایران نیز توسعه شهرهاي کوچک از طریق اجراي سیاست تبدیل مراکز بخش و 
هزار نفر جمعیت به شهر، یکی از مهمترین اقداماتی بوده که با هدف  10روستاهاي بیش از 

معیت از شهرهاي بهبود کیفیت و استانداردهاي زندگی در نواحی روستایی، تمرکز زدایی ج
نظام سلسله مراتبی  ایجادبزرگ، تعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت در ناحیه، 

ها، تعدیل وجذب مهاجران بیکار روستایی و کاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ در سکونتگاه
هاي پنج ساله اخیر بصورت سیاست توسعه شهرهاي کوچک هاي توسعه بویژه برنامهبرنامه

 . تجلی یافته است
در ایران با براي بازاندیشی سیاست شهرهاي کوچک ابتدا این نکته ضروري است که 

استناد به پژوهش بنیادین بوبک، اهلرز، سعیدي و دیگران شهر و ناحیه همواره توام و باهم 
شهرهاي ایران ضمن . سازمان بخشی نظام سکونتگاههاي انسانی را به عهده داشته است

افیایی خود به شکل دهی و سازمان نظام سکونتگاهی اطراف خود شکل پذیري از ناحیه جغر
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هاي یک ناحیه، شهر و یا شهرهاي واقع در آن ناحیه یک نوع اساساً بین خصیصه. پردازدمی
سازد و این وابستگی در همه زوایاي عملکردي برقرار می_وابستگی و پیوستگی ساختاري 

ر و روستا در نواحی جغرافیایی ایران، شکل ناحیه ریشه دوانده است و به هم پیوستگی شه
شهرها ضمن شکل پذیري و برخورداري از مزایاي ناحیه اي و مازاد . گیردمتقابل به خود می

: 1375نظریان، (. اقتصادي آن، سازماندهی و رفع نیازهاي روستاهاي اطراف را برعهده دارند
132( 

رکردي و به وجود آمدن روابط بدین ترتیب توسعه ناحیه اي ازطریق رشد و تنوع کا
، این فرایند ارتباطی از طریق روابط، بین مراکز پذیردجدید و پایدار سکونتگاهها صورت می

 :1379 ،شکویی( .آیدهاي روستایی و شهرهاي میانی به وجود میشهري کوچک و حوزه
اط هاي روستایی و مراکز شهري است که نق) درپی این چنین ارتباطی بین حوزه267

هاي اقتصادي نقاط شهري دست ها و فعالیتروستایی به خدمات و تسهیالت و زیرساخت
 . )235: 1387کالنتري، ( .یابندمی

هاي اخیر باظهورتحوالت ناشی ازسرمایه داري پیرامونی که نیاز به تمرکز در دهه
هاي شبکه یعنی نیاز به زیرساختها ي گران قیمت و وسیع مانند( گسترده جزء ذاتی آن بود

وسیع ارتباطات و تاسیسات وغیره و مراکزتصمیم گیري و مدیریت و وجود متخصصان)، 
وضعیت این شبکه به هم ریخت و با ایجاد یک یا چندکالن شهر در فضاي ملی نظام متوازن 

خواه ( بعبارت دیگر هرسکونتگاه. در شبکه شهري مبدل به یک رابطه زنجیره ایی شده است
وچک و متوسط) اغلب مستقیم با متروپل منطقه یا کشور در ارتباط قرار روستا یا شهر ک

بین ( گرفت، این امر نیز موجب تمرکز بیشتر کالن شهر و ازبین رفتن ارتباطات میانیمی
 )149: 1388اعتماد، ( .شهرهاي کوچک و میانی)شده است

تصادي بین متعاقب با گسترش روابط سرمایه داري، فرآیند تحوالت و شکاف عمیق اق
جامعه روستایی و شهري و مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها، باعث رشد سریع 

هاي از سوي دیگربراساس بسیاري از نظریه. وشتابان جمعیت شهرهاو تعداد آنها شده است
توسعه منطقه ایی، تمرکز نامتعادل جمعیت در چند کانون بزرگ و خالی بودن جمعیت در 

زمین موجبات ایجاد دوگانگی و عدم تعادل زیست محیطی را درپی بخشهاي زیادي از سر
 . داشته که درنهایت اختالل توسعه منطقه اي را بوجود آورده است 

در ایران بعد از شکست سیاست قطب رشد و تبعات ناشی از آن سیاست کلی به سمت 
ظام سلسله که درپی آن این ن. ایجاد یک نظام سلسله مراتبی ازسکونتگاهها حرکت نمود
ها و نارسائیهاي توسعه فضایی مراتبی درحقیقت راه حلی اصالح طلبانه براي کاستی
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 .متداول، که همانا قطبی شدن و اختالف منطقه اي را ایجاد کرده، مطرح شده است
 )128: 1379صرافی، (

وجــود مســائل و معضــالت محلــی و منطقــه ایــی همچــون توزیــع فضــایی نامتعــادل   
شهري بـه خصـوص شـهرهاي بـزرگ و      _رویه باجهت گیري روستایی جمعیت؛مهاجرت بی

هاو نیروهاي اقتصادي درسطح منطقه، بـاگرایش  میانی؛ عدم تعادل در توزیع امکانات، فرصت
 .  مثبت براي مادرشهرمنطقه و گرایش منفی براي شهرهاي کوچک بروز و ظهور یافته است 

ی تبـدیل بـه شـهرهاي کوچـک در     روند افزایش و توزیع فضایی سـکونتگاههاي روسـتای  
-45فضاي ملی، نشانگر آهنگ بسیار افسارگسیخته و شتابان است، به گونه اي که در دهـه  

بصورت سالیانه فقط به ازاي هر سال فقط هفت شـهر اسـتقرار یافتـه، در حالیکـه در      1335
 329تعـداد شـهرها بـه     1385-95شـهر و در سـالهاي    40به ازاي هرسال  1375-85دهه 

 10شهر است بعبارت دقیق تـر در هـر    64آن به  سالیانهر افزایش یافته که نرخ متوسط شه
 .  روز دو سکونتگاه روستایی تبدیل به فضاي شهري کوچک شده است

 
 هاي روستایی تبدیل به شهر کوچک در فضاي ملیروند تحوالت تعداد سکونتگاه -1جدول 

 
شود، ایجاد و استقرار شهرهاي کوچک با اینچنین روندي این پرسش اساسی مطرح می

فضاهاي منطقه ایی چکونه و تا چه اندازه در ارتقاء توانمندیهاي توسعه ي نواحی  در
و در پی عدم پاسخگویی رویکرد جایگزین کدام است؟در این اند روستایی نقش آفرین بوده

رویکردهاي متصور در نواحی  ارزیابیارتباط براي تحلیل بازاندیشی نقش شهرهاي کوچک و 
آذربایجان شرقی)و ناحیه غرب کالن ( ، ناحیه شمال غرببابل)( همچون ناحیه خزري

ایالم، کرمانشاه و کردستان) پدیده استقرار و توسعه شهرهاي کوچک مورد ( منطقه زاگرس
بمنظور ارزیابی و تشخیص عملکرد شهرهاي کوچک در نظام  .گیردمیتحلیل قرار 

ابتدا . تفاده شده استهاي ساختاري کارکردي اسسکونتگاههاي روستایی از دوگروه شاخص
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کارکردي شهرهاي کوچک و سپس نقش آفرینی _هاي تحلیل فضایی ها و معرفهشاخص
 . گیردروستایی مورد مطالعه قرار می سکونتگاههاياین شهرها در نظام توسعه 

 هاي پژوهشیافته
هاي پژوهش درهریک از نواحی جغرافیایی بترتیب چگونگی بمنظور ساختارشناسی یافته

 . گیردقرار ونقش عملکردي شهرهاي کوچک مورد کنکاش قرار میاست
 بابل )( ناحیه خزري

هاي کـارکردي شـهرهاي کوچـک    براساس پژوهشهاي انجام گرفته وبا بکارگیري شاخص
شهرستان بابل)، نتایج همواره حکایت گر این موضـوع اسـت کـه علیـرغم     ( خزري ناحیهدر 

هـاي  قاءبخشـی و توسـعه یـافتگی سـکونتگاه    ارت شکل گیري و توسعه شـهرهاي کوچـک در  
هـاي  روستایی حوزه نفوذ موثر نبوده بلکـه در گـرایش بـه توسـعه نیـافتگی ایـن سـکونتگاه       

 . روستایی نیز تاثیر شگرفی داشته است
روستایی پیرامون هریک از شهرهاي کوچک در قالب سـطح   سکونتگاههايبر این اساس 

شاخص عملکردي توسعه)، سکونتگاههاي روسـتایی  بر اساس ( بندي روستاهاي توسعه یافته
سـپس نتـایج و   . در حال توسعه و سکونتگاههاي روستایی توسعه نیافته طبقه بندي گردیـد 

مــورد آزمــون قــرار  1385و  1375اثربخشـی هریــک از شــهرهاي کوچــک در دوره زمــانی  
 1.گرفت

 1385و  1375سالهاي تعداد روستاهاي موجود در هریک از سطوح توسعه یافتگی در  -2جدول 

                                                 
فضاي شهرهاي کوچک در توسعه ناحیه اي توسط  _این نتایج برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان نقش مکانی  -1

 دکتر مصطفی طالشی دردانشگاه پیام نور نجام شده است که براي اطالع بیشتر به آن مراجعه شود

 شهر

سطح اول در توسعه 
توسعه ( یافتگی

 یافته)

سطح دوم در وسعه 
 یافتگی درحال وسعه)

سطح سوم در توسعه 
 یافتگی

 توسعه نیافته)(
1375 1385 1375 1385 1375 1385 

 53,85 7,69 23,08 30,77 23,08 61,54 خشرودپی

 72,22 5,56 5,56 22,22 22,22 72,22 گلوگاه

 52,94 0 29,41 35,29 17,65 64,72 ابگت
 44,44 0 44,44 33,33 11,11 66,67 زرگرمحله

 62,5 0 12,5 25 25 75 مرزیکال
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بسیاري از سکونتگاههاي روستایی قبل از پیدایش  1375بر اساس این نتایج در سال 

، در شهرهاي کوچک درسطح سکونتگاههاي روستایی در حال توسعه و توسعه یافته بوده اند
حالیکه پس از تبدیل و استقرار شهرهاي کوچک در ناحیه بابل عملکرد این شهرها در سال 

منجر به ناپایداري سکونتگاههاي روستایی حوزه نفوذ هریک از این شهرها شده  1385
ه و درحال توسعه تغییر بعبارت دیگر روستاهاي حوزه نفوذ به سطوح توسعه نیافت. است

 . اندمکان داده
. ین فرآیند ناکارآمدي عملکردي در شهرهاي گلوگاه و تکاب قابل توجه استیشتر

چگونگی اثربخشی فضایی سیاست شهرگرایی در شهرهاي کوچک و ناپایداري 
سکونتگاههاي روستایی در نقشه مقایسه سطوح توسعه یافتگی سکونتگاههاي روستایی 

 . ل توجه استدر شهرستان بابل قاب 1385و  1375شهرهاي کوچک در سالهاي 
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 مقایسه سطوح توسعه نیافتگی روستاهاي حوزه نفوذ شهرهاي کوچک در ناحیه بابل-3شکل 
 )1391طالشی:(

 
بمنظورتعیین میزان تعادل فضایی استقرار جمعیت در کانونهاي شبکه شهري منطقه و 

تایج ن. قابلیت اقتصادي شهر از ضرایب آنتروپی و مکانی یا اقتصاد پایه استفاده شده است
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و این نشان دهنده عدم ) -32/0( از عدد یک کمتر 1385حاصل از ضریب آنتروپی در سال 
 1389البته در سال . تعادل و توازن فضایی جمعیت شهرهاي کوچک در ناحیه بابل است

رسیده که همچنان عدم تعادل در توزیع جمعیت شهرنشین را  40/0ضریب آنتروپی به 
. تاحدودي کاهش یافته است 1385داین رقم نسبت به سال اما با این وجو دهدمینشان 

تواند الحاق روستاها به این شهرها باشد؛ که یکی از علل این جریان کاهش عدم تعادل، می
توان نتیجه بنابراین می. افزایش جمعیت نسبی این شهرهاي کوچک را باعث شده است

در شبکه شهري، براي  دخوعملکردي _گرفت که شهرهاي کوچک درنقش آفرینی فضایی 
اجتماعی در  _جلوگیري از تمرکز جمعیت در شهرهاي بزرگ والقاي نظام توسعه اقتصادي 

 . حوزه نفوذ روستایی ناموفق بوده اند
ناحیه با  سطحاز سوي دیگر میزان توانایی و قابلیت اقتصادي شهرهاي کوچک در 

که در بخش کشاورزي،  دهدیماستفاده از روش ضریب مکانی یا اقتصاد پایه نیز نشان 
صنعت و خدمات همه شهرها داراي شرایط غیر پایه اي و در بخش خدمات از ضریب 

بدین ترتیب عملکرد اقتصادي شهرهاي کوچک بسیار ناچیز و فقط . باالتري برخوردار است 
در بخش خدمات بدلیل استقرار ادارات و نهادها و ارگانهاي دولتی ضریب مکانی افزایش 

بنابراین نقش آفرینی اقتصادي شهرهاي کوچک در فضاي سکونتگاههاي . ه استیافت
 . روستایی بسیار ناچیز است 

 ي شهرهاي کوچکهاضریب مکانی فعالیت 3جدول 
 ي شهرهاي کوچکها) فعالیتLQ( ضریب مکانی

 خدمات صنعت کشاورزي فعالیت
 298. 0 011. 0 078. 0 خشرودپی

 375. 0 007. 0 043. 0 گلوگاه
 217. 0 001. 0 126. 0 گتاب

 42. 0 0 027. 0 مرزیکال
 27. 0 014. 0 089. 0 زرگرمحله

 
 کرمانشاه، ایالم و کردستان)( کالن منطقه زاگرس

محدوده تقسیمات کالبدي  10بر اساس طرح کالبدي ملی ایران، منطقه زاگرس یکی از 
الن منطقه بعنوان محدوده در غرب این ک. گیرداستان را در بر می 5کشور است که 

مجموعاً  1395مطالعاتی پژوهش، استانهاي کردستان، کرمانشاه و ایالم واقع شده و در سال 
 38شهر کوچک و  30شهر متوسط،  5شهر بزرگ،  2شهر بوده که از این میان  75داراي 
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 1. )1390-1365مرکز آمار ایران، ( اندشهر) در نظام شهري آن قرار داشته -روستا( شهر
نتایج پژوهش در این ناحیه نشانگر آن است که استقرار شهرهاي کوچک در ناحیه مرکزي 
از تراکم و تمرکز نسبتاً شدید جمعیتی برخوردار است که البته با خالء و کمبود شهرهاي 

 ازسوي دیگر تغییرات سهم جمعیت شهرهاي . باشدمواجه می» متعادل کننده«کوچک
بیانگر این واقعیت است که به غیر از برخی شهرها که  1390تا  1355کوچک از سال 

اداري ناشی از تقسیمات کشوري با دخالت و سرمایه گذاري حجیم  -بخاطر الزامات سیاسی
ها و طبقات خاص، افزایش سریع جمعیت و به تبع آن ارتقاء به رده اجراییدولت با مکانیزم 

کوچک با وجود افزایش تعداد و نیز شمار  شهري باالتر را تجربه کرده اند، سایر شهرهاي
 . جمعیتی، سهم نسبتاً کم با گرایش به تنزل سهم را تجربه کرده اند

نتایج تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرهاي کوچک در غرب کالن منطقه زاکرس بر 
سکونتگاههاي روستایی حوزه پیرامون حکایت گر این موضوع است که تمامی شهرهاي 

از نظر درجه توسعه یافتگی و برخورداري در سطح محروم و بسیار  شهرها -کوچک و روستا
شهر  19ها محروم و درصد آن36شهر کوچک بیش از  11در این میان . محروم قرار دارند

. شهرها بسیار محروم هستند -درصد روستا 100درصد آنها بسیار محروم، و نیز  63معادل 
و چگونگی توزیع  4منطقه زاگرس در جدولنتایج تحلیل توسعه شهري در غرب کالن 

نتایج حکایت این دارد که شهرهاي کوچک در غرب . آورده شده است 2 شکلفضایی نیز در 
کالن منطقه فاقد عملکرد توسعه اي در سکونتگاههاي روستایی حوزه نفوذ قراردارند و در 

ایداري به لحاظ کاهش عملکردي باعث بروز تشدید ناپ 1385و  1375دوره زمانی 
 . سکونتگاههاي روستایی در خوزه نفوذ شده اند

بمنظور تحلیل میزان توانایی و قابلیت اقتصادي شهرهاي کوچک در غرب کالن منطقه 
که در  دهدمیزاکرس نیز با بهره گیري از روش ضریب مکانی یا اقتصاد پایه نیزنتایج نشان 

غیر پایه اي و در بخش  بخش کشاورزي، صنعت و خدمات شهرهاي کوچک داراي شرایط
بعباررت روشن عملکرد اقتصادي شهرهاي . باالتري برخوردار است  ضریبخدمات از 

کوچک از وضعیت ضعیفی برخوردار است و بدلیل عملکرد مراکز خدمات رسان در حوزه 
نفوذ بدلیل استقرار ادرات و نهادها و ارگانهاي دولتی ضریب مکانی تاحدودي افزایش را 

                                                 
منطقه اي شهرهاي کوچک به نگارش محمد فرجی داربخانی و _رساله دکتري با عنوان الگوي توسعه شهري - 1

به راهنمایی دکتر اسماعیل علی اکبري و دکتر مصطفی طالشی در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور انجام 
 شده است که براي اطالع بیشتر به آن مراجعه شود
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بنابراین نقش و عملکرد اقتصادي شهرهاي کوچک در فضاي سکونتگاههاي . هددمینشان 
 . روستایی ناچیز است 

 ایالم، کردستان و کرمانشاه)( سطح بندي درجه توسعه یافتگی شهرهاي غرب کالن منطقه زاگرس 4جدول
سطوح توسعه / 
 میزان برخورداري

 شهر

 مرکز استان)( نخست شهر کرمانشاه توسعه یافته
 مرکز استان)( ر بزرگ سنندجشه

 مرکز استان)( شهر میانیِ ایالم
 

 درحال توسعه
 شهرهاي میانیِ سقز، بانه، اسالم آباد، مریوان و شهرهاي کوچک
هرسین، بیجار، قروه، دیواندره، دهلران، آبدانان، ایوان، کنگاور، 

کامیاران، جوانرود، مهران، ارکواز، دره شهر، سرابله، سرپلذهاب و 
 النغربگی

 
 توسعه نیافته

شهرهاي کوچک کرند، صحنه، پاوه، قصرشیرین، سنقر، چوار، 
دهگالن، روانسر، سریش آباد، بیستون، تازآباد، دلبران، آسمان آباد و 

شهرهاي: حمیل، چناره، آرمرده، موسیان،  -کانی دینار و تمام روستا 
، موچش، گهواره، پهله، مورموري، رباط، سروآباد، صالح آباد، میمه

، کانی سور، کوزران، سطر، لومار، بویین سفلی، سرمست، زرنه،
صاحب، بدره، دزج، بابارشانی، توحید، یاسوکند، ازگله، شویشه، 

باینگان، نودشه، نوسود، میان راهان، بلبان آباد، شاهو، سرابباغ، زرینه، 
 دلگشا، هلشی و سومار
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 کالن منطقه زاگرس توزیع فضایی شهرهاي کوچک در ناحیه غرب 2شکل 

 
 آذربایجان شرقی)( ناحیه شمال غرب

آذربایجان )علیرغم ویژگیهاي کالن محیطی ( در ناحیه جغرافیاي شمال غرب کشور
هاي اخیر دچار ازهم گسیختگی سازمان اکولوژیک و اجتماعی و اقتصادي همگن، در دهه

طریق شهرهاي کوچک فضایی در پی استقرار و تبدیل سکونتگاههاي روستایی به شهر از 
شده که با افزایش میزان مهاجرفرستی شدید، ناپایداري سکونتگاههاي روستایی، گستگی 

 . فضایی را فراهم آورده است_هاي زیست و فعالیت موجبات نابرابري مکانی کانون
آذربایجان) بر ( نتایج تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرهاي کوچک در ناحیه شمال غرب
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روستایی حوزه پیرامون حکایت گر این موضوع است که هفت شهراز دوازده سکونتگاههاي 
 1.شهر کوچک از نظر درجه توسعه یافتگی و برخورداري در سطح توسعه نیافته قرار دارند

در این میان فقط چهار شهر کوچک از نظر سطوح توسعه یافتگی در قلمرو شهرهاي در 
ضایی توسعه شهري ناحیه شمال غرب نیز در نتایج تحلیل ف. اندحال توسعه قرار گرفته

نتایج حکایت این دارد که شهرهاي کوچک در شمال غرب منطقه . آورده شده است 3شکل 
فاقد عملکرد توسعه اي در سکونتگاههاي روستایی حوزه نفوذ قراردارند و در دوره زمانی 

تگاههاي به لحاظ کاهش عملکردي باعث بروز تشدید ناپایداري سکون 1385و  1375
 . اندروستایی در خوزه نفوذ شده

 آذربایجان شرقی)( هاي کالن سکونتگاههاي روستایی تبدیل به شهر در ناحیه شمال غربویژگی 5جدول 

هر
 ش

نام
 

ت 
معی

ج
13

85
 

ت 
معی

ج
13

95
 

د 
رش

خ 
نر

90-
13

85
 

 
زي

اور
کش

ش 
بخ

م 
سه

 

م 
سه

ت
صنع

خش
ب

 

م 
سه

ش
بخ

 
ات

دم
خ

 

گی
افت

ه ی
سع

تو
 

 توسعه نیافته 97/20 66/24 37/57 35/3 2406 2041 ترك
درحال  6/24 4/36 39 34/0 1584 1557 خداجو

درحال  16/42 04/28 8/29 08/1 9832 9320 یامچی 
 توسعه نیافته 52/59 56/30 92/9 -1/3 1733 2029 آقکند 

درحال  23/14 22/16 65/59 86/3 1659 1373 خمارلو
درحال  66/57 66/12 67/34 39/1 3815 3561 دوزدوزان 
درحال  02/3 93/8 4/55 55/0 1553 1511 سیه رود 
 توسعه نیافته 44/35 57/18 99/45 -86/6 1373 1959 خاروانا 

 توسعه نیافته 4/30 8/8 18/60 -46/1 3274 3524 کوزه کنان
 توسعه نیافته 1/24 2/16 7/56 -87/1 2318 2548 آبش احمد

 توسعه نیافته 6/26 7/14 7. 58 -05/0 1266 1269 نظرکهریزي          
 

درپی سیاست استقرار و تبدیل سکونتگاههاي روستایی به شهرهاي کوچک در دوره 

                                                 
کارکردي روستاهاي تبدیل به شهر در انتظام بخشی به شبکه شهري _ن تحلیل ساختاري رساله دکتري با عنوا-1

نگارش بهزاد انتظاري و به راهنمایی دکتر مصطفی طالشی و مشاوره دکتر سید مهدي موسی کاظمی در مرکز 
 تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور انجام شده است که براي اطالع بیشتر به آن مراجعه شود
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که نتایج تحلیل ساختاري اند دوازده سکونتگاه روستایی تبدیل به شهر شده 1395تا 1385
سکونتگاه روستایی تبدیل شده به شهر  12کردي این تبدیل حاکی از ان است که از کار _
یعنی شهري شدن کمکی به . دهندسکونتگاه شهري کوچک نرخ رشد منفی را نشان می 5

سکونتگاه شهري کوچک نیز سه شهر نرخ  7از . حتی نگهداشتن جمعیت آنها نکرده است
ها در به صورت کلی مجموع این سکونتگاه. ه اندسال) داشت 15در ( درصد 1رشدي کمتر از 

که روستاهاي  دهدمیاین مطلب نشان . دهندنرخ رشد نشان می 1/0سال فقط  10عرض
. رفت را داشته باشندرشد جمعیتی مناسبی که انتظار میاند تبدیل شده به شهر نتوانسته

بافت کالبدي وعملکرد هاي به اصطالح شهري همچنان این در حالی است که این سکونتگاه
 6، دهدمینشان  1385-95همچنان که نرخ رشد دهه . روستایی خود را حفظ کرده اند

ساله آنها فقط  5در مجموع نیز نرخ رشد . سکونتگاه شهري کوچک نرخ رشد منفی دارند
هاي جمعیتی و عملکرد اقتصادي بنابر این به طور کلی تحلیل. درصد در سال است 02/0

که سیاست تبدیل روستا به شهر نتوانسته است موجب رشد جمعیت و توسعه  هددمینشان 
از سوي دیگر به لحاظ عملکردي نیز بدلیل اینکه بسیاري از این . ها شوداین سکونتگاه

براي مثال دوزدوزان و . شهرهاي کوچک در فواصل بسیار نزدیکی نسبت به هم قرار دارند
و یا . کیلومتر فاصله دارند 6فقط اند بدیل به شهر شدهسال از هم ت 3شربیان که به فاصله 

سال از هم تبدیل به شهر شده و در فواصل  2سه شهر زرنق، بخشایش و کلوانق به فاصله 
این در حالی است علیرغم وجود شهر مهربان در نزدیکی . بسیار نزدیک به هم قرار دارند

هاي شهري بدلیل فقدان ههمراه این سکونتگاه ب )1341تاسیس آن درسال ( آنها
هاي شهري در حوزه نفوذ خودشان تشدید فرایند ناپایداري سکونتگاههاي روستایی عملکرد

 . اندرا باعث شده
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 جایگاه شهرهاي کوچک در شبکه شهري ناحیه آذربایجان 3شکل 

 
 بحث و نتیجه گیري

وژیک و اجتماعی اکول _با ویژگیهاي محیطی جغرافیاییهاي در سه ناحیه نتایج پژوهش
اقتصادي متفاوت درنواحی خزري، غرب کالن منطقه زاگرس و آذربایجان همواره نشان _

که گرایش سیاست تبدیل سکونتگاههاي روستایی به شهر کوچک مبتنی بر نوعی  دهدمی
مدیریتی و بیشتر جنبه سیاسی براي تمرکز زدایی در بسیاري از نواحی  ˚راهبرد اداري 

 . ریزي قرار گرفتهاي چهارم و پنجم نیز مورد برنامهز و در برنامهجغرافیایی تجوی
شهري به گونه محلی نه فقط تمرکز زدایی را  پذیرينتایج این سیاست تشویق سکونت 

در فضاي منطقه ایی و ملی را فراهم نیاورده بلکه ناپایداري بسیاري از سکونتگاههاي 
 . وچک را باعث شده استروستایی پیرامون و حوزه نفوذ این شهرهاي ک

بنابراین سیاست شکل گیري و تقویت شهرهاي کوچک بایستی جایگزین راهبرد و 
از یک سو پایداري سکونتگاههاي روستایی و شهري را بصورت  کهالگوي توسعه ایی شود 

 . نماید راهبريمتوازن و از سوي دیگر توسعه پایدار محلی و منطقه ایی را در فضاي ملی 
ه ادبیات موجود نظري در تحلیل روابط شهر و روستا و توسعه پایدارمنطقه با توجه ب
هاي شهري در قالب منظومه_کارکردي و توسعه روستا_هاي پویش ساختاري ایی، رویکرد
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براي بهره گیري از رویکرد پویش . روستایی از مطلوبیت مفهومی و کاربردي برخوردار است
ري ابتدا توجه به فرض اساسی و قانونمندیهاي شه_کارکردي در توسعه روستا_ساختاري

 . استاین پویش ضروري 
کارکردي بر این واقعیت استوار است که میان ساختار و کارکرد _پویش ساختاري "

هاي جغرافیایی، نوعی پیوند تنگاتنگ برقرار است که مجموعه ها، در اینجا پدیدهتمام پدیده
و . )13، 1390سعیدي:( "کندمییندگی و تحقق هاي آن نظام را نماحاصل از آن قابلیت

 همچون: قانونمندیهايدرپی آن 
 ساختارآن)و فعالیت پذیري و تحقق روابط( بین بسترهاي عینی یک پدیده"_

 . است برقرارکارکرد)آن پیوندي بی چون چرا (
فضایی نمی توان انتظارهرگونه _یک نظام مکانی  ساختاريبدون عنایت به ویژگی _

 . دلخواه را داشت کارکردي
فضایی اعم از شهر و روستا _توسعه)در کلیت نظام مکانی( مثبت دگرگونیبراي ایجاد _

 . )14، 1390سعیدي:( "کارکردي الزامی است_تحول ساختاري 
پویش ساختاري "به فرض اصلی و قانونمندیهاي مرتبط برآن  توجهبدین ترتیب با 

لت در بخشی از ساختارکالبدي، بدون عنایت به کارکردي بر این باور استوار است که دخا_
هاو فعالیت( اکولوژیک)و بی توجه به کارکردها_ساختارمحیطی( هاي دیگر کالبديبخش

روابط جاري از جمله اشتغال متناسب)یعنی بی مهري به پویش نظامواره سکونتگاهها نمی 
حال . )12، 1391عیدي: س( "رود به اهداف متصور خود دست یابدتواند آنطور که انتظار می

فضایی سکونتگاهی در فضاهاي _در بهره گیري از این رویکرد در تحلیل و توسعه مکانی 
منطقه اي بویژه آنجایی که روابط و مناسبات سکونتگاههاي روستایی و شهري _محلی 

ریزي است رویکرد مطرح است، نیاز به بسترهاي فضایی مناسب براي تحقق نظام برنامه
 ریزي شده است.توسط استاد سعیدي طرحکه ها شهري در قالب منظومه_ستاتوسعه رو

شهري درفضاهاي متوازن قابل صورت بندي _کارکردي روستا_پیوند ساختاريبدین ترتیب 
 هايمنطقه اي، منظومه شبکۀ رویکرد چارچوب درو  نظري به لحاظ"از این رو . است

 به شمار سکونتگاهی مرتبط هايخوشه از متشکل هاي محلیشبکه توانمی را روستایی
 انتظام را روستایی شهري اي، روابطشبکه درون پیوندهاي و روابط طریق از تنها نه که آورد
 ايهاي منطقهشبکه بنیادین هاياي، هستهشبکه برون بواسطۀ مناسبات بخشند، بلکه می

 نه روستایی هايمنظومه بقال در ریزيبنیاد، برنامه این بر. )4شکل ( .دهندتشکیل می را
 آنها )کارکردهاي( روابط و فعالیتها انواع به محلی، بلکه هايشبکه تنوع ساختاري بر تنها
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 وارنظام یکپارچگی درقالب را توسعه روستایی هايبرنامه ورزیده، پیشبرد تأکید
 . )16 :1392،سعیدي( ". نمایدمی راهبري توسعۀفضایی روستایی شهري

 
 

 مرتبط هايمنظومه و ناحیه فضایی پذیري سامان در روستایی شهري وندهايپی 4شکل 
 )16، 1392: سعیدي(

هاي روستایی ریزي توسعه محلی، منظومهبنابراین در یک گزاره روشن براي برنامه
 دهدمیشهري و متضمن الگوي متوازن و پایدار بدست _بستري مناسب را در توسعه روستا

جدید نظر اساسی در رویکرد استقرار و توسعه شهرهاي کوچک و که از این رو بایستی ت
 . تبدیل سکونتگاههاي روستایی به شهر توسط برنامه ریزان توسعه منطقه اي صورت پذیرد
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 منابع 
شهرهاي  -) تحلیل و ارزیابی کاربري اراضی روستا1389( همکارانابراهیم زاده، عیسی و 

لعه موردي، خشرودپی بابل، فصلنامه مطالعات و مطاGISکوچک در ایران با استفاده از 
 1389هاي شهري و منطقه ایی، سال دوم، شماره پنجم، تابستان پژوهش

-ها، مرکز مدارك اقتصادي)تحلیل منطقه اي و سطح بندي سکونتگاه1373( اجاللی، پرویز
 اجتماعی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه 

: دولت مداري در اقتصاد شهري ایران مطالعه موردي) 1383پاییز (اسماعیل  ،علی اکبري
 66استان ایالم، مجله تحقیقات اقتصادي، شماره 

) شهرنشینی در ایران، موسسه 1388( اعتماد، گیتی، حسامیان، فرخ، حائري، محمدرضا
 انتشارات آگاه، چاپ هفتم
ی، تهران، ) تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه روستای1380( ایزدي خرامه، حسن

 ریزي شهري)رساله دوره دکتري جغرافیا و برنامه( دانشگاه تربیت مدرس
بررسی عملکرد شهرهاي کوچک در توسعه منطقه اي مطالعه  ")، 1389( باقري، محمد،

، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، تابستان، سال "موردي: بخش مرکزي شهرستان رزن
 4دوم شماره 

)بررسی رضایتمندي ساکنان مناطق روستایی در تبدیل 1390( رانبرفی، حمید و همکا
فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیاي ایران)، دوره ( نقاط روستایی به شهر، فصلنامه جغرافیا

 1390، زمستان 31جدید، سال نهم، شماره 
تحلیل سطح توسعه منطقه اي و عدم تعادل نواحی در « )، 1392( جمعه پور، محمود

 6، علوم اجتماعی، تابستان، شماره »تاکید بر نقش شهرهاي کوچک و میانی با نتهرا استان
)روند تکوین، رشد و جایگاه عملکردي شهرهاي نوپا، 1376( حسینی حاصل، صدیقه،

 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد)( شهرستان رزن، اصفهان، دانشگاه اصفهان،
، مجله "لهاي تازه توسعه منطقه اي خوشه وارها و مدنظریه ")، 1390( هاشم،پور، داداش

 285، پاییز، شماره اقتصاديسیاسی 
مورد : نقش شهرهاي کوچک در توسعه منطقه اي )1379(سیروس،  ،دشتی برنجه

کارشناسی ارشد) دانشگاه ( مطالعاتی شهرستان تکاب، به راهنمایی مصطفی مومنی، پایان نامه
 .زمین، دانشکده علوم شهید بهشتی

هاي پایداري شهر کوچک دهدشت با ) مقایسه شاخص1390( دشت، عبداهللا و همکارانراز
 18توسعه پایدار شهري، فصلنامه آمایش محیط شماره با تاکید بر  متوسط نظام شهري کشور

نمونه موردي: استان ( نقش شهرهاي کوچک در توسعه منطقه اي) 1387(مریم، رضایی، 
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 .، دي38ایالم)، بنا، شماره 
نقش و عملکرد شهرهاي کوچک در توسعه روستایی با استفاده  )1386( انی، محمدرضارضو

دهستان رونیز شهرستان استهبان)، مجله پژوهشهاي جغرافیایی، : مورد( از روش تحلیل شبکه
 .، پاییز 61شماره

) فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهر در مقیاس ملی و 1392( زنگنه شهرکی، سعید
 .3هاي روستایی، شماره فصلنامه پژوهش "خام شهرها" پیدایش پدیده

) تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه اي و 1392( و همکاران یعقوبزنگنه، 
تحوالت نظام شهري مطالعه موردي استان خراسان رضوي، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق 

 پاییز.خشک، سال چهارم، شماره سیزدهم، پ
اسکندري ثانی، محمد، تبدیل روستاهاي بزرگ به شهرهاي  )1386( دحسینسرایی، محم

کوچک و نقش آن در تعادل بخشی ناحیه اي مورد شناسی:ریوش شهرستان کاشمر، جغرافیا 
 .، پاییز وزمستان 10وتوسعه، شماره 

شهري و توسعه  -پیوندهاي روستایی")، 1384( سعیدي، تقی زاده، عباس، صدیقه،
پژوهشی  ˚نشریه علمی ( ، جغرافیا"ی تطبیقی شهرستانهاي باغملک و اردکاناي بررسمنطقه

 7و6انجمن جغرافیایی ایران)، دوره جدید، سال سوم، پاییز و زمستان، شماره 
 ، انتشارات سمت، چاپ دوازدهمروستایی)، مبانی جغرافیاي 1389( سعیدي، عباس،
 ، ناشر مهر مینو»شهري در ایران ˚روابط و پیوندهاي روستایی «)، 1390( سعیدي، عباس،
ریزي کارکردي: رویکردي بدلیل در برنامه_)، پویش ساختاري1391(سعیدي، عباس

 1، پاییز 1 یکم، شماره روستایی، سال توسعه فضاو اقتصاد فضایی، فصلنامه
کارکردي، رویکردي نظام وار در مطالعات _)، پویش ساختاري1390( سعیدي، عباس،

 1390، تابستان 29لنامه جغرافیا، شماره فضایی، فص _مکانی
هاي ) پیوستکی توسعه روستایی و شهري در قالب منظومه1392( سعیدي، عباس،

 1392ریزي توسعه کالبدي، شماره چهارم پاییز روستایی، فصلنامه برنامه
دگرگونی روابط شهر و روستا با تاکید بر  ")، 1387( سعیدي، عباس، میکانیکی، جواد، 
انجمن ( ، جغرافیا"بیرجند شهرستانهاي اقتصادي مورد: روستاهاي بخش مرکزي فعالیت

  17و  16جغرافیایی ایران)، سال ششم بهار و تابستان، شماره 
)، مطالعه تطبیقی موانع 1391( سعیدي، عباس، عزیزپور، فرهاد، حسینی حاصل، صدیقه

لرستان)، ( رس) و کوهدشتفا( نواحی مرودشت: مورد. شهري -شکل گیري پیوندهاي روستایی
ایران)، دوره جدید، سال دهم، تابستان، پژوهشی انجمن جغرافیای-فصلنامه علمی( جغرافیا
  33شماره 

یک بررسی ( شهري -)، روابط شهر و روستا و پیوندهاي روستایی1382( سعیدي، عباس
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شماره . وره جدیدد. نشریه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران. فصلنامه جغرافیا. ادراکی)
 پاییز و زمستان. 1

سیستان)،  درمنطقه( ریزي و طراحی الگوي روستاشهريبرنامه )1372( شجاعی، مرتضی
 پایان نامه کارشناسی ارشد معماري( تهران، دانشگاه تربیت مدرس،

روند تبدیل روستا به شهر و  )1386( ضیاء توانا، محمد حسین، امیر انتخابی، شهرام
 .، پاییز وزمستان 10در شهرستان تالش، جغرافیا و توسعه، شماره  هاي آنپیامد

ناپایداري سکونتگاههاي کوچک کوهستانی , مجله جغرافیا و  )1384( طالشی، مصطفی
 .3توسعه ناحیه اي شماره 

فضاي شهرهاي کوچک در توسعه  _) طرح پژوهشی نقش مکانی 1391( طالشی، مصطفی
 ناحیه اي، دانشگاه پیام نور

کاربرد الگوهاي کمی تحلیل فضایی جمعیت در آمایش  )1391( __________
 91سکونتگاههاي روستایی، مجله پژوهش روستایی، سال سوم، شماره چهارم زمستان 

) ناپایداري سکونتگاههاي روستایی و آینده حاشیه نشینی در 1390( __________
نجمن جغرافیایی ایران، سال نهم پژوهشی ا -نامه علمی جغرافیا فصل استان خراسان رضوي، 

 1390، تابستان29شماره 
)، تحلیل نقش روابط متقابل 1383( طاهر خانی، رکن الدین افتخاري، مهدي، عبدالرضا،

، 8امه مدرس علوم انسانی، دوره ننواحی روستایی استان قزوین، فصل تحولشهر و روستا در 
 1383، زمستان 4شماره 

شهري در توسعه روستایی با  ˚نقش پیوندهاي روستایی  "، )1386-87( عزیزپور، فرهاد،
، رساله نامه دکتري، تهران، دانشگاه شهید "آمل)( هاي تولید شیر: ناحیه لیتکوهتاکید بر شبکه

 بهشتی، دانشکده علوم زمین
) بررسی عوامل موثر بر گرایش روستاییان به 1393( عنابستانی، علی اکبري، صادقی، فخري

مطالعه موردي:روستاهاي پیرامون شهر ( در یکدیگر و ایجاد شهرهاي جدید هاروستاادغام 
 1393ریزي فضایی، سال چهارم، شماره اول، بهاربناب)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه

مورد: ( هاي شهرهاي کوچک در توسعه منطقه اي) بررسی کارکرد1378(زهره،فنی، 
 55-49، 1378، اسفند 37ل سی ویکم، شماره هاي جغرافیایی ساخوزستان)، فصلنامه پژوهش

، نتایج 1385الی  1335هاي ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال آمارمرکز 
 تفصیلی استان مازندران، تهران مرکز آمار

ریزي منطقه اي، ترجمه غالمرضا شیرازیان و دیگران، برنامه )1370( ، ژوزف،هیلهورست
 تهران، سازمان برنامه و بودجه
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 هاي کشف نشده گردشکري فرهنگیهاي نامدار: جاذبهشخصیت

 1ه دادور خانییفضلدکتر 

 چکیده 
بعضا . ررسی هستندهاي متنوعی قابل بمکانها از دیدگاههاي مختلفی و بر اساس کارکرد

هویت مکانی نوعی از هویت است که فرد یا گروهی از . یابندمکانها بدالیل مختلف هویت می
این ویژگی با نوعی . دانندافراد بدالیل خاصی خود را متعلق به مکان و یا دلبسته به آن می

بر  در این میان نقش بزرگان و قهرمانان. احساس غرور و عالقه به مکان همبسته است
تاثیر گذاري این افراد در هویت بخشی به . خواسته از این مکانها را نباید از نظر دور داشت

بخشد و نام این افراد مکانها بقدري قوي است که نام آنها به این مکانها ارزش و هویت می
در این مقاله که با هدف کاربردي و روش اسنادي . یادآور مکانهاي منسوب به آنان است

رفته تالش شده تا براي اولین بار با طرح گردشگري شخصیت محور که نوعی از صورت گ
ریزي براي توسعه شکل باشد، رهیافتی معرفی شود تا ضمن برنامهگردشگري فرهنگی می

خاصی از گردشگري به شناخت بیشتر بزرگان عرصه دین، علم، هنر و ادب کشور منجر 
تنها فواید اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی قابل با این فرض که این نوع گردشگري نه . شود

توجهی براي جامعه میزبان خواهد داشت؛ بلکه از آسیبهاي فرهنگی که سایر انواع 
 . سازد بدور خواهد بود گردشگري بر جامعه میزبان وارد می

گردشگري فرهنگـی، گردشـگري شخصـیت محـور، حـس مکـان، تعلـق         ها:کلید واژه
 . مکانی

 مقدمه
برخی ، اصوال کارکردهاي مختلفی دارند، برخی کارکرد اقتصادي و اجتماعیمکانها  

هاي این مکانها که به عنوان قطب. کارکرد سیاسی و برخی نیز کارکرد فرهنگی دارند
گیرند و بعضا به واسطه شوند، هویت خود را از آن کارکرد خاص میفرهنگی شناخته می

ها معموال این پدیده. شوندرفته و داراي جاذبه میوجود آن پدیده فرهنگی مورد توجه قرار گ
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در مبحث گردشگري اهمیت ویژه اي داشته و نوع خاصی از گردشگري را تحت عنوان 
این نوع از گردشگري اگر چه تشابهات فراوانی با سایر . دهندگردشگري فرهنگی شکل می

ست که در نوع انواع گردشگري دارد، اما در عین حال داراي ویژگیهاي متمایزي ا
و همچنین در نوع تاثیراتی که بر جاي  کندمیگردشگران، محصوالتی و بازاري که عرضه 

 . گذارد متفاوت از سایر انواع گردشگري استمی
هاي فرهنگی که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است، نقش یکی از مهمترین جاذبه

ارات هر ملتی را تشکیل باشد که افتخهاي دینی، علمی، ادبی و هنري میشخصیت
تعداد این گونه از شخصیتها در کشور ما بیشمار است و این عاملی است که کشور . دهندمی

. ایران را به مهد تمدن، علم و هنر تبدیل کرده و آن را سر آمد ملتهاي جهان قرار داده است
نین از این رو مقاله حاضر با رویکرد گردشگري محور به تبیین جایگاه و ارزش چ

پردازد، با این استدالل که در بسیاري از موارد شخصیتهایی در هویت بخشی به مکانها می
باشند، یا در آن جا گیرند که به گونه اي بدان منسوب میافراد هویت خود را از مکانی می

اما از سوي دیگر ما شاهد وجود افرادي هستیم که نام . بدنیا آمده و یا کار و زندگی کرده اند
بخشند و آن مکان را براي ها زینت بخش مکان گمنامی شده و به آن مکان هویت مینآ

لذا این مکانها قابلیت تبدیل شدن به قطب . کنندهمگان به مکانی با ارزش تبدیل می
یابد تا از قبل آن نه تنها جامعه محلی از فواید و اثرات آن بهره مند شوند گردشگري را می

 . ن بیشتر این افراد و موجب مباهات و غرور ملی شودبلکه موجب شناخته شد
نظر به آسیبهاي فرهنگی گردشگري روستایی و هویت زدایی از روستا در طی فرایند 
توسعه گردشگري، نگارنده تقویت هویت فرهنگی روستا از طریق تاکید بر گردشگري 

ثروتهاي فرهنگی که به گونه اي که از جمله مهمترین . نمایدشخصیت محور را پیشنهاد می
آورد، شخصیتهاي بار ارزشی سنگینی در مکانهاي جغرافیایی و بخصوص روستاها بوجود می

بزرگی هستند که در دل این روستاها پرورش یافته و شیوه زندگی، افکار، آثار، روابط 
تواند جاذبه اي کردند میاجتماعی و حتی اشیا و ابزاري که در زندگی از آن استفاده می

تواند ها و محیط زندگی این افراد میراي دوستداران فرهنگ این مرز و بوم باشد و خانهب
گردشگران بسیاري را به سوي خود جذب کند که نه تنها روستا را از آسیبهاي فرهنگی باز 

ها را در دل تاریخ و بخشند و نام آندارد بلکه به مکانها هویت و بالندگی فرهنگی میمی
از آنجا که انسانهاي بزرگی از این آب و خاك برخواسته اند، . رساننده ثبت میخاطره مردم ب
تواند هر منطقه را به شود که میهایی نیز در حد فراوانی در کشور یافت میچنین جاذبه

توان به خرقان، خمینی شهر، قطب فرهنگی خاصی تبدیل کند از جمله این مناطق می
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و صدها روستاي دیگر اشاره کرد که زمانی بزرگانی در دل مزینان، طالقان، روستاي چمران 
 . آن تربیت یافته اند

 هویت مکان 
هویت چیزي . هاي مختلف تعاریف گوناگونی شده استبنابر تئوري "هویت"از کلمه 

هویت شخصی ما متشکل از . کنیماست که بر اساس آن ما خودمان را تعریف می
ت و چیزي است که ما را از سایر افراد متفاوت هاي منحصر به فرد و شخصی اسویژگی

گیرد وقتی که ما خود را به در مورد گروه مورد استفاده قرار می "هویت اجتماعی". سازدمی
) هویت اجتماعی را دانش فرد از تعلق به گروه 1982( تایفل. زنیمجامعه خاصی پیوند می
ارزشی که او را به عنوان یک عضو و عالوه بر آن احساسات و  کندمیاجتماعی خاص تعریف 

وي معتقد است که توسط هویت اجتماعی است که شود، را شامل می کندمیه معرفی گرو
گروه در عناصري مانند ملیت، فرهنگ، مذهب، موقعیت اجتماعی، خانواده و غیره تعریف 

بستگی دلو کندمیتعریف  او همچنین هویت اجتماعی را بخشی از خود پنداره فرد. شودمی
بیانگر احساسات ما به مکان و  ،) شرح داده شده است2002( که توسط گیفورد به مکان

 . حس آشنایی به محل خاص است
چـه   هامکان کنیم که خود را با، ما شروع میکندمیرشد  محل دلبستگی به که وقتی

اتـاق)  یـا   محلـه، خانـه  ( کـوچکتر  چه در مقیـاس  و ملیت، شهر، و غیره)( در مقیاس بزرگتر
 .  شناسایی کنیم

دلبستگی به مکان، خود مانند هویت جنسیتی و طبقاتی است و از شـناخت در مـورد   
یـک نـوع   . تواند در دو دسته طبقه بندي شوداین شناخت می. شود محیط زیست ناشی می

هـاي  شامل خاطرات، ارزشها، و ترتیبات خاص است و نوع دوم شامل ارتبـاط بـین مجموعـه   
 . )1987پروشنسکی و فوبیان ( هال خانه، مدرسه و همسایگیمختلف است مث

. شوندکه مکانها عناصر مهم هویت بخش محسوب می کندمیاز این بحث  بریکول
هاي مختلف هویت بر گرفته از مکانی است که ما به آن تعلق داشته و در آن رشد جنبه

 ˚توینگر ( عنا دار و مهم استکنیم، چرا که مکانها داراي نمادهایی هستند که براي ما ممی
) مکانها معناي دائم وثابتی ندارند و معناي آن بطور مداوم در حال باز 2003رز و دیگران 

بریکول همچنین از . تعبیر شدن است و لذا نحوه اثر گذاري آن در هویت هرگز مشابه نیست
دید، تاکید و که قرار گرفتن در مکانها ي جدید و متفاوت از طریق ته کندمیاین بحث 

 . دهدمیجابجایی تحت تاثیر قرار 
در عین حال عبارت هویت مکانی چه به لحاظ تئوري و چه عملی کمتر از هویت 
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فضا . هویت مکانی به نوعی با واژه فضا درهم تنیده است. اجتماعی شناخته شده است
جایی . شودیتشکیل شده است از مکانهایی که اغلب به عنوان محدوده اي منظم شده یاد م

چنین مکانهایی ممکن است بطور . اندکه در آن روابط اجتماعی و هویت در هم آمیخته
هایی که محل تالقی روابط تر مکانرسمی به عنوان هویتهاي جغرافیایی یا بطور غیررسمی

 . اجتماعی و خاطرات جمعی است به حساب آیند
ز پدیدار شناسی است که به تا حد زیادي برگرفته ا 1اصطالح انسانشناسانه مکان

. دلبستگی و پیوند خوردن افراد به مکانهاي خاص اشاره دارد و به کیفیت نمادین اشاره دارد
سازد اصطالحات رایج مکان به گونه اي است که رویدادها، عقاید و مکانها را بهم مرتبط می

 . کندمیو یک کلیت در هم امیخته را خلق 
ست که که مکان ناحیه اي است که داراي محدوده ذهنی ن بر این ااتو -فو -ایده ي

رود که در آن افراد یا گروهها داراي یک احساس قوي است ؛ اغلب محل زندگی به شمار می
توضیح احساس بشري نسبت به مکان طالح براي توان از دو اص. نسبت به آن هستند

 : کندمیاستفاده 
پیوند عاطفی بین انسان و مکان . کندمیاصطالح اول عشق انسان به مکان را بیان 

TopophobiaوTopophilia و به نوعی وابستگی بیولوژیکی انسان به مکان است و به
شکل دیگري از توپوفیلیا وابستگی به مکان . عبارتی برجسته سازي مکان براي انسان است

شامل هاي مختلف، از مقیاس ملی گرفته تا سطح خانه را که داراي مقیاسخانه است  ˚
تواند بر اساس ذهنیت و خاطرات و یا توان بر این باور است که چنین دلبستگی می. شودمی

توپوفوبیا عبارت است توپوفیلیا،  خالفبر . بر مبناي احساس افتخار تعلق مکانی شکل بگیرد
 . از دافعه از مکان

احساسات تواند به عنوان احساسی تعریف شود که مردم خودشان را بر اساس هویت می
در . سازندذهنی که از تجارب روزمره شان و ارتباطات گسترده اجتماعی بدست آمده می

رابطه با هویت مکانی تاکنون کارهاي چندي صورت گرفته است از جمله بهناز امین زاده در 
به مطالعه ارزیابی زیبایی در هویت مکانی اند پژوهشی که در منطقه نواب تهران انجام داده

. )1389امین زاده، ( ه و بین مناظر زیبا و مناظر با هویت ارتباط تنگاتنی یافته استپرداخت
رعنا سادات حبیبی در پژوهش دیگري به واژه شناسی و مفهوم مکان از دیدگاه کالسیک 

                                                 
1- Home place 
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آن یعنی نظر حکماي ایرانی و فالسفه ي یونان در روزگار کهن و از دیدگاه نظریه پردازان 
پرداخته است وي به جست و جوي عوامل به وجود آورنده ي هویت  مکان در دوران معاصر

و معناي مکان و تاثیر آن بر روي انسان پرداخته و آنچه حاصل شده، در خیابان نیاوران به 
مرجان بدیعی نیز در پژوهشی به . )1387حبیبی، ( عنوان مورد پژوهی کاربست داده است

ن با هویت مکانی آنها پرداخته و تاثیر گفتمان بررسی ارتباط بین نام خیابانهاي شهر تهرا
با وجود . )72، 1388بدیعی، ( ایدئولوِژیک را در پایداري نام مکانها تحلیل کرده است

رسد تا کنون تحقیقی در ارتباط با پژوهشهاي متعدد در خصوص هویت مکانها، بنظر می
 کردن این خألصدد پر  گردشگري و هویت مکانی صورت نگرفته که پژوهش حاضر در

 . باشدمی
 جغرافیا به مثابه علم مکانها 

شـکویی،  ( در نیمه اول قرن بیسـتم ویـدال دوالبـالش جغرافیـا را علـم مکانهـا نامیـد       
تـوان  ) اگر چه در این تعریف تاکید بر مکان به عنوان هویت عینی اسـت امـا مـی   18:1377

. هنـی و بعضـا نـا مرئـی اسـت     هاي ذگت که این هویت عینی تجسم یافته فرایندها و پدیده
نیز کارل ساور در تعریفی که از جغرافیا ارائه داده است بر این نکته  1963همچنین در سال 

همبسـتگی آنهـا   . اشاره داشت که واقعیتهاي عینی جغرافیا، واقعیتهاي عینـی مکـانی اسـت   
ادعـا نمـود   تـوان  این در حالی است که می) همان( آوردمفهوم کلی چشم انداز را بوجود می

انـد  برخی از واقعیتهایی وجود دارد که اگر چه در گذشته اي دور یا نزدیـک عینیـت داشـته   
تواند غیر عینی باشد امـا در چشـم   ولی هم اکنون ما با آثار آنها روبرو هستیم که اگر چه می

توانـد بطـور بـالقوه یـا     هـا مـی  از منظر گردشگري این پدیـده . انداز مکان عینیت یافته است
هاي فرهنگی را تولید نماید که توسط ارزشهاي فرهنگی اضافه شده باز بصورت بالفعل جاذبه

 . تولید شود
ابتدا مکان را به : بدین ترتیب علم جغرافیا از دو جنبه به مباحث گردشگري توجه دارد

نگرد و دوم، داند که به آن به مثابه یک کاالي قابل عرضه میعنوان یک جاذبه می
گذارد و در نهایت منجر به لحاظ اثرات مثبت و منفی که در محیط بر جاي میگردشگري 

 . شود، مهم استبه تغییرات در چشم انداز می
هم اکنون، گردشگري موضوعی بسیار مهم در مطالعات علمی و آکادمیک جغرافیا به 

، مطالعه گردشگري در محافل علمی موضوعی سطحی و 1980پیش از دهۀ . آیدشمار می
کرد و در مباحث علومی از قبیل تاریخ، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح کم اهمیت جلوه می

، گردشگري به عنوان موضوعی درخور توجه مطالعات علمی مطرح 1990از دهه . شدمی
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هال و . اما از دیدگاه محققان کنونی، مطالعات گردشگري از نظر تاریخی ریشه دار است. شد
و در متون علمی جغرافی دانان  1920ت گردشگري را دهه ) آغاز مطالعا2005( پیج
ها و مراکز پژوهشی در سراسر جهان هم اکنون بسیاري از مدارس علمی، دانشگاه. دانندمی

 گویندمیهمان طور که ویلیام و شاو . دهندمطالعات گردشگري را در کانون توجه قرار می
آنچه مهم  "دشگري کاري بی نتیجه استتالش براي ارایه تعریفی خاص از گر ")، 1998:2(

در . است شناخت ماهیت، قلمرو، تاثیرات و جایگاه گردشگري در مقیاس جهانی است
واژگانی هستند که اغلب به جاي یکدیگر به کار  "توریسم"و  "مسافرت "ادبیات گردشگري 

شوند تفاده میهاي انسانی اساین دو واژه، براي پژوهش دربارة آن دسته از فعالیت. روندمی
که با جابجایی موقت افراد به خارج از محل زندگی و کار روزانه به قصد کار و تجارت، 

 ) 56، 1994چاد ویک (خوشگذرانی، تفریح یا دالیل شخصی ارتباط دارد 
با این همه، علی رغم مشکالتی که در ارایه تعریفی جامع از گردشگري وجود دارد، یک 

هاي مسافرت و گردشگري، به سه ی در ارتباط با کاربرد واژهاجماع و توافق نظر همگان
شود:حرکت و جابجایی مردم ؛ یک فعالیت یا بخشی از مجموع منظور زیر دیده می

هاي اقتصادي و یک نظام گسترده از روابط متقابل میان مردم؛ نیاز مردم به مسافرت فعالیت
و خدماتی که در پاسخگویی به این  ها و نواحی دیگراز محل کار و سکونت به سایر مکان

در عین حال گردشگري به . )Chadwick 1994: 65( شودهاي مردم ارایه میبخش از نیاز
هاي مورد نظر و نوع فعالیتی که بر اساس جاذبه. شودطرق گوناگونی طبقه بندي می

عبا  شود کهدهند، این پدیده به اشکال مختلفی دیده میمی گردشگران در مقصد انجام
گردشگري  -4گردشگري فرهنگی  -3گردشگر تجاري  -2گردشگري تفریحی  -1: رتند از

 -7گردشگري به منظور مبادالت علمی  -6گردشگري مذهبی  -5بهداشتی   ˚سالمتی 
با توجه به . . . گردشگري طبیعت گرا و - 9گردشگري ماجراجویانه  -8گردشگري ورزشی 

از جمله در کشور ایران یکی از مهمترین اشکال تجارب موجود در کشورهاي مختلف و 
. سازد گردشگري فرهنگی استگردشگري که آسیبهاي کمتري را بر جوامع محلی وارد می

که بر  دهدمیگردشگري فرهنگی بخش مهمی ازتقاضاي جهانی گردشگري را تشکیل 
ه است اما فرهنگ تعاریف مختلفی آمد خصوصدر . ها و ویژگیهاي فرهنگی تکیه داردجاذبه

نخستین تعریف علمی ازادوارد برنت تایلور انسان شناس انگلیسی که درآغاز کتاب فرهنگ 
که شامل دانش،  کندمی) فرهنگ را کلیت درهم تافته اي تعریف 1871( بدوي وي آمده

دین، هنر، اخالقیات، آداب ورسوم وهرگونه توانایی وعاداتی است که آدمی همچون عضوي 
تاریخی  ˚از این رو گردشگري فرهنگی . )47: 1380آشوري، ( آوردمی ازجامعه به دست
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نوعی ازگردشگري است که گردشگرآن به جستجو، فراگیري وتجربه درباره فرهنگ و یا 
 . پردازدعناصر فرهنگی حال وگذشته جامعه خود یا دیگران می

ه فرهنگی درصد گردشگري بین المللی با انگیز 37طبق آمارسازمان جهانی گردشگري 
رشد گردشگري فرهنگی یا به عبارتی . شود واین تقاضا ساالنه درحال افزایش استانجام می

گردشگري میراث به عنوان عناصر گردشگري نوین توجه سیاست گذاران ومحققان را 
به طوري که امروزه درادبیات گردشگري مطالب . درسراسر دنیا به خود جلب کرده است

توسعه این نوع گرشگري ضمن اینکه . خوردفرهنگی به چشم می زیادي درباره گردشگري
تواند نیاز گروه عمده اي از جامعه را پاسخ دهد، قادر است منافع اقتصادي فراوانی را می

از آنجا که یکی . براي مناطق مختلف از جمله مکانها و روستاهاي دورافتاده فراهم سازد
هاي ها وپتانسیلشناخت ومعرفی جاذبه شگريگردهاي اولیه درزمینه توسعه صنعت ازگام

 -هاي فرهنگیموجود درکشور است، بنابر این شناخت وبررسی میراث فرهنگی به نام جاذبه
تواند به هایی همچون قدمت تاریخی، زیبایی وتنوع میمذهبی ایران، بادارا بودن ویژگی

دیرینه ایرانیان موثر واقع هاي جذب گردشگر ونمایاندن فرهنگ وتاریخ عنوان یکی از زمینه
 )13، 1389ابراهیم پور، ( .شود

 گردشگري فرهنگی در ایران 
 که وجود آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی از دهدمیتجارب گردشگري در ایران نشان 

بانگاهی . دیرباز ایران را به مکانی جاذب براي گردشگران خارجی و داخلی تبدیل کرده است
رسیم که اززمانی ص گردشگري فرهنگی درایران به این نتیجه میبه اسناد مدارك درخصو

ها درزمینه حضور گردشگر درایران صورت گرفت اکثراین گردشگران که نخستین بررسی
هاي تاریخی وفرهنگی شاخص ایران مانند تخت جمشید، اصفهان جهت دیدار ازجاذبه

ریزي نظام بروجود یک برنامهکردند ولی مدرك مستدلی مبنی وچغازنبیل به ایران سفر می
 . مند وسیستماتیک دراین زمینه وجود ندارد

هاي ها مربوط به طرح توریست کنسولت درفاصله سالاولین مطالعه جدي درآن سال
هاي مختلف این طرح به بخش. زیر نظرسازمان جلب سیاحان بوده است  1352-1350

اي تاریخی وفرهنگی ایران بود که به هها بررسی جاذبهیکی از این قسمت. شودتقسیم می
. ها، آداب ورسوم، فولکور واماکن مذهبی تقسیم بندي شده استآثار تاریخی، موزه صورت

ها معرفی آثار مهم جهانگردي فرهنگی ایران درقالب ترسیم جداول ابنیه اسالمی، میدان
هاي حمل اختها وزیر سواستحکامات ونقاط بین المللی درقالب تجزیه وتحلیل دسترسی

 . )16: 1390پاپلی یزدي سقایی، ( ونقل خالصه شده است
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روند ونگاه آنها به جامعه مقصد ازیکدیگر متمایز گردشگران بااهداف گوناگون به سفر می
به عنوان مثال گردشگران فرهنگی که با هدف آشنایی با سرزمین ومردم مقصد . است

به طور متعارف به شدت نسبت به رعایت هاي فرهنگی به آن مقاصد سفرمی کنندوشاخصه
کوشند به ارزشهاي دانند وبه نوعی میقواعد فرهنگی جامعه مقصد خودرا متعهد می

از سوي دیگر مردم محلی ضمن مالقات باگردشگران . فرهنگی جامعه مقصد احترام گذارند
گر هاي گردشاجتماعی سرزمین-هاي فرهنگیها، آداب ورسوم و ویژگینسبت به نگرش

هاي عمومی مردمان این موضوع بطورکلی به ارتقاء سطح آگاهی. یابندفرست آگاهی می
مردم . انجامد و به خودي خود واجد ارزش مثبت استسرزمین مقصد ازجهان پیرامونی می

-هاي فرهنگیها، آداب ورسوم و ویژگیمحلی ضمن مالقات با گردشگران نسبت به نگرش
این موضوع بطورکلی به ارتقاء سطح . یابندفرست آگاهی میهاي گردشگراجتماعی سرزمین

انجامد وبه خودي خود واجد هاي عمومی مردمان سرزمین مقصد ازجهان پیرامون میآگاهی
 . ارزش مثبت است

 نتیجه گیري 
در گفتمان توریسم فرهنگی ما با دو هویت مکانی و قومی روبرو هستیم، بطور کلی 

گیرد ؛ یکی از مهمترین اجزائ آن قهرمانان هر قوم ی ریشه میهویت قومی از عناصر مختلف
اهمیت این قهرمانان به حدي است که که بعضا تاریخ آن قوم را تحت تاثیر قرار . باشدمی
یابند که داراي کارکرد و آوازه اي فرا می اهمیتبرخی از این قهرمانان به قدري . دهدمی

به گونه اي که بعضا نام مکان منسوب به آنها یاد شوند منطقه اي، ملی و بعضا جهانی می
براي این . آور خاطرات این افراد است و این مکانها بدون نام این افراد شناخته شده نیست

توان آن سازد از این رو با بهره گیري از این شخصیتها میمکانها این افراد هویت آنها را می
ابلیت جذب گردشگران بسیاري را درسطوح مکانها را تبدیل به نقاط گردشگري کرد که ق

از آنجا که ظهور این شخصیتها . مختلف ناحیه اي، ملی و حتی بین المللی خواهد داشت
تواند گردشگري زیارتی را شکل دهد و برخی نیز گیرد، میعمدتا از مبانی مذهبی ریشه می

از گردشگري فرهنگی با توجه به اینکه داراي وجه علمی یا ادبی و هنري هستند نوع خاصی 
دهند که گردشگران آن عمدتا فرهیختگان و افرادي با سرمایه فرهنگی باال را شگل می

هستند که نه تنها منطقه و جامعه میزبان را دچار آسیبهایی که سایر انواع گردشگري ایجاد 
در ، بلکه منافع فراوانی را براي جامعه محلی فراهم ساخته و قادر است سازدنمی  کندمی

حد باالیی موجب غناي فرهنگی و ارتقائ علمی جامعه مقصد از طریق ارج نهادن به ساحت 
تواند توسط ترکیب خاصی از مذهب، همچنین این نوع گردشگري می. علم و ادب شود
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هاي جغرافیایی نقش مهمی در هویت سازي براي این نام. سنت و هنر به مطلوبیت برسد
توان با اضافه کردن نام این شخصیتها به این مکانها بر ارزش مکانها ست به گونه اي که می

تواند این امر می. فرهنگی آنان تاکید کرده و موجبات ارتقائ هویت مکان را فراهم ساخت
هایی از این مکانها در سراسر جهان نمونه. را نیز در افراد تقویت نماید مکانحس تعلق به 

اما از خانه ویکتور هوگو  کندمیشهر پاریس سفر  وجود دارند، براي نمونه کمتر کسی به
نویسنده شهیر فرانسوي دیدن نمی کند و یا به انگلستان سفر کند ولی باز دیدي از محل 

 . زندگی و آثار به جاي مانده از چارلز دیکنز بعمل نیاورد
یی را توان مکانهادر ایران نیز نمونه این مکانها کم نیست و در سرتاسر پهنه سرزمین می

از جمله این مکانها اند معتبر شدهاند یافت که به واسطه اینکه خواستگاه شخصیتی ؤیژِه بوده
توان به خمین، شیراز، مزینان، طالقان، خرقان، چمران، کلین و دهها مکان و روستاها می

توانند به قطبهاي گردشگري فرهنگی ریزي منسجم و دقیق میدیگر اشاره کرد که با برنامه
. ریزي در این مناطق داراي حساسیت باالیی استاما در عین اهمیت برنامه. بدیل شوندت

ها اول اینکه معرفی دقیق و صحیح این چهره: این حساسیت از چند جنبه قابل تامل است
: دوم. هاي زندگی این افراد را در برگیرد ریزي باالیی است تا تمامی جنبهنیازمند برنامه

ها و بهره گیري از نام آنها به عنوان جاذبه گردشگري مستلزم ایجاد معرفی این شخصیت
پایگاههاي خاص مانند موزه آثار، کتابخانه، فروشگاههاي محصوالت فرهنگی، نمایشگاهها و 

جهت در گیري جامعه محلی : سوم. ها به مناسبتهاي خاص استدوره اي جشنواره برگزاري
هاي مشارکتی طراحی شود تا سرمایه گذاري و هو بهره گیري اقتصادي آنان باید برنام

. ها به حداقل برسد مشارکت جوامع محلی به حداکثر و دخالت و بهره برداري بیرونی
توسعه این نوع گردشگري مستلزم بازاریابی مناسب و فراگیر با بهره گیري از تمامی : چهارم

گردشگري را فرهیختگان و  از آن جا که گردشگران اصلی این نوع. امکانات تبلیغاتی است
: پنجم. دهند تقویت مشارکت دانشگاهیان باید هدف قرار گیرد نخبگان جامعه تشکیل می

گردشگري فرهنگی ودفاتري که هماهنگ کننده تورهاي مسافرتی باشد  هايشبکهایجاد 
 . تواند بر عهده داشته باشدنقش مهمی را در بازاریابی داخلی و خارجی می
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 نقش زنان در گردشگري روستایی با تاکید بر مدل ُسوار

 نمونه موردي:روستاي هدف گردشگري فوجرد بخش خلجستان استان قم

 1گیتی صالحی اصفهانیدکتر 

 چکیده
پیش شرط ضروري براي دستیابی به توسعه روستایی توجه به منابع انسانی است و 

هاي توسعه یافتگی هر جامعه و نمایانگر نیروي کار یکی از شاخص مشارکت زنان در بازار
اجتماعی -هاي اقتصاديهاي گوناگون مشارکت در فعالیتافزایش عالقمندي زنان به جنبه

تواند در گردشگري روستایی قابل در این بین توجه به زنان و دختران روستایی می. است
نان در گردشگري روستایی در روستاي فوجرد بنابر این پژوهش با هدف نقش ز. تامل باشد

. انجام گرفته است SOARدهستان دستجرد بخش خلجستان استان قم با تاکید بر مدل 
ها و تحلیل اطالعات مورد نیاز تحلیلی است و جمع آوري داده-روش تحقیق توصیفی

یج قابل اندازه ها و نتاها، آرمانها، فرصتپیمایشی و میدانی است که با تشریح قوت-اسنادي
ضریب پایایی تحقیق با استفاده از . استفاده شده است SOARگیري از تکنیک تحلیلی 

 . بدست آمد 78/0آلفاي کرونباخ 
که رابطه معنی داري بین ارتباط زنان با پدیده گردشگري و  دهدمیها نشان یافته

مطالعه وجود دارد و با هاي گردشگري روستایی در منطقه مورد تمایل آنان به انجام فعالیت
ها، راهکارهایی شامل توانمند هاي گردشگري و با توجه به یافتهنگرش مثبت زنان در فعالیت

 . گرددپیشنهاد می. . . سازي زنان، سرمایه گذاري در گردشگري روستایی و 
هاي بر اساس نتایج، وجود فضاي گردشگري مناسب در روستا، وجود زنان آگاه و مزیت

هایی از قبیل اعث ایجاد توان باال در جهت توسعه گردشگري شده است و فرصتدیگر ب
دست یافتن به منبع در آمد بیشتر و رغبت به سرمایه گذاري شده است و آرمان روستاییان 

 . عدم مهاجرت و ماندن در روستا است و پایداري روستا مورد انتظار است
روستاي فوجرد - SOARمدل -یگردشگري روستای-زنان روستایی: واژگان کلیدي

 قم 

                                                 
 استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه پیام نور  -1
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 مقدمه
به ویژه کشورهاي در حال  هاامروزه توسعه روستایی یکی از معضالت کشورها و دولت

توسعه است که توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در آنها را تا حدودي غیر ممکن 
ر فقیر در صد از مردم بسیا 70به عبارت دیگر حداقل  )Byrd, 2009:699( ساخته است

ي اقتصادي،آموزش و هاکنند که با محدودیتمی در جهان در مناطق روستایی زندگی
این مسائل سبب شده که در . پرورش ضعیف و نابرابري اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند

یی از هاي اخیر بار دیگر توسعهروستایی مورد توجه قرار گیرد و باراهکارها و استراتژيهاسال
 ,An Dereck & vogt( .لی که گریبان مناطق روستایی هستند بکاهدمعضالت و مسائ

2009:39. Reederet al2005: 121) 
باشدو درزیر می یکی از این راهبردها توسعه و گسترش سهم زنان در توسعه روستایی

 .اي از توسعه روستایی که گردشگري روستایی است مورد توجه قرار گرفته است مجموعه
)UnitedNation, 2008:15( 

در عصر حاضر صنعت گردشگري به عنوان بزرگ ترین صنعت جهان امروزویکی از ارکان 
)گردشگري انواع مختلفی داردکه اکنون شکل 28:1380محالتی،( .شودمی توسعه معرفی

نوین و امروزي آن با عنوان گردشگري روستایی با هدف ماندگاري جمعیت ،ایجاد اشتغال و 
تسهیالت در نواحی روستایی،به عنوان ابزاري جهت توسعه و یکی  برخورداري از خدمات و

گردشگري وابسته به روستا . مدرن در مناطق روستایی ارتقاء یافته است مشاغلاز مهمترین 
در کشورهایی که داراي صنعت گردشگري رشد یافته اي هستند به شدت در حال رشد و 

اي از ق روستایی با تجربه تازهو مناط )(Walpole&goowin, 2000 .باشدمی گسترش
 . شودمی زندگی که تعامل با دیگران است روبرو

درهمین راستا ضرورت دارد که با بررسی همه جانبه در یابیم که هر کدام از مناطق 
رشد و توسعه روستاها را شاهد باشیم همچنان که  بتوانیمداراي چه پتانسیلی است تا 

پیچیده است که با بخشهاي دیگر جامعه و اقتصاد وجوه گردشگري روستایی فعالیتی بسیار 
باید در فرایند می باشد کهمی در نتیجه داراي آثار و پیامدهاي مختلفی. مشترکی دارد

  : 2 رکن الدین افتخاري و مهدوي،( .ریزي تمامی جوانب آن مورد مالحظه قرار گیردبرنامه
 )Reinhold, 2000 و1385

 مبانی نظري
در  مکان اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی زیستگاه جماعتی از مردم یکوان روستا به عن

خارج از محدوده شهرها ست که داراي هویت تاریخی،جغرافیایی و فرهنگی مخصوص به 
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گردشگري روستایی به عنوان یک فعالیت در نیمه دوم قرن هجدهم در . باشدمی خود
وستایی مورد استفاده قرار گرفته بودند قبل از آن هم مناطق ر. انگلستان و اروپا ظاهر شد 

در قرن نوزدهم و بیستم . اما شرکت در این فعالیت محدود به اقشار برتر جامعه بوده است 
رشد . به دلیل توسعه حمل و نقل و سهولت جابجایی راهیابی به مناطق روستایی آسان شد

)و از 53:1380لی،شارپ( .م آغاز شد1945سریع تقاضا براي گردشگري روستایی از سال 
)البته در همین زمان 112:1380رضوانی و صفائی،( به بعد گسترش یافت 1950دهه 

گردشگري روستایی شاهد رشد برجسته گردشگري بین المللی و رشد جمعیت بوده و 
 .افزایش تقاضا براي گردشگري روستایی تا اندازه اي منجر به توسعه گردشگري شد

 ه گردشگري در نظر داشتن رابطه میان سه جزءاساس توسع )53:1380شارپلی،(
از یک . این رابطه باید سنجیده ،پویا و سازنده باشد. مقصد و جامعه میزبان است گردشگران،

تواند با مشارکت در اشتغال زایی و ایجاددرآمد،اقتصاد جوامع محلی را می طرف گردشگري
در حفظ محیط زیست یا  تواند در تقویت فرهنگ محلی سهیم باشد ومی احیا کند و

از طرف دیگر گردشگري قادر . کند ایجادبازسازي محیط زیست و ساخته دست بشر تغییر 
بنابر این هدف . است اقتصاد محلی را جلو بیاندازد و کیفیت زندگی جوامع محلی را باال ببرد

شارپلی ( .گردشگري روستایی اعتدال موزون بین سه جزء تشکیل دهنده گردشگري است
 )1شکل ( )121،1380شارپلی:و

 مقصد
 
 
 

 میزبان    گردشگرانجامعه 
 

 سه جزءتشکیل دهنده گردشگري – 1شکل 
 

 توان به بعضی از تعاریف اشاره کرد:می گردشگري روستایی تعریفدر 
ي هاي مختلف گردشگري در محیطهاو گونه هاروستایی شامل فعالیت گردشگري

و آثار متفاوتی براي محیط زیست  هادر بر دارنده ارزش شود ومی روستایی و پیرامون آنها
 ) همچنین گردشگري روستایی راSoteriadesi, 2002( .روستااعم از طبیعی و انسانی است

ي اصلی و کنار ساحل هایی خارج از شهركهاتوان نوعی مسافرت دور از خانه به مکانمی
ري روستایی را نوعی فعالیت )برخی نیز گردشگ EnglandResarch,2005( .کرد تعریف
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 دانند که خدماتی را براي گردشگران عرضهمی تجاري در روستا-در مناطق تفریحی
 )Campbell, 1999( .کنندمی

)گردشگري روستایی گردشی توام با مسئولیت به نواحی 2006( به نقل از الي و نپال
 .گرددیم روستایی است که باعث حفظ محیط زیستو توسعه رفاه جوامع محلی

)Lai&Nepal, 2006( 
)گردشگري روستایی را تعامالتی بین گردشگران و افراد 1391( محمدي و حیاتی

 اندکرده محلی به منظور توسعه تجربه بیشتر و تبادالت فرهنگی و اجتماعی تعریف
 )6:1391محمدي و حیاتی،(

-1 :کندمی )گردشگري روستایی را از نظر فعالیت به دو نوع تفکیک1385( ظهرابی
گردشگري بدون تکیه بر کشاورزي که گشت و گذار در  -2گردشگري با تکیه بر کشاورزي

 و نیاز به مدیریت روستا احساس )1385ظهرایی،( .است. . . طبیعت ،حضور در روستا و 
تواند انجام می )که این مهم به دست زنان روستایی52:1389علی پور و همکاران،( .شودمی

 و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري )1385( عات زاهديکه با مطال. شود
 . همخوانی دارد )9:1388(

روستایی یکی از انواع جذاب گردشگري است که توسعه سریع  گردشگريدر حقیقت 
توان با بهره گیري از منابع طبیعی و انسانی می م به بعد بوده است که 1950آن از دهه 

تصادي به ترویج بخش کشاورزي و تولید صنایع دستی محلی ،عالوه بر امکان رشد اق
ي هاپرداخت و با حضور و نقش زنان گامی در مسیر بهبود شرایط زیست محیطی و میراث

تواند می )زیرا گردشگري روستایی25:1395اعظمی و همکاران،( فرهنگی و بومی برداشت
بیکاري و در نهایت عدم  ي شغلی،حل معضلهادر توانمندسازي زنان روستایی،خلق فرصت

زیرا در معنی کالسیک . مهاجرت روستائیان و پایداري روستا نقش عمده اي داشته باشد
که شغل  کندمی نوعی فعالیت گردشگري است که در آمد اضافی براي روستاییان فراهم

در نهایت گردشگري  )Szabo,2005( اصلی آنان در حوزه کشاورزي و صنعت است
هر فعالیت دیگري منبع در آمد و اشتغال زایی ست و زنجیره اي از  روستایی همانند

 . آوردمی ي اقتصادي و خدماتی را به وجودهافعالیت
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 1توانمند سازي زنان
. رویکردهاي متفاوتی تا کنون براي طرح مساله نقش زنان درتوسعه بیان شده است

یی مطرح شده است نظریه ي متداولی که در مواجهه با نقش زنان روستاهایکیاز نظریه
اصطالح توانمند سازي در ابتدا به معناي فراهم نمودن منابع و ابزار . توانمند سازي است

خود استفاده  مصالحقابل رویت بوده و در جهت  هاالزم براي افراد به گونه اي که براي آن
 و ابزاري براي تقویت خودکفایی و خود)Nigel,1995:155( .شدمی تعریف کنند،

و احساس موثر بودن ،معنا )Conger&Kanungo,1998:474( گیري افراد استتصمیم
 Thomas&penthouse( بخشدمی داري و حق انتخاب را به اجتماعات روستایی

ي موجود بلکه هانظریه توانمند سازي تاکید دارد زنان نه تنها باید نابرابري. )1990:667,
گوناگون و همزمان باید زیر سوال ببرند و باآن مبارزه ساختارهاي مولد نابرابري را در سطوح 

این نظریه ترکیبی از نظریه رفاه،برابري وفقر زدایی است و تالش داردبا توانا سازي . کنند
ي هازنان از طریق ترویج فکرهاي نو،آموزشهاي مهارتی براي فعالیت دربخش

ي هاپایه هابهبود سطح رفاه آني زنان و هااقتصادي،ارتقاءآگاهی همه اعضاي جامعه از نقش
توان می با توانمند سازي زنان )13:1378صالح نسب،( استواري براي اقدامات بعدي بردارد

ي بلند تري برداشت زیرا شارلوت بر این اعتقاد است که هادر گردشگري روستایی گام
عوامل مشکالت زنان صرفا شامل محرومیت اقتصادي از قبیل کمبود در آمد نیست بلکه 

 Asante&charloth( .گیردمی دیگري از قبیل فقدان عزت نفس و استقالل را در بر
توان این مهم را به انجام رساند که در روستاي فوجرد می سازي توانمندکه با  )2008,

 . استان قم با در نظر داشتن این واقعیت تحقیق انجام گرفته است
 اهداف پژوهش عبارتند از:

 . دشگري روستایی را بشناسیمنقش زنان در گر-1
 . به تحلیل نقش زنان بپردازیم SOAR با مدل-2

 پیشینه تحقیق
ولی . در زمینه گردشگري مطالعات متعددي در داخل و خارج کشور صورت گرفته است

در ارتباط با گردشگري روستایی و نقش زنان مطالعات کمتر است زیرا گردشگري روستایی 
صالحی ( .بسیار باال نتوانسته جایگاه خود را پیدا کندي هاعلی رغم توان کشوردر 

                                                 
1-empowerment theory 
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 . شودمی آورده ها)به هر حال در ذیل تعدادي از آن154:1395اصفهانی،
هزینه و ( )مشکالت مهم زنان و دختران روستایی را موانع آموزشی1380( صفري شالی

داند می ختاريتعصبات )موانع فرهنگی و اجتماعی و موانع فرهنگی و اجتماعی و موانع سا
 . شودمی که باعث پایین آمدن میزان حضور و مشارکت زنان در روستاها

ي هاتوسعه گردشگري در مناطق روستایی را یکی از راه )1387( مهدوي و همکاران
 آورند و یادآورمی نجات روستاها از فقر،مهاجرت و مشکالت اجتماعی و اقتصادي به شمار

گري زیاد بوده و به دالیلی از جمله افزایش تعلق خاطر شوند که اثرات مثبت گردشمی
 موجب کاهش مهاجرت شده و به عنوان مکمل در روستاها. . . خود و روستايروستائیان به 

مهدوي و ( .زندگی روستائیان باشد ي مختلف تضمینی در بهبود شرایطهاتواند از جنبهمی
 )40:1387همکاران،

ایی را اگر چه راه حلی کلی براي رفع همه نیز گردشگري روست )1388( رستمی
یی که آثار اقتصادي مهمی دارد هامشکالت نواحی روستایی نمی داند،اما آن را یکی از شیوه

 .بر شمرده ،ي روستایی کمک کندهاتواند به کند شدن روند تخلیه سکونتگاهمی و
 )1388رستمی،(

وسعه اقتصادي ،اجتماعی )نیز معتقد است گردشگري مقدمات ت1389( شمس الدینی
  .)97، 1389شمس الدینی ،( .سازدوزیست محیطی جوامع را فراهم می

نیز دریافتند که گردشگري روستایی باعث رشد  )1390( مطیعی لنگرودي ونصرتی
 .شودمی افزایش در آمد براي ساکنان روستایی و اقتصادي وایجاد تنوع فعالیتی،اشتغال زایی

 .)70:1390ی ،مطیعی لنگرودي ونصرت(
در مقاله خود نشان دادند که حضور  )1393( ریاحی ومهرعلی تبار فیروز جایی

بهبود  گردشگران در روستا تغییرات مثبتی رادر متغیرهاي افزایش آگاهی زیست محیطی،
مهرعلی  ریاحی،( فراهم کرده است . . . بهبود معماري روستایی و داخل روستا، شبکه معابر

 )147:1393، فیروزجایی تبار 
ومشکالت دختران در  هادر تحقیق آسیب شناسی چالش )1393( همکاران رستمی و

 رفق ي اجتماعی،هاآسیب رفاهی، یروانی ،فقر آموزشی،هاجوامع روستایی ،پنج عامل آسیب
 فراروي ازدواج را ازجمله مشکالت دختران روستایی يهاچالش بهداشتی و ˚اقتصادي 

 . دانندمی
) درتبیین اثرات گردشگري برتوسعه پایدار روستایی نشان 1395( کاراناعظمی وهم
آثاري نظیر . ارنددمثبت نسبت به گردشگري  نگرشی درصد از روستاییان70دادند که حدود 
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را در پی . . . رفع بیکاري ،تعامل ،مشارکت روستاییان ،حمایت دولت در زمینه گردشگري و
 . دارد

مقاله نقش گردشگري در توسعه کارآفرینی زنان  ) در1396( استعالجی رنجبر و
 ي طبیعی،هاي بالقوه وقابل توجیهی مانند جادبههاشوند که زمینهمی یادآورروستایی 

آنها ي انسانی براي توسعه کارآفرینی زنان روستایی وجود دارد که باید از هاتاریخی وقابلیت
 . بهره گرفت 

 وتالش براي استفاده بهینه از ورود گردشگرانبنابراین تنها با برنامه ریزي اصولی 
توان وضعیت اقتصادي وبه تبع آن وضعیت اجتماعی ،زیست محیطی وکالبدي روستاها می

 . را بهبود بخشید
 محدوده مورد مطالعه 

. استان قم  بخش خلجستان شهرستان قم، و روستاي فوجرد از دهستان دستجرد
38"در مختصات  کیلومتري قم و 80روستایی کوهستانی است که درفاصله 
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کیفیت ابنیه نوسازومرمتی است . باشد می ارشد کارشناسیدیپلم انفر کارشناسی یک نفر 
ومساکن  5تعدادمساکن سنتی  و کمتر است 300-400وحداکثر مقدار فضاي مساکن از

 . خانه است 465مدرن 
 روش تحقیق 

ي کمی توصیفی وتحلیلی است واز نظر هدف هاشاین تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوه
رود جامعه مورد مطالعه دراین می میدانی به شمار هانحوه گردآوري داده لحاظاز  و کاربردي

نفر) واعضاي شوراي اسالمی متشکل از  280( تحقیق زنان ساکن روستاي فوجرد هستند
 . باشدمی چهار نفر هستند که یک نفر از آنان زن

نفر از آنان با روش نمونه گیري تصادفی به صورت  110از فرمول کوکران  با استفاده
ابزار اصلی مورد استفاده ،پرسش . انتساب متناسب این تعداد از نمونه در روستا توزیع شد

 . پیشینه تحقیق طراحی شد نامه محقق ساخته اي بود که با بررسی مبانی نظري و
ریب الفاي کرونباغ استفاده شد که مقدار آن به منظور برآورد پایایی پرسشنامه از ض

 SPSSتحلیل وارد نرم افزار  براي تجزیه و پس از جمع آوري و هادادهبدست آمد  78/0
 1 بهره گرفته شد این مدل برمبناي دیدگاه مثبت شناسی SOARدر نهایت از مدل  و. شد

(AI) ي هاایجاد قوت و تهدیدها به شناسایی و هاضعف که به جاي تمرکز بر مشکالت و
تدوین گردیده  ,133:1392( خاوریان گرمسیر( پردازدمی ي سود بخشهافرصت کنونی و

دهیم که بتوانیم از می را تا آنجا رشد هافرصت و مثبتاست در نگرش مثبت شناسی نقاط 
 )Stavros, et al, 2010:5( .تهدیدها را پوشش دهیم و هاطریق آن ضعف

 SOARمعرفی مدل 
 .به دنبال این است تا تمام ذي نفعان را درهمه سطوح در برگیرد SOARمدل

 ،Strengthsشامل نقاط قوت  SOAR) مدل 130:1392 همکاران، خاوریان گرمسیر و(
 نشان است و RESULTSنتایج  و ASPIRATIONSرمانها آ  pportunitiesاهفرصت

نتیجه محوري  ایداري وتواند به پمی مشارکتی یک استراتژي ماهرانه مثبت و دهدمی
بیانجامد در حالیکه رویکردهاي قبلی به دلیل عدم توان پاسخگویی به چهار آموزه کلیدي 

ریزي گردشگري تاکنون درباره برنامه )1:2007سیلبرت، سیلبرت و( چنین توانی را نداشتند
ه دیدگا -2رشد گرا  دیدگاهاز  -1(Hall,2008:33) چهار رویکرد مهم وجود داشته است

) 112-113:1389قدمی وهمکاران ،( دیدگاه پایدار -4اجتماعی  دیدگاه-3فضایی ˚فیزیکی 
                                                 

1- Appreciative Inquiry 



 267بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

دیدگاه  و  SWOT ) مدل ترکیبی 1392( همکاران ولی پژوهش خاوریان گرمسیر و
اولین بار در   SOARآن بوده است را بانام  استاورس مبدع شناسی را که ژاکلین ام،مثبت

) درواقع این 132:1392اوریان گرمسیر وهمکاران ،خ( مسایل گردشگري به کاربرد
یی هاانگیزه چهارچوب همان محدوده است که به هنگام تهیه برنامه راهبردي فرصتها و

جدول ( )Stavrosetal,2010:7( شودمی براي حرکت کردن به بیرون از چارچوب فراهم
1 ( 

 SOARکلیدي مدل  عوامل: 1جدول 

 نقاط قوت 
Strengths 

 هافرصت
Opportunities 

 تحقیق استراتژیک 
 

 انتظارات ارمانها 
Aspirations 

 نتایج 
Results 

 ي مثبت هاتصمیم

 ) 135:1392وخاوریان گرمسیر،  3:2007سیلبرت وسیلبرت،( 
 

 ي پژوهش هایافته
سال بود اکثر  37میانگین سنی افراد مطالعه شده  ي توصیفی این پژوهش،هایافته براساس
 وداراي مدرك تحصیلی دیپلم بودند) درصد 5/56( قرارداشته 30-45در رده سنی پاسخگویان 

همچنین ) درصد 5/13( سطح تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند هاکمی از آن وتعداد) 6/49(
کرذند که داراي دوتا سه قرزند بودندبراساس می ر خانوارهایی زندگیدبیشتر زنان روستایی 

زان ارتباط زنان روستایی با پدیده گردشگري زیاد بود این بدلیل این می2ي جدول شمارههاداده
 . آید می است که روستاي فوجرد از روستاهاي هدف گردشگري استان قم به حساب

 

 : توزیع فراوانی زنان روستاي فوجرد برحسب میزان ارتباط آنان با پدیده گردشگري2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی ريمیزان ارتباط زنان روستاي فوجرد با گردشگ
 خیلی کم

 کم
 متوسط

 زیاد
 خیلی زیاد
 جمع کل

14 
12 
28 
42 
14 
110 

7/12 
11 

4/25 
2/38 
7/12 

100 

7/12 
7/23 
1/49 
3/87 

100 

 ي تحقیق هاماخذ:داده
درصد زنان روستایی تمایلی به انجام دادن فعالیتهاي  38دست آمده ه براساس اطالعات ب
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فوجرد به محل زندگی  درصد از زنان روستاي 61ن در حالی است که گردشگري نداشتند ای
زندگی در شهر را به  درصد آنها تمایلی به ماندن درروستا نداشتند و  39خود عالقه داشتند و

 کهاند اعتقاد این نرسیده و باوراین بدان معناست که زنان هنوز به . دادند می روستا ترجیح
 . به فعالیتهاي دیگر رو آورند ثمر باشند وتوانند براي روستا مثمرمی

 
 در روستاي فوجرد : اثرات ارتباط زنان وپدیده گردشگري وتمایل به انجام دادن آن3جدول 

انحراف  میانگین تعداد هاشاخص
 استاندارد

مقدار 
 آماره

سطح 
 معناداري

 ارتباط زنان باپدیده گردشگري
 

تمایل به انجام فعالیتهاي 
 گردشگري زنان

56 
 
42 

95/3 
 
96/2 

906/0 
 
731/0 

78/31 
 
08/23 

000/0 
 
100/0 

 
از آنجایی که سطح معناداري در آزمون با استفاده از روش کاي اسکوتر تیپ پیرسون کمتر 

توان پذیرفت که اعالم روستاي فوجرد به عنوان یکی از روستاهاي هدف می است 05/0از 
ن پدیده بیشتر آشنا شوند وبتوانند در آینده ای گردشگري استان قم ،باعث شده که زنان با

از آنجا که سطح معناداري در . نزدیک روستا از مشارکت آنان در امر گردشگري بهره ببرد 
 است درنتیجه 05/0بررسی شاخص تمایل به انجام فعالیتهاي گردشگري زنان نیز باالي 

زنان به انجام فعالیتهاي  تمایل توان گفت گردشگري روستایی نتوانسته از نظر تاثیر ومی
نیاز به توانمندسازي  گردشگري با موفقیت همراه باشد واین شاخص ضعیف به نظرمی رسد و

 . شودمی احساسزنان بیشتر 
با  شوراي اسالمی روستاي فوجرد نقش زنان ازدیداعضاء راهبردهاي گردشگري و تحلیل

 SOARاستفاده از مدل 
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در روستایی فوجرد ي گردشگري روستاییها:قوت4جدول   

 عوامل ردیف

کم
ی 

خیل
 

سط کم
متو

 

یاد
ز

 

یاد
ی ز

خیل
 

    1 3 هاایجاد اشتغال براي ساکنان روستا 1
توجه به تولید کاالها خدمات در مورد  2

 نیاز گردشگران
4     

توسعه وگسترش صنایع دستی در  3
 روستا

4     

توسعه روستاها در انزوا وروذ منابع  4
 مالی

2 2    

  1  1 2 کاهش بیکاري وفقر 5
 3   1  وجود توان روستا در زمینه گردشگري 6
    3 1 ایجاد درآمد براي ساکنان روستا 7
توجه بیشتر به فرهنگ بومی  8

 روستاییان
2 2    

 
 ي گردشگري روستایی در روستا فوجردها:فرصت5جدول 

 عوامل ردیف

کم
ی 

خیل
 

سط کم
متو

 

یاد
ز

 

یاد
ی ز

خیل
 

 4     ان متعددوبالقوه گردشگريوجود تو 1
گرایش ساکنان جهت تولید محصول  2

 وعرضه به گردشگران
  1 3  

وجود زیرساختهاي الزم حهت آشنایی  3
 گردشگران با محصوالت روستایی

2  2   

روي آوردن روستاییان به تولید کاالهاي  4
 جدید

 1 3   

 2 1 1   ي دوم در روستاهاایجاد خانه 5
   3 1  جایگاه در خور زنان روستایی یافتن 6
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 هامجموعه قدرت در فرایند تحقیق، در روستاي فوجرد هاوفرصت هابا توجه به جداولقوت
ه خالصه نتیجه دشده ودرنهایت ،تغییراتی در آنها بوجود آم بازنگري،آرمانها ونتایج  ها،فرصت

 . آمده است 6در جدول شماره
 روستاي فوجرددر  SOARنتایج مدل : 6جدول 

 sهاقدرت oهافرصت
توسعه گردشگري روستاها براساس اصول توسعه 

 پایدار 
ایجاد اشتغال وافزایش سطح درآمد سرانه 

 روستاییان
 هابهبود زیرساخت -
 شناساندن روستا به اهالی واستان وکشور-
 جذب سزمایه گذاران -
 معرفی روستا هدف گردشگري -
 ذیري روستاافزایش جذابیت وگردشگري پ -
 نزدیکی به مرکز استان -
 عالقمندي زنان به فعالیتهاي گردشگري-
 

 وجود اراضی سرسبز وباغات در روستا -
 وجود زنان در روستا  ˚
 دارا بودن آب وهوایی مناسب -
 راضی بودن خانواده به فعالیت گردشگري زنان ˚
 وجود ییالقات روستایی متعدد - 

 تا ي طبیعی در روسهاوجود جاذبه
 وجود زنان عالقمند به گردشگري 

 وجود توان باالي گردشگري در محدوده 
 ي زیبا ومنحصر به فردهاوجود چشم انداز

 قرارگیري روستا در ایران مرکزي 
 ي گرذشگري هاتنوع جاذبه

 Aهاآرمان Rنتایج 
 کاهش درصد بیکاري زنان در محدوده -
 افزایش مراکز خدماتی -
 ه عنوان محل اسکان گردشگرانخانه ب 2آغاز کار -
 برگزاري تورهاي اکو توریسم -
 تقویت نقش زنان به جهت اعتبار آنها بین مردم -
 پایداري روستا-
 توانمندسازي زنان-

 روستا هدف گردشگري استان قم-
 اشتغال زنان جویاي کار-
 ایجاد روستایی با مناظري طبیعی وزیبا-
ایه افزایش انگیزه سرمایه گذران جهت سرم-

 گذاري در بخش گردشگري روستایی 
 عدم مهاجرت وماندن روستاییان در روستا  -
 اعطاي اعتبارات خردبهزنان روستایی -
 رشد مثبت جمعیت روستایی-
 توسعه روستایی -

 
 نتیجه گیري 

توجه بر نقش زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی نه تنها از موضوعات اهداف اساسی 
دیگر اهداف توسعه نیز  تحقیقرود به بلکه ابزاري موثر در می ه شمارتوسعه هر کشور ب

شود از طرفی گردشگري یکی از مهم ترین منابع توسعه پایدار وتوسعه می محسوب
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توسعه گردشگري روستایی  توان نقش زنان را درمی که با برنامه ریزي استروستایی 
مچنان که با دیدگاه مثبت شناسی پررنگ کرد وروستاها را به هدف گردشگري سوق داد ه

فرصتها به  و هااز قوت انرژي زیادي را براي موفقیت مجموعه جامعه کرد و SOAR  ومدل 
 . سمت آرمانها ونتایج حرکت کرد 

 : نقش زنان روستاي فوجرد در توسعه گردشگري عبارتنداز درانتظارنتایج مورد 
 کاهش درصد بیکاري زنان روستایی  -
 در فعالیتهاي گردشگري روستایی با برگزاري تورهاي زنان يتوانمندساز-

 اکورتوریسم 
 خانه به عنوان محل اسکان گردشگران  دوآغاز به کار  -
 خدماتی  مراکزافزایش  -
به جهت اعتبار آنها بین مردم که در آینده نزدیک شاهد عدم  زنانتقویت نقش  -

 . باشیم  روستامهاجرت وپایداري 
 رستمی )،1395( همکاران پژوهش اعظمی و نتایجتحقیق با  ي اینهایافته

همسو هم جهت است  )1392( خاوریان گرمسیر( 1387( وهمکاران) مهدوي 1388(
 . ي آتی باشدهاپژوهش درتوان فتح بابی می و
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 منابع 
) 1395( امیر ،حشمتی جدید ،مهدي ،سلیمانی ،عادل ،علی بیگی ،امیرحسیناعظمی ،

ردشگري بر توسعه پایدار روستایی ،ریجاب از توابع داالهو،استان کرمانشاه تعیین اثرات گ
 23-42،بهار، 1شماره 1دوره  وگردشگريفصلنامه میراث 

) برنامه ریزي 1392( خاوریان گرمسیر،امیررضا ،استاورس ،ژاکلین ام ،علیان ،مهدي
ونه موردي شهر نم( SOARراهبردي توسعه گردشگري شهري با استفاده از مدل استراتژیک 

  127-143،پاییز، 3شماره  دوره هفدهم، مدرس علوم انسانی ؛برنامه ریزي وآمایش فضا،) تفت
مشکالت دختران در جوامع  و ها) آسیب شناسی چالش1393( فرحناز وهمکاران رستمی،

زن در توسعه وسیاست ،دوره ) مطالعه ،دهستان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه مورد( روستایی
  489-506،زمستان، 2اره شم 12

) امکان سنجی توسعه گردشگري روستایی به منظور دستیابی به 1388( یسار، رستمی،
استاد  مطالعه موردي روستاي اورامان تخت ،پایان نامه کارشناسی ارشد، اقتصاديتوسعه پایدار 

 گروه جغرافیا،دانشگاه زنجان  راهنما بهروز محمدي یگانه،
ي دوم واثرات آن بر نواحی ها) گردشگري خانه1384( جواد ایی،صف محمد رضا، رضوانی،

 109-121، 54ي جغرافیایی شماره هافرصت یا تهدید ،پژوهش روستایی،
) راهکارهاي توسعه گردشگري 1385( داود مهدوي، عبدالرضا، رکن الدین افتخاري،

 وم انسانی،فصلنامه مدرس عل دهستان لواسان کوچک، SWOTروستایی با استفاده از مدل
 ،تابستان  2شماره  ،10دوره 

) نقش گردشگري در توسعه کارآفرینی زنان 1396( استعالجی ،علیرضا مریم، رنجبر،
 ،3شماره  4دوره  چشم انداز آینده، فصلنامه گردشگري و شیب دراز جزیره قشم، روستایی،

 بهار  ،13شماره پیاپی 
) بررسی آثار محیطی گردشگري 1393( یمرتض مهرعلی تبار فیروز جایی، وحید ، ریاحی ،

دوره جدید ،سال  جغرافیا، بر سکونتگاههاي روستایی روستاهاي کوهپایه اي شهرستان بابل،
 147-160بهار،  ،20دوازدهم شماره 

دانشگاه عالمه  اکوتوریسم پایدار، ) مبانی گردشگري و1385( شمس السادات زاهدي،
 چاپ اول تهران  طباطبایی،

) مطالعات طرح راهبردي 1388( اث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگريسازمان میر
 پاییز، مهندسین مشاور ایده پردازان توسعه، وساختاري روستاي هدف گردشگري زمان آباد،

 تهران 
 نشر منشی،. ..رحمت ا ترجمه منشی زاده، ) گردشگري روستایی،1380( جولیا شارپلی،

 تهران 
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) گردشگري روستایی ،ترجمه منشی زاده ،رحمت 1380( شارپلی ،ریچارد ،شارپلی ،جولیا
 ،منشی ،تهران... ا

) گردشگري روستایی راهکاري سازنده براي توسعه روستایی 1389( شمس الدینی ،علی
پاییز،  ،29دوره  ،131شماره  نمونه موردي روستایی فهلیان ،فصلنامه مسکن ومحیط روستا،

107-97 
 مجله جهاد، سازمان فائو، زنان در توسعه کشاورزي، ) نقش1378( صالح نسب، غالم حسین

  4شماره 
 اجتماعی زنان در توسعه پایدار روستایی، ) نقش توانمندي اقتصادي و1380( شالی صفري،

وزارت جهاد  معاونت ترویج ومشارکت مردمی، عشایر، مجموعه مقاالت خرد زنان روستایی و
 113-128کشاورزي، 

فرایند توانمندي سازي زنان در توسعه روستایی ،مجموعه  )1381( گیتیصالحی اصفهانی ،
مقاالت همایش اعتبارات خرد زنان روستایی جلد دوم وزرات جهاد کشاورزي دفتر امور زنان 

 روستایی 
) تدوین الگوي مدیریت اکوتوریسم در حوزه آبخیزپریشان ،مرکز 1385( ظهرابی ،حمید

 وازعلوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،اه
) مدیریت گردشگري 1389( علی پور ،سید خلیل ،اقبالی ،ناصر بخشنده ،نصرت ،عباس

) مدیریت( روستایی ونقش آن در توسعه روستایی ،روستاهاي استان سمنان ،نشریه پژوهشگر
 52-69،پاییز، 19،شماره  7دوره 

ژیک ) ارزیابی استرات1389( سید محمد مهدي، سیمین ،فاطمی توالیی، مصطفی، قدمی،
 نشریه تحقیقات کاربردي علوم مطالعه موردي شهر فریدونکنار، ،گردشگريي هاقابلیت

 111-128، 19شماره  ،16جغرافیایی،جلد 
) توسعه توریسم روستایی رویکردي نوین در جهت 1391( داریوش محمدي ،مریم، حیاتی،

 ملی توسعه روستایی  همایشتوسعه پایدار روستایی ،
 ) در آمدي بر جهانگردي ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران 1380( محالتی ،صالح الدین

) امکان سنجی توسعه گردشگري در 1390( مطیعی لنگرودي ،سید حسن ،نصرتی ،ماهره
 69-84، 1نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران ،مجله جغرافیا وبرنامه ریزي محیطی ،شماره 

) اثرات گردشگري بر 1387( ینقدیري معصوم ،مجتبی ،قهرمانی ،نسر مسعود، مهدوي،
توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن وسولقان ،فصلنامه روستا وتوسعه ،شماره 

2،60-49  
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 کارکردي و توسعه اقتصاد محلی-پویش ساختاري

 )خراسان شمالی( ناحیه روستایی راز و جرگالن مورد:

 1علی اکبر محبیدکتر 

 چکیده
امروزه نقش اقتصاد محلی در دستیابی به پایداري نظام فضایی نواحی روستایی از 

این مقاله تالش دارد ضمن شناسایی و معرفی . ملزومات اساسی توسعه به شمار می آید
مل موثر آن را در روستاهاي ترکمن نشین کارکرد اقتصاد محلی و عوا-مجموعه ساختار

خراسان شمالی) از یک سو و نقش آن را در برپایی چشم انداز و ( شهرستان راز و جرگالن
نظام فضایی از دیگر سو و همچنین جایگاه آن را در اقتصاد خانوار روستایی مورد بررسی 

درصد به عنوان نمونه  25هاي روستایی ترکمن است که آماري، سکونتگاهجامعه . قرار دهد
شناسی این مقاله بر اساس پاردایم فضایی است که با استفاده از روش روش. انتخاب شده اند

این مقاله از نوع کاربردي است که با . پردازدگیري میقیاسی و تعمیم کل به جزء به نتیجه
ستفاده توصیفی، از تکنیک پیمایش و ابزار مشاهده و مصاحبه ا -توجه به روش تحلیلی

کارکردي حاکم در اقتصاد  -سازد که پویش ساختارينتایج این مقاله روشن می. نموده است
محلی به نحوي نظاموار میزان اشتغال و درآمد در پرورش اسب اصیل ترکمن، کرم ابریشم، 

تولید فرش دورو ابریشمی ( زنبور عسل و حفظ هنرهاي اصیل، بومی و محلی روستایی
و بنابراین نماید دهی و مشخص می) و در نهایت تعلق فضایی را نظمترکمن، صنایع دستی

اقتصاد خانوار، نظام فضایی و پایداري  دهینقش اساسی در شکل  اقتصاد محلی
 . هاي روستایی این ناحیه داردسکونتگاه

 اقتصاد محلی، تعلق فضایی، پویش ساختاري کارکردي، راز و جرگالن کلیدواژگان:
 

 مقدمه 
ي آن، هاو توانمندي هااسی به اقتصاد محلی روستایی با توجه به پتانسیلتوجه اس

رویکردي بر اساس توسعه پایدار در راستاي حفظ هویت، تعلق و نظام فضایی هر سرزمین 
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در عرصه جهانی با دیگر  هاو سرزمین هابا توجه به تعامالت رو به گسترش فرهنگ. است
ي هاجهانی شدن نیروي اساسی در تغییر رویکرد. دگردمی بیشتر مشخص آننقاط، اهمیت 

 Christensen and van der( . برنامه ریزي به سمت توسعه محلی و منطقه اي است
Ree 2008: Rodriguez- Pose,2008) 

ي محلی بیشتر از گذشته هاکه اقتصاد کندمی) ادعا2006( سازمان بین المللی کار
گرفته در سطح فراملی مانند آزادسازي بازار، گسترش ي شکل هاو فرآیند هابوسیله سیاست

در قلمرو بازشکل . گیرندمی ي جهانی تولید و تغییر شرایط تجارت تحت تاثیر قرارهانظام
داده شده برنامه ریزي توسعه، توسعه اقتصاد محلی به عنوان برنامه ریزي جدید با تمرکز در 

تقال برنامه ریزي شده و سنجیده منابع از ان -زمینه روندهاي فراگیر در جهت تمرکززدایی
 . و از تغییر ساختارهاي حکومت و دولت ظهور یافت -موسسات مرکزي دولتی

)Rodriguez- pose and Tijmstra,2007: Christensen and vav der 
Ree,2008) . 

 طرح مساله و بنیاد نظري پژوهش
اقتصادي، حاوي  -اجتماعی اکولوژیک یا -هاي جغرافیایی، اعم از طبیعیهمه پدیده

بنابراین، علم . خصلت و قانونمندیهاي نظاموار هستند و از این رو، سرشت تعاملی دارند
نظامهاي "ورزد، در عمل،ها تاکید میو شناخت این گونه پدیده بررسیجغرافیا که بر 

 . دهدمیرا مورد بررسی قرار  "نظامهاي فضایی"یا به زبان بهتر "جغرافیایی
بدانیم، پس ارتباط و بستگی اجزاء در  "از اجزاي مرتبط کلیتی متشکل"ظام را اگر ن

افزون بر این، از مهمترین عناصر تشکیل دهندة هر نظام، ساختار و . نظام امري ناگریز است
فضایی که موضوع اصلی مطالعات جغرافیاي نوین را  -در نظامهاي مکانی. کارکرد آن است

...) ساختار محیطی، ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادي و ( ارها، انواع ساختدهدمیتشکیل 
. شوندمی مطرح. . .) کارکرد محیطی، کارکرد اجتماعی، کارکرد اقتصادي و ( و کارکردها

بدینسان، رویکرد نظاموار در جغرافیا رویکردي است که در آن اجزاي ساختاري و کارکردي 
تنگاتنگ هستند و بر همین بنیاد مورد بررسی  ها با یکدیگر در ارتباط و همبستگیپدیده

 . )1391نک: سعیدي، ( .گیرندقرار می
بر همین مبنا، ساختارپذیري نظام فضایی سکونتگاههاي روستایی، از جمله اقتصاد 

 -اکولوژیک و اجتماعی -محلی، در چارچوبی متعامل از عوامل و نیروهاي مختلف محیطی
. سازداي را متجلی میسترسازي و نهایتا نظام فضایی ویژهاقتصادي، کارکردهاي مرتبطی را ب

افزاي ساختارها و کارکردها، یعنی بسترهاي بنیادین فعالیتها و به سخن دیگر، مجموعۀ هم
روابط گوناگون براي پاسخگویی به نیازهاي جامعۀ روستایی، در محیط این نظام تحقق 
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بیرونی، به نحوي نظاموار به پویش خود تداوم متنوع درونی و  نیروهايپذیرند و زیر تاثیر می
 . بخشندمی

ي توسعه اقتصاد محلی، هاضمن اینکه به طور کلی ظهور جهانی شدن بر طبق استراتژي
بخصوص،  ).(Rodriguez- Pose , 2008 کندمی نقش بزرگ در توسعه بین المللی بازي

یروهاي جهانی با به حداکثر توسعه اقتصاد محلی ابزاري براي مقابله یا گرفتن مزایاي ن
عالوه بر این، در میان شرایط  ).(ILO,2006 دهدمی ي محلی ارائههارساندن پتانسیل

ي هایا مناطق محلی مجبور هستند تا راه حل ها1فعلی بحران اقتصاد جهانی، محلیت
 جدیدي براي حمایت از رقابت پذیري محلی و همچنین ایجاد توسعه فراگیر ایجاد کنند

ILO,2008).(  براي برخی از ناظران، چالش کلیدي روبه روي توسعه اقتصاد محلی این
است که چگونه بهترین استفاده از منابع محلی در روشی که باعث بهبود بازده از بازارهاي 

 )Christensen and vav der Ree,2008( . جهانی گردد، به عمل آید
ین سنتی و توسعه اقتصاد محلی مرتبط با تفاوت عمده بین رویکردهاي سنتی باال به پای

 . )Rodriguez-Pose, 2001( پنج بعد زیر است
ي هااول، در حالیکه در رویکردهاي سنتی باال به پایین تصمیمات براي اجراي استراتژي

 توسعه بوسیله برنامه ریزان و توسعه دهندگان مرکز با مشارکت پایین بازیگران محلی اتخاذ
ي هاوسعه اقتصاد محلی پیشرفت در همه مناطق را با استفاده از پتانسیلشود، رویکرد تمی

 هاابتکارات و نوآوري. داندمی اقتصادي و مزایاي رقابت پذیري هر فضاي جغرافیایی مطلوب
 . شوندمی حمایت قوي مردم محلی بکار گرفته بابراي استراتژي توسعه به طور محلی و 
ی توسعه تصمیمات بوسیله مقامات اجرایی در مرکز دوم، همانطور که در رویکرد سنت

محلی دخالت کنشگران نشانگر  اقتصادشوند، در رویکرد توسعه می و اجرا طراحی، مدیریت
هماهنگی عمودي . باشدمی درجه ي باالیی از هماهنگی افقی و عمودي همه ي کنشگران

. بین المللی است ي محلی، منطقه اي، ملی و فراملی یاهامستلزم هماهنگی سازمان
هماهنگی افقی در برگیرنده کنش گران فردي و عمومی محلی مرتبط با موضوعات توسعه 

 . است
ي سنتی تمایل داشتند تا هاسیاست. سوم، رویکرد سنتی به انجام توسعه است

ي صنعتی که به پویایی اقتصادي هاتقویت بخش. رویکردهاي بخشی را اتخاذ کنند
در مقابل، توسعه اقتصاد محلی از . بود هاترین اهداف این سیاستاز مهم یکیکندمیکمک
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. کندمی استفاده رویکرد منطقه اي به عنوان وسیله ي کسب اهداف توسعه اقتصادي
و شناسایی  شرایط اقتصادي، اجتماعی و سازمانی از هر منطقه شناساییتشخیص و 

آنها استراتژي توسعه محلی یی هستند که بر اساس هاي اقتصاد محلی بنیانهاپتانسیل
 . شودمی ساخته

ي صنعتی بزرگ مقیاس است که هاي سنتی توسعه گسترش پروژههاچهارم، سیاست
ي مورد نیاز را در هاو زنجیره هاي اقتصادي را بهبود بخشد و شبکههارود فعالیتمی انتظار

دست اندرکاران توسعه مسائل این نوع از الگو . جهت کسب اهداف توسعه پایدار ایجاد نماید
ي توسعه اقتصادي هر منطقه را شناسایی و هاتا پتانسیل کندمی تشویقاقتصاد محلی را 

ي اقتصاد محلی با شرایط هامورد استفاده قرار دهند و همپنین سازگاري مترقی سیستم
 . )Rodriguez-Pose, 2001( متحول اقتصادي راتحریک کنند

. شوندمی ي اقتصادي خود از هم جداهاي جذب فعالیتهاوشنهایتا، هردو رویکرد بوسیله ر
ي مالی صورت گرفته بوسیله دولت هادر حالیکه رویکرد سنتی توسعه اغلب بر روي حمایت

در جهت جذب و حفظ فعالیت اقتصادي تاکید دارد،  هاي تشویقی و یارانههاملی، بسته
ي اجتناب کندو بر روي بهبودي هالیتتوسعه اقتصاد محلی اغلب تمایل دارد تا از چنین فعا

ي اقتصادي بیشتر تمرکز هاشرایط اساسی در مناطق محلی براي توسعه و جذب فعالیت
 . )Rodriguez-Pose, 2001( کند

) مزایاي بیشماري در ارتباط با اتخاذ 2001( پوز -در دنیاي جهانی شده رودریگز
. است هي سنتی توسعه شناسایی کردهااستراتژي توسعه اقتصاد محلی در مقایسه با برنامه

 . اندمزایا به دو گروه مزایاي اقتصادي و اجتماعی تقسیم بندي شده
و گفت و گوهاي  کندمی ي توسعه اقتصاد محلی جوامع محلی را توانمندها* استراتژي
تا همین اواخر زندگی مردم در بسیاري از نواحی کشورهاي در حال . کندمیمحلی را ایجاد

افتاد داشتند می شان اتفاقي اقتصادي که در مناطقهاعه کنترل کمتري بر روي فعالیتتوس
 . و اکنون در حال پذیرش موضع مبتکرانه در ارتباط با آینده خودشان هستند

تر و ي محلی شفافهامحلی باید در ایجاد سازمان اقتصادي توسعه ها* استراتژي
 . معه مدنی همکاري کندپاسخگوتر و در نتیجه کمک به توسعه جا

 مزایاي اقتصادي رویکرد توسعه اقتصاد محلی بسیار مهم هستند:
ي هااقتصاد محلی به دنبال جاسازي فعالیت توسعهي ها* همانطور که استراتژي

ي اقتصادي وابسته به شرایط ویژه اقتصادي و هااقتصادي در یک منطقه و ایجاد فعالیت
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با توانایی  هادر شرکت پایداراشتغال  ایجادت، آنها باعث منافع رقابت پذیري آن مکان اس
 . گردندمی بیشتر براي مقابله با تغییرات در محیط جهانی اقتصاد

همانطور که بوسیله چندین کارشناس اشاره شد، تعاریف بسیار زیادي از توسعه اقتصاد 
گر افزایش در در نظر بعضی از محققین، توسعه اقتصاد محلی نمایان. محلی وجود دارد

. )Bartik, 2003, p. 1( ظرفیت اقتصاد محلی براي ایجاد ثروت براي ساکنان محلی است
بعضی دیگر توسعه اقتصاد محلی را اینگونه تعریف نموده اند: فرآیندي که در آن مشارکت 

، گروههاي جامعه محور و بخش خصوصی غیردولتیي هاي محلی، سازمانهابین دولت
ا منابع موجود را در جهت ایجاد شغل و تحریک اقتصاد منطقه مدیریت شوند تمی ایجاد
 و منابع را بسیج هاي توسعه اقتصاد محلی کنشگران، سازمانهاعالوه بر این، نوآوري. کنند

ي هااز طریق گفت و گو و کنش ي محلی راهاي جدید و سیستمهاکنند، سازمانمی
 . )Helmsing and Egziabher, 2005, p. 1( کنندمی استراتژیک ایجاد

بنابراین نابرابري موجود در نظام فضایی نواحی روستایی که متاثر از عوامل و نیروهاي 
ي کسب و کار و فعالیت به طور هامختلف داخلی و خارجی می باشد، موجب شده تا فرصت

در نتیجه . عادالنه در اختیار همگان قرار نگیرد و نتایج آن در ناپاپداري فضاها بروز نماید
امروزه متخصصین و پژوهشگران راهبرد اقتصاد محلی در دستیابی به تعادل و پایداري نظام 

توانمند سازي روستاییان در . فضایی نواحی روستایی را از ملزومات توسعه به شمار می آورند
ي هاقالب یک نظام فضایی می تواند با آماده نمودن فضاي کسب وکارهاي جدید در زمینه

، با افزایش بهره وري و کمک به بازده تولید، آشنا نمودن کشاورزان و محلیتلف اقتصاد مخ
دامداران با مسایل بازاریابی محصوالت تولیدي و غیره، که در نهایت باعث ارتقاي 

این مساله به میزان درخور . ي نظام فضایی می گرددهاي شناختی و پتانسیلهاظرفیت
به منظور  هادانش، مهارت و توانایی ساکنین سکونتگاهتوجهی موجب تغییر و تکامل 

 . افزایش و تعالی سطح زندگی و اثر بخشی و در نهایت پایداري نظام فضایی می گردد
پیش از آنکه یک واحد  -اعم از شهري یا روستایی -در رویکرد فضایی، هر سکونتگاه

تمام اجزا و عناصر . فضایی است -اجتماعی، اقتصادي یا سیاسی باشد، یک نظام مکانی
که براي قوام و  دهدمیچنین نظامی، اعم از ساختاري یا کارکردي، کلیتی واحد را تشکیل 

پیوستگی و هماهنگی این اجزا و عناصر وابسته و نیازمند همسازگاري، به پایداري خود، به
نین بدین ترتیب، پویشی در کار است که موجودیت، کارآمدي و دامنۀ دگرگونی چ. است

اقتصادي  -نظامی را در دست دارد و آن را در گذر زمان، بر مبناي روابط نظاموار اجتماعی
 -پویش ساختاري"چنین رویکردي، اساس نظریۀ . رانداجتماع ذیربط، به پیش می
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 که محتواي موردي این مقاله نیز بر همین پایه استوار است دهدمیرا تشکیل  "کارکردي
 . )1391؛ 1390سعیدي، (

  پژوهش روش
ي مرتبط هااین پژوهش، با توجه به چارچوب نظري تحقیق، پرسش پیشبرددر راستاي 

 زیر مطرح بوده است:
کارکرديِ اقتصاد محلی و نظام فضایی ناحیه  -چه ارتباطی بین ویژگیهاي ساختاري -1

 روستایی ترکمن راز و جرگالن وجود دارد؟
 ي روستایی چه نقش و جایگاهی دارد؟هااهاقتصاد محلی در اقتصاد خانوار سکونتگ -2

. آیدشمار میمحدودة پژوهش شهرستان راز و جرگالن در استان خراسان شمالی به
باشد ولی به لحاظ شهرستان راز و جرگالن داراي آب و هواي نیمه خشک کوهستانی می

قع گردیده وا ي باران زا در اقلیم مناطق معتدل کوهستانیهاي هوا و سیستمهاوجود توده
 270درجه سانتیگراد و میانگین بارش ساالنه بیش از 13میانگین درجه حرارت . است

مهمترین ارتفاعات منطقه عبارتند از باغلق، تکله قوز، راستقان، . میلیمتر گزارش شده است
در دهستان ( هاي دایمی آن عبارتند از، رودخانه مرزي سومبارآقچق، آیرقایه و رودخانه

 . در دهستان راز)( در دهستان جرگالن) و رودخانه خرتوت( رودخانه چندیرغالمان)، 
کیلومتر مرز مشترك با جمهوري ترکمنستان، استقرار تنها گذر مرزي و  181استقرار 

هاي مختلف تات، ترك، سو، حضور طایفهگمرك مصوب خراسان شمالی در روستاي پرسه
رصد جمعیت شهرستان به ترکمنان اهل د 80ترکمن، کرمانج و بلوچ و همچنین اختصاص 

بر اساس آخرین . سنت، از مهمترین ویژگیهاي خاص شهرستان راز و جرگالن است
بخش راز،  3)، شهرستان راز و جرگالن با 1390( سرشماري عمومی و نفوس و مسکن

نفر را در خود جاي داده  59034به مرکزیت شهر راز)، جمعیتی بالغ بر( غالمان و جرگالن
میانگین بعد . در شهر سکونت دارند %7/2در روستاها و تنها  %3/97که از این شمار  است

 . نفر بوده است 4و  3. 4به ترتیب  1390و  1385خانوار در سالهاي 
هاي رسوبی حاصلخیر در اطراف بستر از دیگر ویژگیهاي این شهرستان، وجود دره

هکتار  1500هزار هکتار اراضی آبی و  6و  هزار هکتار اراضی دیم 32ها، دارا بودن رودخانه
سر اسب  650هزار راس دام سنگین،  20هزار راس دام سبک،  100باغ و برخورداري از 
هزارکیلو عسل در سال)،  19000حدود ( رواج پرورش زنبور عسل. اصیل ترکمن است

ر به به صورت سنتی)، وجود صنایع دستی منحص( پرورش کرم ابریشم، پرورش انواع طیور
از دیگر خصوصیات روستاهاي . . . بافی وفرد، از جمله بافت فرش و قالیچه، پشتی و پارچه



 281بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

از مردمان بخش راز و جرگالن  %80بدین ترتیب، بیش از . آیدحساب میاین شهرستان به
 . کار هستندمشغول به. . .) زراعت، دامپروري، صنایع دستی و ( در بخش کشاورزي

 
 )1394( قعیت سیاسی و توپوگرافیک شهرستان راز و جرگالن: مو1نقشه شماره 

 
 

جامعه آماري این پژوهش، سکونتگاههاي روستایی ترکمن نشین شهرستان رازو 
سطح  2گیري در بر این اساس، نمونه. جرگالن در استان خراسان شمالی است

یک روستاهاي نخست، با تفک. سکونتگاههاي روستایی و نوع اقتصاد محلی انجام گرفته است
نشین از سکونتگاههاي ترکمن %25)، حدود %8/27( ) و غیرترکمن%2/72( نشینترکمن

ي هابرفی، تعداد کافی از اقتصادگیري از روش کیفی گلولهدر سطح دوم، با بهره. انتخاب شد
روش شناسی این مقاله بر پاردایم فضایی استوار است که . محلی مورد مطالعه قرار گرفتند

کارکردي، به  -یوة قیاس علمی، یعنی اصل قراردادن قانونمندیهاي رویکرد ساختاريبه ش
این . عنوان مبناي کلی، به مطالعه و وارسی اقتصاد محلی محدودة پژوهش، پرداخته است

تحلیلی، بر پایۀ  -کاربردي است که با تکیه بر شیوة توصیفی -پژوهش از نوع بنیادي
ة مستقیم، مصاحبۀ مشارکتی و برداشتهاي میدانی بهره پیمایش میدانی، از فنون مشاهد

 . برده است
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 شرح و تفسیر نتایج 
 ویژگیهاي نظام فضایی اقتصاد محلی سکونتگاههاي روستایی ترکمن

-یعنی داراي ساختار. ناحیه مورد مطالعه نیز یک نظام فضایی منحصر به خود را دارد
گی و اقتصادي است که ناحیه راز و فرهن-اکولوژیکی، اجتماعی -ي محیطی هاکارکرد

 . جرگالن را به عنوان یک واحد فضایی یا نظام فضایی بوجود آورده است
 نظام فضایی اقتصاد محلی سکونتگاههاي روستایی ترکمن، تحت تاثیر عوامل گوناگونی

ي بوجود آورنده آن است که به این نظام هویت هاکارکرد-باشد که این عوامل، ساختارمی
، اقتصاد محلی سکونتگاههاي هاکارکردها باعث شده طی دهه-این ساختار. ده استبخشی

کارکردي نظام فضایی ناحیه، موجب شکل -در واقع پویش ساختاري. روستایی پایدار بمانند
کارکرد متناسب با آن نظام فضایی شده است، که اگر به  -گیري اقتصاد محلی با ساختار

 . توان نامیدمی ده شود، این را یک ریشه یابی فضاییصورت بنیانی و سیستمی اندیشی
کارکردي اقتصاد محلی ترکمن -حال در این بررسی از دو دیدگاه، ویژگیهاي ساختاري

 -دیدگاه اول توجه به نظام فضایی ناحیه و نقش آن در ساختار. گیردمی مورد توجه قرار
اقتصاد محلی در اقتصاد خانوار کارکرد اقتصاد محلی و دیدگاه دوم نقش ساختاري کارکردي 

 . ي روستاییهاسکونتگاه
شویم که می اگر از دیدگاه کلی به نظام فضایی ناحیه و از باال نگریسته شود، متوجه

فرهنگی ناحیه مورد مطالعه،  -اکولوژیکی و اجتماعی -کارکردي محیطی-نقش ساختاري
ستایی بیش از هر چیز به موجب شده است که از یک سو، اقتصاد محلی سکونتگاههاي رو

 ي داريهاسمت کشاورزي سنتی، پرورش اسب اصیل ترکمن، پرورش کرم ابریشم و بافته
و صنایع دستی تمایل بیشتري پیدا کند که . . .) فرش دو رو ابریشمی، قالیچه و گلیم و (

. آیدمی ستبد هاو کوهپایه هاها و در دامنه تپهها، درهمواد اولیه آن در طول مسیر رودخانه
از سوي دیگر به دلیل ویژگیهاي نامبرده شده، اقتصاد محلی به صورت خانوادگی و در 

موجب بروز چشم  هااین ویژگی. باشدمی مشغول فعالیت محدوده سکونتگاههاي روستایی
 . فضاي کلی) از اقتصاد محلی در سکونتگاهها شده است( انداز جغرافیایی ویژه اي
که در باال گفته  -ترکمن گیهاي ساختاري کارکردي اقتصاد محلیجهت بررسی بیشتر ویژ

 . شودمی توضیح و تحلیل بیشتر به همراه تصاویر به شرح زیر آورده، شد
 اکولوژیک بر ویژگیهاي اقتصاد محلی ترکمن -کارکردي محیطی-نقش ساختاري

اختار فضایی، عوامل گوناگونی موجب ویژگی بخشی به س -ي مختلف مکانیهادر عرصه
 -کارکرد محیطی-شوند که یکی از مهمترین این عوامل، ساختارمی اقتصادمحلی روستایی
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 . باشدمی اکولوژیکی
کارکردي محیط طبیعی نمایانگر نوع و میزان منابع آبی، -این ویژگیهاي ساختاري 

وسعت مزارع، نوع محصول زراعی، آرایش فضاهاي مزارع نسبت به همدیگر، میزان برداشت 
ولید، الگوي کشت، نوع دام و طیور و شیوه ذخیره مواد تولیدي و تاثیر آن به طورکلی بر و ت

-کارکردي محیطی-ي ساختاريهابا توجه به ویژگی. بافت و فضاهاي روستایی است
ي منابع آبی، زراعی و دامی به شرح هااکولوژیک بر ویژگیهاي اقتصادمحلی ترکمن، پتانسیل

 زیر است:
 93منابع آبی و میزان استحصال ساالنه به متر مکعب در سال : 1جدول شماره 

ش 
بار

ن 
گی

یان
م

انه
سالی

 )
ن 

لیو
می

 

 و 
خیر

 تب
ین

انگ
می

انه
سالی

ق 
عر

ت
 

)
ب)

کع
ترم

ن م
لیو

می
 

 هاتعداد رودخانه

مه
چش

اد 
عد

ت
ات ها

قنو
اد 

عد
ت

یق 
عم

اه 
 چ

داد
تع

مه  
 نی

چاه
اد 

عد
ت

 

ت 
داش

 بر
جم

ح
انه

سالی
 )

ي 
بها

آ ی)
طح

س
 

ت  
داش

 بر
جم

ح
ب 

ه آ
یان

سال
نی

زمی
زیر

  

 دائمی فصلی

960 670 - 3 48
6 

17 - 53 14/32 7/17 

 1394 -ماخذ: شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی

میلیون  6/14 هاو چشمه 1/1 هاقنات، 2 هاالزم به ذکر است که برداشت ساالنه آب از چاه
ي اقتصاد هااکولوژیکی که در رونق فعالیت-ي محیطیهاژگیاما سایر وی. باشدمی مترمکعب

محلی مثل دامداري، پرورش اسب ترکمن، زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم براي تولید 
 به شرح زیر است:  کندمیکمک. . . فرش و قالی و 

 وجود اقلیمهاي متنوع در شهرستان باتوجه به مساحت-
 مستعد در تولید انواع محصوالت کشاورزيوجود مراتع و پوشش گیاهی و دیمزارهاي -
 ي حاصلخیزهاي سرسبز و خاكهاوجود دره-
برداشت آبهاي زیرزمینی دشتهاي منطقه به مرحله ممنوعه نرسیده و هنوز جزء -

 . دشتهاي آزاد است
 وجود روانابهاي سطحی-

بنابراین در یک جمعبندي کلی، بخش کشاورزي به عنوان یک بخش مهم اقتصادي 
ي فوق، رتبه اول از نظر کمیت وکیفیت در زیر بخش تولید هاعالوه بر ویژگی شهرستان

، اسب، وجود فرهنگ بومی شهرستان مبتنی بر نوغانداريملکه اصالح شده زنبورعسل، 
نوغانداري، پرورش اسب و همچنین دامداري،و وجود منابع انسانی جوان، به عنوان 

 . ایداري اقتصاد محلی داردي مناسبی است که اثرات زیادي در پهافرصت
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 نقش اقتصاد محلی در اقتصاد خانوار روستایی

ي متنوع اقتصادي در سطح هاوجود و به کارگیري دانش بومی و محلی در فعالیت
روستاهاي ترکمن نشین شهرستان راز و جرگالن، این منطقه را در استان و کشور به لحاظ 

امروزه از دانش محلی و بومی به عنوان . است داشتن دانش اقتصاد بومی و محلی ویژه نموده
شود که بسیار با اهمیت است که حاصل آن ارزش افزوده بسیار می هنر روستایی نام برده
افرادي به عنوان استادکار در سطح روستاها هنوز وجود دارند . کندمیخوبی است که ایجاد

هنر و . نمایندمی ان منتقلکه به صورت شفاهی و سینه به سینه این هنرها را به نسل جو
)پرورش ...فرش دورو و گلیم و ( دانش بومی پرورش اسب اصیل ترکمن، تولید صنایع دستی

کرم ابریشم و پرورش زنبور عسل در روستاها به عنوان یک ظرفیت و ویژگی نظام فضایی 
عنوان هر کدام از آنها داراي فرایندي است که فراوري و بهره وري آن به  که. منطقه است

که در زیر به طور مفصل هر یک از آنها را مورد بررسی . باشدمی یک دانش و هنر مطرح
 . دهیممی قرار

 پرورش کرم ابریشم)( نوغانداري

فرهنگی ناحیه روستایی ترکمن -اکولوژیکی و اجتماعی-محیطی يهابا توجه به ویژگی
شم و نوغانداري به قرار زیر کشین راز و جرگالن، اهمیت وضرورت توجه به پرورش کرم ابری

 است:
 کیلو گرم 30تا 25به طور کلی میانگین تولید پیله تر در هر جعبه در کشور بین 

کیلو گرم نیز  70کیلو گرم بوده و گاهی تا  40 باالي باشد ولی در خراسان شمالیمی
ر سال قیمت خرید هر کیلوگرم پیله تر د راز و جرگالن) که با توجه به( برداشت شده است

میلیون  15تا 12ریال، درآمد متوسط هر جعبه بین  300000الی  280000بین  1394
 . ي بخش کشاورزي از سود باالیی برخوردار استهاریال بوده که در مقایسه با دیگر فعالیت

ي تولیدي به لحاظ هانیمه خشک و معتدل) پیله( وضعیت آب و هواییبا توجه به 
است و خراسان شمالی از لحاظ میانگین تولید در هر  رخورداربکیفیت، از کیفیت باالیی 

 . جعبه و کیفیت پیله رتبه نخست کشوري را دارد
حاکی از آن دارد که بخش اعظم تولید پیله در خراسان شمالی در دو  2اعداد جدول 

همچنین بیشترین تعداد بهره برداران . شهرستان راز و جرگالن و مانه و سملقان قرار دارد
ي هاي میدانی عالوه بر ویژگیهاطبق بررسی. باشدمی ربوط به شهرستان راز و جرگالنم

ي فرهنگی نیز در توسعه نوغانداري این دو شهرستان هاطبیعی این دو شهرستان ویژگی
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توان به وجود قوم ترکمن می مهم ترین ویژگی فرهنگی. بویژه راز و جرگالن موثر بوده است
ي دور عالقه زیادي به استفاده از ابریشم هاقوم ترکمن از گذشته. رددر این مناطق اشاره ک
که این مورد در توجه به تولید کرم ابریشم در منطقه بسیار حائز اند در دوخت لباس داشته

شهرستان ذکر تفصیلی تولید پیله در استان و  اطالعاتدر جدول زیر . اهمیت بوده است
 شده است:

 جهاد کشاورزي استان)( 93ه ابریشم به تفکیک شهرستانی درسال : وضعیت تولید پیل2جدول 
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 1394ماخذ: جهاد کشاورزي استان، 

 
سال بعد از شروع کاشت  3دوره بازدهی این فعالیت کوتاه و امکان پرورش کرم ابریشم 

فراهم خواهد بود حرفه اي است کارگر طلب و اشتغال زا که به صورت شغل فرعی نیز  توت
همچنین فرصت بکارگیري . یرداصلی روستائی موردتوجه قرارگ مشاغلتواند در مجاورت می

بخش غیرفعال جامعه روستائی مانند زنان، کودکان و سالخوردگانی که توان انجام کارهاي 
 . سازدفراهم می، کشاورزي را ندارند

این فعالیت به واسطه تامین درآمد مستمر می تواند درتوسعه و بهبود وضع زندگی 
درجهت جلوگیري از مهاجرت آنها به شهرها جوامع روستائی موثر بوده به عنوان وسیله اي 

این فعالیت امکانات تامین مواد اولیه برخی از صنایع نساجی، قالی . مورد استفاده قرارگیرد
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تواند به عنوان منبع مناسبی را فراهم می سازد و از این نظر می... بافی، پزشکی، نظامی 
 . براي درآمد ارزي کشور تلقی گردد

ظر میزان تولید پیله رتبه چهارم کشوري واز نظر میانگین تولید در خراسان شمالی از ن
پس از این صنعت، مهمترین بخش .هرجعبه وکیفیت پیله تولیدي رتبه نخست کشور را دارد

توان عنوان کرد که صنعت می البته. فعالیت ساکنان شهرستان بخش کشاورزي است
تولید قالی و  اولیهچراکه ماده شهرستان هم به نوعی از مشاغل جانبی کشاورزي است 

اطالعات جهاد کشاورزي شهرستان راز و جرگالن حاکی از . باشدمی قالیچه پشم و ابریشم
هزار هکتار است که از این رقم  35آن است که سطح کل اراضی زراعی شهرستان بیش از 

محقق  بررسی میدانی. هزار هکتار اراضی باغی هستند 2هزار هکتار اراضی زراعی و  33
حاکی از آن است که گسترش مواردي همچون نوغانداري، پرورش اسب و حتی گسترش 
تولید و بافت فرش در منطقه ساختارهاي فضاي منطقه را تغییر داده و باعث بهبود 

 . کارکردها در ناحیه روستایی شهرستان می باشد
 نمونه دویدوخ روستاي
کشاورزي، پرورش اسب اصیل ˚ي خانوار که بیشتر آنان مشغول دامدار 500حدود 

درصد خانوار روستا ولی صنایع دستی روستا  10ترکمن، پرورش کرم ابریشم در حدود 
باشد که مهمترین صنایع دستی قالی ابریشم از نخ ناب با رنگ می بسیار باارزش ودرآمد زا

ي اهي پشمی و قالیهاقالی. میلیون نیز خرید و فروش شده است 15گیاهی است که تا 
 . نفر به بافت قالی مشغول هستند 450. شودمی روي پشتی نیز بافته

باشدکه بالغ می آقاي عاشور آفرین به عنوان تولید کننده بهترین فرشهاي دورو در روستا
نخ ابریشم خوب را از صنایع مشهد تهیه نموده و . سال در این صنعت فعالیت دارد 50بر 

نخ را . نمایدمی نماید و از رنگهاي طبیعی استفادهمی خودش مبادرت به رنگ آمیزي آن
تواند از می بسته به ابعاد که هانماید و فرشمی هزار تومان خریداري 180تا160کیلویی 

 15میلیون تا  3متر باشد را به قیمت حداقل  2*2. 1و  1*5. 0اندازه یک سجاده نماز تا 
کیلو  10کیلو پیله کرم ابریشم که  40متر حدود  2*2. 1در بافت فرش . فروشدمی میلیون

 . کنندماه روي آن کار می 6ساعت و به مدت  7نفر روزي  2الزم است و دهدمی نخ
فرش آقاي آفرین . شودمی فرشها توسط تاجران در خود روستا ویا در مشهد فروخته

 . حتی توسط یکی از دوستانش به کانادا و ژاپن نیز صادر گردیده است
هزار تومان هزینه دارد اگر  550ابریشم برپایی دار قالی و تون کشی حدود  عالوه بر نخ
در دار قالی . هزینه دارد تومانهزار  260هزار و اگر تون پخته باشد  300تون خام باشد 
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 . است و براي ابعاد دیگر قالی نیز قابل استفاده است تنظیمعرض و ارتفاع قابل 

 
 )5/2/94( ر منازل روستایی دویدوخ: بافت فرش دورو ابریشمی د1عکس 

 کالته شاه دردي
 درصد ساکنان 20جعبه کرم ابریشم وجود دارد و  8خانوار ساکن هستند و حدود  20

برگ و درخت توت وجود دارد ولی متاسفانه جا و مکان . خانوار) مشغول فعالیت هستند 4(
تومان خریداري  7500یمت معموال جعبه تخم نوغان از بجنورد به ق. براي نگهداري ندارند

توسط  94کیلو بوده که قیمت مصوب آن در سال  40هر جعبه  برداشتشده و متوسط 
روش پرورش سنتی . شودمی تومان خرید و فروش 22000هزارتومان ولی آزاد  5/15دولت 

براي گرم کردن از آالدین استفاده شده و رطوبت و دما کنترل خاصی ندارد  در جاهاي گلی
به  هاپیله. بافندمی نیدن تارها وتولید پیله از گیاه کرت استفاده شده وآنرا به همبراي ت

 کیلو نخ بدست 10کیلو  40گردد از هر شود وتبدیل به نخ میروستاي یکه صعود برده می
 )2عکس شماره ( آیدمی
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 )5/2/94( : پرورش کرم ابریشم در منازل روستایی کالته شاه دردي2عکس 

 محلی ترکمن  در اقتصاد نقش اسب
اش توجیه اقتصادي دارد و در رقابت رود و فعالیتاسب یک ثروت ملی به شمار می

اسب . ناپذیر حضور پایدار و مستمر داردهاي ژنتیکی پایاناقتصادي به دلیل داشتن پتانسیل
شده است از جمله در  در بیشتر کشورها شناخته "تکه آخال"ترکمن به عنوان اسب 

 . رهاي ترکمنستان، روسیه، فرانسه، آمریکا، ترکیه، قبرس و دوبیکشو
هزار دالر خرید و  150هزار دالر تا  25در بازارهاي جهانی اسب خاص ترکمن بین 

میلیون تومان است و  45در ایران باالترین رقمی که خرید و فروش شده  . شودفروش می
اکنون ها همالبته این قیمت. مت داردمیلیون قی 30تا  10طور متوسط اسب ترکمن بین به

 . ها هم در افزایش قیمت اسب تاثیر داشته استنوسان قیمت نهاده. تر شده استکمی گران
ولی در حال . شودطور متوسط به ازاي هر اسب ترکمن حداقل یک شغل ایجاد میبه

ن و ایجاد حاضر با توسعه صادرات و احداث میادین در خراسان شمالی و واگذاري میادی
میدان در استان گلستان به اسب خالص ترکمن این اشتغال براي هر اسب به دو نفر افزایش 

یابد و از آنجایی که اسب ترکمن یک اسب ورزشی است و براي زیبایی نیز استفاده شده می
تواند در میزان هاي خارجی را دارد میآمیخته قابلیت رقابت با اسب نژادو به دلیل داشتن 

اقوام ترکمن اسب را عزیزترین یار و مددکار خود دانسته و . زایی موثر باشدزایش اشتغالاف
اصالت ترکمن به اسب بوده و یکی از . در طول تاریخ، ترکمن با اسبش شناخته شده است

. 1بعضی از سخنان مردم ترکمن درباره اسب: . باشدمی نمادهاي مردم ترکمن صحرا اسب
 . صاحب اسب بال دارد و صاحب فرزند اقبال. 2. ستاسب بال و پر انسان ا



 289بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

ي جرگالن ازتوابع استان خراسان ترین اسبهاي ترکمن ایران درمنطقهامروزه خالص
عنوان شد  همانطورکه. باشدمی توان یافت که بیشترین جمعیت این اسب را دارامی شمالی

ی وفرهنگی دارد به پرورش ونگهداري اسب درمنطقه خصوصاً اقوام ترکمن ریشه تاریخ
،کشتی و اسب سواري دو تفریح و سرگرمی مهم هاطورمثال در مراسمات عروسی و جشن

جدول ( سر اسب اصیل در منطقه وجود دارد 650در حال حاضر حدود . باشدمی مهمانان
 . ) در ادامه تصاویري از مسابقات اسب دوانی در یکه صعود آورده شده است3

 

 کمن در شهرستان به تفکیک دهستان: تعداد اسب تر3جدول 
 سر)( تعداد اسب دهستان بخش

 34 راز مرکزي
 156 باغلق

 181 غالمان غالمان
 34 راستقان

 208 جرگالن جرگالن
 39 حصارچه

 652 جمع شهرستان
 

 
 
 
 
 
 
 

 : مسابقات کورس اسب در روستاي یکه صعود3عکس شماره 

ست که پرورش اسب با توجه به جمیع شرایط بررسی میدانی در منطقه حاکی از آن ا
توان وضعیت می همچون روستایی بودن و بافت مناسب منطقه جهت توسعه پرورش اسب

در جدول زیر تعداد اسب اصیل ترکمن به نفکیک . ساکنان را بهبود بخشید اشتغال
همانطورکه عنوان شد مهم ترین نقاط قوت . آمده است بردارشهرستان و تعداد بهره 

یعنی وجود فرهنگ بومی مبتنی بر . باشدمی شهرستان در زمینه کرم ابریشم و پروش اسب
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 . ي عمده شهرستان استهانوغانداري و پرورش اسب از مزیت
 روستاي نمونه یکه صعود

دیدار و گفتگو با دکتر عبدالجلیل غیادي در روستاي یکه صعود که یک روستاي ترکمن 
ن واقع شده که مردمان آن اکثریت به کشاورزي و باشد و در بخش جرگالمی نشین

داري و نیز دامداري مشغول بوده و در کنار آن با توجه به عالقه فراوان به اسب، شغل اسب
پرورش کرم ابریشم را دارند و همچنین زنان روستا به مشاغل صنایع دستی از قبیل قالی 

سایر مهمی در پرورش کرم ابریشم باشند و نقش بمی بافی، جاجیم بافی وکلیم بافی مشغول
 . دامداري دارند در امر کشاورزي و بسیاريو نیز نقش کمکی 

راس) اسب نژاد ( سر 50باشند داراي می در حال حاضر دکتر غیادي که پزشک عمومی
شروع فعالیت ایشان . کره، مادیان و سیلمی) در روستاي یکه صعود هستند( ترکمن خالص

اسب نر بالغ) در جشواره زیبایی اسب اصیل ترکمن ( سیلمی ابرشبا خرید یک  76از سال 
و به علت عالقه فراوان و توصیه کارشناسان جهاد کشاورزي کار خود را شروع کردند و 

در یک محدود زمانی طی سالهاي گذشته تعداد . راس رسانیدند 8بالفاصله تعداد آنرا به 
 راس مشغول فعالیت 50حال حاضر با راس نیز رسانده ولی در  130اسبهاي خود را به 

ي روزانه براي هر راس را با سیستم پرورش خود که با روش سنتی هادکتر هزینه. باشندمی
 ریال برآورد120000تفاوت دارد و متکی به مرتع نمی باشد را براي هر راس بالغ بر 

ریال در  55000باشد که به طور متوسط می نماید که قسمت اعظم آن هزینه خوراكمی
 65000ي پیش بینی نشدههاي کارگري و دارو و درمان و سایر هزینههاروز است و هزینه

 . میلیون تومان هزینه دارد 8. 5تا  8اسب در دوسال در حدود . توان در نظر گرفتمی ریال
از . میلیون تومان قیمت اسبهاي خود را اعالم نمودند 80میلیون تومان تا  20ایشان از 

تالقی با مادیان) است که در طول سال انجام ( ییهاآمدهاي یک سیلمی کششجمله در
میلیون  5. 2میلیون تا 1کشش در سالی داشته باشد که از  30تواند تا و می دهدمی

 . دار دارددرآمدزایی براي اسب
تواند ایجاد کند وخود دکتر می اشتغال 1. 5 -1توان گفت هر اسب می در بحث اشتغال

کارگر دایم درمجموعه خود داشتند به طور مثال در روستاي گز یک سیلمی  10ر بالغ ب
چابک سوار؛ ( نفر به واسطه آن مشغول به کارند 5خوب به نام دلشاد وجود دارد که حداقل 

 ). . . کشش، تغدیه ونگهداري و
درصد زنان به امر  30مردم روستا در پرورش کرم ابریشم نیز فعال بوده و حداقل 

باشند با توجه به اینکه این منطقه نهالستان توت دارد و می رش کرم ابریشم مشغولپرو



 291بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

پیله و حتی نخ نیز در منطقه  تولیدهاي خود نهال توت کاشته اند، اکثر مردم در حاشیه باغ
تا  800000روز وقت الزم است ودرآمدي بین  42گردد در پرورش زنبور عسل انجام می

 . شودمی متومان عاید مرد1200000
 )5/2/94( : پرورش اسب ترکمن در گله دکتر غیادي روستاي یکه صعود4عکس 

 
 )5/2/94( : پرورش اسب ترکمن در منازل روستایی یکه صعود5عکس 

 

 
 روستاي گز

با توجه به این که روستاي گز بیشترین اسب را در منطقه دارد، شغل بیشتر آنها 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /292

 

درصد روستا اسبدارند و بزرگترین آنها خانواده  40دامداري کشاورزي وپرورش اسب است و
باشند و داراي بهترین اسبهاي نژاد ترکمن ازجمله می سر اسب 60یزدانی هستند که داراي 

 . هستند دلشاد
نسبت به اسب باعث شده آنها غیر از درآمد حاصل  هااعتقادات فرهنگی و دینی ترکمن

ن ساخته و پرداخته خود ترکمن است و تعصب اسب ترکم. از این حرفه در آن فعالیت کنند
هزینه روزانه براي هر اسب . ماه هزینه ندارند 6ي اسب تا هاکره. ویژه نسبت به آن دارند

شود تومان است چون از مرتع و علوفه طبیعی استفاده می 10000بطور میانگین زیر 
 3رند و فقط روزانه ي خودشان تامین شده هزینه کارگري نداهااز زمین علوفهقسمتی از 

به  هاپس از برداشت محصوالتی مانند گندم و جو، اسب. دهندکیلو جو به اسب می
شود و شوند که در این حالت هزینه خوراك صفر میمی هاي زراعی و مراتع باالتر بردهزمین

این اسبها مقاوم به بیماري هستند درنتیجه . کنندگله اي آزاد) چرا می( به صورت ایلخی
آماده کردن براي مسابقه و مربی . هزینه دارو درمان چندان در سال پرداخت نمی گردد

درآمد اسب نسبت به . گري نیز بر عهده برادر کوچکتر است پس هزینه مربی نیز ندارند
. میلیون قیمت دارند 35تا  15ي قابل فروش از هاسالهاي گذشته خیلی خوب شده و اسب

میلیون تومان بوده است و هر کشش  45ال گذشته بالغ بر در آمد سیلمی درجه یک در س
از شهرهاي یزد، قوچان بجنورد و جاجرم براي . میلیون تومان نیز گرفته شده است 3تا 

و به پرورش دهندگان داخل استان تخفیف داده اند ي خود به ما مراجعه کردههاکشش اسب
ي پایه دار مثل زیبا گزل و گوهر هامادیان. میلیون اخذ شده است 5. 1و هر کشش حدود 

 . اندمیلیون نیز قیمت گذاري شده 100قوش تا 
در این . دهندجعبه کرم ابریشم پرورش می 48نفر) حدود  20( درصد خانوار روستا 20

پرورش به . کیلو متغیر است 50تا  25به پیله رفته و میزان برداشت از  هاروستا بیشتر کرم
کنند بیشتر است خود روستا به صورت سنتی تبدیل به نخ می صورت سنتی در جاهاي گلی

 هادر نخ ریسی سنتی پیله. گیردي شیمیایی صورت میهاو نخ ریسی و رنگ آمیزي با رنگ
را از منفذ اند که باز شده هاشوند و نخاز داخل پیله خارج می هاراتوي آب ولرم انداخته کرم

ابریشم دستی اینجا قابل مقایسه با بقیه جاها . سندریباریکی عبور داده به دور چوبی می
نفر بهره بردار در  5کلنی زنبور عسل با  192همچنین الزم به ذکر است که حدود . نیست

 . کندمیکیلوگرم عسل تولید 4. 6این روستا وجود دارد که از هر کلنی 
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 )5/2/94( پرورش اسب در منازل روستایی گز: 6عکس 

 روستاي باغلق
نفر بافت قالی  20نفر پرورش اسب،  10نفر مشغول پرورش کرم ابریشم،  10د حدو

. نفر پشتی وگلیم که در بین زنان روستا رواج دارد 20نفر پرورش زنبور عسل،  5ترکمنی، 
شود یک می پشمی و براي تهیه پشتی استفاده هاقالی ابریشمی کم است و بیشتر قالی

هزار تومان هزینه دارد  180شود و در حدود می وختههزار تومان فر 470جفت قالی پشتی 
شود و هر فرد ظرف یک هفته می ابعاد مختلف بافته درگلیم نیز . خواهدمی و یک ماه کار

هزار تومان  80رد و هر گلیم حدود یگهزار تومان دست مزد می 40بافد و می یک گلیم را
 . )7 عکس( رودمی شود که بقیه به جیب دالالنمی فروخته

 
 )5/2/94( نمونه اي از گلیم ترکمنی در روستاي باغلق: 7عکس 

 زنبورداري
هکتار مرتع مناسب در شهرستان راز و جرگالن، بیش از  2500با توجه به وجود بیش از 
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روستا داراي  14بیش از . )8عکس ( نفر بهره بردار به پرورش زنبورداري مشغولند 108
میزان درآمد . کندو زنبور عسل دارد 44وسط هر بهره بردار کلنی زنبور که به طور مت 4774

 کیلو عسل برداشت 4هزار تومان است که از هر کندو به طور متوسط  120از هر کندو 
به . کیلوگرم عسل برداشت شده است 18964حدود  1394در مجموع در سال . شودمی
ره موم و گرده استفاده بهنیه توان با تولیدات فرعی عسل مانند ژل رویال، بمی رسدمی نظر

 . و درآمدزایی بیشتر داشت

 
 پرورش کرم ابریشم در روستاي تنگه ترکمن: 8عکس 

 اقتصاد محلی و مسکن معیشتی 
چون مسکن . بدون شک اقتصاد محلی ترکمن همراه و همزاد مسکن روستایی آنان است

لکه محل نگهداري دامها، نه تنها محل استراحت و برآوردن نیازهاي اولیه و غریزي است ب
همانطور که در تصویر . باشدمی محصوالت کشاورزي، وسایل کشاورزي، انبار کاالها و غیره

از دامها که در واقع  نگهداريشود فضاي قابل توجهی از حیاط، جهت می دیده 9 شماره
یکی از . معیشت و رونق اقتصادي آنان بوسیله آن است، اختصاص داده شده است

 یعنی بیشتر در گوشه اي از یک اتاق، دار. ي رایج زنان ترکمن، قالی بافی استهافعالیت
نیز جهت خشک  هااز پشت بام. کندشود که کمک زیادي به درآمد خانوار میقالی بنا می

 . )9عکس ( کردن محصوالت و نگهداري آذوقه دامها استفاده می شود
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 :کارکرد اقتصادي معیشتی مسکن ترکمن9عکس 

 و نتیجه گیري جمع بندي
ي آن، هاو توانمندي هامحلی روستایی با توجه به پتانسیل اقتصادتوجه اساسی به 

رویکردي بر اساس توسعه پایدار در راستاي حفظ هویت، تعلق و نظام فضایی هر سرزمین 
ي توسعه اقتصاد هاضمن اینکه به طور کلی ظهور جهانی شدن بر طبق استراتژي. است

 . کندمی قش بزرگ در توسعه بین المللی بازيمحلی، ن
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نابرابري موجود در نظام فضایی نواحی روستایی که متاثر از عوامل و نیروهـاي مختلـف   
ي کسب و کار و فعالیت به طور عادالنـه  هاداخلی و خارجی می باشد، موجب شده تا فرصت

در نتیجـه امـروزه   . وز نمایـد در اختیار همگان قرار نگیرد و نتایج آن در ناپاپداري فضـاها بـر  
متخصصین و پژوهشگران راهبرد اقتصاد محلی در دستیابی به تعادل و پایداري نظام فضایی 

 .  نواحی روستایی را از ملزومات توسعه به شمار می آورند
 -انداز روستایی ترکمن این شهرستان، با فضایی ویژه، مشخصـا از بسـتر محیطـی   چشم
اي) و هم از سـاختهاي  اي و درهاندازهاي کوهستانی، تپهچشمهعموما حاوي خرد( اکولوژیک

اقتصادي محلی تاثیر فراوانی پذیرفتـه اسـت؛ در نتیجـه، اقتصـاد      -ویژه فرهنگی و اجتماعی
هـا و  محلی محدوده در سازگاري با این بسترها، با استقرار در دامنۀ بلندیها، مسـیر رودخانـه  

وارسـی چگـونگی ایـن سـازگاري و نحـوة      . ي یافته اسـت اها، ساختها و کارکردهاي ویژهدره
ایـن  . کـارکردي ایـن مجموعـۀ فضـایی مـورد پـژوهش قـرار گرفـت         -پیوستگی سـاختاري 

ي روسـتایی ناحیـه روسـتایی راز و    هاکارکردي نظام فضایی سکونتگاه-ي ساختاريهاویژگی
ي هـا ژگـی ا ویجرگالن و پیرو آن اقتصاد محلی، ارتباط و پیوسـتگی متقابـل و مسـتقیمی بـ    

فرهنگـی، اجتمـاعی، قـومی و    ( اکولـوژیکی و محـیط انسـانی    -کارکردي محیطی-ساختاري
اند کارکردي خود، توانسته-دارد که در طول زمان با حفظ این پویش دائمیِ ساختاري) غیره

کارکردي و با در -بنابراین با الهام از دیدگاه پویش ساختاري. به نیازهاي ساکنان پاسخ دهند
کـارکردي  -ي سـاختاري هـا گرفتن تئوري سیستمی، با رویکرد پارادایم فضـایی، ویژگـی   نظر

به طوري که ساختار و کـارکرد اقتصـاد محلـی، در یـک     . اقتصاد محلی، را بررسی نموده ایم
-پویش تاریخی و در چارچوب یک نظامی باالتر از خود، توانسته اسـت بـه نیازهـاي مکـانی    

ي متنـوع  هـا و به کارگیري دانش بومی و محلی در فعالیت وجود. فضایی ساکنان پاسخ دهد
اقتصادي در سطح روستاهاي تـرکمن نشـین شهرسـتان راز و جـرگالن، ایـن منطقـه را در       

امروزه از دانش . استان و کشور به لحاظ داشتن دانش اقتصاد بومی و محلی ویژه نموده است
ه بسیار با اهمیت است کـه حاصـل   شود کمی محلی و بومی به عنوان هنر روستایی نام برده

هنـر و دانـش بـومی    . کنـد میآن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بسیار خوبی است کـه ایجـاد  
پـرورش کـرم    ). . . فـرش دورو و گلـیم و   ( پرورش اسب اصیل ترکمن، تولید صنایع دستی

نطقـه  ابریشم و پرورش زنبور عسل در روستاها به عنوان یک ظرفیت و ویژگی نظام فضایی م
فرهنگـی ناحیـه روسـتایی    -اکولـوژیکی و اجتمـاعی   -ي محیطـی هابا توجه به ویژگی. است

ترکمن کشین راز و جرگالن، اهمیت و ضرورت توجه به پرورش کرم ابریشم و نوغانداري بـا  
ي قالی بافی به دلیل نگـاه فرهنگـی مـردم،    هاتوجه به سابقه طوالنی تولید ابریشم و فعالیت
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خرید یک جعبه تخم ( ي توت، عدم نیاز به سرمایه اولیه زیادهاوجود درخت زود بازده بودن،
ریال)، زمان پرورش معموال ًدر اوقات بیکاري، درآمد متوسط هر جعبـه بـین    75000نوغان 

ي بخـش کشـاورزي از سـود    هـا میلیون ریال بوده که در مقایسه با دیگـر فعالیـت   15تا 12
در ایـن رشـته در مقایسـه بـا پـاره اي از فعالیتهـاي        سرمایه گـذاري . باالیی برخوردار است

 کشـت تـوت در کنـار انهـار، آبراههـا،      . باشـد تولیدي کمتر و بازگشت سـرمایه سـریعتر مـی   
مسیلها، حاشیه روستاها، اطراف مزارع، به صورت تـک درخـت یـا مجتمـع و تحـت شـرایط       

ي یـران درمنطقـه  امروزه خالصـترین اسـبهاي تـرکمن ا   . مختلف آب و خاك عملی می باشد
 توان یافت که بیشترین جمعیت ایـن اسـب را دارا  می جرگالن ازتوابع استان خراسان شمالی

 توان به موارد زیر خالصه کرد:می به طور کل اهمیت اقتصادي اسب را. باشدمی
حفظ اسب به عنوان ذخایر ژنتیکی و سرمایه ملی جهت امکان پذیر شدن  -1

 ي تحقیقاتیهافعالیت
 هره گیري در زمینه ورزش و تفریحات سالمب -2
 ارز آوري با صادرات اسب -3
 . گرددمی شغل ایجاد 2تا  1جدید، به ازاي هر یک اسب بین  مشاغلایجاد اشتغال و  -4
 مرزداري)( استفاده در تامین امنیت ملی -5
 . . . استفاده در کشاورزي و عشایر و  -6
 دارند یلیون قیمتم 35تا  15ي قابل فروش از هااسب -7

ونگهداري اسب در منطقه خصوصاً اقوام ترکمن ریشه  پرورشهمانطورکه عنوان شد 
، کشتی و اسب سواري هاتاریخی و فرهنگی دارد به طور مثال در مراسمات عروسی و جشن

سر اسب اصیل در  650در حال حاضر حدود . باشدمی مهم مهمانان سرگرمیدو تفریح و 
  .منطقه وجود دارد

ي پرورش زنبور عسل، تولید فرش دورو ابریشمی، هابنابراین عالوه بر موارد فوق، فعالیت
 هاهمه این فعالیت. بافت قالیچه و گلیم و جاجیم نیز نقش ویژه اي در اقتصاد محلی دارد

کارکردي نظام فضایی است که -ي ساختارهاکارکردي و ویژگی-در سایه پویش ساختاري
در پایان شایان ذکر است . عنوان هویت و تعلق ناحیه شکل گرفته است طی سالیان دراز به

را حمایت و  هاي روستایی، الزامی است که این فعالیتهاکه براي پایداري سکوتگاه
کارکردي، پایداري نظام -ساماندهی کرد تا در اثر توانمندسازي و پویش دایمی ساختار

 . فضایی همیشگی بماند
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هاي روستایی در مواریث یخچالی کواترنر با تاکید تحلیل شکل گیري سکونتگاه
 1) فارس استانمطالعه موردي حوضه صفاشهر( هاي یخچالیبر معبر

 2زادهمحمد مهدي تقیدکتر 

 چکیده: 
هاي جهانی، یاسهاي محیطی در مقکنترل تغییرات و تعادل بخشی به سیستم

 .گردداي و ناحیه اي از مهمترین اهداف جغرافیاي کاربردي محسوب میمنطقه
به عنوان یک علم بین رشته اي با موقعیت خود در زیرمجموعه  ژئومورفولوژي کاربردي نیز

هایی را مورد توجه قرار می دهد که بر اساس آن متعادل جغرافیاي طبیعی و جغرافیا معیار
ها بر شمرده هاي انسانی از مهمترین اولویتها به عنوان بسترکلیه فعالیترمساختن لندف

در شکل یابی و پردازش نهایی سطوح ظاهري زمین، کواترنر علیرغم دوره کوتاه . می شوند
در واقع دوران . خود سهم عمده اي را در آراستگی بسترهاي اخیر بر عهده داشته است

هایی است که بر سرنوشت چند میلیارد ساله زمین خدادچهارم زمین شناسی وارث تمامی ر
هاي طبیعی و ظهور انسان به عنوان دو رویداد عملکرد گسترده یخچال. حادث شده است

هرچند در بسیاري از مناطق بدلیل تغییرات . اساسی از وجوه بارز کواترنر محسوب می گردد
این واقعیت انکار ناپذیري است که آثار  اقلیمی، یخچالها از جوالن خود باز ایستاده اند، لیکن
ها و امکانات بهره برداري انسانی را تحت و فرمهاي باقیمانده ازآنها در بسیاري از موارد پایگاه

هاي تئوریک ان بر مبناي بدینسان در تحقیق حاضر که پایه. تاثیر خود قرار داده است
هاي محیطی بنیاد نهاده محدودیت ها وهاي ارضی به منظور استنباط قابلیتتحلیل سیستم

شده، روابط انسان با لند فرمهاي حاصل از رفتارهاي حرکتی یخ و یخچال در منطقه 
متر به چالش کشیده شده  2488صفاشهر در ضلع شمالی استان فارس با ارتفاع متوسط 

درجه کمتر از  8تحلیل پیشینه اقلیمی این منطقه نشان می دهد که دماي عصر یخ . است
میلی متر  318متوسط ساالنه حال حاضر بوده و میزان بارش نیز تا حد دو برابر  3/10

متري آن می  2500بنابر این حداقل سطوح باالتر از . هاي فعلی افزایش داشته استریزش
. هاي متمادي باشدهاي گسترده یخ و برف در طی زمانمتحمل انباشتگیاند توانسته

                                                 
 ق به دکتر عباس سعیدي استهاي احتمالی این پژوهش متعلارزش -1
 استادیار دانشگاه پیام نور -2
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شده مخروط  بریدهمعبر یخچالی، سطوح بشدت  5رگ، سیرك کوچک و بز 94شناسایی 
ها به همراه مستنداتی که از گرانولومتري رسوبات بدست آمده، از مهمترین مظاهر افکنه

هاي معابر یخچالی در مسیر. چنین نوساناتی دراقلیم دیرینه صفاشهر محسوب می گردند
تعلق به مرحله بین یخچالی بستر مارنی یک دریاچه فروپاشیده ماند حرکتی خود توانسته

کیلومتر  787میندل و گونز را بریده و علیرغم بازدارندگی سطح رسوبی مارنی با مساحت 
هاي کشاورزي و استقرار مربع جهت دستیابی به منابع آب، بستر مناسبی را جهت فعالیت

گ زراعی و این معابر در حال حاضر به عنوان بستر بنیادهاي بزر. ها فراهم آورندسکونت گاه
ها با درصد از سکونتگاه 63حیات اقتصادي. ساختار سکونتگاهی صفاشهر محسوب می شوند

درصد از جمعیت این حوضه کامال وابسته به جنس و فرم بسترهایی می  42در برداشتن 
آنالیز . باشد که زیر ساخت اولیه آن توسط روندهاي سایشی یخ در کواترنر فراهم شده است

پروفیل خاك به همراه ارزیابی مشخصات فرمها  9سطحی، تشریح  نمونه رسوب 30
مساحی سطوح . هاي متفاوت سطوح ارضی را از لحاظ بهره برداري مشخص می سازدقابلیت

هاي ارضی قابل بهره برداري نشانگر این نکته اساسی است که زراعی صفاشهر در واحد
معابر یخچالی مجموعه اي از  هاي ناشی از تنوع فرم و جنس بخصوص در سطحناتعادلی
شکل رایج این مناسبات شامل . هاي مناسبات بهره برداري را بدنبال داشته استآشفتگی

زارع، بایر  3848قطعه زراعی در قلمرو مالکیت  25289پراکندگی شدید قطعات زراعی در 
ضی دشت ماندن اراضی قابل کشت، بهره برداري بی رویه از منابع آب زیرزمینی در واحد ار

شرایط فوق . است انسانیهاي آبرفتی و درمجموع تشدید عدم تعادل موجود توسط فعالیت
هایی همچون مهاجرت و اجتماعی موجود منتقل شده و پیامد -هاي اقتصاديبه سیستم

کنترل منابع آب سطحی، . رشد منفی جمعیت در پاره اي از روستاها را بدنبال داشته است
بهره برداري از منابع آب، تسطیح اراضی و تغییرات اساسی در هاي تغییر در سیستم

مناسبات مالکیت به همراه باال بردن سطح دانش فنی جامعه زراعی موجود از مهمترین 
اي صفاشهر در جهت تعادل بخشی به مناسبات انسان و الزامات توسعه و عمران منطقه

نخستین اولویت کنترل تغییرات در  عنوانسطح نامتعادل معابر یخچالی به . محیط می باشد
 . جهت تعادل بخشی منطقه اي در نظر گرفته شده است

 حوضه صفاشهر، مواریث یخچالی، لندفرم، کواترنر، سکونتگاه :هاکلید واژه
 : مقدمه

پیدایش سطوح خارجی زمین در گذشته و حال به مجموعه گسترده اي از عوامل 
، شیب وتوپوگرافی و هاناسی وخصوصیات سنگزا وابسته است که ساختمان زمین ششکل
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در . )84: 1372رهنمایی،( زیستی از مهمترین آنها محسوب می گردند– نیز عوامل اقلیمی
پهنه ایران زمین نیز نقش عوامل یاد شده به خوبی  ژئومورفیک ارزشیابی چشم انداز کلی

را می توان  ي تکاملی سطوح ظاهري ایرانهامشخص بوده و نحوه شکل گیري و روند
شامل استقرار سرزمین ایران در بخش  یی دانست که مهمترین آنهاهاوابسته به مکانیزم

)، 1355:8نبوي،( اي که توسط کمربند چین خورده آلپی سامان داده شدهمحدوده میانی
اي این منطقه در قلب کمربند بیابانی نیمکره شمالی، که در نتیجه آن موقعیت خاص سیاره

ي ژئومورفیک متاثر از هاي حال حاضر رامی توان به روندهابسیاري از فرم گیريشکل
ي برودتی و ها)، حاکمیت حلقه22: 1381زمردیان،( حاکمیت اقلیم خشک و بیابانی دانست

ي ایران مرکزي کشیده هاهایی که در خالل دوران چهارم گاه تا کرانهشکل گیري یخچال
حضور حداقل بیست گسل اصلی در . )122: 1383رامشت و شوشتري زاده،( شده اند

)، که بعضا باامتداد در یک مجموعه 156: 1370درویش زاده ،( ساختمان زمین ایران
 سیستمی پیشینه اي تا حد کوهزایی کاتانگایی مربوط به پرکامبرین را نشان می دهند

نوب شرقی تیپو لوژي ناهمواریها و امتدادهاي شمال غربی، ج. )37: 1374جداري عیوضی،(
هم به عنوان سیستمهاي  در مسیر زاگرسی و جهت غربی شرقی در فرم شناسی البرزي

ي هاي رو به باد و باد پناهی و هم به صورت دیوارههاموثر بر تغییرات حجم بارش در دامنه
ي هاو همچنین سري )24: 1375علیجانی،( اي که نوع بارش را تعیین می کنندافراشته

افیولیت  ي درونی و بیرونی، شیلها،هاات کربناته، ماسه سنگها، آذرینرسوب متناوبی از
زمردیان ( مالنژها،تبخیریهابه همراه رسوبات عمدتا بادرفتی، آبرفتی و یخرفتی کواترنر

)و همچنین انسان به عنوان یک عامل طبیعی و مهمترین عامل شکل ساز و 48-43: 1381،
حاصل نهایی تمامی این روندها ظهور لند . باشدیا تغییر دهنده فرمها در حال حاضرمی 

مخروط . گرددمی ي انسانی محسوبهافرمهایی است که بعنوان بستر و زیر ساخت فعالیت
و معابر یخچالی هر کدام به  هاي آبرفتی، دشتهاي سیالبی، دلتاها سیركها، پادگانههاافکنه

تواند نقش می جنس آنها گردندکه موقعیت مکانی و ماهیتمی عنوان اشکالی محسوب
بدینسان پرداختن به . ي انسانی داشته باشدهاعمده اي در تعیین نوع و درجه بهره برداري

از جذاب ترین موضوعات در قلمرو  تواندمی موضوع لندفرمها در توسعه و آمایش سرزمین
بویژه و مطرح ساختن تاثیر فرمهاي زمین و  در واقع طرح مساله. جغرافیاي انسانی باشد

آنچه که در تحقیق اخیرتحت عنوان تاثیر مواریث و بویژه معابر یخچالی برمبناي تعیین 
تواند می و شرایط بهره برداري از آنها بدان پرداخته شده است هاگاهسکونت هویت مکانی

 . طرحی نو در قلمرو مطالعات میان رشته اي جغرافیا در ایران باشد
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 تحقیق:مبانی نظري و معرفت شناسی  

میلیارد ساله زمین هرچند بر اساس اعالم کنگره بین المللی  5/4در ردیابی تاریخ کهن 
میلیارد سال براي کواترنر در نظر گرفته  6/1)سن 734: 1370درویش زاده، ( علوم زمین

شده و در نهایت با اضافه کردن اشکوب پایینی ویال فرانشین به این دوره رقم اخیر را تا مرز 
)،لیکن ارزیابی تحوالت تاریخ 26: 1382صادقی، ( توان گسترش دادمی لیون سالمی 5/2

ي تکاملی هاکه سهم کواترنر در پردازش مظاهر و چشم انداز دهدمی طبیعی زمین نشان
زمین چه به صورت آرایش نهایی و صور فرمیک و چه به شکل ترسیم سیماي حیاتی در 

در . تمند تر از سایر دورانهاي زمین شناسی استي گیاهی و جانوري بسیار قدرهامجموعه
ي مختلف را به هابین رخدادهاي این دوره آنچه که بیش از همه ذهنیت محققین رشته

خود معطوف داشته، بروز دو رخداد عمده یعنی ظهور انسان و عملکرد یخچالهاي طبیعی 
تحت عنوان  رگاهي کواترنهاچهارم در تحلیل و به همین دلیل است که از دوران. است

با وجود اینکه گستردگی . شودمی دوران انسان زیست و نیز عصر حاکمیت یخچالها یاد
درصد از سطح  32ي متاثر از رفتار یخچالی تا پیش از ده هزار سال گذشته حداقل هاپهنه

درصد از پوشش زمین در  10گرفته است و این پهنه در حال حاضر تنها می زمین را در بر
) لیکن به دلیل حضور 159: 2004، ناگل( شودمی ي قطبی را شاملهاات و پهنهارتفاع

تراسها و بسترهاي  ي یخچالی،ها،درههابسیاري از مواریث عصر استیالي یخ از جمله سیرك
و آثار  هاي دوران سرد و بارانی و بسیاري شواهد دیگر، ردیابی مسیرهاباقیمانده از دریاچه

رمهاي زمین حداقل در بین ژئومورفولوژیستها همواره از جالب ترین و یخ در تاریخ تکوین ف
جذابیت بیشتر تحلیل قلمروهاي . در عین حال بحث برانگیزترین موضوعات بوده است

ي حال حاضر انسان در فرمهاي حاصل از هاشودکه فعالیتمی یخچالی کواترنر زمانی آشکار
و بعنوان چشم اندازهایی که بستر  کندو کاوهاي یخ و یخچال به چالش کشیده شده

قطعا حضور انسان به . دهند مورد ارزیابی قرار گیرندمی ها تشکیلبنیادین آنها را پالئوفرم
 عنوان مهمترین پدیده شکل دهنده، مخرب و یادگرساز سطوح ارضی زمین در دوران چهارم

د انسانی درپهنه گیتی، ارزیابی نحوه عملکر. فوق اضافه شود يهابه مجموعه نیز می بایستی
عامل تغییر دهنده چهره زمین،  بدرستی نشان می دهد که انسان به عنوان قدرتمندترین

بدنبال اهداف بهره برداري خود از محیط به ایجاد تغییرات عمده فرمیکی دست زده است 
. در طول هزاران سال پویش خود هرگز توانایی انجام آن را نداشته اند آب که یخ و باد و

انسان در پهنه عملکردي خود و دستیازي به امکانات زمین قبل از هر چیز با اشکال 
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ناهمواري و فرمهایی رو بروخواهد بود که در قلمرو دانش ژئومورفولوژي قابل تحلیل و 
جهت تحلیل اشکال زمین قطعا سنجش رابطه بین فرم و فرایند به . باشندمی سنجش

در . گرددمی فته شده و از اساسی ترین نکات محسوبعنوان یک بنیاد فکري در نظر گر
تحلیل کهن فرمهاي یخچالی از مهمترین مباحث تئوریک تاکید بر حضور فرمهایی است که 
به هیچ عنوان شرایط و فرایندهاي حاکم در حال حاضر قادر به آرایش و چهره پردازي آنها 

ي هاعدم تعادل که از تکیه گاهبدینسان تاکید بر مفاهیم بنیادین تعادل و . نمی باشند
تواند نوعی از عدم تعادل در فرمهاو فرایندها را به چالش می فکري پژوهش حال حاضر است

ي تقابل انسان و محیط در هابکشد که اثرات آن قادر خواهد بود به سرعت به شیوه
ریث مواي تحلیل هااز مهمترین جذابیت. چارچوب مکانی لند فرمهاي یخچالی منجر شود

ي موجود در این ها، ارزیابی ناتعادلیي انسانیهایخچالی و تاثیر آن بر سکونت گاه
ي مکان گزینی، بهره برداري از زمین و استقرار هاتواند به سرعت بر شیوهمی فرمهااست که

 . ي کشاورزي منتقلشودهاي مربوط به فعالیتهاسکونتگاهها بویژه در قلمرو
 پیشینه تحقیق

ي جغرافیایی و بویژه در قلمرو جغرافیاي روستایی همواره یکی از مهمترین هادرتحلیل
ي فکري جغرافیدانان این بوده است که چرا یک محل به عنوان سکونتگاه انتخاب هادغدغه

ي محیط طبیعی پاسخ به این پرسش که کدامین عامل یا هاشده و حداقل از دیدگاه تحلیل
همواره ذهنیت اند بر عهده داشته هامکانی سکونتگاه عوامل نقش اساسی را تعیین هویت

ها اساسا به استنباط از مفهوم طرح این پرسش. جغرافیدانان را به خود معطوف داشته است
در تعریفی روشن و آشکار چشم انداز حاصلی از کنش متقابل . گرددمی چشم انداز باز

ین است که در آن دو دسته عوامل انسانی در یک بافت مکانی مع -نیروهاي گوناگون طبیعی
، شبکه هاو غیر زنده همانند اقلیم، ناهمواري زنده یا آلی مانند گیاهان، جانوران وحتی انسان

بدینسان در قلمرو مطالعات . )5: 1389سعیدي،( پردازندمی آبها و نظایر به تقابل با یکدیگر
ترده اي جهت شناخت تاثیر جغرافیایی و بویژه جغرافیاي طبیعی از دیرباز تالشهاي گس

عوامل و نیروهاي محیط طبیعی بر نحوه شکل یابی چشم اندازهاي انسانی نظیر مکان یابی 
و روستاها، یسترهاي بهره برداري از اراضی کشاورزي، تاسیسات صنعتی و حتی  هاشهر

در . صورت گرفته است تاثیر عوامل محیط طبیعی برادراك انسانی و فضاي فرهنگی
ي اخیر شامل مجموعه اي از تحقیقات در قلمرو تعیین نقش هاژئومورفولوژي کوششقلمرو 

ي آبرفتی در هابر مکان گزینی شهرها و روستاها، ارزیابی تاثیر پادگانه هامخروط افکنه
نقش ، ي میان کوهی بر ساماندهی موقعیت شهرهاهاتعیین هویت مکانی شهرها، تاثیر دشت
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و روستاها و حتی برقراري روابط فرهنگی متاثر از  هایجاد شهرآب و شبکه هیدرولیکی در ا
آن و همچنین تاثیر آوردها و رسوبات یخچالی در ارزیابی خسارات ناشی از سیالب بر پیکره 

هر چند در این میان در ردیابی سوابق تحقیق . ي شهري و روستایی بوده استهاسکونتگاه
 مشاهده هاقدیمی بر تعیین موقعیت سکونتگاه آثار پراکنده اي نیز از تاثیر یخچالهاي

در پیشانی ذوب یخ یا منطقه یخ ذوبان اشاره  هاشود که در آن تنها به استقرار سکونتگاهمی
ي انسانی هاي قابل ذکري ازبررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی بر زیستگاههانمونه. شده است

 1ات اقلیمی دوران چهارم توسط رایتشامل تحقیقات مربوط به بررسی آثار انسانی و تغییر
)ارزیابی واکنشهاي انسانی در مقابل 1977( 3)وان زیست1980( 2) و ویتافینزي1963(

درآثار مکتوب جغرافیدانان . می باشد )2004( تغییرات سطح خلیج فارس توسط هورتون
به  هااهایرانی نیز ردپاهاي مشهودي از بررسی تاثیر عوامل طبیعی در روند تکوین سکونتگ

)احمد 1358( رجبی )1350( توان به مطالعات حریریانمی خورد که از آن جملهمی چشم
انتظاري ( ) اشاره داشت1351( عطارها )1349( معتمد درخصوص آثار انسانی دره فهرج

) به عنوان مثال ضیاء توانا معتقد است که در 80: 1392نجف آبادي و همکاران، 
تابع همان روندي است که در خوزستان شاهد آن بوده  هاانهمون جابجایی رودخهاحاشیه

. )1379ضیاء توانا، ( کندمیرا در این ارتباط تایید هاي افقی سکونتگاههاایم و جابجایی
 هاي قابل ذکر دیگري از تاثیرمستقیم عامل ژئومورفولوژي بر شکل یابی سکونت گاههانمونه

) نقش 85: 1389عنابستانی، ( هاخروط افکنهدر م هاشامل سنجش پایداري سکونت گاه
 )1394حمیدیان و سایرین، ( ي آبرفتی در انتخاب محل روستاهاي الرستانهاپادگانه

 ي میان کوهی منطقه سنقر کلیاییهاي ساسانی در دشتهاتحلیل الگوي استقرار محوطه
سیماي فضایی ي آبرفتی در ترسیم هاترسیم نقش پادگانه )1394ساریخانی و همکاران، (

در زمینه ارزیابی یخچالهاي پلئیستوسن . باشدمی و نظایر آن )1371، رامشت( اصفهان
و 1عمده تحقیقات شامل تالشهاي انجام شده از دوقرن پیش به این سو مربوط به پلی فایر

. ) است9: 2002منزایس،( )1837( 4و بخصوص آگاسیس )1821( 3) ونتس1802(2پرادین
در 5ن عمدتا از آخرین دهه قرن نوزدهم با کارهاي ژاك دو مورگان یخچال شناسی ایرا

                                                 
1  -  J. Playfair 
2  -  J. perradin 
3  - I. Ventz 
4 - -  Agassis 
5- J. Morgan- 
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در زردکوه ادامه 2در البرز، دزیو1نس بوبکها)و پس از آن توسط1890( اشتران کوه آغاز شد
نیز با ردیابی یخچالهاي مناطق خشکعالقه  5و شوایتزر 4، کوهله3گه درنهایافت هر چند

ي اخیر هادر دهه. )73: 1374جداري عیوضی، ( .مندي خود را به این موضوع نشان دادند
نیز ضمن پذیرش مفاهیم بنیادین یخچال شناسی، در مناطق مختلف ایران همچون زفره 

، رامشت و شوشتري( اصفهان، دشت نمدان استان فارس، زردکوه بختیاري، کرمان، یزد
جهت  گامهاي موثري )1388تقی زاده، ( )و همچنین صفاشهر استان فارس73: 1383

بدینسان با استناد به . شناخت یخچالهاي کهن و مواریث فرمیک آن برداشته شده است
ي فعلی ایران، این احجام هامدارك یاد شده هر چند در ردیابی سطوح تحت اشغال یخچال

)لیکن بدلیل 31: 1988فریگنو،( دهندمی کیلومتر مربع از سطح ایران را پوشش 20تنها 
ن در عصر یخبندان و پلئیستوسن سطوح وسیعی از فالت ایران بویژه برودتهاي اقلیمی ایرا

در نواحی شمال،غرب و حتی نواحی ایران مرکزي تحت استیالي یخ و یخچال قرار گرفته و 
مواریث فرمیک آن تا حد زیادي توانسته است در ترسیم بستر چشم اندازهاي جغرافیایی 

 . ایران موثر واقع شود
  هدف و فرضیات پژوهش:

هدف پژوهش حاضر پایش پالئوکلیماي حوضه صفاشهر در عصر یخبندان و ردیابی آثار 
ارزیابی میزان ونحوه . این فرایند بر شکل یابی مواریث فرمیک، بویژه معابر یخچالی است

بویژه در بخش روستایی از دیگر  هاتاثیر گذاري این معابر بر پایگاه مکانی تشکیل سکونتگاه
با  استوار گردیده که هالذا پژوهش حاضر بر این پیش فرض. ر استاهداف تحقیق حاض

حاکمیت شرایط اقلیمی به مراتب سردتر و مرطوب تر در پلئیستوسن در مقایسه با اقلیم 
حال حاضر،چهره زمین به گونه اي آرایش و پردازش شده که فرمهاي حاصل از آن به هیچ 

فرض دیگر تحقیق بر این مبنا . مخوانی ندارندساز تطابق و هعنوان با فرایندهاي جاري فرم
ها و بویژه معابر یخچالی شکل یافته تحت تاثیر حاکمیت شرایط استوار گردیده که پالئوفرم

سرد ترو مرطوب تر از عهد حاضر در پلئیستوسن بیشترین تاثیر را بر نحوه استقرار سکونت 
و استنباط صحیح نسبت به ماهیت ژنز و تعیین هویت مکانی آنها دارند و بدون ادراك  هاگاه

                                                 
1  -  Bobek 
2  -  Dezio 
3  -  Hagedorn  
4  - kuhle 
5  - Schueitzer 
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و فرم این پالئوفرمها و لحاظ قرار دادن منفرد شرایط فرمساز فعلی، برنامه ریزي فضایی و 
 . آمایش حوضه صفاشهر از مقبولیت و مطلوبیت قابل مالحظه اي بر خوردار نخواهد بود

 روش شناسی تحقیق
ی و تحلیلی است و از روش پژوهش انجام گرفته بر مبناي روشهاي مشاهده اي ،کم

ي ارضی در ژئومورفولوژي که هماهنگی مناسبی را با مطالعات تعیین هاتحلیل سیستم
. هویت مکانی و آمایش سرزمین داردبه عنوان متدولوژي تحقیق حاضر استفاده شده است

منطقه با استناد به عکسهاي  شیوه انجام تحقیق به گونه اي است که پس ازشناسایی اولیه
ي توپوگرافی کنترل زمینی واحدهاي ژئومرفیک بر روي هاو نقشه ايوایی،تصاویر ماهوارهه

زمین انجام گرفته و پس از دسته بندي واحدها اقدام به شناسایی دقیق آنها از طریق 
آثار بجاي مانده از مواریث و کهن فرمهاي . ي تصویري و عملیات صحرایی گردیدهاسنجش

تصاویر ماهواره اي و ، ي زمین شناسیهانقشه، ي توپوگرافیهاقشهیخچالی با استناد به ن
مورد پردازش و تجزیه  GISعکسهاي هوایی ردیابی شده و سپس در محیط نرم افزاري

جهت شناخت اقلیم و مقایسه آن با پالئو کلیماي منطقه ابتدا . وتحلیل نهایی قرار گرفت
شبکه باران سنجی استخراج و پس از ي سینوپتیک، کلیماتولوژي و هااطالعات ایستگاه

تشخیص شرایط دمایی و بارشی حال حاضر از موقعیت آثار سیرکهاي یخچالی جهت تعیین 
تجزیه و . مرزهاي دمایی زیر صفر در پلئیستوسن با استناد به روش رایت بهره برداري شد

انجام  MiniTabو همچنینSplus2000ي اقلیمی با استفاده از نرم افزار  هاتحلیل داده
ي همدما و همبارش حال و گذشته انتخاب و هاجهت ترسیم نقشه surferشده و نرم افزار

مطالعات رسوب سنجی و گرانولومتري در منطقه مورد مطالعه با . مورد استفاده قرار گرفت
نمونه رسوب انجام گرفته و جهت کنترل بافت خاك تا عمق دو متري  30برداشت مستقیم 

رفت تحت می پروفیل خاك در مناطق مختلفی از حوضه شد که گمان 10اقدام به حفر 
جهت تکمیل اطالعات . تاثیر رسوب گذاري آوردهاي یخچالی، بافت متفاوتی داشته باشند

در حوضه صفاشهر استخراج و پس از  هاتحقیق، نتایج حاصل از برداشت حدود مالکیت
تجزیه و . ر ماهواره اي تطبیق داده شدي مربوطه با تصاویهاپردازش و تحلیل و ترسم نقشه

تحلیل شبکه سکونت گاهی با استناد به اسناد جمعیتی مرکز آمار ایران، مشاهدات مستقیم، 
با تصاویر ماهواره اي و نهایتا DGNرقومیي حاصل از پردازش فایلهاي هاتطبیق نقشه

ته و نهایتا موقعیت نجام پذیرفا GISي حاصله در محیط نرم افزاري هاترسیم و تحلیل نقشه
و نقش معابر یخچالی بعنوان  با استناد به مشاهدات منطقه اي تعیین هامکانی سکونتگاه

 . مورد ارزیابی قرارگرفت هانیرومند ترین لند فرمهاي تعیین کننده هویت مکانی سکونت گاه
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش:
43 '7"ي جغرافیایی شرقیهاحوضه صفاشهر در حدفاصل طول
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 ي زمین شناسی و رسوب شناسی:هاپی ساخت
حوضه آبی صفاشهر در کالن سیستمهاي زمین ساختی زاگرس مرتفع و سنندج 

گسل عمیق زاگرس با عبور از میانه حوضه آن را به دو بخش . سیرجان قرار گرفته است
ر خصوص تکتونیک و پیدایش بندي نظریات مختلف دبراساس جمع. تقسیم نموده است

رسد که فاز فشاري پس از میوسن آغازگر تحوالت بزرگی باشد می دشتهاي ایران، به نظر
حاصل تموج و فشار وارد آمده این است که در میان سنگهایی که . که هنوز هم ادامه دارد

ي متحد المرکز یا مخروطی بوجود آمده هامقاومتشان مناسب چین خوردن است چین
 و به صورت ساختارهاي طویلی در کندمیدر این مرحله زاگرس آغاز به چین خوردن. است
 صفحات محوري آنها مارپیچ وار تاب. جنوب شرقی دارد -آید که محورهاي شمالغربیمی
 طاقدیس ناودیسی در هارفته بصورت ساختمان هم خورد، ساختارها تموج یافته و رويمی
. باز دارد و تارك و ژرفناي آنها به صورت زین در آمده استي هاآید که حالت زیگموئیدمی

سازندکه بنیادهاي تکتونیکی می و دشتهایی را ها، نشیبهاطاقدیسها فرازها و ناودیس
دشتهایی نظیر صفاشهر حاصل آن است از این ساختارها در ادبیات ژئومورفولوژیک تحت 

پیدایش اسکلت بنیادین دشت صفاشهر  بنابراین با. شودمی عنوان دشتهاي میان کوهی یاد
رسوبات . در میوسن و تموج رسو باتی که قبل از آندر یک دریاي عمیق ته نشین شده اند

یابند که بتدریج بر می مدرن دریاچه اي، یخچالی و نهایتا رودخانه اي فرصت کافی را بدست
 . بستر صفاشهر تهنشست کرده و سرنوشت رسوبی آن را رقم بزنند

 راست نقشه ژئومورفولوژي حوضه صفاشهر -2شکل 
 چپ نقشه سنگ شناسی و رسوب شناسی حوضه
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 ژئومورفولوژیک حوضه صفاشهر: يهاتکیه گاه

بنیاد فکري پژوهش اخیر در مبحث شکل شناسی زمین استفاده از یک روش سلسه 
یب بر این اساس پیکره ژئومورفولوژیک منطقه در نخستین گام به ترت. مراتبی است

آنچه . شودمی زمین نما و لندفرم تقسیم -منظر -گستردگی پهنه به واحدهاي چشم انداز
بخشد تاکید بر فرمها و توجه می و به آن هویت کندمی ماهیت علم ژئومورفولوژي را تعیین

بنابراین ادراك . گردندمی آن بر اصول موضوعه اي است که در قالب نقطه، خط و سطح بیان
: 1384رامشت، ( ل زمین چیزي جز نگاه ترکیبی و بیان این عناصر نیستفرمها و اشکا

سازند و ترکیب خطوط می )بنابر این همانگونه که حرکت پیوسته نقاط، خطوط را10
سازند در واقع واحدهاي ژئومورفولوژیک نیز چیزي جز نقاط مانند می سطوح را نمایان

و شاید این مفهوم را بتوان به . تها نیستو سطوح نظیر دش ها، خطوط همچون آبراهههاقله
نیز تعمیم داد و به تعریف واضح و آشکاري در خصوص  ي فکري جغرافیاي انسانیهاقالب

اشکال نقطه اي، خطی و سطحی بهره برداري و اشغال زمین در قلمرو تفسیر چشم اندازها 
افت بهم پیچیده در نخستین سطح تحلیل فرمها، چشم انداز کلی صفاشهر شامل ب. پرداخت

سطوح ( و متراکمی از مناظر تکتونیکی وابسته به کالن سیستم چین خورده زاگرس
سطوح محدب)و ( سطوح مستوي) واحدهاي مخروط افکنه اي( آکاردئونی)دشت صفاشهر

 . باشدمی) سطوح مقعر( گالسیها
صفاشهر در مرحله نخست جزئی از کالن سیستم چین خورده  چشم اندازسیستم 

ناودیسی به عنوان وجه  ˚در این سیستم هرچند ساختمانهاي طاقدیس . باشدمی سزاگر
شود که می مشاهده هاشود، لیکن تفاوتهاي آشکاري نیز بین چینمی غالب برشمرده

در نهایت تقابل این جنس و . شودمی مربوط هااساسابه میزان فشار وارد آمده و جنس الیه
ي متفاوت ظاهر شده و سپس هاآورده که در حد و اندازه فرایند اسکلت دشتهایی را فراهم
در حالت اخیر دشت صفاشهر منطبق بر یک . شوندمی توسط روندهاي جاري تنسیق

ناودیس است که توسط طاقدیسهاي گند بویی و مشکان در بخش غربی و و ساریخانی در 
اسیون و همچنین پس از چین خوردگی اولیه، ادامه روندهاي تکتونیز. شودمی شرق محاط

 دوران سرد و انجماد عملکردفرایندهاي وابسته به مورفودینامیزم و بویژه نوسانات اقلیمی
مهمترین تاثیر را بر آرایش منطقه  کاتا گلیشیال)( آناگلیشیال) ودوران گرم و ذوب یخ(

ي فرمیک خود از هامورد مطالعه داشته که حاصل آن مناظري استکه بواسطه ویژگی
در این سشطح از . گیرندمی قرار منظرجدا شده و در دومین سطح تحلیل فرم یا یکدیگر 
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شوند که مشخصات شکل می یی از سطوح محدب، مقعر یا مستوي ظاهرهاتحلیل دسته
به عنوان مثال . گرددمی شناسی آنها تا حدود زیادي بیانگر سرنوشت تکاملی آنها محسوب

دهند و یا می مقعر حاکمیت فرسایش ورقه اي را نشانبا داشتن یک نیمرخ کاو یا  هاگالسی
در خصوص . دهندمی درصد را نشان 2هاي با شیب کمتر از تاینکه سطوح مستوي غالبا دش

یی که باالتر از هاسطوح محدب نیز هرچند در ژئومورفولوژي تمامی عوارض و ناهمواري
گردند لیکن ارزیابی یم به عنوان سطوح محدب محسوب گیرندمی سطح اساس محلی قرار

که شامل روندهاي تکتونیزاسیون و دهدمی ژنتیک آنها دو فرایند متفاوت را نشان
کمپرسیونیزم سطوح کوهستانی و فرسایش ساختمانی در خصوص سطوح محدبی است که 

در این . قرار دارند هازمین نمادر سومین سطح تحلیل . اندشهرت یافته هابه مخروط افکنه
ي هاشوند که هر چند از لحاظ فرم ممکن است ویژگیمی ابی سطوحی تحلیلرده ارزی

نسبتا مشابه اي داشته باشندلیکن تحلیل محتوایی آنها مشخصات متفاوتی را براي آنها 
 به عنوان مثال هرچند در ارزیابی دشتها، از یازده دشت طبقه بندي شده. سازدمی ظاهر

ا نظیر دشتهاي طغیانی و یخچالی به سطوح ) چندین نوع از آنه12: 1384رامشت ،(
نیازمند ارائه سطح سلسله مراتب دیگري است که از  تفکیک آنها مستوي تعلق دارند، لیکن

که در  هستندزمین نماها فرمهایی به عبارت دیگر . آن تحت عنوان زمین نما یاد می شود
تفاع کمتر از در حوضه صفاشهر هرچند غالب سطوح با ار. سطح جنس تحلیل می شوند

لیکن بدلیل فرایندهاي اقلیمی . درصد می باشند 2متر داراي شیبی کمتر از  2300
آنها منجر شده است اشکال  ي فرمسازي در مسیر تکاملیهامتفاوتی که نهایتا به دگرسانی

پهنه مواج ناشی از حرکت صفحه اي یخ و یا دشت دریاچه اي  متفاوتی نظیر دشت آبرفتی،
 ايو تعریف شده تواند مالك شناخته شدهارزیابی ترازها می، در این سطح. ه اندرا ایجاد کرد

ي تراز به تصویر هاانتقال منحنی. براي تفکیک سطوح مستوي یا دشتها از یکدیگر باشد
ماهواره اي حوضه صفاشهر سینوسهاي بلندي را نشان می دهد که معرف سطوح مواجی 

در مقابل . کواترنر یخ بر روي آنها جوالن داده است است که به احتمال زیاد در فاز سرد
داراي سطوح نسبتا منظمی هستند که نشان دهنده  هادشتهاي دریاچه اي و یا گالسی
هر کدام از این زمین نماها سندي براي بازیابی تاریخ . رسوبگذاري آرام آب می باشند

سطوح آکاردئونی حوضه در مورد . ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه محسوب می گردند
لیکن . صفاشهر نیز هرچند تمامی این سطوح از لحاظ فرمیک وضعیت مشابه اي دارند

ي چین خورده هاسیستم. تفاوتهاي آشکاري از لحاظ جنس در بین آنها قابل مالحظه است
درصد از مساحت کل  25کیلومتر مربع یا در واقع نزدیک به  600صفاشهر در این بخش 



 313بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

ي آهکی هاچرت ي ماسیف ستبر الیه،هابر گرفته و شامل مجموعه اي از آهکحوضه را در 
ي هاي کولی کش تا آهکهاسازند کژدمی، میکاشیست، اسلیت، دولومیت و توفیت

ي متفاوتی از هادر این فرمها دامنه. بید تا سیمکان می باشند کریستالین حد فاصل ده
آنها نیز متفاوت  استعداد یابیبه  قابل مشاهده است که در نهایت ي مختلفهاجنس

ي زمین نماي متفاوت با سایر هاآهکهاي کریستالین نمونه مشخصی از فرم. منجر می شود
حوضه صفاشهر محسوب می گردند که در روند تکوین آنها  زمین نماهاي سیستم آکاردئونی

و به شکل وجود آهکهاي یکپارچه و ریزدانه  تکتونیکو  جنسنقش فعال دو عامل 
همچنین حرکات کمپرسیونی زاگرس که نهایتا باعث دگرگون شدن آهکها و تبدیل آنها به 

بید و  ي زمین شناسی دههاارزیابی نقشه. مشخص است "ي ساختمانی شده کامالهاسنگ
 30بید و سیمکان نشان می دهد که در یک مسیر  سعادت شهر و ردیابی مسیر گسلهاي ده

ي هاکمتردر معرض تعرض سیستم هاوب شرق، این رخسارهکیلومتري از شمال غرب به جن
و بنابراین کمتر دچار شکستگی و خردشدگی شده اند، ضمن اند فعال گسلی منطقه بوده

اینکه حرکات فشاري و تدریجی زاگرس در طول دوران سوم، باعث تغییر در آرایش 
دها شرایطی را فراهم ي کلسیت به صورت بلورین شده و نهایتا مجموعه این فراینهاکانی

. ساخته که امکان بهره برداري از آنها به صورت معادن سنگ ساختمانی را فراهم آورد
کیلومتر مربع از مساحت  28/ 75درصد یا  15/1هرچند این آهکهاي کریستالین تنها 

حوضه را شامل می شوند، لیکن عمیق ترین تاثیرات را بر رفتارهاي اقتصادي حوضه 
یا  فرم ارضیدر چهارمین سطح بررسی هر واحد . ي گذاشته اندصفاشهر بر جا

ي یک هاداراي مشخصات منحصر به فردي است که امتیاز آن را از سایر ژئوفرملندفرم
به عبارت دیگر در واپسین تحلیل ژئوفرمهاي صفاشهر، مجموعه . زمین نما جدا می سازد

سرانجام به یک تک کوه ختم  ي دگرگونی ناحیه ايهاي مربوط به رخسارههازمین نما
ارتفاع و حتی شیب از سایر  که با مشخصات منحصر به فرد خود شامل حجم، شوندمی

 شودها جدا میژئوفرم
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 طبقه بندي سلسله مراتبی سطوح ارضی سیستم حوضه صفاشهر -3شکل 

 
 
 
 
 
 
 

 ضه صفاشهرنقشه ژئومورفولوژي و سطوح ارضی حو -4شکل 

 
 تحلیل روند تکاملی فرمیک حوضه صفاشهر:

ي توپوگرافی، هاي هوایی، بررسی نقشههابه استناد مطالعات میدانی، تفسیر عکس
ي زمین شناسی و گرانولومتري رسوبات،حوضه صفاشهر در کواترنر حداقل هابازنگري نقشه

کواترنر با شناسایی تفسیر سرنوشت صفاشهر در . پنج مرحله تکاملی را طی کرده است
رسوبات نه چندان سخت شده ویال فرانشین که در واقع حد تحتانی کواترنر است و با یخ 

 شودآغازمی ي متوالی ناشی از تغییرات عمده در آب و هواي کره زمین شناختههابندان
سکانس این رسوبات در منطقه مورد مجاورت روستاي . )191: 1373اسدیان، ( شودمی

 . شودمی کیلومتري گردنه کولی کش در مرز شمالی حوضه صفاشهر مشاهده 5گوشتی و 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رسوبات ویال فرانشین و سکانسهاي رسوبی دریاچه اي صفاشهر -5شکل 

 TraseFossilبه همراه آثار فسیلی 

به دلیل فقدان جورشدگی مناسب، به همراه زاویه دار بودن قطعات این رسوبات این 
. یابد که صفاشهر در طلیعه کواترنر یخ و یخچال را تجربه کرده باشدمی یشاحتمال را افزا

 

 5فاز  3فاز  4فاز 1فاز  2فاز 
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ادامه روند . معبر یخچالی گرداب در ضلع شرقی منطقه در مجاورت این رسوبات قرار دارد
شود که به می تکاملی حوضه صفاشهر با شناسایی رسوبات ارغوانی، سبز و سفید رنگی آغاز

، Candona spهمچون  پوستانیي سخت هااستناد شناسایی فسیل
Candonaparareptanas ،Cyprdeistorosa ،Cytheridea Eucypris Virens 
ي جانوران هاآثاري از فسیل. بید) شرح نقشه زمین شناسی ده( سنی معادل کرومرین دارند

کرومرین در واقع . )5شکل( ي سفید و قرمز مشاهده می شودهاگل خوار نیز در مرز الیه
میان یخچالی است که معادل دوره بین یخچالی یارموت در آمریکا و پادگانه یک دوره 

ي خزر در پلئیستوسن میانی براي هاو همچنین باکونین در پادگانه سیسیلین در مدیترانه
به عبارت دیگر کرومرین دوره بین یخبندانهاي گونز و . سن آن در نظر گرفته می شود

مرزهاي آثار فروپاشیده دریاچه بر اساس . )231 :1382معتمد،( گرددمیندل محسوب می
اي و مشاهدات محلی اندازه گیري و برابر با ي زمین شناسی، تصاویر ماهوارههاکنترل نقشه

مورد منطقه بنابر این رسوبات مارنی نزدیک به یک سوم از سطح . کیلومتر مربع است 787
بهره برداري از منابع آب و خاك  از جهت را هامطالعه را پوشش داده و مهمترین محدودیت

 . مربوط به این هیدروفرم فراهم آورده است
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ي زمین شناسی هاانطباق نقشه -رانده شدن مخروط افکنه بر روي رسوبات دریاچه اي -6شکل 
 با تصاویر ماهواره اي

فاز تکاملی کامال وابسته به یک حرکت  سومینفسیر روند تکاملی صفاشهردر ت
نیکی شدیدي است که می توان آن را به فعال شدن گسل دیدگان در منطقه فعلی تکتو

در این فازپیامد یک کاتاستروف دیواره انتهایی . تنگ حنا در محل خروجی فعلی نسبت داد

 فاز دو تشکیل مخروط افکنه

 

 معبر یخچالی 3فاز 

 فاز یک تشکیل دریاچه
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 فروریخته و در نتیجه یک سطح اساس جدید براي سیستم هیدروگرافیک حوضه تعریف
ي دامنه شمالی به هار این مرحله مخروط افکنهکه چگونه د دهدمی نشان 6شکل . شودمی

ي رسوبی مخروط هادر بین الیه. شکل انگشتی بر روي رسوبات مارنی دریاچه اي لغزیده اند
و بخصوص مخروط افکنه کشت محکی، میان الیه اي از رسوبات کربن دار و سیاه  هاافکنه

یمی به سمت فاز گرم واز سر شود که حکایت ازتغییرات کوتاه مدت اقلرنگ نیز مشاهده می
 . باشدمی قبل ازدرگیر شدن صفاشهر با یخ و یخبندان ي بیوستازيهاگرفته شدن فعالیت

 
 
 
 
 
 
 

 ي یخچالی در یالها و ارتفاعات رو به شمال حوضه صفاشهرهاآثار سیرك-7شکل 

 
 

چپ شهر خرمی راست یک  –فرممعابر  و مساکن از هاتبعیت تیپولوژي سکونتگاه-8شکل 
 مسکن قدیمی روستاي قشالق

فاز تکاملی یخ و یخچال به آرایش و چهره پردازي چشم اندازهاي  چهارمیندر 
مجموعه اي از سیرکها، مورنهاي جانبی و کف، سنگهاي مخطط، . ردازدپمی صفاشهر

چندان با حرکات آبهاي ي سطوح موجدار و مهمتر از همه معابري که پی ساخت آنها هاپهنه
جاري سازگاري ندارد از مهمترین مظاهراین حرکات و رفتارهاي یخچالی محسوب می 

ي هانیز آثار گسترده اي از حرکت خطی یخ به صورت دره هادر سطح مخروط افکنه. گردند

 معبر یخچالی

سطح باقیمانده 
 

 خط معبر



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /318

 

 . متر هم می رسد قابل مشاهده است 350موازي که گاه پهناي آنها تا 
 ي او از فرمهاي زمین ختمهااشهر نهایتا به انسان و بهره برداريتفسیر تاریخ طبیعی صف

پس از پایان دوران یخچالی در شروع هولوسن، صفاشهر نهایتا وارد فاز گرم و . شودمی
ردپاهاي عمیقی که یخچالها در جوالن خود بر سینه دشت صفاشهر ایجاد . شودمی خشک

شود و در بارزترین شکل خود به می انیي انسهاکردند، در واپسین تحلیل عرصه فعالیت
ي شهري و روستایی که بشدت هاصورت چشم اندازهاي کشاورزي و پایگاه مکانی سکونتگاه

تاثیر  8شکل . شوندمی کنند ظاهرمی از مناظر فرمیک یخچالی و بخصوص معابر تبعیت
فرم  پذیري عمیق مورفولوژي سکونت گاهی شهر خرمی و مساکن روستاي قشالق را از

 . دهدمی معابر یخچالی نشان
 تحلیل و مقایسه اقلیم عهد حاضر و پالئو کلیماي حوضه صفاشهر:

جهت تجزیه و تحلیل اقلیم حال حاضر حوضه صفاشهر و مقایسه آن با کهن اقلیم عصر 
ي هاو نواحی مجاور آن شامل ایستگاه ایستگاه موجود در منطقه10یخبندان از آمارهاي 

ي کلیماتولوژي قادر آباد و اسفند آباد، هار، اقلید، سوریان،ایستگاهسینوپتیک صفاشه
ي تبخیر سنجی چمیان و مزایجان و باران سنجی مشکان، خنجشت و فنجان هاایستگاه

ایستگاه  7نیزاز آمارهاي دمایی  جهت تحلیل دماي حال حاضر حوضه. استفاده شده است
بطه همبستگی بین ارتفاع و دما نشان می ارزیابی را. استفاده شده است موجود در منطقه

با )=H00602٪-50 /25T( دهد که افت آهنگ دما در منطقه مورد مطالعه از رابطه خطی
به مختصات توپو گرافیک حوضه در نرم  انتقال این رابطه. پیروي می کند=R٪988ضریب

 3/10با دماي متوسط ساالنه برابر  نشان می دهد که دما افزار سرفر و استخراج رقوم
،و حداقل 1/13،حداکثر متوسط دماي محاسبه شده در بخش جنوبی و فرو افتاده برابر با 

بنابراین . درجه سانتیگراد می باشد 2/1 "بل "آن در ارتفاعات شمالی عظمت و کوه
. بیشترین تغییرات دمایی در حوضه صفاشهر از یک مسیر نصف النهاري تبعیت می کند

ي تو پوگرافی هاحوضه صفاشهر، به استناد مدارك ونقشه براي محاسبه دماي گذشته
وهمچنین تصاویر ماهواره اي لندست سیرکهاي موجود در کوهستانهاي اطراف شناسایی 
شده وپس از تعیین موقعیت و ارتفاع آنها، با استفاده از روش رایت شرایط اقلیمی گذشته 

60باز سازي و سپس خط برف دائمی برمبناي سطحی که 
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به عبارت دیگر این ارتفاع مرزي را مشخص می سازد که باالتر از آن یخ . سازدمشخص می
ي استخراج هاانتقال این رقم به مختصات رقومی گره. زدگی دائم وجود داشته است

 کیلومتر مربع از مساحت 382نشان می دهد که  ي توپوگرافیهاشدهارتفاعی در نقشه
ي زیر هاکواترنر تحت استیالي دما منطقه در آخرین دوره یخ بندانکیلومتر مربعی  2498

تحت تاثیر این شرایط حداقل سه سطح برجسته . صفر و در نتیجه یخ دائم بوده است
در شرق و  "ساریخانی"در شمال،  "عظمت"و  "بل "توپوگرافیک منطقه شامل ارتفاعات

متر در سطحی قرار می گیرد که  2960در نواحی باالتر از  در ضلع غربی، "موسی خانی"
سطوح تیره در نقشه دماي عصر ( ي دائم ویژگی مشخص آن به شمار می رودهایخ بندان
رفیع ترین قلل موجود در ارتفاع  در این زمان بر آورد شاخص متوسط دما براي. یخبندان)

ورت در مجا و در فرو افتاده ترین سطح توپوگرافیک منطقه، -4/6متري برابر با 3840
نتایج حاصل از در مجموع . درجه سانتی گراد می باشد 5خروجی حوضه در تنگ حنا 

ارزیابی رقومی نقشه دماي متوسط ساالنه عصریخبندان و مقایسه آن با دماي فعلی نیز 
درجه سانتیگراد و به عبارت دیگر  43/2متوسط دما برابر با  نشان می دهد که در این دوره

 . ر بوده استدرجه کمتر از عهد حاض8
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . چپ) صفاشهر( راست) و دماي عصر یخبندان( مقایسه دماي عهد حاضر -9شکل 
 

 صفر توجه شودبه سطوح دماي زیر
ي موجود در حوضه و نواحی مجاور آن هاپس از ارزیابی اطالعات مربوط به ایستگاه

و بارش در  فاعجهت استخراج نقشه حامل خطوط هم بارش، ابتدا رابطه سنجی بین ارت
با ضریب )=H)263٪+316 - Pانجام شد و معادله  ایستگاه مورد بررسی 10خصوص 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /320

 

نقشه هم بارش حوضه صفاشهر حاصل انتقال این رابطه به . بدست آمد=R٪966همبستگی
 .در نرم افزار سرفر می باشد GRDیک فایل  از طریق ایجاد مختصات ارتفاعی

اوي اطالعات نقطه اي و مرتب ساختن آنها در گره میان یابی شده، ح 8100استخراج
ي میزان، بیانگر این نکته هاتجزیه و تحلیل منحنی نقشه همبارش حوضه صفاشهر به همراه

میلی متر در سال برفراز ارتفاعات شمال غربی  644است که قله اصلی بارشی با دریافت 
بیشترین حجم بارش  و تحت تاثیر سیستم برودتی موجود متر) قرار گرفته3840( منطقه

جامد که نقش عمده اي را در تامین منابع آب دشت صفاشهر بر عهده دارد، در این منطقه 
 در جنوب غربی "موسی خانی "دیگر مناطق قابل توجه بارش شامل ارتفاعات. ریزدفرو می

 در شمال "عظمت "و کوه "کولی کش"متر) و 3440( در شرق "ساریخانی"متر) 3340(
میلی متر که حداقل آن در  318متوسط بارندگی حال حاضر حوضه . باشندمیمتر) 3240(

جهت محاسبه بارش . می باشد میلی متر در سال 215ي جنوبی و شمال شرق تا هاکرانه
ي هم دما و هم بارش فعلی فراخوانی شده و سپس با توجه به هاعصر سرد نیز ابتدا نقشه

به رابطه سنجی بیش از  و نقشه هم بارش فعلینقشه هم دما و داشتن طول و عرض و دما 
درصد و اعمال این رابطه به  98صد نقطه اقدام و پس از مشخص شدن ضریب همبستگی 

مختصات ارتفاعی حوضه، با در نظر گرفتن ثابت بودن رابطه دما و بارش در حال حاضر و 
م بارش و هم دما ي ههاتجزیه و تحلیل نقشه. گذشته به تهیه نقشه بارش گذشته اقدام شد

سرد تر و نیز نشان می دهد که در عصر یخ بندان این منطقه شرایط اقلیمی به مراتب 
رقومی از طریق  يهااز سوي دیگر ارزیابی. از عهد حاضر را تحمل کرده است ترمرطوب

میلی  700میان یابی نقشه هم بارش گذشته نیز نشان می دهدکه ساالنه به طور متوسط
 دامنه تغییرات این ریزشهاي جوي ریخته کهمی در سطح این حوضه فرو ويمتر نزوالت ج

میلی متر در فرو افتاده ترین ضلع  500میلی متر در ارتفاعات شمال غرب تا  1100از 
بنابراین در فاز سرد با وجود . متغیر بوده است متري 2036جنوبی منطقه در ارتفاع

ي شدید ي هابه همراه برو دت ر میزان فعلیبیش ازدو براب ي جوي عمدتا جامد وهاریزش
که در اواخر پلئیستوسن از عوامل عمده کاهش تبخیر و افزایش رطوبت ایران مرکزي به 

کوهستانی  ترین سطوححداقل در برافراشته. )132:1382معتمد،( شمار می رفته است
 ف و نوه یخچالی وتبدیل آن به یخ بر، برف منطقه، تمامی شرایط الزم براي انباشتگی مداوم

در واپسین تحلیل، تدارك مواد اولیه جهت ایجاد فرمهاي منتسب به یخ و یخچال وجود 
 . داشته است
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 چپ) صفاشهر( راست) بارش عصر یخبندان( مقایسه بارش عهد حاضر -10شکل 

 

 مواریث یخچالی حوضه صفاشهر:
اشهر فرمهاي ناشی از عملکرد یخ و یخچال دوران در ارزیابی سطوح ارضی حوضه صف

آثار و شواهد گسترده اي که از طریق بررسی . چهارم یکی از وجوه بارز به شمار می رود 
ي آزمایشگاهی قابل ردیابی هاتصاویر ماهواره اي، نحوه آرایش خطوط تراز و تجزیه و تحلیل
ات یخ به شکل انباشتگی در است، نشان می دهد که در آخرین فاز سرد کواترنر، حرک

به شکل  و یا در سطوح پایین دستی هاو برفخانه هاسطوح مرتفع و تشکیل سیرك
اي و متمرکز مهمترین نقش را در آرایش سیماي ظاهري زمین بر صفحه يهاجابجایی

سرنوشت توپوگرافی یخچالی منطقه مورد مطالعه با انباشتگی برف در . عهده داشته است
آغاز می  هاکوهستانی و تبدیل آن به نوه یخچالی و نهایتا تشکیل برفخانه سطوح مرتفع

ي یخچالی تبدیل به هاکه در اثر سایش با افزایش تراکم یخ و برف در این بسترها. شود
یی از یخ به سمت نواحی پایین دستی جاري می شود که همانند هاسیرك می شوند، توده

فاوت که سرعت این یخ رودها به مراتب کمتر از جریانهاي آبی عمل می کند با این ت
هاي کوهستانی را که در انباشت برف و تبدیل آن به یخبرف، یخچال. ي آبی استهاجریان

ي مختلف مانند هااین حرکتها به صورت. رودها هستند را بوجود می آوردواقع همان یخ
با حرکت آب به . شوندي یخی دیده می هاهاي کوهستانی، جریانهاي یخی و ورقهیخچال

آیدکه بسیاري از این آثار صورت جامد فرمهاي خاصی در سطح پوسته خارجی بوجود می
ي ژئومورفیک شاهد آن هابعد از ذوب یخها باقی می مانند و ما به صورت عوارض و پدیده

یخچالی،  يهابنابر این در ارزیابی سلسله مراتب واحد. )67: 1384رامشت،( هستیم
اولین سطوحی هستند که در آنها یخ و برف الزم جهت بوجود آمدن سایر عوارض ها سیرك

ي توپوگرافی و هااي، نقشهبا استناد به تصاویر ماهواره. فراهم می آید یخ سایشی و انباشتگی
ي کوهستانی صفاشهر شناسایی هاسیرك بر جداره 84آثار  اي در مجموعمشاهدات منطقه
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 مختصات ارتفاعی سیرکهاي یخچالی حوضه صفاشهر موقعیت و -1جدول 

 
 معابر یخچالی صفاشهر شامل کشت محکی، گرداب، سیمکان، عیاقلو و قشالق

مهمترین مواریث یخچالیو نیرومند ترین لندفرمها ي موثر بر ساختار سکونتگاهی و 
در . گردندمی در حال حاضر محسوب انساني بهره برداري از زمین توسط هاسیستم

خستین گام تفسیر چهره زمین، این معابر با یک تغییر آهنگ ناگهانی در آرایش خطوط ن
چنین ناهماهنگی در چینش خطوط . شوندمی تراز و تبدیل آنها به سینوسهاي بلند شناخته

 . گرددمی تراز سندي براي نمایش عدم تعادل در فرمهاي زمین محسوب
 
 
 
 
 
 

  -تصاویر ماهواره اي و موقعیت معبر کشت محکیي تراز با هاتلفیق منحنی -11شکل 

 عدم تعادل فرمیک
ي هادر مجموعه معابر یاد شده، دره کشت محکی به عنوان یک سند مورفیک از ویژگی

حرکات یخچالی را در پیشینه اقلیمی "منحصر به فردي بر خوردار می باشد که مشخصا
متري در پیشانی  2500ارتفاع نقطه شروع این معبر در . حوضه صفاشهر گواهی می دهد

کیلومتري در کنارروستاي  30یال کوهستانی عظمت قرار گرفته و پس از طی یک مسیر 

 
 معبر کشت محکی
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در . آن به تدریج برسینه دشت محو می گردد متري آثار کاوش 2100شهید آباددر ارتفاع 
ط واقع ارتفاع اخیر خط تعادل آب و یخ منطقه مورد مطالعه نیز محسوب می گردد که با خ

. )9شکل ( دماي عصر یخبندان مطابقت دارد درجه سانتیگراد نیز در نقشه هم 5همدماي 
بخش علیاي این معبر رسوبات مخروط افکنه کشت محکی را عمیقا شکافته و بنابراین دوره 

ي هایخچالی می بایستی در آخرین فاز تکاملی حوضه و پس از شکل گیري مخروط افکنه
ي آشکاري است که در هاي بارز معابر یخچالی، تفاوتهایژگیاز و. رخ داده باشد اصلی

یخرودها معموال این قابلیت . شودمی قوسهاي مئاندري آنها در فازهاي سرد و گرم مشاهده
در این صورت . را داردکه تا حد زیادي موانع مسیر خود را بریده و راه خود را هموار سازند

 کالن مئاند رهاییجاي خواهد ماند شامل  آنچه از سیستم حرکتی یخ در فاز سرد بر
خواهد بود که پس از فرو پاشی یخ به عنوان مسیري از پیش تعیین شده در اختیار 

ي هادر کاتا گلیشیال تمامی ورودي. جریانهایی آبی در کاتاگلیشیال قرار خواهند گرفت
یشیال و در هر چند در ابتداي کاتاگل. سیستم صفاشهر دچار تغییرات عمده اي شده است

پاراگلیشیال به واسطه افزایش درجه حرارت محیط سیستم صفاشهر دچار تغییرات عمده 
ي پایین دستی هابخش اي شده و یخهایی که در طول هزاران سال در سطوح مرتفع و حتی

ي بنیان کنی را بر مورفولوژي در هاحوضه ذخیره شده بودند با ذوب سریع خود مگا سیالب
که حتی در مواردي می توانسته است به باز سازي اند تحمیل کرده حال گذار منطقه

یی از دریاچه فرو پاشیده قدیمی منجر شود،لیکن با ادامه کاتاگلیشیال ورودي بارش هابخش
سیستم کاهش یافته و با حاکم شدن فاز حرارتی و افزایش تبخیر،جریانهاي ناچیز آب 

طبیعی است . در این مسیرها حضور داشته اندکه پیش از این اند جانشین یخرودهایی شده
که دراین مرحله آب بتواندهرمسیري را دور بزند و یا وادار به مانور در بسترهاي رسوبی از 

. ي بستر، مسیر آن را منحرف سازدهاپیش تعیین شده خود بشود و یا اینکه ریزشهاي کناره
لغزد و می رهاي قدیمی یخچالیدر حالت اخیر، آب در مسیرهایی مارپیچ وار در بستر معب

خورد و آخرین مرحله از روند تکاملی معبرها را نسبت به زمان اخیر می پیچ و تاب
 . کندمیتفسیر
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 ي سرد و گرمهامقایسه تغییرات مورفیک در معابر قشالق و کشت محکی در فاز -12شکل 
بسترهاي فعلی و مقایسه  -چپي فاز گرم هامقایسه سطح معبر قشالق و مئاند ر -راست

و پیچ و تاب می خورد و آخرین مرحله از روند تکاملی معبرها را فاز سرد دره کشت محکی
 .نسبت به زمان اخیر تفسیر می کند

 
یخچال هاي گرانولومتري حوضه صفاشهر به عنوان سندي دیگر از پیشینه یخ منحنی -13شکل 

 در صفاشهر

برداشت رسوبات در سطوح مختلـف حوضـه    هاينتایج حاصل از تجزیه وتحلیل منحنی

ي هـا هاي مربوط به معـابر از ویژگـی  ها و بخصوص نمونهکه فرم غالب منحنی دهدمینشان 

هـاي دانـه   بـرخالف گـراف  . کنـد مـی  خاص مدلهاي یخچالی تبعیت کرده و بر آن پافشاري

ثر از هـا متـا  سنجی رسوبات آبرفتی و یـا بـادرفتی کـه بـه علّـت مـنظم بـودن نسـبی دانـه         
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گیرنـد،  هاي حاکم بر رسوب گذاري، در آنها رسوبات در بانـدهاي خاصـی قـرار مـی    مکانیزم

کشـیدگی بیشـتري را در جهـت محـور      "هاي گرانولومتري رسوبات یخچالی معموالمنحنی

علّت این امـر مربـوط بـه ماهیـت رسـوبات      . )21: 1378غیور،( دهندطولی از خود نشان می

ي مختلـف بـه   هـا قد دانه بندي مشخص بوده و در اشکال و اندازهیخرفتی است که اساسا فا

) بر پایه چنین 169: 1988کالوزوکامفورت، ( گیرندصورت تصادفی در کنار یکدیگر قرار می

معیارهایی، تجزیه و تحلیل رسوبات حوضه صفاشهر بیانگر این نکته است که در اکثر مـوارد  

دهد آرایش رسوبات حوضه صفاشهر را نمایش میهاي ریز و درشت، اي از دانهطیف گسترده

 هـاي در رسوبات آبی ویا بادي وجود دارد براي نهشـته  "را که معموال و جورشدگی مناسبی

 رسوبات شاخص معـابر یخچـالی   این موضوع بخصوص در مورد. توان مالحظه کردنمی اخیر

 . خوردآشکارا به چشم می )10و  8، 5يهانمونه(

 

 
راست تصویرپالریزان چپ -تصاویر میکروسکوپی رسوبات معبر یخچالی کشت محکی -14شکل 
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ي مربوط به معابر، محاسبات هیدرولیک نیز وابستگی فرم پذیري هادر واپسین تحلیل
ت هیدرولیکی این معبریخچالی محاسبا. این اشکال را به فرایندهاي یخچالی تایید می کند

دهد اي صورت گرفته نشان میعملیات نقشه برداري و کنترل تصاویر ماهواره که بر مبناي
به . رسدیابی این دره تکیه بر حرکات آب چندان منطقی بنظر نمیکه براي تفسیر شکل

و نتایج  ) منتقل316:1379رفاهی،( مانینگ فرمول مختصات این دره به همین منظور ابعاد
 زیر حاصل شده است:

) (Vمترمربع و سرعت جریان  24749) (Aدر این رابطه با در نظر گرفتن مساحت دره 
 متر برثانیه، رودخانه کشت محکی می بایستی در زمان حفر داراي دبی خروجی 43/2برابر

)Q ه اي بپردازد 60249) برابرباو این در  ،متر مکعب در ثانیه بوده باشد تا به حفر چنین در
کیلومتر  126حالی است که زیر حوضه کشت محکی تا نقطه خروجی خود تنها وسعت 

 22670مقایسه این رقم با دوره برگشت ده هزار ساله . مربع را براي زهکشی در اختیار دارد
متر مکعب در ثانیه براي رودخانه عظیمی مانند کرخه در محل احداث سد کرخه صفر 

بنابراین هم به لحاظ شدت جریان محاسبه شده و هم به . ی نمایدبسیار بحث بر انگیزم
سئولیت شکل دهی این م رسد کهواسطه خصوصیات فرمیک چندان منطقی به نظر نمی

 . دره را تنها به جریان آب واگذاشت

 
 

 مختصات هندسی معبر کشت محکی -15شکل 

 

49 
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با تاکید بر معابر یخچالی هایت مکانی سکونتگاهتحلیل عوامل کنترل کننده هو  
ي روستایی بدلیل وابستگی هابخصوص سکونتگاه هاالگوي استقرار فضایی و سکونت گاه

 عوامل محیط طبیعی است ي تولیدي به عوامل و شرایط طبیعی غالبا تابعهااکثرفعالیت
،امکان دسترسی به منابع این عوامل شامل ارتفاع، اقلیم، شکل زمین. )74: 1382عظیمی، (

عالوه بر . آب،جنس خاك، و حتی امکان بهره مندي از معادن و ذخایر زیر زمینی است
عوامل طبیعی که نقش عمده اي را در جانمایی روستاها ایفا می کنند عوامل انسانی 

ي اصلینیز می توانند در مکان گزینی هاي اسکان،مجاورت با جادههاهمچون سیاستگزاري
نماید که شکل بستر و می در این میان با رعایت اولویت بندي، طبیعی. موثر باشند هاروستا

بر  هامحتواي زمین به عنوان زیرساخت، نقش اساسی را در تعیین هویت مکانی سکونتگاه
به منظور استنباط و ادراك قضیه اخیر در بدو امر اقدامبه تهیه نقشه . گیردمی عهده

 . ي زمین شده استهاارت دیگر قابلیتسیستمهاي ارضی و به عب
 

 
راست نقشه سیستمهاي ارضی حوضه صفاشهر چپ نقشه تلفیقی هیپسومتریک با  -16شکل 

 استقرار سکونت گاه

 A2و  A1ي زمین شامل سطوح هادر نقشه سیستمهاي ارضی حوضه صفاشهر، واحد
، دشتهاي میان هاگالسی( b3و B2و B1ي کم ارتفاع)هاي کوهستانی و کوههاستیغ(

دشتهاي دریاچه اي و معابر ، هاي آبرفتیدشت( c3و c2وc1) هاکوهی و مخروط افکنه
در صد مساحت  32کیلومتر مربع معادل  794در مجموع A2و A1سطوح . یخچالی) است

متر قرار گرفته و به علت  2900این سطوح در باالتر از ارتفاع . کنندمی حوضه را اشغال
همچنین فقدان  و A1درصد بخصوص در سطح 30تی، شیب باالتر از محدودیتهاي برود

و تنها به عنوان چراگاه یا اند شرایط مساعد تشکیل خاك هرگز قادر به جذب جمعیت نبوده
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در مجموع  B3وB2وB1واحدهاي ارضی. گیرندمی ییالق تابستانی مورد بهره برداري قرار
شیب متوسط این . دهندمی ه را پوششاز مساحت منطق 6/24معادل ، کیلومتر مربع 616

این واحدها نیز . متر قرار گرفته اند 2530تا  2430درصد و در سطوح ارتفاعی  3واحدها 
میلی متر را  320متاثر از محدودیتهاي اقلیمی و بخصوص برودتی، هرچند بارش تا حد 

فرسایش )و همچنین محدودیتهاي مربوط به جنس و 10 -نقشه همبارش( کنندمی دریافت
 c3و C2 و C1ي هاواحد. جمعیت مناسبی را به سمت خود جذب کننداند خاك نتوانسته

کیلومتر مربع،  1085ي آبرفتی و بستر دریاچه اي در مجموع هاشامل معابر یخچالی، دشت
این واحدها در فاصله مرزهاي ارتفاعی . گیرندمی از مساحت حوضه را در بر 4/43معادل 
 ي منطقه راشاملهادرصد از سکونتگاه 85ي قرار گرفته و نزدیک به متر 2650تا  2400

کیلومتر مربع بیشترین سطح  787بستر دریاچه اي هرچند با . )16شکل( شوندمی
 واحدهاي ارضی را به خود اختصاص داده است لیکن بدالیل عمده اي همچون بافت خاك،

 متر 132ي مارنی تا ضخامت هایهبراي ال فقدان تشکیل سفره آبهاي غنی به علت تاثیر ست
) علیرغم داشتن شیب مالیم کمتر از دو درصد، تا حد زیادي بایر 11: 1382تهران پادیر، (

لیکن در مورد . مانده و تنها در نقاط محدودي به زیر کشت سیب زمینی و گندم رفته است
از بعد از معابر یخچالی ف. معابر یخچالی تحلیل پتانسیل محیطی به گونه دیگري است

بنابراین آوردهاي رسوبی شامل یخرفتهایی . تشکیل دریاچه و فروپاشی آن شکل گرفته اند
که پس از تشکیل توسط آب حمل شده و داراي دانه بندي منظم شده اندبه مرور زمان در 

منابع آب حوضه . بستر معابر تجزیه شده و یک خاك مناسب کشت را فراهم آورده اند
 ي ارضیهاگیرند کامال متاثر از سیستممی ثیر رژیم بارشی شکلصفاشهر که تحت تا

مهمترین نقش را در ذخیره سازي بارش و تبدیل آن به مخازن  هامخروط افکنه. باشندمی
 هاشبکه هیدرولیکی شامل چاه. آب زیر زمینی بر عهده دارند

نقشی در اند راست) مارنهاي دریاچه اي بدلیل ماهیت جنس خود هرگز قادر نبوده
ي کشاورزي تنها در سطوحی هاچاه. ذخیره منابع آب و توسعه کشاورزي را عهده دار شوند

 )17تصویر ( انداي پرداختهکه معابر یخچالی به کند کاو در بستر دریاچهاند ایجاد شده
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 سیستمهاي ارضیچپ موقعیتبرداشت منابع آب زیر زمینی با نقشه  راست تلفیق -17شکل 

 ها در مقایسه بستر مارنی دریاچه و معابر چاه 

 

 

 
 باال سطوح کشاورزي منطبق با معبر گردابپایین انطباق اراضی کشاورزي با معابر یخچالی -18شکل 

ي کشاورزي با تصاویر ماهواره اي و همچنین بررسی هاي رقومی پهنههاانطباق فایل
که مدل گسترش بخش عمده اي از  دهدمی منطقه صفاشهر نشان تصاویر مادون قرمز

این معابر پس از آزاد شدن از . کندمی سطوح کشاورزي از ریخت وارگی این بسترها تبعیت
و قطع کردن کلیه فرمهایی که قبل از آنها تشکیل شده اند، بتدریج سینه  هادهانه سیرك

در مرحله . بستر سازي در آن پرداخته انددشت انباشته از رسوبات مارنی را بریده و به 
بعدي تکامل مورفیک، آبهاي جاري در اینگونه مسیرهاکه توسط یخ براي آنها تعریف شده، 
جریان یافته و بنابر این بواسطه بستر مناسب و امکانات استحصال آب و بخصوص تاکید بر 

گردند، پنج کانون می این نکته که این معابر زهکش شبکه هیدرولیکی دشت نیز محسوب
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عمده کشاورزي حوضه صفاشهر شامل کشت محکی، سیمکان، قشالق و اراضی مجاور شهید 
در معابر یخچالی، تیپ و پروفیل خاك به عنوان . آباد و گرداب با این سطوح انطباق دارند

پروفیل شاهد این لندفرم شامل . بستر کشاورزي کامال با خاکهاي اطراف آن متفاوت است
که بخش اول با  دهدمینتایج آزمایشگاهی تجزیه خاك نشان. پدون متفاوت است دو پلی

رسی -معرف یک خاك لومیA. استC2وA،C1سانتی متر متشکل از سه افق 140ستبراي 
در زیر این افق . شودمی لومی مشاهده ˚و در زیر آن با افزایش ماسه یک خاك ماسه اي 

نکته قابل توجه در این پروفیل افزایش سریع . دشومی سانتی متري رس مشاهده 80یک الیه 
مقدار سیلت . رسدمی درصد 31درصد رس در این افق به شدت افزایش یافته و به . رس است

 درصد الیه رویین کاهش 85درصد در مقابل  52درصد ماسه به  برابر شده و در مقابل 3نیز 
 ریز و درشت زاویه داري را به نمایش ادامه ردیابی بستر زیرین این افق قطعات کامال. یابدمی
بدینسان . توان آنها را مورنهاي یخچالی نامیدمی ي ظاهريهاگذارد که با توجه به ویژگیمی

که صفاشهر  دهدمی خوبی نشانه ب با دو افق کامال متفاوت تشریح این پروفیل خاك فسیل
د فاز خشک و نیمه خشک مرحله اقلیمی سرد و مرطوب یخچالی را طی کرده و پس از آن وار

بر خورد انسان با این خاکها که از دو جهت وجود رس در سطح باالیی که غنی . فعلی شده است
ه و همچنین مورنهاي زاویه دار سطح پایینی که ب کندمی بودن خاك از نظر معدنی را توجیه

پرورش  گیرند به صورت گسترش باغداري و بخصوصمی خوبی وظیفه زهکشی خاك را بر عهده
 . باشدمی درختان سیب و بادام

 
چپ عدم تعادل در فرم زمین کشیدگی و ل خاك در معبر یخچالی کشت محکیراست پروفی -19شکل 

 در معبر هاآرایش نامنظم تراز
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عامل نیروهاي کنترل کننده محیط طبیعی در چشم انداز صفاشهر، منظري از هویت 
ي خطی و منطبق هاگذارد که بسترمی به نمایشکونتگاهی را سیابی و مکان نمایی شبکه 

هر چند بستر توپوگرافیک معابر با یک  آیدمی بر معابر یخچالی وجه آشکار آن به شمار
شکست شیب نوعی عدم تعادل را با فرمهاي اطراف نظیر بسترهاي دریاجه اي و یا مخروط 

تعریف شده فرم و جنس و گذارد، لیکن معابر یخچالی بنابر ماهیت می به نمایش هاافکنه
فراهم بودن برتر منابع آب و خاك، استعداد کافی را در تنظیم شبکه سکونت گاهی 

شود که معابر یخچالی به عنوان قویترین لند فرم می بدینسان بخوبی مالحظه. اندداشته
نقش اساسی را در شکل دهی و سامان  ،موجود در منطقه که حاصل مواریث اقلیمی هستند

که حاصل  20شکل اند بر عهده گرفته هابه ساختار و هویت مکانی سکونت گاهبخشی 
 ي روستایی است بدرستی نشانهااي با موقعیت مکانی سکونتگاهتطبیق تصویر ماهواره

اند ي یخ و یخچال در پیشینه اقلیمی منطقه تا چه اندازه توانستههاکه این جوالنگاه دهدمی
 . رهاي خطی در شبکه سکونت گاهی صفاشهر موثر واقع شونددر نظم بخشی و ایجاد ساختا

 

 
 

 ي روستایی صفاشهر متاثر از معابر یخچالیهاشکل گیري شبکه سکونت گاه -20شکل 
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 تطبیق محدوده قطعات زراعی با تصویر ماهواره اي بخش انتهایی معابر یخچالی  -21شکل 

 تا قاضیان از قصر یعقوب 
 

ي شهید هامشاهدات میدانی همراه با کنترل تصاویر ماهواره اي در قلمرو زراعی روستا
آباد و قصر یعقوب، در جایی که معابر به یکدیگر ملحق شده و در واقع ترمینال یا نقطه 

که  دهدمی گردد، مواردي از برهم خوردن تعادل محیطی را نشانمی انتهایی معابر محسوب
آنها وابسته به بازنگري در موارد اساسی شامل تغییر سطح اساس، مواریث یخچالی، تحلیل 

این نوع عدم تعادل محیطی و بخصوص . دسترسی به منابع آب و تغییرات جنس خاك است
تفاوتهاي آشکار و . کشدمی ناتعادلی فرمیک، طبعا مناسبات بهره برداري را هم به چالش

آورد که با می یی را فراهمهاآب و خاك پی ساخت شگرف در نحوه دسترسی به منابع
مناسبات انسانی مالکیت در هم آمیخته که سنتز آن چشم اندازي از قطعات زراعی بشدت 

 . پراکنده در تفسیر الگوي مالکیت زمین صفاشهر است
در فضاي زراعی و  نتایج تاثیر گذاري مجموعه عوامل طبیعی وانسانی در قلمرو مالکیتها

دازهاي کشاورزي معابر یخچالی تا بدانجا پیش رفته است که قطعاتی ناموزون، چشم ان
ي دشوار زارعین، عدم امکان کشت هابسیار پراکنده از لحاظ استعداد بهره برداري، دسترسی

ي دشوار براي زارعین هایکپارچه، متفاوت از لحاظ استعدادهاي بهره برداري، دسترسی
مالک با سهم  3848قطعه براي  25289لکین در سطح بواسطه تعدد قطعات در سهم ما

قطعه، عدم امکان کشت یکپارچه، دشواري ارتباط بین مزرعه اي، اتالف  5/6متوسط 
و تقلیل جدي تحرك در کاربرد ادوات و ماشین آالت کشاورزي و هاسرمایه در کاربرد نهاده

 . اده استبسیاري مسائل دیگر را در مقابل توسعه کشاورزي صفاشهر قرار د
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 :  نتیجه گیري

نتایج حاصل از پژوهش که بر مبناي سه پیش فرض اصلی شامل حاکمیت شرایط 
تر از حال حاضر در پیشینه اقلیمی صفاشهر در پلئیستوسن، عدم اقلیمی سردتر و مرطوب

تطابق فرمها با فرایندهاي فعلی و در نتیجه عدم تعادل در فرمهاو همچنین تاثیر پذیري 
از مواریث یخچالی و بخصوص معابر سامان یافت نشان داد که فرض  هاونت گاهمستقیم سک
ي پالئوکلیمایی به روش رایت و تعیین هادر راستاي اثبات آن استفاده از ارزیابی نخست که

قلمرو سیرکها به عنوان مبناي حاکمیت دماي صفر درجه و کمتر از آن و همچنین برآورد 
ی صفاشهر در پلئیستوسن مورد استناد قرار گرفت قابل تائید برابر حد فعل میزان بارش دو

میکروسکوپیک رسوبات سایشی یخ بر  و مشاهده هاتجزیه و تحلیل و آنالیز ته نهشت. است
سیرك یخچالی و پنج  86شناسایی آثار ، در فرض دوم. کندمی اثبات این فرض پافشاري

د که یخ و یخچال بیش از هرچیز در ها نشان دامعبر یخچالی و همچنین تشریح پالئوسول
سومین فرض تحقیق نیز با استناد به شناسایی و تجزیه . فرمسازي صفاشهر موثر بوده است

در تحلیل ساختار . در معابر یخچالی به اثبات رسید هاو تحلیل الگوي پراکنش سکونت گاه
ساختار سکونت گاهی و تحلیل پراکندگی قطعات زراعی مشخص گردید عدم تعادل در 

فرمیک و جنس معابر یخچالی میتواند به سرعت به الگوي بهره برداري منتقل شود که 
حاصل آن ایجاد یک بستر طبیعی براي پراکنش شدید قطعات زراعی است که توسط 

 . اجتماعی تقویت شده است ˚و بنیادهاي اقتصادي  هازیرساخت
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 ریزي توسعه مناطق روستاییبازنگري در اندیشه و عمل برنامه

 1محمود جمعه پوردکتر 

تقدیم به استاد یگانه، دانشمند فرزانه استاد دکتر عباس سعیدي که 
شکر کین . اندهمیشه منشاء نوآوري در اندیشه توسعه روستایی کشور بوده

 . نامه به عنوانی رسید، گم نشد نقد و به عنوانی رسید
 مقدمه: 

ریزي توسعه در سطح کشور که بخش پس از گذشت نزدیک به هفت دهه تجربه برنامه
ریزي توسعه جامعه اکنون براي بحث در مورد برنامه. روستایی را نیز در برداشته است

امروز ما در نقطه عطفی . شودروستایی بیش از هر زمان دیگري نیاز به تغییر احساس می
از مفاهیم از جمله روستا، روستایی، توسعه، نیازها و معیارهاي جامعه  قرار داریم که بسیاري

هاي چنان که با معیارها و مقیاس. شده و یا در حال دگرگونی است دگرگونروستایی 
براي شروع ما . شناختی پیشین نمی توان به قضاوت در مورد شرایط کنونی و آینده پرداخت

اولین . ریزي توسعه روستایی را مورد بازبینی قرار دهیمهنیاز داریم تا نگرش به روستا و برنام
نکته اي که باید به آن توجه شود این است که ما نیازمند نگرش به مسائل جامعه در قالب 

هاي مرسوم اغلب رشد و توسعه مقطعی و ناپایدار به همراه داشته رویه. توسعه پایدار هستیم
جامعه روستایی را به سوي توسعه اند ترده نتوانستهبه گونه اي که با وجود اقدامات گس. اند

 . باکیفیت و بادوام هدایت کنند
شهري و روستایی به صورت دائم و غیر خطی در طول زمان در حال تغییر  هايزمینه«
ریزي در طول گیري و برنامههاي اصلی فرایند سیاستگذاري، تصمیمبنابر این ورودي. است

این در حالی است که در اغلب موارد در زمینه  Portugali 2000 . »کنندزمان تغییر می
شوند و توسعه روستایی روابط داخلی بین عناصر جامعه روستایی ثابت فرض می

گیرند، یا به آن کم توجه هاي رایج کمتر تغییرات در طول زمان را در نظر میریزيبرنامه
پذیري هاي قطعی بوده و فاقد انعطافریزي سنتی، غالبا سیستمهاي برنامهسیستم«. هستند

 .»هاي جامعه امروزي هستندبا پیچیدگی و تغییرات سریع ویژگی داشتنالزم براي سروکار 
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(Duarte & Beirao 2011) 
کنند، نگاه هاي مرسوم غالبا افق زمانی کوتاه مدت یا میان مدت را دنبال میریزيبرنامه

در حالیکه . و رویه آنها بیشتر باال به پایین است آنها به موضوعات اغلب جزئی نگر و بخشی
داشتن؛ چشم انداز بلند مدت  نگرش نو به توسعه در چارچوب پارادایم توسعه پایدار نیازمند

هاي سنتی رشد و زیرسوال بردن مدلجامع و کلی نگر، ریزي، نگاه در سیاستگذاري و برنامه
و مشارکت فعال و  محیط زیست رشد، درك جدیدي از هايتوسعه و پذیرش محدودیت

این طرز برخورد و موضع . پذیر استکنشگرانه جامعه محلی در ایجاد جامعه اي زیست
به منظور ي برنامه ریزي به شکلی سازنده هادوباره بحث تواند به جهت دادنها، میگیري

ند تا به کاین دیدگاه افراد را تشویق می. هاي توسعه کمک کندمورد توجه قرار دادن چالش
: 1392جمعه پور ( .هاي غالب گذشته نگاه کنندی متفاوت نسبت به جریانائل به شکلمس
فضاي «) آن را بیان کرده اند، 2002( ) همانگونه که سوزان اوونز و ریچارد کاول12

ها و ادراکات جدیدي از مفهوم خوبی ممکن است گفتگوي جدیدي که در آن برداشت
 )(Oweans and Cowel 2002:7 .»پرورانده شود

 نیاز به تغییر: 
در شرایط کنونی جامعه روستایی، روندهاي نامطلوبی در حال وقوع است، که بدلیل 

، چندان ارتباطی به ما ندارند، کنیممیهایی که تصور ماهیت تدریجی در مقیاس و مکان
د کاهش نسبی قسمتی از این بحران تخلیه روستاها با وجو. گیرندکمتر مورد توجه قرار می

 . نابرابري بین جامعه شهري و روستایی و کاهش فاصله دسترسی به خدمات است
که در اغلب مناطق کشور، روستاها در حال از دست  دهدمیهاي جمعیتی نشان بررسی

هاي کشور منفی نرخ رشد جمعیت روستایی در بیشتر استان. دادن جمعیت خود هستند
ریبا تنها در استانهاي با سطح توسعه کمتر، هنوز حد نکته جالب این است که تق. است

اي شود که به هیچ وجه نشانه امیدوار کنندهتدیده می پایینی از نرخ رشد مثبت جمعی
. این روند به این معناست که روستاها در حال از دست دادن جمعیت خود هستند. نیست

هر چند بخشی از این . ترهاي با سطح توسعه و برخورداري نسبتا باالآن هم در استان
کاهش مربوط به تبدیل برخی از روستاها به شهر است، ولی این نکته هم آشکار است که 
روستاها در حال از دست دادن جمعیت خود به نفع جامعه شهري و عمدتا به دلیل 

 . مهاجرت گسترده روستا به شهري هستند
جود بهبود نسبی سطح آید این است که چرا با وپرسشی که در اینجا پیش می

. توانند جمعیت خود را حفظ کنندبرخورداري، رفاه و توسعه جامعه روستایی، روستاها نمی
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آیا در این روند، شهرها با سرعت بیشتري سطح توسعه و رفاه خود را باال برده اند؟ آیا فاصله 
دالیل شهر و روستا بیشتر شده است؟ و در نتیجه آن مهاجرت افزایش یافته است، یا 

و آن تغییر در مفاهیم  کندمیاین مسئله ما را به نکته دیگري هدایت . دیگري وجود دارد
باید به این نکته توجه داشته . روستا و روستایی در کنار تغییر بسیاري دیگر از مفاهیم است

باشیم که دیگر تلقی از روستا به عنوان یک سکونتگاه محروم، دورافتاده، منزوي و سنتی از 
وي ساکنین آن پذیرفتنی نیست که با برطرف ساختن حداقلی نیازهاي اساسی به توسعه س

روستایی و سطح نیازهاي آنها نیز در فرایند شتابان تغییر دچار  اجتماعاتبلکه . برسد
پس الزم است که سیاست گذاران، برنامه ریزان توسعه، . شوددگرگونی اساسی شده و می

ان توسعه روستایی، نگرش خود به روستا و توسعه روستایی را تصمیم گیران و دست اندرکار
 . تغییر داده و به روز نمایند

 تغییر در ماهیت وکارکرد روستا و جامعه روستایی: 
در این روند دگرگونی جامعه روستایی سنتی از یک جامعه بسته، خودکفا، خودگردان و 

نهادهاي مشارکتی و محلی به  تاب آور، مبتنی بر تولید و ارزش کار، همکاري جمعی و
جامعه اي غیر سنتی، وابسته، مصرفی، آسیب پذیر، بر محور فردگرایی و ارزش پول با 

) در این گذار اجتماع روستایی از 1382پاپلی یزدي، ( .نهادهاي رسمی تبدیل شده است
یافته  یک اجتماع ایستا و با ثبات سنتی به جامعه اي ناپایدار، غیر سنتی و متالطم تغییر

در نظام کارکردي و عملکردي و روابط  جامعهجامعه اي که در آن جایگاه فرد و . است
ها و سطح خواسته. اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متزلزل و نامشخص است

انتظارات جامعه افزایش یافته و در شرایطی که دولت به عنوان مرجع پاسخگویی به نیازها، 
ده کند به عدم رضامندي و احساس نابرابري در دسترسی به فرصتها و نمی تواند آن را برآور

) در چنین شرایطی انتظارات روستایی 1395جمعه پور، ( .مهاجرت به شهر منجر شده است
به دلیل قرار گرفتن در جریان اطالعات، افزایش آگاهی و شکسته شدن مرزهاي بسته 

هاي خود فرد روستایی وضعیت و فرصت. گیردجامعه روستایی، جنبه مقایسه اي به خود می
و چنانچه شاهد نابرابري باشد، سعی در تغییر وضعیت  کندمیرا با جامعه شهري مقایسه 

نیاز فرد روستایی دیگر صرفا تامین خدمات اولیه و نیازهاي اساسی نیست، . خود خواهد کرد
منزلت برابر، دیده شدن بلکه او بدنبال فرصت برابر، . هر چند آن هم در جاي خود مهم است

روستایی دیگر نمی . و حقوق شهروندي برابر است و این مهمترین تغییر در نیازها است
در این . زندتواند بپذیرد که شهروند درجه دو باشد و براي تغییر آن دست به مهاجرت می

جاي  هاي تولیدي با جریان کند سرمایه،فعالیت. شودوضعیت جایگاه تولید نیز دگرگون می
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. کندمیو همه چیز ماهیت کاالیی پیدا  دهدمیهاي خدماتی واسطه اي خود را به فعالیت
کاالیی شدن منابع تولید کشاورزي مانند؛ زمین، آب، منابع طبیعی، فضاهاي بکر و خرید و 
فروش آنها به جاي تولید، نشان از یک تغییر اساسی در مفاهیم اقتصادي و اجتماعی جامعه 

بدیهی است که در چنین وضعیتی برخورد با مسئله توسعه جامعه محلی بر . اردروستایی د
 . دهدمیهاي پیشینی کارآیی خود را از دست اساس معیارهاي

هاي جدید در عرصه توسعه و مفاهیم جدید همچون پایداري و با توجه به طرح پارادایم
تی ضروري است که بر زیست پذیري، توانمندي، مسئولیت پذیري اجتماعی و عدالت زیس

امروزه توسعه پایدار به عنوان . پرداخته شود روستاییمبناي آن به مفاهیم روستا و توسعه 
رود و یکی از موارد تغییر در زمینه یک فرانظریه پارادایم غالب در حوزه توسعه به شمار می

ریزي ا برنامهریزي براي پایداري، تفاوتهاي بنیادین ببرنامه. ریزي استتوسعه و برنامه
بنابر این الزم است که عناصر کلیدي و . کالسیک هم در حوزه نظر و هم عمل دارد

 . ریزي با هدف رسیدن به توسعه پایدار روستایی بیان شودهاي اصلی برنامهمولفه
 برابري نیاز اجتماعی جامعه روستایی

ون آن نمی تواند رود که بدبرابري و عدالت اجتماعی یکی از ارکان مهم به شمار می
بررسی . رکنی که وجه دیگر آن نابرابري و فقر است. توسعه به مفهوم واقعی آن شکل بگیرد

ریزي توسعه در طی هفتاد که سیاستگذاري و برنامه دهدمیوضعیت موجود جامعه نشان 
سال نتوانسته است این مسئله را حل کند و به عبارت دیگر در رسیدن به مهمترین هدف 

ریزي و این ناکامی مهمترین دلیل بر ناکارآمدي رویه مرسوم برنامه. کام بوده استخود نا
هاي برخورد با موضوع توسعه در سطوح مختلف ملی تا ضرورت تغییر در نگرش و روش

. کندمیمراجعه به آمار موجود این وضعیت را تایید . محلی و شهري و روستایی است
 1393تا  1380هاي وستایی در بازه زمانی سالبررسی نسبت درآمد هر فرد شهري و ر

در این مقطع زمانی درآمد . برابر بوده است 9. 1که این نسبت بطور متوسط  دهدمینشان 
) بررسی وضعیت و 1نمودار ( .هر فرد شهري نزدیک به دو برابر فرد روستایی بوده است

) نشان 2 شکل( 1392هاي مختلف خانوارهاي روستایی در سال توزیع درآمدي دهک
میلیون تومان  2که تنها دهک دهم خانوارهاي روستایی با درآمد ماهیانه باالتر از  دهدمی

که  دهدمیهاي درآمدي نشان مقایسه توزیع دهک. باالتر از خط تقریبی فقر بوده است
 . درآمد دهک دهم خانوارهاي روستایی معادل دهک ششم خانوارهاي شهري بوده است
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ابرابري درآمدي جامعه شهري و روستایین 1شکل  

هزار  350بر همین اساس درآمد دهک اول خانوارهاي روستایی در این سال حدود 
 .دهدمیتومان بوده است که شدت فقر و نابرابري در جامعه روستایی و توزیع نابرابر را نشان 

 )2نمودار (

 

1392یت روستایی در سال هاي مختلف جمعوضعیت درآمد و توزیع درآمدي دهک 2شکل  
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عامل بسیاري از مشکالت جامعه همچون مهاجرت گسترده، تخلیه روستاها و حاشیه 
که اقدامات مقطعی و بدون  دهدمیبررسی روندها نشان . نشینی شهري فقر و نابرابري است

چشم انداز بلند مدت و همه جانبه نگر نمی تواند منجر به حل مسئله فقر و نابرابري در 
 . سعه شودتو

 نیاز به تغییر در الگوهاي توسعه:
، روند درونی سازي فرآیند کندمینارسایی الگوهاي موجود و روند زوال روستاها ایجاب 

هاي اصلی توسعه و حرکت به سوي خود اتکایی و خود گردانی هرچه بیشتر به عنوان مولفه
هاي یک جانبه گرا، تک بعدي سکونتگاه پایدار به طور جدي مورد توجه قرار گیرد و از رویه

ریزي توسعه میسرا در انتقاد از رویه حاکم در برنامه. و قالبی در برخورد با جامعه پرهیز شود
گوید که منظور از توسعه روستایی تبدیل جوامع روستایی به زندگی شهري که روستایی می

که باید بدنبال بل. شود، نباید باشددر بعضی موارد به مفهوم مدرنیزاسیون تلقی می
 Misra( .جایگزینی براي الگوي توسعه روستایی و حتی جامعه شهري و صنعتی بود

. کنندریزي روستایی تاکید میو همکاران نیز بر باز اندیشی در تفکر برنامه 1گلنت1982(
ریزي روستایی مورد بازنگري قرار گیرد و این بازنگري تفکر در الزم است که برنامه«

 .آن با نواحی شهري است ارتباطهاي چند نقشی و ي فضایی، در عملکردریزبرنامه
(Gallent, N. et, al. 2008: 28) ها و اصل اساسی در تدوین راهبردها، سیاست

 . هاي توسعه روستایی پذیرش این اصل استبرنامه
 
 
 

ریزي توسعه پذیرش این اصل یعنی تغییر در نگرش و روش سیاستگذاري و برنامه
یعنی پذیرش تنوع، پویایی، مشارکت و توسعه خود اتکاء و دورن زاي جامعه . تاییروس

هاي ریزيو برنامه گذاريسیاست . محلی که در تجربه توسعه نادیده گرفته شده است
تواند تاثیرات مثبت را در جامعه بر جاي گذارد و به توسعه پایدار سرزمین توسعه زمانی می

استفاده از مجموعه . اصول اندیشیده شده و منطقی باشد کمک نماید که خود بر اساس
هاي مادي و معنوي سرزمین و درگیر ساختن اجتماعات محلی در فرایند ها و سرمایهقابلیت

شناسایی تنوع فرهنگی و استفاده از قابلیتهاي متنوع فرهنگی . ها استتوسعه یکی از راه
                                                 

1- Nike Gallent 

 اهمیت یافتن جامعه محلی =
 یک جامعه ˚یک برنامه  -یک سیاستگذاري -پایان عصر یک دولت
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اکنون شرایط . وند پایدار منجر شودتواند به مشارکت مردمی و به شکل گیري یک رمی
هاي سخت وابسته نیست، بلکه به شکل توسعه محلی، منطقه اي و ملی تنها به زیر ساخت

هاي نرم وابسته است که فرهنگ در این میان از جایگاه ممتازي اساسی تر به زیر ساخت
ها را براي خلق بخشد، بلکه احتمالفرهنگ نه تنها کیفیت زندگی را غنا می. برخوردار است

حمایت از فرهنگ از سوي جامعه محلی و ملی به عنوان . دهدمییا یافتن شغل افزایش 
اي مفید است به امري الزم در زمان ما سیاست جمعی که براي اهداف اجتماعی و توسعه

بایست بخشی از ریزي فرهنگی میبرنامه«گوید: گیالردي می. لی. تبدیل شده است
ریزي شهري، سیاست اقتصادي، سیاست صنعتی تر توسعه باشد و با برنامهاستراتژي گسترده

هاي سنتی چیره شدن بر مرزبندي )(Ghilardi, L. 2005 »و غیره روابطی ایجاد کند
نیازمند تمرکز زدایی، بومی گرایی و تجربه اشکال سیاست گذاري و تصمیم گیري و 

همچنانکه شهر و . مینه توسعه روستایی استتر در زتر و خالقانه»باز«ریزي جدید، برنامه
شوند و به واسطه روستایی خالق بر مبناي یک زیرساخت فرهنگی و اجتماعی محکم بنا می

ها فرهنگی ممتازشان، مرکز ثقل اشتغال خالق و سرمایه گذاري امکاناتتسهیالت و 
 . شوندمی

 نگرش یکپارچه و همکاري تکاملی
نیز به درك عوامل و نیروهاي موجود و ارتباطات و  ها براي تغییرشناخت فرصت 

این جایی است که . کنندهایی بستگی دارد که چگونگی تحول جوامع را تعیین میپویایی
هاي تغییر دادن به تدریج، الزم است که ما از این نیروها و راه. شودنظر و تحلیل وارد می

) مدل مؤثري از فرآیند 1994( 1یچارد نرگاردراقتصاددان اکولوژیکی، . تر شویمها آگاهآن
 در دیدگاه. یابد، ارائه کرده استطی آن یک جامعه تحول می که» 2همکاري تکاملی«

هاي انسانی توام با محیط طبیعی و تکنولوژي تحول ها، دانش، سازمان و نظام، ارزشنورگارد
. ذاشته، و همه داراي اهمیت هستندهر کدام از این عوامل بر دیگر عوامل تأثیر گ. یابندمی

تواند مدل نرگارد می. دهد) نموداري را که او براي مدل خود تهیه کرده، نشان می1( شکل
این . چارچوبی مناسب براي تحلیل مسائل آن و نگرش جامع و یکپارچه به وضعیت آن باشد

هاي مختلف لفهکه در آن پیوند میان عوامل و مو دهدمیمدل چارچوبی سیستمی را نشان 
هاي دقیق جا، عنواندر این. و کنش و برهم کنش آنها یک جریان فرایندي دیده شده است

                                                 
1- Richard Norgaard.  
2- co-evolutionary 
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قدر مهم نیستند که شناخت چگونگی برهم کنش متقابل این نیروها براي ایجاد تحول آن
 . اجتماعی اهمیت دارد

 

 
 )1( شکل

ي ه کار برده شود، که به کل گسترهتواند بنیز می« نهاد«ي ، کلمه»سازمان«براي 
هاي هاي تجاري خصوصی، شراکتهاي غیرانتفاعی، شرکتهاي دولتی، سازمانسازمان
کند که محیطی را اشاره می مقرراتیهاي اقتصادي، و قوانین و خصوصی، سیستم-دولتی

از این نهادها،  تغییرات در هر کدام. افتددهند که هرگونه اقدامی در آن اتفاق میشکل می
محیط زیستی و اجتماعی، هاي غیرانتفاعی که با محوریت ي سازمانمانند افزایش پیوسته

، »دانش«ي در کنار کلمه. تواند در تحول جامعه به سمت پایداري بیشتر کمک کنندمی
ات توانند مطرح باشند، که نه فقط به حجم اطالعنیز می» شناخت«هاي دیگري مانند واژه

ها تجربیات را پردازش کرده و هایی که افراد از طریق آندر اختیار افراد، بلکه به روش
گذرد به کار چه در جهان پیرامون میها یا فرا الگوهاي ذهنی که براي ارزیابی آنچارچوب

را  هایی همچون فرهنگ یا جامعهتوانیم واژهما می» هاارزش«براي . کندبرند، اشاره میمی
اي از ساختارهاي اجتماعی که به به عنوان جایگزین به کار ببریم، که عبارتند از هر مجموعه

این اولویت . کند تصمیم بگیریم چه چیزي مهم و چه چیزي مهم نیستما کمک می

 دانش

 ارزش

 سازمان

 تکنولوژي

 محیط
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تواند درطول زمان به شکل اساسی تغییر کند؛ به عنوان مثال، دانشمند علوم ها میبندي
هاي درون کشورهاي صنعتی را در طی چندین دهه ، ارزش1گلهارترونالد انسیاسی، 

پیگیري و ردیابی کرده، و یک تغییر مشخص به سمت ارزش دهی بیشتر به کیفیت زندگی 
گیریی و محیط طبیعی را در طی چندین دهه گذشته تشخیص داده است؛ چنین نتیجه

 . شودروند نویدبخشی محسوب میبراي کسانی که به ایجاد جوامع پایدارتر عالقه مند هست 
هاي تواند با اسممی نورگاردي یک چارچوب تئوریک و نظري مانند چارچوب اشاره شده

یک رویکرد «یا » فرآیند محور«، »اکولوژیکی»، »همکاري تکاملی«مختلفی نامیده شود: 
این موضوع چه مهم است، افزایش شناخت و آگاهی ما از ها مهم نیستند، آننام. »سیستمی

است که چگونه عوامل مختلف با یکدیگر تبادل و برهم کنش دارند تا بتوانند یک تغییر 
را به وجود آورند، و چگونه با تأثیرگذاشتن بر یک عامل یا عامل دیگر، بتوانیم به  اجتماعی

 . تحول جامعه کمک کنیم
 حکمروایی و مشارکت کنش گراي جامعه محلی:

هاي ریزي و اجراي برنامهدر فرایند سیاستگذاري، برنامه مشارکت فعال جامعه محلی
. رودریزي براي توسعه پایدار به شمار میتوسعه یکی از عناصر کلیدي چشم انداز برنامه

هایی که در پیامد خود چشم انداز مشارکت فعال کنش گران و فرایند سازماندهیریزي و پی
با نگاهی به جریان  )2004نقل از ویلر به  17: 1393جمعه پور ( .تفکر راهبردي است

. ریزي مشارکتی را باز شناختتوان جایگاه الگوهاي برنامهریزي میتاریخی مفهوم برنامه
 . هاي اخیر با دو تغییر روبرو بوده استدهه طیریزي در برنامه

ریزي از یک نظریه کالسیک مبتنی بر قدرت مرکزي یا اول تغییر در سنت برنامه
ریزي از باال به پایین به نگاهی سیستمی و عقالیی که این امکان را به برنامه ریزان برنامه

ریزي فراتر از مسئله طراحی کالبدي و تا در فرآیند سازمان دادن نظام برنامه دهدمی
 . اقتصادي به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز توجه نمایند

حاکمیت دولتی از یک نگاه صرفا تخصص ریزي و اصوال نقش در جایگاه برنامه تغییردوم 
گرا به نقش یک تسهیل گر، ارتباط دهنده، مذاکره کننده و ظرفیت ساز اجتماعی که تالش 

هاي میان مشارکت کنندگان و برنامه ریزان یا نهادهاي موثر در برنامه مکانیسم کندمی
تکامل نظري و ) مفهوم مشارکت مردمی در بستر Taylor 1998( .ارتباطی را تقویت کند

توان گذار از حکومت به حکمروایی دانست که در جوامع هاي توسعه را میعملی رهیافت
                                                 

1- Ronald Inglehart 
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مشارکت اجتماع . مختلف به نسبت میزان عبور از این گذار سطح و دامنه آن متفاوت است
محلی بیانی جدید براي تعریف مفاهیم مترتب بر حضور موثر اجتماعات محلی است که به 

اجاللی و ( .باشددادن مردم در ایجاد و مدیریت محیط زندگی خود می معناي دخالت
) ارزش اجتماعی مشارکت در آن است 2000سان اوف ( ) از نظر سان اوف1391دیگران 

کنش اجتماعی بر پایه این اصل قرار دارد که . هاي سنتی عبور کندکه بتواند از مرز آموزه
خود دخالت داده شوند، محیط داراي عملکرد هاي زندگی اگر شهروندان در اداره محیط

تواند از ) به عبارت دیگر مشارکت مردمی می1391اجاللی و دیگران( .بهتري خواهد شد
و برنامه ریزان نسبت به وضعیت  گذارانیک سو باعث افزایش سطح آگاهی مردم، سیاست 

حصول به  هاي مختلف اجتماعی شود و از سویی تضمینی برايخود و پیوند میان بخش
مشارکت یکی ، هاي نوین توسعهدر دیدگاه. رودها به شمار میموفقیت باالتر و تداوم برنامه

از اصول پایه اي حکمروایی خوب و حکمروایی خوب یکی از الزامات توسعه پایدار محلی، 
به نقل از عظیمی و  Stenseke 2009و 1383صرافی ( . .رودمنطقه اي و ملی به شمار می

 )22: 1393ي افتخار
دانند که در ارتباط با جامعه بسیاري از اندیشمندان راه حل را در حکمروایی خوب می

این حرکت نیازمند . شودروستایی حرکت از دولت تمرکزگرا به حکمروایی محلی تعریف می
. مشارکت مردم در این فرایند اصلی مهم است. گسستی مهم از وضعیت موجود است

، رفاه و استانداردها و مشارکت هافرصته خدمات باید مبتنی بر کیفیت ریزي و ارائبرنامه
اصل اساسی است که تحلیل  4مبتنی بر  "روش سوم"درحقیقت، این . جامعه محلی باشد

ریزي باید راجع به چه چیزي باشد را بازگو درباره این موضوع که برنامه 1972باچانان 
 بخشد:و آن را تحکیم می کندمی

 و یکسانی ارزش بین شهروندان "عدالت اجتماعی"ء * ارتقا
 فضایی آن مفاهیمهمراه با  "هایی براي همهفرصت"* ایجاد 
 و انتظار از دولت بمنظور تامین نیازهاي اساسی "مسئولیت پذیري اجتماعی"* ارتقاء 

 ). . . خدمات، رفاه، سالمت و(
افراد با دولت مشارکت  * کارگروهی و مشارکتی بمنظور رسیدن به اهداف، که درآن

 )2006شورت، ( .گذاردو بطور موثري برنتایجی که بر افراد و جوامع دارد تاثیر می کندمی
ها و همکاري و مشارکت ، مسئولیتهافرصتموضوعات کلی همچون عدالت اجتماعی، 

مردم در فرایند توسعه یادآور نقش دولت در حل مسائل رویه اي در ارتباط با جامعه 
به عبارت دیگر حل اساسی مسائل جامعه روستایی نیازمند بازنگري در . ایی استروست



 347بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

. رابطه دولت و ملت و انتقال از حاکمیت نهاد دولت به حکمروایی خوب و محلی است
ریزي و اهداف نظام به روند برنامه مستقیما "محلی حکمروایی"مکانیزم شکل گیري 

حلی نیازمند اصالح ساختار سیاست گذاري و حکمروایی خوب م. ریزي مربوط استبرنامه
در یک فرآیند حکمروایی خوب که در آن تعامل . مدیریتی در رابطه با جامعه روستایی است

گیرد و جامعه محلی در تعیین وضع خود مشارکت داده منطقی بین دولت و ملت شکل می
 . شود، توجه به این موارد ضروري استمی

اي خاص و متنوع مناطق روستایی به منظور کمک به ه* ایجاد شناخت از ویژگی
 و منسجم هماهنگسیاست و عملکردهاي 

ریزي بمنظور ایجاد * مشارکت موثرتر ذي نفعان و اجتماعات در روند برنامه
 ) 1396جمعه پور ( .دهدمیتوسعه فضایی را نشان  هاواقعیتهاي جدید که سیاست

یده جدیدي است که جایگزین مفهوم حکومت در بیان ارتباط دولت و ملت حکمروایی ا
یعنی تغییر از سیستم مدیریتی سلسله مراتبی حاکمیت رسمی و سیستم مدیریت . شودمی

هاي بسیاري در میان طرفین متمرکز از باال به پایین به سیستم حکمروایی که در آن ائتالف
برنامه عمران  (Kooiman, Jan 2003) .موجود در دولت، بازار و جامعه ایجاد شده است

ملل متحد حکمروایی خوب را کوششی در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت 
پذیري، مشارکت، برابري، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی و دیدگاه راهبردي در اعمال قدرت 

موسسات و سازمانهاي بین المللی  (UNDP 2002:2) .داندسیاسی، اقتصادي و اداري می
ها، کارکردها و ی را سیستم پیچیده اي از تعامالت بین ساختارها، سنتتوسعه، حکمروای

 .شوددانند که به وسیله سه ارزش پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مشخص میفرایندها می
) روند روابط دولت و ملت در جامعه روستایی حرکت از 10: 1393عظیمی و افتخاري (

ه است و برآیند آینده روابط کارکردي و روابط حکمروایی محلی به روابط حاکمیتی بود
عملکردي بین دولت و ملت در جامعه روستایی حرکت از روابط حاکمیتی به سوي 

تحقق چنین رویکردي بدون اصالح ساختاري و سازمانی مناسب در . حکمروایی باید باشد
ی در شرایط حاکمیتی موجود در جامعه روستای. پیوند دولت و جامعه فراهم نخواهد شد

توان در شکل زیر برآیند جریان روابط کارکردي و عملکردي میان دولت و ملت را می
 خالصه کرد:
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ریزي و مدیریت متمرکز و از باال به پایین بدلیل عدم سیستم سیاستگذاري، برنامه
هاي زندگی اجتماعی و اقتصادي جامعه فاصله مشارکت مردم، با واقعیت نیازها و اولویت

هاي حاصل این سیستم، در اجراء با سختی و مقاومت مردم محلی روبرو برنامه. دارد زیادي
ریزي و اجرا، دولت خود متصدي بیشتر امور است و اعتماد به در این رویه برنامه. شودمی

متقابال مردم محلی نیز به دلیل عدم درگیر . جامعه مدنی پایین و در سطح نازلی قرار دارد
هاي توسعه و عدم انعکاس نیازهاي واقعی آنها در هیه و اجراي برنامهشدن در فرایند ت

هاي توسعه نسبت به آن احساس بیگانگی داشته و اغلب در برابر آن ها و پروژهبرنامه
. و مشروعیت کافی همراه نیست مقبولیتها با در چنین وضعیتی سیاست. کنندمقاومت می

یا به افزایش مقبولیت و مشروعیت . س کندتواند این جریان را بر عکحکمروایی می
 . هاي توسعه و رابطه مناسب دولت و ملت منجر شودبرنامه

ریزي و مدیریت متمرکز و از باال به پایین، بدلیل عدم سیستم سیاستگذاري، برنامه
هاي زندگی اجتماعی و اقتصادي جامعه فاصله نیازها و اولویت واقعیتمشارکت مردم با 

ریزي و اجرا، دولت متصدي بیشتر امور است و اعتماد به در این رویه برنامه .زیادي دارد
 . قرار دارد نازلیجامعه مدنی پایین و در سطح 

هاي توسعه و نادیده گرفتن نیازهاي مردم محلی به دلیل درگیر نشدن در فرایند برنامه
انگی داشته و اغلب در هاي توسعه نسبت به آن احساس بیگو پروژه هابرنامهواقعی آنها در 

 . کنندبرابر آن مقاومت می
حکمروایی . ها با مقبولیت و مشروعیت کافی همراه نیستدر چنین وضعیتی سیاست

هاي توسعه و یا به افزایش مقبولیت و مشروعیت برنامه. تواند این جریان را بر عکس کندمی
) (undp لل متحدبرنامه توسعه سازمان م. رابطه مناسب دولت و ملت منجر شود

حکمروایی را رهیافتی براي توانمندسازي جامعه محلی، گسترش دامنه انتخاب فرصت 
آورد و براي همگان رهیافت حکمروایی عدالت و برابري را به ارمغان می. داندمشارکت می

توسعه تک 
 بعدي

رشد به جاي 
 هتوسع

توسعه از هم 
 گسیخته

وابستگ
ي شدید 
 به دولت

خارج 
شدن 

جامعه از 
فرایند 
 توسعه

افزایش 
 مطالبات
افزایش 

هاي هزینه
 توسعه

ریزي دولتی و برنامه
 بخشی
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را فراهم  شرافتمندانهفرصت دسترسی به خدمات پایه و الزم براي زندگی صحیح و 
پایداري و ماندگاري منابع تجدیدناپذیر، امنیت اجتماعی، اقتصادي و  همچنین. سازدمی

) 1393عظیمی و افتخاري (به نقل از  (undp 2002) . کندمیزیست محیطی را تامین 
حکمروایی فرایند رابطه صحیح بین دولت و شهروندان با هدف به حداکثر رساندن کیفیت 

مندي مادي و معنوي، حمایت از حقوق  زندگی، تامین نیازهاي مادي و معنوي و رضایت
 . اساسی و شهروندي است

 توسعه هوشمند روستایی
هوشمندي در رشد و توسعه در دنیاي کنونی محصول استفاده خالقانه، نوآورانه و فن 

ها ها و استفاده از اثر هم افزا یا سینرژیک این سرمایهها و فرصتآورانه از منابع، سرمایه
 ˚1هاي کلیدي: ر هوشمندي در توسعه، محصول همسویی سرمایهبه عبارت دیگ. است

-5سرمایه فرهنگی، ˚ 4هاي اجتماعی، سرمایه˚ 3هاي انسانی، سرمایه -2سرمایه طبیعی، 
سرمایه مادي، منابع، -6هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و سرمایه ارتباطی و زیرساخت

ف به منظور دستیابی به زندگی با کیفیت و بازار تولید و مصر زیرساختدانش، تکنولوژي و 
هاي ششگانه هوشمندسازي توسعه روستایی در این راستا مشخصه. باال و اقتصاد پایدار است

 .ها با فاکتورهاي کلیدي مشخص شده استبه شرح زیر تعیین شده و ارتباط این مشخصه
 )1397جمعه پور (
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 جمع بندي و نتیجه گیري
 و اجتماعی، اقتصادي نهادهاي و روابط، ساختارها از بسیاري تباطاتدر عصر اطالعات و ار

 همین به و گرفته بر در را جوامع همه دگرگونی شوند. ایندگرگونی می دچار جوامع فرهنگی
 دیگر که اي گونه است. به شده اجتماعی روابط و قواعد از بسیاري سریع دگرگونی باعث نسبت

داد.  قرار مطالعه مورد شناختی جامعه مرسوم معیارهاي اساس رب را جوامع از بسیاري توان نمی
 در را کشور جمعیت سوم یک هنوز که ملی جامعه از مهمی بخش عنوان به روستایی جامعه

 هايشاخص و هامولفه از بسیاري دگرگونی نیست. با کنار بر قاعده این از است داده جاي خود
 به جامعه یا جامعه جدید از باید اکنون روستایی عهجام ارتباطی سطوح در دگرگونی و اجتماعی

 به هاي جامعهارزش و ها، معیارهاکرد. الگوها، انگیزه صحبت روستایی دگرگونی حال در شدت
 در ریزيبرنامه و باشد. شناخت، سیاست گذاريدگرگونی می حال در یا و یافته تغییر شدت
 جامعه به آن ما نگرش طرز در تغییر ازمندنی تغییر حال در یا شده دگرگون اي جامعه مورد
 در )1393بیبی ( ارل کرد. چنانکه کمک مسئله حل به توان نمی پیشینی قالبی تفکر با و است

 همه و گرسنگی، فقر، جرایم، آلودگی مسئله بخواهیم ما کند: اگراشاره می کتاب خود مقدمه
 نیاز جدیدي تفکر طرز کنیم، به رلکنت را است شده امروز گرفتار جامعه که هایینابسامانی

 .داریم
در نهایت اینکه تجربه توسعه نشان داده است که هر روش توسعه اي که در آن کنش 
گران جامعه محلی به صورت واقعی درگیر فرایند توسعه نشوند، به توسعه بادوام و پایدار 

شدن و به رسمیت  به عبارت دیگر مردم محلی در وهله اول نیازمند دیده. منجر نشده است
شناخته شدن و در وهله بعد حمایت براي پاسخگویی به نیازها در شاًن یک زندگی انسانی 

در این صورت است که یک پیوند هم افزا بین سیاستگذاران، تصمیم . با کیفیت هستند
امروزه نسخه نهایی توسعه پایدار . تواند شکل بگیردمحلی می جامعهگیران، توسعه گران و 

. هاي برابر استه درون زا، خود اتکاء، با مقیاس انسانی همراه با ایجاد برابري و فرصتتوسع
رسد توسعه در شرایط کشور ما که بطور استراتژیک نیازمند خود اتکایی است، به نظر می

ریزي مشارکتی و محلی با در نظر گرفتن تنوع و تفاوتهاي مناطق روستایی در قالب برنامه
. د ما را به اهداف توسعه درون زا، اقتصاد و معیشت پایدار رهنمون سازدمنطقه اي بتوان

ریزي مشارکتی در چارچوب توسعه روستایی منطقه اي توسعه با مردم و براي روش برنامه
تواند با هم سویی و هم افزایی نیروها مختلف به توسعه هم افزا و پایدار که می. مردم است

 . تري به توسعه دارند، منجر شودبویژه در مناطقی که نیاز بیش
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 تفکرات جغرافیایی محمد بن موسی خوارزمی

 1وحید ریاحی دکتر 

 مقدمه 
شکی نیست درمیان جغرافیدانان یک صد سال اخیر ایران، دکتر عباس سعیدي از 

جغرافیا، جغرافیاي معدود استادان و موثر ترین استادي است که عالوه بر رشته تخصصی 
هاي اي تاریخی ایران و جهان اسالم تالشدر زمینه جغرافی ریزي روستایی؛روستایی و برنامه

هاي علمی شایسته دکتر محمد بجز کوشش. علمی گسترده، ارزشمند و ماندگار داشته است
حسن گنجی که به عنوان پدر علم جغرافیا در ایران شناخته شده و صاحب آثار متعددي در 

ددي در باب زمینه جغرافیاي تاریخی است، و یا دکتر مصطفی مومنی که مقاالت متع
توان جغرافیاي تاریخی نگاشته اند، به سختی از دانشمند دیگر جغرافیدان در این عرصه می

هاي علمی دکتر عباس سعیدي در جغرافیاي تاریخی مستمر بوده و از بعالوه تالش. نام برد
ت ها، افزون بر فعالیاین مزیت. شودهاي جغرافیاي تاریخی ایران شمرده میبارزترین نوشته

علمی دانشگاهی و تربیت دانشمندان جوانی است که ایشان در جغرافیا، جغرافیاي روستایی 
دکتر عباس سعیدي در زمینه جغرافیاي تاریخی مقاالت . ریزي روستایی داشته استو برنامه

متعددي در ایران و خارج از ایران تالیف کرده که به طور ویژه در دایره المعارف بزرگ 
نظر به عالقه استاد در . هایی منتشر شده و در دسترس همگان استلاسالمی طی مدخ

زمینه جغرافیاي تاریخی، ترجیح بر آن شده است که تفکرات جغرافیایی ابو جعفر محمد بن 
نیز از آنجا که امروزه . در نظر گرفته شود "مقاله نکوداشت استاد"موسی خوارزمی به عنوان 

تربیت معلم سابق) تعیین شده، بر ( ترین دانشگاه کشورنام خوارزمی به عنوان نام قدیمی 
هاي تردیدي نیست که در میان دانش. تفکرات جغرافیایی خوارزمی تاکید شده است

مختلف خوارزمی، وجه علمی جغرافیایی خوارزمی کمتر شناخته و شناسانده شده است و 
ین جغرافیدان مسلمان رود مقاله کوتاه حاضر در معرفی خوارزمی به عنوان نخستامید می

 . مفید واقع شود
اي در میان علوم جغرافیاي تاریخی به عنوان دانشی مستقل، از قرن بیستم اعتبار ویژه

توسعه . یافته و در نیم قرن اخیر توجه زیادي از محققان در دنیاي غرب را جلب کرده است
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اي تاریخی به علمی و تخصصی شدن دانش شاید نخستین دلیل توجه گسترده به جغرافی
ها، کشف و استناد به کهن ترین مستندات درباره تحول سکونتگاهها، سرزمین. رودشمار می

نواحی، مردمان، سبک زندگی و اقتصاد مردمان قدیم و زندگی اجتماعی آنها امروزه براي 
بجز . بسیاري از دانشمندان، محققان، و حتی عموم افکار عمومی اهمیت فراوان یافته است

هاي سیاسی و هاي متعلق به اقوام، حتی در عرصهدو، سابقه تمدنی هر قوم و سرزمین این
هاي قرن بیستم جهان تاثیر گسترده اي داشته و هم از اینرو، دلیل موجه دیگر مرز بندي

در ایران نام پارسی خلیج . براي توجه گسترده به جغرافیاي تاریخی در نیم قرن اخیر است
هاي جغرافیایی براي هرگونه جعل یا ابهام دنیاي عرب هن ترین نقشهفارس و استناد به ک

هاي در خاورمیانه بلندي. مثال بارز ضرورت درك اعتبار جغرافیاي تاریخی در این باب است
یم ژسوریه) بود و امروزه در اشغال ر( جوالن که از کهن ترین روزگاران متعلق به شام

عل یا ابهام است که در نیم قرن اخیر اهمیت یافته صهیونیستی است مثال واثق دیگري از ج
هاي سوریه، لبنان و یا فلسطین هاي جوالن ابتدا نسبت به تعلق به سرزمیندر بلندي. است

اشغالی تشکیک و سپس با کمک جغرافیاي تاریخی، و مطالعه کهن ترین مستندات و 
در این راه . م شده استشواهد باستانی جهت تحریف تعلق سرزمینی بلندیهاي جوالن اقدا

هاي هاي باستان شناسی، مردم شناسی و دانشبجز جغرافیاي تاریخی، انواعی از تخصص
. هاي کهن منطقه به کار گرفته شدندعربی و عبري و سایر زبان هايزبانمرتبط و نیز 

ا شود و تنههایی در بریتانیا، اروپاي غربی، شرق آسیا و امریکا نیز دیده میچنین مثال
با این همه، بی انصافی است که اهداف . مختص خاورمیانه، جهان اسالم و یا ایران نیست

هاي سیاست مداران، دلیل اصلی توسعه علمی جغرافیاي تاریخی قلمداد گردد و تالش
 . هاي معتبر جهان نادیده گرفته شودعلمی محققان و دانشمندان بویژه در دانشگاه

ا دانشمندان بزرگی داشت که در توسعه علمی و گسترش هجهان اسالم از نخستین قرن
و این مرهون توجه دین مبین به توسعه علمی و اند ها اثر جهانی داشتهو به کارکیري دانش

پس از آنکه مسلمانان به ترجمه و فراگیري علوم از . فراگیري علوم مختلف بود برايتالش 
ند، این دانشمندان اسالمی بودند که هاي اولیه اسالمی همت کرده ادنیاي غرب در سده

ها قبل از توسعه علمی غرب در بالد اسالمی، علوم مختلف را براي حل امور مسلمانان قرن
در این بین محمد بن موسی خوارزمی نخستین دانشمندي بود که به . کاربردي ساختند

س دانشمند ترجمه و توسعه علمی دانش جغرافیا اقدام کرد و کتاب جغرافیا اثر بطلمیو
این تالش علمی، نخستین اقدام . یونانی را به عربی با عنوان صوره االرض برگرداند

هاي آن زمان اعم از شهرها، کوهها، دریاها، جزایر دانشمندان مسلمان براي شناخت سرزمین
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خوارزمی اگرچه بیشتر به عنوان ریاضی دان و . رودو رودهاي شناخته شده به شمار می
فردي است که در میان دانشمندان مسلمان در توسعه  نخستینشده است،  منجم شناخته

علمی جغرافیا کوشید؛ با این همه هیچگاه به عنوان یک جغرافیدان نامی ایرانی و یا جهان 
 . اسالم شناخته نشده است
 زندگی خوارزمی:

ه ابو جعفر محمد بن موسی خوارزمی ریاضی دان، و جغرافی دان معروف ایرانی است ک
درباره محل تولد، . هشتم و نهم میالدي) زندگی کرده است( هاي دوم و سوم هجريدر قرن

. شرایط زندگی، حتی زمان تولد و مرگ او اطالعات متقن و قابل اعتماد، در دسترس نیست
بدون شک نسب مکانی او به خوارزم برمی گردد که ناحیه اي معروف در جنوب شرقی 

زي و در زمان زندگی خوارزمی ناحیه اي در جنوب جیحون دریاجه آرال در آسیاي مرگ
هاي بدست آمده از جغرافیدانان مسلمان متقدم و انطباق آن با مرور نقشه. شدشمرده می

ناحیه خوارزم بین کشورهاي ازبکستان در شرق، و  دهدمیهاي امروزي نشان نقشه
ارزم در منابع قدیم به طور حدود جغرافیایی و سرحدات خو. ترکمنستان در غرب قرار دارد

با این وصف، نظرات دانشمندانی چون ابن خردادبه در کتاب المسالک . دقیق مشخص نیست
) یا 243: ص 1967( و الممالک، قدامه بن جعفر ابی کاتب در کتاب ممتازش به نام الخراج

الیی دیگر عصر ط دانشمندان) و البته 359: ص 1340( مولف ناشناخته کتاب حدود العالم
 ) و مقدسی299: ص 1967( هاي سوم و چهارم) مانند اصطخريدر قرن( جغرافیاي اسالمی

) درباره اینکه خوارزم ناحیه اي ترك نشین در شمال خراسان قدیم با 284: ص 1967(
این مشخصات خوارزم . کشاورزي پربار و برخوردار از منابع آب جیحون بوده پذیرفتنی است

از سوي دانشمند بزرگ جغرفیدان مسلمان به نام یاقوت حموي در اثر ها، در قرن هفتم بعد
) نیز تایید و گزارش 480: ص 2، جلد 1965( دایره المعارف گونه اش به نام معجم البلدان

مطالب یاقوت حموي درباره خوارزم محکم تر از سایر دانشمندان پیشین به نظر . شده است
از . در ناحیه مذکور شهري به نام خوارزم نیست رسد؛ بطوریکه با صراحت بیان داشتهمی

این رو محل تولد محمد بن موسی خوارزمی یکی از شهرهاي ناحیه یا روستاهاي تابعه 
خوارزم بوده و دانستن اینکه گرگانج و کاث مهم ترین شهرهاي ناحیه خوارزم در روزگار 

نحال، در میان دانشمندان با ای. خوارزمی بوده اند، بیانگر محل تولد دقیق خوارزمی نیست
متوفی قرن پنجم هجري) و ( مشهور برخاسته از این سرزمین، مانند ابوریحان بیرونی

متوفی قرن ششم هجري)؛ خوارزمی قدیمی تر بوده و به یقین تا اواسط قرن ( زمخشري
براي اطالع بیشتر رجوع شود به دانشنامه جهان اسالم، جلد ( کرده استسوم زندگی می
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تاریخ تولد خوارزمی همانند مکان تولد وي دقیق نیست و با . )304 -300: ص 1390، 16
حتی اطالعات درباره دانشمندان ناحیه خوارزم هنگامی که . هاي فراوان همراه استتردید

هجري) بر ناحیه خوارزم حاکم بودند،  628هجري تا  470از حدود ( سلسله خوارزمشاهیان
 160بنا بر احتمال تولد خوارزمی حدود سال . ین نداردهاي پیشنیز ثبت دقیق از قرن

طبق اظهارات ابن . )324: ص 1390، 16دانشنامه جهان اسالم، جلد ( هجري بوده است
در کتاب معروف ( هجري وفات یافت 385ندیم دانشمند مشهور بغدادي که در سال 

جري زندگی هاي دوم و سوم ه)، شکی نیست خوارزمی در قرن331: ص 1350الفهرست، 
رفته، کرده و در دار الحکمه بغداد که نهاد علمی وابسته به مرکز خالفت اسالمی به شمار می

مهم تر از آن، محمد بن جریر طبري مورخ نامی قرن . به فعالیت علمی اشتغال داشته است
) خوارزمی را لقب 1364: ص 1965( سوم و اوایل قرن چهارم در کتابش تاریخ طبري

دانشنامه ( رود به دلیل زرتشتی بودن نیاکانش بوده استاست که احتمال می مجوسی داده
ص) ( با این حال، توصیف خوارزمی از پیامبر اکرم. )324: ص 1390، 16جهان اسالم، حلد 

) از اعتقاد وي به دین اسالم 16-15: ص 1968خوارزمی، ( در مقدمه کتاب جبر و مقابله
 249می نیز مشخص نیست و بنا بر احتمال در سال تاریخ وفات خوارز. کندمیحکایت 

 . )304: ص 1390، 16دانشنامه جهان اسالم، حلد ( هجري از دنیا رفته است
 تفکرات جغرافیایی خوارزمی:

نخست درباره جغرافیاي . تفکرات جغرافیایی خوارزمی از جند وجه قابل بررسی است
ی و هندسه و نیز درك موقعیت و ریاض دانشریاضی که با توجه به اشراف خوارزمی بر 

مختصات بالد شناخته شده آن زمان، احاطه علمی خوارزمی بر جغرافیاي ریاضی مسلم بوده 
سپس درباره جغرافیا و محیط شناسی که بر اساس اشراف خوارزمی بر کتاب . است

هاي جهان در دار جغرافیاي بطلمیوس و ترجمه آن، و نیز تهیه یکی از نخستین نقشه
از این رو . هاي جغرافیا در دنیاي اسالم را پایه گزاري کرده استکمه بغداد، اولین نوشتهالح
هاي اسالمی از هاي علمی درباره تکامل علم جغرافیا در سرزمینتوان گفت نخستین قدممی

اشته شده و کتاب صوره االرض وي مقدمه و زمینه اي براي رشد سایر سوي خوارزمی برد
هاي بعد مانند ابن خردادبه نویسنده کتاب المسالک الممالک، جغرافیدانان مسلمان در قرن

اصطخري نویسنده کتاب مسالک و ممالک، مولف ناشناخته اي که کتاب حدود العالم را 
االرض، مقدسی نویسنده کتاب احسن نوشته است، این حوقل نویسنده کتاب صوره 

التقاسیم و المعرفه االقالیم و حتی یاقوت حموي نویسنده معجم البلدان و شکل گیري عصر 
جریان اثربخشی . هاي سوم و چهارم هجري شده استطالیی جفرافیدانان مسلمان در قرن
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به اروپا  هاي بعدصوره االرض خوارزمی در میان دانشمندان جغرافیاي اسالمی، در سده
 . منتقل و مقدمات تکامل علمی دانش جغرافیا در غرب را فراهم ساخته است

هجري ترجمه و  196و  195هاي بنا بر کتاب صوره االرض خوارزمی که احتماال در سال
تصحیح و منتشر شده است، خوارزمی  1926هانس فون مژیک در سال نوشته و به تصحیح

شده خود را در دو بخش نواحی زیر خط استوا و مناطق  اطالعات جغرافیایی جهان شناخته
هاي هفتگانه از سوي دیگر معمور و مسکون باالي شصت و سه درجه از یک سو؛ و اقلیم

از نظر موضوعی بخش اول . طبقه بندي جغرافیایی و موضوعی کرده و بهم تنیده است
هاي هفتگانه به همراه یماطالعات جغرافیایی خوارزمی درباره شهرهاي زیر خط استوا و اقل

در این بخش براي نمونه شهرهاي خانجوي چین، . مختصات جغرافیایی شهرها است
حضرموت یمن، ظفار عمان، و شهرهایی از هند در اقلیم اول، شهرهاي سبا و مهره یمن، 
یمامه و هجر عربستان و شهر چین در اقلیم دوم، شهرهاي مکه، مدینه، طائف، عمان، 

سوم، و شهرهاي طنجه، طرابلس، تونس،  اقلیمگناوه)در ( ، سیراف، جناباکرمان، کابل
اسکندریه، غزه، بیت المقدس، صور، صیدا، بیروت، الذقیه، حمص، حلب، تدمر، بغداد، کوفه، 
سامرا، مداین، بصره، نهاوند، همدان، قم، ري، اصفهان، اهواز، فسا، سیرجان، جیرفت و 

در اقلیم پنجم . اقلیم چهارم معرفی شده است بردسیر به ترتیب بخشی از شهرهاي
شهرهایی مانند آذربایجان، قزوین، دماوند، آمل، ساري، گرگان، طوس، سرخس، نیشابور 

به همین نسبت شهرهاي . بخارا، بلخ و سمرقند با مختصات جغرافیایی معرفی گردیده است
بخش . ی ذکر شده استهاي جغرافیایی باالتر در کتاب خوارزماقلیم ششم و هفتم در عرض

هاي دوم موضوعی کتاب صوره االرض ارتفاعات و کوههاي پیرامون زیر خط استوا و اقلیم
هفتگانه است که با طول و عرض جغرافیایی ارایه شده و موقعیت جغرافیایی کوهها با 

در این طبقه . مختصات نسبتا دقیق درجه و دقیقه طول و عرض جغرافیایی بیان شده است
وههاي اصفهان تا اهواز و کوههاي نهاوند تا طبرستان در اقلیم چهارم و کوههاي بندي ک

طبرستان از جرجان تا نیشابور و کوههاي همدان تا قزوین جزو اقلیم پنجم از اقالیم هفتگانه 
ها، دریاها و در موضوع سوم، اطالعات جغرافیایی و مختصات اقیانوس. معرفی شده است

دریاهاي طنجه، افریقیه، . ب صوره االرض آمده و تشریح شده استجزایر کره زمین در کتا
مصر و شام که به شکلی با هم پیوستگی دارند و رودهایی که در این دریاها مصب دارند، 

هاي مجاور، دریاي خوارزم، جرجان، دریاهاي قلزم، اخضر، سند، هند، چین و رودخانه
اطالعات دیگر حدود دریاها به ترتیب از طبرستان و دیلم به همراه مختصات جغرافیایی و 

هاي خوارزمی بخش چهارم نوشته. سوي خوارزمی در کتاب صوره االرض بیان شده است
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توصیف جغرافیایی از جزایر به تفکیک هر یک از دریاها بوده که به صورت طبقه بندي شده 
، مواضع و پنجمین موضوع مطرح شده در کتاب خوارزمی حدود نواحی. اقالیم ذکر گردید

در این بخش به ترتیب بالد زیر خط استوا، . سرحدات بالد شناخته شده تا آن زمان است
یمن و یمامه و عمان)، سند، هند، چین، طنجه، مرطانیه، ( بالد مملکه بربر، عربیه العامره
هاي کرمان، کابل، سوریه و شام، فارس، هراه، اندلس، موصل، افریقیه، مدین، کرمان، بیایان

کاپادوکیه کنونی در ترکیه) و بالد آذربایجان از جمله بالد معرفی شده از سوي ( بادوقیهق
هاي هفتگانه و ترتیب عرض جغرافیایی نسبت به خط خوارزمی است که بر اساس اقلیم

هاي ششمین بخش اطالعات کتاب خوارزمی درباره چشمه. استوا تعیین و ارایه شده است
هاي هفتگانه ناخته شده روزگار خوارزمی به تفکیک اقلیمهاي شمعروف و مهم سرزمین

بخش پایانی و هفتم کتاب صوره االرض درباره اقلیم اول تا هفتم و هرآنچه از منابع . است
در این بخش مجموعه رودها و . آب به تفکیک در اقالیم هفتگانه است آورده شده است

ع آب سطحی، مسیر رودها، مصب ها به همراه محل سرچشمه منابمنابع آب اصلی اقلیم
صوره ( ها معرفی و شناسانده شده استها و مختصات جغرافیایی منابع آب سطحی اقلیمرود

 . )1926هانس فون مژیک، االرض خوارزمی، تصحیح
 نتیجه گیري:

خوارزمی اصالت ایرانی تبار داشته و با توجه به تالیفات در ریاضیات و ابتکار ویژه در این 
هاي با اینحال اندیشه. شودد اختراع الگوریتم، بیشتر ریاضی دان شناخته میعلم مانن

جغرافیایی خوارزمی در موضوعات جغرافیاي ریاضی، مختصات جغرافیایی و جهان شناسی 
خوارزمی مبتکر طبقه بندي سرزمینی و موضوعات . اعتبار کمتري از ریاضیات وي ندارد

هاي نخستین تالش دهدمیها نشان ود و بررسیشجغرافیایی در جهان اسالم شمرده می
هاي کتاب صوره االرض خوارزمی مشخصات و داده. ها را داشته استعلمی در این عرصه

هاي که نخست تقریبا خوارزمی به همه اطالعات جغرافیایی زمان خود در قرن دهدمینشان 
غرافیاي انسانی نظیر هاي جدوم و سوم هجري به تفصیل اشراف داشته و بر اهمیت پدیده

هاي فرضی بر کره سپس قرارداد. شهرها، و طبیعی مانند کوهها و منابع آب واقف بوده است
هاي خوارزمی قرار ها و آموزهزمین مانند طول و عرض جغرافیایی به طور کامل در دانسته

وده است داشته و از این حیث یکی از سرشناسان زمانه خود بوده و احتماال به همین دلیل ب
که مامون وي را براي مرکز علمی دارالحکمه به بغداد دعوت کرده و نقشه کره زمین آن 

عالوه بر اینها، تقریبا طبقه بندي منطقه اي جهان معمور و . زمان را تهیه کرده است
هاي هفتگانه که از سوي بطلمیوس ارایه و مورد ثقه شناخته شده آن زمان به نام اقلیم
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هاي بعدي قرار گرفته و گرفته است، به تایید جغرافیدانان مسلمان در قرنخوارزمی قرار 
بجز مقدسی که در قرن چهارم هجري ابتکار  دهدمیمرور منابع متقدم اسالمی نشان 

هاي هاي سرزمینهاي اسالمی ارایه کرده، سایر طبقه بنديشخصی در طبقه بندي سرزمین
نیز طبقه بندي موضوعی . ارزمی پیروي کرده استاسالمی در قرون اولیه از طبقه بندي خو

خوارزمی از مسایل جغرافیایی، تقریبا به طور کامل از سوي دانشمندان مسلمان بعدي 
خوارزمی کتاب صوره االرض را احتماال بر اساس نقشه جهان نماي . پذیرفته شده است

ه است؛ با این خودش در دستگاه مامون عباسی تکمیل کرده و به دنیاي علمی عرضه کرد
توان اضافه حال تفکرات جغرافیاي خوارزمی تا اواخر قرن نوزدهم در اروپا ناشناخته ماند، می

هاي خوارزمی دیده نشده و بالد و شهرهاي کرد تعصبات قومی یا مذهبی هیچگاه در نوشته
زمی اسالمی مانند مکه، مدینه و یا بغداد نسبت به سایر ممالک غیر مسلمان در تفکر خوار

ویژه تلقی نشده است و از این منظر شاید بتوان گفت نخست خوارزمی دانش جغرافیا در 
 . جهان اسالم را بنا نهاده و سپس دانشمند جهانی جغرافیا در عصر خود بوده است
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 منابع,
 . ، لیدنکرامرس، کتاب صوره االرض، چاپ 1967ابن حوقل، 

 . ، چاپ دخویه، لیدنالممالک، کتاب المسالک و 1967ابن خردادبه، 
 . ، کتاب الفهرست، چاپ محمد رضا تجدد، تهران1350ابن ندیم، 

 . چاپ دخویه، لیدن، کتاب مسالک الممالک، 1967اصطخري، 
 . ، چاپ منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران1340حدود العالم من المشرق الی المغرب، 

 ، چاپ ادلوف هولز هوزن، هانس فون مژیک، صوره االرض، تصحیح1926خوارزمی، 
 . ، جبر و مقابله، چاپ قاهره1968خوارزمی، 

 ، بنیاد دایره المعارف اسالمی، تهران16، جلد 1390دانشنامه جهان اسالم، 
 ، تاریخ طبري، چاپ دخویه، لیدن، 1965-1964طبري محمد بن جریر

 ، کتاب الخراج، 1967قدامه بن جعفر ابی کاتب، 
 . عارف فارسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، دایره الم1381مصاحب = غالمحسین، 

 . ، کتاب احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم، چاپ دخویه، لیدن1967محمد بن احمد،  -مقدسی
 . ، کتاب معجم البلدان، چاپ ووستنفلد، الیپزیک1965یاقوت حموي، 



 

 1بازخوانی انتقادي نظریه سرمایه داري بهره بري

 ط شهر و روستا در سیستان)نمونه، رواب( 

 2فرامرز بریمانیدکتر 

 مقدمه

ي انسانی به دو قسمت شهري و روستایی هاپس از شکل گیري شهرها، سکونتگاه
و خدمات در شهر، آن  درحالت کلی، اشتغال به کشاورزي در روستا، صنعت. تقسیم گردید

 د و علل پیدایش شهرهایا توجه به تفاوت ماهوي در عملکر. ساختمی دو را از هم متمایز
)، مازاد تولید کشاورزي و محصوالت دامپروري نقش مهمی در 140-1373:147شکویی،(

از سویی شهر با . پیدایش حرکت و جریان اقتصادي میان شهر و روستا داشته است
سلطان ( ساختمی کارکردهاي اداري ـ سیاسی لزوم ارتباط مداوم فی مابین آنها را ضروري

لیکن به دلیل این که شهرها، محل استقرار مالکین، حکام و . )226-227 :1365زاده، 
از این رو شهر، با . ماموران محلی بودند، نقش مهمتري در سازمان دهی فضایی پیدا کردند

تجمع مکانی انسانها و تنوع آنان که بیان کننده واقعیت شهري است بعنوان یک محرك با 
به . )10: 1373شاریه، ( گیردمی اري تمام به خوداهمیت درامر پیشرفت و ترقی، اعتب

شوند و این شهرها، بیان می ي اولیه با نام شهرهایی بزرگ خود شناختههاطوري که تمدن
چه . )، بوده اند6: 1374موریس، ( انددربرگیرنده و حافظ تمدنی که آنها را پرورانده، کننده

) به جهت از پا 1938. و لوئیز ممفورد، 1915پاتریک گدس ( بسا شهر در دوره مرده شهري
م)،  1800 -3200( شهرسوخته. )8-9: 1368فرید، ( درآمدن، مدفون تمدنهاي خود گردید

)، اما تحوالت 1383بریمانی،( شودمی در سیستان نمونه بارزي از آن در سیستان محسوب
، هاآتی آن م)، رشد فزاینده شهرنشینی ـ شهرگرایی و چشم انداز 20و 19( دو قرن اخیر

یی را در روابط متقابل و چند جانبه پیشین ایجاد نموده و دل هاتغییر و دگرگونی
یی را به وجود آورده است ؛ مبنی براینکه پیامد و نتایج آن به سود کدام یک از دو هانگرانی
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توانند اعتبار خود را در می آیا شهرها. روستایی تمام خواهد شد، ي شهريهاسکونتگاه
شواهد حاکی از آن است، در . پیشرفت و ترقی حفظ نمایند، ري وسازماندهی فضانوآو

مناسبات شهرـ روستا با پیوندهاي قهر و انقیاد شکل گرفته است بدین مفهوم که  مواردي
اگر حضور شهر، گاه موجبی براي پویایی ناحیه بوده باشد در موارد دیگر شهر با بهره کشی 

: 1373شاریه، ( با محیط پیرامونی خود ارتباط انگلی برقرار کندتواند می از جهان روستایی
) همین مضمون را با عنوان شهرهاي انگلی وشهرهاي مولد مطرح 1957( هوزلیتز. )147

) با طرح نظریه سرمایه داري 1948( نس بوبکها. )252: 1371کاستلو، ( ساخته است
) با 1973( پرداخت، اویکن ویرت بري درکشورهاي شرق اسالمیبه بسط شهرهاي انگلیبهره

بیان نظر خود، مبنی بر اینکه شهرها را نباید صرفاً به عنوان یک هشت پاي زالو صفت، 
ي مرکزي که به نحوي بارز هاانگلی در برابر حوزه پیرامونی خود دیده بلکه به عنوان مکان

هستند با نظر  به صورت یک مرکز نوآوري وسازماندهی اقتصادي، داراي کارکردهاي مثبتی
 . )118: 1370اهلرز، ( بوبک به مخالفت برخاست

این جنبه از کارکردهاي شهري مورد توجه عده اي دیگر از صاحبنظران قرار گرفته 
آیند که با می روشفور شهرها ستون زندگی ازتباطی به حساب. به طوریکه به زعم م. است

: 1373شاریه، ( .ورزندمی مبادرت و اداري خود به شالوده ریزي فضا سیاسیکارکردهاي 
 خود نیز بر این باور است، هر شهري براي منطقه نفوذ خود یک پایتخت به حساب. )187
شهرها فضا را بعنوان اماکنی براي ارائه تجارت و ، مستقل از این کارکرد سیاسی. آیدمی

ارتباط با ایجاد  توانند در فضاي پیرامونی خود، خواه درمی کنند،می خدمات شالوده ریزي
اشتغال براي روستائیان نزدیک و خواه با آفرینش کار مثال صنعتی در محیط روستایی به 

 . )187-188شاریه، همان: ( ایجاد نواحی کار یاري برسانند
ثروت و غناي شهر . از نظر درئو شهر جایی است که دولت در آنجا مستقر شده است

. گیردمی فکران در شهر وجهی فعال تر به خودافزون تر از روستا است و زندگی روشن
بیند که بسیاري می شهر شکلی از معیشت را تدارك. گیردمی همه از شهر نشات هانوآوري

و بر . شودمی از عناصر آن کم و بیش هر چند با تاخیر توسط روستائیان به عاریت گرفته
وي . ت کننده اي قائل استاین باور است شهر آموزگار روستا بوده و براي آن نقش هدای

ي مزروعی) از یاد نبرده است و معتقد است هامالک زمین( حتی نقش شهر نشین را 
. آمده استمی ي کشاورزي غالبا محلی براي سرمایه گذاري شهرنشینان به شمارهازمین

دست به اصالح و بهبود بازده زمین  ممکندر جستجوي کسب بهترین سودآوري ، اینان گاه
 . )914-916: 1371، درئو( ه اندخودزد
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ها در سیستان، بر هردو نقش مثبت و منفی تاریخ چند هزار ساله از استقرار سکونتگاه
فرضی نیاز به بررسی تاریخی گرچه اثبات یا رد چنین پیش. کارکردهاي شهري تأکید دارد

 ز تاریخزنی ما در مقاطعی اهاي مختلف دارد،اما گمانهشهرنشینی و نقش آن در دوره
 به عنوان نمونه:. نمایدموردشناسی) تا حد زیادي صحت آنها را تقویت می(

هاي :با توجهبه شرایط محیطی و اکولوژیکی منطقه، در تمامی دورهشهر سوخته -الف
هاي انسانی هاي گوناگونی را براي گروهي موجود اساس معیشتهاتاریخی، خرده نواحی

ارتباط . ب) 1383و بریمانی،  1371ضیاء توانا، ( ساختمیها فراهم ساکن در هر یک از آن
توانست منجر به می یک از آنها از سوي دیگر هرها از سویی و مازاد تولید تنگاتنگ معیشت

رسد شهرسوخته در مراحل آغازین خود، تجلی و نمود می به نظر. گیري شهرها شودشکل
تقرار، به ویژه در هزارة سوم قبل از میالد هاي بعدي اسلیکن دردوره. عینی این پیوند باشد

هاي منطقه جنوب غربی آسیا درآمد، که به صورت یکی از بزرگترین مراکز استقرار تمدن
)، 1397بریمانی، ( مبتنی بر روابط بیرونی و متأثر از موقعیت نسبی جغرافیایی منطقه است

روستاها) باز تولید شده است، ( هاي پیرامونیآن نه تنها در شهر بلکه در حوزه دستاوردکه 
 : به طوري که

به لحاظ کالبدي شهر عالوه بر بخش مسکونی داراي یک بخش صنعتی است، که به  -
گیرد و فعالیت بویژه می جهت وزن جمعیتی وتأثیر آن در تقسیم کار،حرف گوناگون رونق

هکتار)  25ود هاي صنعتگران به مساحت حدمحله( کارهاي صنعتی از داخل خانه به بیرون
 . منتقل می شود

در اثر ادامۀ گسترش مساحت شهر و جمعیت آن، بخشی از این فعالیتها در مقیاس  -
ها که بسیار بزرگتر به بیرون شهر یعنی شهرکهاي صنعتی به مفهوم امروزي با پسکرانه

و کوره کشف شده)  42حدود ( هاي متعددوجود کوره. شوندهمان روستاها باشند جابجا می
 کیلومتري شهر سوخته و یا محله دش 29هاي رود بیابان در گري در تپهمرکز مهم کوزه

)Dash هاي سفالگري آن کیلومتري جنوب غربی تپه مرکزي که آثار کوره 5/2)، واقع در
 . )265: 1374سیدسجادي، ( در مساحتی بالغ بر چهار هکتار پراکنده است

)، 1379ضیاء توانا و بریمانی ( تغییر مسیر رودخانهاین شهر عمدتاً به دلیل : زرنج –ب 
اي به دلیل جابجایی، بعضاً نامی جدید به خود شده است، و در هر دوره جادائما جا به 

هاي بیستون تا زرنج دوران گرفته است، اما از زرك باستانی مورد اشاره در کتیبهمی
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تم که با حمله تیمور و شاهرخ از قبل ازمیالد تا سده هش 500سال، از 2000اسالمی، حدود 
 1.)، شهري با همین نام وجود داشته است362: 1367، لسترنج( صفحه روزگار محو گردیده

گرچه اطالعات روشنی از شهر زرنج در دورة قبل از اسالم وجود ندارد اما 
از جمله اصطخري، تصویري . اندنویسان اسالمی به خوبی به چنین اقدامی دست زدهجغرافی

مطابق آن، هیچ شهر بزرگتر از . از فضاي کالبدي و کارکردي این شهر ترسیم نموده است
پنج  ]شهرستان [. شارستان و ربض دارد، و گرد بر گرد شارستان دیواري است. زرنج نیست

درب) آهنین و دیگري دروازه کهن و از این هر دو دروازه راه پارس ( دروازه دارد: یکی در
کرکویه بر راه خراسان، و چهارم در نیشک سوي بست بیرون شود، و برخیزد، و سیم در 

ها تر است و همه دروازهپنجم دروازه طعام به روستاها بیرون شود واین در از همه آبادان
کی سوي پارس رود، و  -یکی دروازه مینا: درهاي آهنین دارد و بر ریض سیزده دروازه است

یازدهم در ، استریسنهم درکرکویه، دهم در دیگري دروازة گرگان، هشتم در نیشک، 
 . )192-193: 1368اصطخري،( غنجره، دوازدهم دروازه بارستان، سیزدهم در زنگیان

اي شهر هاي متعدد برگرداگرد شارستان و ربض حاکی از کارکردهاي منطقهوجود دروازه
ر روابط هاي محیطی پسکرانه وموقعیت جغرافیایی سیستان دگیري از قابلیتدر بهره

رسد آن را از اي است به طوري که اصطخري وقتی به دروازه طعام میمابین فرامنطقهفی
قرارگیري اجزاء و  طرزبیند و یا پس از توصیف فضاي کالبدي شهر و تر میهمه آبادان

 . پردازدضمائم آن به تشریح بازار می
وه و آبادان و بازارهاي و به غایت انب بازارهاي شارستان گرد برگرد مسجد آدینه است

یعقوب لیث بنا فرمودست و بر مسجد آدینه وقف  ]ها[یکی از آن بازار. ربض هم آبادان است
وي طول «. خیردکرده و بر بیمارستان و بر مکه و از آن بازار هر روز هزار درم غلبه بر می

حوقل و لسترنج  ابن، )193اصطخري، همان: (  تا درمینا را یک فرسنگ پارسبازار از دروازه 
 . ) ذکر نموده است391: 1367و لسترنج،153: 1366ابن حوقل،( فرسنگآن را نیم

سرمایه  ˚سیستان در دوره قاجار، به جهت مناسبات زراعی فئودالی :سیستان -ج 
 جامعه زراعی سازمان یافته ")، مرحله اي گذاراز1948( داري بهره بري که از دیدبوبک

سیر قهقرایی . )41: 1390، سعیدي( بود "حله سرمایه داري تولیدي و مر "طبقاتی) اربابی(
)، از مشاهدات خود در بارة روستاها  1247 - 1257( به طوري که کرمانی. پیدا کرد
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. )81: 1374کرمانی،( باشدنویسد، بیشتر دهات سیستان خراب و به هر سمت خراب میمی
ها در چیزتر از اینتر و بیایی بدبختهکنم آدمگوید، فکر نمیمی) 1283( همچنین ییت

نفرت انگیز ترین جاي ، از نظر مکماهون سیستان. )79: 1365ییت، ( تمام عمرم دیده باشم
 در حالیکه سیستان در دوران فراز خود. )1378:406مکماهون ،( جهان است

 گران)، سرزمین توان6: 1367سیستانی، ( )، به عنوان انبار غله81- 100:1383بریمانی،(
این . ) معرف بوده است369: 1378مکماهون، ( ( و مصر ثانی) 196: 1368اصطخري، (

 ادامه یافت به طوري که، درگزارش محمود جم استاندار خراسان و سیستان هاروندتا سال
امراض معدودي، رماتیسم، سل و استخوان درد و امراض ، اغلب مردم به چشم درد، )1309(

به نقل از علی صوفی و  46: 1387مرکز پژوهش ریاست جمهوري،( بودندمقاربتی مبتال 
بدبخت ترین  "نویسدمی )، در گزارش خود1309( همچنین بهرامی. )93: 1391، اویسی

به نقل  371: 1383، اسناد ریاست جمهوري( "ایران همانا زارعین سیستانی هستند 1رعایا
 تصادي اجتماعی منطقه تا اواخر دههمتاسفانه اوضاع اق. )93: 1391، از علی صوفی و اویسی

در این سال، هنوز بیشتر اهالی مبتال به . ) همچنان حاکی از فقر و بیچارگی بود1328(
امراض مسري مانند تراخم و کچلی و سفلیس بوده و در بیمارستان وسایل کافی براي 

تعداد مبتالیان  و به واسطۀ اعتیاد اهالی به افیون و شیره و نیز ]نداشت[معالجه آنها وجود 
روز به روز  به همین دلیل، اوضاع سیستان. )505: 1329وزارت کشور، ( به سل زیاد بودند

تر شد و در اثر اخاذي زیاد وفقر و تنگدستی دهقانان مجبور به مهاجرت به جاهاي وخیم
و  اجتماعیهدف این مقاله توضیح و تبیین اوضاع . )337-580: 1363لمتون، ( دیگر شدند

 . صادي سیستان بویژه نقش شهر در چهارچوب سرمایه داري بهره بري استاقت
 نظریه سرمایه داري بهره بري و ویژگی کارکردي و سیطره آمیز شهر

) براي تبیین بهره کشی 1948( نس بوبکهاتوسط، صفت انگلی شهر در بیان هوزلیتز
اطق روستایی به کار شهر شرق اسالمی در چارچوب سرمایه داري بهره وري به ویژه در من

در این نظریه، بهره کشی به عنوان اصل حاکم بر . ) است116: 1370اهلرز، ( گرفته شد
عمدتا ناشی از استقرار زمینداران و ، ي پیرامونیهاروابط و مناسبات بین شهرها با حوزه

شهر تنها از نواحی  در نتیجه. ي اقتصادي در شهرها استهاتمرکز خدمات و فعالیت
بی آنکه چیزي پس بدهد بدین معنی که شهر نظیر زالو یا انگل  کندمی ایی دریافتروست
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زمین داران و سایر بهره کشان شهري در روستاها یا . مکدمی منطقه نفوذ روستایی اش را
مومنی، ( کنند براي استثمار بیشتر روستائیان استمی سرمایه گذاري نمی کنند و یا اگر

بهره بري اشاره  داريي دیگري از سرمایه هار اهلرس به جنبهاز سوي دیگ. )153: 1377
داشته است مبنی بر اینکه اجبار روستائیان در مراجعه به مراکز شهر به منظور برآوردن 
نیازهاي خود در نهایت موجب وابستگی آنها به شهرها شده و این وابستگی به نفع 

 . )134-135: 1377سعیدي، ( روستائیان نیست
 کندمی ربا عملدارد در ممالک کم رشد،شهر به صورت طیفی از آهنمی اظهاردولفوس 

که درآمدهاي برآمده از روستا را از طریق اخذ بهره مالکانه در کشورهایی که در آن بخشی 
ي تجاري و هاي مزروعی به شهرنشینان تعلق دارد، یا از طریق اخذ بهرههامعتبر از زمین

ق فروش گران کاالهاي ساخته شده به روستائیان و خرید ارزان طری ازمالی که بازرگانان 
بخشی از تولیدات آنها، به خود اختصاص داده و یا باالخره از طریق پرداخت وام با بهره اي 

 . )133: 1361دولفوس، ( کنندمی ربوي به خود جذب
 وي در مقابل برخی از. این جنبه از نقش شهر، مورد توجه ایوالکسست بوده است

 اقتصاد دانان که نسبت به خصلت انگلی شهر نظر موافق ابراز نمی دارند از واقعیتی سخن
ي انجام شده در امر مستغالت شخصی در هابخش بزرگی از سرمایه گذاري گوید، کهمی

معتنابهی از بهره مالکانه اراضی مزروعی و در نتیجه از  شهرهاي بزرگ از انتقال قسمت
 . )97: 1369ایوالکست، ( آیدمی افع روستایی حاصلي کالن از منهابرداشت

پل سینجر این بهره کشی را تنها در استقرار زمینداران در شهر خالصه نمی کند بلکه 
انتقال مازاد تولید را ناشی از وجود جامعه طبقاتی دینی، همان دوگانگی اجتماعی ـ 

البته ممکن . )14: 1358پل سنجر، ( داندمی اقتصادي موجود در ساخت این گونه شهرها
است استثمار دسته جمعی روستائیان و بیگاري آنها در نتیجه تمرکز قدرت سیاسی و قدرت 

در این رابطه یکسویه، . )126: 1359اشرف، ( اتحاد آنها صورت گیرد بعضاروحانی در شهر و 
ایی پرداخته به پویایی فیزیکی و فض شهرها در مقایسه با روستاها، عالوه بر پویایی اقتصادي

 کنندمی و همزمان با آن در نظام سیاسی و اقتصادي کشور موقعیت برتري کسب
 . )147: 1371رهنمایی،(

سرمایه داري بهره وري نیز در اقتصاد بازار و در چهارچوب نظام  خصوصیاتاین جنبه از 
 شهرهاي بزرگ براي حوزه به طوري که کندمیپیرامون ابعاد بین المللی پیدا -مرکز

پیرامونی بسیار وسیع که غالبا در ارتباط با سکونتگاههاي کانونی شهري که داراي مرکزیت 
گیرند و از این می ناچیزي هستند تدارك و عرضه کاالهاي مورد نیاز را در انحصار خود
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طریق شهرهاي متوسط و کوچک را که از نظر رتبه در سطح پایین تري قرار دارند از شبکه 
) در نتیجه در سرمایه داري، گردش 134-135: 1377سعیدي، ( دارندمی ارتوزیع کاال برکن

فضایی ارزش اضافی به گونه اي است که سازمان یابی فضایی حاوي منفعت متقابل بین 
 )206-258: 1376هاروي، ( .شهر ـ روستا نیست، مرکز ـ پیرامون

 انسرمایه داري بهره بري سیست –صورت بندي مناسبات زراعی فئودالی 

 )، سیستان1236/  1857( شاهالدینپس از جدایی افغانستان از ایران در زمان ناصر
. گرددمی سیستان ایران وسیستان افغانستان )، تقسیم( )، به دو واحد سیاسی1872/1251(

، اراضی آن از هاي روز افزون میان خانهاو در پی اختالف، )1283 /1904( به دنبال آن
 386، درقسمت ایرانی. آیدمی در) خالصه( غال و به تملک دولتسوي دولت مرکزي اش

خانوار و دو روستا  1 500تنها سه روستا بیش از  هااز میان این روستا. روستا وجود داشت
 خانوار جمعیت داشتند، بقیه روستاها بسیار کوچک بودند 500تا  300حدودا 

، 2پاگو 2301گر بود که در نفر کشت 19328جمعیت سیستان ایران . )285:1362تیت،(
ي غیر قابل کشت را از آنها هااگر مساحت زمین. هکتار زیر کشت داشت 153580حدود 

تیت ( رفتمی هکتار) زیر کشت 51193( کل مساحت کسر نماییم سالیانه کمتر از
ود، در مقابل در این دوره، سیستان ایران فاقد نقطه شهري ب. )1و ضمیمه  1362:281،

نظامی دو  -مرکز سیستان بود، از این رو بنا و بر مصالح سیاسی) 1249( لیکن سکوهه 
 اقدام زیر در منطقه صورت گرفت:

الملک، امیر قائن ، ملقب به حشمتخانمیرعلمواگذاري سیستان به عنوان تیول به  -1
حلی بر سر کسب مابین خوانین مدر قبال دریافت مال االجاره و پایان دادن به منازعات فی

 . قدرت
آباد به عنوان مرکز سیاسی جدید با نظامی در مجاورت روستاي حسین پادگانایجاد  -2

 . کارکرد شهري
آباد و نصرت( با احداث پادگان فوق، سکوهه از اعتبار افتاد و محله جدید که ناصرآباد
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) 1311( رضا شاه شهر سیستان معروف شد که در زمان عنواننصیرآباد) نام گرفته بود، به 
 . به زابل تغییر نام داد

زابل فعلی) به جز نقش سیاسی، ( گیري شهر ناصري= نصیرآباددر مرحله آغازین شکل
 ییت . توان براي آن قائل شد، زیرا فاقد حداقل آستانه جمعیتی استکارکرد دیگري نمی

نفر سرباز  800 نماید که از آننفر برآورد می 1200) جمعیت آن را حدود 1273 /1894(
تمامی ساکنین آن اهل قائن و به هیچ سیستانی اجازه . نفر سوار ایلیاتی بود 500دائم و 

آباد که در مجاورت آن قرار داشت، چند شد، حتی در ده حسینزندگی در آن داده نمی
شهر جدید سه هزار نفر 1902/1281از نظر سایکس در سال. ویرانۀ گلی باقی نمانده بود

که از سیستان دیدن کرده  1905سون هدن در سال . ) 380: 1378سایکس،( اردجمعیت د
نفر جعیت دارد،  7000آباد در مواقع عادي حسین آباد ونویسد: جمعیت نصرتبود می
آباد نفر در حسین آباد، که در اثر طاعون جمعیت حسین 4500آباد و نفر در نصرت 2500
 100آباد تقریباً کسی نمانده بود و در آنجا فقط حدود نفر مانده بود اما در تصرت 200فقط 

. )670: 2535هدن،( . . .بردند که بیشترشان یا سرباز بودند یا گدا ونفر دیگر به سر می
) 1283-1904/4-5( ) جمعیت سیستان را در همان ایام1905/1284( درحالیکه تیت

نفر جمعیت داشته است  3442نفر تخمین زده است، در مقابل سکوهه  1194نزدیک به 
با وجود آن، به دلیل . )2و  1جدول ( درصد ساکنین آن زارع و خوش نشین بودند 8/88که 

موقعیت نسبی و ژئوپلیتکی، سیستان در فضاي سیاسی آن روز به عرصه رقابت دو قدرت 
 ي روس و انگلیسهاگردد، به طوري که در شهر کوچک ناصري کنسولگريمی تبدیل

 . شودمی ) ایجاد1898/1277 و 1897/1276(
 برآورد جمعیت نصیرآباد و سکوهه به عنوان مراکز سیاسی سیستان: 1جدول 

 سکوهه تصیرآباد 
 --- 1200 )1273 /1894( ییت

 --- 3000 )1902/1281( سایکس
 4500 2500 )1905/1284( سون هدن

 3442 1194 )1905/1284( تییت
 ماخذ: استخراج توسط نگارنده
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 . 1288جمعیت شهر سکوهه به تفکیک اقشار، سال : 2شمارة  جدول

 شهر سکوهه
 تعداد* تعداد

 درصد به نفر به خانوار
 3/3 113 25 سادات

 6/2 90 20 مال
 4/0 15 3 نوکر دیوانی سوار

 2/0 6 2 جماز سوار
 6/4 157 35 کسبه و سوداگر

 8/88 3061 680 زارع و خوش نشین
 100 3442 765 جمع

 58: 1374، اخذ: کرمانیم

در چنین شرایطی بازار نو در شهر ناصري احداث و انگلیس در رقابت با روس اقدام به 
موقعیت نسبی . به طوري که بازار نو به بازار انگلیسی شهرت یافت نمودتجارتخانه در آن 

ن لندور در ای. آمدتجار هندي) یک مزیت نسبی به حساب می( هااین شهر براي انگلیسی
آباد) این است بین کویته و مشهد واقع شده نصرت( نویسد؛ حسن شهر ناصرخصوص می

توانست از راه نوشکی )،زیرا کاالهاي هندوستان به ویژه چاي می114: 1353محمود، ( است
با توجه به تقدم حضور روس و به دست گرفتن . گردد ارسالبه سیستان و سپس تا روسیه 

رغم نازل علی. گردیدمی دربازار این شهر اشباع روسیههاي امور گمرکات سیستان، کاال
بودن کیفیت کاالها از جمله قند و شکر نسبت به کاالهاي مشابه هند و فرانسه، اما با قیمت 

. )109محمود،همان: ( راندشد و آنها را از این نواحی بیرون میتر در منطقه عرضه میپایین
در آن فقط مقداري قند . بابازار و کامًال خالی از کاال بودبا وجود آن، شهر جدید هنوز فاقد 

در . خوردروسی و چند دست لباس کهنه انگلیسی و دو کیسه شمع بلژیکی به چشم می
از افراد خارجی هم کسی در این مورد . زمینه تجارت نیز تجار ثابت و معین وجود نداشت

. نجات پشم و پوست اشتغال داشتندفقط چند نفر از اهل قائن در کارخا. کردفعالیت نمی
در بازدید خود از شهر ناصري و بازار آن، چنین توصیف  1902/1281سایکس در سال

 نماید:می
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 : مقدار و روند تجارت هندوستان از راه نوشکی به سیستان3جدول 

 درصد تغییرات مجموع تجارت به روپیه سال
96-1895 - - 
97-1896 6400 - 
98-1897 589929 9218 
99-1898 728082 123 

1900-1899 1235411 170 
01-1900 1534452 124 

 113: 1353ماخذ: محمود، 

حدود پنجاه الی یک صد حجره موجود است که معموالً توسط سربازهاي اعزامی ، در آن
شوند، اشغال سیستان که در موقع مأموریت خود به این ناحیه به داد و ستد مشغول می

دکاندار و سوداگر از کل جمعیت ( اشتوبر سهم این گروه. )380: 1378یکس،سا( گرددمی
همچنین  ) Stober, 1981, 89( نمایددرصد برآورده می 3/13تا  6/1سیستان را بین 

. درصد افراد در امر داد و ستد اشتغال داشتند 6/4، در سکوهه نیز، تنها 2مطابق جدول 
رد شهري، مبادله به طور خودجوش از سوي مردم با کارک مرکزالبته در فقدان یک مکان 

)، در ارتباط با ساز و کار داد و ستد در آن دوره 1904/1283( کلنل ییت. پذیرفتمی انجام
شدند و هاي کوچک با یکدیگر دست به یکی مینویسد:رسم بر این بود که دهکدهمی

داشتند این قافله به گسیل می لادر پاییز هر س هماي از بار به بندرعباس یا کویته، آن قافله
شد و هر یک به ده مستقیماً به بازار شهر آورده نمی ]کاالهاي وارده[. گشتسیستان باز می

این اجناس کفاف مصرف مردم رادر طول سال نمی داد و آنها . رفتمخصوص به خود می
به این ناحیه  مجبور بودند تا بقیه مایحتاج خود را از کاالهاي روسی که از طریق بیرجند

 . شد فراهم نمایندآورده می
 1894/1273حجم مبادالت سیستان به تفکیک نوع جنس سال : 4جدول

 حجم کاال نوع جنس صادره
 نوع جنس وارده مقصد بارشتر)(

 - - 8000 غالت
 چاي، نیل، ادویه، قند و پارچه کویته 500 روغن و پشم

 - بندرعباس 2500 پشم و پوست بز
 پارچه و قند، ي فلزيهادیگ روسیه 7000 و پوستچرم، پشم 

 80-81:. 1365. ماخذ: سفرنامه خراسان و سیستان، ییت،
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دهد در نشان می شواهد فوق از شهر جدید ناصري و سکوهه به عنوان مرکز ایالتی سابق
 از این رو نظریه شهر با عنوان زایا. منطقه، شهر به مفهوم کالسیک آن وجود نداشت

و ویرت) در این جا مصداقی ندارد، اما باتوجه به واگذاري سیستان به صورت تیول  هوزلیتز(
داري هایی از نظریه شهر با ماهیت انگلی و یا سرمایهامیرقائنات) جنبه( الملکبه حشمت

درصد) از عایدات منطقه به صورت مال  33حدود ( وري بوبک مشاهده می گردد زیرا بهره
که در . گیرندمی عالوه برآن از باقیمانده محصول نیز عشر. شده دولت پرداخت میالجاره ب

یا چهل درصد کل محصول هر پاگوي به  مثل اینکه . گویندمی اصطالح محلی آن را نیمه
 مزروعیپاگویتحویل در حدود پنجاه درصد کل عایدات زمین . شودمی عنوان مالیات گرفته

این امر ناشی از ساختار سلسله مراتب قدرت . )278:1362تیت،( پردازندمی براي مالیات
این والی حکام را . والی سیستان تابع والی مشهد و اجاره دار وي است زیرا. درسیستان است

نماید و حاکم سیستان در جاي خودش کدخدا را زیر فشار می در تبعیت خویش اعزام
ا همیشه در این اندیشه است که حداکثر مالیات را از و بر اثر همین عمل، کدخددهدمیقرار

 . )272: 1362تیت، ( کشتگر وصول نماید
 "خروار 24000"االجاره تعیین شده از سوي دولت را ) مقدار مال1900/1279( ییت

تومان نیز به طور نقدي پرداخت  2600عالوه بر آن مبلغی نیز برابر . نقل کرده است
. )78 -79: 1365ییت، ( ها بودمربوط به مالیات وضع شده بر دام اخیرگردید، که رقم می

اعالم ) لیره 7429( تومان 36000خروارو  24000)، این رقم را 1268 -1889( کرزن
چهل ، االجارهمیزان مال، )1929-1308( 1از نظر رئوفی. )274: 1367کرزن، ( داشته است

از سوي کرمانی، . )1ضمیمه ، 322-326صص : 1380بریمانی، ( وچهارهزار خروار است
 - 1374:188، کرمانی( دینار برآورد شده است 1319185000مالیات نقدي خیلی زیاد و 

هم از . . . ي فقر جامعه نظیر صباغ و آهنگر و هاحتی گروه، در این گونه از مناسبات. )139
. دینار بوده است 500میزان مالیات براي هر خانوار از آنان . چرداخت مالیات معاف نبودند

 شدمی خانوار) یک چارك کرك پر مرغابی نیز مالیات دریافت( افزون برآن، از هر خانه
 . )244: 1380بریمانی، (
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 دریافت مالیات نقدي سالیانه به تفکیک نوع معیشت: 5جدول 

 موارد ردیف
مبلغ به 

 دینار
تعداد هر یک از 

 موارد در همان سال
 کل به دینار

 115386000 رأس 115389 1000 هر رأس گاو 1
 20919000 رأس 20919 1000 رأس گوسفند 12هر  2
 2000000 خانوار1000 2000 هر خانوارصیاد 3
 880000 پاگو880 1000 1هر پاگو 4

 1319185000 جمع
 188و139صص. )1374( ذوالفقار، ماخذ: کرمانی

 ˚سبات زراعی فئودالی با وجود چنین جریانی از زهکشی روستا، این صورتبندي از منا
وري دارد، از این جهت که داري بهرهبا نظریه سرمایه نیزهایی داري، تفاوتسرمایه
برداري اراضی آن، برخی از دهات را به نوبه خود به براي اداره سیستان و بهره الملکحشمت

ي انتقال به االجاره به جاداد در نتیجه مالسرداران، مالیان و افراد صاحب نفوذ اجاره می
نشین منتقل اي از مراکز سردار یا خانناصري= نصیرآباد) و به مجموعه( یک منطقه شهري

درمقابل نیز شواهدي از . رفتاز این رو فرآیند شهرنشینی بسیار کند پیش می. می گردید
در نظام سهم بري ارباب ورعیتی) در هیچ یک از آن مراکز ( باز تولید جریان مازاد روستایی

شد می توانست در روند چنانچه این نقش عملی می. خوردتی شهر جدید به چشم نمیح
اي از شهرها با هاي مرکزي را به وجود آورد و منجر به شبکهاي از مکانطبیعی خود شبکه
نه تنها چنین نشد بلکه نظام ارباب و رعیتی . آنگونه که ویرت باور دارد. کارکرد مثبت گردد
جز فقر پیامد دیگري براي منطقه نداشت زیرا به افراد شریک یک پاگو  بنا به ماهیت خود

به . )280، 1362تیت،( کنندمی رسد که بین خودشان تقسیممی درصد بیستیا   حدودا
 . از محصول بوده است 2درصد 8/2نفر تنها  5-4عبارتی سهم یک کشتگر با بعد خانوار بین 
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 سیزدهم نفوذ سیستان، در نیمه دوم سدةنشین و افراد ذيار یا خان: مراکز اصلی سرد6جدول

تعداد دهات واگذار شده  مراکز نام سردار یا خان ردیف
 به هر یک از آنان

 محال 15 سه کوهه پردلی خان سرابندي 1
 محال 15 چلنک کدخدا اسماعیل خان 2
 محال 14 جالل آباد عباس خان کیانی 3
 محال 10 بنجار میر مبارز کالنتر 4
سردار شریف خان  5

 نارویی
 محال 10 محال کیم سبز

کدخدا علی و کدخدا  6
 ابراهیم

 محال 9 ده دادي

کدخدا غالمرضا  7
 محمد صفر

 محال 7 ده محمد صفر

 محال 7 ده علی اکبر کدخدا رستم 8
 محال 7 جمال آباد کدخدا علی اکبر 9
 محال 7 ده توتی کدخدا غالمرضا 10
 محال 4 ابراهیم آباد دخدا یوسفک 11
 محال 3 بهرام آباد  گلزار کیانی 12
 محال 1 محمد آباد آقا میر علی اکبر 13

 . استخراج توسط نگارنده. 139-188: 1374، ماخذ: ذوالفقار

اسـناد  ( داردمی من تبریزي در یک پاگو اعالم 252کشتگر) را ( بهرامی عایدي هر رعیت

 .  ) 93:1391به نقل علی صوفی و اویسی، 371: 1383، ریاست جمهوري
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 نفوذ سیستان در نیمه دوم سده سیزدهمنشین و افراد ذي: مرکز اصلی خان1نقشۀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 ب: زهکشی منابع از مناطق روستایی به مراکز خان نشین سیستان

 نتیجه گیري
ي مهم خود هانیز با شهر هاآید و تمدنمی از لحاظ نظري شهر خواستگاه تمدن به شمار

 مرکز خان نشین
 

 روستاها

 

 روستاها روستاها

 

 روستاها

 مرکز خان نشین
 

 روستاها

 

 روستاها روستاها

 

 روستاها

شهرهاي کوچک و 
 متوسط و حکومت محلی

 روستاها

 

 روستاها

 
 روستاها

 

 روستاها

هاي کوچک و متوسط بر اساس نظریه سرمایه زهکشی منابع از مناطق روستایی به شهرالف: 

 )1948داري بهره بري   (بوبک، 

 

 مرکز خان نشین
 

 روستاها

 

 روستاها روستاها

 

روستا

 

 مرکز خان نشین
 

 روستاها

 

 روستاها روستاها

 

 روستاها
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تواند دو نقش زایا یا می شوند، و به جهت روابط پیچیده اش با نواحی روستایی،می شناخته
 . نسبت به نواحی پیرامونی خود ایفا کند )،1957، هوزلیتز( انگلی
در شهر سوخته و زرنگ، در دروره طوالنی نقش زایا  دهدمی تایج این پژوهش نشانن

 ي تمدنی بشمارهاشهر سوخته پایخت در میان حوزه. مقیاس ناحیه و فراناحیه داشته است
و زرنگ نیز به یک مر کز و نوآوري فرماندهی در منطقه تبدیل شده بود، و توانایی . آمدمی

 نتایج این پژوهش نشان. ریزي فضا را از طریق کارکرد سیاسی و اداري را داشتشالوده
در دروره طوالنی نقش زایا در مقیاس ناحیه و فراناحیه داشته ، خته و زرنگشهر سو دهدمی

لیکن تصویر روشن تري از . ي کمی در دسترس استهاگرچه از شهر سوخته داده. است
ي هاتوان از حومهمی به عنوان نمونه. زرنگ و روابط متقابل آن با نواحی پیرامونی وجود دارد

، زالق،تاق، قرنین، کرکویه، کرنک، کش، الش، نوق، و این شهر نظیر بتو، جوین، خاش
. ب) 91 ˚ 103: 1388موسوي حاجی و مهر آفرین، ( ژوست، نه، نیشک و هیسون نام برد

. هم بوده است. . . )، و 1373( )، شاریه 1973( این نوع از کارکرد شهري مورد توجه ویرت
افعانستان از ایران، که سیستان  بعد از جدایی در مقابل بعد از سقوط زرنگ بویژه. نیست

ماند حتی شهر می شود عمال منطقه از موتور توسعه بازمی ایران فاقد یک نطقه شهري
شود نه تنها قادر به ایفا نقش نیست می احداث شده ناصري که نوعی دولت آیاد محسوب

ت در بلکه به دلیل اینکه در تولیت امیر قاین است و مالکین محلی نیز به جاي سکون
 . در مراکز خان نشنین استقرار دارند ها، شهر

یابد، که تیت رقم می قاین و بیرجند) انتقال( از سیستان الف: منابع به خارج از منطقه
توانست می این وجه از بهره کشی،. کندمیخروار برآورد 85000 تا72000واقعی آن را بین 

لی، همچنین پرداخت وام با بهره اي ربوي ي تجاري و ماهااز طریق اخذ بهره مالکانه، بهره
 به صورت طیفی از آهن ربا عمل کند که درآمدهاي برآمده از روستا را به خود جذب

 معتنابهی از این بهره مالکانه اراضی مزروعی هر چند ممکن است، انتقال قسمت. کنندمی
و تمرکز خدمات و ) یا مازاد تولید، صرفا ناشی از استقرار زمینداران 1976ایوالکست، (

پل سنجر، ( ي اقتصادي در شهرها نباشد، بلکه ناشی از وجود جامعه طبقاتی دینیهافعالیت
یا نتیجه تمرکز قدرت سیاسی و قدرت روحانی و بعضا اتحاد آنها در شهر{متوسط . )1358

از سوي پل  نجام شدهامطالعات . )1359اشرف، ( یا کوچک در ناحیه یا خارج از آن} باشد
) در 1977( اکارت اهلرس، ) در قم1970( مارسل بازن، ) در کرمان1966( رد انگلشوا

غر ص) در مالیر و علی ا1976( مومنی مصطفی، ) در یزد1980( مایکل ادوارد بناین، طبس
)، بر برخی ازخصلت انگلی شهر  153: 1370، مومنی( ) در قره داغ و دیگران1982( نظري
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 . گذاردمی بهره بري صحه ي نظري سرمایه داريهاو جنبه
ب: در مقابل، به دلیل فقدان یک نطقه شهري در سیستان، این زهکشی منابع از مناطق 

در  هادر این فرآیند،نه تنها سرمایه. گرفتمی روستایی به مراکز متعدد خان نشین انجام
یک نقطه شهري تجمیع نمی شد، بلکه، به جهت وجود سلسله مراتب قدرت از حکومت 

فشار مالیاتی روي ، کدخداها نهایتاي منطقه و هاکزي، والی یا امیر قائنات، خانمر
ي قانونی و غیر هاگردید، بطوري که محصول پس از کسر هزینهمی روستائیان مظاعف

نفر)  7حدود ( بیست درصد و سهم هر شریک ازهرپاگو قانونی، سهم هر پاگو از محصول
یعنی فقر مطلق، که در کاهش دل بستگی . استمن بوده  252درصد، حدود  8/2تنها 

کشتگر به کشت وکار، تاثیر بسزایی داشت تا آنجا که این مراکز خان نشین،هیچگاه 
از . ي کوچک براي سازماندهی اقتصادي نواحی روستایی بینجامدهانتوانست به مکان مرکز

حتی بعضاً در تضاد با مابین خود بوده و طرفی، تعدد مراکز فوق که فاقد پیوند ارگانیک فی
افزون برآن،بی رقبتی . رفت،نمود مانعی در توسعه منطقه به شمار مییکدیگر عمل می

. ادامه داشت هااین وضعیت تا سال. و اختالفات فی ما بین آنها را نباید نادیده گرفت هاخان
ازمان یکی از علل اصلی خرابی سیستان و فقر ومسکنت مردم و تقلیل نفوس آن س، لمتون

ها به نظر وي حتی اقدامات اصالحی یعنی اجاره خالصه. داندرا در ظلم و تعدي سرداران می
به سرداران و سرشناسان محل در مرحله اول و تقسیم آن بین کشاورزان در مرحله دوم 

زیرا در شکل اول سرداران و کسان دیگري که اراضی خالصه را در . هیچ کدام سودي نداشت
هاي سیستان برنداشتند ودر حق رعایا قدمی در راه حاصلخیز کردن زمین تصرف داشتند،

کردند و در شکل دوم که بیشتر متأثر از ساختار اجتماعی و سیاسی منطقه بود اجحاف می
. )337-580: 1363لمتون، ( اي صورت نگرفتدر اثر دخالت همان افراد تقسیم عادالنه

سرمایه داري بهره بري سیستان با  ˚ئودالی ازاین منظر، صورتبندي مناسبات زراعی ف
)، مبنی بر بهره کشی مناطق روستایی از طریق کارکرد سلطه گر و 1948( بوبک نظریه

 )، در چارچوب نظریه1380:223اهلرس،( سیطره آمیز شهرهاي شرق اسالمی، نمونه ایران
 . سرمایه داري بهره بري متفاوت است
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 منابع 

ترجمه و توضیح: جعفر . «االرضصورت»ه ابن حوقل، ایران در سفرنام. )1366( ابن حوقل
 . موسسه انتشارات امیرکبیر. تهران. شعار

تهران، شرکت . به اهتمام ایرج افشار. مسالک وممالک. )1368( ابراهیم ابواسحقاصطخري، 
 . انتشارات علمی و فرهنگی

جغرافیاي تاریخی، سفر با  :، در«کاسۀ ایران شرقی و سیستان. )1378( نتینگتونهاالسورث،
 . تهران، ترجمه وتدوین: حسن احمدي. هاسفرنامه

دزفول و حوزة نفوذ آن، نکات و مالحظاتی در بارة روابط شهرهاي . )1355( اهلرس، اکارت
نشریۀ انجمن جغرافیدانان ، ترجمۀ: عباس سعیدي. کوچک و متوسط ایرانی با حوزه نفوذشان

 . 1ایران، دورة اول شمارة 
: ، در«بري وگسترش شهري در شرق اسالمیسرمایه داري بهره. )1370( اهلرس، اکارت

نشریه دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، دورة . عباس سعیدي: ترجمه. علوم زمین
 . 1شمارة . جدید

نمونه ( سرمایه داري بهره بري و تکوین شهر در شرق اسالمی. )1380( اهلرس، اکارت
 . عشایر، ترجمه عباس سعیدي،تهران، نشر منشی -روستا -جموعه مقاالت ایرانشهرایران) در م

مترجم، ضیاء توانا، ، شهر شرق اسالمی مدل و واقعیت. )1373( اهلرس)، اکارت( اهلرز
 . 27-65صص . ،32فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره : در. محمدحسن و مصطفی مومنی

ي روستایی هاطبیعی، انسانی) رشد و توسعه سکونتگاه( )، موانع1380( بریمانی، فرامرز
راهنمایی دکتر محمدحسن ضیاء توانا، دانشگاه شهید نامۀ دورة دکتري، بهسیستان، پایان

 . بهشتی، تهران، رساله دکتري به راهنمایی محمد حسن ضیاء توانا
، فصلنامۀ جغرافیا بزرگتحلیل هرمنوتیکی از فراز و فرود سیستان. )1383( بریمانی، فرامرز

 . 81- 100، صص4و توسعه، شمارة 
در باره مفهوم سرمایه داري بهره بري، ترجمه عباس سعیدي، تهران، . )1390( نسهابوبک،

 . نشر مهر مینو
جغرافیاي تاریخی سیستان، سفر یا : ، در«سرحدات بلوچستان. ) 1378( تیت، جی، پی

 . هرانتدوین: حسن احمدي، ت ترجمه و. هاسفرنامه
تهران، انتشارات . سیروس سهامی: ترجمه، جغرافیاي انسانی. ج اول) 1371( درئو، ماکس

 . رایزن
 . سیروس سامی، تهران، نشر نیکا: فضاي جغرافیایی، ترجمه. )1369( دولفوس، اولیویه

جغرافیاي تاریخی سیستان، : در«خاطرات سفر چهارم به ایران. )1378( سایکس، سرپرسی
 . حسین احمدي، تهران: ترجمه و تدوین. هانامهسفر با سفر
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سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس با ده هزار مایل در ایران، . )1378( سایکس، سرپرسی
 . حسین سعادت نوري، تهران، انتشارات لوحه: ترجمه

 . مبانی جغرافیاي روستایی، تهران، انتشارات سمت. )1377( سعیدي، عباس
 . تهران، نشر آبی. اي بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایرانمقدمه .)1365( زاده، حسینسلطان

شهر سوخته،  -شهرو شهرنشینی در نیمه شرقی ایران. )1365( سید سجادي، سید منصور
. نظري اجمالی به شهر و شهرنشینی و شهرسازي ایران، به کوشش: محمد یوسف کیانی: در

 . تهران، انتشارات ارشاد اسالمی
نمونه « هاي ناشناخته نیمه شرقی فالت ایرانفرهنگ» . )1374( د منصورسید سجادي، سی

تهران، سازمان میراث فرهنگی . شناسی و تاریخ بلوچستاندر باستان، «شهر سوخته، سیستان
 . کشور

مشهد، انتشارات نشر . سیروس سهامی: ترجمه. شهر و روستاها. )1373( شاریه، ژان برنار
 . نیکا

ج اول)، تهران، انتشارات ( هاي نو در جغرافیایی شهريدیدگاه. )1373( شکویی، حسین
 . سمت

ي تولید گروهی و هانقش عوامل تولید در شکل یابی روش. )1365( ضیاء توانا، محمدحسن
)، به کوشش محمد حسین پاپلی 3شماره ( ساختار قدرت،در مجموعه مقاالت سمینار جفرافی

 . دس رضويیآستان قهایزدي، مشهد، بنیاد پژوهش
ي تولید گروهی و هایابی روشنقش عوامل تولید در شکل. )1365( ضیاء توانا، محمدحسن

هاي مشهد، بنیاد پژوهش. )3شماره ( مجموعه مقاالت سمینار جغرافیایی: ، در«ساختار قدرت
 . اسالمی آستان قدس رضوي

نه هیرمند وآثار تغییر مسیر رودخا. )1379( ضیاء توانا، محمد حسن و فرامرز بریمانی
سال ششم، ویژه نامۀ جغرافیا و . مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان وبلوچستان: فضایی آن، در

 . 11-27،صص 1علوم اجتماعی شمارة 
)، تحوالت زمین داري و مالکیت در سیستان در 1391( علیرضا و عباس اویسی، علی صوفی

پاییز و ، شماره اول، سال اول، لی ایراني محهادوره پهلوي، دو فصلنامه پژوهشنامه تاریخ
 . 86-105صص، زمستان

 . تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز. جغرافیا و شهرنشینی. )1368( . . .فرید، یدا
پرویز پیران وعبدالعلی : ترجمه. شهرنشینی در خاورمیانه. )1371( کاستلو، فرانسیس

 . تهران، نشر نی. رضایی
مشهد، انتشارات . عطاردي. . . به کوشش: عزیزا. جغرافیاي نیمروز. )1374( کرمانی، ذوالفقار

 . مرکز فرهنگی خراسان)( عطارد
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تهران، انتشارات ، ترجمۀ سیروس سهامی. مسایل ممالک کم رشد. )1369( الکست، ایو
 . چاپخش

. ترجمه: محمود عرفانی. هاي خالفت شرقیجغرافیایی سرزمین. )1367( لسترنج، گاي
 . انتشارات علمی و فرهنگی شرکت. تهران

تهران، مرکز . مالک و زارع در ایران، ترجمه: منوچهر میري. )1362( س. ك. لمتون، ا
 . انتشارات علمی و فرهنگی

جغرافیاي تاریخی : ج دوم)، در( «ي محسودهاسرزمین. )1378( لندور، اي، هنري، سویچ
 . تهران. ترجمه و تدوین: حسن احمدي. هاسیستان، سفر با سفرنامه

سرحدات افغانستان، اکتشافات جدید در سیستان و . )1378( ماك ماهون، آرتورهنري
ترجمه و تدوین: حسن . هاجغرافیاي تاریخی سیستان، سفر با سفرنامه: زارشات حکمیت، در

 . احمدي، تهران
و  ج هفتم( تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلسی در قرن نوزدهم. )1353( محمود، محمود

 . تهران، شرکت نسبی اقبال و شرکاء. هشتم)
زاهدان کهنه شهري خفته در سیستان، ناش مشد . الف) 1388( موسوي حاجی، سید رسول

 . پاژ، مشهد
جستاري در جغرافیاي تاریخی . ب) 1388( فرینآموسوي حاجی، سید رسول و رضا مهر

صنایع دستی و گردشگري  ق)، ناشر سازمان میراث فرهنگی،-از آغاز تا سده نهم ه( سیستان
 . سیستان و بلوچستان، زاهدان

ج اول)، پایگاه جغرافیایی شهري ( پایگاه علم جغرافیا در ایران. ) 1377( مومنی، مصطفی
 . در ایران، گروه علوم انسانی، شاخه جغرافیا، تهران، فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران

تهران،  8-7-6-5استانهاي . 2کشور، ججغرافیاي سیاسی دهات . )1329( وزارت کشور
 . چاپخانه مجلس

مترجمان: حسامیان و محمدرضا حائري، . عدالت اجتماعی و شهر. )1376( هاروي، دیوید
 . ریزي شهريتهران، شرکت پردازش و برنامه. زادهبهروز منادي

 جغرافیاي تاریخی: ، در«کاسۀ ایران شرقی و سیستان. )1378( هانتینگتون، السورث
 . احمدي، تهران: ترجمه وتدوین. هاسیستان، سفر با سفرنامه

 . تهران، انتشارات توکا. پرویز رجبی: ترجمه. )1355( کویرهاي ایران. هدن، سون
روشنی و مهرداد . . . قدرتا: ترجمه. سفرنامه خراسان و سیستان) 1365(. ییت، جارلز ادوارد

 .تهران، انتشارات یزدان. رهبري
 . 1314الشعراء بهار، تهران، ملک: تصحیح سیستان با اهتمام و تاریخ. . . 



 



 

 زنگري در نظریه برنامه ریزي شهريپویش اجتماعی شهرها و ضرورت با

 نگاهی انتقادي بر برنامه ریزي کمی گرا در ایران

 1اسماعیل علی اکبري  دکتر 

 مقدمه
ه مرحله تکاملی است؛ بازبینی سیر تحول و تطور نظریه برنامه ریزي شهري، بیانگر س

طی این مراحل که بیش از یک قرن به طول انجامیده، برنامه ریزي تدریجا از مقوله اي 
-عقالنی به انسانی-فنی) به کیفی، از موضوعی کالبدي به اجتماعی،از خصلتی علمی( کمی

تعقل گرا به واقعیت گرا) و از کلیتی متمرکز و دستوري به غیر متمرکز و ( مشارکتی
در نتیجه تغییرات ایجاد شده،روش . باال به پایین) تغییر محتوي داده است( ستوري غیرد

یکسویه و بلند مدت، به مقوله اي کوتاه مدت، چرخه اي و  برنامه ریزي از فرایندي خطی،
دوسویه تغییر جهت داده و بدین ترتیب، فرایند برنامه ریزي به اندازه محصول برنامه ریزي 

 . ستداراي اهمیت شده ا
این بازگشت یا تغییر موضع و نگرش، چه در مفهوم تالش جدي با هدف ایجاد نوعی 

 برنامه ریزي و نگرش فضایی) در فلسفه واقعیت گرایی برنامه ریزي ( مبناي جامع رشته اي 
) و یا در معناي تغییر رویکرد از شیوه برنامه ریزي کالبدي به 11: 1396پالرمو و پونتزینی، (

ي هاي فضایی و حساسیتها)، ضرورت 34: 1393صرافی و همکاران، (جتماعی ي اهانگرش
اجتماعی را به موضوع و شیوه برنامه ریزي خردگرا و منطق عقالنیت محوري آن، در نیمه 

از این پس، نگرش اجتماعی در تولید . سده بیستم، به ویژه ربع آخر قرن بیستم، افزود
به طور اعم ، برنامه ریزي و تدوین محصول برنامه ریزيي برنامه ریزي، انتخاب روش هاداده
و عمل برنامه ریزي، امري حیاتی و اجتناب ناپذیر تلقی شد؛ با حرکت برنامه  نظریهدر 

ریزي از مقوله اي مجرد و مستقل از جامعه،به موضوعی نسبی و همسو با مردم،مفاهیم 
ماعی، به منطق و نظریه اجتماع کلیدي چون مشارکت، عدالت، رفاه اجتماعی و پایداري اجت

 . محور برنامه ریزي شهري افزوده شد
بر این اساس، مسئله نظام برنامه ریزي شهري کنونی ایران که باید به درکی عمیق و 

                                                 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /382

 

مشترك و توافقی همه جانبه در مورد آن نائل آمد، اساسا به این پرسش کلیدي مربوط 
ریزي کرد؟ موضوع اصلی و محوري برنامه است که براي چه چیزیا چیزهایی باید برنامه 

ریزي شهري که مولد شهر و محرك تغییرات شهري است و همواره در سایر موضوعات 
نظري است و  -بندد، چیست؟ موضوع این پرسش، یک مساله ذهنیمی برنامه ریزي نقش

دست کم، همانطور که متخصصان شهرسازي حرفه اي ممکن است تصور کنند، مستقیما 
تواند در بازنگري می به الگوهاي عملی و فنون برنامه ریزي شهري نمی کند، اماکمکی 

 . نظریه برنامه ریزي و اتخاذ روش کارآمدتر تصمیم سازي و سیاستگذاري به کار آید
 کوشد با نگاهی انتقادي به برنامه ریزي فنی و سنتی غالب درکشور،می این مقاله

 ي اجتماعی یادآوريهاریزي را بر اساس واقعیتنامهضرورت تغییر و بازنگري در نظریه بر
، مقاله حاضر با هدف انتشار در مجموعه مقاالت یادنامه و نکوداشت استاد برجسته. کند

علمی و آموزش  تربیتتالش ایشان در  هادکتر عباس سعیدي، به منظور پاسداشت سال
 . فروتنی تقدیم شده استتوام با رعایت اصول و اخالق علمی، نوشته و با  جغرافیایی،

تغییر پذیري، دینامیزم درونی و تحرك . بحث شهر یک سیستم اجتماعی پویا و باز است
ریزي شهري همانطور که از دیدگاه برنامه. ي اجتماعی استهاویژگی سیستم بیرونی

بارگذاري کمی در شهر، به برقراري تعادل و توازن در رابطه ظرف و مظروف میان 
، از دیدگاه کیفی، به همسویی و تناسب میان برنامه ریزي دهدمی اهمیت هرش ساختارهاي

 . رابطه متقابل طرح و مردم یا برنامه و انسان) توجه نماید( با ساخت اجتماعی شهر
برنامه ریزي شهري در ایران که الگوي عملی آن بر پایه طرحهاي توسعه و عمران  

شود، یا فاقد نگرش می مع تهیه و تدویندي و جاهايهاشهري، به ویژه در شکل طرح
اجتماعی است و یا چنین نگرشی هرگز به صورت پیوسته در روش و محتوي آن جاري 

در این شیوه برنامه ریزي، ساختار اجتماعی تنها به صورت تعداد جمعیت براي . نبوده است
. اهمیت داردتوزیع زمین و تعیین و پیش بینی سهم و سرانه افراد از کاربریهاي مختلف 

نظام سهم بري شهري که در شیوه کمی و فنی برنامه ریزي شهري جاري است،ویژگیهاي 
و منافع مشترك،متفاوت  ها،گرایشها، ارزشهاکیفی ساختار اجتماعی را به صورت خواست

ي توسعه هاو تدوین برنامه هاو گاه متضاد، نادیده انگاشته و این ویژگیها در تبیین اولویت
در مقابل، هیچ سهمی از اختیارات تصمیم گیري و سیاستگذاري . منعکس نمی شودشهري 

، به طور کلی شهرونداناعتراض و نظارت  را نیز به مردم واگذار نمی کند و حق نظرخواهی،
شود و می به مردم داده هاشود؛ حتی کمترین اطالعات ممکن در باره طرح و برنامهمی سلب

حبیبی و سعیدي ( شودمی و آثار مثبت ارائه هاها به صورت قوتیا اینکه این اطالعات تن
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بنابراین،در این شیوه برنامه ریزي نه تنها رابطه دوسویه میان . )23و  21: 1384رضوانی،
طرح و مردم) برقرار نیست، بلکه حتی رابطه یکسویه، ( نظام برنامه ریزي و نظام اجتماعی

از طریق تشخیص وضعیت،تجربه برنامه ریز و ( طهجزء به صورت محدود،غیرمستیم و با واس
 ي برنامه ریزيهاآمار)، شکل نگرفته است؛ مردم نقش منبع اطالعاتی الهام بخش براي داده

ي توسعه را هااطالعات پایه) ندارند و در مقابل، سهمی هم از مشارکت در تدوین برنامه(
شهري با نیازهاي واقعی جامعه و نامه ریزي رنتیجه اینکه،محصول ب. نصیب خود نمی سازند

 . خواست ساکنان شهري همسویی ندارد و در کاربرد، مقبولیت اجتماعی پیدا نمی کند
جزء در مورد برخی کاربریهاي تجاري، بی استفاده ماندن بسیاري کاربریهاي 

و فضاهاي تولید  هافرهنگی،تفریحی،ارتباطی و حتی مسکونی و یا مصرف تحمیلی طرح
رها به مردم را باید حاصل بی توجهی و غفلت نظام برنامه ریزي شهري به شده در شه

ي هاي اجتماعی و فرهنگ رفتاري جامعه شهري و بر همین اساس، محدودیتهاخواست
موانع . اجتماعی دانست يهاعقالنی) در پذیرش ارزش( بنیادي نظریه برنامه ریزي سنتی

طرحهاي شهري که از مسائل اصلی برنامه مشارکت در تهیه و اجرا و تحقق پذیري اندك 
ریزي شهري است،در اساس به غفلت نظام برنامه ریزي از نظام اجتماعی و جدایی این دو 

 زیرا زمانی که مردم از دخالت و مشارکت واقعی در برنامه ریزي کنار گذاشته. مربوط است
شهرسازان) نیز جزء ( مه ریزانشود،آنان نیز دولت یا کارفرما را در اجرا تنها گذاشته و برنامی

به دلیل ( در فرایند تهیه طرح، آن هم به صورت محدود و کلیشه اي، ارتباط موثر با مردم
 خصلت تکنیکی برنامه ریزي و زبان تکنوکراتیک برنامه ریزان) و تعامل مستمر با دولت

میان سه  )؛ ناهمسویی و واگرایی75: 1395علی اکبري،( جزء روابط بوروکراتیک) ندارد(
عنصر اصلی برنامه ریزي شهري،یعنی دولت، برنامه ریزان و مردم، یکی از دالیلی است که 

گیري روابط متعادل و متقابل  شکلمردم را از ایفاي نقش در برنامه ریزي بازداشته و از 
 . کندمی ريیمیان عناصر برنامه ریزي جلوگ

ت و محصول نهایی برنامه ریزي باید آرمان برنامه ریزي شهري تعالی و توسعه انسانی اس
در  این مفاهیم،. دستاورد و بازدهی در بالندگی عنصر انسانی شهر به همراه داشته باشد

 پایدار تعبیر توسعهادبیات توسعه، با قید توزیع برابر و بالندگی مستمر، به پایداري و 
 کاره ب هداف کیفیریزي شهري براي تحقق اي کمی در برنامههاواضح است، هدف. شودمی
ي مختلف را با ها) که ممکن است موضوع20، 1393رهنمایی و شاه حسینی، ( رودمی

ي هاي متفاوت دربر گیرد؛ بدون پذیرش و شناخت ماهیت متغییر و متنوع شاخصهاماهیت
. کیفی، حتی اگر برنامه ریزي کمی انجام گیرد، محصول نهایی کاربرد انسانی نخواهد داشت
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 . یابدمی افتد و نه پایداري در توسعه تحققمی ، نه توسعه اتفاقدر نتیجه
شود که اطالعات می برنامه ریزي شهري کمی و تکنیکی کنونی ایران در شرایطی انجام 

 انسانیي هاو ارزش هاي اجتماعی، گرایشهاکیفی و شناخت چندان دقیق از واقعیت
داعیه مشارکت در گذار از برنامه ریزي  شهروندان، در دسترس برنامه ریز نیست؛ تجربه و

ي شهري چون تهران، هاجامع سنتی به برنامه ریزي ساختاري ـ ر اهبردي که در تهیه طرح
نگاه کنید به ( دهدمی برخی پژوهشها نشان نتایجشود، آنچنانکه می بندرعباس و قم دیده

ه در آن مقتضیات ) عموما گذار صوري و تغییر روبنایی است ک187-173: 1390بنایی، 
بومی و نهادها و جوامع محلی، نقش یا مشارکتی در تصمیم گیري و سیاستگذاري  -درونی

در مجموع، در این طرحها نیت اصلی برنامه ریزان،عمدتا تامین منافع . طرح نداشته است
برنامه ریزان و کارفرمایان و هدف، تامین اعتبار و مشروعیت بخشی به طرحها است و 

باشد؛ بنابراین، طرحهاي می فکري غالب نیز در بهترین حالت،دیدگاه کارکرد گرایانهپشتوانه 
توان نتیجه گرفت که می شهرسازي ایران،منطبق با ویژگیهاي مشارکت شعاري است و

مواردي که داعیه مشارکتی بودن دارد،کامال منطبق با شرایط  درشهرسازي در ایران 
حبیبی و ( ن مراحل مشارکت واقعی فاصله زیادي داردمشارکت شعاري است و هنوز با اولی

 . )23: 1384سعیدي رضوانی،
ریزي اجتماعی به طور اعم و مشارکت ي برنامههااینکه موانع تکوین و محدودیت 

اجتماعی به طور مشخص در ایران چیست و یا پیامدهاي ناشی از برنامه ریزي کمی گرا به 
ي کوچک و بزرگ هاه اقشار و گروههاي مختلف در شهري استاندارد بهاصورت تعمیم سرانه

چه هستند، موضوعاتی قابل بحث اما خارج از چارچوب مقاله حاضر است؛ اگر چه، به باور 
ي ساخت اجتماعی و ساده انگاري محتوي انسانی شهرها، از هااین مقاله، غفلت از پیچیدگی

ت که طی چندین دهه، ایستایی این دالیل اصلی ناکامی و ناکارآمدي نظام برنامه ریزي اس
 . کندمی نظام را در تحقق توسعه و پایداري زندگی شهري توجیه

هدف اصلی این مقاله تاکید بر تغییرات ساختار کیفی جمعیت و باز شناسی برخی ابعاد و 
ي پویش اجتماعی در جامعه شهري است که ضرورت نقد وباز نگري برنامه ریزي هاجنبه

 . کندمی رها را توجیه و تبیینکمی گرا در شه
افزایش . شهرهاي ایران در چند دهه اخیر تحوالت کمی بی سابقه اي تجربه کرده اند

 نقطه و سهم 1250بیش از  درصد، تعداد نقاط شهري به 74ضریب شهر نشینی به 
، )97و  57: 1393علی اکبري،( درصد نقاط شهري 82شهرهاي کوچک و روستاشهرها به 

کالنشهر بیش از نیم  15شهري به  ي وسیع جمعیتی و افزایش نقاط کالنهاابجاییتوام با ج
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درصد جمعیت شهري کشور را در محدوده  44درصد کل جمعیت و  32میلیون نفر که 
علی اکبري و همکاران، (میلیون نفر را در مناطق کالنشهري اسکان داده  6/55خود و 
توام با تحوالت فضایی . پدید آورده است کشور)، جغرافیاي شهري جدیدي در 18: 1397

ي کیفی زندگی شهري باال رفته و هاي کمی بسیاري از مولفههاشهرها، سرانه یا شاخص
ي خدماتی و زیرساختی به سرعت هابدینسان ضریب برخورداري جامعه شهري از شاخص

 . افزایش یافته است
ضایی و کمی شهرها تحوالت نظام شهري و پویش شهرنشینی کشور، به تحوالت ف

شواهد . ي مختلف همراه بوده استهامحدود نیست و با پویش اجتماعی شهرها در عرصه
توان در موضوعات و سطوح مختلف شناسایی کرد؛ در مقیاس می این پویش اجتماعی را

، گویاي تغییرات مهم در ها)بسیاري از شاخص1395( ملی، مطالعه روند و وضع موجود
سال و کاهش  30افزایش میانه سنی به. ساخت اجتماعی شهرهاستساختار جمعیت و 

درصد، نشان از کاهش جوانی و پیري جمعیت شهري  5/17سال به  15- 0سهم گروه سنی 
سال بوده است  15درصد جمعیت شهرها در گروه سنی زیر  23حدود  1386در سال . است

نفر  33/3بعد خانوار . دار دسال سن  60میلیون نفر از جمعیت کشور باالي  6ولی اکنون 
در  شدتکاهش داشته و توزیع خانوارها به  1394، حتی نسبت به سال 1395در سال 

 . جهت افزایش خانوارهاي کوچک و کم جمعیت میل کرده است
درصد جمعیت  1/2درصد زنان شهري بی سوادند و 14درصد جمعیت شهرها و  11

درصد جمعیت  24در مقابل، حدود . دشهرنشین فقط قادر به خواندن و نوشتن هستن
شهرها داراي تحصیالت دانشگاهی است که از نظر اقتصادي،اجتماعی و سیاسی،می تواند 

میلیون  5/4اما، بنا بر برخی آمارهاي غیررسمی، حدود . فرصت ویژه براي برنامه ریزي باشد
 6/4( بیکاري روند افزایشی ضریب. کندمی تحصیلکرده دانشگاهی بیکار در شهرها زندگی

در میان  درصد) با کاهش بار تکفل در ساخت اشتغال شهرها همراه بوده است؛ افزون بر آن،
درصد)  4/7معادل  1384سال ( درصد داراي درآمد بدون کار 12جمعیت غیرفعال، بیش از 

 . درصد خانه دار است 28و 
دار هم جمعیت خانهاین تغییرات، هریک وجوه انعکاس ویژه اي در برنامه ریزي دارد؛ س

یعنی افرادي که بیش از نیمی از وقت ، از دید برنامه ریزي در میان جمعیت غیرفعال،
این ویژگی، با تحدید مساحت واحدهاي مسکونی  ؛کندمی بیداري را محیط مسکونی سپري

متر  80درصد تا  56متر و  50درصد واحدهاي مسکونی شهرها کمتر از  25( در شهرها
درصدي بیسوادي در میان زنان شهري همراه بوده است  14دارد) و ضریب مربع مساحت 
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که تحلیل اثرات و روابط متقابل آن به ویژه در میان خانوارهاي چند نفري، بسیار اهمیت 
مصرف آب و برق و ( ي تولید و مصرف شهريهانقش زنان خانه دار در مدیریت سرانه. دارد

ي مرتبط با برنامه ریزي در میان این هادیگر از جنبهتولید فاضالب و زباله خانگی)، یکی 
بر این اساس، استفاده از ظرفیت مشارکتی آنان در برنامه ریزي به طور . گروه جمعیتی است
ي مشارکت هاتواند در اولویت برنامهمی ي شهري به طور مشخص،هااعم و تنظیم سرانه
اید بر مبناي رویکرد زنانه، سیاستگذاري در مقابل، نظام برنامه ریزي ب. اجتماعی قرار گیرد

ي مسکونی و خدماتی) هاسرانه( براي تولید فضاهاي شهري مناسب، نه تنها در ابعاد کمی
 رفتار سفر درون شهري، رفتار خرید،( بلکه از نظر کیفی را بر پایه مطالعه الگوهاي رفتاري

طرح موضوع . نگري قرار دهدرفتار سکونت، رفتار فراغت) زنان خانه دار،مورد توجه و باز
شهر زنان و تولید فضاهاي زنانه در برخی کشورهاي توسعه یافته،واکنش نظري و عملی 

 . برنامه ریزي به همین ویژگی ساختار جمعیتی است
. فهم پویش شهرنشینی در ایران،بدون تحلیل مهاجرت،ناممکن یا نادرست خواهد بود

 ،نه تنها ساختار جمعیت شهري را عمیقا متاثرمهاجرت آنگونه که در ایران جریان دارد
کالبدي و حتی امنیتی شهرها  فضایی، اقتصادي، سازد، بلکه با ساختارهاي اجتماعی،می

در مقیاس  به دلیل تمرکزگرایی چرخه شهرنشینی ملی،. کندمی پیوند تنگاتنگ برقرار
. ون به درون استسرزمینی، کماکان حرکت اصلی جمعیت از پیرامون به مرکز یا از بیر

ي داخلی موید آن است که در هاگزارش نتایج سرشماري در مورد منشاء و مقصد مهاجرت
درصد مهاجرتها،  4/84و  7/77، 1/74به ترتیب مقصد  1395و  1390، 1385سالهاي 

توزیع مهاجران حتی در الگوي شهر به شهر،از پایین به باالست و از . نقاط شهري بوده است
بنابراین، مهاجرت به . سال تعلق دارد 34تا  20ی مهاجرت، عموما به سنین نظر هرم سن

و سهم به سزایی در  کندمیتمرکز فضایی جمعیت و تراکم جمعیت شهري در ایران کمک
ي کمی محدود نیست؛ باید توجه هااما، دامنه اثرات مهاجرت تنها به شاخص. آنها دارد

توپوگرافی ناهمگون) در شهرهاست، ( اجتماعیداشت، مهاجرت از عوامل اصلی ناهمگونی 
ولی این پدیده را نباید به جامعه متکثر تشبیه کرد که از اصول برنامه ریزي مشارکتی 

بعالوه،مهاجرت در ایران به دالیل مرتبط با خاستگاه مهاجرت، انگیزه مهاجرت و . است،
در شهرها میان گروهها تضاد مشروع و نامشروع) را ( ذهنیت مهاجران، احساس تضاد منافع

منافع نامشروع از موانع مشارکت و دستیابی به  تضاداحساس . کندمی و اقشار شهري تقویت
گزینی بعالوه، مهاجرت عموما به صورت جدایی. توافق اجتماعی در برنامه ریزي است

اسکان غیررسمی و حاشیه  تبعیض و نابرابري اجتماعی، اجتماعی و فضایی، جمعیت سرریز،
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 ي اجتماعی،هابا مسائل شهري به صورت آسیب ؛ به همین دلیل،کندمیشینی بروزن
 . ناهنجاریهاي کالبدي و مالحظات امنیتی در شهرها پیوند نزدیک دارد مشکالت اقتصادي،

توان می تغییرات یادشده منحصر به جامعه شهري کشور نیست و در درون شهرها
در منطقه یک کالنشهر تهران، هرم سنی . یی کردشواهد دقیق و عمیق تري از آن را شناسا
در مرحله ، سال) 0ـ 15درصد جمعیت  13( جمعیت به دلیل کاهش جمعیت جوان

 51درصد مردان و  49جمعیت قرار دارد و ترکیب جنسی جمعیت به صورت  سالخوردگی
 درصد زنان تغییر کرده است؛ این ویژگی هم حاصل ساختار سنی سالخورده و هم بیانگر

 97( نسبت باالي با سوادي. باالبودن شاخص امید به زندگی در میان زنان سالمند است
ي هادرصد) و مهاجر پذیر بودن منطقه به صورت مهاجرت ورودي از خارج و مهاجرت

ي پویش جمعیتی منطقه است؛ تنها در هاداخلی با منشا عمدتا شهري، از دیگر مشخصه
نفر مهاجر خارجی به منطقه یک وارد شده  3500بر  بالغ 1390ـ  1385دوره پنج ساله 

درصد  18ساله و باالتر غیر فعال است که  10درصد جمعیت  62عالوه بر آن، بیش از . است
. این شاخص اخیر بیش از دو برابر معادل ملی است. آن داراي درآمد بدون کار است

خانوار تک نفره تاکید کرد  17433نفر و وجود  1/3همینطور، باید بر کاهش بعد خانوار به 
درصد خانوارها است؛ به این شاخص باید سهم خانوارهاي دو نفره به صورت  13که معادل 

 . دهدمی درصد خانوارها را تشکیل 22تنها را افزود که  والدینزوجهاي جوان بدون فرزند یا 
نفر در  4/4این شاخص از . بعد خانوار در تهران نیز دچار تغییرات اساسی شده است

 9/7کاهش یافته و تعداد خانوارهاي یک نفره از  1390نفر در سال  3/3به  1365سال 
تعداد خانوارهاي . افزایش یافته است 1390درصد در سال  11به  1385درصد در سال 

درصد  3/21به طوریکه اکنون . بدون فرزند و تک فرزندي نیز در تهران افزایش داشته است
بعد خانوار از ابعاد مختلف در . درصد تک فرزندي هستند 6/28و  خانوارها بدون فرزند

این شاخص از تغییرات مهم در تحلیل تقاضاي مسکن . برنامه ریزي شهري اهمیت دارد
ي کمی وکیفی هاي مسکونی و پیش بینی شاخصهاشهري است که در برنامه ریزي پهنه

. ري، مورد توجه و واکاوي استمسکن، براي تولید و تدوین الگوي مطلوب توزیع مسکن شه
ي درون شهري،از هاافزون بر آن، بعد خانوار همراه با رشد جمعیت،مهاجرت و جابجایی

عوامل کلیدي در کاربرد و کارآمدي تراکم در بهینه سازي استفاده از زمین و دستیابی به 
ه به طور مشخص،کاهش بعد خانوار و کوچک شدن انداز. الگوي مطلوب رشد شهري است

ي بهینه، براي ساخت هاشود از قطعات خالی کوچک درون بافتی با تراکممی خانوار سبب
متر به  8/91مسکن کوچک استقبال شود؛کاهش میانگین مساحت مسکن در تهران از 
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) هاسازنده( ي خصوصیهاو گرایش توسعه دهنده 1390تا  1380متر مربع در دوره  8/88
متر مربع از  150ي بزرگتر از هاطور کاهش تعداد واحدبه ساخت واحدهاي کوچک تر، همین

 ، به همین تغییرات اجتماعی مربوط است1390تا  1385درصد در دوره  8درصد به  5/9
تواند ذهنیت سازي براي تغییر و بازنگري می تداوم این تغییرات. )238: 1396علی اکبري،(

توسعه ( رویی) به رشد از درون هپراکند( در سیاست رشد شهري، از راهبرد رشد در بیرون
 . میان افزا) را تقویت کند و ضرورت آن را در اولویت برنامه توسعه شهر قرار دهد

وضعیت فعالیت اقتصادي جمعیت مستقیما در ارزیابی سهم و توان اقتصادي مردم در 
ات و بنابراین،پایش تغییر. ي توسعه دخالت داردهاتامین منابع مالی برنامه برايمشارکت 

ي برنامه ریزي اهمیت حیاتی هاشناخت ویژگیهاي اقتصادي جمعیت، براي دستیابی به داده
اما، وضعیت اقتصادي جمعیت در تصمیم گیري براي تعیین خطوط کلی محصول . دارد

براي مثال، افزایش جمعیت فعال بیکار و . رودمی برنامه ریزي نیز عامل کلیدي به شمار
افراد داراي درآمد بدون کار،حجم کلی ساعات فراغت اجتماعی  جمعیت غیرفعال به صورت

تواند به می ؛ چنین ذخیره عظیم وقت آزاد و فراغت،دهدمی شهروندان را در شهر افزایش
فرصت و یا رویداد مناسب شهري، در  بیرون منزل کشیده شود و روزانه در جستجوي مکان،

اث پارکها و بوستانهاي شهري و افزایش سطح شهر به جریان بیافتد؛ نباید فراموش کرد، احد
ي معمول برنامه ریزي براي پاسخ به نیازهاي هاو سرانه فضاي سبز، تنها یکی از روش

زیرا، . الزاما فراغت مولد محسوب نمی شود فراغتی است،اما از دید برنامه ریزي اجتماعی،
و الگوي گذران اوقات  گیرد که گرایش تفریحیمی این اهداف عملیاتی، در شرایطی صورت

،کافه نشینی در دهدمی شواهد موجود نشان. فراغت جامعه شهري، به کلی تغییر کرده است
میان گروههاي هم سن و سال، مال گردي و پاساژ گردي توام با خریدهاي تفننی و 
هیجانی، سفرهاي غیرخانوادگی،سوئیت نشینی به صورت جدایی فرزندان مجرد از خانواده، 

ي دسته جمعی، اتومبیل سواري وخیابان هازیست محیطی جدید در شکل گردشعالئق 
گردي در خودروهاي شخصی، توام با کاربرد گسترده ابزارها و فضاي مجازي، برخی الگوها و 

جامعه شهري است که با الگوهاي سنتی  ي جدید تفریح و فراغت در میانهاگرایش
نیازها)،اکنون پویش ( هاشی از این گرایشکنش اجتماعی نا. وقدیمی کامال متفاوت است

تواند به می اجتماعی و فضایی جدیدي در بسیاري از شهرهاي کشور به وجود آورده که
جغرافیاي اجتماعی شهرها) و یا ( رفتار) فضایی در جغرافیاي شهري( عنوان یک ساخت

مورد مطالعه  ي بزرگ،هارفتار) اجتماعی در جامعه شناسی شهري، به ویژه در شهر( ساخت
 . قرار گیرد و واکاوي
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اي از ي تازههاو ساختار جمعیت شناسی شهر،گونه ساختمانبه طور کلی، با تغییر 
منشا و محرك این تغییرات . گیردمی ي اجتماعی در شهر شکلهانیازهاي انسانی و واقعیت

ري در ممکن است عوامل درونی یا بیرونی باشد؛ اما هرچه هست، از طریق ساکنان شه
این کنش و پویش، براي برنامه ریزي . شودمی کنش اجتماعی و پویش فضایی شهر منعکس

؛ کندمیمسول و پاسخگو، در نظریه و عمل،مسئولیت جدید و اهداف پاسخگویی ویژه مطرح
برنامه ریزان که به عنوان میانجی گران بین شناخت و کنش، جایگاه مهمی در به ثمر 

)، 19: 1393صرافی و همکاران،( یند برنامه ریزي هر جامعه دارنددر فرا هارسیدن مطلوب
 هاجایگاه بی طرف و یا به عنوان برنامه ریزان در خدمت مردم، پذیراي این واقعیت درباید 

 . باشند و به آن واکنش سنجیده نشان دهند
برنامه ریزي و برنامه ریزان شهري، دست کم در وجه اجتماع محور،مسول و پاسخگو، 
نمی تواند نسبت به نیازها و تغییرات اجتماعی موضع ایستا اتخاذ نماید و یا بی طرف باقی 

شناخت و تحلیل ، پذیرش تغییرات. بماند؛ به عالوه، نباید به آن نگاه ارزشی داشته باشد
اقدام) براي پاسخ سنجیده و ضابطه مند ( ریزيپویش اجتماعی برآمده از آن و برنامه دقیق

ریزي کارآمد و اثربخش براي هدایت شهر وپایداري ي مختلف شهر، الزمه برنامههادر عرصه
چشم انداز آینده برنامه ریزي در دستیابی به اهداف از . زندگی اجتماعی شهرها است

یکسوي و جلب مشارکت مردم از سوي دیگر، به موضع برنامه ریزي در پذیرش و باور 
 . ي اجتماعی بستگی داردهاواقعیت

 ه گیرينتیج
مبهم و  بسیار پیچیده، ساخت اجتماعی جامعه شهري ایران در مقایسه با دوره گذشته،

. چندوجهی و در نتیجه ناهمگن و ناهمگون شده و با سرعت در حال تغییر و دگرگونی است
به ضعف پایه اي  پیشی گرفتن پویش اجتماعی جامعه شهري از نظریه برنامه ریزي شهري،

برنامه ریزي شهري . ي در ایران بیش از پیش دامن زده استو نظري دانش شهرساز
ي اجتماعی آن جستجو هاي برنامه ریزي را در بطن جامعه شهري،نیازها و واقعیتهاداده

. ندارد ریزي نیز با نیازهاي واقعی جامعه شهري همسویینمی کند و محصول برنامه
نظام برنامه ریزي با نظام  ناهماهنگی و ناهمسویی و در مواردي تعارض و تضاد میان

ي برنامه ریزي و تحقق پذیري هااجتماعی شهرها، نه تنها در عدم اطمینان در پیش بینی
و  هاي توسعه، بلکه در شکل دادن به مخاطرات انسانی به شکل آسیبهااندك برنامه

 . ناپایداري اجتماعی در شهرها سهم به سزایی دارد
سیاست و یا روش  شهري انتخاب یا ترجیح یک نظریه،ریزي بحث و مسئله اصلی برنامه
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بلکه استدالل و پذیرش این نکته کلیدي است که برنامه  برنامه ریزي بر دیگري نیست،
ي کمی،فنی هاریزي جریانی مداوم اما نسبی،پاسخگو و انعطاف پذیر نه تنها مربوط به مقوله

ي برنامه هاو اولویت هاتصمیم. و کالبدي، بلکه مربوط به موضوعات کیفی و اجتماعی است
ریزي نباید به تنهایی بر شالوده نگرشی خاص استوار باشد؛موضوع برنامه ریزي شهري به 

تواند می مجموعه نیازها و مالحظاتی وابسته است که ماهیتی چند وجهی دارد و هر یک
ل برنامه ریزي آشکار و پنهان، از طریق مردم و ساکنان شهرها ابراز وجود کند، نظریه و عم

بنابراین،برنامه ریزان و برنامه ریزي شهري باید . شهري را متاثر سازد و یا به چالش بکشاند
از این باور سنتی مبنی بر ساده انگاري شهر و جامعه شهري ایران اجتناب کند و ماهیت 
پیچیده، مبهم و چندوجهی شهرها و تغییرات ساخت اجتماعی آن را به رسمیت بشناسد و 

کمی و تخصص فنی  نگرشاین بدان معناست که صرفا با . ا آغوش باز از آن استقبال کندب
ي شناخت علمی، نمی توان مسائل پیچیده شهرها را حل هابرنامه ریزان و با توسل به روش

 . کرد و به نیازهاي متنوع و متغیر و گاه متضاد ساکنان شهري پاسخ داد
عت و شدت در حال تغییر و ساختار اجتماعی در ایران ساختار جمعیت شهرها به سر

ي جدید را در هاکنش شهرها، هم به دلیل تغییرات جمعیتی در درون و هم روابط بیرونی،
؛ انرژي آزاد شده ناشی از این تغییرات که با آزادي خواهی نسبی کندمیتحربه هاهمه زمینه

شهرهاي بزرگ پدید  پویش اجتماعی گسترده و عمیقی در شهروندان همراه شده است،
با این همه، در ایران . شودمی آورده که شواهد آن اکنون در شهرهاي کوچک هم دیده
ریزي اجتماعی بر مبناي پذیرش تغییر نگاه و نگرش از برنامه ریزي فنی و کمی به برنامه

رود و این، در اساس، به دلیل برنامه ریزي فنی و می پویش اجتماعی شهرها، به کندي پیش
سنتی حاکم بر کشور است که با تاکید بر دیدگاه سنتی، جزء در موارد سودجویانه مبتنی بر 

ي هابرنامه ریزي کاسب کارانه، موضع سنجیده و واکنش سازمان یافته اي نسبت به واقعیت
اساسا به این  ریزي،برنامه اجتماعی نشان نمی دهد؛ بنابراین، ضرورت اصلی در بازنگري نظام

ط است که درك شود برنامه ریزي شهري چه زمان و در کجا راه حل و در چه نکته مربو
ریزي شهري شالوده این بازنگري باید در نظریه برنامه. شرایطی ناکارآمد و مسئله ساز است

 . و بر مبناي پذیرش پویش اجتماعی جامعه شهري ایران تبیین شود
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 منابع
ی بودجه خانوار در مناطق شهري ایران بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران،نتایج بررس

 . 1396،تهران،1395سال
)گذر از برنامه ریزي جامع به برنامه ریزي راهبردي در تهیه طرحهاي 1390( بنایی،وحید

استاد راهنما اسماعیل علی  شهري،مطالعه موردي:بندرعباس،پایان نامه کارشناسی ارشد،
 . اکبري،گروه جغرافیا،دانشگاه پیام نور،تهران

رویکردي ( برنامه ریزي فضایی و توسعه شهري )1396( داویده پیرکارلو و پونتزینی، پالرمو،
 . دانشگاه شهید بهشتی ،تهران انتقادي)،ترجمه لطفعلی کوزه گر کالجی و بتول حسینی تلی،

)شهرسازي مشارکتی؛کاوشی نظري در 1384( حبیبی،سیدمحسن و سعیدي رضوانی،هادي
 . 24-15،صص24زیبا،شماره هنرهاي  شرایط ایران،

 . )فرایند برنامه ریزي شهري ایران،تهران،سمت1393(  رهنمایی،محمدتقی و شاه حسینی،پروانه
) جایگاه برنامه ریز در فرایند 1393( و چمنی مقدم،مهدي جمیلهصرافی،مظفر،توکلی نیا،

 . 32-19،صص12برنامه ریزي شهري ایران،مطالعات شهري،شماره
ي نو در برنامه ها)اندیشه1393( حسن جمیله و محمدیان مصمم، ،نیای صرافی،مظفر،توکل

 . قدیانی تهران، ریزي شهري،
) تحلیل تحوالت نظام شهري و پویش شهرنشینی کشور در 1393( علی اکبري،اسماعیل

 . نور،تهراناز انقالب،گزارش طرح پژوهشی،معاونت پژوهشی دانشگاه پیام  بعددوره 
 . دانشگاه پیام نور تهران، جدید، شهرکهاي) شهرها و 1395( اسماعیل علی اکبري، 

ي درون افزاي شهري و کارآمدي سیاست رشد هاعرصه )1396( اسماعیل علی اکبري،
،شماره 5ي جغرافیاي برنامه ریزي شهري،دوره هاشپژوه درون افزاي کالنشهر تهران،

 . 224-223،صص2
ارزیابی رقابت پذیري  )1396( ،حسینکماسیخداداد کاشی،فرهاد و  اسماعیل، علی اکبري،

 .29شماره  ،8سال  برنامه ریزي منطقه اي، اقتصادي کالنشهرهاي ایران،
گانه شهر تهران در  22مرکز آمار ایران،بررسی ویژگیهاي جمعیت و مسکن در مناطق 

 . ،تهران1385و مقایسه آن با سال  1390سرشماري سال 
گانه  22نتایج تفصیلی مناطق ،1390عمومی نفوس و مسکن  نتایج سرشماري مرکز آمار ایران،

 . شهر تهران
.1397،کل کشور،تهران،1395مرکز آمار ایران،نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن



 



 

 فضا و فضامندي؛ مفاهیمی بنیادین در شناخت علم جغرافیا

 2محمود شورچه دکتر 1،محمد سلیمانیدکتر 

مقاالت علمی و پژوهشی با عنوان این مقاله، براي درج در مجموعه 
دانشمند عالیقدر جناب آقاي دکتر عباس سعیدي » نامه علمیجشن«

. استاد محترم گروه جغرافیاي دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده است
گونه تواند حق مطلب را آناند که این نوشته نمینویسندگان آن، معترف

لیکن در . ست، ادا کندکه شایسته مقام علمی و فکري ماندگار ایشان ا
 . مقام شاگردي و با افتخار تقدیم شده است

 چکیده:
انسان روي زمین است که  موضوع محوريِ مقاله حاضر، بازشناسی وجه فضاییِ هستی

حاشیه رانده شده ، به»اجتماعی«و » زمانی«هاي معاصر با اولویت دادن به وجه در فلسفه
انسان روي  هستی» فضاییِ«اند که وجه ري پذیرفتهبا وجود این، جغرافیدانان بسیا. است

از این روست که تاریخ تحوالت اندیشه و عمل . زمین، موضوع کانونیِ علم جغرافیاست
» فضایی«جغرافیا، همواره تالش براي بیان همین موضوع کانونی و بازشناسی جایگاه وجه 

ین عقالنیت جدید، در اصل، ا. هستی انسان بوده است» اجتماعیِ«و » زمانی«سطح وجه  در
هاي پیشین در بیان چنین جایگاهی براي هاي عقالنیتها و ناهمزمانیواکنشی به کاستی

البته عقالنیت جدید، بدعتی در فهم ماهیت . بوده است» فضامندي«و » فضا«مفهوم 
 شناسی انسانجغرافیا نیست، بلکه دنبالۀ طبیعیِ درك جغرافیدانان از وجه فضاییِ هستی

با این . مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گرفته است» چرخش فضایی«است که در فرایند 
در » فضامندي«و » فضا) «1( انداز از مسئله، نتایج مقاله به اختصار چنین است:چشم

یافتگیِ سایر فرایندها و زمینه و خنثی و یا عینیتجغرافیا نه صرفاً به عنوان یک پس
هاي خود را ، عاملیت»برآیند«و » فرایند«، »زمینه«ن در سه عرصه ها؛ بلکه همزماپویایی
هاي جغرافیایی بر این منطق استوار است که تحلیل ) اساس تحلیل2( .کندمیاعمال 

ها و فضایی صرفاً یک موضوع محدود به تکنیک یا فن نیست، بلکه اصالت آن به فهم عاملیت
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) علم جغرافیا، تولید دانش جغرافیایی 3( .گرددیهاي فضایی و تولید دانش فضایی بازمعلیت
هاي هایی درباره پدیده، یعنی ثبت و انباشت واقعیت»دانش در فضا«را نه صرفاً محدود به 

که  کندمیجستجو » دانش درباره فضاها«جغرافیایی؛ بلکه همچنین هویت خود را در 
و » اياصول فضاییِ پایه« ماهیتاً از سنخ معرفت به مفاهیم فضامند و بسط روابط بین

-نظریه و تعمیم«یابی به مفاهیم پیچیده و پیشرفتۀ منتج از چنین اصولی با هدف دست
استدالل «) محوریت و مرکزیت آموزش در جغرافیا مبتنی بر 4( .در جغرافیاست» بخشی
در پرتو این . و بکارگیري ابزارهاي مناسب آن در سطوح مختلف آموزشی است» فضایی
گرانۀ خود را ایفا کند تواند نقش تبیینو نتایج است که جغرافیا به عنوان یک علم مینگرش 

 . و به عنوان یک علم مستقل، دانش جغرافیایی تولید کند
 چرخش فضایی، جغرافیا، فضا، فضامندي: هاي کلیديواژه

 
 مقدمه

ائه هاي مختلف جغرافیا، روایت کم و بیش مشترکی از یک واقعیت خاص ارتاریخ«
 )3، ص 2004هربرت، . متیوز و دیوید تی. جان اي(. »دهدمی

 .علم جغرافیا، همواره از جایگاهی اساسی و حیاتی در دانش بشري برخوردار بوده است
این علم، در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، نه تنها همواره ارزش شناختی و کاربردي 

. شکل گرفته و توسعه پیدا کرده است ايداشته است، بلکه همچنین براي اهداف ویژه
اي که دامنه و گستره. اندبوده 1»دانش مفید«فعاالن در این علم، همواره به دنبال تولید 

تحول و تغییر، ذاتیِ دانش و . امروزه، این علم به خود گرفته است، شاهدي بر این ادعاست
ر علمی با توجه به موضوع ه. علوم بشري است و جغرافیا نیز استثنایی بر این روال نیست

هایی از موضوع خود را در هاي زمانی و شرایط مکانیِ مختلف، جنبهمحوريِ خود، در دوره
نیز، محورهاي خاصی را مورد توجه  هاي علمی قرار داده و در حیطه آموزشکانون تحلیل

ن علم کلیِ حاکم بر آ» گفتمان«ها و تمرکزهایی با ویژگی چنین توجه. قرار داده است
اي صورت گیرد که تواند حتی به گونهاین نوع تحوالت و تغییرات می. کندمیارتباط پیدا 

آمده آنچه براي چندین دهه نزد اکثر جغرافیدانان به عنوان امري عقالنی و موجه به نظر می
هاي ها و بازخوانشارائه بینش. هاي دیگري استوار شودها و قرائتاست، امروزه بر بینش

                                                 
1-useful knowledge 
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بایست مورد توجه قرار دهد، نه به معناي خارج شدن از یدتر در باب آنچه جغرافیا میجد
موضوع این علم، و باطل انگاشتنِ آنچه تاکنون مطرح شده است، و یا دامن زدن بر 

 -ها درباره این علم، بلکه نشانه و عالمت سرزندگی و پویایی آن و تالش براي بازسوءتفاهم
 . ایط جدید بوده استیابی آن با شرانطباق

به ویژه از دهه ( با نگاهی سریع بر نیم قرن تحوالتی که در سرگذشت علم جغرافیا
نام  2»پنج دهۀ پرآشوب«) از آن با نام 2010( 1تاکنون) گذشته است، و جانستون 1960

بزرگ در تفکرات » انقالب«) حامل چندین 2002( 3یِر و تافبرد و از نگاه گوتیمی
ترِ توان دریافت که علم جغرافیا در مقایسه با گذشتۀ قدیمیاست؛ به سهولت می جغرافیایی

-در چنین شرایطی، بدیهی است که دیگر نمی. تر شده استتر و پیچیدهخود بسیار گسترده
هایی که در گذشته با توجه به شرایط خاص آن دوره، براي توان دقیقاً با همان عقالنیت

هاي نموده است، ذهنجغرافیدانان) منطقی، موجه و قابل قبول میو حتی غیر ( جغرافیدانان
و یا باید  دهدمیامروز را در خصوص اهمیت و جایگاه علم جغرافیا و آنچه این علم انجام 

هاي هاي بدیل و طرح عقالنیتاینجاست که ضرورت خوانش. انجام دهد، مجاب و قانع کرد
طرح . شودشود آشکارتر میعلم جغرافیا گفته می تر در شرایط جدید درباره آنچههنگامبه

هاي جدیدتر، امري اساسی و حیاتی براي کمک به مداومت در جایگاه و اهمیت عقالنیت
هاي بستها و بنعلم جغرافیا در دانشگاه و جامعه از یک سو، و گشودنِ بسیاري از گره

تري که امروزه در شناخت عقالنیت کلی. شودموجود در این علم، از سوي دیگر محسوب می
جغرافیا به عنوان علم رابطه بین «براي نمونه، ( ترهاي قدیمیعلم جغرافیا به جاي عقالنیت

کرد)، مورد نظر و که به عنوان گفتمان غالب عمل می» محیط)( جامعه) و طبیعت( انسان
» ین استوجه فضاییِ هستی انسان روي زم«همچنین مورد تأیید اکثر جغرافیدانان است، 

جغرافیا به عنوان علم مطالعه وجه فضاییِ «تر آن درك درك تر و قابلکه ترجمان عینی
این عقالنیت از نگاه جغرافیدانان مطرح جهان، در شرایط . )1( است» رابطه انسان با زمین

 گاه به معنايالبته این عقالنیت، هیچ. رسدنظر میتر بهتر و مناسبتر، منطقیامروز، موجه
نفی یا انکار ادعاهاي گذشته درباره جغرافیا نیست، و یا آنکه بر این باور باشد که آنچه قبالً 
درباره جغرافیا گفته شده است، اشتباه و بر خطا بوده است، بلکه این به معناي طرح 

                                                 
1-Johnston 
2-Five Tumultuous Decades 
3-Gauthier & Taaffe 
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هاي گذشته درباره ماهیت تر از عقالنیتتر، کارامدتر و مناسبتر، موجهعقالنیتی کامل
 . با توجه به شرایط جدید جغرافیاستجغرافیا 

باري، آنچه در این مقاله به عنوان موضوعی مهم و اساسی در شناخت علم جغرافیا بر 
در ( 2»فضامندي«در نقش اسم) و در درك برساختی از آن با عنوان ( 1»فضا«محور مفهوم 

این علم در کلیت  3»میراثی مشترك«نقش فعل)، مقصود نظر و محل بحث است، به عنوان 
-هاي مطرحها و دیدگاههاي موجود در نظریهتوان گفت تفاوتبنابراین می. فهم شده است

ربط در درك از جغرافیا بوده است، بلکه هاي بیشده در تاریخ این علم، نه نشانه تفاوت
هایی از فضا و فضامندي در علم جغرافیا داشته است که با سطوح اشاره به تنوع درك

بنابراین، در نگاه این مقاله، . هاي جغرافیایی مطرح شده استدگی در تحلیلمتفاوت پیچی
) درباره درك از جغرافیا به 1958( هارتشورن) یا1891( به همان میزان که ادعاي راتزل

 که ادعاي جغرافیدانان دیگري همچون شفر کندمیعنوان علم فضا موضوعیت پیدا 
) و دیگر جغرافیدانان پس از 1989( )، سوجا1974( )، تُوان1973، 1969( هاروي)،1953(

هاي جغرافیدانان در اثبات نقش تاریخ علم جغرافیا، جز تاریخ تالشاز این رو، . آنها تا امروز
. هاي گوناگون، در تحوالت جامعه انسانی روي زمین نبوده استفضا و فضامندي، به شیوه

از مفهوم کالسیک فضا و  ترپیچیدهتر و مفهوم فضا و فضامندي در این مقاله بسیار وسیع
است که در دهه » جغرافیا: علم فضایی«خوانش پوزیتیویستی از آن در رویکرد مکتب 

دهنده و ارائه» انقالب کمی«یا » ايانقالب نظریه«از آن با عناوین دیگري همچون  1960
ت، این مکتب، تنها در حقیق. نام برده شده است» هاي فضایی از نوع پوزیتیویستیتحلیل«

. یکی از رویکردهایی است که درباره فضا و شیوه مطالعه آن در جغرافیا ادعا شده است
اي بر این، در پیشینه مطالعات علم جغرافیا به ویژه در نیم قرن گذشته، حجم گستردهعالوه

سیار هاي مطالعه و تحلیل آن عرضه شده که بها از فضا و شیوهها و خوانشاز انواع درك
 ,Shoorchehمراجعه شود به: ( فراتر از یک یا چند رویکرد یا مکتب فکريِ محدود است

2018ab( . 
-فرض مقاله این است که بسیاري از جغرافیدانان در قرن بیستم و بهبر این اساس، پیش

میراث «گیري جغرافیا به عنوان یک رشته دانشگاهی، بر محور یک ویژه پس از شکل
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و » فضا«هاي گوناگون از ها و تحلیلاند، و آن ارائه دركورزیده اندیشه» مشترك
را به عنوان » فضایی«این در حالی است که اگر مفهوم . در این علم بوده است» فضامندي«

و » زمانی«شناسی انسان در کنار دو جنبه دیگر، یعنی یکی از سه جنبه بنیادین هستی
ن گفت همه جغرافیدانان در طول تاریخ بر محور توادر نظر بگیریم، آنگاه می» اجتماعی«
اي از تاریخ به عنوان مثال، در دوره. انداندیشیده و عمل کرده» جنبه فضاییِ هستی انسان«

آنگونه که در ( اندیشه جغرافیایی، بر درك از فضا به عنوان محیط طبیعیِ سطح زمین
هاي بین فضاهاي اي بر تفاوتاندیشه همبلت، ریتر، راتزل، مکیندر مطرح است)؛ در دوره

آنگونه که در ادعاي ( دهندهایی که تشکیل میانسانساخت در کلیت -طبیعی
 هاي مورفولوژیک فضاییاي دیگر بر توزیعهارتشورن و ساور مطرح است)؛ در دورههتنر،

 اي بر تجربیاتهاگت، چورلی و بري مطرح است)؛ در دورهآنگونه که در ادعاي شفر، بونج،(
آنگونه که در ادعاهاي تُوان، لی، رِلف یا بوتیمر مطرح است)؛ و در دوره ( افراد از فضاها

آنگونه که در ( هاي فضاییدیگري، بر اجتماعی بودنِ فضا، ارتباطی بودنِ فضا، برساخت
هاي هاروي، مسی و سوجا مطرح است)؛ و همین طور تا این اواخر که بر جنبهادعاي

 . آنگونه که در ادعاهاي تریفت یا واتمور مطرح است)، تأکید شده است( غیربازنماییِ فضا
شده در این مقاله، نه هاي مطرحانگارهموضوع مهم و قابل توجه دیگر این است که پیش

آنچه تاکنون گفته ( هاي رایج و موجود در ادبیات جغرافیابه عنوان ادعایی خارج از گفتمان
توان دگان در باب جغرافیا بدون لحاظ کردن آنچه میشده است)؛ و یا نظر شخصی نگارن

گفت، بلکه ) Pattison, 1964; Livingstone, 1992( »هاي جغرافیاییسنت«بدان 
اي است که از شدهتر از مجموعه مباحث مطرحتر و تا حد امکان سادهبازخوانشی امروزي

رافیا و فصل تمایز این علم جغ» سنت یا میراث مشترك«سوي جغرافیدانان جهان به عنوان 
-هدف نگارندگان، قطعاً نه ارائه پاسخ. علم از دیگر علوم در شرایط امروز مقبول افتاده است

هاي موجود در شناخت علم جغرافیا در ایران و هاي نهایی و کامل بر همه سؤاالت و چالش
یی به منظور هانه تشریح جزئیات و چند و چون آن در مقام نظر و عمل، بلکه صرفاً اشاره

هاي اي از موضوعات در شرایط امروزِ جغرافیاست که با عقالنیتجلب توجه به سوي پاره
تر است و بر آنها تأکید و تر و همسوحاکم بر جامعه جغرافیاییِ جهان به طور کلی همخوان

 . شودتوجه می
 طرح مسئله

 )xxii، ص 2003نیل اسمیت، (. »دانشان خیلی بد عمل کردهدر نوشتن تاریخ خودشانجغرافیدانان «
بر  )2( )1887( هالفورد مکیندرشروع آموزش رسمی رشته جغرافیا در دانشگاه، بنا به نظر

نگري و ایجاد پلی بر روي شکاف علم جغرافیا یکپارچه رسالتپایه این درك بوده است که 
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درستی اشاره اً به) بعد2011( 1گونه که کاستريبین علوم طبیعی و انسانی است، اما همان
گرایی در علم سوي انشعابهاي موجود در خود این ادعا، راه را به، بلندپروازيکندمی

به بعد،  1920جغرافیا هموار ساخته که تا به امروز ادامه یافته است؛ به طوري که از دهه 
هاي یشو اغلب همراه با گرا» انسانی«و » طبیعی«متمایز  هايشاخهجغرافیدانان در قالب 

شناسی در جغرافیاي طبیعی، مانند؛ ژئومورفولوژي و اقلیم( تر درون هر یک از آنهاتخصصی
-و جغرافیاي شهري، جغرافیاي سیاسی و جغرافیاي اقتصادي در جغرافیاي انسانی) عقب

واکنشی طبیعی در برابر چیزي  2هاگرستراندگرایی از نظرچنین انشعاب. اندنشینی کرده
 . گفته است 3»مأموریت ناممکن«ان است که وي بد

اي که در این خصوص وجود داشته این بوده است )، مسئله1986( از نظر ران جانستون
همبستگی واگرا) و نه همبستگی ( هاها، بیشتر در همبستگی با دیگر رشتهگراییکه انشعاب

آموزش و  گرا) صورت گرفته است؛ به طوري که جریانهمبستگی درون( جغرافیا خودبا 
به . ها و نه سبک خاص جغرافیا بوده است، بیشتر به سبک دیگر رشتهپژوهش در این رشته

که » هسته مرکزيِ مشخص«رسد این وضعیت تا حد زیادي به دلیل نبود یک نظر می
-متأسفانه، این کاستی، زمینه. هاي جغرافیا حول آن انتظام پیدا کنند، رخ داده استگرایش

مطالعه اخته است که اغلب به جغرافیا به عنوان علمی نگریسته شده که به اي را فراهم س
هاي پردازد، و یا علمی که دقیقاً معلوم نیست در محدوده کدام یک از شاخهچیز می همه

از نظر . گیردقرار می» اجتماعی -انسانی«، و »زیستی -طبیعی«، »فیزیکی«اصلی علوم 
 و روش شود که فاقد انسجام در نگرشاي فهمیده میهبرخی دیگر، جغرافیا به عنوان رشت

نویسند که کنند و میاست؛ به طوري که جغرافیدانان درباره موضوعات متفاوت مطالعه می
در درون رشته جغرافیا نیز وجود . پیوندهاي ظاهراً اندکی بین بسیاري از آنها وجود دارد

این باور را نزد برخی تاحدي تقویت کرده  هاي گوناگون درباره ماهیت علم جغرافیا،دیدگاه
این نوع تلقی از علم جغرافیا . است که گویی علم جغرافیا فاقد یک موضوع مشخص است

پردازي در شناسی، و نظریهشناسی، روشآثار مخربی را در سه عرصه اصلی، یعنی، هستی
باحث نظري و تالش حوزه علم جغرافیا به جاي نهاده است؛ تا جایی که برخی پرداختن به م

 )3(.اندرا بالوجه دانسته» ماهیت علم جغرافیا«پردازي در باب براي نظریه

                                                 
1-Castree 
2-Hagerstrand 
3 - mission impossible 
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ها، برخی جغرافیدانان بر گونه برداشتشناسیِ بروز ایناین در حالی است که در آسیب
وجه فضاییِ هستیِ انسان روي «این باورند که مسئله در سطح فلسفی، به نوع تلقی از 

شناسی ماهیت انسان به گانۀ هستی)، سه1989( از نگاه سوجا. گرددباز می» زمین
از متن به » فضایی«آن تقلیل داده شده و وجه » اجتماعی«و » زمانی«شناسی دوگانه

-به» هسته کانونیِ جغرافیا«یا » روایت مشترك«از اینجاست که آن، . شودحاشیه رانده می
از تأثیرگذاريِ » عاملیت فضایی«و » منديفضا«، »فضا«شود و مفهوم درستی تعریف نمی

 . بسیار گفته شده است» فضا«ماند؛ هرچند در تاریخ علم جغرافیا، از واقعی خود بازمی
در » روایت مشترك«تالشی مقدماتی به منظور معرفی همین با این نگاه، مقاله حاضر، 

ارچوب این علم را است که مسیر و چ» فضامندي«و » فضا«حوریت مفهوم علم جغرافیا بر م
اي از آن جهت پرداختن به چنین مسئله. در بین علوم دیگر مشخص و متمایز ساخته است

توجهی را در مقایسه هاي قابلاهمیت دارد که وضعیت علم جغرافیا در شرایط امروز، تفاوت
ها آموزش داده و آنچه با عنوان علم جغرافیا در سطح دانشگاه دهدمیبا گذشته نشان 

علم جغرافیا بر محور » روایت مشترك«شود و یا باید آموزش داده شود، نیازمند توجه به می
ها پاسخ بنابراین، در اینجا تالش شده است به این سؤال. است» فضامندي«و » فضا«مفهوم 

تواند داده شود که: این روایت مشترك چگونه در حوزه نظري قابل طرح است؟ و چگونه می
شناسی ارتقاء دهد و به یکی از را به سطح هستی» فضامندي«و » فضا«مفاهیمی مانند 

انکار در فلسفه این علم تبدیل شود؟ براي تحقق این بحث به هاي اساسی و غیر قابلبنیان
 . موضوعات زیر پرداخته شده است

 »چرخش فضایی«شناسی و فضامنديِ هستی
، خودش پایه کندمیت آن را تعیین فضامندي اگزیستانسیالِ دازاین، که بنابراین موقعی«

 )، 171: ص 1962هایدگر، مارتین(. »جهان دارد-در-در بودن
 »هستی و زمان«

ترِ نظریه پلی بین دنیاي انتزاعی. هاي تولید دانش استپردازي یکی از شیوهنظریه
 هایی درباره ماهیت بودنِ انسان درشناسی است که به ترتیب بیانشناسی و شناختهستی

هایی به منظور اطمینان نسبت به معتبر بودنِ دانش ما از جهان ارائه جهان و توسعه شیوه
اما . سازندنظریه و عمل، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و یکدیگر را متحول می. دهدمی

به طور کلی، عمل، ذاتاً، بهتر از نظریه . هیچ یک بر دیگري اهمیت و برتريِ ذاتی ندارند
گونه برتريِ به همین شکل نیز انضمامی بودن، هیچ. نظریه نیز بهتر از عمل نیست نیست و

آنها هر دو در تولید دانش نقش دارند و الزم . ذاتی نسبت به انتزاعی بودن و برعکس ندارد
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 . هایی که در هم اثر متقابل دارند نگریسته شونداست که به شکل عرصه
توانیم تأیید ویژه اینکه ما چگونه میردها و بهها و رویکشناسی با شیوهبحث شناخت

تواند به شکل هاي ما میهاي تجربی یا کنشهاي ما، یافتهکه دانش ما، نظریه کنیم
کنند که تا حد ها تالش میخود نظریه. کندمیمطمئنی مبتنی بر آن باشد، ارتباط پیدا 

. کنیم به ما توضیح دهندیهاي خاص دنیاي واقعی که در آن زندگی مممکن درباره جنبه
-شناسیِ خاصی بدست میهاي شناختآنها شکلی از تبیین فراگیرشده هستند و از روش

و بر اساس اشکال موجود تبیین عام یا به شکل » قیاسی«توانند به شکل ها مینظریه. آیند
 ها،برخی نظریه. و بر اساس اطالعات تجربی و عملِی جدید ساخته شوند» استقرایی«

ها هستند، اما نظریه به عنوان پلی بین انتزاعی و انضمامی، مبتنی تر از دیگر نظریهايفرضیه
یک نظریه خوب، بر . شناسی استو شناخت شناسیهستیهاي فرضبر معتبر بودنِ پیش

 اساس واژگان و زبان خاص خودش، همواره متکی به یک اثبات منطقیِ شناور است
)Chalmers, 2013( . 

شناسیِ کلیدي شود، یک مسئله شناخته چنین اثبات منطقی چگونه تعریف میاینک
یک . کندمیارتباط پیدا » انتقادي«و » اثباتی«، »هنجاري«هاي بین نظریه است و با تفاوت

نظریه هنجاري به جاي آنکه در یک شیوه مستقیم به سنجش گذاشته شود، مبتنی بر 
این نظریه بر . اخالقی صورت گرفته است اهدافنه قدرت استدالل منطقی است که به پشتوا

هایی از این نوع که چه باید باشد، کدام مطلوب یا کدام نامطلوب است، کدام اساس عبارت
هاي اثباتی و از این رو علمی) از عبارت( نظریه اثباتی. شودخوب و کدام بد است، ساخته می

شود و به دنبال وجود دارد ساخته می پوزیتیویست، درباره آنچه هست، یعنی آنچه واقعاً
در . هاي علمی استنادرستی) تجربی بر پایه برخی انواع روش( درستی) یا ابطال( تصدیق

را به صورت  کندمیبیشتر مواقع، روش علمی، به دلیل آنکه میزان درستی دانشی که تولید 
. هاي ماستادراك ، بنابراین صرفاً متکی به مشاهدات ودهدمیتجربی مورد سنجش قرار 

هاي بحث و مناقشه در یافتن مرزي بین آنچه دانش است و آنچه نیست، یکی از کانون
 . )Walliman, 2011; Pruzan, 2016( اثباتی) است( فسفه علم

ویژه با مندي یا سودمندي در عمل، بهنظریه انتقادي، قبل از هر چیز معطوف به فایده
شناسی اگرچه شناخت. یا رهایی از ستم و سلطه است يآزادیابی به توجه به میزان دست

گیريِ عملی و نه هنجاري یا درستی دارد، اما این نوع نظریه هرگز به شکل آن بیشتر جهت
با این حال، بر اساس ماهیت، یک تفکر . هاي هنجاري یا اثباتی نیستکامل جدا از نظریه

هاي رایج و در جستجوي فهم نقاط شناسیانتقادي منجر به برخی سؤاالت درباره شناخت
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 . )Cloke et al. , 2004; Gomez and Jones III, 2010( ضعف و نواقص آنهاست
پردازي جغرافیایی است، نه رد تفکر علمی یا هنجاري، بلکه آنچه مورد تأکید در نظریه

ستی آلیهاي ماتریالیستی و ایدهشناسیبراي ترکیب آنها به جاي انتخاب بین شناخت تالش
پردازي هم معطوف به کاربرد عملی و بر این اساس، رویکرد مورد نظر در نظریه. است

هاي الزم به منظور شناخت آنچه هست و آنچه باید باشد فرضهمزمان در نظر گرفتن پیش
 . است

شناسی درباره وجود انسان و ماهیت هاي شناختفرضها ریشه در پیشهمه نظریه
هاي درباره بودِن انسان در جهان، فرضاین پیش. کنیمزندگی میجهانی دارند که در آن 

گویند، شبیه به اصول مسلم و می» بودن در آنجا«یا  1»دازاین«شناسان بدان آنچه هستی
شوند بلکه کنند؛ به طوري که آنها در برابر واقعیت به سنجش گذاشته نمیبدیهی عمل می

ها آن را تصدیق شوند که همه انسانیی بیان میبه لحاظ منطقی به منظور تعریف آن چیزها
به عنوان مثال، همه افراد با این مفهوم آشنا هستند که ما اساسًا موجوداتی . خواهند کرد

هاي یا اینکه هستی انسان جدا از طبیعت نیست بلکه همیشه در زمینه. اجتماعی هستیم
هاي که ما درباره چنین زمینهبنابراین این. اجتماعی و روابط اجتماعی قرار گرفته است

جامعه چه باوري داریم، آنها در طول زمان و مکان چه  -طبیعت-ارتباطی بین انسان
هاي خاص اجتماعی بودنِ انسان، از نوع کنند، و دیگر ویژگیها و تحوالتی پیدا میتفاوت

ه شناسی قرار دادتر از بحث هستیشناسی نیست بلکه در سطحی پایینموضوعات هستی
اي به شکل کنندهبا این حال، انباشت دانش درباره عملکرد چنین عوامل مشروط. شوندمی

به نوعی . شناختی شکل گرفته استهاي هستیفرضاي از قبل توسط پیشناخودآگاهانه
-شوند، یعنی یک قالب از قبل مسلم پنداشتهفرایندهاي تفکر ما محسوب می »DNA«آنها 

کنیم را درك و دنیایی که در آن زندگی می نمودهدانش را کسب شده که بر اساس آن، ما 
 . کنیممی

گیري دانش عمل ها به عنوان مبناي شکلشناسی ممکن است قرنیک قالب هستی
ها، ها، نظریهشناسیحتی ممکن است این قالب سبب انحراف از برخی شناخت. کند

شناختی و هاي هستیاین انحرافشناخت . هاي اجتماعیِ ما شودهاي تجربی و کنشتحلیل
جایگزین بهتر، امري اساسی و ضروري براي عمل توسعه یک نظریه انتقاديِ مفید  یکارائه 

شناختی را یک طرح کلی از این بازساخت هستی. از موضوعات و مسائل پیرامونِ ماست
                                                 

1-Dasein 
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ه آنچه بودن انسان در جهان، به عالو«توان به بیان قابل درك بدین شکل بیان کرد؛ می
و » زمانی«، »اجتماعی«هاي ما، اساساً گویند، یعنی زندگیمی 1»شدن«شناسان بدان هستی

در این سطح بسیار پایه، هر چیز دیگري در حیات، مشروط به فهم و . است» فضایی«
 . است 2»زمانیِ هستی انسان -اجتماعیت فضایی«پذیرش این 

هاي همراه با آنها، بر شناسیو شناخت هاي اجتماعیاین در حالی است که اکثر نظریه
اند که تمرکز توجه آنها قبل شکل گرفته ايشدهپنداشتههاي از قبل مسلم فرضاساس پیش

براي آنها بوده » علیت«هاي اجتماعی و زمانی، و قائل شدن به نقش از هر چیز روي جنبه
ربوط به آن مطرح شده هاي ماست و بسیار کمتر بر پایه فضامندي بنیادین حیات و علیت

بر اساس دیدگاه میشل . شناختی، همیشه وجود نداشته استالبته، این انحراف هستی. است
) تمایل به دیدنِ زمان به عنوان امري پویا و در حال توسعه دائم، و فضا به 1986( فوکو

ظاهر شده اي نسبتاً ثابت و مرده در اندیشه غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم زمینهعنوان پس
، هیچ دلیل کندمیهمان گونه که فوکو اشاره . و اندیشه ما را تا امروز شکل داده است

اجتماعی و  موجوداتفرض وجود ندارد که هستیِ ما به عنوان خاصی براي این پیش
تر از هستیِ ما به عنوان موجودات فضایی ايتر و پایهتاریخی، به شکل بدیهی و مسلم، مهم

هاي اندیشه فلسفی، ماهیت اجتماعی و تاریخیِ جریان حال، تقریباً در همهبا این . است
اصلی به امر اجتماعی و » هايعلیت«واقعیت، بر فضامندي بنیادین آن برتري داشته است و 

 . واگذار شده استزمانی 
شناسی فوق بدین معنا نیست که فضامنديِ زندگی انسان بر البته دیدگاه هستی

تاریخی بودنِ بنیادین زندگی انسان برتري دارد و یا آنکه تصورات  اجتماعی بودن و
گونه که قبالً از سوي بلکه همان. شناسی انسان اهمیت ندارنداجتماعی و تاریخی در هستی

فوکو، لوفور و دلوز، بیان شده است، این بدان معناست که در اینجا به جاي دو ویژگی 
شناسی وجود دارد که همه دانش سه ویژگی هستیشناسی بنیادین از هستی انسان، هستی

اما به جاي . مبتنی بر آنهاست؛ اجتماعی/ اجتماعیت، زمانی/ تاریخی، فضایی/ جغرافیایی
گانه، تقریباً همه دانشی که در طول یک قرن گذشته انباشت شده شناسی سهچنین هستی

که به لحاظ پویایی و  شناسی دوگانه بوده استاست، قبل از هر چیز مبتنی بر یک هستی
شده است، در دیالکتیکی، ابعاد اجتماعی و تاریخی انسان و توسعه اجتماعی آن را شامل می

                                                 
1-becoming 
2-spatio-temporal sociality of human existence 
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 . تاریخیِ ما نسبتاً نادیده گرفته شده است -حالی که فضامندي بودن اجتماعی
) اکنون زمان آن فرا رسیده است که از ایجاد توازن بین این سه 2010( از نظر سوجا

شناسی شناسی سخن گفت، بدین معنا که همه اشکال تولید دانش، از شناختستیگونه ه
پردازي، تحلیل تجربی و کاربرد عملی، همیشه به طور همزمان و به شکل متقابل، تا نظریه

ها تأکیدهاي متفاوت در هر یک از این جنبه. است» فضایی«و » تاریخی«، »اجتماعی«
خاص درباره یک موضوع موردنظر باشد، اما گیري دانش ممکن است ناشی از شکل

رسیدن به . گانه را باید همیشه در نظر داشتشناختیِ سهفرض یک توازن هستیپیش
هایی که ما چنین توازن ضروري دشوار است؛ زیرا در نگاه نخست در تعارض با آن شیوه

اتی به منظور ایم قرار دارد، اما این مهم، یک نقطه شروع اساسی و حیاغلب آموزش دیده
هاي اخیر در حال درك ماهیت یک نگرش فضایی و آگاهی فضایِی جدید است که در سال

 ,Warf and Arias( شوداز آن نام برده می» چرخش فضایی«ظهور است و اغلب با عنوان 

2009( . 
کنیم، یک آگاهی اساسی این شناسی جدید شروع میزمانی که ما بر اساس این هستی

هاي ما از همان ابتدا ه ما از همان تولد موجوداتی فضایی هستیم و زیستنخواهد بود ک
در همه عمرمان، ما در تالش براي شکل دادن به فضاهایی که در . هاي فضامند استزیستن

گرفته و در حال تکامل نیز کنیم هستیم و به طور همزمان این فضاهاي شکلآن زندگی می
بنابراین، ما به شکل گریزناپذیري در . دهندفاوتی شکل میهاي متهاي ما را به شیوهزندگی

مان قرار داریم، درست به همان شکلی که ما کنشگران درون جغرافیاهاي پیرامون
هاي مختلفی در حال ساخت هاي اجتماعی هستیم و همیشه به شیوهاي در زمینهیکپارچه

گاه وجودشناختی، فضا، حقیقت از ن. )Soja, 1985( ایممان بودههاي فردي و جمعیتاریخ
و در اینجا، مکان، یکی از . وجوديِ هستی ما و بنیان اولیه تجربه ما از بودن در هستی است

بر این . یابیمگیرد و ما خود را در آن در میهایی است که فضا به خود میبندياولین صورت
 پذیر نیست) امکانبه عنوان یک مکان( اساس، هیچ معنا و برساختی بدون بودن در هستی

)Tuan, 1977; Casey, 1997; Cresswell, 2004( . 
بنابراین چهار نتیجه کلی از بحث فوق قابل استنباط است؛ نخست، علم جغرافیا به 

ها تفاوت دارد) که در کل با دیگر دانش( »تولید یک دانش جغرافیایی مشخص«منظور 
و عملی هر دو به یک میزان در توسعه علم دوم، مباحث نظري . پردازي استناگزیر از نظریه

که  گفتتوان جغرافیا اهمیت دارند و هیچ کدام بر دیگري برتريِ ذاتی ندارند بنابراین نمی
ها قبل از سوم، همه نظریه. پردازي نیستامروز نیازي به پرداختن به مباحث نظري و نظریه
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اي هستند که از آنها به شدهههاي از قبل مسلم پنداشتفرضهر چیز مبتنی بر برخی پیش
و چهارم، انسان و زندگی . شودمنظور مبناي شناخت از بودنِ انسان در هستی استفاده می

انسان به همان میزان که امري تاریخی و اجتماعی است، امري فضایی است، و این 
 فضامنديِ زندگی انسان در هستی با همه تنوعاتی که ممکن است به خود بگیرد، موضوع

زندگی انسان  فضامنديحال سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه . محوريِ علم جغرافیاست
 . کندمیدر هستی چیست و چگونه نقش موضوع محوري در علم جغرافیا را بازي 

 فضامنديِ زیست بشر
اولین عمل ما در هنگام به هستی درآمدن، تولید و اشغال فضاست و از همان ابتدا ما در «

دهیم و آنها نیز بر اساس قرار گرفته که طی آن، فضاهاي پیرامون خود را شکل میفرایندي 
، ص 2010ادوارد سوجا، (. »دهندفرایندهاي ذاتاً فضایی، همزمان، بودن و شدنِ ما را شکل می

18( 
فرض استوار در علم جغرافیا، فضامنديِ زیست و زندگی انسان در هستی بر این پیش

ها قابل دهی رفتار انسانیِ فضامند در جامعه انسانی و سازماناست که برخی اصول کل
، کشف اصول بنیادین، »فضامندي«در نتیجه، هدف اصلی در پرداختن به . ردیابی است

به عنوان مثال، فعالیت انسان . دهی فضاییِ انسان استفرایندها و الگوهاي تکرارپذیرِ سازمان
دهنده ند الزم و حیاتیِ بین انسان و زمین و شکلمند است که به معناي پیودر فضا، مکان

هاي از سوي دیگر، هر مکانی داراي ویژگی. چارچوبی براي کنش متقابل فضاییِ انسانی است
آنچه در یک مکان وجود دارد ( سازدها متمایز میخاص خود است که آن را از دیگر مکان

گیريِ روابط طی، زمینه شکلچنین شرای. ممکن است در مکان دیگر وجود نداشته باشد)
ها، در ها توسط انساناشغال مکان. اندشود که آنها را اشغال نمودههایی میبین مردم و مکان

گزینی است؛ دلیل این و اجتماع» گراییجمع«نگاه نخست، تابعی از تمایل انسان به سوي 
ریق کاهش اثر روابط گرایی ناشی از حفظ سطح معینی از کارایی در رفتار از طمیل به جمع

هاي بنابراین موجودات انسانی و فعالیت. است») فاصله«مثالً در قالب سایش ( ايفاصله
 هاگرستراند)، هندسهدر اندیشه مثالً( مندي فضاییمند آنها، که همچنین به آن زمینهمکان

یر) شه اندرو سیمثالً در اندی( هاي فضاییمثالً در اندیشه رابرت ساك) یا چیدمان( رویدادها
دهنده واکنش که بازتاب کندمیتوزیع پیدا » ايخوشه«شود، در یک الگوي نیز گفته می

برآیند همه . است» قابلیت دسترسی«یا همان » فاصله«رفتاري انسان به عامل 
به عنوان محصول » کنش متقابل فضایی«گیري انواعی از هاي فوق، شکلفرضپیش

 . )Soja, 1971( در نقش نقاط کانونیِ فعالیت انسان) است( هاهاي افتراق مکانویژگی



 405بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

کلیت چنین رابطه پیچیده و دیالکتیکی بدان معناست که فضامنديِ زندگی انسان در 
سازد که براي هر اندیشه و فعالیت انسانی عاملی هستی قدرت یا نیرویی را اعمال می

توان دیگر رویدادها که می کندمیرا بازي » عاملیت«شود و یک نقش بنیادین محسوب می
دهنده و در اینجا جغرافیا به عنوان توضیح. را بر اساس آن یا در نسبت با آن توضیح داد

بر این اساس، مطالعه چنین . شودیا بازتاب دیگر عوامل درك می نتیجهگر و نه تبیین
جوداتی فضامند یا سازد که چگونه همه مردم، اساساً موروابطی در علم جغرافیا آشکار می

گونه که هیچ دهدمیهاي دیگر این ایده نشان بررسی و داللت. جغرافیایی هستند
تواند وجود داشته باشد؛ زیرا عاملیت محدودیتی در گستره و قدرت عاملیت جغرافیا نمی

) نیز 1984( هاگرستراندهمان گونه که. فضامندي در زندگی انسان در هستی نامتعین است
کنند، از یک ویژگی باز و نه اي که رویدادها به شکل فضایی عمل میده است، شیوهکر اشاره

هاي فضاییِ خاص ها و قوانین در زمینهبسته برخوردار است و تنها از طریق قرار دادن پدیده
 توانیم پی ببریم که آنها با توجه به اثرات تجربی چگونه عمل خواهند کرداست که ما می

)Hagerstrand, 1984( . 
توسعه «تر شدن آن، براي مثال به موضوع به منظور کاهش سطح انتزاعیِ بحث و روشن

جغرافیدانان اغلب بر . شوداشاره می» هاي فضایی همبسته با آنجغرافیایی نابرابر و نابرابري
این امر بدان معناست که هیچ فرایند . این باورند که به لحاظ جغرافیایی، توسعه، نابرابر است

ها در ، بلکه همواره برخی نابرابريدهدمیاجتماعی به شکل یکدست و یکسان در فضا رخ ن
بر اساس چنین نگرشی، برابري کامل . کنیم وجود خواهد داشتجغرافیاهایی که تولید می

ها وجود دارد؛ هرچند همه در فضاي جغرافیایی هرگز وجود ندارد، بلکه همواره برخی تفاوت
توان گفت، بدین ترتیب می. ها اهمیت اجتماعیِ یکسانی ندارندابرابريها و ناین تفاوت

زندگی در سطح کره زمین، منشا وجوديِ توسعه نابرابر است؛ این امر در گام نخست، به 
عامل . دلیل آن است که بودنِ ما روي سطح زمین دائماً مشمول اثرات عامل فاصله است

که دو چیز مادي در یک زمان  دهدمی، اجازه نهاي فیزیکی مرتبط با آنفاصله و ویژگی
عمل . شوددر نتیجه، باعث نابرابري در فضا می. واحد، یک مکان واحد را اشغال نمایند

، در دهدمیهاي انسان را چارچوب هاي اجتماعیِ جمعی که رخ دادن فعالیتانسان و زمینه
بندي، به ارد تمایل به خوشهها در اکثر موو از این رو، انسان دهدمیفضاهاي خاصی رخ 

هاي زمان و انرژي براي غلبه بر عامل دنبال مجاورت و نزدیکی به منظور کاهش هزینه
 ,Smithبراي مطالعه بیشتر: ( هاي فضایی) هستندبه عنوان یکی از جنبه( فاصله

1984/2008; Massey, 1984/1995( . 
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ع فضایی؛ اگرچه اغلب به صورت سازيِ اثرات فاصله یا غلبه بر این مانرفتار حداقل
، اما بخشی بنیادین از بودنِ فضایی ما و جغرافیاهایی است که به دهدمیناخودآگاه رخ 

دهیم، بسیار این امر بدان معناست که هر آنچه ما انجام می. کنیمشکل اجتماعی تولید می
هاي مات و فعالیتاقدا. ندرت به صورت کامالً یکسان یا تصادفی در فضا توزیع خواهد شدبه

گیري مثالً در قالب شکل( اي عمل کندانسان اغلب تمایل دارد به اینکه به شکل گره
این نوع تمرکزیابی . هاي خاصی تمرکز یابدروستاها و شهرها) و در پیرامون مراکز یا انباشت

هایی خواهد شد که با توجه ها و عدم مزیتگیري مزیتاي شدن، خود موجب شکلیا گره
در نتیجه، دورِ . کنندبه موقعیت مکانی و قابلیت دسترسی، به شکل نابرابر توزیع پیدا می

هاي این نوع ویژگی. هاي جدید را خلق خواهد شدجدیدي از توسعه نابرابر با ویژگی
یابی فضاییِ انسان عمالً در قالب جغرافیاهاي تجربیِ شناختیِ مربوط به سازمانهستی

هاي تخصصی در علم جغرافیا، آنها را مورد مطالعه قرار شود و گرایشتري ظاهر میپیچیده
 . دهندمی

 هاي جغرافیاییفضامنديِ تحلیل
هاي طبیعی و انسانیِ دانش جغرافیایی، محصول تفکر و استدالل فضایی درباره پدیده«

 )1، ص 2002رجینالد گولج، (. »جهان است
توان گفت، و زندگی انسان در هستی، میبا توجه به بحث قبل درباره فضامندي زیست 

هاي فضایی براي جغرافیدانان از اهمیت بنیادین برخوردار است و ها و تحلیلدرك فضامندي
شناخت «و  1»تفکر فضایی«اي که صرفاً یک موضوع مربوط به تکنیک یا فن نیست؛ به گونه

ضایی، و غایت همه ف 3»برساخت دانش«یا » تولید دانش«، مبانی و شرط امکان 2»فضایی
: 1983( 4گونه که نایجل تریفتهمان. ) ,2002Golledge( هاي جغرافیایی استپژوهش

فضا و زمان همیشه و هر جا، اجتماعی هستند، و جامعه نیز، همیشه و «؛ کندمی) بیان 49
) نیز همین موضوع را به زبان 52: 1984( 5دورین مسی. »هر جا، فضایی و زمانی است

درست همان گونه که هیچ گونه فرایند صرفاً فضایی وجود ندارد، «؛ کندمین دیگري بیا

                                                 
1-spatial thinking 
2-spatial cognition 
3-construction of knowledge 
4-Nigel Thrift 
5-Doreen Massey 
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از این رو، عدم توجه به وجه فضاییِ . »هیچ گونه فرایند اجتماعیِ غیر فضایی نیز وجود ندارد
بخش زیادي از واقعیت زندگی  گرفتنِزندگی انسان در هستی، در حقیقت به معناي نادیده 

هاي فضامند جغرافیایی ین امر، اهمیت و ضرورت اساسی تحلیلانسان در هستی است و هم
 . توان آن را نادیده گرفتو نمی دهدمیرا نشان 

در کانون توجه قرار » فضایی هايعلیت«هاي فضامند جغرافیایی، پرداختن به در تحلیل
تماعی دهندة پدیده اجتوضیح Xبه عنوان مثال، در یک تبیین فضایی، پدیده فضایی . دارد

Y  شده توسط فضامنديکنش اجتماعیِ فعال«است و نه بالعکس که اصطالحاً بدان« 
)1971Soja, تفاوتی که فضا ایجاد «) از آن با عنوان 1985( 1یرشود و اندرو سی) گفته می

به عنوان » هافضامندي«بنابراین براي جغرافیدانان . )Sayer, 1985( بردنام می» کندمی
مانند ( یافتگی دیگر عوامل و فرایندهایا عینیت پیامد» صرفاً«رویدادها و نه  علت وقوع دیگر

یک مثال تجربی در این . شونداقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) در نظر گرفته می
انباشت و «در رفتارهاي اقتصادي، یا عامل » فاصله فضایی«تواند تحلیل اثرات عامل باره می

هاي مکانی و محیطی در اي اقتصادي و اجتماعی، و یا ویژگیهدر صرفه» تجمع فضایی
 . رودهاي فضایی به شمار میانسانی باشد که یکی از انواع تبیین هايسکونتگاهبرپاییِ 

طبیعی است، نوع تبیین فضایی در علم جغرافیا، به ماهیت و منطق کنش فضایی و 
به عنوان نمونه، جغرافیدانان . اردشناختیِ مربوط به آن بستگی دهاي نظري و روشچارچوب

هاي توان به تبیینهاي فضایی بپردازند، از جمله میممکن است به تبیین انواعی از کنش
اغلب از نوع ( »مصرف فضا«محور)،  -اغلب از نوع تبیین اقتصادي( »تولید فضا«معطوف به 

 »تجربه فضا«و  محور) -اغلب از نوع تبیین سیاسی( »نظم فضا«محور)،  -تبیین فرهنگی
هاي عالوه بر این، هر یک از این نوع تبیین. محور) اشاره کرد -اغلب از نوع تبیین اجتماعی(

ها و رویکردهاي مختلفی از جمله؛ توصیفی، تواند در چارچوب نظریهجغرافیایی می
مدرن، گرا، مارکسیستی، ساختارگرا، فمینیستی، پستپوزیتیویستی، رفتارگرا، انسان

گرا، پساپدیدارشناسی، غیر بازنمایی و نظایر آن ، پسااستعمارگرا، پساانسانختارگراپساسا
یابی، یابی، علتشناختی و طرح تحقیق نیز از نوع، قانونصورت بگیرد و از نظر روش

نگاري، نمادشناسیِ تصویر، گفتگویی، سازي، معنایابی، عملی/تجربی، قومانتزاعی
  .ساختارشکنی و نظایر آن باشد

در هر حال، اگر بخواهیم علمی را در یک اصطالح واحد، فشرده و بیان کنیم، آن 
                                                 

1-Andrew Sayer 
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تواند در آن وجود داشته تخصصی که می هايگرایشبا همه ( اصطالح براي امروزِ جغرافیا
پذیري اي با قدرت فراگیرندگی و انعطافنه تنها واژه» فضامندي«. است» فضامندي«باشد)، 

از نظر . توان آن را به عنوان ممیز جغرافیا از سایر علوم دانستین میبسیار باال بلکه همچن
) به عنوان جغرافیدانان انسانی و همچنین 1985( هاروي) و دیوید2000( ران جانستون
) به عنوان 2017( 3) و داي2016( 2)، پترسون و همکارن2012( 1کریستوفرسون

که علم جغرافیا را از دیگر علوم متمایز جغرافیدانان طبیعی، نگرش فضایی تنها چیزي است 
هاي فضایی از اگر قائل به چنین نگرشی باشیم، آنگاه در جغرافیا طبیعی، تحلیل. سازدمی

. خواهد بود مبناانسانیهاي فضایی از نوع مبنا و در جغرافیاي انسانی نیز تحلیلنوع طبیعی
، »فضا«جغرافیا به مفهوم نظران جغرافیاي معاصر، دوام و قوام علم از نظر صاحب

وابسته است و هرگاه این مفاهیم که هویت اصلی جغرافیا را » نگرش فضایی«و » فضامندي«
شوند، جغرافیا مستعد آسیب و انحراف و تجزیه و فروپاشی دهند کنار گذاشته تشکیل می

 . گیردشود و هویت آن مورد تهدید قرار میشناختی مینظري و روش
 جغرافیایی فضامنديِ دانش

اي و جغرافیا نیز از این مستثناء نیست) قبل از هر چیز بر اساس حوزه( هر علمی«
شود، حوزه دانش ما نیز فضاهاي ایجادشده توسط بشر روي کل خاص از دانش تعریف می

 )7، ص 2011راجر برونت، (. »سطح زمین است
ه تنوعاتی که ممکن است بحث قبل به اینجا رسید که وجه فضامند زندگی انسان، با هم

ها از دیگر علوم به خود بگیرد، موضوع جغرافیا و فصل تمایز بین نوع نگاه جغرافیا به واقعیت
دانش «) نیز بیان کرده است، 2002( بر اساس چنین نگاهی، همان گونه که گولج. است

 »هان استهاي طبیعی و انسانیِ ججغرافیایی، محصول تفکر و استدالل فضایی درباره پدیده
)Golledge, 2002: 1( . با این حال، از آنجایی که ما اغلب به شکل خودکار و ناخودآگاه از

اکثر مواقع توجهی به حضور مفاهیم  درکنیم، هاي فضایی استفاده میها و بازنماییاستعاره
ي مان نداریم و کمتر به تحلیل خودآگاهانهشده) روزمره( هاي عاديفضایی در کنش

 National Research( پردازیمکنیم مییایی که در آن و بر اساس آن عمل میجغراف
Council, 2006( . 

                                                 
1-Christopherson 
2-Peterson et al.  
3-Day 
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به  1»دانش در فضا«توان یک گذار از مرحله ، می»جغرافیاییتولید دانش «از نظر 
دانش در فضا، . را در پیشینه علم جغرافیا تشخیص داد 2»دانش درباره فضاها«مرحله 
 ، اما دانش درباره فضا، دانشی تحلیلی و شناختی است»یفیپدیداري و توص«دانشی 

)Golledge, 2002( . ،هایی واقعیت«معرف ثبت و انباشت » دانش در فضا«در جغرافیا
محیط هاي متقابل انسانبندي فضاییِ آنها ناشی از کنشو صورت» هاي مختلفدرباره پدیده

اما . است» اخباري و توصیفی«یاییِ این نوع دانش، به طور کلی مبناي دانش جغراف. است
» اصول«ماهیتاً از سنخ معرفت به مفاهیم فضامند و بسط روابط بین » دانش درباره فضاها«

» بخشینظریه و تعمیم«یابی به اي و مفاهیم منتج از چنین اصولی با هدف دستفضاییِ پایه
 پایه در جغرافیا هاي اصول فضاییِاز جمله نمونه. )Golledge, 2002( در جغرافیاست

اصل «، »اصل عدم پیوستگی«، »اصل مرکزیت«، »اصل تقسیم کار فضایی«توان به می
اصل «، »گزینیگزینی/ اجتماعاصل جدایی«، »اصل نفوذ«، »اصل رابطه«، »مراتبسلسله
 . اشاره کرد» اصل تفاوت«و » اصل تشابه«، »اصل مسیر«، »اصل تصرف«، »تراکم

 جغرافیاییهاي فضامنديِ دغدغه
 . »ها، نه پایان، بلکه شروع جغرافیاستهاي متقابل بین فضاافزایش روابط و وابستگی«
 ) 165: ص 2003نول کاستري، (

هاي جغرافیایی در زمینه تولید دانش فضایی، با توجه به تحوالت در انواع روابط دغدغه
بوده و همواره پیوندي متقابلِ فضامند بین انسان و زمین و در جوامع گوناگون متفاوت 

بنابراین . هاي موجود در جامعه وجود داشته استناگسستنی بین علم جغرافیا و واقعیت
است؛ یعنی توسط زمینه اجتماعیِ » مندموقعیت«و » گرازمینه«تولید دانش جغرافیایی، 

منديِ دانش موقعیت. )Demeritt, 2005; Rose, 1997( گیردتولیدکنندگان آن شکل می
زمانی یا شرایط مکانی، برخی مفاهیم تبدیل به  شود که در هر دورهرافیایی سبب میجغ

هاي ها یا گفتمانمثالً در قالب پارادایم( ها در جغرافیاکانون یا محور اکثر مباحث و آموزش
-جغرافیایی) شود و تعاریف گوناگونی از جغرافیا ارائه شود که هر یک ممکن است بر جنبه

دانش جغرافیایی با توجه به وجود شرایط خاص و مسائل نیازمند بررسی،  هاي خاصی از
 . تأکید یا تمرکز داشته باشند

ها و مفاهیم جغرافیایی، کنند، متن) بیان می8: 1992( همان گونه که بارنز و دانکن
                                                 

1-Knowledge in space 
2-Knowledge about spaces 
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هاي ها و داللتها، مفاهیم، ایدئولوژيهاي خاصی از روایتهستند که ترکیب هاییچارچوب«
در . »کنندها را در بر دارند و هر یک با حوزه خاصی از کنش اجتماعی ارتباط پیدا مینشک

مند ها را تبدیل به دانشی موقعیتهر حال، از نگاه یک جغرافیدان، آنچه دانش از واقعیت
آنچه براي دیروز . )Morrill, 1983( هاي مورد مطالعه است، ماهیت فضامند واقعیتکندمی

کم به آن ا، موضوع و دغدغه اصلی بوده است، ممکن است امروز نباشد و یا دستعلم جغرافی
دارد که » ايزمینه«با این حال، عکس آن نیز صادق است و این بستگی به . نباشدشدت 

 . کندمیجغرافیا در کنش با آن عمل 
ته به عنوان نمونه، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که مقارن با تأسیس رش

برداري و اکتشافات، نقشه«هاست، موضوع جغرافیایی نخست معطوف به جغرافیا در دانشگاه
اما با . دوره جغرافیاي اکتشافات و جبرگرا)( در مقیاس جهانی است» اهداف استعماري

» تحول مناطق جغرافیایی«گرایی، موضوع جغرافیا بیشتر روي شدت مدرنیزاسیون و توسعه
پس از جنگ . گرا)دوره جغرافیاي منطقه( کندمیتمرکز و تأکید  اغلب در مقیاس ملی،

هاي ناشی از جنگ و شدت مداخله دولت رفاه در توسعه ملی، جهانی دوم و لزوم بازسازي
هاي فضایی و روابط بین شهر و پویایی«انسانی) روي  جغرافیايبه ویژه ( موضوع جغرافیا

» هاي از منابع طبیعیبردارينعتی و بهرههاي خدماتی و صیابیروستا و همچنین مکان
 . دوره جغرافیاي پوزیتیویسم)( کندمیتمرکز 

هاي شهري ها و اعتراضداري و مالی، شورشهاي سرمایهبه دنبال بحران 1970در دهه 
هاي هاي محیطی و ظهور جنبشعدالتی، تشدید مسائل شهري، تخریبدر برابر بی

نقد وضع موجود و نظام «وضوع جغرافیا روي در واکنش به آن، م محیطیزیست
دوره ( کندمیکشی از انسان و طبیعت) تمرکز به عنوان عامل اصلی بهره( »داريسرمایه

با فراگیر شدن روابط در سطح جهانی و شروع عصر  1980پس از دهه . جغرافیاي انتقادي)
تغییر جهت » آنجهانی شدن و اثرات «جهانی شدن، موضوع محوري در جغرافیا به سمت 

 . )Johnston and Sidaway, 2016( ها)دوره جغرافیاي پست( کندمیپیدا 
 هاي فضامند در جغرافیاآموزش

جغرافیا مهم است، نه به این دلیل ساده و سخن پرتکرار که همه چیز در فضا رخ «
نستن دهند امري اساسی در داکه چیزها رخ می» جایی«، بلکه بدان دلیل است که دهدمی

برنی وارف و سانتا آریاس، (. »دهندرخ می» چگونه«و » چرا«این موضوع است که آنها 
 )1: ص 2009

توان چنین استنباط کرد که آن اصل پایه یا با در نظر گرفتن مجموعه مباحث قبل می
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و الزم است مسیر  کندمیهمچون جغرافیا بر اساس آن عمل  علمیکه » روایت مشترك«
هاي مربوط شرایط امروز را بر اساس و در چارچوب آن طی کند، فضامندي تحوالت خود در

هاي مختلف فضایی تواند در قالب مفاهیم و نظریهبه نسبت انسان با زمین است که می
هاي گوناگونی که در جغرافیا وجود دارد مورد مطالعه و تحلیل قرار مطرح و توسط گرایش

پردازد، عملی ذاتاً جغرافیایی نسبت می اینهاي نديجغرافیا تا زمانی که به فضام. بگیرد
در این حالت، یک فرد ممکن است به سه طریق روایت مشترك که چارچوب . دهدمیانجام 

 ، فاصله بگیرد انحراف پیدا کند:دهدمیجغرافیا را شکل 
» نسبت انسان با زمین«پردازد که مربوط به می» هاییفضامندي«زمانی که به  -1
هاي فضاییِ این دسته جغرافیدانان عمدتاً به سمت مباحث، موضوعات و تحلیلنیست، 

شناسی فضا، کنند؛ مانند معماري، فیزیک، جامعهموجود در دیگر علوم تمایل پیدا می
 . شناسی فضا و نظایر آناقتصاد فضا، انسان

زد، این پردامی» هافضامندي«بدون توجه به » نسبت انسان با زمین«زمانی که به  -2
دسته جغرافیدانان عمدتاً به سمت مباحث مربوط به رابطه انسان با طبیعت/محیط تمایل 

شناسی، شناسی، شیمی، اکولوژي، زیستزیست، زمینکنند؛ مانند محیطپیدا می
 . شناسی محیطی و نظایر آنروان

این دسته  پردازد،می» نسبت انسان با زمین«و نه به » هافضامندي«زمانی که نه به  -3
 . کنندجغرافیدانان خارج از چارچوب علم جغرافیا فعالیت می

هاي مفید براي تشخیص جغرافیایی بودنِ یک تواند یکی از شیوهچارچوب فوق، می
در یک بحث جغرافیایی، موضوع، عامل، مسئله، مفاهیم، . حل باشدموضوع، مسئله و راه

ویژگی جغرافیایی برخوردار است و افراد در حل از یک زبان، روش، استدالل، نتیجه و راه
ببینند، جغرافیایی بیاندیشند،  جغرافیاییآموزند که طول فرایندهاي آموزشی در این علم می

از ابزارهاي مناسب جغرافیایی استفاده نمایند، جغرافیایی پژوهش کنند، نتایج جغرافیایی 
هاي ایان نتایج جغرافیایی را با روشهاي جغرافیایی ارائه دهند و در پحلبدست آورند، راه

 ,Brunetنگاه کنید به: ( جغرافیایی و با تأکید بر ابعاد جغرافیایی مورد ارزیابی قرار دهند

هاي سري روشبه لحاظ ساختار آموزشی و نهادي، جغرافیا، علمی است که از یک. )2011
 کندمیبردي خود استفاده هاي معرفتی و کارخاص به منظور آموزش، یادگیري و ارائه یافته

)Lambert & Morgan, 2010( .ها قبل از هر چیز متناسب با ماهیت معرفت و این روش
در علم جغرافیا، با توجه به ماهیت فضامند . شوندهاي علمی در این علم انتخاب مییافته

 معرفت، به اندازه خود معرفت، اهمیت دارد» نمایش«و » بازنمایی«معرفت در آن، 
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)Gregory, 1994( . متنی«در علم جغرافیا، بازنمایی، آموزش و یادگیري معرفت« ) (گزارش
آموزش و یادگیري در جغرافیا، از . نقشه) و بالعکس است( »دیداري«قابل تبدیل به معرفت 

 ترپاسخ به سؤال چه چیزي در کجا؟) شروع شده و به سمت سطوح پیچیده( سطح ابتدایی
 . کندمیی؟ و چگونگی؟) ادامه پیدا پاسخ به سؤاالت چرای(

 National Research( در آموزش و یادگیري جغرافیا، سه مؤلفه مورد توجه است

Council, 2006؛( 
، شامل موقعیت، محل، فاصله، مسیر، ارتباط، حرکت، انتقال، »مفاهیم فضامند« -1

ابی، پراکندگی، ؛ و توزیع، الگوی»سطح ابتدایی«مرز، منطقه، شکل و نظایر آن، که در 
مراتب، شبکه، همبستگی فضایی و نظایر آن که در بندي، تراکم، پخش، سلسلهخوشه

 . شودآموزش داده می» سطح پیشرفته«
ها، هاي فضایی نظیر نقشه، شامل استفاده از بازنمایی»ابزارهاي نمایش و ارائه« -2

 . ري استافزارهاي کامپیوتهاي نمایشی و نرمتصاویر، انواع تکنولوژي
 دریافت اطالعات)، پردازش( ها، شامل ورودي»فرایندهاي استدالل و شناخت« -3

بخشی و بکارگیري اصول تحلیل بینی، تعمیمپیش( تحلیل همبستگی و علّی) و خروجی(
 . فضایی) است

به طور کلی یک سیستم آموزشی در علم جغرافیا الزم است دو هدف اصلی زیر را 
 دنبال نماید:

مانند، مشاهده و ( پژوهشیِ جغرافیایی -علمی هايقابلیتها و سعه تواناییتو -1
ها و اطالعات هاي جغرافیایی، انتخاب و استخراج دادهشناسایی مسائل و طرح پرسش

ها و اطالعات با استفاده از دهی و ارائه دادهمناسب با مسائل و سؤاالت جغرافیایی، سازمان
بینی، تفسیر و نظایر ه منظور توصیف، ارزیابی، تبیین، پیشهاي مناسب بو تکنیک هاروش

 آن)، و
مانند، ( هاي ارتباطی، تفکر انتقادي، حل مسئله و خالقیت جغرافیاییارتقاء مهارت -2

هاي ارتباطی، استخراج معانی از داده و اطالعات و انتخاب مؤثرترین ابزارها و تکنولوژي
هاي فضایی و ها و استداللمسائل از طریق عقالنیتتعیین دقیق آنچه مدنظر است، تحلیل 

 . مبنا به منظور حل مسئله) -هاي مناسبِ فضاحلارائه راه
 بنديجمع

به بعد و در پی وقوع آنچه با  1980گونه که در این مقاله توضیح داده شد، از دهه آن
افیا به در فلسفه علم شناخته شده است، گذار از گفتمان جغر» چرخش فضایی«عنوان 
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علم فضا و «به گفتمان جغرافیا به عنوان » علم رابطه متقابل بین انسان و طبیعت«عنوان 
، حالتی نسبتًا قطعی به خود گرفته است و مناقشات در فلسفه جغرافیا را به »فضامندي

البته این بدان معنا نیست که . تر کشانده استتر و چندگانههایی بس فراتر، پیچیدهعرصه
رافیا موضوعات موردنظر را تاکنون بر محور فضا، تحلیل نکرده است، بلکه به معناي علم جغ

بازخوانش تاریخ و ماهیت جغرافیا بر محور آن نوع درك از فضا در جغرافیاست که بیشتر به 
به بیان دیگر، تاریخی که از علم جغرافیا . شودنگریسته می» اجتماعی برساخت«عنوان یک 
هاي مورد مطالعه هاي فضامند از پدیدهر حال، جز تاریخ خوانششود، در هعرضه می

 . هاي فضایی بوده استها تنها در نوع خوانشهاي گوناگون نبوده و تفاوتجغرافیا به شیوه
 هاي در علم جغرافیا، بر درك از فضا به عنوان یک محیط فیزیکیدر روزگاري، پژوهش

به عنوان امري انتزاعی و ایزوتروپیک که تحت  ساخت، زمانی بر درك فضاطبیعی یا انسان
در معناي ( ، و پس از آن، به عنوان یک برساخت اجتماعیکندمیسلطه قوانین نیوتنی عمل 

هاي با این حال، وجه مشترك همه این گفتمان. عام آن) تأکید و تمرکز داشته است
هاي یژگی فضامند تحلیلاین و. چه طبیعی و چه انسانی) فضامند بودنِ آنهاست( جغرافیایی

ترین و شاید تنهاترین وجه تمایز اساسی جغرافیا علمی به نظر اکثر جغرافیدانان معاصر، مهم
» هاي فضاییجنبه«این ویژگی فضامند به زبان بسیار ساده اشاره به . از دیگر علوم است

تر از یار پیچیدههاي فضایی امروزه بساین جنبه. هاي مورد مطالعه در جغرافیا داردواقعیت
اي است؛ بدین معنا که علم جغرافیا با هر هاي گوناگون و چندگانهگذشته و شامل عرصه

هاي فضاییِ تواند در آن وجود داشته باشد، تنها با جنبهتخصصی که می گرایشتعداد 
مربوط به کنش انسان با زمین سروکار دارد؛ به عنوان نمونه، چه موضوع تغییر اقلیم، چه 

 . اي، ژئوپلیتیک و گردشگري و فراغت باشداطرات محیطی، و یا توسعه شهري و منطقهمخ
اولین موضوع محوري که در این مقاله مورد توجه و تأکید بوده است، درك نقش و 

به بیان . هاستها و پویاییدیگر واقعیت» گرِعامل تبیین«و » عاملیت«جایگاه فضا به عنوان 
ناسیِ امروز در کانون توجهات جغرافیدانان قرار گرفته است، ارتقاء دیگر، آنچه در جغرافیاش

که تمرکز ( زمینه، محیط و یا عرصه خنثینقش جغرافیا یا فضا نه صرفاً به عنوان یک پس
ها، روابط متقابل فضایی و نظایر ها، انباشتها، پراکندگیها، افتراقاصلی عمدتاً روي توزیع

هاي اجتماعی، اقتصادي و وان پیامد عینیِ فرایندها و پویاییآن است)، و نه صرفاً به عن
هاي غیر فضایی براي تبیین فضاهاي جغرافیایی استفاده که عمدتاً از تبیین( سیاسی

در جغرافیا زمانی که درك از فضا به عنوان . است» عاملیت«شود)، بلکه به عنوان می
جبرگرایانۀ فضا در تعیین دیگر  مطرح است، تمرکز اصلی نه صرفاً روي نقش» عاملیت«
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» زمینه«است؛ » برآیند«و » فرایند«، »زمینه«ها، بلکه همزمان به عنوان ها و واقعیتپدیده
به این معنا که » فرایند«سازد؛ هاي فضایی را مشروط میبه این معنا که فرایندها و پویایی

دهندة به این معنا که شکل» برآیند«کنند؛ و ها عمل میها و عاملیتاز طریق آن پویایی
 . افزاستهاي ظهوري و همهاي با ویژگیکلیت

درك فضا در جغرافیا به عنوان کلیتی مطرح است «دوم، این است که  محوريموضوع 
هاي بنديبرآیند)، صورت -فرایند -رابطه بین زمینه( هاتواند با توجه به نوع کنشکه می

ال، زمانی که فضا تبدیل به یک موقعیت، محل یا قلمرو به عنوان مث. مختلفی به خود بگیرد
بنديِ گیرد، فضا صورتشود، و در پی آن، حس تعلق، تملک یا کنترل روي آن شکل میمی

به همین شکل نیز، فضا در . آید)یا در قالب مکان به تجربه در می( گیردبه خود می» مکان«
انداز، عرصه، محیط، جریان، شبکه و چشم هاي دیگري از جملهبنديتواند صورتجغرافیا می

بر اساس چنین درکی ممکن است با توجه به نوع کنشی که در آن . نظایر آن به خود بگیرد
با این حال، آنچه ویژگی . هاي مختلفی تجربه کنیمشویم، فضا را به اشکال و شیوهدرگیر می

است که فضاي جغرافیایی  ثابت و مشترك همه تجربیات علمی و عملی در جغرافیاست، این
زمینه، ها را توضیح دهد و صرفاً پسها و پویاییها و فرایندها یا پدیدهباید دیگر واقعیت

تنها در این صورت است که . یابی یا نتیجه دیگر عوامل غیر جغرافیایی تلقی نشودعینیت
به عنوان یک علم گرانه خود را ایفا کند و تواند نقش تبیینجغرافیا به عنوان یک علم می

کنندة کننده و یا ترکیببپردازد و نه آنکه صرفاً مصرف» تولید دانش جغرافیایی«مستقل به 
هاي یک علم مستقل ها و ویژگیدانش تولیدشدة دیگر علوم باشد، بدون آنکه از پایه

 . برخوردار باشد
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 . اي بر روش تحقیق در جغرافیا، انتشارات دهخدا، تهرانمه) مقد1348( ودیعی، کاظم

)، سی و دو مقاله جغرافیایی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی 1353( گنجی، محمدحسن
 . سحاب، تهران

) سرگشتگی در تعاریف، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 1372( گنجی، محمدحسن
 . 8-4: ص 35

 در قلمروي جغرافیاي انسانی، انتشارات دانشگاه تبریز ) سیر اندیشه1355( فرید، یدهللا
 . ) شناخت شناسی و مبانی جغرافیاي انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی اهر1379( فرید، یداهللا

 تهران. ، انتشارات گیتاشناسیفلسفه جغرافیا) 1366( شکویی، حسین
هاي نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول و دوم، انتشارات ) اندیشه1382( شکویی، حسین
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 . گیتاشناسی، تهران
غرافیا در ایران، انتشارات فرهنگستان علوم ) پایگاه علم ج1377( مومنی، مصطفی
 . تهران. جمهوري اسالمی ایران

) فلسفه روش شناختی تحقیق علمی در جغرافیا، انتشارات دانشگاه 1378( بهفروز، فاطمه
 . تهران. تهران

: ص 37) در تکاپوي بازیابی مفهوم، تحقیقات جغرافیایی، شماره 1374( سهامی، سیروس
66-76 

 . ) جغرافیا چیست؟، ژاك شبلینگ، انتشارات محقق، مشهد1377( سسهامی، سیرو
) تعریف، مفهوم و دیدگاهی تازه از جغرافیا، فصلنامه تحقیقات 1365( پاپلی، محمدحسین

 . 45-9ص : ،10جغرافیایی، شماره 
) جغرافیا چیست؟ جغرافی دان کیست؟ مجله رشد آموزش جغرافیا، 1377( بهلولعلیجانی، 

 . 12-4 : ص48شماره 
) فلسفه علم جغرافیا و آموزش علم جغرافیا در ایران، آموزش رشد 1391( علیجانی، بهلول

 104-100: ص 1جغرافیا، دوره بیست و هفتم، شماره 
) مالحظاتی در قضیۀ ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا، مجله رشد 1369( سعیدي، عباس

 10-4: ص 22آموزش جغرافیا، شماره 
رویکردي نظاموار در مطالعات  -کارکردي -) پویش ساختاري1390( سعیدي، عباس

 16-7: ص 29انجمن جغرافیایی ایران، شماره  -فضایی، جغرافیا -مکانی
ریزي کارکردي: رویکردي بدیل در برنامه -) پویش ساختاري1391( سعیدي، عباس

 . 8-1، 1فضایی، فصلنامه فضا و توسعه روستایی، سال یکم، شماره 
 . ) قلمرو و فلسفه جغرافیا، انتشارت دانشگاه تهران، تهران1388( مد، احپوراحمد

شناسی در بحران معرفت«اي کهنه ) تو شرابی در قرابه1376( رامشت، محمدحسین
 66-50: ص 11و  10، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره »جغرافیا

تولید نگرش فرهنگی، علوم  ) دستگاه معرفت شناسی و1379( رامشت، محمدحسین
 . 158-147: ص 10انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 

) فلسفه جغرافیاي سیاسی، با همکاري دکتر مراد کاویانی 1393( حافظ نیا، محمدرضا
 . راد، پژوهشکده مطالعات بنیادي

تألیف و هاي علمی دکتر محمدرضا حافظ نیا، ) آرا و نظریه1391( حافظ نیا، محمدرضا
 . تدوین دکتر سید عباس احمدي، انتشارات پاپلی

) دگراندیشی در فلسفه جغرافیا، ترجمه حسین 1390( ون، ویلس، جینسبالنت، آلی
 . حاتمی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران
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 ها:یادداشت
، اکنون در سایت خود، تعریف »انجمن جغرافیدانان امریکا«)الزم به ذکر است که 1

جغرافیا به عنوان علم «را به تعریف » رافیا به عنوان علم رابطه متقابل بین انسان و محیطجغ«
 تغییر داده است» مکان و فضا

http://www. aag. 
org/cs/jobs_and_careers/what_geographers_do/overview( . 

اي با عنوان مقاله 1887لفورد مکیندر استاد جغرافیا در دانشگاه آکسفورد، در سال ها)2
-میدر نشریه انجمن جغرافیدانان سلطنتی بریتانیا منتشر » جغرافیا هايروشدرباره حدود و «

 . شودانجمن ارائه میکه پیش از آن، در قالب یک سخنرانی در این  سازد
لیکن، تاریخ و فلسفه . ها در بین جغرافیدانان ایران نیز وجود داشته استش)این نوع بین3

هاي قابل تقدیري جغرافیا در ایران مدیون استادانی است که براي اعتال و اعتبار این علم، تالش
یادان، دکتر محمدحسن گنجی، دکتر کاظم ودیعی، توان از زندهاند، که در این میان، میکرده

فرید، دکتر حسین شکویی، دکتر مصطفی مؤمنی، دکتر فاطمه بهفروز، و نیز دکتر دکتر یداهللا 
دره میرحیدر، دکتر سیروس سهامی، دکتر محمدحسین پاپلی یزدي، دکتر محمدتقی 
رهنمایی، دکتر بهلول علیجانی، و به طور خاص، از دکتر عباس سعیدي که این مقاله به بهانه 

ات علمی ایشان نگاشته شده است، به عنوان نمایندگانی نامه تقدیر از خدممشارکت در جشن
هاي دکتر احمد همچنین، تالش. هاي اول و دوم جغرافیدانان معاصر ایران نام بردبارز از نسل

نژاد به ، دکتر محمدحسین رامشت و دکتر حسین حاتمینیاحافظپوراحمد، دکتر محمدرضا 
نویسندگان این مقاله . ران نیز قابل ذکر استهایی از نسل سوم جغرافیدانان ایعنوان نمونه

هاي آنها درباره جغرافیا، فلسفه و تاریخ این علم از طریق مطالعه افتخار دارند که اولین آشنایی
بدیهی است بسیاري از مباحثی که در این مقاله . آثار اساتید نامدار جغرافیا در ایران بوده است

که نام برخی از آنها ذکر شد) ( ن عرصه فلسفه جغرافیاآمده است، پیش از این، توسط پیشکوتا
هاي گوناگون مطرح و انتشار یافته است که امکان ذکر نام و پرداختن به محتواي آثار به شیوه

تواند به عنوان ادامه همان مسیري بنابراین، این مقاله تنها می. آنها در این مقاله میسر نیست
براي اداي دین به زحمات آنها و به . ا گشوده شده استتلقی شود که پیش از این توسط آنه

اي از آثاري که مستقیماً به منظور آشنایی بیشتر با پیشینه موضوع این مقاله، در اینجا نمونه
الزم به ذکر است منابع مورد اشاره . حوزه فلسفه و مکاتب جغرافیایی ارتباط دارد، آمده است

ایرانی در این باره انتشار  جغرافیدانانثار متعدد دیگري از قطعاً آ. تنها براي نمونه آمده است
 . یافته که اهمیت و ارزش علمی آنها قابل انکار نیست

http://www.aag.org/cs/jobs_and_careers/what_geographers_do/overview
http://www.aag.org/cs/jobs_and_careers/what_geographers_do/overview


 

 ارزیابی سازوکارهاي مهاجرت روستایی

 شهرستان رامیان ) -مطالعه موردي دهستان قلعه میران(

 2فاطمه یازرلو 1،ریحانه سلطانی مقدس دکتر 

 چکیده
جمعیتی است که در بستر مکان و در گذر  -هاي جغرافیایییدهمهاجرت از جمله پد

اگر چه عوامل . هاي گوناگون، تحوالت بسیاري را ایجاد نموده استزمان با اهداف و انگیزه
هاي روستا/شهري مؤثرند اقتصادي و غیراقتصادي به طور هماهنگ در ایجاد انگیزه مهاجرت

مهاجرت، به طور نسبی عوامل تأثیرگذار در  اما بی تردید در فرآیند تصمیم گیري براي
چرا که مهاجران طیف گسترده اي از . اشخاص و از مناطق گوناگون کامالً متفاوت است

در حقیقت از . هاي متفاوتی براي مهاجرت دارنددهند که زمینهافراد و قشرها را تشکیل می
براي مهاجرت از نواحی اهداف مهم این تحقیق درك علل و عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه 

براي دستیابی به اهداف مزبور از روش . روستایی دهستان قلعه میران به شهرها است
تحلیلی و از نوع کاربردي و براي جمع آوري اطالعات از دو شیوه  -اکتشافی، توصیفی

به  مختلفهاي از آنجایی که نگرش گروه. کتابخانه اي و پیمایشی استفاده شده است
خانوار روستایی، مهاجران، و ( سان نمی باشد، بنابراین از سه نوع پرسشنامهمهاجرت یک

که اگر چه  دهدمیهاي تحقیق نشان تجزیه و تحلیل یافته. مسؤالن) استفاده شده است
هاي اقتصادي در مهاجرت روستائیان نقش مهمی دارند، عوامل غیر اقتصادي نیز انگیزه

 . ارندگذاثرات مستقیم بر رفتار آنان می
 دهستان قلعه میران، مهاجرت روستا/شهري، روستا: واژگان کلیدي

 مقدمه
 جابجایی و آیدشمار می به اجتماعی -اقتصادي توسعه فرایند مهم ابعاد از یکی مهاجرت

. است بیستم قرن تغییرات ترین بزرگ جزو کشور، یک مرزهاي درون در انسانها سابقه بی
 بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم از را داخلی هايمهاجرت سوم جهان کشورهاي سیاستگذاران

                                                 
 استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه پیام نور -1
 ریزي روستاییکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه -2
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 اتخاذ منظور به داخلی مهاجرتهاي آثار و عوامل شناخت که معتقدند و دانندتوسعه می روند
 تواندو می دارد ضرورت مهاجرتها این از ناشی تنشهاي با آمدن کنار جهت هاییسیاست
 . )84: 1390ان، ربانی وهمکار( کند مهار را بالقوه هايمهاجرت

هاي روستایی در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران در تحوالت جمعیتی و مهاجرت
هاي اساسی داشته و دالیل مقایسه با آنچه که در دنیاي پیشرفته اتفاق افتاده است، تفاوت

هاي روستایی در کشورهاي صنعتی نیاز صنایع چرا که مهاجرت. باشدآنها متفاوت می
و مکانیزه شدن آن به این مسأله دامن  به نیروي کار همراه با پیشرفت در کشاورزي شهري

 کشورهاي در که است اي پدیده داخلی هايزیرا مهاجرت. )89:1377،سعیدي( زده است
 توسعه و شدن صنعتی تبعی اثرات از را آن توانو می دارد جریان شدت به توسعه حال در
 داشته پی در را اي فزاینده روند تاکنون میالدي ي تهگذش قرن از که دانست صنعتی ي

 کشورها تمام در گیر همه و جهانی جریان عنوان به که پدیده این عوامل مهمترین. است
 نتیجه شهرها که جاذب عوامل ي دسته دو به دارد، تداوم غیرصنعتی) و صنعتی از اعم(

 ترین طبیعی و شودمی یمتقس روستاها دافعه مقابل در و است صنعتی زندگی مستقیم
 . )45: 1385اصالنی، ( است زده رقم را بزرگ شهرهاي به مهاجرت یعنی روستائیان اقدام

به طوري که در کشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در 
در  مهاجران هم در مبدأ و هم. آیدزمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادي به شمار می

هاي متعدد ناشی از فشار بر منابع و مقصد مسائل و مشکالتی از جمله؛ بروز نابسامانی
امکانات محدود جوامع شهري، بیکاري و کم کاري، کمبود فضاي زیستی و آموزشی، 
آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروي کار کشاورزي، تخلیه روستاها 

مهاجرت از روستا به شهر نابودي کامل . )82:1370اوبراي،( رندآوو غیره را به وجود می
شکوفایی ملی و از دست دادن آزادي است چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن 

، 1369پیتیه، ( است، تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادي انسان است
را بدین صورت مطرح کرد:  توان سؤاالت تحقیقبا توجه به مباحث مطروحه می. )44

هاي هاي مهاجرتعلل و انگیزه؟ هاي روستایی چگونه استوضعیت مهاجرت در سکونتگاه
ابعاد اقتصادي، ( مهاجرت عللروستایی چیست؟ در این راستا هدف اصلی تحقیق بررسی 

 . فرهنگی و زیست محیطی) روستاییان به شهرهاست ˚اجتماعی 
 

 مبانی نظري
توسط فردي انگلیسی به نام گراهام به کار برده شد،  1892در سال مهاجرت روستایی 

معادل این عبارت بسیار است: کوچ داخلی، برون کوچی روستایی، ترك روستاها، روستا 
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 -گریزي، ازجمعیت خالی شدن روستاها، کاهش نفوس روستاها، برون کوچی روستایی
د از مبداء به مقصد بوده و بر دو مهاجرت، حرکت افرا. )1:1369پیتیه،( شهري و ترك زمین

 نوع است: خروج از یک منطقه، کشور و بخش و ورود به یک محدوده جغرافیایی
شد و همگان می مهاجرت روستایی در ابتداي امر، فرآیندي مثبت تلقی. )408:1991مرلن،(

وحدت بر انجام آن اصرار داشتند، ولی بتدریج با بروز بحرانهایی در روستا و شهر از شدت 
 ي مثبت نسبت به مهاجرت روستایی وجود داردهابا وجود این هنوز دیدگاه. آن کاسته شد

در سراسر جهان بخصوص پس از جنگ جهانی دوم، . )153: 1387پاپلی یزدي و ابراهیمی،(
از بسیاري جهات حائز اهمیت گردید و نظریه پردازان  مهاجرت به عنوان پدیده اي جمعیتی

در این راستا . ه علل و عوامل آن به بحث و تبادل نظر پرداختندعلوم مختلف دربار
اجتماعی آن بیش از سایر  -شهري به دلیل پیامدهاي اقتصادي -ي روستاهامهاجرت

نخستین نظریه رسمی را درباره مهاجرت، . ي جمعیتی مورد توجه قرار گرفتهاپدیده
وي مشاهدات خود را تحت عنوان  .ارائه داد 1855اقتصادان انگلیسی راون اشتاین در سال 

جاذبه و دافعه،  عواملي فاصله، هاآن مؤلفهقوانین مهاجرت به گونه اي طراحی نمود که در 
 ي مکانی و فضایی محل سکونت از عوامل مهم در مهاجرت تلقیهاجریان متقابل و ویژگی

 . )43:1372قاسمی، ( شدندمی
 اي توزیع مجدد نیروي کار در نظري اقتصادي مهاجرت را مکانیزمی برهادیدگاه

اقتصاد دانان کالسیک از جمله آدام اسمیت، مهاجران کارگر را نیز تابع قانون . گیرندمی
در دیدگاه اقتصادي، مهاجرت . )136:1380زنجانی،( دانستندمی عرضه و تقاضاي اقتصادي

. تایی استبین مناطق شهري و روس و سطوح امنیتی درآمدي -ي شغلیهاناشی از تفاوت
ونک و همکاران معتقدند که مهاجران روستایی از مناطقی با شرایط نامناسب به مناطقی با 

استیگلیز معتقد است اگر مهاجرت را به عنوان مکانیزم . کنندمی شرایط بهینه مهاجرت
 وقتی تعداد بیکاران افزایشتوان انتظار داشت که می تعادل بخش بدانیم، در آن صورت

: 1380طاهرخانی،( شودمی مهاجرت نیز همگام با آن از روندي افزایشی برخورداریابد، می
ي هاي به عمل آمده در جهت شناسایی عوامل مؤثر در مهاجرتهابررسی. )75

روستا/شهري، مبین این نکته پر معنا است که مهاجرت و دالیل آن از عوامل اقتصادي، 
ي اقتصادي مربوط هانظریه. گیردمی یک منشأي مرتبط با هر هااجتماعی، فرهنگی و نظریه

. ، ار1971جانسون . ، ام1970» ریشهاجان«به مهاجرت که توسط تودارو و با اصالحات
نکته  اینمطرح شده است، به  1975و فیلدز 1975، کوردن و فیندلی 1973پورتر. سی

ار شهري و تأکید دارد که مهاجرت در ابتدا در پاسخ به تفاوتهاي درآمدي مورد انتظ
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گیرد و این که نرخ شتاب گیرنده مهاجرت داخلی در چارچوب بیکاري می روستایی صورت
فزاینده شهري در کشورهاي درحال توسعه نه تنها پدیده اي قابل توجیه است بلکه از 

این . شخص مهاجر، کامال منطقی است» مورد انتظار«دیدگاه به حداکثر رسانیدن درآمد
ن نظریه مورد قبول در متون مربوط به مهاجرت و توسعه اقتصادي مورد نظریه هنوز به عنوا

میلن معتقد است که . جی. در این خصوص ویلیام. )65:1367تودارو،( پذیرش عمومی است
 . )87: 1380طاهرخانی،( بدون شک، شرایط اقتصادي در رفتارهاي مهاجرتی مؤثر است

جغرافیایی شامل دو زیر نظام، یکی پیرامون فریدمن، هر نظام  -براساس نظریه مرکز
مرکز که قلب پیشتاز و پویاي نظام است و دیگري پیرامون که در حالت وابستگی یا سلطه 

بدین ترتیب مبادله . )26-27:1370هیلهورست،( پذیري نسبت به مرکز قرار دارد، است
لیدي از ي توهانابرابر، تمرکز قدرت، پیشرفت و رشد اقتصادي در مرکز و تسري نوآوري

مرکز به پیرامون، موجب حفظ جریان ارزش افزوده از هسته به اطراف و وابستگی هر چه 
به طوري که توسعه به واسطه غلبه . )45: 1373اجاللی،( گرددمی بیشتر پیرامون به مرکز

و به سمت پیرامون  دهدمی روحیه تعقل گرایی، نوآوري و تحوالت تکنولوژیک در شهر رخ
در نهایت این فرآیند از آن جهت که رفتارهاي . )62:1380نظري ،( یابدمی روستایی جریان

به مهاجرت و حرکت روستاییان و  کندمیخاص اقتصادي را بر اساس مطلق جویی جستجو
ي مادي و معنوي آنها به سمت مراکز باالدست و شهرها هاجاري شدن هر چه بیشتر سرمایه

ي اجتماعی نیز مهاجرت را تابع اعتقادات هانظریه. )167:1383زیاري،( شودمی منجر
در این بین . داندمی رفتاري و هنجاري و نیز سطح انتظارهاي ارزش فرد از مهاجرت

ي کارکردي مناطق روستایی از ابعاد اجتماعی چون کسب منزلت اجتماعی، هامحدودیت
 مهاجرت است، آسایش، تحرك، آزادي عمل و اخالقیات که خود تابعی از ابعاد روانشناختی

 ي روستا/شهري بخصوص در میان جوانان شوندهاتوانند منجر به مهاجرتمی
 . )159: 1380طاهرخانی،(

عوامل موجود در یک منطقه که موجب پیدایش انگیزه مهاجرت به آن و یا مهاجرت از 
 عوامل دفع کننده. شودمی آن است، به دو گروه عوامل دفع کننده و جذب کننده تقسیم

در . شودمی نند سطح دستمزد پایین و بیکاري) موجب تقویت انگیزه ترك منطقهما(
مانند سطح درآمد باال، درصد باالي امکان به دست آوردن ( حالیکه عوامل جذب کننده

شود، می شغل و اوضاع رفاهی مناسب) نه تنها باعث جذب مهاجرین به آن منطقه بخصوص
. )117: 1372درکوش، ( رساندمی را هم به حداقلبلکه تمایل ساکنین به ترك آن منطقه 

 -بوگ به سه مورد انگیزه مهاجرت، عوامل مؤثر در انتخاب مقصد و شرایط اجتماعی
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مالحظه اي  قابلتوانند بطور می این سه مورد. نمایدمی اقتصادي مؤثر در مهاجرت اشاره
 اندازندحرکت جمعیت و یا حرکت جمعیتی را تحریک کرده و یا به تعویق بی

 . )178:1381کالرك،(
به » دالیل جابجایی و رفتارهاي مهاجرتی«فاوست و همکاران در مقاله اي تحت عنوان 

شهري پرداخته و معتقدند که از دیدگاه نظري -ي روستاهاتشریح عوامل مؤثر بر مهاجرت
ري، چهار عامل در تصمیم گیري براي مهاجرت مؤثراند: فشارهاي بوم شناختی، عوامل هنجا

عباسی در این ارتباط . )129: 1982فاوست،( ي روان شناختیهاي اقتصادي، انگیزههاانگیزه
) کاهش شاخص توسعه انسانی در مناطق روستایی کشور را 31: 1385( نژاد و رفیعی امام

و معیارهاي درآمد، آموزش و امید به زندگی اند از علل مهاجرت روستائیان به شهرها دانسته
 . دانندعه انسانی موثر میرا در توس

 روستائیان شده است عبارتند از: مهاجرتبطورکلی عواملی که باعث 
 . . . عوامل طبیعی: وقوع حوادث غیر منتظره طبیعی مانند سیل، زلزله، خشکسالی و -1
 . عوامل اجتماعی، تحمل ناپذیر بودن نظام سنتی اجتماعی روستا بویژه براي جوانان-2
سریع جمعیت روستایی غیر متناسب با شرایط اشتغال و عوامل جمعیتی، رشد -3

 . امکانات زراعی
ي فرهنگی و هاعوامل فرهنگی، ارتباط خویشاوندي ساکنان شهر و روستا و جاذبه-4

 . فکري در شهر
 . ي گروهی، سیستم حمل و نقل و مراکز فرهنگی شهرهاعوامل ارتباطی، جاذبه رسانه-5
مهدوي، ( . . .سدسازي و ي دولتی مثل جنگ، هاعوامل سیاسی، شامل برخی برنامه-6

1380 :141( . 
 داشته خاص منطقه نسبی جذابیت در زیادي تأثیر توانندها میالزم به ذکر است، دولت

 دسترس در و دهی شکل با دیگر، مناطق از مهاجران بالقوه تشویق با است ممکن و باشند
 باشند (عیدي ساز کار منطقه آن در اجتماعی خدمات ارائه و مختلف هايفرصت دادن قرار

). بنابراین براي جلوگیري از مهاجرت روستائیان به شهرها دولت باید 14: 1391تراکمه،
هاي شغلی در هاي کاربردي و ایجاد فرصتها، توسعه آموزشنسبت به تقویت زیرساخت

به مطالب در مجموع با توجه ). 45: 1396مناطق روستایی اقدام نماید (طالشی و شبنما، 
 -1هاي روستایی ایران ذکر کرد: هاي زیر را در مورد مهاجرتتوان ویژگیمطرح شده می

شروع مهاجرت صورت فردي است و سپس صورت  -2مهاجرت مردگزین، جوان گزین 
ها بخش وسیعی از مهاجران را نشینبا سوادها، خوش  -3کندخانوادگی و جمعی پیدا می

 -5تصادي در قالب جستجو براي کار عاملی مهم است. عامل اق -4دهند. تشکیل می
متغیرهایی چون وجود خویشاوندان در شهر، کمی زمین و الگوي کشت تجاري با فرآیند 
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هاي فصلی و موقت جابجایی -6). 65: 1388مهاجرت ارتباط وسیعی دارند (ازکیا و غفاري، 
). به طوري که با تداوم 141: 1380هاي دائمی هستند (مهدوي،به مراتب بیش از مهاجرت

شهري طی دو دهه اخیر، ترکیب جنسیتی در  ˚هاي روستایی و تشدید مهاجرت
هاي روستایی نامتعادل گردیده و روستاهاي داراي نسبت جنسی پایین در حال سکونتگاه

هاي افزایش است. مهاجرت مردان و ماندن زنان در روستا موجب افزایش مسئولیت
شودکه هاي مختلف میهاي جنسیتی در زمینهنتیجه تغییر در نقشروستایی زنان و در 

این مسئله باعث به هم خوردن تقسیم کار جنسیتی در روستاها گردیده است. بدین منظور 
هاي راهبردي به این مسئله توجه گردد (وطن خواه نوغانی و الزم است در برنامه ریزي

 ). 62: 1397همکاران، 
 
شناسی تحقیقروش  

تحلیلی و از نوع کاربردي و  -دستیابی به اهداف تحقیق از روش اکتشافی، توصیفی براي
از آنجایی . براي جمع آوري اطالعات از دو شیوه کتابخانه اي و پیمایشی استفاده شده است

 ي مختلف به مهاجرت یکسان نمی باشد، بنابراین از سه نوع پرسشنامههاکه نگرش گروه
روستاهاي مورد بررسی در این . و مهاجران) استفاده شده است خانوار روستایی، مسؤالن(

جامعه . باشندمی پژوهش شامل روستاي باقرآباد، سیدکالته، شش آب، قورچاي و پاقلعه
و مهاجران  خانوار 100آماري خانوار روستایی با توجه به روش نمونه گیري کوکران 

مچنین از مسؤالن نیز به عنوان نمونه ه. باشدمی نفر به طور تصادفی 30روستایی به تعداد 
از  ها، براي تجزیه و تحلیل دادههاپس از تکمیل این پرسشنامه. تحقیق، پرسش به عمل آمد

 . ي آماري استفاده گردیدهاو آزمون Excelو  Spssنرم افزار 
 محدوده مورد مطالعه

این . یان استدهستان شهرستان رام 4دهستان قلعه میران جزء شهر رامیان و یکی از 
ي جغرافیایی هاعرض جغرافیایی وطول 26ً48َ36ْدهستان داراي موقعیت جغرافیایی

باشد که در جنوب شهرستان رامیان در دامنه سلسله سلسله می 47ً1655ْتا  24ً0255ْ
 14داراي  1385این دهستان بنابر سرشماري سال . ي البرز واقع شده استهاجبال کوه

باشد که در فصول بهار و تابستان جمعیت این می نفر 2984بر با روستا با جمعیتی برا
تقسیمات سیاسی شهرستان رامیان و موقعیت  1نقشه . رسدمی روستاها به چند برابر

 . دهدمیجغرافیایی دهستان قلعه میران را نشان
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 موقعیت جغرافیایی روستاهاي نمونه–1شکل 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي تحقیقیافته  
الزم به ذکر . زیه و تحلیل اطالعات در دو قسمت توصیفی و تحلیلی انجام شده استتج

با این هدف که . آورده شده است هااست برخی از سؤاالت به صورت مشترك در پرسشنامه
 . ي بدست آمده در مورد هر یک از متغیرها با همدیگر مقایسه شودهاجواب
هاي توصیفی تحقیقیافته  

ي فردي پاسخ دهندگان که خود های تحقیق شامل توصیف ویژگیي توصیفهایافته
 باشد که در ذیل به شرح آنها پرداختهمی مواردشامل: شغل، سطح سواد، درآمد و سایر 

 . شودمی
دسته: کشاورز، دامدار، کارگر و سایر تقسیم  4به  پاسخگویانبه منظور ارزیابی شغل 

 46درصد کشاورز،  16درصد دامدار،  12وستایی از کل حجم نمونه خانوار ر. بندي شده اند
 بیشترین درصد. درصد سایر بوده اند 23درصد دامدار و کشاورزي و  3درصد کارگر، 

در بین . اختصاص داده است خوددرصد را شغل دولتی به  3/7) را شغل آزاد و 7/92%(
صد کارگر و در 20درصد کشاورز،  20باشد که می مهاجران وضعیت شغلی نیز بدین صورت

درصد شغل آزاد  70درصد شغل دولتی و  30که از این تعداد . درصد سایر بوده اند 60
شغل آزاد دارند  درصد 40کارمند) و ( درصد شغل دولتی 50در بین مسؤالن نیز . داشته اند

درصد نیز به این امر  10. باشندمی درصد کارگر 10درصد کشاورز،  30که از این تعداد 
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 . ده اندپاسخی ندا
 24که در بین خانوار روستایی،  دهدمی بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نشان

درصد فوق  13درصد دیپلم و  13درصد راهنمایی،  14درصد ابتدائی،  46درصد بی سواد، 
 7/26درصد بی سواد،  7/26همچنین در میان مهاجران نیز . دیپلم و لیسانس بوده اند

درصد فوق دیپلم و لیسانس  20درصد دیپلم و  7/16هنمایی، درصد را 10درصد ابتدایی، 
 20درصد در مقطع راهنمایی،  10، در مقطع ابتدائی درصد 15در بین مسؤالن . بوده اند

 درصد 10. باشندمی درصد در مقطع فوق دیپلم و لیسانس 45درصد در مقطع دیپلم و 
 . نفر) نیز به این امر پاسخی نداده اند2(

 100درصد درآمدي کمتر از  24نامه خانوار روستایی بر حسب درصد، براساس پرسش
 13هزار تومان،  300-200درصد بین  9هزار تومان،  200-100درصد بین  25هزار تومان، 

هزار تومان درآمد  500درصد نیز بیشتر از  9هزار تومان و  500-300درصد درآمدي بین 
درصد درآمدي  10در میان مهاجران . ه اندنداد پاسخیدرصد نیز به این امر  20. دارند

هزار  600-400درصد  3/33هزار تومان، 400-200درصد  30هزار تومان،  200کمتر از 
هزار  800درصد نیز بیش از  10هزار تومان و  800 -600درصد درآمد بین  10تومان، 

 . اند به این امر پاسخی نداده درصد 7/6در بین مهاجران نیز . تومان درآمد دارند
درصد  4ي سنی از کل حجم نمونه خانوار روستایی، هابراساس نتایج حاصل در گروه

سال،  40-30درصد بین  30سال،  30-20درصد در بین  25، دارندسال سن  20کمتر از 
با توجه به این مطالب . سال سن دارند 50درصد بیش از  17سال و  50-40درصد بین  24

از . سال را به خود اختصاص داده است 40-30گروه سنی  بیشترین درصد پاسخگویان در
 40سال،  40-30درصد بین  3/23سال،  30درصد کمتر از  7/16کل نمونه براي مهاجران، 

درصد نیز به این  7/6. سال سن دارند 50درصد بیش از  3/13سال و  50-40درصد بین 
درصد پاسخگویان در گروه شود بیشترین می همانطور که مشاهده. امر پاسخی نداده اند

میزان خانوار مهاجران و تعداد مهاجران از روستا  1جدول . سال قرار دارد 50-30سنی بین 
ي مختلف هابا توجه به این جدول در طی دهه. دهدمیي مختلف را نشانهادر طی دهه

اد بیشترین تعد 70-60ي هابطوریکه دهه. دهدمیتعداد مهاجران وضعیت متفاوتی را نشان
دهند که در می بیشتر این مهاجران را مردان تشکیل. مهاجر را به خود اختصاص داده است

بیشتر . از این تعداد کاسته شده است 90-80در دهه . باشندمی سال 40-25گروه سنی 
این مهاجران به شهرهاي رامیان، آزادشهر، خان ببین و گرگان بخاطر پیدا کردن شغل بهتر، 

 . رخورداري از خدمات بهتر و بیشتر، مهاجرت نموده اندادامه تحصیل و ب
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 ي گذشته از دیدگاه مسوالنها: میزان مهاجرت به شهر نسبت به دهه1جدول
 درصد فراوانی 

 0 0 زیاد
 5 1 متوسط

 95 19 کم
مجموع 

 کل
20 100 

ي میدانیهامنبع: بررسی  

. دانندمی ه گذشته را کمطبق جدول فوق بیشتر مسؤالن میزان مهاجرت به شهر نسبت ب
شود تعداد خانواري که به روستاهاي نمونه می مشاهده 2در مقابل همانطور که در جدول 

داشته است که البته این افزایش چشمگیر  افزایشي متوالی هادر طی دههاند مهاجرت کرده
مهاجرت دالیل مختلفی براي مهاجرت به روستا وجود دارد، مسؤالن از دالیل . نبوده است

گسترش گردشگري، ازدواج، کمی درآمد در شهر، عالقه : به این روستاها را عواملی نظیر
اند ذکر نموده. . . مندي به زادگاه، داشتن زمین کشاورزي در روستا، آب و هواي مناسب و 

توان به گسترش گردشگري و بهبود نسبی امکانات و خدمات و می که از مهمترین آنها
 . رآمد براي زندگی در شهر، اشاره نمودناکافی بودن د

 
از دیدگاه مسؤالن : میانگین تعداد مهاجرت به روستا از سایر مکانها2جدول   

 1380-90 1370-80 1360-70 شاخص
میزان مهاجران به 

 خانوار
 
20/3 7 40/4 

میزان مهاجران به 
 نفر

 
33/21 50 30/18 

ي میدانی هامنبع: بررسی . 
میزان تمایل خانوار روستایی به مهاجرت، اقدام به جمع آوري اطالعات به منظور ارزیابی 

. درصد تمایل به مهاجرت داشتند 46نمونه خانوار روستایی  حجماز کل . و آزمون گردید
عمده ترین دالیل تمایل به مهاجرت عواملی نظیر کمبود امکانات خدماتی، رفاهی و تفریحی 

 . دهدمی لی و آموزشی به خود اختصاصو همچنین ناکافی بودن امکانات تحصی
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 : تمایل به مهاجرت از دیدگاه خانوار روستایی3جدول 
 درصد معتبر  درصد فراوانی 
 5/46 46 46 بله
 5/53 53 53 خیر

  99 99 مجموع
  1 1 بی پاسخ

  100 100 مجموع کل
 ي میدانیهامنبع: بررسی

نتایج به . شودمی ون کاي دو استفادهاز آزم رضایتمندي مهاجران از شهربراي بررسی 
و از  0001/0چون سطح معنی داري برابر با  5و4طبق جداول . است 5و 4صورت جداول 

میزان رضایتمندي مهاجران  توان گفت،می درصد 95کمتر است،بنابراین با اطمینان  05/0
داشتند که درصد مهاجران عقیده  90بویژه بلحاظ در آمد . باشدمی از شهردر سطح باال

درآمد آنها در شهر افزایش یافته است که این امر به دلیل وجود فرصت شغلی و امکانات 
 . باشدمی بهتر در شهر

): میزان رضایتمندي از شهراز دیدگاه مهاجران4( جدول  
 درصد  فراوانی 

 3/73 22 زیاد
 3/13 4 متوسط

 3/13 4 کم
 100 30 مجموع کل

براي میزان رضایتمندي از شهر): آزمون کاي دو 5( جدول  
 مقدار 

 6/21 آماره کاي دو
 2 درجه آزادي

 000/0 سطح معنی داري
برخورداري از شغل مناسب و درآمد بیشتر سبب شده است که این دسته از افراد نسبت 

تعداد و درصد مهاجران که پس انداز  6جدول . داشته باشند بیشتريبه گذشته پس انداز 
 . دهدمینشان را اند داشته

): میزان پس انداز مهاجران در شهر6( جدول  
 درصد  فراوانی 

 7/86 26 بله
 3/13 4 خیر

 100 30 مجموع کل
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باشند می باشد که برخی از مهاجران نیز با مشکالتی در شهر مواجهمی البته الزم به ذکر
. اشاره نمود. . . توان به نداشتن مسکن و شلوغی شهر ومی که از جمله مهمترین مشکالت

درصد مهاجران از مسکن شخصی برخوردار  80شود می مشاهده 7همانطور که در جدول 
 . درصد آنها مسکن شخصی ندارند 20هستند و 

 
): برخورداري مهاجران از مسکن شخصی7( جدول  

 درصد فراوانی 
 80 24 بله

 20 6 خیر
 100 30 مجموع کل

 
مهاجران به روستا درصد کمی از مهاجران تمایل به  به منظور ارزیابی تمایل بازگشت

توان به عالقه مندي به روستا و می از جمله دالیل بازگشت مهاجران. بازگشت را دارند
طبیعت روستا، صمیمیت در روستا، مشکالت فرهنگی در شهر و زندگی در کنار خانواده 

یعت زیبا و عالقه مندي به در میان این عوامل بیشترین درصد مربوطه به طب. اشاره نمود
که از عوامل . در مقابل درصد بیشتري از مهاجران تمایلی به بازگشت ندارند. باشدمی روستا

توان به امکانات بهتر و بیشتر در شهر، افزایش درآمد در می مؤثر در عدم بازگشت به روستا
حل زندگی اقوام و شهر، محل کار، عدم پیشرفت در روستا، عدم وجود امکانات در روستا، م

در میان هریک از عوامل بیشترین درصد مربوط به امکانات بهتر . خانواده در شهر اشاره نمود
 . خود اختصاص داده استو بیشتر در شهربه 

چون سطح  8به منظور ارزیابی میزان رضایت خانوار روستایی از روستابا توجه به جدول 
توان می درصد 95تر است، بنابراین با اطمینان بیش 05/0و از  740/0معنی داري برابر با 

 . میزان رضایتمندي مردم از روستا در حد متوسط است گفت:
): سنجش میزان رضایتمندي مردم از روستا8( جدول  

 مقدار 
 740/0 آماره کاي دو
 2 درجه آزادي

 691/0 سطح معنی داري
 

بود امکانات خدماتی، رفاهی و کمهستند عبارتند از: مواجهمشکالتی که روستاها با آن 
کمبود امکانات  ،نبود کار و عدم درآمد مناسب ،کمبود امکانات تحصیلی، نبود گاز ،تفریحی

 . رانش زمینو  هزینه رفت و آمد ،نامناسب بودن معابر داخل روستا ،بهداشتی
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هاي تحلیلی تحقیقیافته  
 در مطالعه موردي صورت به که روستایی مهاجرت در مؤثر عوامل بررسی و شناخت

 يهابه مؤلفه توجه ضمن تا شده سعی مندنظام روش با گرفته صورت دهستان قلعه میران
 ارائه به مهاجرت مربوط مطالعات در متفاوتی شیوه اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، تأثیرگذار

 . شود
 فرضیه اول

. اقتصادي استي هایکی از عوامل مؤثر در ایجاد گرایش به مهاجرت روستائیان بنیان
به . این بدان معنا است که تنگناهاي اقتصادي در بروز انگیزه و گرایش به مهاجرت مؤثر اند

ي اقتصادي به عنوان متغییرهاي هامنظور آزمون این ادعا ضمن توجه به مهمترین مؤلفه
یه مستقل در برابر متغییر وابسته به میزان انگیزه و گرایش به مهاجرت اقدام به آزمون فرض

 . گردید
مهاجران، خانوار روستایی و ( دیدگاه 3شود از می مشاهده 9همانطور که در جدول 

شامل: داشتن توانایی مالی اند مسؤالن) عوامل اقتصادي که در افزایش مهاجرت مؤثر بوده
و نداشتن زمین کشاورزي کافی  هابراي زندگی بهتر در شهر، عدم سرمایه گذاري در روستا

در رابطه با عدم عالقه به شغل کشاورزي به عنوان یکی از دالیل افزایش . باشدیم در روستا
مهاجرت از دیدگاه مهاجران و مسؤالن مورد تایید قرار گرفته اما از دیدگاه خانوار روستایی 

زمین . بوده بنابراین مورد تایید قرار نگرفته است 05/0بزرگتر از  192/0با توجه به اینکه 
 مشاهده 9همانطور که در جدول . ایه کشاورز و نگه دارنده او در روستا استبزرگترین سرم

 عوامل اصلی مهاجرت جملهدیدگاه مختلف، نداشتن زمین کشاورزي کافی از  3شود از می
باشد که در اکثر مناطق جغرافیایی کشورمان، زمین بدون آب می الزم به ذکر. باشدمی

تواند می براین در ایران نقش آب در امور کشاورزيبنا. همانند سرمایه بدون مصرف است
 . باشدمی حیاتی باشد و در افزایش مهاجرت از روستا به شهر بسیار مؤثر
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سنجش عوامل اقتصادي در افزایش مهاجرت ازدیدگاه مهاجران،خانوار روستایی و مسؤالن: )9( جدول  
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 مسوالن مردم مهاجران   

دي
صا

اقت
 

داشتن 
توانایی مالی 
براي زندگی 

بهتر در 
 شهر

8/15 2 000/0 04/21 2 000/0 1/9 2 011/0 

داشتن 
شغل در 

 شهر
8/10 1 001/0 

34/7 2 025/0 
8/12 1 001/0 

 - - - 000/0 2 08/55 02/0 2 6/38 صنایع
سختی کار 
 - - - 000/0 2 6/25 02/0 2 2/18 کشاورزي

کمی درآمد 
 000/0 2 4/43 در روستا

91/74 2 000/0 9/28 2 000/0 

عدم سرمایه 
گذاري در 

 روستاها
2/19 1 000/0 

13/25 
1 000/0 - - - 

عدم عالقه 
به شغل 
 کشاورزي

8/7 2 02/0 
3/3 

2 
192/0 

7/9 2 008/0 

نداشتن 
زمین 

کشاورزي 
کافی در 

 روستا

6/29 2 000/0 

13/38 

2 000/0 1/24 2 000/0 

 
 فرضیه دوم

فرهنگی مناطق روستایی و میزان گرایش به  -رسد بین عوامل اجتماعیمی به نظر
جهت بررسی این فرضیه از آزمون کاي دو . مهاجرت روستائیان رابطه معنا داري وجود دارد

 . استاستفاده شده 
شود، در علل اجتماعی و فرهنگی مهاجرت از می مشاهده 10همانطور که در جدول 

به شهر، مدرسه راهنمایی،  عمومیروستا به شهر به ترتیب عوامل کمبود وسایل نقلیه 
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درمانی و شرکت  -دبیرستان، نامناسب بودن خدمات زیربنایی، امکانات تفریحی، بهداشتی
اختالف با مردم روستا، تحمل ناپذیر بودن نظام سنتی در روستا، تعاونی، بیکاري در روستا، 

مهاجران، ( دیدگاه 3داشتن احترام بیشتر در شهر و عدم حمایت دولت از روستائیان از 
اما از دیدگاه خانوار روستایی از . خانوار روستایی و مسؤالن) مورد پذیرش قرار گرفته است

بوده، در نتیجه این عوامل به عنوان  05/0ر از آنجایی که سطح معنی داري آزمون بزرگت
امکان برخورداري از مسکن . عوامل مؤثر در افزایش مهاجرت مورد تایید قرار نگرفته است

است اما از دیدگاه مهاجران این  قرارگرفتهجدید و مدرن نیز از دیدگاه مردم مورد پذیرش 
 . امر در افزایش مهاجرت نقشی نداشته است

که مقاطع تحصیلی مختلف هنوز روستاها را  دهدمیمکانات آموزشی نشان دسترسی به ا
کامالً پوشش نداده و روستائیان براي ادامه تحصیل مجبوراند که روستاهاي خود را به مقصد 

ي مهاجرت در هاعوامل تبعیت از اقوام و تردد به شهر نیز اهمیت شبکه. شهر ترك نمایند
اعم از بیکاري آشکار، ( مهاجرت ناشی از بیکاري. دهدیم تحریک فرد به مهاجرت را نشان

پنهان و کم کاري در اغلب موارد ابتدا به صورت مهاجرت فصلی اتفاق افتاده و سپس به 
بیکاري در روستاها در اصل ناشی از عدم تطابق تحوالت و . شودمی مهاجرت دایم تبدیل

فرصتهاي شغلی و  محدودیت. سترشد جمعیت روستاها با تحوالت اقتصادي و شغلی آنان ا
منابع تولید کشاورزي موجب شده که مازاد جمعیت روستایی به دنبال شغل و منبع درآمد 

در این پژوهش نیز بیشترین درصد مهاجران در شهر را دلیل اصلی . شوند هاروانه شهر
 . مهاجرت خود ذکر کرده اند

زیاد خدمات شهري مانند  یکی از تفاوتهاي محیط شهري نسبت به روستایی اختالف
و مراکز تفریحی و غیره . . . . آموزش و تاسیساتی مانند آب و برق و گاز و ، بهداشت، درمان

، ي شهري مانند پارکهاي زیبا و تفریحی وامکانات ایاب و ذهابهاوجود جاذبه. است
انگی و خوراکی و لوازم خ، پوشاکی جملهي رنگارنگ از هاساختمانهاي شکیل و وجود مغازه

غیره به مقدار زیاد در کنار یکدیگر و از طرفی روح تنوع طلبی جوانان را سیراب کرده در 
از سویی دیگر نارسائیهاي موجود در نظام آموزشی . شودمی نتیجه در افزایش مهاجرت مؤثر

روستایی از جمله عوامل مؤثر در تشویق جوانان براي آمدن به شهرها و همچنین کسب 
ی باالتر مانند دبیرستان و هنرستان و دانشگاهی، چون براي این جوان در مدارك تحصیل

روستا هیچ گونه فرصت شغلی که مناسب با تحصیالتش باشد نیست ناچارا به شهر آمده و 
 . این جوان الگوي سایرین در روستا شده و مهاجرت را تشدید می کند
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مهاجرت ازدیدگاه مهاجران،خانوار  فرهنگی در افزایش -سنجش عوامل اجتماعی : )10( جدول
 روستایی و مسؤالن
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 مسوالن مردم مهاجران  

 - - - 000/0 2 78/50 000/0 2 4/43 شرکت تعاونی 

 ˚مرکز بهداشتی  
 - - - 000/0 2 73/46 000/0 1 2/19 درمانی

 - - - 000/0 2 04/60 02/0 2 4/43 پزشک 

 - - - 000/0 2 08/55 02/0 2 53/22 خدمات جدید 

 000/0 2 1/24 000/0 2 17/36 02/0 2 8/33 امکانات تفریحی 

 

امکان 
برخورداري از 
مسکنجدید و 

 مدرن

2/3 2 202/0 3/12 2 000/0 - - - 

 

ناسب بودن نام
خدمات زیر 

بنایی مانند آب 
آشامیدنی 
، بهداشتی، گاز

 . . .برق، تلفن و

4/38 2 000/0 13/25 
 

1 000/0 8/12 1 001/0 

 

کمبود وسایل 
نقلیه عمومی به 

 شهر
13/26 1 000/0 65/59 2 000/0 1/24 2 000/0 

 - - - 000/0 2 69/69 000/0 2 4/43 مدرسه راهنمایی 

 - - - 000/0 2 69/69 000/0 2 4/43 دبیرستان 
عی

تما
اج

- 
گی

هن
فر

 

 000/0 1 2/16 000/0 1 17/28 000/0 1 13/26 بیکاري در روستا
ارتباط 

خویشاوندي با 
ساکنان شهري و 

ي هاجاذبه
فرهنگی و فکري 

 در شهر

8/9 2 007/0 043/0 2 978/0 9/4 2 086/0 

ازدواج با فرد 
 116/0 2 3/4 107/0 2 47/4 045/0 2 2/6 شهري

اختالفاتبا مردم 
 - - - 000/0 2 73/64 000/0 1 2/19 روستا

تحمل ناپذیر 
بودن نظام سنتی 

 در روستا
2/34 2 000/0 52/47 

 
2 000/0 9/10 2 004/0 

داشتن احترام 
 34/28 000/0 2 8/15 بیشتر در شهر

 
2 000/0 9/1 2 387/0 
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 مسوالن مردم مهاجران  

زندگی جاذبه 
شهري مشترك 

با میزان 
ي از رضایتمند 

 شهر و روستا

6/5 2 061/0 826/0 2 662/0 9/4 2 086/0 

عدم حمایت 
دولت از 
 روستائیان

- - - - - - 9/4 2 086/0 

 
گیرينتیجه  

 -شهري در دو دسته اقتصادي و اجتماعی  -در این بررسی دالیل مهاجرت روستا
رآمد، در بین عوامل اقتصادي بیشترین اهمیت به کمی د. فرهنگی خالصه شده است

. نداشتن زمین کشاورزي کافی و عدم سرمایه گذاري دولتی در روستا اختصاص یافته است
هر . باشندمی شهر ˚عوامل اجتماعی و فرهنگی دومین علت تبیین کننده مهاجرت روستا 

چند دسته بندي عوامل اجتماعی و فرهنگی بسیار مشکل است ولی مسلماً روستاییان به 
گاهی و کمبود مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش به خصوص در مقطع دلیل نبود مراکز دانش

و همچنین در میان عوامل زیست . کنندمی مهاجرتمتوسطه در روستاها، به شهرها 
محیطی، عامل بالیاي طبیعی از جمله رانش شدید زمین، ارتفاع و مسافت در افزایش 

ي اخیر هر یک از روستاهاي هاالبته در دهه. باشندمی مهاجرت خانوار روستایی تأثیرگذار
نمونه با افزایش جمعیت روبرو هستند که این امر به دلیل گسترش گردشگري و ناکافی 

 . باشدمی. . . بودن درآمد براي زندگی در شهر و 
 ارائه راهکارها و پیشنهادات

با توجه به مطالب ذکر شده، براي جلوگیري از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها 
 است: ذکرایران راهکارهاي زیر قابل  در

درك نسل جوان جوامع روستایی و سوق دادن تسهیالت و امکانات روستایی در جهت 
 . انتظارات این نسل

 . ارائه تسهیالت بیشتر براي روستاییان در جهت به کارگیري زمینهاي بایر
 شهرستان؛ روستایی نواحی در معیشتی– زیربنایی خدمات و اساسی نیازهاي تأمین 
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 افق یک در روستا در مناسب و ورزشی تفریحی امکانات پیش بینی و گسترش ایجاد،
 و روستا هاديطرح کالبدي، همچون توسعۀ هايطرح مصوبات مبناي بر ساله 10زمانی
 . فرادست بخش در روستایی وسکونتگاههاي فضا ساماندهی طرح

 . بی غیر کشاورزيایجاد اشتغال در جوامع روستایی از طریق کارهاي جن
 . باال بردن امنیت روستاها از طریق کاهش اختالفات محلی

 . هایی در جوامع شهري براي اسکان افراد در حاشیه شهرهاایجاد محدودیت
 روستاهاي و شهر بین فضایی عدم تعادلهاي کاهش راستاي در برنامه ریزي ضرورت
 . شهرستان

 بر تکیه با شهرستان روستاهاي تولیدي - اقتصادي بنیه بهبود و تقویت جهت در تالش
 این در جمعیت تثبیت درجهت روستاها در انسانی موجود – توانمندیهاي محیطی، طبیعی

 سکونتگاهها؛
 روستایی نواحی در اقتصادي گذاري سرمایه امنیت ایجاد
 روستایی خانگی صنایع گسترش و محلی تقویت توسعه هايصندوق تقویت و ایجاد

 . غیرمتمرکز) و لمستق صنایع(
 روستاها در سواد و فرهنگ سطح بردن باال

ها و استعدادهاي اقتصادي و تولیدي دهستان به منظور سرمایه گذاري شناخت ظرفیت
 . و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاري در صنایع کارگاهی

هاي کشاورزي به روستائیان و تضمین بیشتر در مورد خرید ارائه اعتبارات و وام
 . ت کشاورزيمحصوال
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 منابع
توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، . )1388( .ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا

 . نشر نی
بررسی روند مهاجرت در جمهوري اسالمی ایران طی سه دهه اخیر  ")، 1385( اصالنی، مجتبی

 55حوال کشور، شماره ، ماهنامه جمعیت، تهران، سازمان ثبت ا"و تأثیر آن بر امنیت ملی
 . 56و 

ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: مؤسسه . )، مهاجرت، شهرنشینی و توسعه1370( س. اوبراي، ا
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 بازتاب فضایی سیاست تبدیل روستا به شهر در مقیاس محلی

 پخش در استان بوشهرمورد مطالعه: بخش آب

 2ساره کفایی 1،حمید جاللیاندکتر 

 هچکید
اهداف تبدیلِ نقاط روستایی مستعد به  ءتقسیمات کشوري، از جمله نامهمطابق آیین

شهر، هدایت جمعیت مهاجر روستاهاي کوچک و پراکنده به سکونت در این شهرها به 
منظور برخورداري از خدمات و امکانات رفاهی است؛ درحالی که در بعد جهانی، این اقدام 

سعه مناطق روستایی و نگهداشت جمعیت روستایی، که حفظ راهبردي است در راستاي تو
هدف از انجام این . مترتب بر آن است ءاراضی کشاورزي و منابع طبیعی از اهداف اولیه

هاي فضایی تبدیل روستا به شهر در تحوالت نظام سکونتگاهی در پژوهش، شناخت بازتاب
ماهیت این . بوشهر استپخش در استان محدوده پژوهش، بخش آب. مقیاس محلی است
اطالعات . هاي کمی و کیفی به انجام رسیده استتحلیلی بوده و با روش -پژوهش، توصیفی 

هاي مصاحبه و مشاهده) و داده( اسنادي، میدانی -هاي کتابخانه اي هاي الزم با روشو داده
الدي می 2014و  1985هاي لندست در سال دورکاوي استخراج شده از تصاویر ماهواره

پخش و تبدیل آن به شهر، جایگاه روستاي آب ارتقاءدهد، با ها نشان مییافته. است
روستاییان به  ءمهاجرت گسترده. اندروستاهاي پیرامونی با ریزش شدید جمعیت مواجه شده

. پخش، رویش کانون جمعیتی جدیدي را در ضلع شرقی این شهر موجب شده استشهر آب
زمین نیز حاکی از تبدیل کاربري زراعی به مسکونی در پیرامون بررسی تغییرات کاربري 

. فروپاشی و متروکه است درحالپخش و کاربري مسکونی به باغی در روستاهاي شهر آب
نخلستان) به نفع مالکان بزرگ ساکن ( هامالکیت باغء همچنین، تغییري در سهم و اندازه

، تبدیل روستا به شهر هر چند به دهدپخش نشان میمورد آب. شهر صورت گرفته است
اي از خدمات و امکانات در ها و ارائه زنجیرهسازي برخی زیرساختنیاز به فراهم ءواسطه

                                                 
 دانشیار دانشگاه خوارزمی -1
 دانشجوي دکتري، دانشگاه خوارزمی -2
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روستایی نیازمند  رسد اما، به عنوان یک راهبرد توسعهناحیه روستایی، ضروري به نظر می
و فعالیت است و  اقتصادي مرتبط با سکونت ˚اجتماعی  فرآیندهايبسترسازي و مدیریت 

 . اي ضد توسعه روستایی عمل خواهد نموددر غیر این صورت، به گونه
توسعه روستایی، پویش  ،UFRDشهر، کاربري زمین،  -هاي کلیدي: روستا واژه
 کارکردي -ساختاري 

 مقدمه
گذشته راهبردهاي متعددي براي توسعه روستایی مطرح شده است؛  ءطی چند دهه

این راهبرد با . 2شهرهاست -و روستا 1ها، ایجاد و تقویت شهرهاي کوچکیکی از این راهبرد
به منظور ایجاد نظام سکونتگاهی  1970از دهه  روستاییرویکردي فضایی به توسعه 

هاي اقتصادي و اجتماعی مورد تر دسترسی به فرصتمتناسب و یکپارچه و الگوي عادالنه
راتب سکونتگاهی، توزیع مکانی نامتعادل معدم تعادل در نظام سلسله. توجه قرار گرفت

جمعیت، دوگانگی بین نواحی روستایی و شهري، نادیده گرفتن منابع روستایی، تشدید 
مهاجرت روستاییان به شهرهاي بزرگ، نظام متمرکز مدیریتی، همراه با آثار نامطلوب توجه 

ه مبتنی بر به رویکردهایی نظیر قطب رشد سبب شد که راهبرد توسعه شهرهاي کوچک ک
شهري، روستایی،  ءدیدگاه توسعه از پایین به باالست، در جهت اهداف مشترك توسعه

به ویژه  -هاي کشورهاریزيها و برنامهاي و ملی مطرح شود و در سیاستگذاريمنطقه
 3جانسون. )1383:150قادرمزي، ( مورد توجه قرار گیرد -کشورهاي درحال توسعه

وي عقیده . کردشهرها تاکید می ˚ه بر تقویت روستا ککرد )، دیدگاهی را مطرح 1970(
گذار به شهر  ءهاي روستایی که در مرحلهسکونتگاه( شهرها ˚روستا  ءداشت که توسعه
هایی براي مرکزیت خدماتی دارند اما هنوز به لحاظ ساختارهاي اجتماعی و هستند و قابلیت

الء موجود میان شهرهاي بزرگ و روستاها اند) براي پر کردن خاقتصادي روستا باقی مانده
سازي کشاورزي و گسترش بازارهاي ضرورت دارد؛ چراکه یکی از شرایط الزم براي تجاري

شهرهاي کلیدي به  ˚دیدگاهی که جانسون در حمایت از گزینش روستا . روستایی است
ایی که هاي از نقشعنوان مراکز توسعه روستایی مطرح کرد، بعدها به عنوان مجموعه

                                                 
1  - Small Town 
2 - ban-Village / Rurban / Ruralurban 
3 - Johnson 
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بایست توسط شهرها در نواحی روستایی به منظور توسعه این نواحی صورت گیرد می
 "کارکردهاي شهري در توسعه روستایی"گیري دیدگاهی به نام معروف شد و منجر به شکل

)UFRD(1آن را صورتبندي کرد 2شد که دنیس راندینلی )1998Douglass, ( . 
 "UFRD"به توسعه روستایی فقط در راهبرد  البته ناگفته نماند که رویکرد فضایی

مطرح شد  1970نیز از دهه  3"اگروپلیتن"شود بلکه راهبرد دیگري با عنوان خالصه نمی
 & Friedmann( کردمی تلفیقکه به درستی توسعه روستایی و شهري را با هم 

Douglass, 1978( .ندهاي اي و پیوهاي منطقهعالوه بر این، رویکردهایی مانند شبکه
شهري نیز بعداً مطرح شدند که هر دوي این رویکردها به جاي محور قراردادن  ˚روستایی 

که نوعی رقابت میان این دو کانون سکونت و فعالیت ˚شهر یا روستا براي توسعه روستایی 
 هاي فضایی، بر همکاري و مشارکت شهر و روستا در قالب پیوندها و شبکه-انگیزدرا برمی

 . کنندتاکید می. . .) اقتصادي، جمعیتی، خدماتی و  هايجریان(
در کشور ما نیز توسعه شهرهاي کوچک از طریق اجراي سیاست ارتقاء روستاهاي بزرگ 

ترین اقداماتی بوده که با هدف بهبود کیفیت و ا به شهر، یکی از مهمهو مستعد و تبدیل آن
به شهرهاي بزرگ و جذب  استانداردهاي زندگی در نواحی روستایی و کاهش مهاجرت

سیاست ارتقاء . )1388رضوانی و همکاران،( مهاجران در شهرهاي کوچک انجام گرفته است
یا راهبرد  "کارکردهاي شهري در توسعه روستایی "روستا به شهر در ایران بر مبناي راهبرد 

 این راهبرد، تبدیل روستا به شهر را یکی از راهکارهاي توسعه. است) UFRD( یوفرد
البته  -بر مبناي این راهبرد، تبدیل روستا به شهر کوچک . شماردفضایی بر می -کالبدي

 راه حل اساسی توسعه روستایی است -هایی که ظرفیت الزم براي این کار را دارندآن
 . )538: 1392زنگنه شهرکی، (

جود ها در نظام شهري ایران وتبدیل روستاهاي کوچک به شهر، در همه دورهدر ایران 
بعد، سیاست تبدیل روستا به شهر مورد توجه جدي دولت  به1375از سال داشته است اما 

، به 1375نقطه شهري در سال 612قرار گرفت و از همین رو، تعداد شهرهاي کشور از 
نقطۀ  817از حدود . رسیده است1390شهر در سال  1331و  1385شهر در سال  1012

                                                 
1  - Urban Functions in Rural Development 
2  - Deniss Rondinelli 
3  - Agropolitan 
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 729به جمعِ شهرهاي کشور پیوستند حدود  1385تا  1335هاي شهري که طی سال
در استان بوشهر . )1394بزرگی، جان( اندمورد آن روستاهایی بودند که به شهر ارتقاء یافته

شهر در  37و  1385شهر در سال  29به  1375شهر در سال  12نیز تعداد نقاط شهري از 
رسد به نظر می. )43 - 44، 1395شناسی بوشهر، استان( افزایش یافته است 1395سال 

ریزان کشور براي تبدیل روستا به شهر، افزایش نسبت یکی از تمایالت ضمنی برنامه
جمعیت شهرنشین و برخودار کردن آنها از خدمات شهري است که این تمایل ناشی از 
نگرانی آنها در مورد رقم مطلق جمعیت روستایی و گسترش فقر در روستاها و به طور 

است که افزایش  "نوسازي"هاي توسعه از منظر و وفاداري آنها به شاخصمشخص، اعتقاد 
 . دانندهاي توسعه روستایی ضروري میسرعت شهرنشینی را براي جبران محدودیت

نقاط شهري در استان بوشهر است که  ءاز جمله -پخش مرکز بخش آب -پخششهر آب
به وجود آمده و با توجه به  1375ال آباد در ساز ادغام سه روستاي درواهی، قالیی و بهرام

تبدیل روستاي . کندرسانی میخود خدمات ءروستاي تابعه 12این که مرکز بخش است، به 
پخش اثراتی در ابعاد جمعیتی، اقتصادي و کالبدي بر خود شهر و پخش به شهر آبآب

مانی و یا روستاهاي پیرامون داشته، که تاکنون کمتر مورد مطالعه و کنکاش مراجع ساز
چنان در محور توجه مهاجران به پخش همدر حالی که شهر آب. دانشگاهی قرار گرفته است

ویژه از نواحی روستایی همجوار قرار دارد و تخلیه روستاها از یک طرف و همچنین مشکالت 
پایدار از طرف دیگر، باید یکی از  ءپخش براي دستیابی به توسعهپیشِ روي شهر آب

 . ریزان شهري و روستایی این محدوده باشداصلی برنامههاي دغدغه
 ˚این پژوهش در پی آن است تا با توجه به تغییرات صورت گرفته در تقسیمات سیاسی 

اداري این ناحیه، بازتاب فضایی این اقدام را در چارچوب یک پرسش اساسی در ابعاد جمعیتی، 
راضی) مورد مطالعه و بررسی قرار دهد؛ چراکه با تاکید بر تغییرات کاربري ا( اقتصادي و کالبدي

کارکردي، هرگونه تغییر در ساختار یک پدیده، الزاماً تغییر  ˚بر اساس دیدگاه پویش ساختاري 
بنابراین، پرسش این است که: . )1391سعیدي، ( در کارکردهاي آن را نیز در پی خواهد داشت

پخش به ي) متاثر از تبدیل روستاي آبکالبدي و اقتصاد˚جمعیتی ( ترین تحوالت فضاییمهم
است؟ این پرسش  افتادهپخش چه بوده و طی چه فرآیندي اتفاق شهر، در ناحیه روستایی آب

اگرچه تغییر و تحول صورت گرفته در یک ناحیه جغرافیایی کوچک را هدف قرار داده است اما، 
توان روندهاي عدد، احتماالً میتواند براي دیگر نواحی نیز مطرح باشد و با بررسی موارد متمی

 . مشخصی را در شرایط کشورمان شناسایی کرد
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 پیشینه موضوع
ریزان به ، برنامه1960هاي مبتنی بر رشد اقتصادي، از پایان دهه در پی ناکامی نظریه

رویکردهایی توجه کردند که یکپارچه کردن توسعه روستایی و شهري و توزیع فضایی کارا از 
دنیس . )56: 1389زاده، عزیزپور و محسن( دادندهري را مد نظر قرار میکارکردهاي ش

 »کارکردهاي شهري در توسعه روستایی«، الگویی تحت عنوان 1980راندینلی در دهه 
)UFRD (هاي فضایی است که بتوان به هدف این رویکرد ارائه فرآیند تعامل. را مطرح کرد

راندینلی در تحلیل روابط شهر . آنها استفاده کرد آسانی در شرایط حاکم بر مناطق محروم از
. کندمراتب شهرهاي میانی و کوچک تأکید می و روستا بر محور سیاست توسعه، بر سلسله
یافتنی نیست؛ زیرا بازارهاي اصلی ، دستشهرهابه نظر او، اهداف توسعه روستایی جدا از 

از طرفی، عوامل تولید . قرار دارندبراي دریافت مازاد تولیدهاي کشاورزي در مراکز شهري 
شوند و خدمات مورد نیاز مند میهاي شهري بهرهروستایی نیز اغلب از امکانات سازمان

هاي روستایی توزیع جامعه روستایی مانند بهداشت، درمان، آموزش و غیره که در حوزه
صورتی که کند در از این رو، وي پیشنهاد می. آیدگردد از مراکز شهري بدست میمی

یابند، باید پراکندگی ها بخواهند در سطح اجتماعی و فضایی به توسعه گسترده دستدولت
و به کارگیري  تمرکزها را تقویت کنند و این امر از طریق عدم گذاريجغرافیایی سرمایه

شود و امکان دسترسی به بازارها را براي مردم که در سیستم یکپارچه فضایی ممکن می
 . )Rondinelli, 1985( آوردکنند فراهم میاي کشور یا ناحیه زندگی میههمه بخش

ها را دهد و این وابستگیها نیز اهمیت میراندینلی در نظریه خود به پیوندها و وابستگی
داند و این تعامل هاي روستایی با شهرهاي کوچک و شهرهاي میانی الزم میبین حوزه

: 1385شکوئی، ( گیردگاه اصلی در امر توسعه در نظر میاقتصادي را پای -فضایی و اجتماعی
اند از: ارتباط فیزیکی، ارتباطات مهم فضایی بین شهر و روستا از نظر راندینلی عبارت. )269

، روابط تکنولوژیکی، تعامل اجتماعی، روابط در جمعیتیهاي ارتباط اقتصادي، جابجایی
 . زمینه توزیع خدمات و روابط اداري و سیاسی

رسانی شهرها در فضاهاي روستایی و تنظیم نظام راندینلی براي ایفاي نقش خدمات
کند و معتقد اي، بر شهرهاي کوچک تاکید میمنطقهفضایی جمعیت و خدمات در فضاي 

 توانند بنا به دالیل زیر در امر توسعه تأثیر بگذارند:است این شهرها می
و نقـل، اشـتغال، آلـودگی و تـأمین      شهر کوچک، از مشکالتی که مساله مسـکن، حمـل  

 کاهد؛کنند، میخدمات شهري در بزرگترین شهرها ایجاد می
کاهد؛ زیرا گسترش خدمات و امکانات در اي میهاي ناحیهشهر کوچک، از نابرابري
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شود جمعیت بیشتري در سطح ناحیه از این قبیل خدمات که شهرهاي کوچک سبب می
 شوند؛ مندست، بهرهعموماً در مادرشهرها متمرکز ا

شهر کوچک، از طریق ایجاد خدمات، امکانات و بازارها براي محصوالت کشاورزي 
 بخشد؛روستایی، اقتصاد روستایی را تحرك و پویایی می

دهد؛ در این صورت زمینه بزرگ کاهش می شهرهايشهر کوچک، تمرکز اداري را در 
هاي کوچک و دیگر شهرها هاي بخش عمومی و خصوصی در شهرگذاريبراي سرمایه

 گردد؛مساعد می
گذاري در این دهد؛ چراکه سرمایهگذاري در شهرهاي کوچک، فقر را کاهش میسرمایه

کند و همچنین از هاي اشتغال ایجاد میشهرها براي بیکاران و مهاجران روستایی فرصت
دهی و سامانکاهد و در نتیجه، به شهرها می بزرگترینفشارهاي مهاجرتی و جمعیتی در 

 . )314-315: 1385شکوئی، ( کندپویایی سیستم سکونتگاهی در سطح ملی کمک می
هاي روستایی در در پیوند عملکردي با حوزه 1در این نظریه، ایجاد شهرهاي کوچک 

کردن، عرضه خدمات مرکز توجه قرار گرفته است تا تنوع بخشیدن به اقتصاد، صنعتی
زي و غیره و در نهایت، سازماندهی و مدیریت توسعه و کردن کشاورپشتیبان و تجاري

مراکز شهري کوچک و میانه با توجه . ساز شودکاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ را زمینه
هاي مولدي که به طور بالقوه و بالفعل در خود ها و فعالیتبه خدمات، تسهیالت، زیرساخت

یی داشته باشند؛ زیرا بسیاري از این هاي روستاتوانند نقش مهمی در توسعه عرصهدارند می
دستیِ تولید شده در نواحی  -ها به بازارهاي محصوالت کشاورزي و کاالهاي صنعتیشهرك

از طرفی، مراکز شهري نیز خدمات اجتماعی، اقتصادي، آموزشی و . روستایی وابسته هستند
براي دسترسی  بر اساس این نظریه،. کنندبهداشتی مورد نیاز روستاییان را فراهم می

روستاییان به خدمات، بهتر است خدمات در شهرهاي کوچک منطقه متمرکز شود و از آن 
 . طریق در اختیار روستاییان قرار گیرد

کوچک با تأمین  شهرهايبر اساس تحقیقات و تجارب کشورهاي در حال توسعه، 
و تأمین  هاي اشتغال درکشاورزي و نیز تداركدسترسی به خدمات، تسهیالت و فرصت

هاي الزم براي تجاري کردن کشاورزي، به دگرگونی اقتصاد در نواحی ها و مشوقانگیزه
توانند به کنند و در صورت افزایش و بهبود پیوند و حوزة نفوذ آنها، میروستایی کمک می

                                                 
هایی است که نیست بلکه شناسایی و تقویت سکونتگاهها به معنی ساخت شهر از ابتدا ایجاد شهر در این نظریه  -1

 ء شهر مورد نظر قرار گیرند و به ایفاي نقش خود در رشد و توسعه روستاها بپردازند. توانند در حد و اندازهمی



 447بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

ونقل، توزیع، صورت مراکزي براي بازاریابی، خدمات فرآوري محصوالت کشاورزي، حمل
 Rondinelli هاي متقابل اجتماعی در آیندواکنشادله، اشاعۀ نوآوري وکنش و ارتباطات، مب

&Evans, 1983).( 
دستیابی به رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعی را در یک ارتباط  "UFRD"نظریه 

هاي توسعه نماید که اگرچه سیاستبیند و اذعان میتنگاتنگ با ابعاد فضایی توسعه می
به عدالت اجتماعی کافی نیست، دسترسی فیزیکی  رسیدنهایی براي محور به تن -مکان
هاي مولدي که باید در ترِ جمعیت فقیر روستایی به خدمات، تسهیالت و فعالیتبیش

تواند عامل مهمی در جهت افزایش درآمدها و باالرفتن ها و شهرها مستقر شوند، میشهرك
 . )277 ˚ 280: 1382لی یزدي، پاپ( استانداردهاي زندگی جمعیت روستایی باشد

اي بر این نظریه اي و متخصصان علوم ناحیهریزان منطقهکه از دیدگاه برنامه انتقادهایی
مکانی براي توزیع خدمات  -عمدتاً  -ها را وارد است عمدتاً ناظر بر این است که سکونتگاه

این، این رویکرد به شدت عالوه بر . گیرد تا این که مرکز فعالیت اقتصادي باشنددر نظر می
 مراتب شهري براي انتخاب و طراحی مکان تسهیالت جدید متکی استبه عرضه سلسله

 . )60: 1389زاده، عزیزپور و محسن(
شود که شود شهرهاي کوچک از نظر راندینلی، به شهرهایی گفته میالبته، یادآور می

، شهرهاي کوچک، »شکوئی«ر در حالی که، از نظ. هزار تَن جمعیت دارند 100کمتر از 
هزار تن جمعیت دارند و بعضی از کارکردهاي  50هزار تا  10شهرهایی هستند که بین 

ونقل را دارا هستند و فروشی، بازاریابی، بخش اداري و مرکزیت حملشهري نظیر خرده
ل کننده امکانات شغلی، تجاري، آموزشی و بهداشتی بوده و به عنوان مراکز توزیع عمتأمین

در هر صورت، با توجه به معیار جمعیتی راندینلی براي . )414: 1385شکوئی، ( کنندمی
آنها به عنوان کانون  کارکرديکه البته و به شدت در مقیاس و سطح  ˚شهرهاي کوچک 

شهرهاي بسیار کوچکی که حاصل رشد روستاها و یا  -رشد و توسعه تاثیرگذار خواهد بود 
توانند هزار تن جمعیت دارند، نمی 10ند و اغلب کمتر از دولت هست ءتصمیم و اراده

داشته باشند و نقش خود را ایفا  ˚بر اساس نظریه راندینلی  ˚کارکردهاي مورد انتظار را 
 . نمایند

تقسیم یک شهرستان ( اداري شهرستان -کردن تقسیمات سیاسیدر کشور ما، کوچک
ها به بخش) و انتخاب روستاهاي تانبزرگ به دو یا چند شهرستان و ارتقاء برخی دهس

شدن آن روستاها به بزرگ آنها به عنوان مرکز شهرستان یا بخش جدید و در نتیجه، تبدیل
هاي آن است، گذاري در زیرساختاداري و سرمایه خدماتشهر را که مستلزم اعطاي 
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» اییکارکردهاي شهري در توسعه روست«توان در چهارچوب تفکرات مبتنی بر نظریه می
نکته قابل توجه در این مورد این است که نقاط . )121: 1396جاللیان، ( توجیه کرد

تن و اغلب آنها کمتر از  10000روستایی تبدیل شده به شهر در کشور ما همگی کمتر از 
اند از رشد جمعیتی و ها نتوانستهتن جمعیت دارند و بسیاري از آنها نیز تا سال 5000

به بیان دیگر، نوشهرهاي حاصل از تبدیل نقاط روستایی . وردار شونداقتصادي مناسبی برخ
 . عمل کنند UFRDبه شهر هرگز نتوانستند در چارچوب نظریه 

هاي اخیر تحلیل نقش و عملکرد شهرهاي کوچک و میانی از دیـد جغرافیـدانان   در سال
اي، اقدام توسـعه  اي پنهان نمانده است و پیامدهاي اینریزان شهري و منطقهبخصوص برنامه

مراتــب اي، نظــام سلســلهاز ابعــادي چنــد بــه ویــژه جایگــاه آن در تعــادل و توســعه منطقــه
ریزان روسـتایی نیـز در   برنامه. هاي شهري، مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته استسکونتگاه

 رد:توان اشاره کاند که براي نمونه به موارد زیر میهایی را صورت دادهاین زمینه پژوهش
را به عنوان یک کانون شهري  "رونیز")، عملکرد شهر 1385( رضوانی و همکاران

کوچک در توسعه نواحی روستایی پیرامون مورد توجه قرار دادند و با انتخاب پنج عملکرد 
است به  توانستهمتغیر با روش تحلیل شبکه، نتیجه گرفتند که شهر رونیز  20در قالب 

رسانی به نواحی پیرامونی خود ایفا نماید و به دي در خدماتعنوان مکان مرکزي، نقش کلی
توانا و  ضیاء. تبعِ آن موجب کاهش وابستگی نواحی روستایی به مرکز شهرستان شود

اقتصادي و همچنین اثرات  -هاي اجتماعی)، میزان بهبود در شاخص1386( همکاران
آن در شهرستان تالش را مورد کالبدي و فضایی در روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهاي 

هاي تجاري و ارزیابی قرار داده و دریافتند که تمرکز بیش از پیشِ جمعیت و فعالیت
گیري کریدور ها و در نهایت، شکلپیوستگی سکونتگاههم خدماتی در جاده سراسري، به

شهري را به دنبال داشته، ضمن این که بافت متخلخل و پراکنده روستایی محدوده 
 الهی و همکارانسیف. شوندوسازهاي پراکنده پر میرهاي جدید به سرعت با ساختشه

 "اژیه")، اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزي مناطق روستایی شهر 1387(
در این مورد، تبدیل روستا به شهر مشکالتی را براي دامداران به . اصفهان را مطالعه کردند

ه علت محدودیت گسترش شهر، بر میزان کاهش اراضی وجود آورده اما در مجموع ب
گرایی کشاورزي چندان موثر نبوده و با تثبیت جمعیت و جذب روستاهاي پیرامون به جوان

برقی و . انجامیده است نیزو بهبود وضعیت سواد نیروي انسانی شاغل در بخش کشاورزي 
ضایت مردم مطالعه کرده و به شهر را از منظر ر "اژیه")، تبدیل روستاي 1390( همکاران

دریافت عوارض و . از مردم از چنین تغییري رضایت داشتند %5. 28مشاهده نمودند که تنها 
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ترین دالیل هاي نگهداري دام، از مهموساز و همچنین محدودیتهاي ساختافزایش هزینه
 "دیلمان")، نقش تبدیل روستاي 1391( کریمی و همکاران. نارضایتی مردم بوده است

استان گیالن) به شهر در توسعه منطقه کوهستانی را از دیدگاه مردم محلی مطالعه کرده و (
هاي دریافتند که این ارتقاء جایگاه روستا به شهر از دید مردم تاثیري در بهبود شاخص

)، 1392( زنگنه شهرکی. اکولوژیک نداشته است -فرهنگی و محیطی -اقتصادي، اجتماعی
روستایی به شهر را در مقیاس ملی مورد توجه قرار داده و از آن به  فرایند تبدیل نقاط

)، تحوالت ناشی از تبدیل 1393( افراخته. شهرها نام برده استعنوان پیدایش پدیده خام
به شهر در شهرستان فومن استان گیالن را با رویکرد به مخاطرات  "ماکلوان"روستاي

دهد که روند توسعه ماکلوان شان نشان مینتیجه پژوهش ای. محیطی مطالعه نموده است
شرایطی به وجود آورده که وقوع و بروز مخاطرات محیطی از جمله اتالف خاك زراعی، 

هاي تولید سنتی، حذف معماري تخریب جنگل، تشدید آالیندگی منابع آب، تضعیف بنیان
)، در 1395( انتظاري. بومی همساز با اقلیم و آشفتگی کالبدي را تقویت کرده است

کارکردي از روستاهاي تبدیل شده به  ˚چارچوب رساله دکتري خود تحلیلی ساختاري 
بخشی به نظام شبکه دهد و نقش آنها در انتظامشهر در استان آذربایجان شرقی را ارائه می

)، تأثیر راهبرد تبدیل 1395( مهاجري و همکاران. دهدشهري استان را مورد آزمون قرار می
هر بر سبک زندگی افراد را مورد توجه قرار دادند و این موضوع را در روستاهاي روستا به ش

نتایج مطالعه آنان نشان . نشتیفان، سالمی و جنگل در استان خراسان رضوي بررسی کردند
داد بیشرترین تغییر سبک زندگی در شهرهاي نشتیفان و سالمی متأثر از عوامل فرهنگی و 

همچنین، بین عوامل اجتماعی، عوامل . اقتصادي بوده است در شهر جنگل ناشی از عوامل
 . فرهنگی و عوامل اقتصادي و سبک زندگی افراد ارتباط معناداري وجود دارد

هاي انجام شده در کشور ما، عموماً تاثیرات سیاست تبدیل رسد پژوهشبه نظر می
فیزیکی در این  ˚بدي مراتبی شهرها، ابعاد جمعیتی و کالروستا به شهر را در نظام سلسله

روستایی  ءهاي این اقدام را در ناحیهاند و بازتابشهرهاي نوبنیاد مورد توجه قرار داده
در مواردي نیز که به این موضوع پرداخته . اندپیرامون کمتر دیده و یا از آن غفلت کرده

و این نکته شده، در حد مطالعه تغییرات کاربري زمین با تاکید بر کاربري کشاورزي بوده 
که تاثیرات واقعی تبدیل روستاهاي بزرگ به شهر بر نواحی روستایی پیرامونی چه بوده و 
کارآمدي این اقدام در توسعه این نواحی تا چه اندازه بوده است کمتر مورد توجه قرار گرفته 

 روستاییپژوهش حاضر، بر آن است تا با کنکاش پیامدهاي این اقدام در ناحیه . است
ش، راه را براي ارزیابی کارآمدي یا ناکارآمدي آن در توسعه نواحی روستایی هموار پخآب
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 . نماید
 محدوده مورد مطالعه

بوشهر در موقعیت بین  استانشهرستان دشتستان در  غربپخش در شمال بخش آب
عرض جغرافیایی 



 
 1395پخش در سال آباداري و جمعیت بخش  –تقسیمات سیاسی . 1جدول 

تعداد  نام دهستان نام بخش
روس

 تا

جمعیت 
 اییروست

جمعیت 
 شهري

 18907 2442 6 درواهی پخشآب
 - 1796 6 دشتی

 18907 4138 12 - جمع
 1395ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماري 

 روش و ابزار 
تحلیلی است که با هر دو روش کمی و کیفی به انجام  -این پژوهش، از نوع توصیفی 

اسنادي و میدانی گردآوري  -اي نههاي الزم از دو روش کتابخااطالعات و داده. رسیده است
ساختمند با خانوارهاي شهري و روستایی و  نیمه ءدر روش میدانی، از مصاحبه. شده است

هاي دولتی و مدیران نهادهاي غیردولتیِ محلی دستگاه کارشناسانمصاحبه ساختمند با 
وستا ر12پخش و تَن است که در شهر آب 23125کل جمعیت آماري، . بهره گرفته شد

گیري نمونه بود که به روش نمونه117حجم نمونه با روش اشباع نظري، . سکونت دارند
 انتخابپخش و ساکنان روستاهاي پیرامون غیر احتمالی) از بین مهاجران شهر آب( هدفمند

ها، از چنین، براي تشریح و تحلیل وضعیت اراضی کشاورزي و تغییرات کاربريهم. شدند
. پخش استفاده شدبخش آب 2014و  1985هاي دست مربوط به سالتصاویر ماهواره لن

بندي شده، نمایش داده طبقهءو به روش مقایسه GISتغییرات کاربري اراضی، در محیط 
 روش کار به طور فشرده به ترتیب زیر بود:. شد

تصاویر ماهواره لندست در هفت باند هستند که در این پژوهش از شش باند 
ک تا پنج و نیز باند هفت استفاده و سپس تصاویر وارد محیط شامل باندهاي ی

با توجه به این که کار پایه در اینجا تعیین کاربري و . شد Arc GIS 10. 2افزار نرم
استخراج از نوعِ با نظارت نیاز است تا  ءپوشش اراضی منطقه است، بنابراین، به شیوه

ها، هر یک از کاربري ءبراي مشاهده .تصاویر با ترکیب باندي مورد نیاز تهیه گردند
هاي فایلبعد، ابتدا با ایجاد شیپ ءدر مرحله. شودترکیب متناسب با آن انتخاب می

هاي هر کاربري تعیین و کد مخصوص به آنها مشخص مورد نظر بر روي تصویر، نمونه
یین شد، هاي آموزشی) تعنمونه( هابعد از آنکه کدگذاري به تعداد کاربري. گرددمی
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این کار براي اجراي . نماییم Mergeها الزم است تا آنها را براي یک الیه شدن فایل
 Signatureمراحل بعدي کار بدین صورت بود: ساخت . باشدبعد ضروري می ءمرحله

Files 1و پردازش آنها با روشMLC؛ تبدیل فایلMLC تهیه شده به فایل وکتور و
 . فایل نهایی ءتهیهتصحیح و ویرایش اطالعات 

ها متمرکز فیزیکی سکونتگاه ءتوسعهبا توجه به موضوع مورد بررسی که بر روي 
 ءبه این منظور، الیه. است، الزم است تا تغییرات مربوط به این کاربري شناسایی شود
این . ها کدبندي شدنهایی استخراجی از تجزیه و تحلیل تصاویر بر اساس کاربري

سپس . اي هر دو سالِ ابتدا و انتهاي دوره) تبدیل به رستر شدبر( فایل کدبندي شده
ضرب شد و خروجی حاصل از  100در عدد  1985رستر خروجی مربوط به سال ءالیه

 . جمع شد 2014سال  رستريي این عمل، با الیه
 )Landuse-1985*100)+Landuse-201 4 ها= تغییرات کاربري 

هاي آن داراي ارزش سه تا چهار ه پیکسلحاصل، یک فایل رستري است ک ءنتیجه
از ( ) و در اعداد چهاررقمی، دو رقم اول9تا  1از ( در اعداد سه رقمی، اولین رقم. رقمی است

) بیانگر 15تا  01از ( و دو رقم انتهایی 1985کد کاربري سال  ءدهنده) نشان15تا  10
 . کاربري جدید است

 هایافته
پخش به شهر، در ابعاد جمعیتی، اقتصادي و روستاي آب فضایی تبدیل اثراتترین مهم

 ارائه است:  قابلکالبدي به شرح زیر 
 الف) اثرات جمعیتی

 23125به  1395تَن بوده که در سال  13742، 1365پخش در سال جمعیت بخش آب
پخش) آب( تاسیس شده، داراي یک شهر 1388این بخش که در سال . تن رسیده است
 1375م و به هم پیوستن سه روستاي بهرام آباد، قالیی و درواهی در سال است که از ادغا

پخش و روستاهاي تابعه بر اساس تابع رشد نرخ رشد جمعیت شهر آب. به وجود آمده است
 ˚ 95و  75 ˚ 85، 65 ˚ 75هاي دهد که هر چند جمعیت بخش در دههپیوسته نشان می

                                                 
1-Maximum Likelihood Classification 
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پخش ، اما مقایسه نرخ رشد جمعیت شهر آبرشد داشته است %3/1و  1، 8/1به ترتیب  85
پخش و کاهش نرخ افزایش نرخ رشد شهر آب ءدهنده با جمعیت روستاهاي محدوده، نشان

با  1365 ˚ 95 ءروستایی طی دوره ءرشد جمعیت روستاهاست، به طوري که جمعیت ناحیه
رشد،  %4با پخش در مقابل، شهر آب. تن کاهش یافته است 4218تن به  13742از  -8/3%

افزایش  1395تن در سال  18907هنوز روستا بوده است) به ( 1365تن در سال  5722از 
روستا رشد منفی جمعیت داشته، چهار  11طی این دوره زمانی، . )2جدول ( داشته است

علت این روند در درجه نخست، . روستا کامال تخلیه شده و تنها یک روستا رشد داشته است
پخش و در مرتبه دوم، مهاجرت آبي درواهی، قالیی و بهرام آباد به شهر تبدیل سه روستا

 . )2شکل ( پخش بوده استساکنان روستاهاي پیرامون به شهر آب
 

 1365 - 95ء پخش طی دورهتحوالت کمی جمعیت شهري و روستایی بخش آب. 2جدول 

 جمعیت شهري سال
 تعداد)(

جمعیت 
 %)( شهري

جمعیت 
 روستایی

 تعداد)(

جمعیت 
 %)( روستایی

1365 0 0 13742 100 

1375 12798 70 5397 30 

1385 15421 5/76 4736 5/23 

1395 18907 7  /81 4218 3  /19 

 ماخذ: مرکز آمار یران
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 پخش سهم درصدي جمعیت شهري و روستایی بخش آب. 2شکل 
 95و  85، 75، 65هاي در سال

دهد پخش نشان میدرمان بخش آب -ي بهداشت هاآمار ارایه شده توسط مرکز و خانه
مهاجرانِ  %80مهاجرانِ روستاي چهاربرج،  %70مهاجرانِ روستاي تل سبز،  %80مقصد 

مهاجرانِ روستاي  %60مهاجرانِ روستاي چم درواهی و  %80روستاي خمیسی، 
ل ترین عوامشوندگان، مهم مصاحبهپخش بوده، که بنا به اظهار بنارسلیمانی، شهر آب

 مهاجرت به این شهر موارد زیر بوده است:
دسترسی به خدمات  ،روستائیان %90کمبود امکانات و خدمات دولتی و خصوصی: -1

نظر به این که . اندپخش دانستهآموزشی و درمانی را باالترین اولویت در گزینش شهر آب
الزم جمعیتی  تن دارند و از حداقل آستانه 1000روستاي این بخش، جمعیتی کمتر از  11

مندي از خدمات دولتی محرومند بنابراین، در برخورداري از خدمات آموزشی، براي بهره
با مشکالت . . .) دبیرستان، درمانگاه و ( به ویژه در سطوح باالتر. . . بهداشتی و درمانی و 
اي هگونه دفتر یا نمایندگی دستگاهاز این که هیچ پاسخگویان% 83. اساسی روبرو هستند

دولتی در روستاها وجود ندارد و شوراها نیز آمادگی و اختیار الزم براي انجام امور اداري را 
روستائیان مجبورند . کنداین وابستگی، انگیزه مهاجرت را چند برابر می. اندندارند ناراضی

پخش، برازجان یا ترین امور اداري در بیشتر ایام هفته به شهر آبحتی کوچک انجامبراي 
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 . بوشهر مراجعه نمایند
اند که اظهار نموده %82وآمد و کمبود شدید وسایل نقلیه عمومی:  مشکالت رفت-2

ونقل عمومی شامل در هیچ یک از روستاهاي این بخش خدمات جابجایی مسافر و حمل
در بعضی موارد شاید در یک نوبت از . شوددیده نمی. . . هاي مینی بوس، تاکسی و ایستگاه

در سایر موارد . روستا در این زمینه به کار گرفته شود اهالیسیله نقلیه عمومی یکی از روز و
. یا ساکنان روستا باید خود وسیله نقلیه شخصی داشته یا اقدام به کرایه وسیله نقلیه نمایند

 . ها انتظار بینجامددر هر روستا عبور یک وسیله نقلیه ممکن است به بیش از ساعت
تري هاي بیشپخش فرصتمعتقدند زندگی در شهر آب %76: شغلی هايمحدودیت-3

با توجه به این که فعالیت . دهددر زمینه کار و فعالیت اقتصادي در اختیار آنان قرار می
با تکیه بر نخل و برداشت خرما استوار  باغداريغالب اقتصادي در روستاهاي این بخش بر 

محصول خرما که . جوانان و بزرگساالن است است، در طول سال بیکاري از مشکالت عمده
شود و عموما بدون انجام هرگونه فرآوري و هاي سنتی خرید و فروش میهنوز به شیوه

شود، ها و تاجران ذخیره و انبار میتبدیل به محصول نهایی، تنها به منظور فروش به واسطه
 . مایدتاکنون نتوانسته مشکل اشتغال روستائیان این محدوده را رفع ن

: هاي حمایتی در بخش کشاورزيها و طرحهنگام یارانهتوزیع ناعادالنه و نابه -4
هاي کشاورزي، از مصاحبه شوندگان از ارائه خدمات پشتیبانی دولتی در توزیع نهاده 59%

ابراز نارضایتی . . . هاي بالعوض و اعطاي وام، پرداخت بیمه محصوالت کشاورزي، کمک
هاي کشاورزي بزرگ و باغداران ها را مالکان زمینان این خدمات و حمایتمندنموده و بهره

بضاعت، بروکراسی پیچیده اداري، ناچیز بودن کشاورزان خرد و مردمان کم. دانندعمده می
 . دانندرا از دالیل اصلی در عدم پیگیري موارد مذبور می. . . ها و ها و یارانهوام

مصاحبه شوندگان، نبودنِ  %58: به روستاي مبداترین شهر سکونت در نزدیک-5
پخش را، دلیل روستا یا شهر نسبتا برخوردار دیگري در مسیر روستاي خود به شهر آب

روستاي ( ترین روستاپخش با نزدیکشهر آب ءفاصله. دانندسکونت در این شهر می
ست و در این کیلومتر ا 13روستاي مکابري) ( کیلومتر و دورترین روستا 1چهاربرج) 

کمتري با روستاهاي نامبرده  ءمحدوده، شهر یا روستاي بزرگ و برخوردار دیگري که فاصله
 . داشته باشد وجود ندارد

از مصاحبه شوندگان، فقدان  %45 انداز فیزیکی و ظاهري روستا:نامطلوبیت چشم-6
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کودك و اماکن  هاي خرید روزانه، مهدفضاهاي مطلوب مورد عالقه از جمله پارك، فروشگاه
هاي آسفالت نشده و نگهداري سالمندان و کتابخانه از یک سو، و فرسودگی بناها، کوچه

در روستاها از دیگر سو را زمینه دلزدگی . . . باریک، عدم دفع بهداشتی زباله و فاضالب و
 . دانندروستاییان و در نهایت روستاگریزي آنان می

توجه به این که روستاییان مجبورند براي انجام  با :هاي جاريجویی در هزینهصرفه-7
ء مخارج اضافی را براي آنها پخش مراجعه کنند و این زمینهکارهاي روزمره به شهر آب

مندي از همجواري و دهند تا با بهرهشود بنابراین، مهاجرت را ترجیح میموجب می
 . جویی کنندهاي جاري خود صرفهدسترسی به این خدمات، در هزینه

 ب) اثرات اقتصادي
در محدوده این . پخش بر پایه نخلستان شکل گرفته استاقتصاد روستایی در بخش آب

شرکت ( بردار استبهره 3485 اصله نخل وجود دارد که در تملک 863316بخش، 
 . )1395کشی، هاي آبیاري و زهبرداري از شبکهبهره

 پخشو متوسط تولید خرما در بخش آب هابرداران، کارگاهتعداد نخیالت، بهره. 3جدول 
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 235 15 5891445 605 130921 17238 4000 پخشآب
 58 4 5025600 364 111680 743 188 بنار آزادگان
 24 2 6311160 499 140248 115 39 بنار سلیمانی

 - - 3625830 386 80574 0 0 تل سبز
 27 2 1459530 250 32434 90 23 درواهی چم

 96 5 6441300 686 143140 1088 269 چهار برج
 - - 479610 28 10658 0 0 خمیسی
 75 4 4760955 307 105799 671 164 دشتی

 - - 2967570 209 65946 0 0 کنارسه
 - - 1886220 151 41916 0 0 گروگزي
 530 32 38849220 3485 863316 21476 4683 مجموع

 1390کشی، هاي آبیاري و زهبرداري از شبکهماخذ: شرکت بهره
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برداران، انجام عملیات باغی به منظور برداشت محصول است و ترین فعالیت بهرهبیش
بندي خرما در روستاها، فعالیت هاي بستهپس از برداشت خرما به جز اشتغال در کارگاه

در . گیردها صورت نمیچشمگیري در راستاي فرآوري و تبدیل محصول به سایر فرآورده
کارگر را به  530کارگاه وجود دارد که  32 مجموعاًپخش و پنج روستاي این بخش، شهر آب

ه کارگاه اقدام به ها، با خرید خرما از باغداران و انتقال آن بصاحبان کارگاه. اندکار گرفته
به . . . کیلویی سطلی، کریستالی و  2تا  1هاي جداکردن ضایعات نموده، سپس در بسته

ترین مراکز اشتغال ها از مهماین کارگاه. رسانندساکن در شهرها می ءدست خریداران عمده
کردن  دهند که کار جداها را زنان تشکیل میکارگران این کارگاه %80. روستائیان هستند

کارگران مرد در کارهاي . اصطالح محلی) را به عهده دارند( ضایعات و پاك کردن خرما
. شوندهاي نهایی به کار گرفته میجایی بستهها و جابهزنی کارتنتر مثل قالبسنگین

) محاسبه شده و ماهانه 97سال ( تومان در روز 30000دستمزد کارگران به طور متوسط 
 . شودپرداخت می

برخوردار . . .) بیمه عمر، بازنشستگی، حوادث و ( ايارگران زن از هیچ نوع بیمهک
نیستند اما کارگران مردي که در طول سال به فعالیت دائم در کارگاه مشغول باشند از 

اي علت بیمه نشدن زنان از سوي کارفرما نیز اشتغال دوره. شوندکار می ءطرف کارفرما بیمه
. همکاري آنان براي کار در آینده بیان شده است ءادامهینان کارفرما به در کارگاه، عدم اطم

قید کار را . . . کارفرمایان معتقدند زنان به محض یافتن شغل بهتر یا جابجایی منزل و 
 . ده استزنند و این مسئله براي کارفرما زیانمی

، مهاجرت پخش به شهرآمدهاي اقتصادي تبدیل روستاي آبترین پییکی از مهم
بر مبناي محاسبات . برداران باغی از روستاهاي پیرامونی به این شهر بوده استبهره

هاي روستاهاي این بخش، در اي از اراضی باغی و نخلستانبخش عمده ˚ 1نگارندگان: 
مهاجرت آنها از  عمدهپخش بوده و بردارانی است که ساکن شهر آبمالکیت باغداران و بهره

هاي دولتی به دستگاه ءسهم زیادي از بودجه ˚2ه بعد صورت پذیرفته است؛ ب 1370 ءدهه
این ساختار مالکیت و . گیردبرداران، قرار میویژه ادارات کشاورزي در اختیار این بهره

در نهایت منجر به خروج درآمد و  کشاورزيها و اعتبارات عمرانی مکانیزم اعطاي کمک
 . اغداران خرده پا را تشدید کرده استسرمایه از روستاها شده و فقر ب

با توجه به این که آمار رسمی از مالکان غایب از روستا در این بخش، وجود ندارد، 
هاي هاي مربوط به سه روستاي چهار برج، بنار سلیمانی و چم درواهی به عنوان نمونهداده



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /458

 

به تعداد نخیالت هر  بدین منظور، ابتدا آمار مربوط. آماري مبناي تحلیل قرار گرفته است
کشی بخش هاي آبیاري و زهبرداري از شبکهمطابق با سرشماري شرکت بهره( مالک

سپس با مراجعه به این روستاها و پرسش از جامعه محلی . پخش) استخراج گردیدآب
 دهد که:نتیجه نشان می. وضعیت سکونت آنان مشخص گردید

از مالکان این  %70وده که اصله نخل ب 143000روستاي چهار برج داراي  -
کل نخیالت را در  %60این افراد بیش از . کنندپخش زندگی میها، در شهر آبباغ

 . است %40مانده کمتر از تملک داشته و سهم خانوارهاي روستایی باقی
از مالکان نخیالت این  %70اصله نخل دارد که  140000روستاي بنار سلیمانی -

 . باغات را در تملک دارند%80ی کرده و در مجموع پخش زندگروستا در شهر آب
مالکان این نخیالت در  %80اصله نخل دارد که  32434روستاي چم درواهی  -

 . نخیالت را مالک هستند %85کنند و پخش زندگی میشهر آب
نظر به این که به موازات مهاجرت مالکان روستایی، حق مالکیت بر اراضی کشاورزي و 

دهد برداران اجازه میماند، این امتیاز به بهرهچنان براي آنها محفوظ میهم نخلستان)( باغی
اندازي ارزان قیمت و فاقد بیمه، راه کارگرانهاي روستاها از قبیل استفاده از تا از تمام توان

 . استفاده کنند. . . بندي خرما بدون پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و هاي بستهکارگاه
هاي کشاورزي این بخش هاي سطحی و ادارات و بانکبرداري از آباي شرکت بهرههگزارش

ها و هاي زیر از یارانهنیز، بیانگر آن است که ساالنه مالکان غایب از روستا در زمینه
 شوند:مند میخدمات دولت در توسعه روستایی بهره

به هر نخل حقآ( پرداخت حقآبه و آب بهاي یکسان با باغداران خرد روستایی-
 )؛1397ریال در سال  8300

هاي زهکشی و آبیاري در اراضی مالکان شهرنشین با نرخ دولتی احداث کانال-
 معادل روستانشینان؛

 ویژه کشاورزان روستایی؛. . . مندي از خدمات ادارات آبیاري، کشاورزي و بهره-
 ؛. . . هاي کشاورزي از قبیل کود وسم و دسترسی آسان و سریع به نهاده-
هاي کم بهره و برخورداري ازمزایاي تشویقی دولت نظیر پاداش کاشت نخل، وام-

 . بالعوض
هاي گذشته، با مهاجرت روستائیان، از یک طرف، قیمت زمین و مسکن در در سال
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بدین . روستاها کاهش و از طرف دیگر، قیمت باغ و زمین کشاورزي افزایش یافته است
اراضی را در اختیار دارند  ءن غایب از روستا که بخش عمدههاي مالکاترتیب، ارزش دارایی

اند فضاي بیشتر شده و همچنین، با خرید امالك مسکونی ارزان قیمت در روستا، توانسته
این روند، . بندي و تجارت محصول خود را گسترش دهندمورد نیاز براي انبارداري، بسته

یجاد نموده است اما در نهایت عرصه را اگرچه اشتغال موقت براي کارگران بخصوص زنان ا
ساز شدت یافتن براي سکونت و فعالیت اقتصادي اثر بخش در روستا تنگ نموده و زمینه

این وضعیت، در شرایط فعلی که تقریباً تمام . اختالف سطح و فقر روستائیان شده است
ست و بندي و عرضه محصول خرما به صورت سنتی و دستی افرآیندهاي تولید، بسته

به کارگیري نیروي انسانی است، توانسته اشتغال براي روستاییان فراهم کند و هنوز  نیازمند
تولید و فرآوري  ءبخشی از روستاییان را در روستا نگهدارد اما، چنانچه تکنولوژي وارد عرصه

هاي خرما بشود در آن صورت وضعیت دیگري ایجاد خواهد شد که منجر به مهاجرت
پا خواهد شد؛ بدین معنی که انتقال ستاییانِ بدون زمین و باغداران خردهء روگسترده

پخش، برازجان و دیگر شهرهاي جمعیت روستایی ناحیه و تمرکز و تراکم در شهر آب
 . نزدیک، دور از تصور نخواهد بود ءمنطقه در آینده

 ج) اثرات کالبدي و فیزیکی
قه روي داده است کاهش سطح کاربري هاي اخیر در منطکه طی سال تحوالتیاز جمله 

در ادامه، کاهش سطح . است بودهپخش مسکونی در روستاها و افزایش آن در شهر آب
 . شودپخش بررسی میکاربري مسکونی در روستاها و تشکیل کانون نوظهور جمعیتی در آب

 
 کاهش کاربري مسکونی در روستاها. 1

 1985 - 2014 در دوره ها و میزان تغییراتمساحت کاربري. 4جدول 
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 پوشش گیاهی

 مرتع)(
125  /384  /14 475  /807  /2 650  /576  /11 

 - - 8/  802/  816 بستر رود 4
 16/  934/  635 21/  926/  199 4/  991/  584 بایر 5
 4/  203/  196 411/  423 4/  614/  619 کشاورزي 6
 3/ 556/ 487 7/  846/  590 4/  29/  103 مسکونی 7
 - - 1/  790/  682 نامشخص 8
 372/  636 1/  773/  019 1/  400/  383 رودخانه 9
 2/  285/  161 3/  273/  186 988/  025 کانال آب 10

 
ي مورد مطالعه در حدود چهار میلیون و ، کاربري مسکونی منطقه1985در سال 

به بیش از  2014این مساحت در سال . دویست و نود هزار و صد و سه متر مربع بوده است
یعنی در . و پانصد و نود متر مربع رسیده است هفت ملیون و هشت صد و چهل و شش هزار

ي مسکونی این منطقه نزدیک به دو هادر کل محدوده فیزیکیءسال میزان توسعه 29طول 
دقت در مساحت مسکونی نشانگر آن است که به جز روستاي چهار برج، . برابر شده است

نی و بنه محمد عبداله کاربري مسکونی در روستاهاي بنار آزادگان، چم درواهی، بنار سلیما
کُنار این کاربري به طور کاهش یافته و در روستاهاي خمیسی، گروگزي، تل سبز و سه

نخلستان) ( از مسکونی به اراضی باغی روستاهاتغییر کاربري در این . کامل از بین رفته است
هاي این متر مربع از زمین 33 571143، مساحت نخلستان 1985در سال . باشدمی

مترمربع  65 145 764به  2014ها) که در سال درصد کل کاربري 32( ده بودهمحدو
 2014این افزایش مطابق با نقشه مربوط به سال . درصد افزایش داشته است 62معادل 

 . باشد) در کاربري روستاهاي نامبرده می3شکل (
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 پخشها به کاربري نخلستان در بخش آب. تغییر کاربري5جدول 

 مترمربع)( مساحت تغییر یافته ري اراضیکارب ردیف
 690/953 کشاورزي 1
 585/942/4 اراضی سیالبی 2
 862/234/2 بایر 3
 718/506/1 پوشش گیاهی 4
 089/486 راه ارتباطی 5
 875/449 کانال آب 6
 746/598 مسکونی 7
 206/753 رودخانه 8
 941/965 نا مشخص 9
 197/752/20 سازينخلستان در حال آماده 10

 
در این شهر، . اي دیگر بوده استپخش به گونهاما وضعیت کاربري زمین در شهر آب

 2014و 1985هاي و رنگ نارنجی در نقشه 7کد ( شهر توسطمجموع فضاي اشغال شده 
میلیون مترمربع بوده است، از  4مساحتی نزدیک به  1985مشخص شده است) در سال 

بدون تغییر با همان کاربري مسکونی مانده و  2014تا سال متر مربع  363/3 /363این رقم 
 مترمربع) بایر 598746( هاي دیگر شامل نخلستانمتر مربع از آن به کاربري 740/845

) تغییر 1244( ) و کانال آب1862( )، پوشش گیاهی30447( )، راه ارتباطی824/244(
ها به کاربري ربع از سایر کاربريمترم 516/695/3ساله،  27در این دوره . کاربري داده است

ترین آن مربوط به کاربري کشاورزي و پوشش اند که بیشمسکونی تغییر وضعیت داده
 981/206/1هاي کشاورزي و مترمربع از زمین 206/946/1در مجموع . گیاهی بوده است

ر تاین تغییر بیش. مترمربع از پوشش گیاهی منطقه به کاربري مسکونی تبدیل شده است
آباد به قبل از تبدیل روستاهاي درواهی، قالئی و بهرام. پخش بوده استدر اطراف شهر آب

هاي حاصلخیز کشاورزي و هاي بین این روستاها و اطراف آنها زمینزمین پخششهر آب
پخش به کاربري داراي پوشش گیاهی بوده است که بعد از تبدیل این سه روستا به شهر آب

شود، در واقع این پدیده که از آن به خزش شهري یاد می. استمسکونی تبدیل شده 
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شهري و حومه شهري به لحاظ ساختاري و کارکردي در اراضی روستایی  ءرویهگسترش بی
 ˚هاي خدماتی این گسترش ممکن است به شکل سکونتی، مجموعه. پیرامونی است

مستقل از شکل گسترش،  پدیده خزش،. کارگاهی باشد ˚هاي صنعتی فعالیتی و یا فعالیت
 . )8: 1393محمودي، ( ریزي شهري استنشانگر حداقل نظارت بر رشد و برنامه

 تشکیل کانون نوظهور جمعیتی. 2
گیري کانون جدید جمعیتی در عالوه بر تغییر و تبدیل کاربري اراضی، شاهد شکل

که  1985سال تا . سعدآباد نیز هستیم ˚پخشپخش در مسیر ارتباطی آبپیرامون شهر آب
مشخص است، به استثناي روستاهاي بنه عباس، مشفق آباد و میان  3آن در شکل  ءمحدوده

اند بنابراین، دشت، سایر روستاهاي این بخش در سمت غرب و جنوب غربی استقرار داشته
پخش به اما بعد از انتخاب شهر آب. کانون تمرکز جمعیت نیز این محدوده بوده است

جدید جمعیتی دیگري در  ءدر راستاي گسترش فیزیکی این شهر هستهمرکزیت بخش و 
شهر سعدآباد که . سعدآباد شکل گرفته است ˚پخششمال شرقی در مسیر ارتباطی آب

پخش براي دریافت مرکز بخش سعدآباد است هر چند از دیرباز محل تردد ساکنان آب
هاي فیزیکی و پر شدن فاصله وساز در امتداد این جاده ارتباطیخدمات بوده، اما ساخت

میدانی و  مشاهداتچنان که . گذشته شدت یافته است ءاي است که در دههموجود پدیده
دهد خانوارهاي زیادي از مهاجران روستاهاي غربی و جنوب مصاحبه با ساکنان نشان می

و  اند؛ یعنی به موازات انزواغربی بخش، بعد از جابجایی در این فاصله سکونت گزیده
پخش، سمت شمال و شمال شرقی گسترش و رفت ضلع غربی و جنوبی شهر آبپس

 . پیشرفت فیزیکی چشمگیري را شاهد بوده است
 

 پخشها به کاربري مسکونی در بخش آبتغییر کاربري. 6جدول 
 مترمربع)( مساحت تغییریافته کاربري اراضی ردیف

 206/946/1 کشاورزي 1

 720/125 اراضی سیالبی 2

 057/88 اراضی بایر 3

 981/206/1 پوشش گیاهی 4

 976/311 نخلستان 5
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 5776/16 رودخانه 6

 
 پخشبخش آب 2014و  1985هاي نقشه کاربري اراضی مربوط به سال. 3شکل 
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 گیريبحث و نتیجه
شهرها، تشویق ساکنان نواحی  -تقویت روستا  ءدولت در زمینه ءیکی از اهداف عمده

کونت در این شهرهاي نوظهور است تا زمینه برخورداري آنان از امکانات و روستایی به س
پخش پخش به شهر آباگر بخواهیم تبدیل روستاي آب. تر و بهتر، میسر گرددخدمات بیش

. شک موفقیت به دست آمده بسیار چشمگیر استرا از این زاویه ارزیابی کنیم، بی
رو اند یا با مهاجرت شدید روستاییان روبهشده روستاهاي مجاور این شهر یا کامالً تخلیه

اما اگر بخواهیم در راستاي اهداف جهانی به این اقدام به عنوان یک راهبرد . هستند
اي براي نواحی روستایی نگاه کنیم، ایجاد شهر جدید در این محدوده نه تنها توسعه
روستاهاي پیرامون نشده،  به. . . گذاري وزایی، سرمایهساز تثبیت جمعیت، اشتغالزمینه

این پژوهش . بلکه با شتابی فزاینده، فرار روستاییان از زادگاهشان را سرعت بخشیده است
نشان داد صرف اعطاي خدمات و امکاناتی محدود به یک نقطه بدون بسترسازي و افزایش 

تاییان را تواند روسهاي الزمه براي انتشار آن به نواحی پیرامون، به خودي خود نمیظرفیت
 . براي ماندن در زادگاه خود متقاعد نماید

واقعیت این است که، اگرچه بخش مهمی از مسائل دسترسی روستاییان به خدمات 
ها و توان از طریق شهرهاي کوچک و میانی برطرف نمود، اما نقشمورد نیاز را می

اختارهاي مناسب هم کارکردهاي شهري براي این که بتوانند به خوبی ایفاء شوند نیازمند س
در اغلب موارد در کشورهاي در حال توسعه . در شهرها و هم در روستاهاي پیرامون هستند

 ءاز جمله در کشور ما، شهرهاي کوچک ساختارهاي شهري مناسب را نداشته و عموماًنتیجه
اداري دولت هستند و در  -گیري سیاسیرشد جمعیتی روستاهاي بزرگ و حتی تصمیم

ونقل، هاي اساسی در زمینه بهسازي شبکه حملها و طرحپیرامونی نیز برنامهروستاهاي 
اندازي ارتباط و پیوند بین روستاهاي مجاور، توزیع بهینه خدمات آموزشی، بهداشتی، راه

به عنوان مثال، ساختار اقتصادي ضعیف بسیاري از . بینی نشده استپیش. . . دفاتر دولتی و 
اغلب نه تنها کمکی به رشد اقتصادي روستاهاي حوزه پیرامونی شهرهاي تازه تاسیس، 

شود؛ این شهرها هاي تولیدي آنها میگیري و تحرك فعالیتکند بلکه، حتی مانع شکلنمی
سیاسی و تجمیع خدمات دولتی، مهاجرتهاي  -توانند به لحاظ مرکزیت اداريتنها می

ین طریق به رشد و گسترش فیزیکی روستایی حوزه پیرامون را به خود جذب کنند و از ا
به بیانی دیگر، با تقویت شهرهاي کوچک تضمینی وجود ندارد که مالکین و . برسند

موضوعی که ( شان جذب شهر نشودداران روستا در روستا بمانند و خود و سرمایهسرمایه
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 "UFRD"یه در واقع، نظر. )1نس بوبک نیز به آن تاکید داردهايبرداري بهرهسرمایه ءنظریه
رسانی به روستاها و کاهش وابستگی مستقیم آنها به نیز در چهارچوب و نگاه خدمات

 فضایی -توان آن را راه حل مکانیاي، قابل بحث و بررسی است و نمیهاي منطقهقطب
همسویی نتایج این پژوهش با . مناسبی براي مسائل توسعه نیافتگی روستاها به حساب آورد

کشورهاي فیلیپین، تایلند، اندونزي و مالزي نیز موید این ادعاست؛  پژوهش داگالس در
هاي صورت گرفته در زمینه نقش واقعی شهرها و مراکز رشد داگالس با توجه به پژوهش

یافته در توسعه مناطق روستایی در این کشورها نشان داد که تالش براي توسعه روستایی 
وي رویکرد . هاي بسیاري روبرو استودیتتنها با تکیه بر گسترش رشد شهري، با محد

"UFRD"  در منطقه بیکل در اندونزي را مثال خوبی براي ناکارآمدي این رویکرد دانسته و
توجهی به هر گونه پیشنهاد براي اصالحات ارضی و دیگر طرح را به دلیل مشکالتی نظیر بی

. ناموفق دانسته استریزي و چه در خالل آن تحوالت نهادي چه قبل از فرآیند برنامه
داگالس معتقد است که نادیده گرفتن دو اصل تمرکززدایی و افزایش مشارکت عمومی و در 

کارکردهاي شهري در مناطق روستایی بدون توجه به شرایط و  ایجادعوض، بسندگی به 
نیازهاي مناطق روستایی، نه تنها باعث افزایش کارکرد مطلوب شهرها در مناطق روستایی 

 . شهرها را نیز دچار رکود کرده است خودلکه نشده ب
 جابجایی جمعیتی. پخش در استان بوشهر نیز بیانگر همین واقعیت استمورد آب

مهاجرت و سکونت در شهر)، جابجایی قدرت اقتصادي و مالکیت اراضی به نفع مالکان (
یجاد انواع جمعیتی در روستاها براي استقرار و ا ءبزرگ شهرنشین، پایین آمدن آستانه

 فراهمهاي دولتی و خصوصی، در واقع شرایط ضد توسعه روستایی را خدمات از سوي بخش
این وضعیت، مشکالت و مسائل نوشهرها را با اقتصاد و خدمات ضعیف آنها . آورده است

 ˚هاي روستایی دهد یکی از پیآمدهاي مهاجرت؛ چراکه شواهد نشان میکندمیتشدید 
هاي هاي روستایی به حوزهحال توسعه، توزیع و انتقال فقر از محیطشهري در کشورهاي در

کارکردي  ˚)، و این واقعیت، سبب تشدید ضعف ساختاري 1383سعیدي، ( شهري است
اي که این نوشهرها از آغاز با ضعف شود، به گونهشهرها به ویژه شهرهاي کوچک نوظهور می
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  .شوندهاي فقیر ایجاد میاقتصادي و رشد محله
پخش، این شهر شاید توانسته باشد مقصد برخی مهاجران روستایی را به در مورد آب

اي، به سوي خود تغییر داده باشد و از این نظر، در جهت جاي شهرهاي بزرگ منطقه
 مطابق˚باشد  کردهگیري آن عمل اي یا جلوگیري از شدتهاي ناحیهکاهش نابرابري

یري تمرکز جمعیت در یک نقطه شده و در گشک سبب شکلاما، بی -UFRDءنظریه
 . مقیاس محلی، خود عامل نابرابري فضایی شده است
پخش نشان داد، پیوندهاي عملکردي و چنانکه بررسی تحوالت اقتصادي در ناحیه آب

اي شکل نگرفته است تا نویدبخش رشد و هاي ناحیههاي فضایی در قالب شبکهجریان
اي هاي پیرامون باشد بلکه، صرفاً روابط اقتصادي به گونهشهر و روستا ءیکپارچه ءتوسعه

سکونت مالکان و باغداران عمده در . پخش تغییر یافته استسویه به نفع شهر آبیک
مندي از اعتبارات عمرانی و انتقال درآمدها از روستا به شهر، یادآور نظریه پخش و بهرهآب

بخش توسعه  چنین روابطی، سازنده و تحركیقیناً. است 1نس بوبکهاوريداري بهرهسرمایه
اي باشد که اي در این زمینه باید به گونهریزي ناحیهبنابراین، برنامه. روستایی نخواهد بود

 . تبدیل کند "پیوندهاي مکمل و سازنده"را به  "روابط سلطه جو"بتواند چنین 
وچک را نادیده شهرها و شهرهاي ک ˚در هر صورت، نباید دیدگاه حمایت از روستا 

سازي کشاورزي و ورزید و آن را براي تجاريدیدگاهی که جانسون بر آن اصرار می. گرفت
کوچک چنانچه درست  شهرهاياین . دانستبخشی به اقتصاد روستاها ضروري میرونق

اي و در پیوندهاي عملکردي با روستاها و توانند در یک چارچوب شبکهریزي شوند میبرنامه
هاي موثري براي رشد و بالندگی خود و روستاهاي پیرامون خود یرامون، نقششهرهاي پ
 . ایفاء کنند

 

                                                 
1- Hans Bobek  (1903-1990) 



 467بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

 منابع
تشدید مخاطرات محیطی روستاي ماکلوان به دلیل ارتقاي «. )1393( افراخته، حسن

 2، شماره 1فصلنامه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال . »آنموقعیت سیاسی 
کارکردي روستاهاي تبدیل شده به شهر در  ˚یل ساختاري تحل«. )1395( انتظاري، بهزاد

هاي روستایی استان آذربایجان شی به شبکه شهري، مطالعه موردي: سکونتگاهانتظام بخ
رساله دکتري در گروه علوم جغرافیایی، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، . »شرقی
 . تهران

بررسی رضایتمندي ساکنان «. )1390( دبرقی، حمید؛ قنبري، یوسف و سیف الهی، محمو
 .31. ، ش9فصلنامه جغرافیا، سال . »در تبدیل نقاط روستایی به شهر روستاییمناطق 

. »هاي توسعه روستایینظریه«)، 1381( یزدي، محمدحسین و ابراهیمی، محمد امیرپاپلی
 تهرانانتشارات سمت، 

هاي شهر و نظریه«)، 1382( و رجبی سناجردي، حسین حسینیزدي، محمد پاپلی
 . ، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران»پیرامون
ارزیابی پیامدهاي تبدیل روستا به شهر بر روستاهاي پیرامونی «. )1394( بزرگی، حمیدجان

. »مطالعه موردي: شهر صالحیه بخش گلستان، شهرستان بهارستان استان تهران)( نفوذءحوضه
 . تهران، دانشکده جغرافیا نامه کارشناسی ارشد، دانشگاهپایان

 . تهران، انتشارات سمت. »ايریزي منطقهجایگاه روستا در برنامه«. )1396( جاللیان، حمید
نقش شهرهاي کوچک «. )1390( پور، محمود، رشنودي، بهزاد و امیري، رقیهجمعه
؛ 3 توسعه روستایی دوره. »اجتماعی -روستایی با تاکید برعوامل اقتصادي مناطقدرتوسعه 

 . 1شماره 
. »شناسی بوشهراستان«. )1397( عمومی و متوسطه نظري درسیهاي دفتر تالیف کتاب

 . هاي درسی، تهرانشرکت چاپ و نشر کتاب
نقش و عملکرد «. )1385( رضوانی، محمد رضا، گلی، علی، اکبریان رونیزي، سعید رضا

که مورد: دهستان رونیز در شهرهاي کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شب
 .61ي جغرافیایی، شماره هامجله پژوهش. »شهرستان استهبان

نظریه عناصر شهري قدیم و دولت و شهرنشینی: نقدي بر «. )1373( رهنمایی، محمد تقی
 . 17 ˚ 26، صص 32ماره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش. »نس بوبکهاوريداري بهرهسرمایه

فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهردرمقیاس ملی و «. )1392( زنگنه شهرکی، سعید
 3. ، ش4هاي روستایی، دوره پژوهش. »شهرها خامءپدیدهپیدایش 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /468

 

روند تبدیل روستا به شهر و «. )1386( ضیاء توانا، محمد حسن، امیر انتخابی، شهرام
 . 107 ˚ 128صص ، 10محله جغرافیا و توسعه، ش. »پیامدهاي آن در شهرستان تالش

کشف و بازاریابی «. )1384( ، عباس و ربیعی، حمیدرضامحمديضیائیان، پرویز، علی 
تغییرات کاربري و پوشش اراضی شهر اصفهان به کمک سنجش از دور و سیستم اطالعات 

 . 54-41، صفحه 4، شماره9ریزي و آمایش فضا، دورهبرنامه. »جغرافیایی
 یابی فضاییها و رویکردهاي سازماننظریه«. )1389( زاده، آرمینمحسنعزیزپور، فرهاد، 

 . تهران: بنیاد مسکن انقالب اسالمی. »هاي روستاییسکونتگاه
ریزي کارکردي: رویکردي بدیل در برنامه ˚پویش ساختاري «. )1391( سعیدي، عباس

 . 1-18، صص 1، شماره 1اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال  فصلنامه. »فضایی
دگرگونی روابط شهر و روستا با تاکید بر «. )1387( مکانیکی، جواد سعیدي، عباس و

فصلنامه جغرافیا، . »هاي اقتصادي، مورد: روستاهاي بخش مرکزي شهرستان بیرجندفعالیت
 .17و  16، شماره 6سال 

شهري: یک بررسی  ˚روابط شهر و روستا و پیوندهاي روستایی «. )1383( سعیدي، عباس
 . 1-18)، صص 1385چاپ شده ( ،2دوره جدید)، شماره ( 2غرافیا، سال فصلنامه ج. »ادراکی

اثرات تبدیل روستا به شهر «. )1387( الهی، محمود؛ شهابی، سیامک و صالحی، اصغرسیف 
فصلنامه . »رودمناطق روستایی: مطالعه موردي شهر اژیه در پایاب زاینده کشاورزيبر بخش 

 . 77-96، صص 3. ، ش11روستا و توسعه، سال 
 ءبررسی نقش شهرهاي کوچک در توسعه«. )1389( نیا، زهرا، نورا، محمدرضاشریفی

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیاي انسانی، سال . »ازروش تحلیل شبکه استفادهروستایی با 
 . 108 -93سوم،ش اول، صفحه 

اورزي تحلیل تغییر کاربري اراضی کش«. )1390( شفیعی ثابت، ناصر، هراتی فرد، سعیده
 . یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران. »GISرباط کریم با کاربرد تصاویر ماهواره اي  روستاهاي

اول، چاپ اول،  جلد، »دیدگاههاي نو در جغرافیاي شهري«. )1373( شکویی، حسین
 . سمت، تهران انتشارات

اول، ، چاپ »ايشهرهاي کوچک: رویکردي دیگر در توسعه منطقه«. )1382( فنی، زهره
 . هاي کشور، تهرانسازمان شهرداري انتشارات

 -مورد: روستا( روستاهاي پیرامونیء نقش روستا شهرها در توسعه«. )1383( قادرمزي، حامد
 . تهراننامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، پایان. »شهر دهگالن)

 . ت موعود اسالم، قمانتشارا. »پخشجغرافیاي آب«. )1390( قمیصی، عبدالمجید
. )1391( کریمی، بهرام؛ بدري، سید علی؛ سلمانی، محمد و قدیري معصوم، مجتبی



 469بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

مطالعه موردي: بخش ( ارزیابی تاثیر ارتقاء روستاها به شهر در توسعه مناطق کوهستانی«
 . 1 ˚ 31، صص 3، شماره 3هاي روستایی، سال مجله پژوهش. »دیلمان، شهرستان سیاهکل)

هاي روستایی در فرایند خزش کالنشهري الحاق سکونتگاه«. )1393( سیده کیناز محمودي،
شمال ( کاشانک ˚نمونه موردي: محور دره دربند  فضایی˚با تاکید بر تعارض بافت کالبدي 

 . نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه خوارزمیپایان. »تهران)
بررسی تأثیر راهبرد «. )1395( ، مهدينیااصغر؛ حقیقتیان، منصور و یوسف علیمهاجري، 

تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهاي نشتیفان، سالمی و جنگل در استان 
 . 465 ˚ 473، صص 4، شماره 3فصلنامه راهبردهاي توسعه روستایی، دوره . »خراسان رضوي

رها در نقش روستا شه«. )1390( مهدي بیگی، حمیرا، مهدوي حاجیلویی، مسعود
فصلنامه جغرافیایی . »اي مورد مطالعه: شهر وحیدیه در شهرستان شهریارناحیه بخشیتعادل

 . 16-1،صفحه 1، شماره 8سرزمین، دوره 
 . 1365 ˚ 75 ˚ 85 ˚95هاي سال. »سرشماري عمومی نفوس و مسکن«. مرکز آمار ایران

نقش شهرهاي «. )1388( اله، حسینی ابري، سید حسین و خادمی، حسین هدایتنوري، 
، 13فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره . »بخشی نظام سکونتگاهی روستایی یزدکوچک در تعادل

 . 78 ˚ 61 صفحه
دفتر تقسیمات کشوري . »قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري«. )1362( وزارت کشور

 . زارت کشورو
 تقسیمات کشوري مصوبقانون اصالحیه قانون تعاریف و ضوابط «. )1389( --------

 . دفترتقسیمات کشوري. »1362
 
Douglass, Mike (1998). “A Regional Network Strategy for Reciprocal 

Rural – Urban Linkage: An Agenda for Research with Reference 
to Indonesia”. Thired World Planning Review. Vol. 20, No. 1. 

 Friedmann, John & Mike Douglass (1978). “Agropolitan 
Development: Toward a New Strategy for Regional Planning in 
Asia”, in: F. Lo and K. Salih (eds. ), Growth Pole Strategy and 
Regional Development Policy, Pergamon Press, London. 

- Rondinelli, Dennis (1985). “Applied Meyhods of Regional 
Analysis”. Westview . 

Rondinelli, D. and Evans, H. (1983), “Integrated Regional 
Development Planning: LinkingUrban Centers and Rural Areas 
in Bolivia”. in World Development, Vol. 11, No. 1. 



 



 
 مدرنیسمتمایالت رفتاري گردشگران در عصر پست

 2فاطمه باقري 1،ود ضیائیمحمدکتر 

 چکیده
عنوان واقعیتی اجتماعی، داراي ماهیتی پویاست و تغییراتی را متاثر از گردشگري به

محققین مختلف براي این تحوالت مراحل مختلفی متصور . کندمی تحوالت جوامع تجربه
نیسم این تغییرات، گذار نظام گردشگري از مدر ترین مرحلهجدیدترین و محسوس. هستند

آگاهی و بصیرت نسبت به این تغییرات و اینکه تمایالت رفتاري . به پسامدرنیسم است
کنندگان و بازاریابان مقصد گردشگران در این گذار، به چه صورت رخ داده است، براي عرضه

در این نوشتار سعی شد با استفاده از روش تحقیق فراتلفیق و ارائۀ . بسیار مفید خواهد بود
هاي مختلف تمایالت لیلی مستخرج از مطالعات مرتبط داخلی و خارجی، جنبهچارچوب تح

مطابق چارچوب تحلیلی . مدرن بررسی و تحلیل شوندرفتاري گردشگران در عصر پست
چرایی ( مدرن در سه مرحله قبل از سفرشده، تمایالت رفتاري گردشگران در عصر پستارایه

-خرید، مشارکت در فعالیت( ب مقصد)، حین سفرو انگیزه سفر، جستجوي اطالعات و انتخا
-گذاري تجربهاشتركتمایل به تکرار بازدید و به( ها و تعامل با جامعه میزبان) و بعد از سفر

مدرن داراي انگیزة نتایج نشان داد که گردشگران عصر پست. هاي سفر) بررسی شد
ها با آگاهی از عدم آن. ندفرد هستهاي متنوع و منحصربهطلبی و خواهان کسب تجربهتنوع

ها و رویدادهاي مقصد، بیشتر طرفدار مقصدهاي گردشگري نبودن) فرهنگواقعی( اصالت
شدن منفعل، براي خلق میراث، گردشگري عبرت و اکوتوریسم هستند و به جاي خیره

ها در قالب جاذبه، اهمیت سنت. هاي سفر، ارزش بسیار قائلندمشترك تجربه
دیگران، اهمیت نمادین محصوالت و ي اطالعات براي خودافزایی و کمک بهگذاراشتراكبه

دستی مقصد، توجه به مسائل پایداري و عدم تعهد و وفاداري به مقصدي خاص، از صنایع
 . مدرن استهاي بارز گردشگران در عصر پستجمله ویژگی

مدرن، گردشگري در عصر گردشگري، تمایالت رفتاري، پست کلمات کلیدي:
 مدرن، روش فراتلفیقپست
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 مقدمه

اي کهن از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته، در عنوان پدیدهاگر چند گردشگري به
امروزه این پدیده نه تنها . استطور پیوسته درحال تغییر و تحول بوده طول تاریخ و به

پذیر جزئی جدایی هاي زندگی اجتماعی نمود پیدا کرده است، بلکه بهعنوان یکی از جنبهبه
اعتقاد در واقع به . از فرایندهاي گستردة توسعۀ اقتصادي و سیاسی تبدیل شده است

اهمیت و زودگذر صورت یک پدیدة کمگردشگري در ابتدا به«)، 2006( 1فرانکلین و کرنگ
یافته در در زندگی مدرن و در سطح ملی مطرح بود، سپس به بعدي معنادار و سازمان

گردشگري مانند سایر . )108: 1395ترایب، ( »رن و در سطح فراملی تبدیل شدزندگی مد
اقتصادي، تحت تأثیر تحوالت جوامع قرار دارد و در طول تغییرات  -هاي اجتماعیپدیده

 2مافورث و مانت. مدرن، تغییرات زیادي را تجربه کرده استاجتماعی مدرن به پست
دانند: تغییر فوردیسم به شگري را در سه سطح میداده در زمینه گرد) تغییرات رخ1998(

به گردشگري  3شدهبنديمدرن و تغییر گردشگري بستهپسافوردیسم، تغییر مدرن به پست
همان طور که ذکر شد، یکی از . )4،2015دیوموویچ و ویتاسوویچ( پذیرشده و انعطافشخصی

گردشگري عصر . باشدمی 1990مدرن از دهه تغییرات اساسی در گردشگري، ظهور پست
هاي ها و نظریهتوان نتیجه تحوالت فناورانه پساصنعتی از یک سو و اندیشهمدرن را میپست

به عبارتی . مدرن از سوي دیگر دانستمحیطی پستاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست
 مدرندست هم داده و گردشگري پستبهدیگر اندیشۀ پسامدرنی با فناوري پسامدرنی دست

مدرن در زمینۀ مدرن، محصول تأثیر ایدئولوژي پستسازند؛ بنابراین گردشگري پسترا می
این موضوع بر گردشگري . گردشگري است و نشان از بیداري ذهنی و نقد گردشگري است

کنونی تأثیرگذار بوده و همچنین به دلیل تغییر معناي فضا و مکان در گردشگري، معناي 
 . )6،2016ژانگ و هویی( 5است: جستجوي آزادي فردي و اصالتگردشگري را تغییر داده 

                                                 
1- Franklin & Crang  
2- Mowforth and Munt 
3-Packed tourism 
4-Dujmovic & Vitasovic 
5- Authenticity 
6- Zhang & Hui 
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کنندة محصوالت گردشگري عنوان مصرفمحققان همواره به موضوع رفتار گردشگران به
اند؛ به عبارتی دیگرشناخت و درك هر گونه تغییر در رفتار گردشگران؛ نحوة توجه داشته

شگري، تأثیر عوامل مختلف بر ها در مورد مصرف محصوالت گردگیري آنتفکر و تصمیم
) نیز 2010( کاچل و جنینگز. )1،2010کاساپی و کوك( ها حیاتی است؛ براي آن. . . ها وآن

هاي افراد طی زمان، الزم است جهت بررسی معتقدند که به دلیل تغییر ادراکات و ارزش
بنابراین تغییر  .ها، تغییرات و بافت اجتماعی نیز در نظر گرفته شودهاي آنرفتار و ارزش

بینی این تغییرات، براي بسیاري از رفتار گردشگران در خالل زمان و در صورت امکان پیش
 . محققان و بازاریابان صنعت، در خور توجه است

حداقل با توجه ( کهچنین با توجه به اینبا توجه به مطالب مذکور، اهمیت موضوع و هم
و مختلف علمی داخل و خارج از کشور) پژوهشی  هاي معتبربه جستجوي محققان در پایگاه

مدرن بپردازد انجام نشده مند به بررسی رفتار گردشگران در عصر پستکه به طور نظام
هاي است، هدف عمده نوشتار حاضر این است که با استفاده از روش تحقیق کیفی جنبه

فر و ابعاد مختلف هر رفتارهاي قبل از سفر، حین سفر و بعد از س( مختلف رفتار گردشگران
طور خاص، محققان به. مدرن مورد بررسی قرار گیردیک از این مراحل) در عصر پست

مدرنیسم، تمایالت رفتاري در عصر پست«گویی به این سؤال هستند که دنبال پاسخبه
 هایی دارد؟گردشگران چه ویژگی

 مبانی نظري
 مدرنیسم و گردشگريپست
گرایی و گرایی، فراتجددگرایی، پسانوینهایی چون فرانوینمدرنیسم در قالب واژهپست

انتهاي  2»ایسم«مدرنیسم باید توجه داشت که در واژة پست. فراصنعتی نیز مطرح شده است
؛ در واقع چیزي که نزد خود 3»پست«است نه از آن » مدرنیسم«این واژه، از آنِ واژه 

نیسم یک مکتب نیست بلکه بیشتر نوعی مدرپست ها نیز رایج است این است کهمدرنپست
مدرن در حالت لزوماً متضمن براندازي نیست و لذا اندیشمندان پست لفظ پست،. نگاه است

 ، تکمیلکنند بلکه یک نوع فراروي به منظور ترمیمکلی نسبت خود را با مدرنیته قطع نمی

                                                 
1- Kasapi & Koc 
2- Ism 
3- Post 
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جریانی نیست که در صدد مدرنیسم به معناي بنابراین پست. دهندو نقد اصول آن انجام می
البته اگر دو . مدرن نیز برانداز نیستندبراندازي مدرنیته باشد و هیچ یک از فیلسوفان پست

مدرنیسم را نافی و طردکنندة مدرنیسم ارائه کنیم که یک تلقی پستنوع تلقی از پست
فکرانی چون داند، متیافتۀ دامان مدرنیته میمدرنیسم را پرورشمدرنیته و تلقی دوم، پست

دانند که مدرنیسم را نفی مدرنیته می، نمایندة تلقی نخست هستند که پست1لیوتار و فوکو
 باشندمدرنیسم میبندي جدیدي به نام پستقائل به شروع عصري جدید و صورت

 . )1389احمدیان و نوري،(
) 20قرن آغاز ( مدرنیسم یک واژة فلسفی نیست؛ بلکه ابتدا در هنر و معماريواژة پست

در . شناسی منتقل و در نهایت به فلسفه وارد شدرفت؛ سپس به ادبیات و جامعهبه کار 
مدرنیته به عنوان ترکیب سنت و مدرنیته لحاظ ها، پستکاربرد اولیۀ این تعبیر در آن حوزه

کوشد نگاه مدرنیسم، معناي فلسفی و تأکیدهاي فلسفی دارد و میدر فلسفه، پست. شدمی
) زیرا مفهومی 609: 1386خاتمی،( ي به مدرنیسم داشته باشد و به ترمیم آن بپردازداتازه

هاي مطالعاتی از قبیل فلسفه، علم، ها و حیطهاي از دیسیپلیناست که در انواع گسترده
شناسی، ارتباطات، مد، معرفت، سیاست، هنر، معماري، موسیقی، فیلم، ادبیات، جامعه

مدرنیسم به مثابه یک بدین ترتیب در یک نگاه کلی، پست. است نمایان شده.  . .فناوري و
پیکرة پیچیده، مبهم، متنوع و چندچهره و یک جریان پرنفوذ و قدرتمند سیاسی و 

هاي کالن آن و فکري و ویژگی اساسی آن چالش با علم و عقل مدرنیته و روایتروشن
 . )85: 1390مشکات،( خیز آن استدستاوردهاي بحران

 مدرنیسماصول پست
در  مدرنفلسفۀ پستاز پیشگامان ( 2فرانسوا لیوتار : از دید ژانگرایی و ناهمگنیکثرت

-هاي زبانی گفتمانها و تأکید بر ناهمگنی بازي)، دانش پسامدرن با نفی فراروایت20قرن 
ها و و توان ما را در تحمل تفاوت دهدمیها پرورش هاي علمی، حساسیت ما را به تفاوت

در این دیدگاه، دانش، حاصل تفرق، اختالف، تردید و . کندمیها تقویت ناپذیريوفاق
نشدن در برابر حقیقتی کلی و ی در الگوهاي موجود و ابداع الگوهاي جدید و تسلیمناهمگن

 . اجماع است

                                                 
1- Lyotard and Foucault 
2- Jean Francois Lyotard 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%D9%94_%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
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گرایی بر مدرنیسم براساس اعتقاد به کثرتپست :مخالفت با تسلط فرهنگ غالب
ها مدرنورزد و پستها، قومیت، نژاد، جنسیت و حتی خرد، تأکید میچندگانگی فرهنگ

جاي فرهنگ واحد و مفاهیم کلی و هاي متعدد بومی و محلی را بهها و فرهنگپذیرش سنت
 . )18: 1383فرمهینی،( کنندانتزاعی توصیه می

پسامدرنیسم، جهان را عالمی ناهمگن و نامتجانسِ برخاسته از  :نفی جهان همگن
 روداند که در آن، معرفت و حقیقت اموري امکانی هستند و از اینها و تعبیرهایی میتأویل

در چنین جهانی، هویت ذاتاً نامتمرکز و سیال است؛ زیرا همواره، در . ناپذیرندقطعیت
 . )409:1384جی دان،( گیردثبات، تفاوت شکل میمناسبات بی

: یعنی ساختارهاي اجتماعی طی فرایندهایی که در مکان و زدایی از جامعهمرکزیت
براي مثال، دولت و هیچ معنایی شوند؛ هیچ نهاد مرکزي گیرد، ساخته میفضا صورت می

هاي مختلف زندگی اجتماعی در موضعی ثابت براي مثال حقیقت، وجود ندارد که جنبه
 . حول آن، سازمان یابند

بخش و ها و فرهنگ، صورتها، رسانهمدرن: از دیدگاه پستهاسازياعتقاد به شبیه
و برداشت ما از خود، جهان، ة همۀ اشکال، روابط و کارکردهاي اجتماعی هستند دهندشکل

جی ( باشدفرهنگی می -ايهاي رسانهطور کلی محصول چارچوبجامعه و واقعیت، به
 . )409:1384دان،

: بها دادن به طبیعت در قبال انسان یکی دیگر اعتقاد به محوریت طبیعت در قبال انسان
مثابه ده و به او بهها به انسان بهاي بسیار دامدرنیست. مدرنیسم استاز تأکیدهاي پست

نگرند که در مرکز ایستاده و طبیعت همچون ابزاري در دست اوست و او مجاز موجودي می
ها این گونه نگرش به مدرنیستبه هرگونه آن دخل و تصرف در آن است؛ در حالیکه پست

شمرند و معتقدند گرچه تسلط انسان بر طبیعت باعث پیشرفت فناوري طبیعت را مردود می
است، از سویی  شمار براي بشریت گردیدهنعت و در نتیجه ایجاد امکانات رفاهی بیو ص
ها و مراتع، گونه برخورد با طبیعت عمالً موجب انهدام منابع طبیعی نظیر جنگلاین

مدرنیسم از این رو، پست. شودهاي کره زمین میمحدودشدن فضاي سبز، آلودگی هوا و آب
 . )1379سیدنقوي،( خواندت را به چالش میمحوریت انسان در قبال طبیع
مدرنیسم در برابر مدرنیسم به شرح زیر هاي پستترین ویژگیبنابراین به طور کلی مهم

 است:
در . کندمیگرا را نقض مدرنیسم دیدگاه عینیپست( گراییگرایی در برابر عینیذهنی
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 ابل تشخیصی وجود نداردشود که هیچ واقعیت عینی قاین دیدگاه از این فرض حمایت می
)؛ 2012و همکاران، 2ورگلت( گرایی در برابر قطعیتنسبی)؛ 1995و همکاران، 1فیرات(

پسافوردیسم در برابر )؛ 1381نجاریان و همکاران، ( گراییگرایی در برابر نخبهتوده
هاي : یک نوع روابط اجتماعی و فرهنگ روزمره است که با تولید انبوه و تکنیکفوردیسم

-در فوردیسم محصوالت استاندارد تولید شده و به پاسخ. ط مونتاژ در تولید ارتباط داردخ
اقتصاد جهانی غیرمتمرکز )؛ 3،2006گویگانمک( گویی نسبت به تغییرات سریع تمایل دارد

 . )1390علیپوریانی و نوري،( در برابر اقتصاد متمرکز
هاي اید اذعان داشت که فعالیتب گردشگريو  مدرنیسمپستدر ارتباط با رابطه میان 

گردشگري . خوش تجدید ساختار با اهمیتی شده استگردشگري در عصر پسامدرن دست
اطالعاتی  -پسامدرن در یک کلیت اقتصادي، جریانی از حرکت به سمت اقتصاد خدماتی

این . طلبدعصر پسامدرنیسم الجرم گردشگري پسامدرنیست می. عصر پسامدرنیسم است
. نایافته دادداري سازمانردي نوینی به فضاهاي جغرافیایی در چارچوب سرمایهوضع، رویک

ها و فضاهاي جغرافیایی موجود براي ادغام در چرخۀ مصرف وارد و از این تمامی عرصه
مدرنیته اوقات فراغت و گردشگري به عنوان حق، در پست. طریق گردشگري ساماندهی شد

از این رو . هاي زندگی و هستی بدل گشته استشود و به پایهنه پاداش محسوب می
 -توان فرآیندي دانست از مجموعۀ عوامل اقتصادي، اجتماعیمدرن را میگردشگري پست

خورند و فرهنگی و محیطی که در یک سبک زندگی اکسپرسیونیستی به هم پیوند می
ر چارچوب کردن، در بسیاري از سطوح معرفتی دهاي بسیاري را براي لذت تجربهواکنش
-پاپلی( شوندبندي به اکنون چه در جامعه و چه در خود سبب میشناختی و پايهستی

مدرن، اوقات فراغت الزمۀ دار پستواقع در جوامع سرمایه)؛ به180: 1391یزدي وسقایی،
 . )25: 1388تیموتی، ( باشددست آوردن آن میزندگی است و کار ابزاري براي به

داند؛ به اعتقاد وي، چون مدرنیسم میشگري را جوهرة پست) گرد87: 1990( یوري
پسند است، شناسانه و عامههاي دیداري، زیبائیگردشگري ترکیبی خاصی از جنبه

                                                 
1- Firat 
2-V'orgelegt 
3- McGuigan 



 477بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

) گردشگري 1997( 2هولینشید. شودمحسوب می 1شدهتعیینمدرنیسمِ از پیشپسا
آن را به مثابۀ ) 1997( 4و روجک 3»اثر هنري تقلیدي«عنوان مشابه مدرن را بهپست

هاي کلی گردشگري در دوره ویژگی. )6،2008ایساك( کنندتوصیف می 5»کوالژ«
 . نشان داده شده است 1پسافوردیسم در جدول 

 )2015منبع: دیوموویچ و ویتاسوویچ،( پسافوردیسم و گردشگري. 1جدول

 
هاي غالب میان الگوهاي مدرن گردشگري را با عصر طور کلی اگر بخواهیم تفاوتبه

                                                 
1- Pre- figuratively postmodernism 
2-Hollinshead 
3- Pastiche tourism 
4-Rojek 
5  - Collage tourism 
6- Issac 

 مصرف پسافوردیسم ترجمان گردشگري

هاي گردشگري انبوه و عدم پذیرش شکل
 یش تنوع ترجیحات مشتریانافزا

 مدارياهمیت مشتري و مشتري

 کنندهتغییرپذیري بیشتر ترجیحات مصرف هاتکرار کمتر بازدیدها / ازدیاد جاذبه

ها و تعطیالت براساس سبک انواع جاذبه
 زندگی

 بندي بیشتر بازاربخش

ها از کسب اطالعات بیشتر در مورد جاذبه
 طریق رسانه

 ريافزایش فعالیت مشت

ها و تجارب گردشگري تغییر سریع مکان
 به دلیل تغییر مد

توسعۀ تعداد محصوالت جدید با طول عمر 
 کوتاه

هاي جدید رشد گردشگري سبز و شکل
 شدهسازيهایی شخصیاقامتگاه

 ترجیح گردشگري، مصرف و تولید غیر انبوه

عدم تمایز بین گردشگري و فراغت، 
 ورزش، تحصیالت و سرگرمی

گرایانه مصرف و یش اهمیت جنبۀ زیباییافزا
 کاهش جنبۀ کارکردي آن
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هایی چون معنا و مفهوم گردشگري، توان براساس مؤلفهمدرن مقایسه کنیم، میپست
یزان فراگیربودن سفر در این دو جایگاه طبیعت، جایگاه سنت، میزان جستجوي معنویت و م

 . )2جدول ( عصر را مورد مقایسه قرار دارد
 تنظیم توسط نگارندگان)( مدرنیسممقایسه گردشگري در دورة مدرنیسم و پست. 2جدول

 مدرنیسمپست مدرنیسم مؤلفه
معنا و مفهوم 

 گردشگري
گردشگري به عنوان نوعی 

آسودن براي پاداش و دمی
 دوباره کارکردن

شگري به عنوان حقِ مسلم هر گرد
فرد جامعه و کارکردن ابزاري براي 

 یابی به فراغتدست
هاي تسلط انسان بر جاذبه رابطه با طبیعت

 کشی از آنطبیعی و بهره
هاي طبیعی و شناخت و حفظ جاذبه

 هااحترام به آن
 ظهور اکوتوریسم 

چه ها و هر آندوري از سنت توجه به سنت
 قدیمی است

 ها ها و ارزشمندي آنبه سنت احترام
 ظهور گردشگري عشایر و روستایی

گرایی / ماده
 گراییمعنویت

 شناسی عقالییزیبایی لذایذ زودگذر و سطحی
 ظهور گردشگري معنوي

گرایی / عدالت فرد
 اجتماعی

اي از گردشگري خاصِ طبقه
گردشگري نجبا و ( جامعه

 نخبگان) 

 1شدن گردشگريهمگانی

 
 شروش پژوه
دنبال ارایه شناخت و تبیین مفهوم گردشگري که تحقیق حاضر بهازآنجایی

هدف «از لحاظ مدرنیسم و تمایالت رفتاري گردشگران در این دوره است، پست
شیوه گردآوري «همچنین از لحاظ گیرد؛ هاي اکتشافی قرار می، در زمره تحقیق»پژوهش

فراخور . شودمحسوب می 2ي کیفیها، این پژوهش جزء پژوهش»هاي مورد نیازداده

                                                 
1- Tourism for all اعالم شد 2016سوي سازمان جهانی گردشگري، به عنوان شعار گردشگري در سال  از.  

2 - Qualitative research 



 479بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

روش فرا . شده است استفاده1»یا متاترکیب فراتلفیق«موضوع، در این تحقیق، از روش 
سازي چندین مطالعه به منظور ایجاد تلفیق روشی است که جهت یکپارچه

باید توجه داشت که متاترکیب، بر خالف . شودهایجامع و تفسیري استفاده مییافته
یبی،مرور یکپارچه ادبیات کیفی موضوع موردنظر نیست و روش تحقیق ترک

اي ازتفسیرهاي ؛ همچنین، عصارهکندمیلزوماًادبیات موضوعی زیادي را درگیر ن
هاي اصلی مطالعات تفسیر یافته سازيباشد، بلکه یکپارچههاي مشابه نیز نمیمطالعه

) که حاکی از 2006 ،2زیمر( جامع و تفسیري است هايمنتخب به منظور ایجاد یافته
)؛ یعنی به جاي ارایه خالصه 2009، 3بک( فهم عمیق پژوهشگر دراین باب است

شود)، متاترکیب،ترکیبی که در روش تلفیق یا ترکیب دیده می( هاجامعی از یافته
مند براي کردن یک نگرش نظاممتاترکیب بافراهم. کندمیها ایجاد تفسیري از یافته

 ها وهاي کیفی مختلف، به کشف موضوعرکیب پژوهشت پژوهشگران از طریق
را گسترش داده و  پردازد و با این روش، دانش فعلیهاي جدید و اساسی میاستعاره

متاترکیب مستلزم . آوردمسایل به وجود می دید جامع و هولوگرافیک را نسبت به یک
هاي ي پژوهشهابازنگري دقیق و عمیقی انجام داده و یافته این است که پژوهشگر
هایی را هاي مطالعات، پژوهشگران واژهاز طریق بررسی یافته. مرتبط را ترکیب کند

 دهدمیتري از پدیده تحت بررسی را نشان نمایش جامع کنند کهآشکار و ایجاد می
هفت  ) براي انجام فرا تلفیق، روشی2007( 4باروسو و ساندلوسکی. )2006زیمر، (

 . مشخص شده است1خالصه این مراحل در شکل .کنندگامی را معرفی می

                                                 
1- Meta synthesis 
2- Zimmer 
3- Beck 
4-Sandelowski & Barroso 
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 )2007منبع: ساندلوسکی و باروس، ( سازي روش متاتلفیق یا متاترکیبمراحل پیاده. 1شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعیین هدف و مسئله تحقیقگام نخست: 
شناسایی تمایالت «گونه که در بخش مقدمه نیز ذکر شد، این پژوهش با هدف همان

 سؤاالت زیر است: دنبال پاسخگویی به ، به»مدرنیسمدر عصر پسترفتاري گردشگران 
 سؤال اصلی:

هاي برخوردار مدرنیسم، تمایالت رفتاري گردشگران از چه ویژگیدر عصر پست
 است؟

 توان سؤاالت فرعی زیر را نیز در نظر گرفت:در راستاي سؤال اصلی تحقیق، می
قبل از سفر، از چه  مدرن در مرحلهپست تمایالت رفتاري گردشگران

 هاي برخوردار است؟ویژگی
هاي مدرن در مرحله حین سفر، از چه ویژگیتمایالت رفتاري گردشگران پست

 برخوردار است؟
هاي مدرن در مرحله بعد از سفر، از چه ویژگیتمایالت رفتاري گردشگران پست

 برخوردار است؟

 تحقیق تعیین هدف و مسئله

 تعیین نحوه ارتباط مطالعات با یکدیگر

 هاارایه یافته

 ترکیب و تلفیق تفسیر

 مطالعات مرتبط گیري در موردتصمیم

 بررسی و خوانش دقیق مطالعات مرتبط

 ترجمه و تفسیر مطالعات به یکدیگر
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 گیري در مورد مطالعات مرتبطتصمیمگام دوم: 

. هاي روش فراتلفیق، انتخاب مطالعات مرتبط بـا موضـوع مربوطـه اسـت    ترین گامماز مه
کارگیري روش سیستمی براي مرور کلیه منابع اطالعاتی مرتبط و موجـود و پـس   مطمئناً به

در پـژوهش حاضـر   . از آن انتخاب مطالعات متناسب، در قابل اعتمادبودن نتایج مـؤثر اسـت  
هـاي مطالعـاتی و پژوهشـی،    نامـه و رسـاله، کتـاب و طـرح    یـان ابتدا با هدف یافتن مقاله، پا

؛ »مدرنیســمگردشــگري در عصــر پســت«؛ »مدرنیســمگردشــگري و پســت«هــاي کلیــدواژه
ایـران، مرکـز اطالعـات علمـی     مـگ ( مجالت داخلی هايدر پایگاه» مدرنگردشگران پست«

گـی و پایگـاه اطالعـات    جهاد دانشگاهی، سیویلیکا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهن 
در  1هـاي کارشناسـی ارشـد و دکتـرا) و برگـردان التـین اصـطالحات مـذکور        ثبت پایانامـه 

، 5، پروکویسـت 4، امرالـد 3، اسـکوپوس 2الزویـر ( هـایی مجـالت معتبـر خـارج از کشـور     پایگاه
) جستجو شد و تعداد زیادي مقاله مـرتبط و  8، گوگل اسکوالر7، الیبرري جنسیس6اسپرینگر

بدیهی است که محققان بـا آگـاهی از موضـوع    . تبط در زمینه گردشگري نمودار شدندغیرمر
هـاي متناسـب و مـرتبط بـا موضـوع را گـزینش کردنـد کـه در گـام بعـد           مقاله، تنها مقاله

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـرخالف نتیجـه جسـتجو در        . هـا آورده شـده اسـت   مشخصات آن
 . شمار بودندلی انگشتهاي خارجی، تعداد مقاالت مرتبط داخپایگاه

 هاي) مناسبپژوهش( گام سوم: جستجو و انتخاب متون
تمایالت «عنوان مرجع تفسیر هایی که بهدر این مرحله الزم است که مشخصات پژوهش

گیرند، تدقیق در مراحل مختلف سفر قرار می» مدرنیسمرفتاري گردشگران در عصر پست

                                                 
1-"Tourism and postmodernism", "Tourism in postmodernism era", "postmodernism 

tourists" 
2- Elsevier 
3- Scopus 
4- Emerald 
5- Pro-quest 
6- Springer 
7- Library Genesis  
8- Google scholar  
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. دهدمیهاي داخلی و خارجی را نشان پژوهش به ترتیب مشخصات 4و  3هاي جدول. گردد
شود، تنها دو پژوهش مرتبط فارسی یافت شد؛ با این حال در گونه که مالحظه میهمان

مقاله و پایانامه) مرتبط با موضوع، انجام شده ( خارج از کشور، پژوهش متعددي در قالب
 . است

 یم توسط نگارندگان)تنظ( هاي علمی داخلیمطالعات مستخرج از پایگاه. 3جدول 
 مجله سال)( محقق عنوان تحقیق ردیف

1 
 

گردشگري و 
تبارشناسی 

بندي؛ یک صورت
 پدیده جغرافیایی

محمدحسین پاپلی 
یزدي و مهدي 

 )1382( سقایی

فصلنامه تحقیقات 
 جغرافیایی

 گردشگري تلخ  2
با تأکید بر گردشگري ( 

 جنگ)

فصلنامه مطالعات  )1388( لیال وثوقی
 گردشگري

 
 تنظیم توسط نگارندگان)( هاي علمی خارجیمطالعات مستخرج از پایگاه. 4جدول 

 ردیف عنوان تحقیق سال)( محقق مجله/ کنفرانس/ پایانامه
Sage, London Lash, S. and 

Urry, J. (1994) 
Economies of Signs and 
Space 1 

Journal of annals 
of tourism 
research 

Pretes, M. 
(1995) 

Postmodern and tourism 
2 

Journal of 
Research note and 

reports 

Uriely, N. 
(1996) 

Theories of Modern and 
Postmodern Tourism 3 

Journal of annals 
of tourism 
research 

Nutyanti, W. 
(1996) 

Heritage and postmodern 
tourism 4 

MA dissertation, 
university of 

Maynooth, Ireland 

Dempsey, T. 
(1999) 

A postmodern analysis of the 
Shopping Experience and the 
Consumer Society 

5 

Canada:Thomson Lennon, J. & 
Floy, M. (2000) 

Dark tourism: attraction of 
death and disaster 6 

 Journal of tourist 
studies 

McCabe, S. 
(2005) 

Who is a tourist? 7 

CABI Head 
Office, UK . 

Stefan, G. & 
Hutman, J. 

ecotourism in Skandinavia 
8 
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 ردیف عنوان تحقیق سال)( محقق مجله/ کنفرانس/ پایانامه
(2006) . 

Journal of 
Research on 

Finnish Society 

Honkanen, A. 
& Mustonen, P. 

(2007) 

Tourism consumption 
revisited–an empirical study 
of Finnish consumers 

9 

Journal of Society 
 

Cohen, E. 
(2008) 

The changing faces of 
contemporary tourism 10 

Journal of Leisure 
Sciences 

Ló pez-Bonilla, 
L. M. & Ló pez-
Bonilla, J. M. 

(2008) 

Postmodernism and 
Heterogeneity of Leisure 
Tourist Behavior Patterns 11 

Journal of Annals 
of Tourism 
Research 

Maoz, D. & 
Bekerman, Z. 

(2010) 

Searching for Jewish answers 
in India resorts- the 
postmodern traveler 

12 

Journal of 
Tourism and 
Hospitality 
Research 

Kachel, U. & 
Jennings, G. 

(2010) 

Exploring tourists’ 
environmental learning, 
values and travel experiences 
in relation to climate change: 
A postmodern constructivist 
research agenda, 

13 

Annals of Faculty 
of Economics, 
University of 

Oradea, Faculty of 
Economics 

Cecilia, S. G. , 
Elisabeta, M. & 
Magdalena, B. 

(2011) 

Tourism's changing face: new 
age tourism versus old 

tourism  14 

Journal of Annals 
of Tourism 
Research 

Cohen, E. & 
Cohen, S. 

(2012) 

Current Sociological Theories 
and Issues in Tourism 15 

Journal of Applied 
Studies in 

Agribusiness and 
Commerce – 
APSTRACT 

Arva, L. & 
Deli-Gray, Z. 

(2012) 

New Types of Tourism and 
Tourism Marketing in the 
Post-Industrial World 16 

Journal of Travel 
& Tourism 
Marketing 

Kim, J. & 
Tussyadiah, I. 

P. (2013) 

Social networking and social 
support in tourism experience 17 

Journal of 
Tourism 

Stasiak, A. 
(2013) 

Tourism product in 
experience economy 18 

the Second 
Belgrade 

International 
Tourism 

Conference, 
College of 

Zotic, V. , 
Alexandru, D. 

& Dezsi, S. 
(2014) 

Debate on tourism in 
postmodernism and beyond 

19 

https://ideas.repec.org/s/ora/journl.html
https://ideas.repec.org/s/ora/journl.html
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 ردیف عنوان تحقیق سال)( محقق مجله/ کنفرانس/ پایانامه
Tourism, 

Belgrade, Serbia  

Journal of Current 
Issues in Tourism 

Torabian, P. & 
Arai, S. M. 

(2013) 

Tourist perceptions of 
souvenir authenticity: an 
exploration of selective 
tourist blogs 

20 

Journal of 
Tourism in 

Southern and 
Eastern Europe 

Arva-Deli, L. 
(2015) 

Post-Modern Marketing in 
PostModern Tourism 21 

Journal of 
Tourism in 

Southern and 
Eastern Europe 

Dujmović, M. 
& Vitasović 

(2015) 

postmodern society and 
Tourism 22 

Journal of 
Tourism 

Management 

D'Urso, P. , 
Disegna, M. , 
Massari, R. & 
Osti, L. (2016) 

Fuzzy segmentation of 
postmodern tourists 23 

Journal of Service 
Science and 
Management 

Zhang, B. & 
Hui, Z. (2016) 

Theoretical Exploration of 
Tourism, 
Post modernity and Reason 

24 

Journal of 
Scientific 

Management 
Tourism 

Patiño, M. G. , 
Medina, F. X. 
& Arilla, J. M. 

P. (2016) 

New trends in tourism? From 
globalization to 
postmodernism 25 

Journal of Cogent 
Social Sciences 

Li, M. (2017) Playfulness, immediacy, 
spontaneity, simultaneity and 
sociality: Towards an 
understanding of smartphone 
photographic practices by 
younger generations of 
(Chinese) tourists 

26 

 تعیین نحوه ارتباط مطالعات با یکدیگر
-دنبال ارایه تفسیري یکپارچه و جدید از یافتهکه در پژوهش حاضر محققان بهاز آنجایی
هاي مرتبط پیشین هستند، در ادامه و در گام چهارم، تالش شده است تا نحوه هاي پژوهش

ها با موضوع تحقیق، تعیین و معیارهایی براي بررسی و تحلیل این ارتباط این پژوهش
و  3هاي شده درجدولهاي مشخصبا توجه به اینکه اغلب پژوهش. ها مشخص شودپژوهش

، از نوع کیفی هستند، نگارندگان الگوي مشخص و مشابهی که بتوان آن را مبناي ارتباط 4
ها قرار داد، نیافتند؛ لذا با توجه به سؤاالت و کردن مباحث این پژوهشو در نتیجه یکپارچه
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تمایالت رفتاري «همچنین افزودن نوآوري به پژوهش، نگارندگان سعی بر این دارند که 
هاي پیشین که از تفسیر و ترکیب خالقانه پژوهش» مدرنگردشگران در عصر پست

سفر، حین سفر و بعد از  قبل از«تر و در سه مرحله اي موشکافانهگونهشود را بهاستخراج می
بر اینکه موجب ایجاد چارچوب تحلیلی این اقدام عالوه. )2شکل ( تشریح نمایند» سفر

هاي نوآوري و به تواند از جمله جنبهشود، میهاي پیشین میمشخص براي بررسی پژوهش
تحقیق حاضر محسوب گردد؛ چیزي که با توجه به جستجوي چندماهه  1اصطالح مشارکت

هاي علمی داخل و خارج از کشور، در پژوهش دیگري دیده ده نگارندگان در پایگاهو گستر
سازي مفاهیم، الگوها و در حقیقت بدین طریق، هدف عمده روش فراتلفیق که شفاف. نشد

ها پذیرفته شده هاي عملیاتی وتئوريهاي موجود دانش و ظهور مدلنتایج درپاالیش حالت
 . شودمی )، محقق2003، 2فینفگلد( است

 مدرنیسمچارچوب اولیه تحلیل تمایالت رفتاي گردشگران در عصر پست. 2شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمه و تفسیر مطالعات
توان هر یک از شده در مرحله قبل، در این مرحله میبا ایجاد چارچوب مشخص ارایه

گونه که از همان. را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد 4و  3هاي برده در جدولمطالعات نام
مشخص است، بدیهی است که با توجه به موضوع هر پژوهش و زمینه  7و  6، 5هاي جدول

                                                 
1- Contribution  
2- Finfgeld 
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مطالعاتی و تخصص هر پژوهشگر، هر یک از پژوهشگران، ممکن است یکی از سه مرحله 
 . را بیشتر مورد مباحثه قرار داده باشد 1داده شده در شکل نمایش

 
 رتبط پیشین از بعد تمایالت رفتاري قبل از سفر هاي متحلیل و بررسی پژوهش. 5جدول 

 تمایالت رفتاري قبل از سفر سال)( محقق
 

 یزدي و سقاییپاپلی
)1382( 

 حس دلتنگی نسبت به گذشته و توجه فزاینده به میراث؛ -
دلیل سبک زندگی تمایل سفر به مناطق بکر و ماجراجویانه به -

 اکسپرسیونیستی؛
 در طول سال؛میل به سفرهاي پیاپی  -
 دنبال کسب تجربه و کیفیت زندگی؛به -
تواند بدون دخالت متصدي تور و با حداقل هزینه، مقصد و می -

 خدمات سفر خود را انتخاب نماید؛
 تنوع انتخاب مقصدهاي گردشگري؛ - )1388( وثوقی

انتخاب مقصدهاي گردشگري جنگ، اکوتوریسم و ماجراجویانه  -
 خاص؛ در قالب گردشگري عالیق

 هاي روستایی و حومۀ شهر؛هایی مانند هتلانتخاب اقامتگاه - )1994( الش و یوري
هاي بین منزل و زندگی کاري دنبال تفاوتگردشگران به - )1995( پریتز

 هستند؛
 فراغت بخشی از کار فرد است؛ -
 . شدن تمایز بین کار و فراغت براي گردشگرانرنگکم -

 هاي چندگانه؛ ها و محیطها، تجربهانگیزهوجود  - )1997( یورلی
 افزایش تمایل به نوستالژي و گردشگري میراث؛ -
 . محورافزایش تمایل به گردشگري طبیعت -

 . اهمیت میراث نزد گردشگران - )1996( نوریانتی
 . افزایش میل به گردشگري تاریک - )2000( لنون و فولی

 . ۀ گردشگري از زندگی روزمرهتجرب شدن تمایزکم - )2005( کبمک
 
 

 هونکانن و موستانن

 عنوان انگیزاننده گردشگران؛به» تمایل به مصرف بیشتر« -
 شده؛هاي شخصیتمایل به تجربه -
ویژه مقصدهاي تمایل سفر به مناطق روستایی و شهري به -
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 تمایالت رفتاري قبل از سفر سال)( محقق
 فرهنگی؛ )2005(

 هاي مختلف؛ها و فصلسفر در زمان -
 در زندگی روزمره افراد؛شدن گردشگري آمیخته -
 . تبعیت الگوي سفر از سبک زندگی فرد -

 ها؛افزایش تنوع و ترکیب گردشگران و تعداد سفرها آن - )2008( کوهن
ها نسبت به بردن از جاذبهبیشتر جنبه سرگرمی و لذت اهمیت -

هاي مصنوعی و از جمله دالیل افزایش جاذبه( هابودن آنواقعی
 ساخته بشر)؛

 . همیت کیفیت براي گردشگرانا -
 -بوسیالر و لوپز -لوپز

 )2008( بونسیالر
تمایل به سفرهاي مستقل و در نتیجه مراجعه کمتر به  -

هاي کامپیوتري و تجارت متخصصان سفر و رواج استفاده از روش
 الکترونیک؛

توان با رفتار گردشگران را نمی( بینیرفتار غیر قابل پیش -
هاي هایی چون درآمد، طبقه اجتماعی و ویژگیاستفاده از معیار

 بینی کرد)؛شناسی پیشجمعیت
جستجوي اطالعات درباره مقصد و طراحی برنامه سفر و انجام  -

 تر به اینترنت؛دلیل دسترسی راحترزرو به
سازي امکان وجود فردگرایی در سمت تقاضا و شخصی -

 . عاتدلیل وجود تکنولوژي اطالمحصوالت در طرف عرضه به
هاي مختلف سفر و کسب دامنه وسیعی از عالقه به شکل - )2010( مواز و بکرمان

 تجربیات؛
 هاي سفر خود؛تغییر دادن شکل -
پذیري و تمایل به سیالیت و پذیراي پرهیز از عدم انعطاف -

 تغییر بودن؛
داند که شدن میهر گردشگر خود را قصه کوتاهی براي نقل -

 . شودقول جهانی از گردشگران مینقلاین نگرش جایگزین 
-دلیل آموزهمحیطی گردشگران بههاي زیستافزایش ارزش -  )2010( کچال و جنینگز

 . مدرنیسمهاي پست
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 تمایالت رفتاري قبل از سفر سال)( محقق
 سیسیلیا و همکاران

)2011( 
 خواهان تجربیات و سبک زندگی جدید؛ -
 میل به سفرهاي مستقل؛ -
و در کسب اطالعات درباره سفر دوستان از طریق جستج -

 اینترنت؛
چیزي اینکه از سفر چه( آگاه نسبت به اهداف سفر خود -

 خواهد)؛می
 پذیري بیشتر تقاضاي گردشگران؛کشش -
 محیطی؛هاي زیستداراي حساسیت -
 دانستن؛ نه گردشگر)( خود را مسافر -

 گري-آروا و دلی
)2012( 

 توجه نسبت به قیمت؛تر و کمگردشگران مرفه -
 ر کیفیت؛اهمیت بیشت -
 . شدههاي بسیار متفاوت و شخصیدر جستجوي تجربه -

 زوتیک و همکاران
)2014( 

هاي گردشگري زدایی و رواج انواع شکلتمایل به انبوه -
اعم از: گردشگري تجربی، گردشگري  1مقیاسکوچک

پشتی، اکوتوریسم، گردشگري پزشکی، گردشگري کوله
 عبرت؛  کشاورزي، گردشگري تعطیالتی و گردشگري

جستجوي مستمر گردشگران براي محصوالت جدید، خاص و  -
 . اصیل

 دیوموویچ و ویتاسوویچ
)2015( 

به نقل از ( چهار نوع جاذبه انگیزاننده براي گردشگران -
هاي ): محل وقوع فجایع انسانی و طبیعی؛ سایت1993روجک،

 هاي موضوعی؛میراث؛ مناظر ادبی و پارك
هاي گردشگري انبوه و تمایل به دیدن دوري از سفر به مکان -

 ؛مقصدهاي عجیب
 ها از طریق رسانه؛کسب اطالعات بیشتر در مورد جاذبه -
هایی که براي هاي جدید اقامتگاهرشد گردشگري سبز و شکل -

                                                 
1- Niche tourism 
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 تمایالت رفتاري قبل از سفر سال)( محقق
 سازي شده است؛افراد شخصی

عدم تمایز بین گردشگري و فراغت، ورزش، تحصیالت و  -
 . سرگرمی

 هاي مشخصی از مصرف انبوه؛رد شکل - )2015( دلی -آروا
 خواهان محصوالت و خدمات جدید؛ -
کسب اطالعات زیاد درباره محصوالت و خدمات جایگزین از  -

 طریق رسانه و اینترنت؛
هاي مانند کیسه» ترجیحات سبز«نیاز به محصوالت خاص  -

 ها؛کاغذي در فروشگاه
 . 1کاهش اهمیت کارکردگرایی -

 راندورسو و همکا
)2016( 

دونالد ساندویچ مک( هاي متفاوت و متضاد همتمایل به تجربه -
 در هواپیما و غذاي ارگانیک در مقصد)؛

هاي اصیل فرهنگی در کنار دیدن تمایل به دیدن جاذبه -
 . لنددیزنی

 )2016( ژانگ و هویی
 
 

 دنبال اصالت و آزادي فردي؛گردشگران به -
 ا و هر زمان گردشگر باشند؛توانند در هر کجافراد می -
نگرانی درباره بشریت؛ آزادي؛ تمرکز بر تنوع فرهنگی؛ تجربه و  -

 احساس؛ با روح انسانی؛
 آگاهی اکولوژیکی گردشگران؛ -
مدرنیسم: خودمختاري، انزواطلبی، پوچی هاي منفی پستجنبه -

تاریخی، آنارشیسم و لیبرالیسم؛ و در نتیجه تمایل به گردشگري 
  .عیاشی

                                                 
1- Functionality  
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 تمایالت رفتاري قبل از سفر سال)( محقق
 شده؛سازيدرخواست محصوالت خاص و شخصی - )2016( پاتینو و همکاران

هاي مجازي براي جستجوي دسترسی به اینترنت و شبکه -
 اطالعات؛

 هاي غالب و انبوه گردشگري مدرن؛نپذیرفتن شکل -
 اهمیت تنوع تجربیات و اصالت؛ -
 اهمیت مقصدهاي اکوتوریسم؛ -
عنوان راهی براي ی بهاهمیت مقصدهاي گردشگري فرهنگ -

 یادگیري درباره تاریخ؛
 . اهمیت گردشگري پایدار -

 اهمیت کمتر اصالت؛ - )2017( لی
هاي کننده بودن جاذبهاهمیت بیشتر تنوع تجربیات و سرگرم -

 . گردشگري
 

 هاي مرتبط پیشین از بعد تمایالت رفتاري حین سفر تحلیل و بررسی پژوهش. 6جدول 
 ایالت رفتاري حین سفرتم سال)( محقق

 یزدي و سقاییپاپلی
)1382( 

هاي آگاهی گردشگران نسبت به وظیفه خود و نیازها و احساس -
 جامعه میزبان و احترام به آن؛

 کردن هستند؛دنبال تجربهحال بهگردشگران در همه -
 حساسیت نسبت به محیط زیست؛ -
 دنبال شناخت و درك فرهنگ بومی؛به -

 . عنوان فعالیتی اجتماعی در مقصدتمایل به خرید به - )1999( دمیس
به عنوان عامل اصلی ( درگیري ذهنی گردشگر درباره معانی - )2005( کبمک

 . تجربه گردشگر)
 سیسیلیا و همکاران

)2011( 
 محیطی؛هاي زیستداراي حساسیت -
 به فرهنگ جامعه میزان؛ احترام -



 491بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

 ایالت رفتاري حین سفرتم سال)( محقق
دن نسبت به نگاه خیره و کردر جستجوي یادگیري و تجربه -

 ؛1منفعل
 . 2کننده فعال نه تماشاچیمشارکت -
هاي گردشگري تجربی و مراکز تفسیر و تعبیر افزایش جریان -

 ؛3در مقصد
 ها و غذاهاي محلی؛تمایل به رستوران -
 هاي گردشگري؛جاذبه عالقه به آموزش، اصالت و هیجان -
 . هاآنمیل به تعامل با جامعه محلی و اصالت  -

 . بودن و مشارکت فعاالنه در فرایند تولید تجربهاهمیت فعال - )2012( گري-آروا و دلی
توجهی مدرن با بی): گردشگران پست1998( به نقل از کوهن - )2013( ترابیان و آریا

خرند، آگاهند که دستی که در مقصد میبا اصالت صنایع
ت معناي شدن محصوالت فرهنگی مقصد ممکن اسکاالیی

 . ها بدهد یا معناي پیشین را تغییر دهدجدیدي به آن
 مشارکت فعاالنه گردشگران در مقصد؛ - )2014( زوتیک و همکاران

 . نوازي بین مهمان و جامعه میزبانوجود حس آشنایی و مهمان -
 دیوموویچ و ویتاسوویچ

)2015( 
 . تمایل به ارتباط با جامعه محلی -

هایی که منجر به ها و تجربهانجام تنوعی از فعالیت - )2016( پاتینو و همکاران
هاي درمانی از شیوه( شودخودشکوفایی و خودتکاملی فرد می

هاي ذهنی هاي خودشکوفایی، از دورهجایگزین گرفته تا کارگاه
 دستی)؛گرفته تا تولید صنایع

 . تعامل میزبان و مهمان در مقصد-
 . ري از مقصدبردااهمیت عکس - )2017( لی

                                                 
1-Merely stand back and gaze 
2-Spectator  
3-Interpretive center 
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هاي مرتبط پیشین از بعد تمایالت رفتاري بعد از سفر تحلیل و بررسی پژوهش. 7جدول   
 تمایالت رفتاري بعد از سفر سال)( محقق

هاي دلیل افزایش و تنوع گستردة جاذبهتغییرپذیري ترجیحات گردشگران به - )1994( الش و یوري
 . گردشگري

 یالربونس -بوسیالر و لوپز -لوپز
)2008( 

بازدیدکننده «روند و گردشگران اغلب به مقصدهاي تکراري نمی -
 هستند؛» بارنخستین

چرخه عمر کوتاه محصوالت ( شدن میل به تجربه محصوالت تکراريکم - )2012( گري-آروا و دلی
 . گردشگري)

شرح حال خود و برقراري  هاي مجازي بعد از سفر براي ارائۀاستفاده از شبکه - )2013( کیم و توسیادیا
 ارتباط با دیگران؛

در  1»نمایش خود«هاي مختلف گردشگران ممکن است با استفاده از فعالیت -
ها، این شانس را داشته باشند که بازتابی از سفر خود را ارائه دهند، این شبکه

وسیلۀ کسب حمایت اجتماعی از دیگران، تجربۀ خود را به اشتراك گذارد و به
را شکل دهند که این امر ممکن است موجب » ها نسبت به خوداس آناحس« 

 . بهبود تجربۀ کلی گردشگر از سفر شود
چرخه عمر کوتاه محصوالت ( شدن میل به تجربه محصوالت تکراريکم - )2015( دلی -آروا

 . گردشگري)
 تکرار کمتر بازدیدها؛ - )2015( دیوموویچ و ویتاسوویچ

 . ا و تجارب گردشگري به دلیل تغییر مدهتغییر سریع مکان -

 
 ترکیب و تلفیق تفسیر

در این مرحله، نتایج حاصل از مرحله قبل که طی آن مطالعات پیشین براساس 
. شوندوتحلیل شدند، تفسیر می) تجزیه2شکل ( شده در تحقیق حاضرچارچوب اولیه ارایه

، در این مرحله سعی بر این است 7 و 6، 5هاي در واقع با بررسی مطالعات پیشین در جدول
قبل از «مدرنیسم در هر یک از سه مرحله که تمایالت رفتاري گردشگران در عصر پست

، با دقت و جزییات بیشتر و در قالب چارچوب تحلیلی »بعد از سفر«و » حین سفر«، »سفر
ه روش تحقیق عبارت دیگر با توجه به اینکبه. تري مورد مباحثه قرار گیردتر و دقیقکامل

پژوهش حاضر از نوع فراترکیب است، نگارندگان در این مرحله، در پی ارایه تفسیر و تلفیق 

                                                 
1- Self-presentation 
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ترتیب، تمایالت رفتاري گردشگران در اي از نتایج مطالعات پیشین هستند تا بدینیکپارچه
جهت ارایه تفسیري یکپارچه از کلیه . طور واضح، مشخص گرددمدرنیسم، بهعصر پست

ت پیشین، نگارندگان براي تمایالت رفتاري گردشگران در هر مرحله قبل از سفر، مطالعا
اند که در ادامه با استفاده از حین سفر و بعد از سفر، معیارهایی مشخصی تعیین کرده

هاي مختلف تمایالت رفتاري گردشگران در عصر ، جنبه7و  6، 5هاي اطالعات جدول
 . شودمدرن، تفسیر میپست
 

 ت رفتاري قبل از سفرتمایال
 و انگیزه سفر چرایی

. همواره از اهمیت خاصی برخوردار است» انگیزه«در مطالعات فراغت و گردشگري، 
مبحثی عمده در مطالعات گردشگري » انگیزة سفر«) بر این اعتقاد است که 1975( 1وهب

عۀ رفتار انگیزه، نقطۀ آغاز مطال. شوداست و مبنایی براي توسعۀ گردشگري محسوب می
بدون شک، . )93: 1389،پیرس( گردشگري است گردشگران و فراتر از آن، درك سیستم

. هاي محیط اجتماعی و تغییرات آن استیکی از عوامل مؤثر بر انگیزة افراد از سفر، آموزه
بقا و اکتشاف محیط اطراف در راستاي برآوردن نیازهاي «در دوران ماقبل تاریخ سفر براي 

بوده است که » طریق شکار و یافتن غذا، منابع آب و سایر نیازهاي اولیۀ انسان اساسی و از
با پیشرفت جامعه، . معناي امروزي) قرار دادبه( ها را در زمرة گردشگريتوان آنالبته نمی

انسان مایل به کنجکاوي دربارة زندگی خارج از منزل و ارتباط با سایر جوامع انسانی، تبادل 
 در دورة مدرنیته، انگیزة گردشگران. )2014و همکاران، 2زوتیچ( ها شدکاال و تجربه

استراحت و لذت از «ها به بود و پس از آن، انگیزه» آموزش«زادگان) از سفر، اشراف(
) نیز معتقدند که بسیاري از اشکال 78: 1392( غضنفرپور و همکاران. تغییر کرد» سواحل

 . رنیسم شکل گرفتندگردشگري انبوه و آموزشی، در دوران مد
-بر می 5گونه که از جدول مدرنیسم، هماندر عصر پست» انگیزه و چرایی سفر«درباره 

یکی . کنندمدرن نقل میهاي مختلفی براي گردشگران در عصر پستآید، محققان به انگیزه
-جربهکسب ت«ها پرداخته یا اشاره شده، تمایل به هایی که در اغلب مطالعات به آناز انگیزه

                                                 
1- Wahab  
2- Zotic 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن /494

 

)، 2003( 1در این رابطه گودینگ. مدرنیسم استدر گردشگران عصر پست» هاي متنوع
مدرن را با محوریت کننده پستعمده مصرف هايویژگییکی از طور کلی، به
بیان » مدرنیسمآزادگذاري پست چندپارگی در تجربیات به عنوان ماهیت اصلی«

هاي کوچک موجب توزیع وتکثیر بخشاعتقاد وي، چندپارگی بازارها به به. کندمی
، 6در جدول . هاي متعدد استمحصوالت بیشتر براي ارضاي نیازهاي بخش

 هونکانن و موستانن؛ )1997( یورلی؛ )1388( )؛ وثوقی1382( یزدي و سقاییپاپلی
)؛ 2012( گري-آروا و دلی؛ )2011( سیسیلیا و همکاران؛ )2010( مواز و بکرمان؛ )2005(

پاتینو و ؛ )2016( دورسو و همکاران؛ )2015( دلی -)؛ آروا2015( ویتاسوویچ دیوموویچ و
-تر، بههاي بیشتر و متنوعطور مستقیم به اهمیت کسب تجربهبه )2016( همکاران

شاید بتوان علت . اندمدرن، اشاره کردههاي گردشگران عصر پستعنوان یکی از انگیزه
) 1999( پاین و گلیمورگران را در گفته هاي متنوع براي گردشاهمیت کسب تجربه

در . کنیمزندگی می 2»اقتصاد مبتنی بر تجربه«یافت که معتقدند در حال حاضر ما در دورة 
این اقتصاد که بعد از اقتصاد کشاورزي، اقتصاد صنعتی و اقتصاد خدمات، چهارمین مرحلۀ 

)، آنچه براي افراد 1391قادري و همکاران،( ها استزندگی انسان اقتصادي در تاریخ
، باالترین ، کاالها یا خدمات نیستند؛ بلکه تجربهکندمیآفرینی را ایجاد بیشترین ارزش

از نظر ایشان رشد اقتصاد گردشگري، گواهی بر ارزشمندي . آوردارزش را به ارمغان می
. )80: 2009میدلتون و همکاران،( هاي منحصر به فرد و به یاد ماندنی براي افراد استتجربه

مدرنیتۀ جوامع است؛ توان گفت اقتصاد مبتنی بر تجربه در واقع پاسخی به روند پستمی
مدرنیسم، همگی به شدن تولید و مصرف پستهاي فراواقعیت، پراکندگی، معکوسویژگی

 . )3،2011پدرسن( هاي اقتصاد مبتنی بر تجربه، قابل لمس هستنددرجات مختلف در تئوري
 جستجوي اطالعات

هاي تلفن همراه، افزایش قدرت انتخاب ) معتقدند گوشی2014( و همکاران 4گونز مالکا

                                                 
1- Goulding 
2-The Experience Economy 
3- Pedersen 
4- Goneoz Malka 
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مدرنی و امکان برقراري ارتباط راحت، نتایج رفتاري و واکنش افراد به محیط در جامعه پست
 بونسیالر -بوسیالر و لوپز -در همین راستا، لوپز. طلبدتغییرات مستمر اجتماعی را می

 دلی -)؛ آروا2015( )؛ دیوموویچ و ویتاسوویچ2011( و همکاران)؛ سیسیلیا 2008(
-، جستجوي اطالعات درباره جنبه6) نیز مطابق جدول 2016( )؛ پاتینو و همکاران2015(

مدرنیسم هاي رفتاري گردشگران در عصر پستهاي مختلف سفر و مقصد را از جمله ویژگی
مدرن، آشنایی با فناوري شگران پستهاي کلیدي گرددانند؛ در واقع، یکی از ویژگیمی

مدرن با استفاده از فناوري و عضویت در گردشگران پست. اطالعات و کاربرد زیاد آن است
-، کوچ4، اکسپدیا3، بوکینگ2، لونلی پلنت1ادوایزرمانند تریپ( هاي مختلفسایتوب

. پردازندیجانبۀ اطالعات در مورد مقصد سفر خود مو غیره)، به جستجوي همه 5سرفینگ
-است که اینترنت ابزاري تواناساز است که به مصرف ) بر این عقیده2008( سیمونس

 دهدمیشده مدرن امکان تعامل مستقیم، بالدرنگ و شخصیکنندگان پست
) نیز در این رابطه صحبت از واژه جدید 2013( 7استاسیاك. )6،2008سیمونس(
تفاده زیاد گردشگران امروزي از اینترنت و و آن را ناشی از اس کندمی8»0. 2گردشگري «

کنندگان و خریداران مرز بین عرضه«در این نوع گردشگري . داندهاي فناوري میپیشرفت
محصوالت گردشگري و همچنین مرز میان گردشگران و ساکنان مقاصد گردشگري از بین 

اي از ترده) در توصیف استفادة گردشگران از طیف گس105: 1395( میناتزي. »رودمی
وي با بیان اینکه تحوالت . بردکار میرا به 9»0. 2مسافر «ها، اصطالح ابزارها و فناوري

هاي جستجو را کاهش و قدرت و برتري مشتریان را افزایش داده فناوري اطالعات، هرینه
 است، تحقیق دربارة سفر و مرور نظرات و انتقادهاي دیگر افراد دربارة یک مقصد را از جمله

                                                 
1- TripAdvisor 
2-Lonely planet 
3- Booking 
4- Expedi 
5- Couchsurfing 
6- Simmon 
7- Stastiak 
8- Tourism 2. 0 
9- Travel 2. 0 
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 . داندهاي اجتماعی در مرحله قبل از سفر میکاربرد رسانه
 انتخاب مقصد

ها و مدرنیسم، به تبعیت از انگیزههرچند مقصدهاي انتخابی گردشگران در عصر پست
دلیل اهمیت موضوع، این که بدان پرداخته شد)، ولی به( گیردها شکل میدالیل سفر آن

طور کلی در میان مطالعات به. گیردمباحثه قرار می صورت جداگانه در ادامه موردبعد، به
که با ( مدرنیسمپیشین، درباره افزایش محبوبیت سه نوع مقصد گردشگري در عصر پست

 شود:یکدگیر ارتباط تنگاتنگی دارند)، اتفاق نظر دیده می
 )؛ دیوموویچ و ویتاسوویچ2000( )؛ لنون و فولی1388( وثوقی گردشگري عبرت:

مدرنی به بازدید جمله محققانی هستند که به گرایش گردشگران در عصر پست ) از2015(
که با ( ) گردشگري عبرت2000( لنون و فولی. پردازنداز مقصدهاي گردشگري عبرت، می

در بین متون  3و گردشگري مرگ 2، گردشگري تاریک یا سیاه1هاي گردشگري جنگنام
مدرنیسم قلمداد و هاي پستشانه یا ویژگیآکادمیک گردشگري، رایج است) را در ردیف ن

کنند: اول اینکه عالقمندي به طرح حوادث مرتبط با سه دلیل عمده در این رابطه مطرح می
مرگ به صورت گردشگري، به توانایی و قابلیت فناوري، ارتباطات جهانی، انتشار، اعالن و 

و خصوصاً گردشگري  هاي گردشگري تلخسپس تکرار آن بستگی دارد؛ دوم اینکه مکان
کشد و سوم اینکه در اغلب هاي مدرنیته را به چالش میجنگ، عقالنیت، خرد و پیشرفت

هاي گردشگري تلخ، مرز بین رسالت آموزشی و سیاسی با عرضۀ آن به عنوان یک مکان
کنند که به دلیل ها اعالن میضمن اینکه آن. محصول گردشگري، نامشخص و مبهم است

بردن فضا و زمان، عالقمندي به عنوان کاتالیزور) در از بین( ر ارتباطات جهانیتنقش پررنگ
. )19-17: 2000لنون و فولی،( مدرن استهایی تنها مختص دوران پستبه چنین مکان

) گردشگري عبرت را نوعی 1388اعم از وثوقی، ( باید توجه داشت که برخی محققان
کنند که در آن، گردشگران از آثاري بازدید می کنند چرا کهگردشگري فرهنگی قلمداد می

 . بخشی از هویت و گذشته یک ملت است و بار معنایی خاصی را به آن جامعه القا کرده است
شده درباره رفتار گردشگران هاي مطرحیکی از ویژگی :گردشگري پایدار و اکوتوریسم

                                                 
1- War tourism 
2- Black tourism 
3- Thana tourism 
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ها براي سفر به مقصدهاي نها و تمایل آمدرن، افزایش آگاهی اکولوژیکی آندر عصر پست
 )؛ کاچل و جنینگز2006( تمنها)؛ استفان و1997( )؛ ورلی1388( وثوقی. اکوتوریسم است

 )؛ پاتینو و همکاران2015( )؛ دیوموویچ و ویتاسوویچ2011( )؛ سیسیلیا و همکاران2010(
 جنینگزبه زعم کاچل و . اند) از جمله محققانی هستند که به این موضوع پرداخته2016(
هاي افراد طی زمان، الزم است جهت بررسی رفتار و )، به دلیل تغییر ادراك و ارزش2010(

؛ ایشان بر این اعتقادند . ها، تغییرات و بافت اجتماعی نیز در نظر گرفته شودهاي آنارزش
توان فرایند یادگیري گردشگران و افزایش دانش مدرن، میکه با استفاده از پارادایم پست

محیطی و هاي زیستزیست و در نتیجه تأثیر این یادگیري بر ارزشها درباره محیطنآ
دلیل جذابیت مقصدهاي اکوتوریسم براي گردشگران . ها از پایداري را درك کردحمایت آن

-بودن، معناداري، طبیعتمقیاس)، کوچک92: 2006( تمنهامدرن از نظر استفان وپست
شده، به رد در بسیاري از مطالعات بررسی. راي فعالیت بدنی استاي دامحوربودن و تااندازه

مدرن اشاره شد و با توجه به اینکه هاي گردشگري انبوه از جانب گردشگران پستشکل
زوتیک و ( شودمقیاس برشمرده میاکوتوریسم معموالُ در ردیف گردشگري کوچک

)، رونق این شکل از 2015؛ دیوموویچ و ویتاسوویچ،2015دلی، -؛ آروا2014همکاران،
یکی از اصول اساسی در توسعه مفهوم . مدرن، دور از انتظار نیستگردشگري در عصر پست

مدرنیسم اگر در یک تعریف ساده، پست. ، بحث پایداري و توسعه پایدار است»اکوتوریسم«
هاي گذشته، استخراج و سپس ها و نگرشها، فرهنگ، روشرا بازگشت به ارزش

ها با معیارهاي زندگی مدرن امروز تعریف کرد، توسعه پایدار یک مفهوم ن آنسازگارکرد
مدرن است؛ یعنی نوعی از توسعه که هماهنگ با فرهنگ، نوع زندگی، نحوه تفکر، نظام پست

. )1377صدر، ( اجتماعی و سایر خصوصیات یک جامعه است و ریشه در گذشته آن دارد
-هاي اکولوژیکی و زیستبه افزایش و اهمیت آگاهی ها اشاره شدهمه مطالعاتی که به آن

 . مدرن اشاره داشتندمحیطی گردشگران در عصر پست
در بررسی مطالعات پیشین، تأکید برخی نویسندگان بر گردشگري میراث و فرهنگی:

میراث در دامنه . مدرن مالحظه گردیداهمیت میراث و گردشگري فرهنگی در عصر پست
عنوان چیزي که از یک نسل به نسل دیگر، منتقل به» ارث«ماً با واژه اش، عمووسیع معنایی

شود و در ها از گذشته محسوب میکننده تاریخی ارزشعنوان حملشود، مرتبط است؛ بهمی
. )1996نوریانتی، ( شودمفهومی گسترده اشکال فرهنگی، تاریخی و طبیعی را شامل می

راث در زمینه گردشگري پسامدرن شده است، شاید بتوان گفت که آنچه باعث اهمیت می
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ایجاد یک حس نوستالژي، در شرایط فرهنگی و اجتماعی مختلف است؛ چیزي که محققانی 
میراث و . کنند)نیز اهمیت آن را تأیید می1997( ) و یورلی1388( یزدي و ثقاییچون پاپلی

اختی را به کمک شنهاي گردشگري پسامدرن از دیگر سو، فرایند زیباییدیگر قابلیت
این امر در شرایط دهکده جهانی و فشردگی زمان . دهدمیسازي، شکل تکنولوژي و مجازي

 شودآورد که سبب افزایش تمایل انسان به سفر میو فضا، امکان بسیار مناسبی را فراهم می
هاي ) به جنبه2016( پانتینو وهمکاران. )2002، 1و سقایی به نقل از ایر پاپلی یزدي(
پردازند و از جمله دالیل رونق گردشگري فرهنگی در موزنده بودن گردشگري فرهنگی میآ

مدرنیسم را آموزش تاریخی و همچنین ایجاد حس تعلق تاریخی در گردشگران عصر پست
کنند که بین تاریخ و هویت یک ) بیان می65: 2010( 2لودها به نقل از مکآن. دانندمی

دارد و تولید محصوالت فرهنگی، فعالیتی بسیار حساس و جامعه، رابطه واضحی وجود 
 . ارزشمند است

 تمایالت رفتاري حین سفر
 خرید

انگیز یکی از معیارهاي مهم رفتار گردشگران در سفر خرید سوغاتی و کاالهاي خاطره
مدرنیته و افزایش طبقۀ مرفه، موجب تغییر به پست. )2011و همکاران، 3کافمن( است

هاي جدید اکثر کتاب. ل مهم مربوط به نقاط مشترك مصرف و هویت شدشدن مسائمطرح
کنند که مصرف، فرایندي اجتماعی است که مردم از با موضوع مصرف و هویت، استدالل می

: 1388تیموتی،( بخشنداي به خود هویت میهاي پیچیدهطریق آن و با استفاده از روش
طبق نظر باتلر، . دشگران وجود داردشماري براي خرید گربدون شک دالیل بی. )25

جویی اقتصادي، گردشگران را وادار به خودباوري، وجهۀ اجتماعی، دلتنگی، غرور و صرفه
: 1388تیموتی،( ها را تحت تأثیر قرار دهدتواند انتخاب کاال و مقصد آنو می کندمیخرید 
مدرن، ازاریابی پستهاي فکري ببه عنوان یکی از ریشه4»تولید و مصرف«واژگونی . )112

انگارة -دادنخوداز مصرف محصوالت براي نشان کنندگانکند که چگونه مصرفبیان می

                                                 
1- Iyer 
2- MacLaod 
3-Kaufmann1 
4- Reversal of production and consumption 
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هاي نمادینمحصول است که به جاي کنند؛در این حالت، این ویژگیخویش استفاده می
و همکاران،  1فیرات( آفریندکاربردي و عاطفی آن براي مشتریان ارزش می هايویژگی
نیز به کاهش اهمیت ) 2015( دیوموویچ و ویتاسوویچ) و 2015( دلی -آروا. )1995

توان گفت لحاظ فلسفی میبه. اندمدرن اشاره کردهدر گردشگري عصر پست کارکردگرایی
 -خود تطبیقعنوان ابزاري براي ایجاد و  کثرت محصوالت، افراد از مصرف به با توجه بهکه 

تر داشتنیدوست تر وهاي اجتماعی مختلف موجهحیطکنند تا درمانگارة خویش استفاده می
 . )3،2013؛ گودینگ2،2000داوز و برون( به نظر برسند

 ترابیان و آریا. یکی از عالیق خرید هر گردشگري، خرید صنایع دستی مقصد است
اند که توسعۀ گردشگري بر کارکرد و شکل آثار هنري و صنایع دستی ) بر این عقیده2013(

) اظهار 1988( به انتظارات گردشگران، تأثیرگذار است و نیز به نقل از کوهن براي پاسخ
خرند، آگاهند توجهی با اصالت صنایع دستی که میمدرن با بیکنند که گردشگران پستمی

شدن محصوالت فرهنگی مقصد ممکن است معناي جدیدي به این محصوالت که کاالیی
) نیز به هنگام بحث درباره امر خرید 1999( 4مسید. بدهد یا معناي پیشین را تغییر دهد

)، فعالیت خرید در صنعت گردشگري 102: 1992( مدرنیسم، به نقل از شیلدزدر عصر پست
داند و گردشگران خریدار را را فعالیتی اجتماعی در راستاي کشف و تماشاکردن، می

 . نامدمی 5»خریداران تماشاچی«
 فعالیت در مقصد

شود و هایی است که طی آن ارزش ایجاد میتولید، شامل فعالیتدر تفکر مدرن، 
گیرد؛ در این ارزش مورد استفاده قرار می هایی است کهمصرف نیز شامل فعالیت

مدرناین تمایز روشن بین تولید و مصرف، به چالش کشیده که در عصر پستحالی
ر نظر د» ان نهاییکاربر«کنندگان به عنوان در واقع در این تفکر، مصرف. شودمی

کننده با گیرند؛ در نتیجه مصرفگرفته شده و در انتهاي زنجیره ارزش قرارمی

                                                 
1- Firat 
2-Dawes & Brown 
3-Goulding 
4- Dempsy 
5- Shopper gaze 
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هاي تولید و انتقال ارزش، در تعامل است؛ همچنین با تغییر در شبکه تولیدکنندگان
کنندگان، مصرفی توسط مصرف محصوالتگرایش نسبت به مصرف، یعنی طراحی 

 1کوزینت)؛ 1387فرهنگی و همکاران، ( کنندیافراد خود را توانمند احساس م
کننده مدرن دیگر استفادهکننده پستمصرفکه  کندمی) نیز با صراحت بیان 2003(

عنوان عضوي از جامعه مصرف، شود؛ بلکه بهارزش تولیدي محسوب نمی محض
یکی از . ها اسـتها و ارزشها، تجربیات زندگی، هویتمعانی و ایده تولیدکننده

سیسیلیا و ( مدرنیسم در مقصد که برخی از محققانایالت رفتاري گردشگران عصر پستتم
؛ پاتینو و 2014؛ زوتیک و همکاران،2012گري،-؛ آروا و دلی2011همکاران،
اند، تمایل گردشگران به انجام فعالیت و به آن اشاره کرده 6) در جدول 2016همکاران،

) 2013( در این راستا استاسیاك. تجربه است آفرینی و تولیدمشارکت در فرایند ارزش
معتقد است که طی دو دهه اخیر، این موضوع در عرصۀ محصوالت گردشگري نیز مورد 

بنابر . توجه واقع شده و گردشگران خواهان مشارکت بیشتر و خلق تجربه براي خود هستند
هایی هستند آنها در صنعت گردشگري، ترین تجربه)، مطلوب1990( نظر پاین و گلیمور

هایی مانند گردشگري ماجراجویی، تکامل) فردي را فراهم کنند؛ تجربه( ساز توسعۀکه زمینه
میدلتون و ( شوندهاي جدید میگردشگري فرهنگی و تفریحی که منجر به فراگیري مهارت

) در این رابطه، تمایل مشارکت فعاالنه 2011( سیسیلیا و همکاران. )80: 2009همکاران،
. دهدمیقرار » نگاه خیره و منفعل«و » بودنتماشاچی«شگران را در مقابل اصطالحات گرد

اقتصاد «آفرینی، با موضوع ها و فرایند ارزشدادن گردشگران در فعالیتبحث مشارکت
که طوريبه. تر درباره آن بحث شد، ارتباط تنگاتنگی داردکه پیش» مبتنی بر تجربه

) ترکیب تجربه با فرایند مصرف 2010( 2مارسیزوسکا ) به نقل از2013( استاسیاك
کنندة محصول؛ خلق گستردة تجربه با کمک فناوري پیشرفته؛ مشارکت فعال مصرف

اهمیت تطبیق تجربیات با هر فرد در هر زمان)؛ ( شدهسازي تجربیات خلقمحصول؛ شخصی
اقتصاد مبتنی بر تجربه هاي عنوان ویژگیمثبت و منفی) در ذهن فرد را به( ماندگاري تجربه

تواند ایجاد هایی که هر محصول میهمچنین ایشان براي ارزیابی تجربه. کنندقلمداد می

                                                 
1- kozinet 
2- Marciszewska 
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اند که از را در نظر گرفته» ها در تجربهشدن آنغرق«و » مشارکت افراد«کند، دو بعد میزان 
شدن)، غرقمشارکت فعال و ( 1شود: رهاییترکیب این دو مؤلفه، چهار ناحیه ایجاد می

شدن) و مشارکت غیرفعال و غرق( 3شناختیشدن)، زیبائیمشارکت فعال و جذب( 2آموزش
بنابر توضیحات . )1391قادري و همکاران،( شدن)مشارکت غیرفعال و جذب( 4سرگرمی

هاي مختلف در توان گفت که تمایل گردشگران براي مشارکت در فعالیتالذکر میفوق
گرفته از اي متفاوت و هم نشأتها براي کسب تجربهاز میل آنمقصد سفر خود، هم ناشی 

هاي جدید و عبارتی بهتر، فراگیري مهارتها و بهها براي توسعه توانمنديتالش آن
 . خودشکوفایی است

 تعامل با جامعه میزبان
هرچند درباره ارتباط و تعامل پساگردشگران با جامعۀ میزبان پژوهش خاصی انجام 

؛ 2015؛ دیوموویچ و ویتاسوویچ، 2016پاتینو و همکاران، ( در برخی مطالعات نشده است و
صورت گذرا بدان پرداخته شده )، به2011؛ سیسیلیا و همکاران ،2014زوتیک و همکاران، 

) معتقدند که گردشگران 2016( ) و پاتینو و همکاران2015( است؛ دیوموویچ و ویتاسوویچ
تر سفر کرده و با گردشگران انبوه، مایلند به مقاصد عجیب هايمدرن با دوري از مکانپست

. اندط با دید منفی نگریستهابترابرخی نویسندگان به این . مردم محلی در ارتباط باشند
زاي دنبال فرار از محیط ناخوشایند و تنش) ارتباط پساگردشگرانی که به2004( 5آمبروز

. داندگر زندگی ساکنان محلی میامل اختاللزندگی روزمره هستند با جامعۀ میزبان، را ع
-توان استنباط کرد که با توجه به انگیزه تنوعبرده، میاین درحالی است که از مطالعات نام

مدرن طلبی و همچنین عالقه آموختن، شاید یکی از دالیل تمایل گردشگران در عصر پست
و درك فرهنگ بومی و احترام  به برقراري ارتباط با جامعه میزبان را کسب تجربه، شناخت

توان این تعامل و ارتباط را در راستاي تمایل ها دانست؛ همچنین میبه فرهنگ سنتی آن
 . عنوان بخشی از آن تحلیل کردها براي مشارکت در تولید ارزش و تجربه سفر خود و بهآن

                                                 
1- Escapism 
2-Educational 
3-Aesthetic 
4-Entertainment 
5- Ambroz 
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 تمایالت رفتاري بعد از سفر
 وفاداري و تعهد به مقصد

 ) به آن اشاره کرده است، باعث2003( ت که گودینگچندپارگی در تجربیا
. کنندگان به سبک زندگی یا سیستم اعتقادي خاصی متعهد نباشندشود تا مصرفمی

اساساً غیرمتمرکز بوده و در مجموع، ویژگی عمدة » خود«مدرن، مفهوم در فرهنگ پست
است زمانی که  )؛ این بدان معنی2003گودینگ،( است» اجتناب از تعهد«مدرن فرد پست
کنندة کنندة مدرن به یک شرکت یا محصول وفادار باشد، مصرفرود مصرفانتظار می

کند تا از فروشنده دیگري خرید کند؛ بنابراین وفاداري به یک مدرن احساس آزادي میپست
نیا و یوسفی( شودها تلقی نمیمدرن، مبنایی براي رقابت شرکتدر بازار پست نام تجاري

)، علت توسعه محصوالت 2015( دلی-) و آروا2012( گري-آروا و دلی. )1389فرحبد،
) 1994( داند؛ همچنین الش و یوريها میجدید در گردشگري را چرخه کوتاه عمر آن

مدرن، بازدیدهاي کنند که در عصر پست) صراحتاً بیان می2015( ودیوموویچ و ویتاسوویچ
و  هاي گردشگريو علت آن را افزایش جاذبه یابدتکراري گردشگران از مقصد کاهش می

البته شاید بتوان یکی دیگر از علل این موضوع را به تمایل گردشگران . دانندمی 1تغییر مد
 . تر توضیح داده شددانست که پیش هاي متنوعبراي کسب تجربه

 هاي سفرگذاري تجربهكبه اشترا
-اشتراكمدرنیسم بعد از سفر، بههاي رفتاري گردشگران در عصر پستیکی از جنبه

ها خود است که به دلیل پیشرفت تکنولوژي ارتباطات و اطالعات، ها و عکسگذاشتن ایده
مدرن ) گردشگران پست2013( به اعتقاد کیم و توسیادیا. به امري رایج تبدیل شده است

هاي هاي شبکهتوانند براي ارائۀ شرح حال خود و برقراري ارتباط با دیگران، از سایتمی
هاي مختلف این گردشگران ممکن است با استفاده از فعالیت. اجتماعی استفاده کنند

ها، این شانس را داشته باشند که بازتابی از سفر خود را ارائه در این شبکه 2»نمایش خود«
وسیلۀ کسب حمایت اجتماعی از دیگران، دهند، تجربۀ خود را به اشتراك گذارد و به

را شکل دهد و این امر ممکن است موجب بهبود تجربۀ » ها نسبت به خودناحساس آ«

                                                 
1- Fashion change 
2- Self-presentation 
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) ادبیات مربوط به انگیزة به 2014( 1مونار و یاکوبسن. کلی گردشگر از سفر شود
اند: رفتار هاي گردشگري را بررسی و سه دلیل اصلی براي این امر یافتهگذاري تجربهاشتراك

: 1395میناتزي، ( گراهاي جامعهگرا و انگیزههاي خودفردي و شناخت شخصی؛ انگیزه
گرا هاي جامعه)؛ اما به طور کلی انگیزة انتشار آنالین تجربیات سفر در دو دستۀ انگیزه122

گیرند که در دسته اول، هدف گردشگران کمک به سایر افراد و همچنین و فردگرا جاي می
همچنین یکی دیگر از دالیل  .اند، استجبران تجربۀ خوبی که از شرکت دریافت کرده

دهان الکترونیک توسط افراد، نیاز به یکپارچگی اجتماعی و حس بهانتشار تبلیغات دهان
گذاري تجربیات گردشگري، با هدف گروه دوم از دالیل به اشتراك. تعلق به جامعه است

ز و یا کسب پاداش ا 2مطلوبیت تأییدي)، خودافزایی( آوردن احترام و شناختدستبه
برداري ) دالیل اهمیت فعالیت عکس2017( گیرد؛ همچنین لیسایت انجام میمدیریت وب

دادن اهمیت حوادث یا رویدادهاي معمولی به اتفاقات مدرن را افزایشنزد گردشگران پست
هاي تلفن وي گوشی. داندکنندگی و افزایش تعامالت با مقصد میارزشمند، جنبه سرگرم
ابزاري براي ارضاي تمایل «برداري را و عکس» بازياسباب«نند نوعی همراه هوشمند را هما

داند و احتمال افزایش ارتباطات و مدرن مینزد گردشگران پست» جوییبسیار زیاد به لذت
هاي هاي سفر در شبکهگذري عکسبازخورگرفتن از مخاطبان را از جمله دالیل به اشتراك

 . کندمیمجازي قید 
 هاارایه یافته

و استخراج محتواي در مراحل قبل دیده شد که براساس شناسایی مطالعات پیشین 
ها و تمایالت رفتاري گردشگران در ها، نگارندگان براي تحلیل ویژگیمرتبط و تفسیر آن

صورت کلی و بدون ساختار مشخصی ارایه شده بهمدرن که در مطالعات بررسیعصر پست
به سه بخش کلی تمایالت رفتاري قبل از سفر، تمایالت  شده راشده بود، مطالب استخراج

با بررسی محتواي . )2شکل ( رفتاري حین سفر و تمایالت رفتاري بعد از سفر تفکیک کردند
تر نیز میسر مطالعات پیشین، مالحظه گردید که تفکیک این ابعاد کلی به معیارهاي جزیی

برده، معیارهاي گانه نامک از مراحل سهاست؛ بنابراین در راستاي تحلیل بیشتر، براي هر ی
مشخصی ارایه شد: مرحله قبل از سفر: چرایی و انگیزه سفر، جستجوي اطالعات و انتخاب 

                                                 
1- Munar & Yakubsin 
2- Self-development 
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چرایی و انگیزه 
 سفر

 انتخاب مقصد

جستجوي 
 اطالعات

هاي گذاري تجربهكبه اشترا
 سفر

 

تکرار بازدید از 
 سفر

 خرید

مشارکت در 
 هاقعالیت

مل با تعا
 میزبان

ها؛ مرحله بعد مقصد؛ مرحله حین سفر: تعامل با جامعه میزبان، خرید و مشارکت در فعالیت
سی و تفسیر نتایج در مرحله برر. هاي سفرگذاري تجربهكاز سفر: تکرار بازدید و به اشترا
کننده محصوالت عنوان مصرفبه( توان رفتار گردشگرکه میششم نشان داد که از آنجایی

گردشگري)، را یک فرایند در نظر گرفت، در نتیجه بدیهی است که مراحل بر یکدیگر 
گونه که در تفسیر اطالعات اشاره شد، یکی از این ندر اینجا، هما. اثرگذار باشند

 3در شکل . بر برخی معیارهاي دیگر است» چرایی و انگیزه سفر«ها، اثرگذاري اثرگذاري
شده در مرحله قبل عنوان یکی از معیارهاي بررسیشود که چرایی و انگیزه سفر بهدیده می

هاي از سفر، بر انتخاب مقصد در این مرحله، تعامل با جامعه میزبان و مشارکت در فعالیت
حین سفر و تمایل به تکرار بازدید از سفر در مرحله بعد از سفر، اثرگذار  مقصد در مرحله

 . است
 مدرنیسم. چارچوب نهایی تمایالت رفتاي گردشگران در عصر پست3شکل 

 (تنظیم توسط نگارندگان)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مدرنعصر پست تمایالت رفتاري گردشگران در
 

 تمایالت رفتاري قبل از سفر
 

 تمایالت رفتاري حین سفر
 

 تمایالت رفتاري بعد از سفر

 مدرنگردشگري در عصر پست
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 گیرينتیجه
ز اولین هاي غالب اجتماعی جهان معاصر، در گذار اعنوان یکی از پدیدهبه» گردشگري«

عنوان یک سیستم کامالً باز، همواره در تعامل و متأثر از گیري و بههاي پیدایش و شکلسال
فرهنگی جوامع قرار  -محیطی و اجتماعیتحوالت موضوعات اقتصادي، سیاسی، زیست

-داشته است و این تأثیرپذیري در هر دو سمت بازار و مشتریان این صنعت بزرگ جهانی به
در این میان یکی از این تحوالت چشمگیر، اثرات ناشی . هده و ردیابی استخوبی قابل مشا

 گردشگري در ابتداي عصر مدرنیسم. مدرنیسم استاز گذار جوامع از عصر مدرنیسم به پست
تجدید قوا و  داري تجاري و جهتاواسط قرن هجدهم)، ابزاري براي کسب اهداف سرمایه(

ها و اصول مدرنیسم بر مع صنعتی مطرح شد و اندیشهبخشی مجدد نیروي کار در جواروحیه
اوایل قرن بیستم) عواملی ( در اواخر این عصر. هاي مردم جامعه تأثیرگذار بودنحوة مسافرت

چون کاهش ساعات کاري، افزایش کیفیت زندگی، اختصاص بودجه براي گذران اوقات 
دشگري، نیاز به رهایی از ونقل، تنوع پیشنهادهاي گرفراغت، توسعه و تنوع وسایل حمل

هاي گیري جریانهاي گردشگري، منجر به شکلاسترس کار و بهبود خدمات و زیرساخت
به طور کلی مطابق با اصول مدرنیسم، فردگرایی و حتی فردیت انسان . انبوه گردشگري شد

رسانی به هاي طبیعی، موظف به خدمتگیرد؛ طبیعت و جاذبهدر رأس امور قرار می
وبوي سنتی دارد ان هستند و گردشگران مدرن یا متجدد از هر آنچه که رنگگردشگر
-مدرنیته اوقات فراغت و گردشگري به عنوان حق، نه پاداش محسوب میدر پست. گریزانند

-مدرن را میاز این رو گردشگري پست. هاي زندگی و هستی بدل گشته استشود و به پایه
فرهنگی و محیطی که در یک  -ل اقتصادي، اجتماعیتوان فرآیندي دانست از مجموعۀ عوام

هاي بسیاري را براي لذت خورند و واکنشسبک زندگی اکسپرسیونیستی به هم پیوند می
بندي به شناختی و پايکردن، در بسیاري از سطوح معرفتی و در چارچوب هستیتجربه

مدرن، دار پسترمایهواقع در جوامع سبه. شونداکنون چه در جامعه و چه در خود سبب می
باشد؛ بنابراین دیده دست آوردن آن میاوقات فراغت الزمۀ زندگی است و کار ابزاري براي به

شود که اوقات فراغت و تفریح ابزاري براي کارکردن بهتر نیست؛ بلکه بالعکس، کارکردن می
 . براي حصول فراغت انسان است

یا فراتلفیق، مطالعات داخلی و خارجی در این مقاله، با استفاده از روش فراترکیب 
مرتبط با موضوع جستجو و استخراج شد و محققان با استقاده از این مطالعات پیشین، به 

در کلیه این . مدرن پرداختندبررسی و شناسایی تمایالت رفتاري گردشگران در عصر پست
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دون در صورت کلی و بمدرن بهمطالعات، بررسی تمایالت رفتاري گردشگران پست
شده در این حوزه هاي انجامبا بررسی پژوهش. نظرگرفتن ساختار مشخصی انجام شده است

ها، در ابتدا براي تمایالت رفتاري گردشگران در عصر و استخراج محتواي مورد نظر از آن
سپس با . مدرن، سه مرحله قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر در نظر گرفته شدپست

بیشتر، در هر مرحله نیز تمایالت رفتاري گردشگران در قالب معیارهاي بررسی و مداقه 
اي بررسی شدند: مرحله قبل از سفر شامل معیارهاي چرایی و انگیزه سفر، جداگانه

جستجوي اطالعات و انتخاب مقصد؛ مرحله حین سفر شامل معیارهاي خرید، تعامل با 
د از سفر شامل معیارهاي تکرار بازدید از ها و مرحله بعجامعه میزبان و مشارکت در فعالیت

 . گذاري تجربیات سفرسفر و به اشتراك
هاي مورد نظر در این تحقیق نشان داد که در مرحله نتایج حاصل از تفسیر پژوهش

هاي اصلی یادماندنی یکی از انگیزهفرد و بههاي تازه، منحصربهاز سفر، کسب تجربه لقب
تواند بر بسیاري از شود؛ موضوعی که میي سفر محسوب میمدرن براگردشگر در عصر پست

اقدامات وي در مراحل بعدي سفر تأثیرگذار خواهد بود چرا که انگیزه، اساس رفتار هر 
مدرن هر به تبیعیت از چرایی و انگیزه سفر، در عصر پست. شودکننده محسوب میمصرف

نوعی تجربه گردشگري محسوب عنوان تواند براي گردشگران جالب توجه و بهچیزي می
یابند؛ با این حال، کنند و رشد میشود؛ بنابراین مقصدهاي گردشگري متنوعی ظهور می

ها پرداخته شده است رونق مدرن بیشتر به آنآنچه که در میان ادبیات گردشگري پست
گیر مقصدهاي گردشگري عبرت، گردشگري فرهنگی و گردشگري پایدار و اکوتوریسم چشم
مدرن، جستجوي بسیاري یکی دیگر از رفتارهاي رایج در میان گردشگران عصر پست. است

ها است؛ امري که به تعبیري منجر به هاي مختلف مقصد و قیمتاز اطالعات درباره ویژگی
شدن نقش رنگکنندگان و گردشگران و در نتیجه کمحذف موانع و مرزها میان عرضه

 . شده است هاي صنعت گردشگري را موجبواسطه
هاي رفتاري گردشگران در حین مسافرت، خرید سوغات و ترین ویژگییکی از رایج

-دستی و افزایش جنبه زیباییبودن صنایعکاهش اهمیت کارکردي. دستی استصنایع
انگاره خویش توسط -دادن خودها و همچنین استفاده از این کاالها براي نشانشناختی آن

-از دیگر رفتارهاي گردشگران عصر پست. ویسندگان بسیاري استگردشگران، مورد تأیید ن
مدرنیسم در مقصد، تعامل با مردم محلی یا جامعه میزبان است که محققان زیادي به آن 

ها را اهمیت درك و شناخت نشاید بتوان از دالیل اهیمت این موضوع براي آ. اندپرداخته
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حس نوستالژي)، کسب تجربه و احساس ( عنوان نوعی برگشت به گذشتهفرهنگ بومی به
مدرنیسم بسیار در نهایت در گردشگران عصر پست. صمیمت از سوي گردشگران دانست

بر اقتصاد،  تمایل به مشارکت در خلق تجربه خود هستند؛ چیزي که در عصر اقتصاد مبتنی
صد هاي مقخواهند که تماشاچی منفعل جذابیتدر واقع گردشگران نمی. اصل ساسی است

 . رساندن آن از این طریق هستندها و یا به اثباتدنبال توسعه توانمنديباشند و به
. در مورد تمایالت رفتاري بعد از سفر نیز دو بعد رفتاري از هم تفکیک و بررسی شدند

مدرن به تکرار بازدید از مقصدي یکی از این تمایالت رفتاري تمایل کمتر گردشگران پست
شاید بتوان این رفتار را نیز محل تأثیرگذاري . جا سفر کرده استار بداناست که یک یا دوب

-مدرنیسم بادر دسترسدر نهایت گردشگران عصر پست. ها تلقی کردطلبی آندوباره تنوع
دلیلی چون کسب حمایت هاي مجازي، بههاي هوشمند و عضویت در شبکهداشتن گوشی

با دیگران و همچنین توصیه یا عدم توصیه سفر اجتماعی، ایجاد سرگرمی، برقراري ارتباط 
 . ها و ویدئوهاي خود از سفر دارندگذاري اطالعات، عکساشتراك به مقصد، بسیار مایل به، به

مدرن ذکر شد و همچنین با توجه با توجه به همه آنچه از رفتار گردشگران عصر پست
رسد شناخت هر چه نظر می ههاي گردشگري، ببه افزایش تعداد و تنوع مقصدها و جاذبه

ریزي هاي گردشگران بالقوه توسط مدیران بازاریابی و برنامهبهتر تمایالت رفتاري و خواسته
-مقصدهاي گردشگري و در نظرگرفتن این تمایالت رفتاري در طراحی محصوالت و تجربه

داز انها، در موفقیت مقصد و کسب مزیت رقابتی در چشمهاي جدید گردشگري براي آن
 . آتی آن اهمیت بسیار حیاتی دارد
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 رویی شهر کوچک چمستانالحاق روستاها و پراکنده

 اي ناحـیۀ میانی اسـتان مازنـدراندر بخـش جـلگه

 2نژادفتانۀ حبیب 1،موسی کمانرودي کجوريتر دک

 چکیده
هاي رشد و گسترش شهرهاي بزرگ و متوسط ترین ویژگیرویی یکی از مهمپراکنده

همچنین تعداد زیادي روستا در این دوره به شهرهاي . دهۀ اخیر بوده استایران در شش
ان مدیریت یکپارچۀ دلیل فقدبرخی از این شهرهاي کوچک نیز به. اندکوچک تبدیل شده

شهر چمستان یکی . اندرویی مواجه شدهفضایی در سطح محلی با گسترش افقی و پراکنده
این شهر با الحاق دو . اي ناحیۀ میانی استان مازندران استاز این شهرها در بخش جلگه

آباد و لسفیجان، عبداهللاسه روستاي . تأسیس شد 1369روستاي چمستان و نوآباد در سال 
با هدف افزایش ظرفیت و  1377هادي این شهر در سال به پیشنهاد طرحبخیل نیز عر

. اندهاي کالبدي، جمعیتی و خدماتی مورد نیاز این شهر به آن الحاق شدهتأمین آستانه
هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل الگو و شکل گسترش این شهر و عوامل آن از سال 

 ايت مورد نیاز این پژوهش به دو روش کتابخانهداده و اطالعا. است 1395تا  1365
تحلیلی هلدرن براي تحلیل الگو و شکل  از مدل. آوري شداسنادي) و میدانی جمع(

براي امتیازدهی و (AHP( ( مراتبیتکنیک تحلیل سلسله. گسترش این شهر استفاده گردید
نتایج این پژوهش، . ته استرویی این شهر مورد استفاده قرار گرفبندي عوامل پراکندهاولویت

همچنین نتایج این پژوهش . کندمیرویی شدید شهر چمستان در این دوره را تأیید پراکنده
بازي و سوداگري زمین، ساخت و سازهاي ارزان و غیر مجاز، که بورس دهدمینشان 

الحاق روستاهاي . اندرویی این شهر در این دوره داشتهبیشترین نقش را در پراکنده
، زمینه اصلی این 1377مصوب سال  هاديطرحآباد و عربخیل در پی لسفیجان، عبداهللا
 . رویی این شهر را فراهم آورده استعوامل و پراکنده
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رویی شهرهاي کوچک، شهر چمستان، استان رویی شهري، پراکندهکلیدواژه: پراکنده
 مازندران، ایران

 مقدمه
سمت بیرون گسترش سرعت بهبه 1950خر دهۀ هاي ایاالت متحدة آمریکا در اواشهر
زیادي از اراضی کشاورزي و جنگلی را بلعیدند و اثرات منفی محیط زیستی و  مقداریافتند و 

رویی شهري در مفهوم پراکنده. )Bhatta,2010:7( وجود آوردندمسائل ترافیکی فراوانی به
که در اثر ) Zhang,2004( آن زمان براي آن نوع رشد و گسترش شهري کنترل نشده

 ها رونق گرفته بود، بکار برده شدرویه از اتومبیل شخصی و توسعۀ شبکۀ بزرگراهاستفادة بی
)Hess,2001( .سازي بعد از جنگ دوم جهانی افزایش یافتاین پدیده در اثر رونق خانه 
)Duany et al,2001( . 

افقی یکنواخت و رویۀ زمین، گسترش معناي مصرف بیرویی شهري بهپراکنده 
رویی یک پراکنده. (Piser,2006( وقفه، رشد جهشی و استفادة ناکارآمد از زمین استبی

صورت وضعیت توسعۀ غیر مجاز و فاقد برنامه است که معموالً در حاشیۀ شهرها، خصوصاً به
هاي و تدریجی و به اشکال مختلف و عموماً در طول محورهاي اصلی ارتباطی یا جادهاتفاقی

این پدیده، گسترش جدید شهر . (Rahman et al,2008( شودمجاور مرز شهرها ایجاد می
 باشداند میهاي منزوي که از نواحی دیگر از طریق زمین خالی جدا شدهبر روي بخش

)Ottensmann,1977) .اي قورباقهاز این نوع گسترش اغلب با عنوان جهشی یا پرش
 . (Gordon & Richardson,1997( است شدهبرده نام

رویی عبارتند از: فراگیر براي تعریف پراکنده بطور کلی، سه صفت مورد استفادة 
 Burchell( و گسترش گسستهتراکم نیافته، کممناطق توسعهگسترش نامحدود به

etal,2005:21) ."اند: ) سه نوع رشد شهري را شناسایی کرده2003( ویلسون و همکاران
، خطیو گسترش افقی دور از مرکز، اغلب به گسترش منفصل. ز مرکزپر، گسترشی و دور ا

رویی شهرها عنوان پراکندهاین پدیده به. (Bhatta,2010:10( "شوداي منتهی میخوشه
، (Pendall,1999( تراکم، شهرنشینی کم(Robert et al,1965( انداز روستاییدر چشم

 Weitz( و توسعۀ ناپیوسته(Wilson et al,2003( مهالگوي مصرف زمین براي توسعۀ حو
& Moore,1998)به اعتقاد آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، در . نیز تعریف شده است
داده باشد که نرخ تبدیل زمین براي ممکن است زمانی رخ روییپراکندهمقیاس کالنشهري، 

 Barnes et( اشدمصارف غیر کشاورزي و یا غیر طبیعی بیش از نرخ رشد جمعیت ب
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al,2001:4) .رویی وجود نداردجانسون معتقد است که توافق بر سر تعریف پراکنده 
(Johnson,2001) .دیدگاه حاکم بر آن پدیده از نظر بارنز و همکاران، تعریف این مفهوم به

 . (Barnes et al,2001) بستگی دارد
فضایی  یژگی مسلط توسعۀرویی شهري، عالوه بر ایاالت متحدة آمریکا، وپراکنده 

در . یافته و درحال توسعه در شصت سال اخیر نیز بوده استبسیاري از کشورهاي توسعه
اي)، توسعۀ قطبی و افزایش درآمدهاي نفتی در برنامه( ایران نیز در فرایند نوسازي رسمی

. رویی شهري آغاز شد، رشد شتابان شهرنشینی، مهاجرت و پراکنده1350و  1340دهۀ 
 1395در سال  %74ش به . ه 1335در سال  %31همین دلیل، نسبت شهرنشینی ایران از به

 . )1395و  1335مرکز آمار ایران، ( رسیده است
در امتداد این روند، سیاست بازتقسیم سیاسی فضا و تبدیل روستاها به شهر در ایران  

هاي است، تعداد استاندر اثر اجراي این سی. است شدهاجرا گذاشته در چنددهۀ اخیر به
، 1057به  501ها از ، تعداد بخش268به  195ها از ، تعداد شهرستان31به  24کشور از 

تا  1365واحد از سال  1245به  496و تعداد شهرها از  2589به  1583ها از تعداد دهستان
ر طی استان مازندران نیز د. )1395و  1365مرکز آمار ایران، ( افزایش یافتند 1395سال 

 این روند با تصویب مجلس شوراي اسالمی به دو استان مازندران و گلستان تقسیم شد
، تعداد 22به  19هاي این استان از تعداد شهرستان. )1376مجلس شوراي اسالمی، (

واحد از  58به  52و تعداد شهرها از  129به  117ها از ، تعداد دهستان55به  46ها از بخش
 . )1395و  1385مرکز آمار ایران، ( اندغییر کردهت 1395تا  1375سال 

جمعیت و تبی مبتنی بر امرنظم سلسلهي و نخست شهر يلگوارغم این تغییرات، به 
م با توجه به نظاارد؛ شهرهاي این استان را ندد جوران وندزمان ستاي اشهرخدمات در نظام 

هزار  50از کمتر ( کوچک کلیة ستدبه سهتوان ر، میکشوي جمعیتی شهرهاازة ندافعلی 
هزار نفر  250از بیشتر ( رگبزهزار نفر جمعیت) و  250تا  50بین ( میانینفر جمعیت)، 

 . کردتقسیم ي زیر هاوهیرگرجمعیت) و ز
ي شهرها. هزار نفر؛ ب 10از با جمعیت کمتر ، شهر-ستارو. الفکوچک: هاي شهر.1

 ، باکوچکربسیا
 50تا  25بین ت جمعی، با کوچکي هرهاش. هزار نفر؛ ج 25تا  10بین یت جمع .2
 . هزار نفر
هزار نفر؛  100تا  50ت بین جمعی، با میانی کوچکي شهرها. الفمیانی: ي شهرها. 2
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 . هزار نفر 250تا  100جمعیت بین با رگ، میانی بزي شهرها. ب
: 1392استانداري مازندران، ( هزار نفر 500تا  250رگ؛ با جمعیت بین بزي شهرها. 3

188( . 
بندي، شهر ساري تنها شهر بزرگ استان مازندران است و شهر بر اساس این سطح 

کوچک قرار ، در ردة شهرهاي بسیار1395نفر جمعیت در سال  11194چمستان با 
تأسیس شد و سه  1369این شهر با الحاق دو روستاهاي مجاور هم در سال . گیردمی

خدماتی و  با هدف ارتقاي ظرفیت 1377ال هادي در سروستاي دیگر نیز به پیشنهاد طرح
هاي روستایی به مراکز شهري نور و آمل و مدیریت وار و جلوگیري از مهاجرتتعامل نظام

جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجاز) در منطقه به آن ملحق ( هاي ساختمانیفعالیت
یزان، جهت، شکل و این پژوهش در پاسخ به این سئوال انجام شد که؛ م. )2شکل ( اندشده

 چگونه و چه بوده است؟ 1390تا  1370عوامل گسترش شهر چمستان از دهۀ 
 مبانی نظري پژوهش 

م)، عموماً بر 1950-60( شالودة توسعۀ کشورهاي درحال توسعه در اواسط قرن بیستم
» قطب رشد«و » توسعۀ قطبی«و راهبرد » رشد صنعتی«، رویکرد »نظریۀ نوسازي«اساس 

عنوان ابزار سیاستگذاري در آمایش م به1960این رویکرد در دهۀ . است شکل گرفته
و  مختلف با حمایت کشورهاياي مورد توجه قرار گرفت و در ریزي منطقهسرزمین و برنامه

این جهتگیري در . المللی بکار گرفته شدها و مؤسسات فراملی و بینتسهیالت مالی دولت
ي جهان اول، موجب قطبش، تمرکز و تراکم منابع و کشورهاي جهان سوم برخالف کشورها

ها و مراکز)، نیاز قطب( ايهاي توسعه در کالنشهرهاي ملی و مادرشهرهاي منطقهزیرساخت
گسترش به تأمین نیروي کار صنعتی، مهاجرت روستایی، نیاز به فضاهاي جدید حیاتی و 

 . )46: 1393کمانرودي و همکاران، ( شهري شده است
به  1335ها در ایران نیز از اوایل سدة معاصر به اجرا درآمد و از سال تگیرياین جه 

در برنامۀ  1356تا  1347هاي بعد با شدت بیشتري ادامه یافت؛ راهبرد قطب رشد در سال
هاي فضایی ملی و ریزي) عمرانی، مبناي برنامه1352-56( ) و پنجم51-1347( چهارم
این . )1352و  1347میسیون برنامۀ مجلس سنا، ک( اي در ایران قرار گرفتمنطقه

ها در و تراکم منابع و زیرساخت تمرکزها و اقدامات مربوط، موجب ها، برنامهجهتگیري
ها، مهاجرت، ها، مراکز و نقاط رشد، شکاف سطوح توسعۀ مناطق و سکونتگاهقطب

در مراکز و نواحی رویی و تغییرات ساختاري و کارکردي، از جمله کاربري اراضی پراکنده
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ها، مراکز و نقاط رشد در ایران، تحت به این ترتیب، نواحی پیرامون قطب. ها شدپیرامون آن
تدریج از مکانی تولیدي با اقتصاد غالباً کشاورزي، به کانونی تأثیر کارکردهاي شهري، به

 . صنعتی و خدماتی) تبدیل شدند( متناسب با کارکردهاي شهري
رویی شهري در ایران اي و سکونتگاهی و پراکندهتوازن توسعۀ منطقه رو فقداناز این 
این واقعیت را . دهۀ اخیر برشمردتوان پیامد فضایی نوسازي و توسعۀ قطبی در ششرا می

کالن توسعۀ فضایی کشور، ازجمله در هاي وضوح در اسناد سیاستی و طرحتوان بهمی
) عالوه بر 1355( ین طرح آمایش کشورهاي آمایش سرزمین مشاهده نمود؛ اولطرح

وار شهرهاي بزرگ و سیاست تمرکززدایی و کندکردن و آمایش رشد شهر تهران، رشد نظام
تراکم گیري شبکۀ شهرهاي کوچک در مناطق کمشهرهاي متوسط، براي ثبات و شکل

ي نقش هاي شهري و توسعۀ خدمات روستایی و ایفابر توزیع نقش دلیل تأثیر مستقیم آنبه
بر اساس . اي قائل شده استبازدارندگی در مهاجرت روستاییان به شهرها، اهمیت ویژه

شمار هاي این طرح، این شهرها که مفصلی بین جهان روستایی و جهان شهري بهسیاست
 . )1355سازمان برنامه و بودجه، ( هاي زنجیرة آمایش سرزمین هستندروند، یکی از حلقهمی

از رویکرد قطب رشد به  1350ریزي فضایی و آمایش ملی از دهۀ برنامهبر این اساس،  
در الگوي نظام فضایی . مراتب سکونتگاهی سوق یافتنظریۀ مکان مرکزي و نظام سلسله

ها بر اساس )، سکونتگاه1933( تأثیر از نظریۀ مکان مرکزي کریستالرسگونتگاهی به
در نظریۀ . شوندبندي میمحلی رتبههاي جمعیتی و عملکردي، از سطح ملی تا شاخص

مکان مرکزي، مراکز، شامل نظام سکونتگاهی متشکل از شهرهاي بزرگ، میانی و کوچک و 
 عرضه)، حمل و نقل( هاست که بر اساس سه اصل بازاریابیهاي عملکردي پیرامونی آنحوزه

دیدتري نیز در در امتداد این روند، رویکردها و راهبردهاي ج. یابندسازمان می و اداري
اي ارائه ها در توسعۀ منطقهسازماندهی نظام مراکز شهري و حوزه عملکردي روستایی آن

از » کارکردهاي شهري در توسعۀ روستایی«از جملۀ این رویکردها و راهبردها، . اندشده
در این رویکرد، راهبرد . ) است1970( ) به تأثیر از دیدگاه جانسون1976( سوي راندنیلی

نظر براي ارتقاي توسعۀ روستایی، توسعۀ نظامی از شهرهاي کوچک، میانی و بزرگ  مورد
بر اساس این راهبرد، . کنندمراتبی را فراهم میاست که هریک کارکردهاي مرکزي سلسله

عنوان حلقۀ اتصال نواحی روستایی و شهرهاي میانی، نقش توانند بهشهرهاي کوچک می
فنی و ( ایفاء نموده و اساس توسعۀ آن را تشکیل دهنداي را محرك رشد اقتصاد منطقه

 . )1394باقري، 
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 محدوده مکانی پژوهش
 29درجه و  36و جغرافیایی ثانیۀ طول 29و دقیقه 3 و درجه 52شهر چمستان در

ثانیۀ عرض جغرافیایی و در بخش چمستان شهرستان نور در ناحیۀ میانی  58دقیقه و 
 هاي آمل، محمودآباد و نور استین ناحیه شامل شهرستانا. استان مازندران واقع شده است

شهرستان نور شامل چهار بخش مرکزي، فریدونکنار، . )1393استانداري مازندران، (
چهار شهر نور، چمستان، رویان و ایزدشهر در این شهرستان . باشدرودبست و چمستان می

شهر محدود به  نقش این. شهر چمستان، مرکز بخش چمستان است. اندواقع شده
 . )2شکل ( باشدهاي روستایی پیرامون آن میسکونتگاه

  

 : موقعیت شهر چمستان در 1شکل 
 شهرستان نور و استان مازندران

: موقعیت و اندازة جمعیتی شهرچمستان و 2شکل 
مأخذ: اداره کل راه و -روستاهاي پیرامون

 18: 1395شهرسازي استان مازندران 

 روش پژوهش 
اسنادي) و میدانی ( ايو اطالعات این پژوهش به روش مطالعات کتابخانهداده 

اي، از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال در مطالعات کتابخانه. آوري شدجمع
) 1390( هاي طرح جامع و تفصیلی شهر چمستانمرکز آمار ایران و گزارش 1395تا  1365

وش پرسشگري و ابزار پرسشنامه براي شناسایی در مطالعات میدانی، از ر. استفاده گردید
هاي زیر براي تحلیل داده و ها و تکنیکمدل. رویی این شهر استفاده شدعلل پراکنده

 . اطالعات این پژوهش استفاده شدند
از این مدل براي تعیین نسبت گسترش افقی و رشد جمعیت شهر  مدل هلدرن:. الف
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شود که از فرمول سرانۀ ناخالص زمین استفاده می در این مدل. چمستان استفاده شده است
. باشدمرحلۀ معادالت از چگونگی اثبات تا چگونگی محاسبۀ میزان رشد شهر می 14شامل 

بر اساس این معادله، نسبت لگاریتم . قرار زیر استچهاردهم) این مدل به( معادلۀ نهایی
گاریتم طبیعی سرانۀ ناخالص پایان عالوه نسبت لطبیعی جمعیت پایان دوره به آغاز دوره به

دوره به آغاز دوره با نسبت لگاریتم طبیعی وسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره برابر 
 .)131-133: 1385نیا و موسوي، حکمت( خواهد بود

 

 
 

بندي عوامل از این تکنیک براي مقایسه و رتبه مراتبی:تکنیک تحلیل سلسله. ب
این عوامل که بر اساس ادبیات تحقیق، . ان استفاده شده استرویی شهر چمستپراکنده

اند عبارتند وضعیت موجود شهر چمستان و مصاحبه با خبرگان محلی شناسایی تعیین شده
بازي و سوداگري زمین، از: الحاق روستاها به شهر، گردشگري، مهاجرت به شهر، بورس

ي غیر مجاز، ارزانی ساخت و ساز هاي کشاورزي در حاشیۀ شهر، ساخت و سازهاوجود زمین
اي)، هاي هستهخانواده( خانواريهاي تکدر حاشیه شهر، بهبود شبکۀ حمل و نقل، خانه

ریزي کارآمد محلی، ضعف مدیریت زمین، بزرگی قطعات زمین، رشد طبیعی فقدان برنامه
 . هاي صنعتیجمعیت، موانع طبیع و ایجاد شهرك

مراتبی و ماتریس اي بر اساس تحلیل سلسلهپرسشنامه بندي این عوامل،براي اولویت 
این خبرگان از اعضاي . نفر خبرگان محلی پاسخ داده شد 30مقایسۀ زوجی تهیه و توسط 

از ( مستقل) شهر چمستان( شوراي اسالمی، مدیران و کارشناسان شهرداري و افراد حقیقی
. اندرکت در ساخت مسکن) بودهصاحبان و کارکنان دفاتر خرید و فروش امالك و مشاجمله 

 1ها) از برتري یا وزن( ها نسبت به یکدیگرهاي این پرسشنامه، اهمیت شاخصدر ماتریس
دهندة نشان 9دهندة اهمیت یکسان و عدد نشان 1در این ساختار، عدد . متفاوت بودند 9تا 

هاي مقایسه قضاوت) براي( مقادیر ترجیحات. اهمیت مطلق و یا خیلی پراهمیت بوده است
در این مرحله با استفاده از تکنیک تحلیل . ) بوده است1980( زوجی بر اساس نظر ساعتی

رویی شهر چمستان تجزیه و تحلیل شد و به چند قسمت مراتبی، مسئله پراکندهسلسله
پس از آن که عوامل مشخص شدند، بین عوامل مقایسات زوجی با . تر تجزیه گردیدساده
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 یتم زیر انجام شد:پیروي از الگور
سازي: براي محاسبۀ تشکیل ماتریس نرمال-هنجارکردن ماتریس مقایسات زوجیبه. 1

عوامل)، از بین چهار روش عمدة حداقل مربعات، حداقل مربعات ( هاضریب اهمیت شاخص
اما اگر . شودهاي تقریبی، بیشتر از روش بردار ویژه استفاده میلگاریتمی، بردار ویژه و روش

تریس حاصل از مقایسۀ زوجی داراي ابعاد بزرگتري باشد، محاسبۀ مقادیر و بردارهاي ما
که از نرم افزارهاي کامپیوتري براي حل آن گیر خواهد بود، مگر اینویژه، طوالنی و وقت

همین دلیل، ساعتی چهار روش تقریبی مجموع سطري، مجموع به. کمک گرفته شود
در این پژوهش، روش . ن هندسی را پیشنهاد نموده استستونی، میانگین حسابی و میانگی

 در این روش، ابتدا هر ستون، نرمال شدند. میانگین هندسی مورد استفاده قرار گرفته است
ها) و سپس میانگین سطري عناصر محاسبه شدند تا بردار تقسیم هر عدد به سرجمع آن(

 . آیددستوزن به
 سنجش نرخ ناسازگاري در قضاوت: . 2

): براي محاسبۀ این بردار، ماتریس WSV( بردار مجموع وزنی محاسبۀ. گام اول
در این . (WSV=DćW( شودهاي نسبی ضرب می) در بردار وزنD( مقایسات زوجی

ها در ماتریس ها و تعیین سازگاري، ماتریس وزن شاخصمرحله براي تعیین نسبت شاخص
 . شوندمیانگین ضرب می

): بر اي محاسبۀ این بردار، عناصر بردار مجموع CV( دار سازگاريبر محاسبۀ. گام دوم
 . شودهاي نسبی تقسیم میوزنی بر بردار وزن

max( ماتریس مقایسات زوجیترین مقدار ویژهمحاسبۀ بزرگ. گام سوم
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 . شوندهاي زوجی انجام و محاسبه میهندسی هر یک از مقایسه

 
معیار ناسازگاري تصادفی) ( IRIدر اینجا  :)IR( محاسبۀ نرخ ناسازگاري. گام پنجم

جدول معیار ناسازگاري تصادفی، . شودمقداري است که از جدول مربوطه استخراج می
در صورتی که نرخ . است 1صورت جدول شمارة آید و بهدست میسازي بهبراساس شبیه

)، در مقایسات زوجی، سازگاري IRć 1/10( باشد 10/0ناسازگاري کوچکتر یا مساوي 
صورت، باید در مقایسات زوجی تجدید نظر در غیر این. توان کار را ادامه دادوجود دارد و می

استفاده  9تا  1ن ماتریس مقایسات زوجی از مقیاس الزم به ذکر است که براي پرکرد. شود
شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به عناصر دیگر، در رابطه با آن خصوصیت، می

 . مشخص شود

 
 

: جدول معیار ناسازگاري تصادفی1جدول   
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آزمون . شودآزمون اعتبار: جهت تعیین اعتبار از آزمون ناسازگاري استفاده می. 3

هاي زوجی هاي حاصل از ماتریستوان به اولویتاندازه میکه تا چه دهدمیناسازگاري نشان 
 . ه شده استافزار اکسل استفادجهت بررسی ناسازگاري مدل از نرم. اعتماد کرد

 
 هاي پژوهشیافته

 رویی شهر چمستان پراکنده
 هاي اجتماعی و اقتصادي ویژگی. الف

نفر  11194) به 1369( نفر در آغاز تأسیس 3500جمعیت شهر چمستان از حدود 
در سال  %8/28اگرچه نسبت افزایش جمعیت این شهر از . یافته استافزایش 1395در سال 

اما تعداد خانوارهاي . یافتکاهش 1395در سال  %8/17و  1385در سال  %8/19به  1375
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واحد در  3492و  1385واحد در سال  2422به  1375واحد در سال  1616این شهر از 
 1385عبارتی دیگر، تعداد خانوارهاي این شهر در سال به. افزایش یافته است 1395سال 

همچنین بعد خانوار . است افزایش داشته %18/44حدود  1395و در سال  %9/49حدود 
جدول ( کاهش یافته است 1395نفر در سال  2/3به  1375نفر در سال  9/4این شهر از 

اي هستهاي به تکاز چندهسته این روند از باالبودن نرخ ازدواج و تغییر الگوي خانواده. )2
، عالوه همچنین این شهر در چنددهۀ اخیر. )1365-95مرکز آمار ایران، ( ناشی شده است

هاي روستایی از منطقۀ پیرامون خود نیز بوده بر رشد طبیعی جمعیت، جاذب مهاجرت
ها و متولد این آبادي 1385از ساکنان این شهر در سال  %5/26اي که حدود گونهبه. است

اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران، ( اندآنان از متولدین شهرهاي دیگر بوده 3/8%
1395( . 

1395تا  1365: اطالعات اجتماعی و کالبدي شهر چمستان از سال 2ل جدو  

 موضوع
 سال

1365 1369 1375 1385 1395 
 11194 9499 7926 )2( 3500 )1( 6156 تعداد جمعیت

 9/366 371 8/155   هکتار)( مساحت
 50/342 02/180 57/196   سرانه ناخالص زمین

آباد و عربخیل قبل از تأسیس شهر لسفیجان، عبداهللا) جمعیت مجموعۀ روستاهاي چمستان، 1( 
 . چمستان
 . آباد و عربخیل) جمعیت شهر چمستان در آغاز تأسیس و قبل از الحاق روستاهاي لسفیجان، عبداهللا2( 

 1395؛ اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران، 1365-95مأخذ: مرکز آمار ایران، 
مالک اعیانی  %16ن، مالک عرصه و اعیان و حدود خانوارهاي شهر چمستا %79حدود  

این ویژگی در افزایش تقاضا، تفکیک قطعات زمین و گسترش ساخت . مسکونی خود هستند
شاغلین این شهر در بخش  %55همچنین اشتغال حدود . و سازهاي مسکونی مؤثر است

در این شهر به  گذاري در بخش مسکنروند سرمایه. باشدخدمات در این روند تأثیرگذار می
هاي تولید مسکن، علیرغم افت و و مساحت زیربناي مسکونی و هزینه استناد تعداد پروانه

توزیع فضایی این روند با . هاي اخیر، رو به افزایش بوده استخیزهاي فراوان طی سال
بطور کلی قیمت اراضی این شهر از . هاي قیمت اراضی این شهر رابطۀ مستقیم داردپهنه
طور دامنۀ این تغییرات قیمت بین این دو عرصه به. یابدسمت مرکز افزایش میف بهاطرا

 . )1395اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران، ( متوسط دوبرابر است
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 روییهاي کالبدي و پراکندهویژگی. ب
، عالوه بر 1369گونه که قبالً ذکر شد، هدف تأسیس شهر چمستان در سال همان
نفري آن شهر در آن زمان، توسعۀ نظام  3500مورد نیاز جمعیت حدود ات تأمین خدم

به شهرهاي پیرامون آن ساکنین روستاهاي ة جلوگیري از مهاجرت و مراجعشهري منطقه و 
هادي این شهر با تهیه و پیشنهاد طرح. )1389و همکاران، دیوساالر ( نور و آمل بوده است

الحاق . اندآباد و عربخیل نیز به آن ملحق شدهبداهللا، سه روستاي لسفیجان، ع1377در سال 
هاي جمعیتی این شهر براي هاي کالبدي و آستانهاین سه روستا نیز با هدف ارتقاي ظرفیت
وار و جلوگیري از منظومۀ روستایی) و تعامل نظام( ایفاي نقش کارآمد خدماتی سطح بخش

هاي ساختمانی در مدیریت فعالیتهاي روستایی به مراکز شهري نور و آمل و مهاجرت
اي رغم این، لحاق این روستاها موجب ساختار چندهستهبه. منطقه انجام پذیرفته است

 . )3شکل ( ساز تفرق فضایی این شهر شده استروستایی پراکنده و زمینه
هکتار در سال  371به  1375هکتار در سال  8/155مساحت شهر چمستان از حدود  
هکتار مساحت  4/383از کل . )2جدول( رسیده است 1395کتار در سال ه 4/383و  1385

 هکتار 5) به کاربري مسکونی، %38/20( هکتار 78، حدود 1395شهر چمستان در سال 
 94مسکونی، -) به کاربري باغ%29/7( هکتار 28تجاري، -) به کاربري مسکونی34/1%(

) به کاربري معابر %74/20( هکتار 5/79زراعی و -) به کاربري باغی%54/24( هکتار
. )4شکل ( ) آن بدون کاربري یا بایر بوده است%77/14( هکتار 6/56اختصاص داشته و 

حدود  1395و در سال  8/196حدود  1375سرانۀ ناخالص زمین این شهر در سال 
 . همان)( متر مربع محاسبه شده است 12/361
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هاي اولیۀ شهر چمستان: هسته3شکل   
قشه کاربري اراضی موجود شهر چمستان: ن4شکل   

1395مأخذ: اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران،   

 
رشد مساحت  %62بر اساس نتایج حاصل از مدل هلدرن که در زیر نشان داده شد،  

آن از رشد جمعیت ناشی  %38رویی و از پراکنده 1395تا  1375شهر چمستان از سال 
اي در امتداد صورت افقی گسستۀ محوري و خوشهن دوره بهاین شهر در طی ای. شده است

هم براي هاي روستایی الحاقی بهمحور ارتباطی بین شهري شهرهاي نور و آمل و هسته
توان بیشتر در پیرامون گستگی بافت این شهر را می. یافته استتأسیس آن گسترش

این در حالی . مشاهده نمود آباد و عربخیل در شمال این شهرهاي لسفیجان، عبداهللاهسته
، بر حفظ و تقویت نقش این شهر 1377هادي مصوب این شهر در سال است که در طرح

هاي روستایی پیرامون تأکید شد و الگوي توسعۀ آن عنوان مرکز ارائه خدمات به مجموعهبه
ت بهسازي بافت موجود شهري و پرهیز از گسترش افقی و هدایت توسعه به اراضی داخل باف

 . همان)( )4و  3شکل ( و همچنین حفظ باغات داخل بافت تعیین گریده بود
 روییعوامل پراکنده

 روییوزن و اولویت عوامل پراکنده. الف
گونه که در بخش روش تحقیق شرح داده شد، از میانگین هندسی براي ترکیب همان
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ر این راستا ابتدا هر د. رویی شهر چمستان استفاده شده استمقایسات زوجی عوامل پراکنده
ستون مقایسات زوجی نرمال گردید و سپس میانگین سطري عوامل محاسبه شدند و بردار 

که نرخ ناسازگاري با توجه به این. دست آمدوزن هر عامل با مجموعۀ عوامل در هر ردیف به
چارچوب  بود، نیاز به اصالح سازگاري معیارها نبود و 1/0هر عامل و نرخ ناسازگاري کمتر از 

ها در آن امتیاز نهایی این عوامل و اولویت. شده از اعتبار باالیی برخوردار بوده استطراحی
 . نشان داده شده است 5شکل 
 

 
رویی شهر چمستانبندي عوامل مؤثر بر پراکنده: رتبه5شکل   
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 رویی توصیف عوامل پراکنده. ب
 گري زمین بازي و سودابورس. 1

شدن و تعیین ارزش معامالتی یا مبادالتی آن از بازي زمین به معنی کاالییبورس
 افتد که ارزش فروش یک کاالشدن زمانی اتفاق میکاالیی. سوي عوامل و شرایط بازار است

شد، بین کاربرد و وقتی چیزي کاالیی. شودارزش مبادلۀ آن) از ارزش مصرف آن بیشتر می(
» داللی«بازي زمین که در ایران بورس. )291: 1390وودز، ( شودفاصله ایجاد می نیاز به آن

و  واسطۀ حداکثرسازي ارزش مبادالتیشود، از رانت زمین بهنیز نامیده می» بازيدالل«یا 
ها، دالالن و مدیریت شهري در با ائتالف مالکین، بساز و بفروش کاهش ارزش مصرفی آن

 . ی حکایت داردیک ساز و کار غیر رسم
 

  

 هاي ساختمانی مسکونی : تعداد پروانه6شکل 
 و مختلط مسکونی صادرشده در شهر چمستان

 1380-90از سال 

مترمربع) زیربناي کل ( : مساحت7شکل 
شده واحدهاي مسکونی ساخته

-90از سال  در شهر چمستان
1380 

و  1380چمستان در دهۀ  هاي مسکونی صادره در شهرتعداد و میزان زیربناي پروانه 
پروانه ساختمانی  803سیر صعودي داشته و با این روند همخوانی دارد؛ تعداد  1390

تعداد این  %90. در این شهر صادر شده است 1380مسکونی و مختلط مسکونی در دهۀ 
 اندمسکونی بوده-ها از نوع تجاريآن %3مسکونی و -از نوع باغ %7ها از نوع مسکونی، پروانه

ها از غلبۀ منحصر ساخت و سازها و فضاهاي مسکونی در این شهر این نسبت. )6شکل (
بیش از انتظار و روند طبیعی  1389میزان زیربناي مسکونی این شهر در سال . حکایت دارد

هاي ساختمانی مقایسه تعداد پروانه. هاي قبل آن بوده استافزایش تولید مسکن طی سال
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که شدت  دهدمیشده نشان صادره و زیربناي مسکونی ساختهمسکونی و مختلط مسکونی 
شکل ( هاي صادرشده نرخ رشد بیشتري داشته استاستفاده از زمین نسبت به تعداد پروانه

 . )1395اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران، ( )7
 ارزانی ساخت و ساز در حاشیۀ شهر. 2

تر در آن ستان، مقولۀ قیمت زمین پیشبودن پیشینۀ شهر چمدلیل روستاییهرچند به
. خصوص تغییر کرده استها در اینمطرح نبوده، اما با گذشت زمان، رفتار اقتصادي بنگاه

ها غالباً مبتنی بر ارزش اقتصادي زمین و دسترسی به بازار مصرف از امروزه رویکرد بنگاه
 . اصلی و مهم این شهر است سو و ارزش افزوده ناشی از استقرار فعالیت در مجاور معابریک

بطور کلی قیمت اراضی حول میدان مرکزي و محور اصلی این شهر نسبت به اراضی  
عبارتی دیگر، بر قیمت اراضی به. داخل بافت آن با اختالف بسیار زیادي بیشتر است

دامنۀ این تغییرات . شودشدن از اطراف به مرکز این شهر افزوده میمسکونی با نزدیک
گذاري در بخش مسکن در این رو، روند سرمایهاز این. طور متوسط دوبرابر استبهقیمت 

هاي تولید شده و هزینههاي مسکونی صادره، زیربناي احداثشهر به استناد تعداد پروانه
 . همان)( هاي اخیر، رو به افزایش بوده استمسکن، علیرغم افت و خیزهاي فراوان در سال

 
ساخت و سازهاي غیر مجاز در محدودة قانونی و حریم شهر چمستانمأخذ: : محدوده کلی 8شکل 

130: 1395نژاد، حبیب  
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 هاي کشاورزي در حاشیۀ شهروجود زمین. 3
، 1390بخش کشاورزي، صنعت و خدمات در سال طور کلی از کل سطوح اراضی سهبه
قطعۀ  441در این سال تعداد . آن به بخش کشاورزي اختصاص داشته است %78حدود 

مساحت کل) در این شهر وجود  %54/24( هکتار 95زراعی به مساحت حدود -کاربري باغی
مسکونی وجود -صورت باغقطعه در این شهر به 274همچنین حدود . )4شکل ( داشته است

همراه ارزانی قیمت زمین و کاهش نقش نظارتی و غلبۀ کاربري کشاورزي به. همان)( دارد
در حواشی و سهولت ساخت و سازهاي غیر مجاز، امکان کنترلی مدیریت شهري 

این مسئله در لبۀ بیرونی و . رویی این شهر در این بخش را بیشتر نموده استپراکنده
 . )9و  8و  4شکل ( شودمحدودة حریم این شهر بیشتر مشاهده می

 ساخت و سازهاي غیر مجاز. 4
وز یا پروانۀ ساختمانی اطالق ساخت و سازهاي غیر مجاز به ساخت و سازهاي فاقد مج

ترین تغییر کاربري زمین، تراکم مازاد ساختمانی و سایر تخلفات از مهم. شودمی
این ساخت و سازها به . )1393کمانرودي، ( هاي این نوع ساخت و سازها هستندشاخص

 رانت القاییِ«این نوع رانت به . شوندنوعی رانت تفاوتی ساختگی زمین و مسکن منتهی می
 . )1382دانا، رئیس( نامیده شده است» سازيرانت زمینه«یا » هاشهرداري

هاي طور که قبالً نیز اشاره شد، میزان تولید مسکن در شهر چمستان در سالهمان 
یکی از دالیل این روند، تغییر شرایط اقتصادي . روند افزایشی داشته است 1390منتهی به 

 از سوي ساکنان مهاجر بین استانی در حواشی و و گرایش شدید به خرید زمین و ویال
توان در اطراف این شهر بیشتر نتایج منفی این موج را می. باشدپیرامون این شهر می

این روند به تفکیک غیر رسمی و تغییر کاربري شدید اراضی زراعی و باغی و . مشاهده نمود
ویژه در لبۀ بیرونی و شهر و بهساخت و سازهاي غیر مجاز در لبۀ داخلی محدوة قانونی این 

اي است که تشخیص لبۀ این شهر در گونهاین روند به. محدودة حریم آن همراه بوده است
اداره کل راه و شهرسازي استان ( )8شکل ( پذیر نیستسادگی امکاننواحی شمالی آن به

 . )1395مازندران، 
 اي)هستههاي تکخانواده( خانواريهاي تکخانه. 5

جز در برِ توجه به جایگاه و نقش سطح پایین شهر چمستان در اقتصاد منطقه، بهبا 
اي محسوب محور اصلی این شهر، مسکن در داخل بافت شهر همچنان یک کاالي سرمایه

هاي خود شود، بلکه اهالی این شهر متناسب با نیاز خود به احداث مسکن در زمیننمی
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دلیل افزایش تعداد زهاي درون بافت این شهر نیز بهرغم این، ساخت و سابه. پردازندمی
اي، معموالً با تفکیک غیر هستهاي به تکهاي چندهستهخانوارها و تغییر الگوي خانوده

گونه که قبالً شرح داده شد، بعد همان. گیردهاي موقت صورت میرسمی زمین و دیوارکشی
 کاهش یافته است 1395ر در سال نف 2/3به  1375نفر در سال  9/4خانوار این شهر از 

رو در موارد بسیاري مشاهده شده که چندین اعیانی درون یک عرصه از این. )2جدول (
اما این وضعیت در اراضی پیرامون این شهر کامالً متفاوت است؛ ساخت و . باشندمستقر می

سودجویی  اي برايکه زمین در این محدوده به کاالي سرمایه دهدمیسازهاي متعدد نشان 
 . همان)( داران و مشاوران امالك تبدیل شده استبرخی از زمین

 ریزي کارآمد محلیفقدان برنامه. 6
هاي توسعه، ریزي و اجراي برنامهنبود ظرفیت کارشناسی و مدیریتی الزم براي برنامه

ویژه در شهرهاي کوچک و روستاها هاي فراگیر کشور در سطح محلی، بهیکی از نارسایی
این . رویی شهر چمستان حکایت داردنتیجۀ این پژوهش از نقش این عامل در پراکنده. ستا

بازي و سوداگري و تغییر کاربري زمین، افزایش تراکم مازاد ساختمانی و عامل زمینۀ بورس
 . ارتکاب تخلفات ساختمانی در این شهر را فراهم نموده است

مورد نیاز خود را طی نکرده و مدیریت شهري شهر چمستان که مراحل تکاملی  
چراکه . اي ندارد، اهمیت و نقش اساسی در روند توسعۀ این شهر داردساختار تثبیت شده

اي این شهر، اعمال تغییرات اساسی در آن بسیار گیري ساختار غیر برنامهپس از شکل
ري و آنچه که مشاهده شده این است که شهردا. دشوار، پرهزینه و بعضاً غیر ممکن است

را مهار شوراي شهر چمستان نتوانستند در تعامل با هم بر روند توسعۀ فضایی این شهر 
 . )168همان: ( را تحت کنترل خود درآورندنمایند و آن

 ضعف مدیریت زمین. 7
این عامل از ناکارآمدي مدیریت زمین در توسعۀ کالبدي و فضایی شهر چمستان و 

غیر یکپارچۀ) مدیریت محلی حکایت ( خشی و متفرقدلیل حاکمیت ساختار بحریم آن به
 . دارد

 بزرگی قطعات زمین. 8
بنیاد روستایی شهر چمستان و بزرگی قطات زمین آن موجب احداث مسکن ویالیی و 

 %94طوري که حدود به. ویژه در حواشی آن شده استدار، بهباغ و حیاط-با الگوي خانه
هاي با تراکم کل ساختمان. برخوردارند %120تر از بناهاي این شهر از تراکم ساختمانی کم
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کل بناهاي  %76حدود . قطعات زمین آن است %5/1این شهر کمتر از  %180بیش از 
بناي  174همچنین تعداد . آن دوطبقه هستند %17طبقه و حدود مسکونی این شهر یک

 . همان)( طبقه در این شهر وجود داردبناي پنج 6بناي چهارطبقه و  45طبقه، سه
 الحاق روستاها به شهر. 9

گونه که قبالً ذکر شد، شهر چمستان از الحاق دو روستاي چمستان و نوآباد در همان
آباد و عربخیل نیز به آن تأسیس شد و سپس روستاهاي لسفیجان، عبداهللا 1369سال 

ختاري ها، نقش تکوینی و ساهاي پنجگانۀ آنالحاق این روستاها و هسته. اندملحق شده
الحاق این روستاها هنوز . اندرویی این شهر ایفاء کردهکالبدي بنیادي در گسترش و پراکنده

به پیوستگی و انسجام کالبدي و اجتماعی و فرهنگی این شهر و محالت آن منتهی نشده 
 . )4و  3شکل ( است

 رشد جمعیت. 10
رویی ر پراکندهرشد جمعیت و افزایش نیاز به توسعۀ فضاهاي مسکونی و عمومی، د

بناهاي مسکونی  %49در راستاي تأمین این نیاز، حـدود . شهر چمستان تأثیر داشته است
 . همان)( اندسال گذشته ساخته شده 10تا  30آن بین  %41سال اخیر و این شهر در ده

 موانع طبیعی. 11
وازرود ارتفاعات) در جنوب، رودخانه ( نشان داده شد، جنگل 9گونه که در شکل همان

رود در غرب شهر چمستان از موانع طبیعی گسترش آن به این در شرق و رودخانه الویج
ویژه وازرود) موجب فاصله و مانع گسترش و پیوستن این به( هااین رودخانه. ها هستندجهت

 . اندشهر به روستاهاي پیرامون آن شده
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رق و غرب سمت جنوب، ش: موانع طبیعی گسترش شهر چمستان به9شکل   

 بهبود شبکۀ حمل و نقل . 12
ویژه شهري، بهبهبود شبکۀ معابر داخلی شهر چمستان و محورهاي ارتباطی برون

محور ارتباطی آن به شهرهاي نور و آمل، در جاذبه و مهاجرپذیري این شهر نقش داشته 
 . است

 مهاجرت به شهر. 13
ر آن موجب جاذبه و تأسیس شهر چمستان و تمرکز امکانات و خدمات شهري د

، حدود 1385بر اساس نتایج سرشماري نفوس و مسکن سال . مهاجرت به آن شده است
سال قبل از آن از خارج این شهر به آن مهاجرت کرده جمعیت این شهر در طی ده 21%

هاي پیرامون و ساکنان این شهر در این سال متولد آبادي %5/26همچنین حدود . بودند
 . همان)( شهرهاي دیگر بودند از متولدین 3/8%
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 ایجاد شهرك صنعتی. 14
ترین مراکز صنعتی پیرامون شهر چمستان آباد، مهمهاي کردآباد و نعمتشهرك

 9/7خود اختصاص داده و هکتار زمین را به 8/20این واحدها حدود . )10شکل ( هستند
ها ي صنعتی و دفاتر مرکزي آنبرداران از این واحدهااکثر بهره. همان)( هکتار زیربنا دارند

ها متوجه این خارج از این شهر بوده و مزایاي تولید و صادرات کاالهاي تولیدي در این بنگاه
طور غیر مستقیم و از طریق ها بهاما این شهرك. شودطور مستقیم نمیشهر و اقتصاد آن به

 . این شهر تأثیر دارندرویی زایی در افزایش ظرفیت اقتصادي و مالیه و پراکندهاشتغال
 

 
 

 هاي کردآباد و نعمت آباد پیرامون شهر چمستان: شهرك10شکل 

 
 گردشگري. 15

هاي دوم در بخش مرکزي چمستان از روند رو به رونق گردشگري و گسترش خانه
ترین از مهم. رویی محدوة داخلی این شهر دارند، کمترین نقش را در پراکنده1380دهۀ 

تان در مواجهه با گردشگري این است که بجاي استفاده از این ظرفیت مسائل این شهرس
بازي) بورس( براي توسعۀ مشاغل خدماتی و اقتصاد گردشگري پایدار، بیشتر به رونق داللی

زمین و ساخت و ساز غیر مجاز در حواشی و محدودة حریم و حوزه نفوذ این شهر منجر 
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رویی ي بیشترین نقش را در پراکندهبه اعتقاد خبرگان محلی، گردشگر. شده است
گانه عنوان مثال، مطالعه عوامل پانزدهبه. روستاهاي واقع در پیرامون این شهر داشته است

داد که عامل کیلومتري جنوب شرقی این شهر نشانآباد در حدود یکفوق در روستاي نعمت
ترتیب بیشترین بهبازي و سوداگري زمین، گردشگري، ساخت و سازهاي غیر مجاز و بورس

 . )156-161: 1395نژاد، حبیب( اندرویی این روستا داشتهنقش را در پراکنده
 گیري بندي و نتیجهجمع. 5

دهۀ اخیر، سازماندهی رسمی) توسعۀ فضایی ایران در شش( ايرویکرد برنامه
چهارم  این رویکرد از برنامۀ. مراکز) شهري بوده است( هايمراتبی نظام سکونتگاهسلسه

آمایش  ) به اجراگذاشته شد و در اولین طرح1347-51( توسعه در قبل از انقالب اسالمی
هاي آمایش سرزمین کشور در بعد ها و برنامهطرح. ) نیز گنجانده شده بود1355( سرزمین

هاي خود ریزيها و برنامهاز انقالب اسالمی نیز این رویکرد را سرلوحۀ سیاستگذاري
در این رویکرد، از آغاز تاکنون، بیش از پیش، بر افزایش و توسعۀ شهرهاي . اندقرارداده

هدف این رویکرد، تعدیل و . ها تأکید شده استهاي روستایی آنمیانی و کوچک و پسکرانه
ها هاي عملکردي روستایی آنرسانی شهرها و حوزهایجاد توازن سطوح توسعه و خدمات

اقدامات دولت در این دوره، بازتقسیم مستمر سیاسی فضا  همین دلیل، یکی ازبه. بوده است
هاي درازمدت و ها و برنامهاما این اقدامات بیش از طرح. و تبدیل روستاها به شهر بوده است

ریزي قرارگرفت و در فقدان بخشی نظام فضایی، تحت تأثیر رویکرد بودجهمدت تعادلمیان
رویی شهري در کشور و فضایی و پراکنده مدیریت یکپارچه، موجب افزایش تفرق سیاسی

 . شد
هاي رویی، ادغام سکونتگاهاین روند در شهرهاي بزرگ و متوسط، موجب پراکنده 

عنوان عبارتی دیگر، الحاق بهبه. ها به این شهرها شدروستایی پیرامون و سپس الحاق آن
هاي و ادغام سکونتگاهرویی شهر یک امر یا اقدام حقوقی، درپی فرایند گسترش و پراکنده

واقع در طی این روند، ادغام و الحاق از پیامدهاي به. داده استروستایی پیرامون به آن رخ
اما این روند در . شوندرویی شهرهاي بزرگ و متوسط محسوب میگسترش و پراکند

هاي روستایی که با این معنی که الحاق سکونتگاه شهرکوچک چمستان برعکس است؛ به
هاي خدماتی و پیشگیري از کردن ظرفیتتأسیس و گسترش شهر چمستان و فراهمهدف 

روي آن انجام پذیرفت، خود به عامل بنیادي مهاجرت، ساخت و سازهاي غیر مجاز و پراکنده
 . رویی این شهر تبدیل شده استاصلی گسترش افقی و پراکنده
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امل ساختاري و کارکردي عبارتی دیگر، این شهر از آغاز و بدون طی فرایند تکبه 
هاي گیري آن شهر، به هستهداراي پنج هستۀ روستایی بوده که هریک پس از الحاق و شکل

رو رشد و از این. اندرویی در پیرامون و فاصله بین خود تبدیل شدهجذب جمعیت و پراکنده
پراکنده) محوري و ( گسترش این شهر از زمان تأسیس تاکنون بصورت افقی گسستۀ

هاي روستایی الحاقی مذکور اي در امتداد محور ارتباطی شهرهاي نور و آمل و هستهشهخو
 . هم گسترش یافته استفوق به
رویی رشد مساحت شهر چمستان از پراکنده %62بر اساس نتایج تحلیل مدل هلدرن،  

از بین پانزده عامل مؤثر مورد مطالعه در . آن از رشد جمعیت ناشی شده است %38و 
بازي و سوداگري زمین، ساخت و سازهاي ارزان و غیر رویی شهر چمستان، بورساکندهپر

. اندرویی این شهر داشتهترین نقش را در پراکندهمجاز در حاشیه، بیشترین و گردشگري کم
رویی روستاهاي پیرامون این شهر ترین عامل پراکندهاین در حالی است که گردشگري مهم

 . است دهۀ اخیر بودهدر سه
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 منابع:
 . )، طرح جامع و تفصیلی شهر چمستان1395( اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران

ریزي و )، برنامۀ آمایش استان مازندران، بخش دوم: برنامه1392( استانداري مازندران 
انداز و طراحی سناریوي توسعۀ فضایی استان، شمارة سیاستگذاري، فصل ششم: تبیین چشم

 . سه نشریه:
ریزي و )، برنامۀ آمایش استان مازندران، بخش دوم: برنامه1393( استانداري مازندران

انداز و طراحی سناریوي توسعۀ فضایی استان، شماره سیاستگذاري، فصل ششم: تبیین چشم
 . نشریه: هفت

اي غرب رویی شهري و روستایی بخش جلگه)، بررسی پراکنده1395( نژاد، فتانهحبیب 
نامه کارشناسی ارشد، استاد آباد، پایاننمونه موردي: شهر چمستان و روستاي نعمت-درانمازن

راهنما: موسی کمانرودي کجوري، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، گروه جغرافیا و 
 . ریزي شهريبرنامه

 )، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر1385( نیا، حسن و موسوي، میرنجفحکمت
 . اي، چاپ اول، انتشارات علم نوینریزي شهري و ناحیهبرنامه

نقش شهرهاي )، 1389( حمیدرضا، دیوساالرو شهرام ، امیرانتخابی؛ اسداهللا، دیوساالر
رستاق)، دهستان ناتل ، مورد مطالعه: شهر چمستان( نروستاهاي پیراموة کوچک در توسع

 . 57-74: رة اولشمال دوم، ساي، مدیریت شهرت مطالعاة فصلنام
اي از رانت زمین شهري، فصلنامۀ اطالعات )، معرفی گونۀ تازه1382( دانا، فریبرزرئیس

 . 109-114سیاسی اقتصادي، سال اول، شمارة دوم: 
)، مطالعۀ استراتژي درازمدت طرح آمایش سرزمین، گزارش 1355( سازمان برنامه و بودجه 
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از نظر میزان دسترسی به خدمات  هاي شهريتحلیل فضایی و رتبه بندي هتل

 Network Analysisو  AHPبا استفاده از مدل  گردشگري

 هاي شهر شیراز)مطالعه موردي: هتل(

 2مرثی حسین کیو1،مسعود تقوایی دکتر 

 چکیده:
هاي شهري از نظر میزان دسترسی به خدمات مورد نیاز گردشگران سطح بندي هتل 

از جمله نیازهاي ضروري در راستاي بهبود خدمات گردشگري بخصوص در شهرهاي جاذب 
از اینرو در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از . باشدگردشگر می

ري اطالعات از منابع متعدد کتابخانه اي و اسنادي، کلیه هاي میدانی و گردآوپژوهش
هاي شهر شیراز خدمات و امکانات موجود و مورد نیاز گردشگران در محدوده عملکردي هتل

بنابراین ابتدا خدمات مورد نیاز گردشگران شناسایی و سپس با . شناسایی و ارزیابی شود
ه وزن دهی هر یک از خدمات پرداخته شد استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ب

، تعداد و نوع امکانات GISهاي تحلیل شبکه در محیط و در ادامه با استفاده از قابلیت
هاي دسترسی پانزده، سی، چهل و پنج و شصت دقیقه موجود در هر یک از محدوده

ج نشان نتای. ها تعیین گردیدها مشخص و میزان برخورداري هر یک از هتلدسترسی هتل
ها) که درصد مجموع هتل 5/57برابر ( هتل 19هتل مورد بررسی،  33که از میان  دهدمی

هاي فارس، سینا، داریوش، مهدي، آپادانا، نیایش، کوثر، ساسان، مالصدرا، صدرا، شامل هتل
باشد در رودکی، هدیش، شهرراز، آریوبرزن، پارسیان، کریم خان، پارسه، گلشن، حافظ می

ها) که شامل درصد مجموع هتل 12/12برابر ( هتل 4ار مطلوب قرار دارند، وضعیت بسی
 18/18برابر ( هتل 6هاي تاالر، آرین، پارس، ارگ در وضعیت مطلوب قرار دارند، هتل

هاي شایان، ستارگان، هما، آناهیتا، پرسپولیس، اطلس در وضعیت درصد) که شامل هتل
شود در درصد) که هتل سعدي را شامل می 03/3برابر ( متوسط قرار دارند، یک هتل

درصد  09/9برابر ( هتل شیراز، سرو شیراز و چمران 3وضعیت متوسط قرار دارند و تنها 
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وضعیت بسیار نامطلوب) از امکانات و ( ها) داراي کمترین میزان برخورداريمجموع هتل
 . باشدخدمات مورد نیاز گردشگران می

حلیل شبکه، خدمات گردشگري، سیستم اطالعات واژگان کلیدي: تحلیل فضایی، ت
 جغرافیایی، شیراز

 مقدمه و بیان مسئله:
یکی از . در طول دو دهه گذشته، تحوالت شدیدي در اقتصاد جهانی رخ داده است 

مهمترین و آشکارترین این تغییر و تحوالت، افزایش نرخ صرف منابع مالی براي بخش 
تی، صنعت گردشگري به علت ایفاي نقش اساسی در بین کلیه صنایع خدما. خدمات است

گردشگري یکی از رشد یافته ترین . باشددر اقتصاد ملی، یکی از حساس ترین صنایع می
صنایع نیمۀ دوم قرن بیستم بود و همواره به عنوان یک کلید براي رشد اقتصادي هم در 

 ,Fontand Ahjem( کشورهاي توسعه یافته و هم در حال توسعه استفاده شده است
هاي اقتصادي که در این مدت داشته است اما با وجود شوكصنعت گردشگری. (1999:63

میلیون نفر  25به طوري که میزان گردشگران از . داري رشدي تقریباً بدون وقفه بوده است
 1087و  1995میلیون در سال  528، 1980میلیون در سال  278به  1950در سال 

هایی که توسط سازمان جهانی طبق پیش بینی. رسیده است 2013میلیون نفر در سال 
درصد رشد  3/3ساالنه  2030گردشگري انجام شده، صنعت جهانی گردشگري تا سال 

 WTTC statistics( میلیارد نفر خواهد رسید 8/1به  2030خواهد داشت و تا سال 
,2012:10( . 

اه براي اعتالي فرهنگ، هم اکنون بسیاري از کشورهاي جهان گردشگري را بهترین ر 
دانند و به همین ایجاد تفاهم بین المللی و دست یابی به درآمدهاي سرشار اقتصادي می

یکی از . )1:1391تقدیسی و همکاران، ( گیردعلت مورد توجه خاص کشورها قرار می
. باشدمهمترین عناصر توسعه گردشگري، واحدهاي اقامتی مسافرین و گردشگران می

امتی جزئی از نیازهاي ثانویه بخش گردشگري است که هر شهر و مکان تاسیسات اق
رسند و توریستی به آن نیاز دارد و باید پاسخگوي تقاضاي مسافرانی باشد که به محل می

 . ها و نیازهاي آنها را با کیفیت مناسب فراهم آورندخواسته
از اهمیت بسیاري هاي روزانه در شهر مراکز اقامتی به عنوان مبدا و مقصد گردش 

برخوردار است و نحوه قرارگیري مراکز اقامتی در فضاي شهر بسته به پراکنش و توزیع 
تواند کاهش و یا افزایش فضاي خدماتی و تغییر الگوي رفتاري گردشگران را فضایی آنها، می
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هاي به طوري که هرچه فاصله مراکز اقامتی از مرکز شهر و جاذبه. به همراه داشته باشد
وارثی و رضائی، ( یابدگردشگري بیشتر باشد، هزینه پرداختی گردشگران افزایش می

2:1391( . 
شهر شیراز، مهد فرهنگ و تمدن ازجمله مناطق بسیار پر جاذبه گردشگري کشور  

، به گونه اي که از کندمیشود و همه ساله گردشگران بسیاري را به خود جذب محسوب می
شایان . باشدگردشگران خارجی در کشور، سه روز سهم شیراز میهفت تا یازده روز اقامت 

هاي این شهر ها و اقامتگاهذکر است که اقامت گردشگر داخلی و خارجی عموماً در هتل
از آنجا که اقامت گردشگر داخلی و یا خارجی در . )2:1393قاسمی و همکاران، ( است
ها نسبت به یت قرار گیري هتلها و موقعهاي شهر نیازمند تحلیل دقیق دسترسیهتل

باشد، بنابراین بررسی پراکنش فضایی ها، امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران میجاذبه
ها و خدمات مورد نیاز گردشگران به عنوان مساله اي مهم ها و همچنین موقعیت جاذبههتل

 . شوددر بخش خدمات رسانی گردشگري محسوب می
اي شهر شیراز نشان دهنده تمرکز عمده آنها در بخش هبررسی تحلیل فضایی هتل

بخش مرکزي شهر شیراز همانند بخش مرکزي سایر شهرهاي تاریخی، . باشدمرکزي شهر می
ها در مرکز شهر، باشد و استقرار متمرکز هتلمی. . . داراي مشکالتی ازجمله ترافیک، شلوغی و 

هاي و همچنین دسترسی مناسب به جاذبهدسترسی به امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران 
بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن شده . گردشگري را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است

هاي هاي موجود در مجاورت هتلاست تا ابتدا ضمن تحلیل فضایی امکانات، خدمات و جاذبه
گردشگران، به تحلیل و شهر شیراز و شناسایی و اولویت بندي امکانات و خدمات مورد نیاز 

ها هاي شهر شیراز از نظر میزان دسترسی به جاذبهها پرداخته و وضعیت هتلارزیابی کلیه هتل
 . و امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران مورد ارزیابی قرار گیرد

 پیشینه پژوهش:
هاي شهري و سایر امکانات و خدمات گردشگري، چندین در زمینه مکان یابی هتل 

 وهش در سطوح ملی و بین المللی به شرح زیر تدوین یافته است:پژ
- Fadlalla & Elsheikh 2017 در پژوهشی با عنوان تصمیم گیري چند معیاره :

هاي تصمیم هاي سیستم اطالات جغرافیایی و روشدر مکان یابی هتل با استفاده از قابلیت
رودخانه و راه ارتباطی و مناطق  گیري چندمعیاره با وزن دهی به چهار معیار شیب زمین،

 . مسکونی به مکان یابی هتل در محدوده مورد مطالعه پرداخته اند
-Guneri et al (2015هاي تصمیم گیري چندمعیاره هاي مدل): به بررسی قابلیت
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مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس در تحلیل معیارهاي متعدد و مبهم در 
گیرند که پردازد و نتیجه میي بهترین هتل در شهر موگال ترکیه میخصوص تصمیم گیر

تواند هاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي و تاپسیس میاستفاده تلفیقی از تکنیک
 . بهترین راه حل تصمیم گیري در خصوص حل مشکل مکان یابی هتل در موارد مشابه باشد

ان تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز ): در پژوهشی با عنو1391( وارثی و رضایی -
هاي هاي شهر شیراز، با استفاده از قابلیتاقامتگاهی در شهرهاي تاریخی، مطالعه موردي: هتل

 . هاي جدید در سطح شهر شیراز پرداخته اندسیستم اطالعات جغرافیایی به مکان یابی هتل
ي گردشگري شهر )، در پژوهشی با عنوان برنامه ریز1392( تقوایی و همکاران -

در  ICT دهند که دسترسی به امکاناتشیراز با تأکید بر فناوري اطالعات نشان می
هاي گردشگري شهر ها و معرفی جاذبههاي گردشگري در میزان رضایت از جاذبهمکان

. شیراز نقش داشته و فناوري اطالعات در جذب گردشگر و نحوه اقامت آن تأثیر دارد
گیرند که شهر شیراز صت، ضعف و تهدیدها را شناسایی و نتیجه میهمچنین نقاط قوت، فر

 . داراي نقاط ضعف و آسیب پذیري باالیی است
)، در پژوهشی با عنوان تحلیل کیفی و مکانی مراکز 1393( قاسمی و همکاران -

هاي ها)، با انجام پژوهشبا تاکید بر هتل( اقامتی شهر شیراز جهت توسعه گردشگري
به تعداد  1390هاي شهر شیراز در تیرماه گردشگران اقامت داده شده در هتلمیدانی از 

ها) هتل( که بهبود کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتیاند نفر، به این نتیجه رسیده 250
 . شودباعث جذب و توسعه گردشگري در شهر شیراز می

ي مذهبی در )، به بررسی رضایتمندي خدمات گردشگر1394( سلطانی و شریف -
هاي کتبی و تحلیل اطالعات با استفاده از حرم شاهچراغ شیراز از طریق توزیع پرسشنامه

که در شـرایط کنونی میـزان اند و به این نتیجه رسیدهاند هاي آماري پرداختهآزمون
رضایتمندي هم براي زائران بومی و هم غیربومی باالتر از حد متوسط گزارش شده و نشان 

 . که رضایتمندي تابعی از شرایط اجتماعی اقتصادي گردشگران بوده استد انداده
): در پژوهشی به تدوین و اولویت بندي راهبردهاي توسعه 1395( گوردزيتقوایی و  -

و با استفاده از رویکردي تلفیقی از اند گردشگري پزشکی درکالنشهر شیراز پرداخته
ـیط فـازي نظیـر دیمتـل فازي، فرایند هاي تصـمیم گیـري چنـدمعیاره در محتکنیک

تحلیل شبکه اي فازي، فرایند تحلیل سلسله مراتبـی و بـا تلفیـق آنهـا در مدل 
، به تدوین و اولویت بندي راهبردهاي توسعه گردشگري پزشکی در SWOTاستراتژیک



 543بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد /  

 

ولویت بـه عنوان ا که اسـتراتژي تهـاجمیاند و نتیجه گرفتهاند کالنشهر شیراز پرداخته
 . باشدنخست توسعه گردشگري پزشکی کالنشهر شیراز می

معیارهاي انتخاب هتل از ): در پژوهشی با عنوان 1395( جاودان و فتحی زاده -
نفر از گردشگران  200ران میزان با استفاده از فرمول کوک دیدگاه گردشگران شهر مشهد

و به این نتیجه اند مورد بررسی قرار داده 1393ساکن در هتل شهر مشهد را در مرداد ماه 
که کیفیت خدمات هتل، موقعیت جغرافیایی و مکانی هتل، امکانات هتل، هزینه و اند رسیده

امل انتخاب قیمت هتل و همچنین تصویر عمومی و شهرت هتل به ترتیب از مهمترین عو
 . باشندهتل می

در Network Analysisشده بهره گیري از ابزار  برتري پژوهش حاضر بر موارد یاد 
هاي شهر شیراز و تحلیل تعداد، نوع و به منظور تعیین شعاع خدماتی هتل GISمحیط 

ها هاي دسترسی زمانی به هتلارزش امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران در شعاع
 . باشدمی

 محدوده مورد مطالعه:
دقیقه  36درجه و  29دقیقه طول شرقی و  32درجه و  52شهر شیراز در موقعیت  

حاجی نژاد و همکاران، ( کیلومتري تهران قرار دارد 919عرض شمالی و در فاصله 
هاي سفیددار و از جنوب غربی هاي بمو، از غرب به کوه) که از شمال به رشته کوه75:1389

مهندسین مشاور نقش جهان پارس، ( شودقی به جلگه شیراز محدود میو شمال شر
8:1370( . 

 
): موقعیت محدوده مورد مطالعه1(شکل   

 

http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=275784
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=275784
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=275784
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هاي شهر شیراز پرداخته شده است که مشخصات در پژوهش حاضر به تحلیل هتل
 . ) آورده شده است1(آنها در جدول 

هاي شهر شیراز): مشخصات هتل1(جدول   
 آدرس درجه نام هتل آدرس درجه نام هتل

 خیابان حائري سه ستاره مالصدرا خیابان مشکین فام پنج ستاره هما
 خیابان رودکی سه ستاره هدیش دروازه قرآن پنج ستاره شیراز
 خیابان فردوسی دو ستاره آرین خان زندخیابان کریم پنج ستاره پارس
 ولیعصر میدان دو ستاره آناهیتا بلوار چمران پنج ستاره چمران

 خیابان فردوسی دو ستاره حافظ چهار راه حافظ پنج ستاره پرسپولیس
 خیابان انوري دو ستاره داریوش خیابان زند چهار ستاره پارسه

 خیابان انوري دو ستاره ساسان خیابان رودکی چهار ستاره شهر راز
 میدان اطلسی دو ستاره سرو شیراز خیابان حافظ چهار ستاره سعدي
 خیابان پیروزي دو ستاره سینا بلوار آزادي چهار ستاره نستارگا

 خیابان لطفعلی خان زند دو ستاره شایان خیابان رودکی چهار ستاره آریو برزن

 خیابان رودکی دو ستاره صدرا خیابان زند سه ستاره آپادانا
 خیابان انوري دو ستاره مهدي خیابان تختی سه ستاره ارگ

 سه راه نمازي دو ستاره نیایش طلسیمیدان ا سه ستاره اطلس
 بلوار کریم خان زند دو ستاره کوثر خیابان فردوسی سه ستاره تاالر

 خیابان پیروزي یک ستاره فارس خان زندبلوار کریم سه ستاره رودکی
 خیابان لطفعلی خان  یک ستاره گلشن خیابان رودکی سه ستاره کریمخان
 - - - خیابان رودکی سه ستاره پارسیان

 http://www. shirazhotels. orgمنبع: 
 

 مبانی نظري پژوهش:
هاي است که انسان اي از فعالیتتحلیل فضایی، تحلیل مکانی مجموعهتحلیل فضایی:

اي از روابط بین انسان، این تحلیل مجموعه. دهددر طبیعت، در یک دوره خاص انجام می
 . )53: 1376معصومی اشکوري، ( محیط، فعالیت و زمان است 

در هتل . هاي متعددي برخوردارندها مهمانسراهایی هستند که از تعداد اتاقهتلهتل:
به غیر از تامین امکانات خواب، خدمات گسترده و متنوع دیگري ازجمله تریا، استخر، سالن 

در ضمن براي استفاده . هاي تهیه سوغات تدارك دیده شده استبدنسازي و فروشگاه
هایی براي برگزاري سمینار، ت ایجاد شده و جلب مشتریان خاص، سالنصحیح از امکانا

. )101:1384رنجبریان و زاهدي، ( هاي مختلف پیش بینی شده استسخنرانی و جشن
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هاي بسیار پویاي صنعت امروزه صنعت هتلداري به همراه تامین غذا، یکی از بخش
تواند در رشد و تلداري میصنعت ه. )158:1388پورسلیمانی، ( شودگردشگري محسوب می

 . )1:1387ختایی و دیگران، ( توسعه صنعت گردشگري یک کشور نقش بسزایی داشته باشد
معموالً عنصر اصلی است، در نتیجه در مرکز دایره  مکان یا موقعیت مکانی هتل:

. کندمیمفهوم بازار واقع شده است که بازدید کننده هنگام انتخاب یک هتل به آن توجه 
به عنوان مثال در . دهدمین، هتل را از نظر جغرافیایی در یک وضعیت خاص قرار مکا

مکانی که هتل در آن واقع شده است، نشان دهنده . نزدیکی یک شهر با روستاي خاص
هاي پیرامون و عوامل دیگري است که موقع انتخاب یک دسترسی و راحتی مکان، جذایت

 . )67:1395جاودان و فتحی زاده، ( شودیهتل در نظر بازدید کننده جذاب دیده م
به وسیله  1971فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سال  مدل تحلیل سلسله مراتبی:

ساعتی به عنوان یک ابزار آنالیز گسترده براي مدل سازي مسائل بدون ساختاري در 
 خصوص موضوعات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و علوم مدیریتی مطرح و بر پایه مقایسه

فرآیند . Son yu) ،(2002:1970 هاي دسته اي از موضوعات پایه گذاري شدزوجی ارزش
هاي مختلف را با هم ادغام تحلیل سلسله مراتبی معیارهاي متفاوت و با اندازه و ارزش

ها نسبت به اش این است که در داوري بر مقایسه دو به دویی سنجهو ویژگی اصلی کندمی
این مدل قضاوت را آسان و دقت محاسبات .  (E. W. T. Ngai, 2003) هم استوار است

همچنین یکی از مزایاي باالي این روش، . )137:1392تقوایی و کیومرثی، ( را باال می برد
ها به وجود محاسبه نرخ سازگاري بوده که با مشخص شدن آن امکان تجدید نظر در قضاوت

 شکل به را مسأله کردن فرموله کانام تکنیک این. )72: 1389عظیمی حسینی، ( می آید
 و کمی مختلف درنظرگرفتن معیارهاي امکان همچنین و کندمی فراهم سلسله مراتبی

 . )63:1389غفاري و همکاران، ( دارد مسأله در را کیفی
کیفیت هرچیزي بخشی از سرشت آن است و طبیعتاً جرئی از آن کیفیت خدمات:

از دید کیفیت سیستم . کیفیت دشوار و مبهم است توصیف دقیقی از واژه. گرددمحسوب می
هایی که برطرف کننده نیازهاي مشتریان باشد، محصول با کیفیت به کلیه ویژگی 2000

تعریف و سنجش کیفیت کاالهایی که داراي ماهیت فیزیکی هستند، مشکل نیست و . است
اما . ین و ارزیابی نمودتوان با تعیین استانداردهاي کمی براي آنها، کیفیت آنها را تعیمی

مطرح کردن کیفیت در بخش خدمات کاري بس دشوار است و این دشواري ناشی از 
 ها عبارتند از:این ویژگی. هاي خاص خدمات استویژگی
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 . الف: خدمت فعالیتی نامحسوس و غیرقابل رویت است
 . ب: خدمت تفکیک ناپذیر است، بدین معنی که ارائه دهنده آن جدانشدنی است

پ: خدمت تغییر پذیر است، یعنی تحت استانداردهاي گسترده در نمی آید و حتی 
 . دهدمییک فرد در دو زمان متفاوت خدمات خود را متفاوت ارائه 

رسند و امکان ت: خدمت فناپذیر است، یعنی به محض ارائه شدن به مصرف می
 . )kotler,1994 : 78( ذخیره آنها براي مصارف بعدي وجود ندارد

خدمات گردشگري کاالیی است که کیفیت آن بستگی  کیفیت خدمات گردشگري:
هاي مرتبط با این نوع از خدمات دانسته هاي ذاتی فعالیتهایی دارد که ویژگیبه جنبه

برخی از محققان . دهدمیهایی که از ورود گردشگران تا خروج آنها رخ فعالیت. شودمی
در جلب رضایت گردشگر، محصول کیفیت ادارك معتقدند، کیفیت خدمات عنصر حیاتی 

 -Martin( باشدشده از سرعت عمل در خدمت و کارایی برنامه ریزي در این زمینه می
Cejas, 2006 :784( . ماهیت خدمات گردشگري بیشتر در تامین خدمات مطلوب به

طرف توانند نیازهاي ریشه دار خود را بر عنوان عناصري که از طریق آن گردشگران می
باتوجه به اهمیت مقوله رضایتمندي در بخش گردشگري، . شودسازند پایه گذاري می

مدیران باید تالش خود را جهت بهبود کیفیت خدمات و ارتقاي سطح رضایت گردشگران 
برد و تمایل آنها را انجام دهند، با این اعتقاد که این تالش وفاداري بازدیدکنندگان را باال می

خسرو بیگی برچلویی و همکاران، ( کندمیاره به مقصد مورد نظر تقویت جهت بازگشت دوب
8:1392( . 

در فرهنگ جهانگردي مجموعه تأسیسات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل، اقامت،  
پذیرائی، تفریح و خـدمات جنبی مربوط به گردشگري را تسهیالت و خدمات گردشگري می 

هاي گردشگري، ها، اردوگاهها و مهمانخانهـد از: هتلتأسیسات اقامتی عمدتاً عبارتن. نامند
ها و هاي اغذیه فروشی، کافهها، دکهها و تأسیسات پذیرایی نیز از رستورانها و متلپانسیون

ها، تأسیسات تفریحی عبارتند از پارك. ها تشکیل می شودها و نظایر اینقهوه خانه
در کنار این تأسیسات یک . و نظایر آنها هاهاي ورزشی، کلوپاسـتخرهاي شـنا، پیـست

هاي خدماتی وجود دارنـد کـه غیـر مـستقیم در خدمت جهانگردي قرار می سلسله فعالیت
هاي اتومبیل، فرودگـاه، راه هاي بنزین، تعمیرگاهاین خدمات عمدتاً عبارتند از: پمپ. گیرند

هاي ایمنی و ، مرکز مراقبتهاي مسافرتیها، آژانسهاي مسافربري، بانکآهن، ترمینال
 . بـسیاري دیگـر از خـدمات جنبـی مورد نیاز
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الزم به ذکراست که براي ارائه تسهیالت و خدمات گردشگري مطلوب باید ابتدا  
ها بخش عمده اي از این رکن را تـشکیل هایی تأمین شود و در واقع زیرساختزیرساخت

یی)، آب آشامیدنی و تأسیسات فاضالب، زمینی، هوایی، دریا( هادسترسی. مـی دهنـد
سیستم مخابرات، ( هاي پزشکی، تأمین انواع انرژي، و ارتباطاتخدمات بهداشتی و فوریت

ها قـرار مـی گیـرد و ایـن عوامـل در توسعه گردشگري پست، اینترنت) در حوزه زیرساخت
در یک منطقه شرط هاي گردشگري بنابراین وجود جاذبه. نقش بسیار کلیدي ایفا می کنند

شرط کافی آن وجود . هاي مربوط به آن مـی باشـد، امـا کـافی نیستالزم براي فعالیت
هاي تأسیسات و خدمات رفاهی و همچنین وجود سیـستم حمـل و نقـل و شـبکه راه

 95آقاجانی، ( استاندارد است که بتواند نیازهاي مسافران را در حد مطلوب برآورده سازد
:1383( . 

 جزیه و تحلیل:ت
 کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در وزن دهی به معیارها و زیر معیارها

اصوالً فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور وزن دهی به معیارها و زیر معیارها سه  
سطح اول بیان کننده هدف و موضوع مورد مطالعه است که در . شودسطح را شامل می

هاي مناسب ایجاد پارك در محدوده عنوان شناسایی پهنه پژوهش حاضر این سطح به
 . شودقانونی شهر آباده شناخته می

در سطح دوم با مقایسه دو به دو و با توجه به هدف، به هر یک از معیارهاي موجود 
مورد از الیه اطالعاتی  11در پژوهش حاضر معیارهاي مورد بررسی . گرددوزنی منظور می

شوند که با مقایسه دو به دو، ر نیاز گردشگران شهر شیراز را شامل میخدمات و امکانات مو
گیرند به معنی برتري فوق العاده را در بر می 9به معنی اهمیت یکسان و  1دامنه وزنی از 

 . ) نشان داده شده است2(که در قالب جدول 
 که معیارهاي موقعیت دهدمینتایج حاصل از مقایسه دو به دو معیارها نشان 

و  268/0هاي گردشگري و مراکز تفریحی شهر شیراز به ترتیب با کسب امتیاز جاذبه
این معیارها . باشدامتیاز، مهمترین نوع امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران می 220/0

هایی مانند مراکز تاریخی، گردشگري، مذهبی، رستوران، هتل، فرهنگسراها، بازار جاذبه
 . شودشامل میرا ... صنایع دستی و 
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): ماتریس مقایسه دو به دو معیارها2(جدول   
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 معیار
 
 

 معیار
 آموزشی 1 3 7 2 3 6 5/0 5 5 33/0 5 151/0
056/0 3 2/0 3 3 2/0 4 5/0 33/0 25/0 1 33/

0 
 درمانی

027/0 33/0 11/0 33/0 5/0 12/0 5/0 2/0 16/0 1 4 14/
0 

فرهنگی 
 مذهبی

حمل و  5/0 3 6 1 2 4 33/0 4 3 33/0 3 102/0
 نقل

083/0 3 25/0 3 4 33/0 4 1 5/0 5 2 33/
0 

خدمات 
 عمومی

023/0 33/0 12/0 33/0 5/0 14/0 1 25/0 25/0 2 25/
0 

14/
0 

 ادارات

 تفریحی 2 4 8 3 3 7 1 7 8 5/0 8 220/0
029/0 5/0 14/0 5/0 1 14/0 2 25/0 25/0 2 33/

0 
 ورزشی 2/0

040/0 25/0 2/0 1 2 12/0 3 33/0 33/0 3 33/
0 

 تجاري 2/0

 گردشگري 3 4 9 3 4 8 2 7 2 1 2/0 268/0
049/0 1 2 4 2 12/0 3 33/0 33/0 3 33/

0 
 بهزیستی 2/0

CR=08/0 
 

هاي دسترسی به امکانات و خدمات مورد نیاز در ش حاضر شعاعاز آنجا که در پژوه
هاي شهر شیراز با استفاده فاصله زمانی پانزده، سی، چهل و پنج و شصت دقیقه اي از هتل

از مدل تحلیل شبکه در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ترسیم گردیده است، سعی بر 
هاي و به دو سلسله مراتبی حوزههاي مقایسه دآن شده است تا با استفاده از مزیت

ها و امکانات موجود ها و میزان تاثیر گذاري جاذبهدسترسی، وزن هر یک از محدوده
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 . شناسایی گردد
هاي دسترسی خدماتی): ماتریس مقایسه دو به دو شعاع3(جدول   

 0-15 15-30 30-45 45-60 وزن
 فاصله زمانی

 فاصله زمانی
565/0 9 7 5 1 15-0 
262/0 7 5 1 2/0 30-15 
118/0 3 1 2/0 14/0 45-30 
055/0 1 33/0 14/0 11/0 60-45 

CR=04/0 
 
سطح سوم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به معناي وزن دهی به زیرمعیارهاي هر  

شود که براي هر کدام از معیارها ماتریسی جداگانه اي تدوین و با مقایسه دو معیار تعبیر می
 . مانند سطح دوم فرآیند منظور شده است 9تا  1دامنه وزنی از  به دو زیر معیارها،

در مرحله آخر استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در پژوهش حاضر، به منظور  
کسب وزن نهایی هر یک از زیر معیارها، وزن کسب شده توسط زیر معیارهاي هر معیار در 

) 3(نهایی هر زیر معیار به شرح جدول وزن بدست آمده همان معیار ضرب و در نهایت وزن 
 . به دست آمده است
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): وزن نهایی زیر معیارها4(جدول   
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 ها و امکانات و خدمات موجودتحلیل شعاع دسترسی هتل
هاي شهر شیراز و قرارگیري آنها نسبت به امکانات و خدمات پراکندگی فضایی هتل 

هاي گردشگري سبب شده است تا در این مرحله از گردشگران و موقعیت جاذبه مورد نیاز
هاي شهر شیراز در چهار محدوده زمانی پانزده، پژوهش ابتدا شعاع دسترسی زمانی هتل

ها با استفاده از ابزار سی، چهل و پنج و شصت دقیقه اي دسترسی براي تک تک هتل
Network Analysis هاي موجود در هر انات، خدمات و جاذبهترسیم شود و کلیه امک
در ادامه به دلیل پرهیز از تکرار و طوالنی شدن مطالب، . )2شکل ( محدوده مشخص گردد

 . هاي خدماتی هتل گلشن به عنوان نمونه ارائه شده استتنها شعاع
بررسی . خیابان لطفعلی خان در مرکز شهر شیراز قرار گرفته استهتل گلشن در  

که از  دهدمیخدمات موجود در محدوده پانزده دقیقه اي هتل مذکور نشان امکانات و 
مورد آنها در این محدوده قرار  198مورد امکانات و خدمات گردشگري،  11636مجموع 

نوع در این محدوده قرار  49نوع امکانات و خدمات،  113همچنین از مجموع . گرفته است
ضرب آن در وزن محدوده دسترسی پانزده دقیقه  دارد که جمع امتیاز هر یک از امکانات و

 . امتیاز بدست آمده است 269/1اي، مجموعاً وزن نهایی امکانات و خدمات این محدوده 

 
ها و امکانات موجود در محدوده دسترسی پانزده دقیقه اي): جاذبه2(شکل   

 

مورد  61163که از مجموع باشد شعاع سی دقیقه اي هتل گلشن نیز بیانگر این می 
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نوع امکانات و  113مورد و همچنین از مجموع  926کلیه امکانات و خدمات گردشگري، 
نوع در این محدوده قرار دارد که جمع امتیاز هر یک از امکانات و ضرب آن در  81خدمات، 

امتیاز  172/2وزن محدوده دسترسی، مجموعاً وزن نهایی امکانات و خدمات این محدوده 
ها را نشان ش قابل توجهی هم در تعداد و هم در نوع امکانات و جاذبهباشد که افزایمی
) شعاع دسترسی سی دقیقه اي هتل گلشن شیراز را به همراه توزیع 3(شکل . دهدمی

 . دهدمیهاي موجود نشان فضایی امکانات، خدمات و جاذبه

 
ها و امکانات موجود در محدوده دسترسی سی دقیقه اي): جاذبه3(شکل   

 

امکانات، خدمات و شعاع چهل و پنج و شصت دقیقه اي محدوده دسترسی به  
) نشان داده 5( ) و4(هاي هاي گردشگري هتل گلشن شیراز همان گونه که در شکلجاذبه

هاي مورد نیاز گردشگران در شده است، بیانگر افزایش تعداد و نوع امکانات، خدمات و جاذبه
هاي دسترسی نیز به وع امتیازات هر یک از محدودهمجم. باشدهاي دسترسی میمحدوده
نیز براي محدوده شصت  24/1امتیاز براي محدوده چهل و پنج دقیقه اي و  74/1صورت 

باشد که هرچه فاصله از هتل بیشتر باشد و بیانگر این موضوع میدقیقه اي دسترسی می
وع امکانات، خدمات و شود به دلیل کاهش وزن محدوده، علی رغم افزایش تعداد و تنمی

 . ها با کاهش روبرو شده استها، میزان وزن نهایی محدودهجاذبه
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ها و امکانات موجود در محدوده دسترسی چهل و پنج دقیقه اي): جاذبه4(شکل   

 
ها و امکانات موجود در محدوده دسترسی شصت دقیقه اي): جاذبه5(شکل   

هاي شهر شیراز در جدول مربوط به هتلهاي دسترسی وزن نهایی هر یک از محدوده 
توان روند افزایش و یا کاهش امتیازات مربوط به هر در این جدول می. ) آورده شده است5(

) 6(به عنوان نمونه روند امتیازات هتل گلشن در قالب شکل . ها را تحلیل نمودمحدوده هتل
محدوده شصت دقیقه  که محدوده اول امتیازي در حد دهدمیآورده شده است که نشان 

اي دسترسی بدست آورده است و پس از آن محدوده زمانی سی دقیقه دسترسی، با افزایش 
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هاي دسترسی چهل و پنج و شصت امتیاز روبرو بوده است که پس از آن امتیاز محدوده
این امر نشان دهنده پراکندگی بیشتر امکانات، خدمات و . دقیقه با کاهش روبرو بوده است

بدین معنی که . باشدها با وزن و امتیاز بیشتر در محدوده دوم دسترسی هتل میجاذبه
توانند در شعاع سی دقیقه اي دسترسی امکانات و خدمات مورد نیاز خود را گردشگران می

تواند کمک بسزایی به ها بدست آورند و این امر میمطلوبتر و مناسب تر از سایر محدوده
 . ریزي و مدیرت خدمات گردشگري محسوب شودنامهمتولیان امر در راستاي بر

 
هاي دسترسی هتل گلشن): روند تغییرات امتیازات بدست آمده در محدوده6(شکل   

 
هاي دسترسی): وزن نهایی هر یک از محدوده5(جدول   

 نام هتل
 شعاع زمانی دسترسی

 نام هتل دقیقه)(
 شعاع زمانی دسترسی

 دقیقه)(
15 30 45 60 15 30 45 60 

13 44/0 هما
2

/1 

54
7

/1 

18
5

/1 

78 مالصدرا
3

/0 

36
8

/2 

17
7

/2 

50
6

/1 

29 شیراز
2

/0 

56
7

/0 

50
6

/0 

46/0 

41 هدیش
6

/1 

96
5

/1 

09
4

/2 

11
9

/1 

28 پارس
6

/1 

71
3

/1 

55
2

/1 

10
1

/1 

64 آرین
7

/0 

89
5

/1 

81
6

/1 

37
8

/1 

04 چمران
7

/0 

06
4

/0 

15
6

/0 

17
7

/0 

65 آناهیتا
1

/0 

94
3

/0 

24
2

/1 

02
8

/1 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  556

 

 نام هتل
 شعاع زمانی دسترسی

 نام هتل دقیقه)(
 شعاع زمانی دسترسی

 دقیقه)(
15 30 45 60 15 30 45 60 

81 پرسپولیس
7

/0 

05
8

/1 

01
8

/1 

88
1

/0 

05 حافظ
9

/1 

05/2 78
7

/1 

31
4

/1 

28 پارسه
9

/1 

09
2

/2 

83
9

/1 

29
9

/1 

85 داریوش
4

/1 

49
1

/2 

18
1

/2 

51
3

/1 

15 شهر راز
5

/1 

07
3

/2 

94
5

/1 

40
7

/1 
 48/1 ساسان

32
6

/2 

17
1

/2 

01
2

/1 

87 76/0 سعدي
2

/0 

73
2

/0 

74
6

/0 
31 26/0 سرو شیراز

7
/0 

27
4

/0 

16
6

/0 

70 ستارگان
6

/0 

38
6

/1 

48
4

/1 

16
1

/1 

11 سینا
3

/2 

43
5

/2 

02
5

/2 

45
7

/1 

18 آریو برزن
9

/1 

07/2 

9/1 40
3

/1 

55 86/0 شایان
5

/1 

48
4

/1 

07
8

/1 

36 آپادانا
8

/1 

42/2 24
1

/2 

49
4

/1 

18 صدرا
9

/1 

13
6

/2 

97
8

/1 

42
3

/1 

63 ارگ
2

/0 

64
2

/1 

71/1 

18
6

/1 

50 مهدي
6

/1 

42
3

/2 

24
8

/2 

49
3

/1 

67 اطلس
5

/0 

05
3

/1 

02
9

/1 

86
6

/0 

59 شنیای
8

/1 

39
6

/2 

01
7

/2 

45
6

/1 

75 تاالر
6

/0 

92
6

/1 

78
7

/1 

34
5

/1 

44 کوثر
4

/1 

14
4

/2 

28
3

/2 

45
2

/1 

14 رودکی
4

/1 

12
1

/2 

96
6

/1 

42
2

/1 

11 فارس
5

/2 

56
6

/2 

09
4

/2 

49
4

/1 

12 کریمخان
8

/1 

06
5

/2 

28
3

/2 

45
2

/1 

26 گلشن
9

/1 

17
2

/2 

74/1 24
1

/1 
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 نام هتل
 شعاع زمانی دسترسی

 نام هتل دقیقه)(
 شعاع زمانی دسترسی

 دقیقه)(
15 30 45 60 15 30 45 60 

10 پارسیان
5

/1 

07
1

/2 

93
2

/1 

42
3

/1 

04 حداقل
7

/0 

06
4

/0 

15
6

/0 

16
6

/0 

11 حداکثر - - - - -
5

/2 

56
6

/2 

28
3

/2 

51
3

/1 

 
 جمع بندي و نتیجه گیري:

هاي شهر شیراز از امکانات و خدمات پیرامون شناسایی میزان برخورداري هتل 
. باشدهاي دسترسی آنها مینیازمند تحلیل دقیق کلیه امکانات و خدمات موجود در محدوده

هاي مورد ر ابتدا سعی بر آن شد تا امکانات، خدمات و جاذبهبنابراین در پژوهش حاضر د
مورد امکانات، خدمات و  11636نیاز گردشگران شهر شیراز شناسایی شود که در این راستا 

از آنجا که . نوع امکانات مورد استفاده قرار گرفت 113ها موجود سطح شهر در قالب جاذبه
ه یک میزان مورد نیاز گردشگران نمی باشند، ها بکلیه انواع امکانات، خدمات و جاذبه

هاي فرآیند عامل، با استفاده از قابلیت 11بنابراین سعی بر آن شد تا با دسته بندي آنها در 
در . تحلیل سلسله مراتبی، وزن نهایی هر یک از انواع امکانات و خدمات مورد نیاز بدست آید

هاي شهري، دامنه دسترسی شبکه ز هتلادامه به منظور تعیین میزان برخورداري هر یک ا
براي . ترسیم گردید GISدر محیط  Network Analysisارتباطی شهر شیراز در قالب 

 33ها براي این منظور فاصله زمانی پانزده، سی، چهل و پنج و شصت دقیقه اي دسترسی
یایی، هاي سیستم اطالعات جغرافمورد هتل شهري شیراز ترسیم و با استفاده از قابلیت

 . ها شناسایی گردیدهاي پاركتعداد و نوع امکانات و خدمات موجود در هریک از محدوده
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ها): مجموع امتیازات نهایی بدست آمده براي هر یک از هتل7(شکل   

مورد هتل مورد بررسی،  33که از بین  دهدمینتایج حاصل از پژوهش نشان  
ا، نیایش، کوثر، ساسان، مالصدرا، صدرا، هاي فارس، سینا، داریوش، مهدي، آپادانهتل

رودکی، هدیش، شهرراز، آریوبرزن، پارسیان، کریم خان، پارسه، گلشن، حافظ داراي میزان 
هاي شیراز، سرو شیراز و چمران نیز با کسب کمترین باشند و هتلبرخورداري باالیی می

 . شوندهاي شهر شیراز محسوب میامتیاز کم برخوردارترین هتل
هاي شهر شیراز): رتبه بندي نهایی میزان برخورداري هتل6(ول جد  
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 پدیدارشناسی نظام مدیریت روستایی در بستر تاریخی

 شهرستان طالقان)( العه: روستاي بزجمط مورد

 3محمد رمضان جورنبیان 2،معصومه رفیعی 1،فرهاد عزیزپور دکتر 

 چکیده
هاي نظري مرتبط با حوزه مدیریت روستایی به مثابه موضوعی میان در بررسی دیدگاه

هاي زیادي را پشت نظام همواره فراز و نشیبهاي و چالشکه این  دهدمیرشته اي نشان 
نظام مدیریت روستایی در ایران علیرغم طی نمودن روند تحولی اساسی و . اشته استسر گذ

این مقاله با هدف . طوالنی نتوانسته مسایل کلیدي را در روستاهاي کشور حل نماید
ها و فرآیندهاي حاکم بر مدیریت نوین روستایی در پدیدارشناسی و تفسیر محتوایی جریان

رعیتی) بدنبال پاسخ به این سوال است؛ که معنا، ساختار  -ب نظام اربا( مقابل مدیریت کهن
این مقاله به و تجربه زیسته از پدیده مدیریت نوین روستایی براي روستاییان چیست؟ 

ها و براي گزینش نمونه. صورت پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی انجام شده است
ي هدفمند یا معیار محور استفاده تجربه زیسته) از روش نمونه گیر( واحدهاي مورد نظر

این . شده است؛ همچنین اطالعات بدست آمده با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد
پژوهش به این نتیجه رسیده است که؛ شیوه نوین مدیریت روستاي بزج اگرچه بر پایه 
انگارهاي جدید مدیریت نظیر؛ حکمروایی خوب، و محلی گرایی، و رویکردهاي مشارکت 

بنا شکل گرفته است؛ ولی چندان در رونق و شکوفایی جامعه روستایی بزج موفق نبوده م
در واقع، دولتی شدن شوراها منجر به فروکاست خاستگاه مدیریتی شورا در اذهان . است

جامعه روستایی بزج، ناکارآمدي نقش مدیر یتی شورا و خودمحوري ارکان مدیریتی شورا 
شیوه ( عث عدم رونق و آبادنی روستاي نسبت به دوره گذشتهشده است که به دنبال خود با
مدیریت روستایی سنتی در گذشته اگرچه از ویژگیهاي . مدیریت سنتی) شده است
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. برخوردار بود. . . اقتدارگرایی گاها ناعادالنه و نداشتن حق سهم برابر بین رعیت و ارباب و
اداره روستا در گذشته مورد اقبال  ولی، شواهد حاکی از آن است که نوعیت مدیریت و سبک

این نتیجه، تاکیدي بر بازگشت به ساختارهاي . بوده است -از طرف روستاییان-بیشتري 
بلکه، بر این الزام علمی تاکید دارد که ساختارشکنی توسط سیاستگذاران و . پیشین نیست

توانند بدون  بویژه در زمینه مدیریت روستایی) نمی( برنامه ریزان در فضاهاي روستایی
 . هاي جامعه روستایی باشدتوجه به واقعیت

 پدیدارشناسی تجربی، اقتدار سنتی، مدیریت سنتی، تجربه زیسته کلید واژه:
 مقدمه

بعنوان ارکان اصلی و جدانشدنی توسعه روستایی) نشان ( بررسی مدیریت روستایی در ایران
فروپاشی . ا پشت سر گذاشته استدهد که این نظام همواره فراز و نشیبهاي زیادي رمی 

قبل از انقالب)، برگزاري ( نظام مدیریت روستایی سنتی و عدم جایگزینی مدیریت نوین
انتخابات شوراهاي اسالمی روستایی بالفاصله پس از پیروزي انقالب اسالمی، برگزاري 

 ، تصویب قانون تاسیس1377انتخابات سراسري شوراهاي اسالمی شهر و روستا در سال 
درصد از عوارض متمرکز  30دهیاریهاي خودکفا، تصویب قانون تجمیع عوارض و اختصاص 

ایجاد بستر مناسب براي تشکیل دهیاري در روستاها) سرفصلهاي اصلی ( به روستاها
 . )1، 1370رضاییان، ( تحوالتی است که در این خصوص روي داده است

وعی نظام مدیریت براي اداره ي جامعه بررسی تاریخی دوره پیش از مشروطه، بیانگر وجود ن
در این دوره، مالکان گردانندگان . روستایی و گردآوري مالیات در آن دوران است

 شدمی دستگاههاي اداري بودند و این خود موجب افزایش ظلم و ستم و بیگاري در روستا
ه ي مالکان و در دوره ي صفویه و قاجاریه نیز کلیه ي فعالیتها بر عهد. )10، 1377مهدوي،(

در این . عوامل آنان بود و معموال فقط مالکان حق بهره برداري از اراضی روستاها را داشتند
دوره، کدخدایان مسئول جمع آوري مالیات و عوارض بودند و دخالت دولت فقط در حد 

بعد از برقراري مشروطه، دگرگونیهاي ناشی . )24، 1388بدري و موسوي،( اخذ مالیات بود
در این تحول، دولت و . ، جامعه ایرانی بویژه جامعه ي روستایی را تحت تاثیر قرار داداز آن

حاکمان وقت عالوه بر توجه به شئونات مختلف زندگی مردم، به دخالت در امور روستاها و 
توان به لغو می از اقدامات اولیه آنها،. احساس مسئولیت بیشتر در قبال آن رهنمونشدند

قانون مذکور به منظور اعمال . ب قانون تشکیل ایاالت و والیات اشاره کردتیولداري و تصوی
مدیریت دولتی به جاي مدیریت اربابان و مالکان تدوین شد و براي اولین بار از کدخدا نام 
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موضوع روابط اجتماعی روستاییان، هرم ، علیرغم این تحوالت، ساخت بزرگ مالکی. برده شد
ي مشارکت در مسائل مختلف مربوط به روستا تغییرات قابل  قدرت، وضعیت عمرانی و نحوه

 . )3، 1368، چوپانیان، کالنتري،شعبانعلی( توجهی نکرد
تا قبل از اصالحات ارضی به دلیل حاکمیت مالکان، زمینه ي چندانی براي حضور دولت در 

گزین با اصالحات ارضی و تغییر در ساختار قدرت، دولت جای. امور روستاها فراهم نبود
این جایگزینی، باعث ورود گسترده ي نهادهاي مختلف دولتی مانند سپاه . مالکان شد

دانش، سپاه ترویج، سپاه بهداشت، خانه ي انصاف، شرکتهاي تعاونی روستایی و انجمنهاي 
مدیریت کالن نواحی روستایی از وزارت 1347در این روند تحولی، از سال . ده به روستا شد

ادانی و مسکن محول شد و با تصویب آیین نامه ي انجمنهاي ده، کدخدا کشور به وزارت آب
به طور کلی تا قبل از اصالحات ارضی در . همچنان مامور ارائه ي تصمیمات انجمن بود

آمدند و اداره امور روستاها را در می مالکـان مـدیران و صـاحبان اصـلی روسـتا بشمار، ایران
شد دو نظام جداگانه تحت عناوین نظام معیشتی و نظام  این اقدامات منجر. دست داشتند

در دوران حکومت پهلوي، دولت علیـرغم . )172، 1367مهدوي، ( سرمایه داري شکل بگیرد
کرد تا نقشی در مدیریت روستاها ایفا نماید، ولی مالکان همچنان قدرت می آن کـه تـالش

که طی سه  1340ات ارضی در سالبـا اجـراي اصالح. شـدندمی اصلی در روستاها محسوب
مرحله اجرا گردید، از اقتدار مالکان کاسته شد و نیروهاي دولتی در قالب سپاه ترویج، سپاه 
بهداشت، انجمن ده، خانه انصاف و خانه فرهنگ روستایی در روستاها حضور یافتند و 

اه کردن ي تعـاونی روستایی نیز جهت پر کردن خالء مدیریت مالی که با کوتهاشـرکت
با تصویب  1349در سال . شـکل گرفتند، دست مالکـان در روسـتاها بوجـود آمـده بـود

قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جاي وزارت اصالحات ارضی بار دیگر امور 
وزارتخانه جدید در سال . مربوط به روستاها ادغام و این بار به وزارت تعاون واگذار گردید

آخرین تغییرات در زمینه مدیریت . تشکیل انجمن ده و دهبانی به تصویب رساند قانون 59
روستایی نیز قانون تغییر نام وزارت کشاورزي و منابع طبیعی به وزارت کشاورزي و عمران 

 . است 56روستایی در سال 
با پیروزي انقالب اسالمی و نگرش خاص آنها به روستا بعنوان کانون ظلم و عقب ماندگی 

ظام قبلی و تاسی به تحقق عدالت اجتماعی با استناد به قانون اساسی کشور، وظیفه ي ن
به شوراي اسالمی تغییر نام  هاکه بعد( ي اسالمیهامدیریت روستایی را بر عهده ي انجمن

البته در این میان برخی از نهادهاي اسالمی نوپا مانند جهاد سازندگی سابق در . داد) سپرد
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نقطه ي عطف تحولی در . کردندمی جدید براي پیشبرد امور روستا همکاريکنار نهادهاي 
در این سال، . گرددمی بر 1375مدیریت روستایی کشور بعد از انقالب اسالمی به سال 

در این قانون، بر شورا به . قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی تصویب شد
)اجازه 1377( در این چارچوب به وزارت کشور. دعنوان نهاد مدیریت در روستا تاکید ش

بر این اساس، روستاهاي . داده شد تا براي امور اجرایی روستا به تاسیس دهیاري اقدام نماید
 47با ( کشور داراي مدیریتی نوین شدند که در آن شوراي اسالمی با انتخاب دهیار

 . ددر قانون) بر عهده گرفتن( ماموریت) هدایت توسعه روستا را
ي بسیاري در تعامل با دولت و مردم رو برو بوده هااین نظام از زمان تشکیلش با چالش

تفـاوت جایگـاه دهیـاري در ساختار مدیریت؛ تجربه و تخصص اندك دهیاران؛ . است
تقدیسی، سوري، صیدایی، کاظمی، ( محـدودیت شـدید سرانۀ اعتباري دهیاریها

 تاییان و فقر زیرساختهاي مدیریت روستایی)؛ ضعف ساختاراقتصادي روس1390،173
فقدان مدیریت واحد در روستا، بی انگیزگی و ) 5-6، 1386معاونـت امـور دهیـاریهـا، (

مشارکت نداشتن اهـالی، ضـعف دانـش و تجربـۀ دهیـاران، تـداخل وظـایف دهیاریها با 
)؛ 260، 1390 رضوانی،( دیگر، کمبود پرسنل و کارشناسان متخصص در امور روستایی

، هااین چالش. هستند ها) از جمله این چالش1386،110دربان آستانه و همکـاران، 
که نظام مدیریت روستایی در ایران علیرغم طی نمودن روند تحولی اساسی و  دهدمینشان

نکته اساسی که در اینجا . طوالنی نتوانسته مسایل کلیدي را در روستاهاي کشور حل نماید
در این . مدیریت نوین) است( برخوردار است، تجربه زیسته روستاییان از این نظاماز اهمیت 

و فرآیندهاي حاکم  هاراستا، پژوهش حاضر با هدف پدیدارشناسی و تفسیر محتوایی جریان
 بر مدیریت نوین روستایی در مقابل مدیریت کهن بدنبال پاسخ به سوال زیر است:

براي روستاییان -قدیم و نوین -دیده مدیریت روستایی معنا، ساختار و تجربه زیسته از پ
 چیست؟
 پیشینه

) نگاشتند با عنوان عوامل تاریخی 1396( شایان ذکر است در مقاله اي که عزیزپور و رفیعی
-موثر برنظام مدیریت نوین روستایی در منطقه طالقان انسجام و پایایی عناصر ساختاري

انکارناپذیري با بنیان طبیعی داشته است به کارکردي سکونتگاههاي روستایی بستگی 
فضایی، توپوگرافی ناهموار، بنیاد گرایی  -یی همچون انزواي سیاسیهاطوري که ویژگی

مذهبی، تسلط اقتصاد معیشتی که همه آنها منبعث از ساختارهاي جغرافیایی منطقه مورد 
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مداري و کنش مطالعه بوده است در شکل گیري و برساخت نظام مدیریت روستایی/خود
 . گسسته نقش بسزایی داشته باشد

همچنین در پژوهشی با عنوان آسیب شناسی مدیریت روستایی که توسط شهبازي و 
) انجام شد، به بررسی سیر تحوالت مدیریت روستایی از گذشته تا به 1390( شریفی تهرانی

مدیریت روستایی هاي دور بومی بودن به عقیده آنها؛ از گذشته. امروز پرداخته شده است
در جریان اصالحات ارضی دهه چهل و . مورد توجه بزرگ مالکان و خرده مالکان بوده است

هاي روستایی، اختیارات مدیریت بومی و سنتی روستا هم به حذف بزرگ مالکان از عرصه
رسد و جریان دولتی شدن آن روز به روز افزایش یافت و در نتیجه ناچیزترین سطح خود می

تر گیري براي اداره امور داخلی روستاهاي خود کوتاهستاییان از مشارکت در تصمیمدست رو
ها تا به امروز تداوم یافته هاي جدیدي مانند شوراي اسالمی و دهیارياین روند در قالب. شد

. شوددر واقع مدیریت روستایی و عدم توجه به آن مانعی مهم در امر توسعه تلقی می. است
) در پژوهشی با عنوان کد خدا؛ به مقایسه دو نظام مدیریت کدخدایی 1380( حسینی ابري
پردازد، به عقیده وي قبل از آن و از عمق تاریخ روستاهاي ما کدخدا وجود و شورایی می

داشته که برخاسته از بطن جامعه و پرورده همان جامعه و داراي سه بعد الزم مدیریت 
فردي و خانوادگی و به عبارتی عقل و خردمندي، توان  روستا بود؛ الف) دارا بودن ویژگیهاي

مالی مناسب و بی نیازي نسبی، معتمد بودن، ب) داراي بیشترین حق نسق در منابع 
تولیدي روستایی و پشتیبانی مالی و اجتماعی از سوي مردم بود و ج) پشتیبانی کامل 

مدیریت  کندمی ه گیريوي نتیج. نیروهاي دولتی را درمحدوده تحت مدیریت خود دارا بود
 زادهلهسایی. روستا در دنیاي امروز از همان تعریفی برخوردار است که کدخدا سابقا دارا بود

 ) در پژوهشی با عنوانی مدیریت روستایی در ایران معاصر پرداخته است وي بیان1388(
، به ، قدرت در جهت حفظ منافع مالکان1341که در دوره پیش از اصالحات ارضی  کندمی

. در واقع در این مقطع، کدخدایان ابزار حفظ نظم در روستاها بودند. کدخدایان تفویض شد
، با فروپاشی قدرت بزرگ مالکان در ایران 1357در دوران بین اصالحات تا انقالب اسالمی 

دهبان در . پدیده کدخدایی کم رنگ و به شکل دهبان و نمایندگی دولت در روستا درآمد
پس از انقالب اسالمی، متاثر از جو . ده رسمی، مجري اوامر در روستا بودحکم یک نماین

انقالبی، نهاد جدیدي در روستاها تحت عنوان شوراي اسالمی روستا به وجود آمد که کنترل 
سپس نتیجه گیري . نظم در روستاها را بر مبناي قدرت مشارکت مردمی مطرح کرده است

ه دوره مشکالت خاص خود را داشته و امروز نیز که حفظ نظم روستایی در هر س کندمی
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روستاهاي ایران با وجود دارا بودن نهادي رسمی براي مدیریت روستا از یک خال مدیریتی 
تواند راه حل این معضل اجتماعی باشد، پیوند زدن نهاد کنترل برند و آنچه میمی رنج

پژوهشی با عنوان  ) در1390( بدري. روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است
که در حال حاضر  کندمیهاي راهبردي اظهار هاي مدیریت روستاي و سیاستچالش

توان در ها را میاین چالش. مدیریت روستایی در ایران با مسایل و مشکالتی مواجه است
مواردي مانند عدم تبیین مبانی تئوریک، فقدان مدیریت واحد روستایی، نبود منابع مالی 

کمرنگ بودن مشارکت مردم محلی، شرایط نامناسب آموزشی، دسترسی به  پایدار،
) به 1391( در تحقیق دیگري مرادي و آگهی. تجهیزات، ابزارها و تاسیسات جستجو نمود

هاي یافته. هاي مدیریت روستایی با رویکرد کیفی تئوري بنیانی پرداخته اندواکاوي چالش
هاي محلی از وظایف عدم آگاهی مردم و سازمانهایی نظیر که چالشدهدمیپژوهش نشان 

هاي محلی و دولتی با دهیار، نگرش منفی نسبت به وي، عدم همکاري و حمایت سازمان
هاي اجرایی، ضعف روحیه همکاري و ها از باال به پایین از سوي سازماندهیار، تدوین طرح

کمبود تجهیزات و منابع  مشارکت خودجوش در مردم، صعف جایگاه قانونی دهیار و باالخره،
) در پژوهشی با عنوان رویکرد نوین بر نظام مدیریتی، 1383( سیف اللهی. اندمالی مواجه

مدیریتی شورایی و مشارکتی در جامعه ایران: تحلیل و تبیین جامعه شناختی از موانع و 
و مدیریت که نظام مدیریتی  کندمی هاي نهادینه شدن شوراي اسالمی در ایران، بیانزمینه

 ˚اجتماعی ناپایدار به توسعه اقتصادي  ˚در جامعه ایران، در گذار از توسعه اقتصادي 
این  رغمعلی. اجتماعی پایدار، انسانی و متوازن، با موانع و تنگناهاي گوناگونی مواجه است

ون که براي بر دهدمیهاي تاریخی و امکانات بالقوه در ایران نشان موانع و تنگناها، واقعیت
وي براي حل . هاي بسیار مطلوبی را دارا استرفت از چنین وضعیتی، جامعه ایران زمینه

مسائل، موانع و تنگناهاي شوراها و مدیریت شورایی باید قبل از هر اقدامی روابط و 
مناسبات اجتماعی را در جهت تامین عدالت اجتماعی و اعمال مدیریت شورایی و مشارکتی 

اعضاي شوراها و مدیریت شورایی از افراد محلی و بومی . ی نمودساماندهی و سازمانده
پژوهش . هاي اجتماعی و محلی انتخاب شوندخوش نام، مجرب و مورد اعتماد تمام گروه

ولی نوع . ي انجام گرفته، قرابت داردهاحاضر، اگرچه از جنبه موضوعی با برخی از پژوهش
در زمینه مدیریت روستایی در روستاي  نگاه به موضوع و روش شناسی رسیدن به واقعیت

بصورت ( فهم و درك روستاییان از دو تجربه تاریخی خود. بزج داراي تفاوتی ماهوي است
در . توامان) در حوزه مدیریت جهت گیري است، که کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است
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ویژگی دیگري در چارچوب روش شناسی کیفی، ( این زمینه، توجه به رویکرد پدیدارشناسی
 . ي مرتبط به مدیریت روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفته استهااست در پژوهش

 مبانی نظري-1
ي مدیریتی براي نواحی روستایی هالزوم توجه به مدیریت روستایی با درنظرگرفتن تئوري

نبود مدیریت . شود، ضروري استمی ایران که فقدان مدیریت واحد در آنها مشاهده
مدیریتی  -ندهی شده توسعه روستایی از گذشته تا حال منجر به چندپارگی نهاديسازما

ساختارهاي ( در این پژوهش، دو رویکرد. امور روستایی در سطوح کالن تا خرد شده است
اقتدار و عقالنی شدن ماکس وبر وحکمروایی روستایی) که از قدرت تبیین کنندگی نظام 

بدیهی است این دو، رویکرد نه بعنوان . استفاده شدمدیریت روستایی برخوردار هستند، 
چاجوب نظري جهت دهنده به پژوهش بلکه براي اعتباربخشی به نتایج آن مورد توجه و 

 . تاکید قرار گرفت
 الف: رویکرد ساختارهاي اقتدار و عقالنی شدن

، 1389ریترز، ( گیردمی مضمون عقالنی شدن در حوزه ساختارهاي قدرت مورد مداقه قرار
وبر معتقد به دو نوع سلطه است: از نظر وي، نوع اول سلطه براساس سنت استوار بوده . )80

شود که ادعا و می به اعتقاد وبر اقتداري سنتی نامیده. و قدرت ناشی از ساختار سنتی است
در این نوع نظام . و قوانین کهن باشد هااعتقاد به مشروعیت آن به واسطه تقدس قدرت

را بر حسب  هال سلطه توجیه قدرت خود را در پرتو رسوم کسب کرده و فرمانسلطه، عام
نیز از فرامینی  هاتوده. کندمیگشایند، صادرمی ي صالحدیدي که سنتها براي آنهاهاحوزه

کنند که موقعیت حقیقی رهبر را به رسمیت شناخته و به دور از وفاداري می اطاعت
بیش از آنکه از قوانین مصوبه باشد از فرامین  دراین نوع سلطه، اطاعت. شخصی است

این عناصر اقتدار سنتی نوعا بازتاب ارزشها و الگوهاي فرهنگی کنش . صادره شخصی است
از دید وبر، دومین نوع سلطه . اجتماعی است که در طی چندین سال تثبیت شده است

هوم اساسی این است دراین نوع سلطه، مف. عقالنی است -مبتنی بر قانون یا سلطه قانونی
. تواند به وسیله تصویب صحیحی دستورالعملی، به وجود آیدمی که هر هنجار قانونی

به این معنا که مردم قوانین را . بنابراین، سلطه قانونی مبتنی بر اعتقاد به دستورالعمل است
ور شود؛ مجبمی دهند که در انجام آنچه به عنوان شیوه مناسب تعریفمی زمانی مشروعیت

سه نوع اختیار  هاوبر با تجزیه و تحلیل سازمان. )29، 1393یوسفی فر، جنگجو، ( شوند
نخست الزم است . مشروع را شناسایی می کند: سنتی، کاریزماتیک، عقالیی یا قانونی
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دارنده آن می تواند از . قدرت موضوعی یک طرفه است. اختیار را از قدرت متمایز دانست
اما در اختیار، قبول . یگري را وادارد که به دلخواه او رفتار کندطریق زور یا پاداش، د

به بیان دیگر اختیار را می توان تنها محدوده . حاکمیت توسط فرودستان نیز نهفته است
 . منظور وبر از اختیار مشروع، همین موقعیت اخیر است. مورد موافقت فرودستان به کار برد

تشریح شده توسط وبر را می توان به صورت زیر  در این رابطه سه نوع اختیار مشروع
 خالصه کرد:

 اختیار سنتی: که در آن پذیرش افراد واجد اختیار از سنت و رسم ناشی می شود؛-
ي شخصی کمران هااختیارکاریزماتیک: در آن پذیرش از وفاداري و اعتماد به توانایی-

 گیرد؛می سرچشمه
ش از مقام یا سمت دارنده یا اختیار که اختیار عقالیی یا قانونی: که در آن پذیر-

امروزه . ي سازمان محدود و مشخص شده، ناشی می شودهاتوسط مقررات و دستورالعمل
وجود دارند و این شکلی است که وبر آن را با عنوان  هااین شکل است که در اکثر سازمان

 . )93، 1385آذرخش، اسماعیل تبار، ، ایمانی( کندمیبوروکراسی مطرح
باشد،  سلطه) مبتنی بر باورها و روابط و ارزشهـاي سـنتی( ه نظر ماکس وبر اگر سیادتب

اگر سلطه، مبتنی بر پذیرش قانون باشـد، قـانونی ـ عقالیـی و . سیادتی سنتی است
عاطفی ارزشی) بین یک رهبر کاریزمـایی ( سرانجام، سیادتی که مبتنی بر ارتباط درونی

، 1382، 1بندیکس( ي دیگر باشد، سیادتی کاریزماتیک استازیکسو و پیروان وي از سو
بادر نظر گرفتن این نکته که اقتدار سنتی و مشروعیت اقتدار سنتی در رابطه با . )321

 مدیریت روستایی در روستاي مورد مطالعه به نظریات وبر و مبحث مشروعیت سلطه باز
کرد در واقع اقتدار مشروع سنتى یا  توان اشارهمی گردد، در رابطه با نظام ارباب رعیتیمی

عالی) نظام سیاسى سنتی، فرمانبردارى ( سلطه مشروع سنتى فرهیخته در نمونه متعالى
اقتدار در این . خاطر تصور مشروعیت نظامى است که از روزگار کهن پابرجا بوده استبه

ن فرمانبرداران، برند که این نظام در ذهشود و فرمان مىنظام بدان سبب مشروع دانسته مى
رعیتی طبق  -درواقع نظام ارباب . )189، 1389، 2پارکین( رودسنت پایدارى بکار مى

. نظرگاه ماکس وبر از ضرورت تاریخی و جایگاهی در روند تطورات تاریخی برخوردار است

                                                 
1 -Bandix 
2-Parcin 
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مارکس . کندمیشایان ذکر است، این رویکرد، به نوعی با نگاه مارکس ارتباط ماهوي پیدا
داشت، انتزاعی ترین مقوالت با وجود اعتبار کلی شان در همه ادوار تاریخی که خود  عقیده

نتیجه انتزاعی بودن آنهاست، هر قدر هم که انتزاعی باشند باز هم محصول شرایط 
تفاوتهاي تاریخی نباید در . و تنها درون شرایط تاریخی خود اعتبار کامل دارنداند تاریخی

 . )32، 1363، 1مارکس( ه شودهیچ تحلیلی نادیده گرفت
 ب) رویکرد حکمروایی روستایی
. روستایی)، در مدیریت توسعه نیز تحوالت شگرفی رخ داد( متاثر از تغییر در اندیشه توسعه

بعبارت دیگر همسو با تغییر پارادایمی در توسعه، تغییر پارادایمی در مدیریت توسعه نیز 
ي هااندهی، برنامه ریزي، اجرا و نظارت بر برنامهاتفاق افتاد تا بسترهاي الزم براي سازم

شایان ذکر است با توجه به آنکه این مقاله در پی بررسی پدیدارشناسانه . توسعه فراهم شود
مدیریت نوین روستایی است بنابراین مدیریت نوین روستایی از نگاه حکمروایی و مدیریت 

وستایی نیز نظریات مشارکت مبنا و نظام شورایی یا مدیریت نوین ر. محلی قابل بحث است
گیرد که قاعدتا طی آن به جامعه محلی اهمیت بیشتري نسبت به می حکمروایی منشاء

ي اخیر، به دلیل هادراین راستا حکمروایی خوب در دهه. سازوکار مدیریت سنتی قائل است
اهیم توجه روبه رشد پژوهشگران روستایی به تحوالت بنیادي در سطوح مدیریت، از مف

اساسی و رهیافت نوین اجتماعات روستایی درآمده و در صدد است تا ساختارهاي محلی را 
این . با ساختارهاي ملی پیوند ارگانیک داده و از طریق رهیافت پایین به باال تقویت کند

رهیافت درصدد است روستاها را به سوي مشارکت حداکثري، آزادي در گفتمان و تصمیم 
، 1393عظیمی آملی و افتخاري، ( مبتنی برخرد جمعی رهنمون سازد سازي وتصمیم گیري

مدیریت و حکومت روستایی از دوره پدرساالري در اوایل قرن بیستم، به دوره دولت . )178
گرا در اواسط قرن بیستم و به دوره جدید حکمروایی خوب در آستانه قرن بیست و یک 

ز بازساخت روستایی بوده و هم این که الزام این گذار هم بازتاب بخشی ا. تغییر یافته است
ي هامهمی براي شکل گیري و اجراي سیاست روستایی، سامان دهی جوامع، اقتصاد، محیط

رویکرد حکمروایی . )39، 2005وودز ،( روستایی و توزیع قدرت در نواحی روستایی است
مدیریت  مینهخوب روسایی از جمله جدیدترین و پرطرفدارتین رویکردهایی است که درز

این رویکرد با تکیه بر سه رکن اصلی دولت بخش . پایدار توسعه روستایی مطرح شده است
                                                 

1 -Marx 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  572

 

خصوصی و جامعه مدنی به حضور فعال و اثرگذار این ارکان در سایه مشارکت، شفافیت، 
پاسخ گویی، قانون مندي، عدالت، کارایی و اثربخشی، مسئولیت پذیري، اجماع گرایی و 

 تاکید داردتوسعه انسانی 
و رویکردهاي مرتبط با مدیریت روستایی ها): اصول نظریه1( جدول شمار  

 هاویژگی اصول نظري ردیف

 مدیریت سنتی
 

 ساختارهاي اقتدار و عقالنی شدن
اختیار سنتی، اختیار 

کاریزماتیک، اختیار عقالنی 
 قانونی/

 حکمروایی روستایی مدیریت نوین

شفافیت، مسئولیت 
و اثربخشی، اجماع  پذیري،کارایی

گرایی، قانونمندي، عدالت، پاسخ 
 گویی

1385، ایمانی و همکاران، 1393، جنجگو، 1391افتخاري و همکاران، : منبع  
 

 روش شناسی
پژوهش . این مطالعه به صورت پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی انجام شده است 

) 2ي عینی، هارد انگاره پژوهش) 1پدیدار شناسانه مبتنی بر چند مفروضه معین هستند:
) بررسی تجربه ي منحصر به فرد هر شخص، 3تحلیل رفتار و تجربه زنده و روزمره انسانی، 

میرزایی، ( ي اکتشافیها) انجام پژوهش5ي حاصل از تجربه آگاهانه ها) جمع آوري داده4
هاي ه تجربهروش پدیدار شناسی به شدت بازاندیشانه است؛ بازاندیشی دربار. )135، 139

از راه این بازاندیشی است که ما . )10، 1990، 2وان مانن( یا از سر گذارنیده شده 1زیسته
فرانکل ایده ساخت معنا از پدیدار شناسی را چنین . دهیمدر زندگی خود به چیزها معنا می

اي که در آن انسان وجود خود : پدیدار شناسی تالشی است براي توصیف شیوهکندمیبیان 
 ˚هاي اقتصادي شناسد، فراتر از الگوهاي تفهم و تبیین؛ مانند آنچه توسط فرضیهرا می

در پدیدار شناسی تجربی، بر . )7، 1988، 3فرانکل( شوداجتماعی یا پویایی روانی ارائه می
ها و تجربه مشاهده گران و معناسازي توسط آنان تاکید است نه توصیف دقیق کنش

                                                 
1-Lived Experience 
2- Van manen 
3- Frankle 
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که در آن تجربه در  معنا سازي در محل تقاطع فیزیکی. له پژوهشگررفتارهاي آشکار به وسی
جهان، جایی است  ˚این تقاطع فرد  دهدمیدنیاي ذهنی و احساسی مشارکت کننده رخ 

در این پژوهش . )5، 2005، 1کانکلین( توانند به وجود آیندها میترین فهمکه در آن بزرگ
 و واحدهاي مورد نظر هاجهت گزینش نمونه3یا معیار محور 2از روش نمونه گیري هدفمند

ها پس از چندین بار گوش کردن به شود همچنین متن مصاحبهمی تجربه زیسته) استفاده(
اطالعات بدست . نویس شد تا تحت تجزیه و تحلیل قرار گیرندصورت کلمه به کلمه دست

 . ) تجزیه و تحلیل شد1987، 4کالیزي( آمده با روش
هاي پیاده شده به دقت خوانده و عبارات مهم آن مشخص بهگام اول:متن مصاح-

 گردید؛
 گام دوم: معناي هر عبارت مهم به صورت کد یادداشت شد؛ -
گام سوم: در ادامه، کدهاي حاصل از تحلیل اولیه به صورت جدگانه یادداشت -

 گردید؛
گام چهارم: کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند، به صورت -

 اي درآمد؛هطبق
گام پنجم: براي هر طبقه نامی در نظر گرفته شد، سپس با ادغام طبقات مختلف -

 بر اساس مفاهیم مشترك، دسته کلی تري ایجاد شد؛
 . نتایج به صورت توصیف کاملی از پدیده مورد مطالعه با هم ترکیب شد گام ششم:-

ج شد، سپس از طریق استخرا هاعبارت از مصاحبه 67در این پژوهش، در مرحله اول  
سرانجام، از طریق ادغام عبارتهاي . عبارت تقلیل یافت 25ادغام و مشابه بودن عبارتها به 

ها از چهار به منظور بررسی داده. مفهوم محوري شکل گرفت 10و تبدیل آنها ؛  مشابه
) 8519، 1لینکلن و گوبا( 7و قابلیت اعتماد 6، انتقال پذیري5معیار مقبولیت، تاییدپذیري

                                                 
1- Conklin 
2- purposive sampling 
3- criterion based 
4-Colaizzi  
5-Confirmability 
6 -Transferability 
7 - Reliability 
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ها در این پژوهش، از تنوع به منظور افزایش مقبولیت یا اعتبار داده. استفاده شده است
براي انجام . ي متفاوت استفاده گردیدهاهاي وضعیتها استفاده شد؛ یعنی از نمونهنمونه

برخی از . این کار، مشارکت کنندگان به لحاظ سنی، اجتماعی و اقتصادي متفات بوده اند
دگان، خود در نظام مدیریت سنتی رعیت بوده و برخی ارباب یا فرزند ارباب مشارکت کنن

بوده اند، و برخی از مشارکت کنندگان تجربه مدیریت بعد انقالب وبرخی نیز پژوهشگر بوده 
بدین معنا که، . ها، گروه تحقیق از روش تعلیق استفاده کردبراي افزایش اعتبار داده. اند

ر مورد مدیریت نوین و سنتی روستا، تجربیات مشارکت هاي خود دفرضمحقق پیش
قابلیت اعتماد . کنندگان در ارتباط با موضوع پژوهش را از ابتداي تحقیق کنار گذاشت

آوري، هاي پزوهشگر، درباره چگونگی جمعها با ثبت کامل و مدوام تصمیمات و فعالیتداده
براي . راي هر یک از طبقات تامین شدهایی از متن مصاحبه بها و ارائه گزیدهتحلیل داده

ها، مراحل انجام مطالعه، به طور دقیق نوشته شد تا افراد دیگر در انتقال پذیري داده
 . هاي مختلف بتوانند آن را انجام داده و به معناي مشابه برسندمکان

 
 قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه:

دقیقه تا  36درجه و 5البرز درشهرستان طالقان، بعنوان یکی از شهرستانهاي استان 
دقیقه طول  51درجه و 10دقیقه تا  50درجه و 20دقیقه عرض شمالی و 36درجه و23

روستا  84این شهرستان داراي  1395بر اساس سرشماري سال . شرقی قرارگرفته است
-1400ارتفاع دامنه بین( شهرستان طالقان، با توجه به ویژگی محیطی اش. است

میانگین ( ي مطبوع و خنکیهاهاي سرد و تابستانریا، زمستانمتر از سطح د2600
درجه  -3/11+ و متوسط حداقل5/27+ متوسط حداکثر 5/9درجه حرارت سالیانه حدود

فصلی) برخوردار ( از جمعیت موسمی) میلی متر500سانتی گراد) و میانگین بارندگی 
ستانی بودن آن بیشتر معیشت غالب این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی وکوه. است

نشات گرفته از اقتصاد دامی است که در پاره اي موارد نیز به کشاورزي محدود به کشت 
همچنین پرورش زنبور عسل، ماهیگیري، . شودمی گندم و عدس و باغداري نیز پرداخته

                                                                                                     
1 -Lincoln & Guba 
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 فروش سبزیجات کوهی و لبنیات از مواردي است در اقتصاد بومی منطقه از آنها استفاده
 . ددگرمی

 
): موقعیت جغرافیایی شهرستان طالقان1(شکل  

کیلومتري هشتگرد 120روستاي بزج در دهستان میان طالقان واقع گردیده و در 
این روستا از جنوب به . کیلومتر است10فاصله بزج تا مرکز شهرستان . قرارگرفته

معیت نرخ رشد ج. شودمی نویزك، از خاور به سکران، وازباختر به جزنیان منتهی
این روستا داراي قدمت . به بعد کاهش چشمگیري داشته است 55دربزج نیز از سال 

ساکنین اولیه آن از قزوین به دالئل امنیتی به این نقطه مهاجرت . ساله است1000
هسته اولیه روستا در نیمه شمالی ومرکز بافت روستاي فعلی شکل گرفته . کرده اند

البته، امروزه . ییان کشاورزي و باغداري استدرصد فعالیت روستا88همچنین . است
 108مجموعا دربزج . عمال هیجگونه فعالیت کشاورزي در این روستا مشاهده نمی شود

واحد نوساز، 22واحد مسکونی وجود دارد وکیفیت ابنیه درآن به این صورت است که: 
پایین  بومیان روستا را به دو قسمت. واحد مرمتی است 43واحد قابل نگهداري، 30

کنند و بافت و هسته اصلی روستا نیز اطراف حمام قدیمی می محله و باال محله تقسیم
درحال حاضر جمعیت . متراکم است که امروزه حول مسجد جامع منتقل شده است

دي روستاي هاطرح( دائمی روستا به زیر صد نفر و چهار خانوار رسیده است
 . )1384بزج،
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و قواعد،  هاایی بزج داراي نظام روابط اجتماعی با ویژگیبه لحاظ مدیریتی جامعه روست
این روابط برحسب معیارهاي . ي خاص خود استهانمادها و به طورکلی پیچیدگی

توان به گروههاي می مختلف اجتماعی، اقتصادي شامل ثروت، قدرت و نفوذ اجتماعی
یرمجموعه دو در این بخش روابط اجتماعی در روستاي بزج در ز. مختلف تقسیم کرد

دسته روابط عمودي و افقی مورد بررسی قرار گرفته است که منظور از روابط عمودي 
همان روابط روستاییان در سلسله مراتب اجتماعی اعم از روابط تولیدي و اداري است و 
روابط افقی شامل مناسبات و ارتباطات اجتماعی بین خود اعضاي جامعه روستایی 

 . است
ابط عمودي اجتماعی در روستاي بزج شامل روابط . ي اجتماعی: روالف: روابط عمود

زارعین و ساکنین روستا با کدخدا، مباشر، نماینده مالک، مالک و نیز مقامات حکومتی 
در این رابطه ارباب به عنوان نقش مدیریتی روستا معموال از سهم محصول سه . است

ن نمونه اشخاصی که نقش همچنین به عنوا. سهم برخوردار بود و رعیت یک سهم
مدیریتی و ارباب یا خان روستا را برعهده داشتند در روستاي بزج آقاي حاجی آقاجان 

فرید) از برجسته ترین افراد ( رفیعی، حاج طهماسب رفیعی، حاج شیخ عزیزهللا رفیعی
رفتند که در دوره پهلوي اول، حاج کریم رفیعی، حاج معین رفیعی، حاج می به شمار

فیعی نیز دوره پهلوي دوم نقش مهمی در امر مدیریت روستا ایفا کرده و محمود ر
 . شدندمی مالک روستا محسوب

ب:روابط افقی: در جامعه سنتی روستایی بزج معموال خانواده حکم واحدي را دارد که 
گیرد و هریک از اعضاي خانواده فردي از واحد تولیدي می تولید و مصرف در آن صورت

در گذشته مرد خانواده نقش پدر و رئیس واحد تولیدي را . شوندمی نیز محسوب
 . برعهده دارد و سایر افراد برحسب سن و جنس در سلسله مراتب قرارمی گیرند

 ي پژوهشهایافته
در پژوهش حاضر با درنظر گرفتن آنچه ذکر شد تجربه زیسته روستاییان و آنچه در ادراك 

راب داشته است در گذار از مدیریت روستایی سنتی و آنها به شکل پدیدار شناسانه محل اع
یی چون تعمیق جایگاه ارباب هادر این بررسی روستاییان بر مقوله. نوین بررسی شده است

رعیتی، نهادینه شدن سرمایه اجتماعی، مشروعیت هنجارها و اقتدار سنتی، پیوستگی  ˚
یت سنتی و دولتی شدن شوراها، اجتماعی ارباب با مردم و آبادانی جامعه روستایی در مدیر

خودمحوري ارکان مدیریتی شورا، ناکارآمدي نقش مدیریتی شورا، فروکاست خاستگاه 
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مدیریتی شوراها در اذهان جامعه روستایی و اضمحالل روستادر مدیریت نوین تاکید 
 پردازیم:ها میدر اینجا به تفسیر هر یک از این مقوله. داشتند

 نظام مدیریت سنتی:
 رعیتی:  -) تعمیق جایگاه ارباب الف

با در نظر گرفتن خاستگاه تاریخی و نقش و کارکرد قدرت در روستا، ارباب در ارتباط با 
رعیت به لحاظ ماهوي از خصیصه اي برخوردار بود که در ذهنیت رعیت نوعی احساس 

ی به سمت کرد و کلیت جامعه روستاییمی امنیت خاطر در مورد حفظ منافع خود ایجاد
شد که قدرت ارباب و تابع امر بودن رعیت به شکلی کنش مند، شاکله مناسبات می رهنمون

درواقع، هرچند نظام مدیریتی جدید سعی در ایجاد نوعی تساهل و . کردمی روستا را هدایت
مدیریت مشارکتی و کنشگر در روستا داشت اما، بنا به گفته روستاییان و واکنش اجتماعی 

رسد نقش و جایگاه ارباب در ساختار می اختارهاي مدیریتی جدید، به نظرآنها نسبت به س
یکی از . گذشته مقبولیت بیشتري داشته و از سازگاري بیشتري با روستاییان برخوردار بود

 دکتر فرشید مهري) عقیده دارد:( دبیران تاریخ روستا
تولید بهینه مورد  رعیتی نه بلحاظ ارزشی بلکه در ساختار سنتی گذشته و در -ارباب "

 "قبول بود
شد با این وجود این نظام مختص می رعیتی اگرچه مانع ایجاد مالکیت خصوصی-ارباب  "

 "شرایط روستاهاي ایران بود
رعیتی از نظر کارآمدي در  -رعیتی مقبول تر است، ارباب -به لحاظ تاریخی نظام ارباب  "

 "در ازناي تاریخی پابرجا بوده است
 شدن سرمایه اجتماعی:ب) نهادینه 

طی شکل یابی ماهیت مشروع و کاریزماي قدرت در ارتباط با جامعه روستایی بیشتر به 
شد، در واقع این می دلیل حفظ منافع و تتمیع نیازهایی که از ید طوالي ارباب حاصل
بایست پیوستگی می احساس در روستاییان تقویت شد که اساسا براي سامان این هدف

در این راستا، ارباب با همفکري ریش . د را از این عزیمتگاه کسب نماینداجتماعی خو
سفیدان و اشخاص صاحب نام و برجسته روستا به منظور حل و فصل مسائل روستا به امور 

رحیم هللا آبایی) که سنی حدود ( یکی از چوپانان روستا. کردمی روستاییان رسیدگی
 سال داشت اظهار داشت:80

 ". کردمی با مردم و بزرگان روستا مشاورهارباب همواره "
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درواقع، این احساس امنیت و منشاء آن نیز برگرفته از عکس العمل مشارکت گر ارباب و 
در این رابطه کدخدا . کردمی کدخدایان است که بصورتی نهادینه به افزایش امنیت کمک

یکی از . آنها برآمده بوددانست و بنا به گفته روستاییان از خود می خود را جزئی از مردم
 فتحعلی رفیعی) در این خصوصبیان( مردم روستا که چوپان بود با حدود نود سال سن

 دارد:می
. کدخدا خودش هم رعیت بود هم چوپان بود هم دشتبان بود و از پایین آمده بود باال "

 "کردمی خود کدخدا در روستا پا به پاي همه کار
رعیتی به عنوان یک ضرورت و  -ت نظامی موسوم به ارباب بنابراین در طول زمان کاربس

یکی از ریش سفیدان . الزام تاریخی به نهادینه شدن و پیوستگی جامعه روستایی انجامید
 پرداختمی شیردل رفیعی) که در گذشته در امور مختلف با کدخدا به مشاوره( روستا

 افزاید:می
ولی، احساس . ه از حق مالکیت محروم بودرعیتی اگرچ -رعیت در چارچوب نظام ارباب  "

 ". بردمی کرده و مورد حمایت ارباب بوده و به ارباب پناهمی امنیت
 "دوره ارباب رعیتی اتحاد و قدرت بیشتر بود "
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 ج) مشروعیت هنجارها و اقتدار سنتی: 
ساختار رعیتی در  -ي اجتماعی در لفاف تعمیق جایگاه نظام اربابهابا نهادینه شدن سرمایه

تاریخی روستا، هنجارهایی که طی این گذار تاریخی مبدل به قوانینی نانوشته شدند و 
پایبندي بدانها و مشروعیتشان، نه از آن سبب که علتی تماما منطقی طبق قوانین جامعه 

یکی . شد تاریخی استر بلکه، این مشروعیت حاصل یک فرا. مدنی و مدرن را داشته باشند
 مسعود رفیعی) اذعان داشت:( تااز فرهنگیان روس

اگر مدرنیزاسیون رواج پیدا نمی کرد چه بسا رعایا تن به خروج از این وضع را نمی دادند، "
. به عنوان مثال در رابطه با اصالحات ارضی بسیاري از مخالفان این پدیده خود رعایا بودند

 "داشتي فکري و اقتصادي براي ورود به عرصه جدید وجود نهاچون؛ زمینه
پر بیراه نیست اگر اینگونه تعبیر شود این قوانین حتی از قوانین مکتوب امروزه نیز مورد  

درواقع، بنیاد اقتدار سنتی و . رفتمی اقبال تر و براي روستاییان پدیده اي مقدس به شمار
تمکین رعایا به تسلط مدیریت ارباب، تمهیدي به جا به منظور سامان یابی نظام مدیریتی و 

رضا رفیعی) امور ( 1340یکی از کدخدایان که در سالهاي . علی القاعده جامعه روستایی بود
 کرد:می روستا را رسیدگی

شد می رعیتی قوانین در روستا هرچند در قالب عرف بودبطور یکسان اجرا -در دوره ارباب "
 "و حاکم بر همه طبقات روستایی بود

 د)پیوستگی اجتماعی ارباب با مردم: 
شد که گاها با می رباب در نظام ارباب رعیتی فی الواقع در نقش یک کنشگر با درایت ظاهرا

مماشات در شیوه اعمال قدرت و حل و فصل مسائل روستا به تمرکز و سیادت نقش خویش 
 . کردمی در بین رعایا و سایر اقشار جامعه روستایی کمک
ایست مانع از آن شود که در وظایف بمی ارباب واقف بود براي استیال و حفظ قدرت خود

فرمان بري روستاییان و البته رعایا خللی ایجاد شده و حتی گسست ذهنی بین روستاییان 
بنابراین بزرگترین . توانست به امر پیوستگی آنان در طوالنی مدت خدشه وارد نمایدمی نیز

ز دل همین جامعه جان چراکه، ارباب ا. هدف اربابان پایداري اتحاد و انسجام اجتماعی بود
چند تن از رعایاي روستا و کسانی که از نسق برخوردار . گرفته بود و با آنان زیسته بود

 نصرت هللا آبائی، زرین تاج مهري، داوود آبائی) در این رابطه افزودند: ( نبودند
کرد و به امور رفع و رجوع آشنا می کرد، به کار مردم رسیدگیمی کدخدا سرباز معاف "
 "ودب
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 "ارباب قدرت داشت، عالم بود، باسواد و زبان آور و عالمه بود "
 "شدمی حکم کدخدا به درستی پیاده "

 ه) آبادانی جامعه روستایی: 
بنابر آنچه گفته شد با تدقیق در سیستم مدیریت سنتی، سازش، تساهل و مفاهمه اجتماعی 

روستا بروز یافته است، به انحاء طی تعامالتی که در طول سالیان بین ارباب و اقشار دیگر 
چه بسا ماحصل نظامی مدیریتی که در اندیشه . مختلف منجر به ابقاء و آبادانی روستا شد

با وجود شرایط . یکپارچگی روستاییان است، پایداري روستا هرچند به شکلی سنتی است
ا سخت زیستن در حصار کوهستان و معیشت تنگ، روستاییان زندگی در این وضعیت ر

فضان مهري) بود اظهار ( 1یکی از ساکنین روستا که چارودار. دادندمی همچنان ترجیح
 داشت:

بزرگان روستا، کدخدا و ارباب در آن دوره براي روستا نفت آوردند، مدرسه آوردند و جاده "
 "را درست کردند تا ما راحت تر باشیم به روستاهاي دیگر نرویم

 "بیشتر بود با امکانات همان دوره عمران و آبادي دردوره کدخدایی "
 "باوجود جمعیت زیاد روستا در دوره سابق انضباط ثبات ومعاش بسیار باال بود "

 مدیریت روستایی نوین:
 الف) دولتی شدن شوراها:

رعیتی اگرچه در پاره اي موارد با وجه اقتدارگرایی همراه بود اما با توجه به -نظام ارباب 
ي روستاییان گرفته شد رابطه افقی و مشورتی در های که از گفتهآنچه گفته شد و مصادیق

تنها ارتباط عمودي و دستورمابانه حاکم نبود، اما در نظام جدید به . آن بسیار مشهود بود
دلیل وابستگی شورا به سلسله مراتب قدرت کمتر احساس همفکري دوطرفه بین روستاییان 

خبیرهللا رفیعی) در این خصوص ( اورزان روستایکی از کش. شودمی و اعضاي شورا مشاهده
 گفته است:

کردیم و با کدخدا مسائل را در می ما قبال براي تمام مسائل خود به طور گروهی صحبت"
 "اما، االن کسی از ما سوال نمیکنه مشکالتمون چیه. گذاشتیم می میان

 "شورا فقط براي خودشان کار انجام میدهند "
                                                 



 581بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

ظایف و نقشهاي سردمداران مدیریتی در روستا از باال وکانون قدرت از آن رو که، تمامی و
شود، در واقع سیستم مدیریتی جدید به لحاظ ماهوي با نظام مشارکتی در می مرکزي احاله

بنابراین، چندان ارتباط مسالمت آمیز با روستاییان نمی تواند برقرار کند و فهم . تنافی است
چراکه، اساسا مبانی فکري نظام شورایی بر . د بیگانه استاجتماعی مردم روستا با این رون

بنیاد محلی گرایی و مشارکت توامان روستاییان است که این در تناقض با رویکرد سلسله 
دراین راستا یکی از اهالی که . مراتبی، عمودي وتمرکز گرایانه نظام شورایی در ایران است

 داشت ابراز داشت: یدهللا رفیعی) فعالیت( در امور خدماتی روستا
شورا رسما نظارت و شناختی در امور مربوط به روستا ندارد، سیستمی در امر نظارت  "

 "بنابراین، همه چیز آشفته است. اساسا وجود ندارد
شوراها نظارت ندارند و در روستاها نمی . االن هرکس براي خودش یک کدخدا است "

 "توانیم آنها را پیدا کنیم
 ی از دبیران بازنشسته روستا ابراز داشته است:در این رابطه یک

روند نهادمند نظام شورایی و بسترهاي آن در ایران شکل نگرفته و به لحاظ ساختاري  "
 "رعیتی اولویت ندارد -تعریف شده نیست پس در قیاس با نظام ارباب 

 ب) خودمحوري ارکان مدیریتی شورا:
بایست از می ی که در تمام سطوحبرخالف آنچه طبق مبادي اندیشگی نظام شورای

اما، این مهم مورد غفلت . ي مردم نهاد به منظور پیشبرد اهداف مدیریتی بهره بردهامولفه
قرار گرفته است، مردم روستا انتظار دارند به آنها در امور روستا و اتخاذ تصمیمات بیشتر 

اما، . ان و آبادانی روستابه ویژه، در امور جاري روستا و مسائل مربوط به عمر. توجه گردد
برخالف آنچه گفته شد روستاییان حتی به امور جاري روستا مثل مسائل اراضی، باغات، آب، 

نیز چندان واقف نیستند و شورا آنان را به موقع و درست در جریان فعالیتها قرار . . . جاده و
 بیان داشت: رضا رفیعی) با لحنی ناخشنود( یکی از کدخدایان سابق روستا. نمی دهد

بردیم براي خود روستاییان، و تقریبا بیش از می ما در گذشته از همه امکانات روستا بهره"
اما، حاال کسی از . کردیممی هشتاد درصد امور روستا را به کمک خود مردم حل و فصل

 "بزرگترها صالح مشورت نمی گیرد
و سازمان اجتماعی روستا نظام مدیریتی جدید با اتخاذ تصمیماتی که خارج از خواست 

توان پی برد که مشارکت و می که اساسا با تعمیق در آنها دهدمی است، اقداماتی را انجام
بنابراین خود محوري و تصمیم گیري . تجربه زیسته روستاییان در آنها دخیل نبوده است
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نظام تاریخی و معیشتی روستاییان از وجوه -بدون توجه به پیشینه و بسترهاي اجتماعی
 عقیده دارد: نصرت هللا آبائی)( در این ارتباط یکی از چوپانان روستا. موسوم به شورایی است

 "زند، خودخواه هستندمی در دوره شورایی هرکس یه حرفی "
 "دهندشورا فقط براي خودشان کار انجام می "

 ج)ناکارآمدي نقش مدیریتی شورا: 
رسد هنوز ضرورت می که البته به نظربا روي کار آمدن و جایگزینی سیستم شورایی 

رعیتی باشد، به طور  -تاریخی ایجاب نمی کرد این نظام آلترناتیو مناسبی براي نظام ارباب 
کلی سیستم مدیریتی سابق درهم ریخت این مساله در شرایطی اتفاق افتاد که اساسا آسیب 

ود و جایگاه نظام ي از نظام گذشته صورت نگرفته بهاشناسی و بررسی عمیقی از چالش
بنابراین نقش مدیریتی تفویض شده از ارباب . مدیریتی شورایی به درستی تعریف نشده بود

ي فرهنگی اجتماعی هابه مجموعه شورا و دهیار به گونه اي ناساز و در تقابل با ریشه
 چندتن از بانوان روستایی. روستاییان عمل کرد که منجر به ناکارآمدي مدیریت نوین شد

 قدس رفیعی، طلعت رفیعی، گلناز بانو) در این را رابطه عرض کردند:ا(
شوراها را نمی توانیم ببینیم اما کدخدا همیشه درروستا بود، شورا به امور روستا رسیدگی  "

 "نمی کند 
دهیار اصال نمی دونیم چه کسی است، شورا و دهیار براي ما کاري نمی کنند دغدغه  "

 "مردم رو ندارند 
کنند به امر حصارکشی قبرستان، ساخت خانه براي روحانی می ایی که از مردم جمعپوله "

 "پردازند نه امورمربوط به روستامی و بسیج
 د) فروکاست خاستگاه مدیریتی شوراها در اذهان جامعه روستایی:

روندي که نظام شورایی چه به لحاظ ساختاري و چه عملکردي طی نمود درواقع نه تنها در 
رعیتی موفق عمل ننمود، بلکه با روي کار -ي نظام قدیمی ارباب هاواقص و کاستیرفع ن

آوردن شیوه اي مدیریتی بجاي تسهیل امر مشارکت و پایداري روستا، به انحطاط آن 
به گونه اي که حتی در اذهان مکنون روستاییان نیز نقطه روشنی نمی توان یافت . انجامید

بنابراین، با گونه شناسی . مدیریت نوین روستایی باشد که شورا در راستاي نقش شایسته
توان به این نتیجه رسید که نوع نظام شورایی ریشه در محاط تفکري می ساختاري روستا

ي پیوستار زندگی روستا جدا افتاده استو این مهم نیز به دلیل فروشد هادارد که از بن مایه
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یکی از روستاییان که سابقا . ستا استنقش مدیریتی شورا و دهیاري در ذهنیت مردم رو
 امین رفیعی) اظهار داشت:( چوپان بود

ي خود روستا، شورا هاشورا قابلیت مدیریت و برنامه ریزي ندارد با توجه به منابع و قابلیت "
 "هیچ شناختی از مردم ومشکالت آنها ندارد

حرف شنوي داشته مردم از شوراها حرف شنوي ندارند و بهایی قائل نیستند اگر هم  "
 "باشند باالجبار بوده است

خود مردم روستایی بخاطر ضعف مشارکت روستاییان و ضعف مدیریت شورا عالقه اي به  "
 "دخالت در مسائل روستا ندارند

 "شورا امور را به خودمان واگذار کند بهتر است تا کاري برامون انجام بدن"
 ه) اضمحالل روستا:

گردد که آبادانی روستا و حفظ جمعیت روستایی می ین تعبیر ختمشالوده آنچه ذکر شد به ا
بسته به پیوستگی معیشتی و اجتماعی روستا با ساختار محیطی و سازمان فرهنگی آن 

آنچه نظام . یابدمی است که به عنوان روبنا به فراخور زمان و پایگاههاي اجتماعی شکل
درواقع نمود همین  دهدمی آمد جلوهرعیتی را در تجربه زیسته روستاییان کار -ارباب

. کنندمی پیوستگی و حفظ انسجامی است که طی آن روستاییان با وجاهت خاصی از آن یاد
اما انتخاب گزینه اي منسوب به نظام مدیریت شورایی، قرار بود برجایگاهی تکیه زند که 

ه بود، نوعی سوء سالها نقش تاریخی خود را در آن ساختار ویژه، نسبتا به خوبی ایفا کرد
مدیریت و سیاستگذاري ناشایست محسوب شد و بدون برنامه ریزي اصولی و توجه به 

 .نتیجا آنکه روستا را به قهقرا کشاند. ساختارهاي اکولوژیکی و فرهنگی روستا جایابی شد
 گوید:می رضا رفیعی) کدخداي سابق(
ته علی رغم وجود امکانات روستایی که چند هزار مال داشت امروز به کلی از بین رف "

 "زیرساختی که امروز آمده اما تولید به کلی نابود شده است
 "همه چیز، حرفه ما وظایف ما مشاغل و کل ساختار روستا امروزه ازهم پاشیده است "

طبق روند پژوهش و بر پایه نگاه و تجربه زیسته روستاییان، مدیریت روستایی در دو برهه 
ران سنتی و جدید است گذاري را طی کرد که در وراي آن مدیریت زمانی که معطوف به دو

رعیتی را در برمی گرفت مورد وفاق  -یی که شاکله نظام اربابهاسنتی با وجود تمام ویژگی
و متناسب با ساختار جغرافیاي تاریخی روستا بود و در نقطه مقابل آن مدیریت جدید تحت 

ارکان نظام شورایی هرچند سعی در تحول نظام لفاف مدیریت مشارکتی با سلسله مراتب و 
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اما براي روستاییانی که سالیان سال سبک معیشت آنها نمودي از . مدیریتی داشته است
اجتماعی در این زیست بوم بوده است، چندان مورد اقبال قرار نگرفته  -ساختار اقتصادي

رایی منسوب به نظام ي نظام شوهاو نمایه هااین مهم نیز در کنه مساله به روش. است
رفت، نارضایتی از وضعیت به می مشارکتی بازمی گردد که بازخورد آن برخالف آنچه انتظار

 . وجود آمده است
مدل مفهومی کارآمدي مدیریت سنتی و نوین روستاي بزج مبتنی بر تجربه زیسته . )3(شکل

 روستاییان
 

 
 

 بحث و نتیجه گیري:
در چنین نظامی، . بود تار مدیریتی روستاي بزج در گذشته بر اساس اقتدار سنتیساخ

به طوري که، اطاعت بیش از آنکه بر پایه . آمدمی قدرت در پرتو رسوم و سنتها بدست

تعمیق جایگاه 
ارباب رعیتی 

 در روستا 

نهادینه شدن سرمایه 
اجتماعی در نظام 

 رعیتی-ارباب 

مشروعیت هنجارها و 
 اقتدار سنتی

پیوستگی اجتماعی 
 ارباب با مردم

دولتی 
شدن 
 شوراها

ناکارآمدي نقش 
 مدیریتی شورا

فروکاست 
خاستگاه مدیریتی 

شورا در اذهان 
  

خود محوري ارکان 
 مدیریتی شورا

مدیریت 
 

 مدیریت نوین

 آبادانی روستا اضمحالل روستا
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این عناصر اقتدار سنتی بازتاب ارزشها و . قوانین مصوبه باشد فرامین صادره شخصی است
از جمله عناصري که . ی چندین سال تثبیت شده استالگوهاي کنش اجتماعی است که ط

رعیتی شده است؛ نهادینه شدن سرمایه  ˚در روستاي بزج منجر به تعمیق جایگاه ارباب 
اجتماعی، مشروعیت هنجارها و اقتدار سنتی و پیوستگی اجتماعی ارباب با مردم؛ که این 

رعیتی شده و از  -بابعناصر در یک کنش متقابل از یک سو منجر به تعمیق جایگاه ار
به عبارتی فرهنگ جامعه روستایی . طرفی، باعث رونق و آبادانی زندگی در روستا شده اند

بزج در شیوه مدیریت روستایی تحت تاثیر عوامل و نیروهاي درونی برآمده از جامعه 
بر  در یک فرایند تاریخی این عوامل و نیروها درونی و تثبیت شده. روستایی بوده است

این در حالی است که، شیوه نوین مدیریت روستاي . ریت روستایی تاثیر گذاشته بودندمدی
بزج اگرچه بر پایه انگارهاي جدید مدیریت نظیر؛ حکمروایی خوب و محلی گرایی شکل 

در . گرفته است؛ ولی چندان در رونق و شکوفایی جامعه روستایی بزج موفق نبوده است
ه فروکاست خاستگاه مدیریتی شورا در اذهان جامعه واقع، دولتی شدن شوراها منجر ب

روستایی بزج، ناکارآمدي نقش مدیریتی شورا و خودمحوري ارکان مدیریتی شورا شده است 
. که به دنبال خود باعث عدم رونق و آبادنی روستاي نسبت به دوره گذشته شده است

نسه با ساختار نوین بدینسان، فرهنگ جامعه روستایی بزج بطور شایسته و بایسته نتوا
ضعف توجه نظام سیاستگذاري و برنامه . مدیریت روستایی وفق یافته، ارتباط برقرار نماید

ریزي به ارزشها و هنجارهاي درونی شده جامعه روستایی بزج و تاکید بر عوامل و نیروهایی 
از ساختاري برونزا در مدل نوین مدیریت روستایی از طرف و شبه دولتی شدن این نظام 

شبکه  طرف دیگر سبب شده تا افرادي خاص از منابع متمرکز بهره برده، از شکل گرفتن
گسترده با پیوند افقی جلوگیري کرده، منجر به شکل دهی به روابط عمودي و  اجتماعی

و روستاییان در عمل  -دهیار و شوراي اسالمی)( کارگزاران دولت -یک سویه بین خود
از جنبه ماهوي نتوانسته نیاز مردم روستا را تتمیع  ین روستاییاز این رو، مدیریت نو. شوند

نتیجه . نماید و به نوعی به بازتولید همان مناسبات سنتی شد که مانع از توسعه روستا شد
اینکه، مدیریت روستایی سنتی در گذشته اگرچه از ویژگیهاي اقتدارگرایی گاها ناعادالنه و 

برخوردار بود ولی، شواهد حاکی از آن است . . . رباب ونداشتن حق سهم برابر بین رعیت و ا
از طرف -که نوعیت مدیریت و سبک اداره روستا در گذشته مورد اقبال بیشتري 

بلکه، بر . این نتیجه، دلیلی بر بازگشت به ساختارهاي پیشین نیست. بوده است -روستاییان
ان و برنامه ریزان در فضاهاي این الزام علمی تاکید دارد که ساختارشکنی توسط سیاستگذار
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ي جامعه هابویژه در زمینه مدیریت روستایی) نمی توانند بدون توجه به واقعیت( روستایی
 . روستایی باشد

به عقیده او در مدیریت . یابدمی نتیجه این پژوهش مبتنی بر نگرش مارکس وبر اعتبار
ـنتی حاکم است و سلطه) مبتنی بر باورها و روابط و ارزشهـاي س( سنتی سیادت

البته . کنندمی ملک و کدخدا) تبعیت( روستاییان) بر این مبنا از مدیر روستا( فرمانبرداران
خاطر تصور مشروعیت نظامى است که از روزگار بعنوان سنت پایدار) به( این فرمانبرداري

آن  از این رو، اگر مدلی مناسب جایگزین این سنت نشود، پذیرش. کهن پابرجا بوده است
مبتنی بر تفکر مارکس وبر، نظام مدیریت روستایی جدید . توسط روستاییان اتفاق نمی افتد

 سلطه)( اگرچه پشتوانه نظري حکمروایی را در تفکر مدعی است، ولی، عمال از سیادت
 . نمایدمی تبعیت قـانونی ـ عقالیـی

)، 1388( سایی زادهعالوه بر انطباق نتیجه پزوهش با نگرش مارکس وبر، نتیجه پژوهش له
) نیز 1396( ) و عزیزپور و رفیعی1391( )، مرادي و آگهی1390( شهبازي و شریفی تهرانی

 . نمایدمی آنرا تایید
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 شناسی مدیریت روستایی در ایرانبآسی

 کارکردي -در چارچوب رویکرد پویش ساختاري

 3الوین رمضانی 2،خلیفه ابراهیم دکتر ،1سعیدرضا جندقیان بیدگلیدکتر 

 مقدمه و بیان مساله
شدن منجر به تشدید مهاجرت شدن، مدرنیزاسیون و جهانیفرآیند شهرنشینی، صنعتی

جمعیت از روستا به شهر گردیده است، اما با این وجود هنوز اکثریت جمعیت جهان در 
 . )(Lapping, 2005:1کنند زندگی و امرار معاش می محلیروستاها و جوامع 

در همین راستا، امروزه مدیریت روستایی با نمایندگی نیازهاي گوناگون گروههاي معین 
اي در پیشبرد امور و کنندهتواند نقش تعیینجغرافیایی، می مختلفروستایی در مناطق 

 . ) 695: 1387سعیدي، ( توسعه روستایی بر عهده گیرد
ز مهمترین عناصر توسعه پایدار در همین ارتباط، آموزش در حوزه مدیریت روستاها ا

را، به  2005تا  2014اي که سازمان ملل متحد، دهه شود، به گونهروستایی قلمداد می
بنابراین آموزش کارآ و اثربخش . نامگذاري نمود "دهه آموزش در توسعه پایدار"عنوان 

سیار حائز مدیریت روستایی در جهت تحقق اهداف و آرمان توسعه پایدار در ابعاد مختلف ب
 . باشداهمیت می

اقتصادي فراوانی  ˚هاي اجتماعیایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با چالش
شدن، رشد جمعیت و گذار از یک جامعه شهرنشینی شتابان، صنعتی. روبرو گردیده است

وابسته به کشاورزي به یک جامعۀ مدرن صنعتی، فشار زیادي را برمنابع طبیعی و محیط 
این سناریو در حال حاضر براي بسیاري از کشورهاي در حال . ی وارد ساخته استانسان

 . )Ebtekar,2009: 295( استتوسعه رخ داده 
کرده که هر درتاریخ گذشته ده نشینی ایران، روح اجتماعی انسان همواره طلب می

                                                 
هاي کل ها و دهیاريهاي سازمان شهرداريمعاون امور دهیاريدکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی و   -1

 کشور
 موسسه آموزش عالی مدیریت شهري و روستایی وزارت کشورامه ریزي روستایی  ، دکتري جغرافیا و برن -2
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مبتون، ل( هاي خود نیازمند مدیریت باشدحفظ و بسیج نیروها و نیل به هدف برايجامعه 
1377 :51( . 

هاي روستایی، در جریان اصالحات ارضی دهه چهل و حذف بزرگ مالکان از عرصه
رسد و جریان و سنتی روستا هم به ناچیزترین سطح خود می اختیارات مدیریت بومی

 دردولتی شدن آن هم روز به روز افزایش یافت و در نتیجه دست روستاییان از مشارکت 
: 1390شهبازي و شریفی تهرانی، ( اره امور داخلی خود کوتاه تر شدگیري براي ادتصمیم

15( . 
گره مدیریت روستایی در ایران، طی چند دهه گذشته و شاید در یکصد سال اخیر در 

ترین معضل و ، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی، یکی از مهمترین و حساسابعاد سیاسی
مساله همان اندازه که در هر یک از ابعادش  این. ریزان و متخصصین بوده استچالش برنامه

اي دارد، براي روستا و روستاییان که به گفته لمبتون اساس حیات اهمیت فوق العاده
: 1383قدیري معصوم و ریاحی، ( باشدها استوار است، حائز اهمیت میاجتماعی ایران بر آن

2( . 
که به لحاظ عین آن در گذشته، نظام مدیریت سنتی فضا در روستاهاي کشور، در

گیري از منابع محدود آب و خاك و اجتماعی ناعادالنه بود، اما از نظر اقتصادي و در بهره
همراه . هایی داشتجویانه روستاییان در امور عمومی کارآییهمچنین سازماندهی مشارکت

میان  ها ازهاي اخیر، نظام سنتی حاکم بر این گونه سکونتگاهبا تحوالت گسترده در دهه
برخاست، اما آنچه جایگزین آن شد، گسترش منافع فردي خانوارهاي روستایی و نظامی 

 بود »داريبلبشوي بازار سرمایه« در قالب »تاب و توان فردي« "منفصل و مبتنی بر درجه
 . )10: 1383سعیدي، (

جوامع توان دریافت که در رابطه با مدیریت با نگاهی به سیر تحول روستایی در ایران می
روستایی همواره وجود مدیري منطبق با نیازها و شرایط متنوع جوامع روستایی احساس 

طلبیده است که از بطن جامعه برخاسته و رهبري جوامع روستایی را شده و کسی را میمی
در اختیار گیرد، تا همه افراد تحت مدیریت وي در نیل به اهداف اصلی خود، یعنی توسعه و 

چنین مدیري از دوران بسیار قدیمی بنام دیهیک، دهبان، . اطر گام بردارندتامین امنیت خ
اصالحات رژیم گذشته با حذف  امارئیس ده و کدخدا همواره در ده حضور داشته است 

کدخدا از مدیریت ده اوضاع اجتماعی و اقتصادي ده را به هم ریخت و پس از آن هیچ یک 
ی کدخدا را پر کنند و جامعیت مسائل روستا را از نهادهاي مدیریتی نتوانستند جاي خال
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تا این که بعد از پیروزي انقالب اسالمی طبق اصل . )1: 1380حسینی ابري،( عینیت بخشد
مجلس خبرگان، مدیریت امور روستاها 1358یک صدم قانون اساسی مصوب مرداد ماه سال 

 . )19:1384کل تدوین قانون و مقررات، اداره( به شوراها واگذار شد 
پس از اصالحات ارضی) که به صورت ( الگوي رایج مدیریت محلی و روستایی در کشور

ریزي عقالنی غیرمشارکتی در چارچوب نظریه بخشی، تمرکزگرا و مبتنی بر نظریه برنامه
نوسازي عموماً از باال به پایین و دستوري و با توجه به رویکرد نهادي تحت تاثیر عوامل 

. . .) متفاوت جغرافیایی؛ پایین بودن سطح سواد و آگاهی عمومی؛ و  شرایط( مختلف درونی
گیري، شرایط اقتصادي، کم توجهی به نقش آموزش ساختارهاي کالن تصمیم( و بیرونی

هاي هاي روستایی، نابرابريباشد ؛ منجر بهتوسعه ناموزن عرصهمی. . .) مدیریت محلی و 
اهاي زیستی گردیده است، به نحوي که تعدد شهري و ناپایداري این گونه فض -روستایی
سو و ضعف اساسی در ها و نهادهاي متولی توسعه و عمران روستایی از یکسازمان

فقدان حکمروایی خوب) از سوي دیگر روند توسعه ( هاکارکردهاي مختلف شوراها و دهیاري
، فرهنگی˚اکولوژیک، اجتماعی ˚هاي متعدد محیطیهاي روستایی را با چالشسکونتگاه

ریزي و مدیریت تعارض میان نظام برنامه. اقتصادي و کالبدي و ناپایداري مواجه نموده است
هاي توسعه فضایی با واقعیات ساختاري فضاهاي روستایی که به توسعه در ایران و طرح

 انگاري جریانات فضایی میان شهر و روستادلیل غلبه رویکرد بخشی و تمرکزگرا و نادیده
ها و مدیریت یکپارچه توسعه و فقدان حکمروایی )، شبکه... ت اجتماعی، اقتصادي و جریانا(

رو، نگرشی از این. ها استریزيعاملی اساسی در ضعف کارکردي برنامه ،باشدمطلوب می
محیطی، اجتماعی و هاي زیستفضایی و سیستمی در جهت شناخت جامع و کامل توان

ها، تفیض قدرت به سطوح محلی و ی این گونه قابلیتاقتصادي نواحی روستایی و ارزیاب
ویژه آموزش توجه به حکمروایی مطلوب به منظور ساماندهی وضع موجود نواحی و به

نفعان در راستاي توسعه پایدار در شورا/ دهیار) و همچنین مردم و سایر ذي( مدیریت محلی
 . باشداي و ملی ضروري میارتباطی یکپارچه با سطوح منطقه
ي روستایی در کشور و در عوض سیاست تمرکز توسعه در در واقع، عدم توجه به توسعه

ي سرزمینی کشور انجامیده است که خود شهرها، به نوعی عدم تعادل فضایی بزرگ در پهنه
 . ) 22: 1382سعیدي، ( آید اکنون از موانع اصلی توسعه به شمار می

اي دیدترین سند توسعه ملی، توجه ویژه) به عنوان ج1395 -99( برنامه ششم توسعه
نگر با نگاه ویژه به موضوعات خاص این برنامه، جامع. به مقوله آموزش در توسعه نموده است



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  594

 

باشد، حد تفصیل برنامه براي هر یک از موضوعات خاص تا سطح برنامه اجرایی و براي می
هاي کلی و در سیاست از آنجایی که. بخش/ فرابخش در سطح برنامه راهبردي خواهد بود

هاي هاي متنوع در جغرافیاي مزیتهاي اصلی برنامه ششم، استفاده از قابلیتگیريجهت
مناطق کشور مطرح شده است، تکیه برنامه بر ضوابط ملی آمایش سرزمین در جهت کاهش 

تحقق اهداف آمایشی و توسعه پایدار از طریق  جهتاي و در هاي منطقهعدم تعادل
معاونت ( اي و محلی استی اساسی مانند: آموزش در سطوح مختلف ملی، منطقهراهبردهای

 . )19: 1393ریزي و نظارت راهبردي ،برنامه
نفع مدیریت توسعه هاي صورت گرفته توسط نهادهاي مختلف ذيباوجود تالش

ها و سایر ها و دهیارياز طریق سازمان شهرداري( روستایی در کشور به ویژه وزارت کشور
کارکردي  ˚مراکز وابسته) در زمینه آموزش مدیریت روستایی اما وجود معضالت ساختاري 

 . باعث شده تا در موارد زیادي اهداف موردنظر محقق نگردد مختلف
بنابراین، پژوهش حاضر در پی بررسی برخی تجارب ارزنده جهانی پیرامون موضوع، 

کارکردي فراروي آموزش مدیریت  -هاي ساختاريترین چالششناسی و تشریح مهمآسیب
رفت از وضع موجود و تحقق  محلی در ایران و معرفی و ارایه پیشنهادها در جهت برون

 . باشدتوسعه پایدار روستایی می
 ادبیات و مبانی نظري پژوهش

در زمینه مدیریت روستایی مطالعات زیادي با اهداف مختلف در سطح جهانی و داخلی 
هاي موضوع پژوهش حاضر، برخی از ه به ارتباط آثار مذکور با جنبهانجام شده، اما با توج

فقر  ") در اثري با عنوان2007( ماکس اسپور و همکاران. گرددترین موارد ذکر میمهم
ها در رشد روستایی و کاهش فقر در اوراسیاي ارضی و نقش ایالت اصالحاتروستایی، 

ریزي در ساختار مدیریتی و برنامه ، به تبیین نقش و عملکرد اصالحات ارضی"مرکزي
ها در زمینه نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از نقش کلیدي دولت. اندروستایی پرداخته

گذاري در هاي ارتباطی و سرمایهتحول در ساختار مدیریتی روستایی، تأمین زیرساخت
. باشدیهاي کشاورزي نوین و آموزش مزمینه نهادهاي قانونی محلی و توسعه سیستم

حرکت از مدیریت پایدار به  ") در پژوهشی با عنوان2007( استفان ریست و همکاران
حکمروایی پایدار منابع طبیعی: نقش فرآیندهاي یادگیري اجتماعی در نواحی روستایی 

، عوامل کلیدي جهت تغییر شکل مدیریت پایدار به حکمروایی پایدار "هند، بولیوي و مالی
نتایج نظري و . یادگیري اجتماعی و فعالیت ارتباطی بحث کرده استاز طریق فرآیندهاي 
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که تغییر جهت از مدیریت پایدار به حکمروایی پایدار از  دهدمیتجربی این مطالعه نشان 
طریق فرآیندهاي یادگیري اجتماعی و متناسب با ساختارهاي مختلف اجتماعی، سیاسی و 

ول براك و . باشدپذیر میمشارکتی امکان فرهنگی جوامع با توجه به انواع رویکردهاي
هاي سازماندهی حمایت جمعیبراي شیوه "اي با عنوان) در مطالعه2013( همکاران

که کوشد تا درك بهتري را نسبت به این، می"مشارکتی از حکمروایی در نواحی روستایی
هاي جراي شیوهنهادهاي گروهی در راستاي ا ارتقاءتواند به منظور چگونه حمایت جمعی می

نتایج حاصله نشان . تر در حکمروایی نواحی روستایی کمک کند، ایجاد نمایدمشارکتی
ها که افزایش و ارتقاء سطح نهادهاي گروهی مؤثر، مستلزم بازنگري و تفکیک نقش دهدمی

گیري تواند از طریق تسهیلاین امر می. باشدو وظایف در زمینه مدیریت اجرایی همگانی می
پذیري عملیاتی در میان یگران و فضاسازي براي رهبري مشارکتی و انعطافباز

مروري بر  ") در یک بررسی با عنوان2013( کوانی و همکاران. گزاران تقویت شودسیاست
، "گیري مدیریت آب روستاییها در زمینه توانمندسازي زنان در فرآیندهاي تصمیمپیشرفت

اطمینان در زمینه دسترسی به منابع آب امن و  که آموزش در جهت حصول دهدمینشان 
ویژه در رابطه با توسعه جامع خانواده، سالم، زنان را در جهت تمرکز بر اقدامات بیشتر به

هاي آتی و ها براي دسترسی نسلرفاه اجتماعی، تسلط بر منابع همگانی و محافظت از آن
و بستر مشارکت زنان در  ندکمیهاي حیات در سیاره زمین تشویق و ترغیب همه گونه

) در یک 2014( اسپارکیا. سازدگیري و مدیریت توسعه پایدار را فراهم میفرآیند تصمیم
هاي خالقانه ها در نواحی روستایی، تحلیلی در زمینه پروژهنوآوري و شبکه "مطالعه با عنوان

یی در اروپا را مورد هاي مربوط به نوآوري در چندین ناحیه روستا، شماري از پروژه"اروپایی
نفعان در این مطالعه به بررسی نقش و تأثیر آموزش ذيدهد. میتحلیل و بررسی قرار 

سو نوآوري به طور که از یک دهدمینتایج حاصله نشان . پردازدمراحل مختلف پروژه می
هاي محیطی و انرژي متداول است و از سویی دیگر ویژه در تولید غذا همانند سایر بخش

دولت، ( ها حضور بازیگران همگانیاي که در آنهاي گستردهها عمدتاً به شبکهن پروژهای
 . ضرورت دارد، وابسته هستند...) مردم و 

برخی الزامات دهگردانی در ") در پژوهشی با عنوان1383( در عرصه داخلی، سعیدي
د نقش تواننکه دهیاران تنها هنگامی می کندمیتأکید  "پرتو مشارکت روستایی

کننده خود را در بهبود امور روستاها به انجام برسانند که نه تنها به اهداف بنیادین تعیین
ها آگاه باشند، بلکه وظایف متنوع و متعدد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادي گیري دهیاريشکل
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 نقشآشکار است که این مهم با تأکید اساسی بر . اي خود را به درستی بشناسندو توسعه
 . یابدکننده آنان در ایفاي وظایف، اهمیت بیشتري میجویانه و هماهنگرکتمشا

ها در توسعه نقش شوراها و دهیاري"اي تحت عنوان) در مقاله1386( زادهرستمعلی
تواند با آموزش مردم، تشکیل که مدیریت روستایی می کندمیتأکید  "پایدار روستایی

هاي مختلف، زمینه را براي توسعه پایدار فراهم هاي مختلف محلی و تشکیل کمیسیونگروه
واکاوي عملکرد شوراهاي اسالمی در مسیر "اي با عنوان ) در مقاله1390( اژدري. نماید

که با هدف بررسی عملکرد  "توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردي: شهرستان سمیرم
طالعه صورت گرفت، به شوراهاي اسالمی در مسیر توسعه پایدار روستایی در عرصه مورد م

-این نتیجه دست یافته است که عملکرد شوراهاي اسالمی در مسیر توسعه پایدار و همه
عالوه بر آن، وضعیت شوراهاي اسالمی مورد . جانبه روستا در حد متوسطی بوده است

محیطی، فرهنگی، اقتصادي و منابع، زیست ˚اجتماعی ( گانه عملکردمطالعه در ابعاد شش
 قرارهادي) نیز در سطح متوسطی ها و نهادها و طرحو زیربنایی، ارتباط با سازمانعمرانی 

همانگونه که مطرح شد، در موارد مطالعه شده در سطح جهانی، متناسب با . داشته است
گیري از بهره( ساختارهاي سیاسی و اجتماعی جوامع، مدیریت محلی با رویکرد مشارکتی

ع محلی در اداره امور جامعه) به تحقق اهداف مورد نظر ظرفیت و مشارکت فراگیر اجتما
ها حاکی در عرصه داخلی، نیز بررسی. اندپایدار کمک نمودهخویش در جهت تحقق توسعه 

ازضرورت تأکید بر تقویت جایگاه آموزش و توانمندسازي مدیریت محلی در جهت پایداري 
-از تجارب مزبور سعی در آسیب گیرياین پژوهش با بهره. هاي روستایی داردسکونتگاه

 . شناسی جایگاه آموزش در مدیریت محلی در کشور در جهت توسعه پایدار دارد
اي و هاي فردي، حرفهتأثیر ویژگی ") در پژوهشی با عنوان1396( معصومی و همکاران

نشان دادند که متغیرهاي هوش  "هوش هیجانی بر رهبري کارآفرینانه دهیاران روستایی
تأثیر را  بیشترینهاي اجتماعی ها، مهارتبر رهبري کارآفرینانه مؤثرند و از بین آنهیجانی 

نتایج این پژوهش، معیارهایی را براي انتخاب و آموزش دهیاران . بر متغیر وابسته دارد
 . نمایدروستایی فراهم می

برخی از مهمترین مفاهیم کلیدي پژوهش به شرح ذیل قابل در شناخت مبانی نظري،
، در فرهنگ لغت به معناي شناخت، تحلیل و تبیین علمی 1شناسیوجه است: آسیبت

                                                 
1- Pathology  
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. ها و مسایل و مشکالتی است که یک پدیده یا موضوعی با آن مواجه شده استچالش
میزان موفقیت در . مدیریت یک سازمان رابطه تنگاتنگی با اهداف آن سازمان دارد

هاي حاکم بر بافت فرهنگی جامعه ثیر ارزشهاي رهبري و مدیریت، تحت تأبکارگیري شیوه
توانایی نفوذ بر گروهی، براي رسیدن به هدف «رهبري یعنی . )8: 1380رضائیان، ( قرار دارد
تا پیروانش را کمک کند تا به هدف خود برسند و اهداف  کار رهبر آن است. »هایییا هدف

آنچه از مفهوم مدیریت روستا . )181: 1376رابینز،( ها را با اهداف سازمان هماهنگ کندآن
شود، ممکن است چندان قرابتی با به عنوان یک واحد سکونتگاهی به ذهن متبادر می

این موضوع به خصوص در ایران که شرایط . نظریات رایج در باب مدیریت نداشته باشد
. کندهاي روستایی از نظر روابط اجتماعی و فرهنگی حاکم است، صدق میخاصی بر محیط

آید، ممکن است لزوماً منظور نابراین هنگامی که از مدیریت روستایی سخن به میان میب
به عبارتی نقش عرف، عادات و سنن در . ریزي شده نباشدمدیریتی اندیشیده شده و برنامه

 . )1: 1376طالب، ( کننده استمدیریت روستایی تعیین
روستایی است که با دیدگاه هاي توسعه روستایی، به مفهوم توسعه همه جانبه عرصه

توسعه روستایی مفهومی فراگیر و . باشدبهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاها همراه می
ها، هاي وابسته به آن، حرفهباشد که شامل: توسعه کشاورزي و فعالیتچند بعدي می

اقتصادي، خدمات اجتماع محلی و  ˚هاي اجتماعیمشاغل و صنایع خانگی، زیرساخت
 Ahuja & Rawtani, 2004:31)( گرددت و نیز منابع انسانی در نواحی روستایی میتسهیال

 . 
، به معناي نگهبانی و پشتیبانی کردن اخذ teneve-sus، از لفظ التین 1واژه پایداري

تواند به معناي حمایت و پشتیبانی کردن از وضعیتی در این زمینه پایداري می. شده است
به این ترتیب اگر به عنوان . از وضعیتی نامطلوب باشد مطلوب و برعکس دوري جستن

نمونه معتقد باشیم که رفاه همه جانبه فردي یا اجتماعی اهمیتی اساسی دارد، به حمایت از 
در این راستا هر نوع اقدام یا . کنیمهاي حفظ و پایداري آن را جستجو میآن پرداخته و راه

بنابراین توانایی . موجب ناپایداري خواهد شد فعالیتی که نامطلوب بوده، طبیعی است که
توسعه پایدار . )128: 1389سعیدي، ( شودحفظ وضعیت مطلوب، پایداري محسوب می

فرهنگی،  ˚اکولوژیک، اجتماعی  ˚محیطی ( هاي گوناگونی را شامل استروستایی جنبه
                                                 

1- Sustainable 
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 . ) 132همان، )  (فضایی ˚اقتصادي و کالبدي 
سازي توسعه +، نهادینه20تا اجالس ریو  2002ار در سال از اجالس جهانی توسعه پاید

در «. المللی در زمینه توسعه پایدار بوده استترین دستورکارهاي بینپایدار یکی از مهم
، رهنمودهاي 21در چارچوب برنامه اجرایی توسعه پایدار و دستور کار  2002اجالس 

از  21فصل هشتم دستور کار . ستسازي توسعه پایدار ارایه شده امشخصی براي نهادینه
گیري در زمینه توسعه پایدار را تقویت کرده یا بازسازي خواهد فرآیند تصمیمها میدولت

محیطی را به طور یکپارچه و نمایند تا از این طریق مسائل اقتصادي، اجتماعی و زیست
تضمین اي از مشارکت عمومی را در این فرآیند هماهنگ دنبال کنند و طیف گسترده

هاي مختلف ها و برنامههمچنین براي یکپارچگی و هماهنگی سیاست 21دستور کار . نمایند
ها را به اتخاذ استراتژي ملی توسعه پایدار دعوت محیطی، اقتصادي و اجتماعی، دولتزیست

سازي هاي موفق معرفی شده در کتاب نهادینهتجربه. )WSSD, 2002: 162-167کند (می
گذاري توسعه پایدار مستلزم که نهادینه شدن سیاست دهدمی)، نشان 2007( توسعه پایدار

بخشی و مجموعه اقداماتی در ساختارها و تشکیالت، قوانین و مقررات، فرآیند هماهنگی بین
هاي در این تجربه. هاي غیردولتی استسطحی و مشارکت بخش خصوصی و سازمانبین

گذاري پذیرفته شده و راهنما در فرایند سیاست موفق، توسعه پایدار به عنوان یک اصل
. )(OECD, 2007 استراتژي ملی توسعه پایدار در همین راستا شکل گرفته است

روي توسعه روستایی در آستانه هاي پیشدرچارچوب دکترین جدید، براي غلبه بر چالش
روستایی تلقی  ریزي توسعهتئوري مبنایی در برنامه» اندیشه توسعه پایدار«ي سوم، هزاره

روستایی با زمین شده است؛ در چارچوب تئوري توسعه پایدار اجتماعات روستایی و انسان 
گیرد؛ زیرا، پایداري فضاي اي توأمان و یکپارچه مطمع نظر قرار میگونهزیر پایش به

هاي اقتصادي اوست؛ به تعبیر بر ایجاد توازن میان انسان، محیط و فعالیتروستایی ناظر 
ر توسعه پایدار نقطه توازن و تعادل درجهت تحقق اهداف توسعه در هریک از ابعاد دیگ

هاي گذشته به تعارض ، اجتماعی و اقتصادي است؛ امري که در چارچوب پارادایممحیطی
توسعه . )13: 1381گزارش توسعه روستایی، ( میان هریک از ابعاد توسعه انجامیده است

ریت و حفظ منابع طبیعی موجود و جهت دهی به تغییرات پایدار روستایی عبارتست از مدی
فنی و نهادي به طریقی که دستیابی به نیازهاي بشري و برآوردن مستمر این نیازها چه در 

چنین توسعه اي، پایداري . حال حاضر و چه در اینده براي مردم روستا و شهر تضمین شود
، موجب زوال کندمیوانی را حفظ منابع ارضی، آبی و همچنین منابع ژنتیک گیاهی و حی
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شود و از لحاظ فنی، مناسب، از لحاظ اقتصادي ماندنی و از نظر اجتماعی محیط زیست نمی
توان شامل فرآیند تغییرات توسعه پایدار روستایی را می. )FAO, 2003: 25( مقبول است
جامعه  و محیطی دانست که براي افزایش رفاه طوالنی مدت در کل اقتصادياجتماعی، 
 . )Mosely ,2003( گرددطراحی می

هاي اجتماعی در توسعه پایدار ، از مهمترین مؤلفه"آموزش "همانگونه که مطرح شد 
نظران توسعه همواره مورد تأکید قرار گرفته بوده که توسط نهادهاي معتبر جهانی و صاحب

تواند از یی میاي که آموزش هم در سطح مدیریت محلی و هم مردم روستابه گونه. است
ها را فراهم نموده و هاي ارتقاء سطح مشارکت آننفعان زمینهطریق توانمندسازي ذي

و  اقتصادينهادي،  -محیطی، اجتماعی( بستري براي تحقق توسعه پایدار در تمامی ابعاد
 . فضایی) گردد -کالبدي

استاي تبیین براي اینکه درك مناسبی از روند تحوالت مدیریت روستایی در کشور در ر
مسأله پژوهش حاصل شود ضرورت دارد تا تجربیات سایر کشورها در این زمینه مورد 

البته باید این نکته . گردندرو، برخی از مهمترین تجارب مطرح میاز این. بررسی قرار گیرد
هاي روستایی بسیار متفاوت و متنوع بوده و مهم را در نظر داشت که شرایط حاکم بر محیط

بنابراین در اتخاذ یک سیاست . باشدها در بسیاري از شرایط نادرست میۀ آنمقایس
طور کلی بررسی  اما به. راهبردي جهت توسعه روستایی باید شرایط داخلی را در نظر گرفت

 هاي روستایی در کشور باشدریزيتواند راهگشاي برنامهتجربیات سایر کشورها می
 . )2جدول(

 از آموزش در مدیریت محلی  گیريبهرهنی در زمینه . برخی تجارب جها2جدول
 (در جهت تحقق توسعه پایدار)

 اهداف عنوان برنامه

هاي مدیریت فعالیت
 درآمدزاي روستایی

، مبتنی بر تجربیات آفریقـاي فرانسـوي زبـان و بـراي     FAOاین برنامه آموزشی توسط 
ر سایر کشـورها طراحـی   سازي منبعی جهت استفاده مدیران و رهبران روستایی دفراهم

شد؛تا بدین وسیله مدیران روستایی از این منبع به منظور آمـوزش مـردم و اجتماعـات    
در جهـت ارتقــاء  ( هـاي درآمــدزا هـا در زمینــه فعالیـت  محلـی بـراي یــادگیري مهـارت   

 .  بهره بگیرند) استانداردهاي زندگی خود
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LEADER  در
 اتحادیه اروپایی

هـاي جدیـد مـورد    طع و قابل انتقال که نشان دهنـده روش حمایت از اعمال ابتکاري، قا
هاي توسعه روستایی هستند؛ افزایش مبادالت تجربیات علمـی و  ریزياستفاده در برنامه

هاي همکـاري در  انتقال مهارت در میان شبکه اروپایی توسعه روستایی؛ و تکیه بر پروژه
دهنـده همکـاري مشـترك    سطح ملی ناشی از عوامل محلی نواحی روستایی، که نشـان  

 .  بین آنهاست

 مشارکت روستایی
)RPدر اتازونی ( 

هاي مختلف ایاالت داراي برنامه براي توسـعه روسـتایی؛ بهبـود مناسـبات     ارزیابی برنامه
هاي توسعه اسـتراتژیک کـه   هاي دولتی براي توسعه روستایی؛ ارتقاء فعالیتبین سازمان

 دهند؛می بهره برداري بهتري از منابع را انجام
تأمین امکانات بهتر براي انتشار اطالعات مورد نیاز توسعه روستایی؛ مراجعه به سـوابق و  

هاي ممکن جهـت رفـع مشـکالت؛ و ارایـه یـک مـدل جدیـد        حلاسناد، براي یافتن راه
 . مدیریت روستایی در آمریکا 

نوســازي از طریــق  
 مشارکت در کمبیا

عه اي در نواحی روستایی کلمبیا با تأکیـد بـر   هاي توسهماهنگ کردن توسعه و فعالیت
 . تمرکززدایی، سازوکارهاي مشارکتیو موضوعات جنسیتی در توسعه روستایی 

مشارکت مردمـی  
در مبــارزه علیــه 
فقر در جمهـوري  

 دومینکن

هاي عمومی و خصوصی براي اصـالحات  تأمین سرمایه، بسیج عمومی و هماهنگی تالش
از طریـق حمایـت از مشـارکت مـردم و جوامـع محلـی در        اجتماعی و مبارزه علیه فقـر 

هـاي  ها و برنامهها در سیاستها به منظور نفوذ و تأثیرگذاري آنریزيتصمیمات و برنامه
 . تنظیم شده توسط نهادهاي مختلف دولتی 

 170 - 174: 1382لنگرودي، ؛ مطیعی FAO,1994:1منبع:

، به عنوان دیدگاه "کارکردي  ˚ساختاري  رویکرد"با توجه به موضوع و مساله پژوهش، 
. حاکم بر تحقیق انتخاب گردیده و تحلیل ابعاد مختلف، بر مبناي آن صورت پذیرفته است

بر این واقعیت استوار است که میان  "کارکردي  ˚پویش ساختاري  "فرض اساسی نظریه
ی پیوند تنگاتنگ و غیر هاي جغرافیایی، نوعها، در اینجا پدیدهساختار و کارکرد تمام پدیده

هاي آن نظام را نمایندگی و قابل انکار برقرار است که مجموعه حاصل از آن قابلیت
هایی است که به نیروهاي مرتبط با ، هر نظام داراي قابلیتسانبدینکند. میپذیر تحقق

 . )12: 1390سعیدي، ( اجزاي تشکیل دهنده ساختار آن مرتبط است
 یران مدیریت روستایی در ا

بمنظور تحلیل مدیریت روستایی در ایران،تحوالت در دو مقطع زمانی بیش از انقالب 
 . قابل ارزیابی است اسالمیاسالمی و پس از انقالب 

  پیش از انقالب اسالمی-الف
سوادي و دانایی کم( کشور به دلیل فقر شدید اقتصادي و فرهنگی جامعه روستایی

مردم و حاکمیت مدیریت استبدادي ارباب رعیتی نتوانست پایین) و فقدان قدرت ناشی از 
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به همین دلیل این . و تحوالت بعدي آن نقش مؤثري داشته باشد مشروطهدر عرصه انقالب 
در این دوره . تحوالت در شهرها و توسط نخبگان شهري و طبقه متوسط شهري انجام شد

لش عمده و اساسی قابل به دلیل وجود ساختار ارباب رعیتی درجامعه روستایی سه چا
چالش اول مسائل اقتصادي و مشکالت ناشی از آن از جمله فقر . باشدشناسایی و بررسی می

چالش دوم از نظر اجتماعی به غلبه نظام ارباب رعیتی و . شدید، سطح درآمدي نازل و غیره
نمود بارز توان اشاره کرد که هاي اجتماعی داخل جامعه روستایی میبزرگ مالکی و نابرابري

زمین، ( بري پایین روستاییان از تولیدات کشاورزي به دلیل فقدان عوامل تولیدآن در سهم
چالش سوم آغاز شهري شدن شکلی و کمی و شروع تضاد و شکاف بین . باشدمی. . .) آب و

اي و اخالقی و علمی مانند: دهاتی بودن یا هایی ضد توسعهجامعه شهري و رواج اصطالح
؛ فوران، 1378آبراهامیان، ( بهداشت بودن و نداشتن پرستیژ اجتماعی استبیفهم، کم

؛ 6و 5: فصول 1369؛ کدي، 1377؛ زیباکالم، 1367؛ حائري، 1369؛ کسروي، 1378
در دو برنامه اول و دوم به لحاظ ماهیت، با این دید به روستا . ) 15: فصل 1368کاتوزیان، 

ها به روستا و توسعه روستایی توجه بنیادین با رویکرد در واقع در این برنامه. توجه کردند
دوره دوم مدیریت روستایی که به لحاظ زمانی در . یافتگی انسانی و مکانی نشدحق توسعه

باشد که همگام با اجراي اصالحات هاي سوم، چهارم و پنجم در ایران میبرگیرنده برنامه
 نظریهران را به این نتیجه رساند که در داخل نظها صاحبارزیابی این برنامه. ارضی آغاز شد

 هايزمینهرو وجود یکسري از این. توجه کردتوان به تغییر ساختارها مدرنیزاسیون نمی
داخلی و فشارهاي محیط خارجی نوعی اصالحات را در مالکیت منابع تولید جهت توسعه 

ت کشاورزي در شتابان صنعتی ضروري ساخت که هدف اصلی آن تغییر ساخت و مدیری
با این زمینه هر چند در این دوره یک سلسله . هاي توسعه صنعتی بودراستاي سیاست

ها، تغییر در نظام اجتماعی ترین آنتغییرات در جامعه روستایی روي داد که از جمله مهم
بر به خرده مالک روستا بود که فروپاشی نظام تولید جمعی سنتی، تبدیل قشر زارع سهم

کارگر کشاورزي، در کنار گسترش بزرگ مالکی به شیوه جدید و حذف مباشر و جزئی و 
هایی در نظام همچنین دگرگونی. نشینان را به دنبال داشتارباب و منزوي شدن خوش

هاي خرد است از: افزایش واحدبرداري زراعی روي داد که مهمترین این تغییرات عبارت بهره
هاي کوچک غیراقتصادي و افزایش تعداد افزایش واحدمالکی، یعنی و تقویت نظام خرده

اما باید گفت اصالحات ارضی در ایران با اینکه روابط و . هاي بزرگ و مکانیزه بودبرداريبهره
مناسبات کهنه ارباب رعیتی را به صورتی موازي از هم پاشید، ولی اقتصاد کشاورزي ایران را 
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محور) قرار داده فن( زي با شیوه غالب تکنوکراتیکداري با رویکرد نوساجهت اقتصاد سرمایه
داري دربخش کشاورزي، گرایش کشاورزي بدین معنی که ایجاد روابط و مناسبات سرمایه

ارتباط با نیازهاي اقتصادي جهانی نبود، وابستگی بخش ایران به سوي تولیدات خاص که بی
ها، زمینکم( هاجرت روستاییانکشاورزي و کاهش تولید وتثبیت مالکیت اراضی و سرانجام م

شدند از روستا به نشین نامیده میها و در مجموع نیروي انسانی خدماتی) که خوشزمینبی
هاي این امر هاي غیرکشاورزي از جمله پیامدهاي زراعی به فعالیتشهر و اختصاص زمین

شد و مدیریت  هاي بیرونی حاکم بر جامعه روستاییها چالشدر نتیجه در این دوره. بود
ریزي عقالنی غیرمشارکتی در ها نیز با منشاء بیرونی و مبتنی بر نظریه برنامهچالش

بخشی مورد توجه قرار گرفت و  وچارچوب نظریه نوسازي عموماً از باال به پایین و دستوري 
کننده اصلی ساختار اقتصاد کشور جاي خود را به کننده و تعیینروستا به عنوان تولید

کننده و تابع تولیدات شهري داد و سهم او از منافع و منابع توسعه کاهش اي مصرفروست
یافت و در نتیجه جایگاه روستا در قلمرو سرزمینی به عنوان یکی از فضاهاي زیست به 

 . )1397هاي اسنادي،بررسی( صورت یک رابطه یک سویه مبدل گشت
 پس ازپیروزي انقالب اسالمی -ب

اجتماعی و سیاسی، که  -اتی و نارضایتی مردم از شرایط اقتصاديافزایش تضادهاي طبق
ریزي عقالنی غیرمشارکتی و در چارچوب نظریه نوسازي با رویکرد تکنوکراتیک و برنامه

متکی به منابع نفتی انجام شده بود، سرانجام سبب فروپاشی نظام سلطنتی و پیروزي 
ه بعد ازآن جنگ تحمیلی فرصت با این حادثه و بالفاصل. شد 1357انقالب در سال

به همین دلیل در دهۀ اول انقالب . ریزي و مدیریت مناسب در کشور را فراهم نساختبرنامه
ثباتی امکان تدوین برنامه در روستاها با یک نوع از هم گسیختگی به دلیل جنگ و بی

عیت روبرو گذاري و افزایش رشد جمساختار اقتصادي و تزلزل ساختار امنیتی براي سرمایه
هاي اولیه دولت وقت با مداري در سالالبته به دلیل پیروي از مدیریت مبتنی بر ارزش. شد

هاي عمرانی با اي به مناطق روستایی و ایجاد زیرساختزدایی توجه ویژههدف محرومیت
تأسیس نهادهاي تازه مانند: جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی وکمیته امداد امام 

مدیریت راهبردي) جایگاهی را به خود ( و مدیریت روستایی حداقل در حیات دولت شد
در این دوره بخش کشاورزي به . اختصاص داد و سخنگویی را در حاکمیت بدست آورد

هاي کلی توسعه درزمینه عمران عنوان محوراصلی توسعه قرار گرفت و اهداف و سیاست
ي، ارتقاي سطح سالمت، تامین حداقل نیازها و روستایی، در این دوره ایجاد رشد اقتصاد
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هاي توان به عنوان یکی از برنامهاین دوره را می. )1383رضوانی، ( سازماندهی فضایی بود
تدوین شده کامل در چارچوب نوسازي در زمینه عمران و توسعه روستایی بعد از انقالب 

و از طرف دیگر با رعایت  طرف به عمران و توسعه روستایی توجه شد یکزیرا از . دانست
گرا به روستا و توسعه روستایی، حرکت رو به جلویی را کلریزي عقالنی با نگاهاصول برنامه

بطوري که برنامه دوم . ریزي روستایی در چارچوب نظریه نوسازي به وجود آورددر برنامه
طوف به توسعه از جنبه کیفی توجه بیشتر مع. توسعه داراي دو بعد اهداف کیفی و کمی بود

یکپارچه فضاهاي داراي ظرفیت بالقوه رشد روستایی؛ بهبود کیفیت زیست، اصالح ساختار 
هاي روستایی؛ ارتقاي نقش روستاییان در اداره امور کالبدي و بهبود کیفیت سکونتگاه

هاي روستایی؛ زایی صنایع کوچک و دستی در محیطروستاها؛ ارتقاي ظرفیت اشتغال
بین ارایه خدمات و جمعیت روستایی؛ و اصالح الگوي استقرار جمعیت در برقراري تناسب 

و از جنبه کمی و اجرایی به مسائلی مانند: برنامه بهسازي و نوسازي . نواحی روستایی بود
روستاها، برنامه ساماندهی روستاهاي پراکنده، برنامه ایجاد و توسعه صنایع روستایی توجه 

هاي راهبردهاي ر برنامه سوم و چهارم توسعه، نیز سیاستد. )76-74: 1383رضوانی، ( شد
توسعه و عمران روستایی شامل ساماندهی عمران روستایی از طریق تحول ساختاري در 

بندي و ارایه نظام تولید، حمایت از ایجاد نهادهاي تأمین کننده اعتبارات خرد، سطح
رسانی، تهیه و ضوابط خدماتخدمات و تجهیز فضاهاي روستایی کشور طبق استانداردها و 

هاي راهبردي، ساختاري و عملیاتی به منظور توسعه هماهنگ و یکپارچه اجراي برنامه
نیافته با استفاده از منابع و امکانات موجود و تجدید سازمان تشکیالت مناطق همگن توسعه

ز جمله بنابراین ا. )80: 1383رضوانی، ( مورد توجه قرار گرفتکنونی عمران روستایی 
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  -رو به جلوي در برنامه سوم توسعه اقتصادي حرکت

ایران در زمینه توسعه روستایی در چارچوب نظریه نوسازي حرکت در جهت مشارکت و تا 
با واگذاري برخی از  ايمنطقهگذاري حدودي پذیرش اصل عدم تمرکز حداقلی و سیاست

هاي دولتی به نهادهاي مردمی و غیردولتی و افزایش اجرایی دستگاههاي اختیارات و فعالیت
 . توان نام بردو تشویق مشارکت مردم را می

گزاري، در برنامه پنجم توسعه، به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست
هاي اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و ریزي، راهبري، نظارت و هماهنگی بین دستگاهبرنامه

بین جامعه روستایی،  موجودهاي فیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابريکی
هاي توسعه عشایري و جامعه شهري، راهبردهاي توسعه روستایی شامل: ارتقاء شاخص
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هاي تشویقی در جهت روستایی، حمایت از گسترش کشاورزي صنعتی، تدوین سیاست
ر زمینه مدیریت روستایی نیز به تعیین الگوي د. . . مهاجرت معکوس از شهر به روستا و 

 . هاي فاقد شوراي اسالمی اشاره گردیده استمدیریتی در آبادي
 شناسی پژوهشروش

تحلیلی در پی بررسی برخی تجارب ارزنده جهانی  -پژوهش حاضر با روش توصیفی
روي کارکردي فرا -هاي ساختاريشناسی و تشریح مهمترین چالشپیرامون موضوع، آسیب

آموزش مدیریت محلی در ایران و تدوین پیشنهادهاي اجرایی در جهت برونرفت از وضع 
هاي موردنیاز به صورت اسنادي و داده. موجود و تحقق توسعه پایدار روستایی است

تحلیل محتوایی، ( ي کیفیها نیز از شیوهجهت تحلیل داده. انداي گردآوري شدهکتابخانه
 . ی) بهره گرفته شده استاستدالل منطقی و عقالن

 شرح و تفسیر نتایج
پس ( هاي توسعه کشورمیزان توجه به آموزش مدیریت محلی روستایی در برنامه.1

 )از انقالب

 هاي اول تا ششم توسعه، تحلیل محتوایی برنامهدهدمی) نشان 3( همانگونه که جدول
ه و توسعه پایدار در که مقوله آموزش در جهت تحقق توسع دهدمیپس از انقالب) نشان(

 . ) همواره مورد تأکید قرار گرفته استروستایی( ملی تا محلی سطوح مختلف
 

 هاي توسعه کشور . میزان توجه به مقوله آموزش (مدیریت روستایی) در برنامه3جدول
 (پس از انقالب)

 شرح برنامه

 موزش،آ نتصاب،ا نتخاب،ا ظامن : استقرار8-6ها، بندمشیبخش خطی اول

 دولتی؛ و مدیریت کیفیت ارتقاء گیريجهت با مدیریت تشویق و تنبیه ارزشیابی،

  .امعهج فرادا مومیع انشد و وادس طحس بخش جمعیت: باالبردن

: احداث فضاهاي چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، 4، بند11تبصره دوم

 . هنري و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور

شود، درصدي از به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می -بند الف -150ماده  سوم

 هاي آموزشی ضمن خدمتاعتبارات جاري و عمرانی خود را براي اجراي دوره

 خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:(
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 شرح برنامه

هاي آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي اجراي دوره -1
هاي کوتاه نظور افزایش سطح کارایی آنان به وپژه از طریق آموزشکارکنان به م

 . مدت پودمانی
 . هاي آموزشی ویژة مدیراناجراي دوره -2

  .و فناوري روزآمد در فرآیند پژوهش انسانی نیروي تربیت چهارم

 وستاییانر ستمرم يارفهح و نیف وسعه روستایی) بند و: آموزشت( 194ماده  پنجم

-در فعالیت مشارکت و نوین خدمات از استفاده و ارائه براي توانمندسازي دفه با

  تولیدات؛ و کیفیت بهبود و صنعتی هاي

  .ژوهش و آموزش در روستاهاپ دفمندسازيه و بند ن: توسعه

انداز بیست ند چشمس( هاي کلی برنامه بر اسناد کالن توسعهتاکید سیاست ششم

ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی  -الگوي اسالمی ساله، نقشه جامع علمی کشور،

نفعان توسعه از طریق آموزش گیري از ظرفیت تمامی ذيدر جهت بهره. . .) و 

 . روستایی)( براي تحقق توسعه پایدار

 1397هاي اسنادي نگارندگان، منبع: بررسی

ب)، وجود پس از انقال( هاي توسعهرغم توجه به مقوله آموزش در محتواي برنامهبه
فضایی؛ و  ˚فرهنگی؛ اقتصادي؛ کالبدي  -اکولوژیک؛ اجتماعی -محیطیهاي مختلف چالش

نهادي در نظام مدیریت توسعه روستایی حاکی از غفلت مسئوالن امر در رابطه با  -مدیریتی
ضرورت نگاه عملیاتی به مبحث آموزش به ویژه در حوزه مدیریت روستایی در جهت تحقق 

 . اردتوسعه پایدار د
 ناشی از عواملی چون( هاي فراروي نظام مدیریت توسعه روستایی در کشورچالش.2

 کارکردي-توجهی به مقوله آموزش)در چارچوب رویکرد پویش ساختاريکم

 هاي ساختاري در فرآیند مدیریت توسعه روستایی در ایراندر واقع مهمترین چالش
هاي توان؛ چالشرا به طور کلی میتوجهی به مقوله آموزش) ناشی از عواملی چون:کم(

نهادي  -فضایی و مدیریتی ˚فرهنگی؛ اقتصادي؛ کالبدي ˚اکولوژیک؛ اجتماعی ˚محیطی 
 روستاییهاي اي که وجود و گسترش این معضالت در ساختار فضایی عرصهگونهنام برد؛ به

تحقق توسعه به ویژه در مقطع پس از انقالب) منجر به بروز موانعی اساسی در جهت ( کشور
 . اي و ملی گردیده استپایدار روستایی همسو با توسعه منطقه
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 اکولوژیک –هاي محیطیچالش.1

بودن سطح آشنایی مدیریت محلی و مردم روستایی با وظایف زیست محیطی خود، پایین
ها و امکانات آموزش قوانین حوزه حفاظت محیط زیست روستایی و کمبود فرصت

 ي کشور؛ محیطی در روستاهازیست
هاي اکولوژیک عرصه -هاي فضایی و تنوعات کامال آشکار محیطیعدم توجه به تفاوت

 هاي توسعه؛ ریزيروستایی در کشور در برنامه

 ˚هاي محیطیها و قابلیتهاي جامع توانضعف و کمبود مطالعات پایه و بررسی
ط موجود این هاي متناسب با شرایریزياکولوژیک نواحی روستایی در جهت برنامه

 گونه فضاها؛ 

 میان پراکنش فضایی جمعیت و منابع محیطی؛  وجود ناهمگنی و عدم تناسب

فقدان و نبود مطالعات دقیق علمی در زمینه شناخت فضاهاي روستایی در معرض خطر 
 ؛ . . . وقوع سوانح طبیعی همچون: زلزله، سیل، زمین لغزش، خشکسالی و 

اي در سطح هاي عمرانی و توسعهها و فعالیتی طرحکم توجهی به اثرات زیست محیط
اي و محلی به دلیل پایین بودن سطح آگاهی جمعی و روستاها از سوي مدیران منطقه

 آموزش در این حوزه؛ 

هاي کاربري اراضی روستایی که در نتیجه منجر به توجهی به قانونمند سازي برنامهبی
گردیده است ؛ . . . هاي زراعی و آن بر کاربري رویه کاربري و اثرات تخریبیتغییرات بی

 و
برداري بیش همچون: بهره( هاي روستاییعدم توجه به پایداري زیست محیطی سکونتگاه

هاي نامتناسب در بخش از حد از منابع آب و فرسایش خاك، به کارگیري تکنولوژي
هاي از تخریبهاي منسجم در جهت جلوگیري ریزيو نبود برنامه. . .) کشاورزي و 

 . محیطی

 فرهنگی  –اجتماعی هايچالش. 2
ایران در نیم ) روستایی و شهري( هاي انسانی بررسی نسبت تغییرات جمعیتی سکونتگاه

قرن اخیر نشانگر این واقعیت است که دقیقا سهم جمعیت روستایی و شهري از کل 
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سبت جمعیت روستایی اي که نگونهیافته است؛ بهجمعیت کشور، به صورتی معکوس تحول
درصد در سال  68. 5و  31. 5به  1335درصد در سال  31. 5و  68. 5و شهري به ترتیب از 

نفر رسیده و 75149669، جمعیت کشور به 1390در سال . متحول گردیده است 1385
در سال دهد. میکاهش جمعیت را نشان  1385بوده که نسبت به سال  29. 1داراي رشد 

بوده، که نسبت  24. 1نفر رسیده و رشد جمعیت  79926270کشور به جمعیت کل  1395
همچون  1390-1395در مقطع دهد. می قبلی همچنان روند کاهشی را نشان مقطعبه 

و . گذشته، از میزان جمعیت روستایی کاسته و به میزان جمعیت شهري افزوده شده است
 مثبت بوده است نرخ رشد جمعیت روستایی همچنان منفی و رشد جمعیت شهري

 . )4جدول(
ویژه که به دهدمیروند تغییرات رشد جمعیت روستایی نسبت به شهري و کشور نشان 

) به بعد به طورکلی از جمعیت روستایی کاسته و به جمعیت شهري افزوده 55- 65( از دهه
اگرچه روند تقسیمات کشوري و تبدیل روستاها به شهر عاملی مهم . )4جدول( شده است

هاي نسبی جمعیت افزایش سهم جمعیت شهري در کشور بوده است؛ اما این دگرگونیدر 
فرهنگی، اقتصادي و  ˚اکولوژیک، اجتماعی  ˚در ایران که متأثر از تحوالت محیطی 

تر باشد، نشان از رشد شتابان شهرنشینی، روستاگریزي، روند نامتعادلفضایی می ˚کالبدي
 . هاي روستایی داردجه ناپایداري سکونتگاهشدن توزیع فضایی جمعیت و در نتی

 
 ) به درصد1335 - 1395. تحوالت جمعیتی ایران به تفکیک شهري و روستایی (4جدول

 نرخ رشد جمعیت
جمعیت 
 شهري

جمعیت 
 روستایی

جمعیت  سال
 شهري

جمعیت 
 روستایی

 کل جمعیت

- - - 31 .5 68 .5 1335 

5 .1 2 .1 3 .1 38 62 1345 

9/4 1 .1 2 .7 47 53 1355 

4/5 4/2 9/3 3/54 7/45 1365 



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  608

 

 نرخ رشد جمعیت
جمعیت 
 شهري

جمعیت 
 روستایی

جمعیت  سال
 شهري

جمعیت 
 روستایی

 کل جمعیت

1/3 6/1- 5/1 7/61 3/38 1375 

2 .74 0 .40 - 1 .62 5/68 5/31 1385 

2 .14 0 .63 - 1 .29 71 .38 28 .62 1390 

1 .97 0 .73- 1 .24 74 25 .9 1395 

 )1335 – 1395ماخذ: مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس ومسکن (

 
هاي روستایی در عرصه فرهنگی˚هاي اجتماعی ترین تنگناها و چالشو، مهمراز این

 توان بدین ترتیب نام برد: کشور را می
 شهري، روستایی و عشایري) در کشور در سطوح مختلف و( پراکنش نامتوازن جمعیت

 هاي فضایی ناشی از آن)؛ عدالتیها و بینابرابري(

 ˚توجهی به حل مشکالت معیشتی به علت بی( شهرهاي روزافزون از روستا به مهاجرت
 اقتصادي روستاییان)؛ 

نفوذ فرهنگ شهري در ( هاي شهري و روستاییهاي فرهنگی میان عرصهتشدید نابرابري
 اثر شهرگرایی در روستاها و اثرات منفی آن)؛ 

نو ها و آداب و رسوم سنتی و فرهنگی در زمینه روش -هاي اجتماعیتضادها و دوگانگی
 در سطح روستاها؛

فرهنگی محلی در روستاها در جهت  -هاي اجتماعینبود و خالء وجود نهادها و تشکل 
 توانمندسازي زنان و جوانان و جلب مشارکت و حمایت آنان؛ 

، در . . . ترویجی در جهت گسترش بهداشت، سواد و  ˚کمبود نهادها و امکانات آموزشی 
 هاي روستایی؛سکونتگاه
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اي روستاها به دلیل ودن سطح مشارکت مردم در امور اداري، عمرانی و توسعهبپایین 
 کمبود سطح آگاهی جمعی و ضعف مدیریت محلی در حوزه آموزش؛ و 

هاي اجتماعی و کاهش روزافزون حس اعتماد روستاییان به عملکرد کمبود سرمایه 
 . نهادهاي دولتی در زمینه نهادسازي و توسعه روستایی

 اقتصادي هايچالش -3
دوام و پایداري هر روستا در گرو پویایی و دوام اقتصاد آن است و از همین رو علت 

تنوع . هاستتخلیه و متروك شدن بسیاري از روستاهاي کشور، ضعف و ناکارآیی اقتصاد آن
اي که گونههاي اقتصادي متنوع در روستاها شده؛ بهوريفضایی روستاهاي ایران سبب بهره

هاي هاي اقتصادي در سطوح گوناگون و با ویژگینواحی روستایی ایران فعالیت در بعضی
 . ) 200: 1381مطیعی لنگرودي، ( خاص شکل گرفته است

پیش و پس از انقالب) جایگاه و نقش ( کشاورزي همواره در حکومت و اقتصاد ایران 
ورزي یک چهارم از تاکنون، کشا 2003اي که از سال گونهبه. اي داشته استکنندهتعیین

این در . )Ehsani ,2006:81,82( ملی را تأمین نموده است  غیرنفتیمشاغل و صادرات 
حالی است که در عمل کشاورزي در حاشیه قرار گرفته و توسعه صنعتی و شهري مبناي 

که به ویژه از  دهدمینشان ) 1355 ˚1395( هاي آماريبررسی. ها شده استریزيبرنامه
در بخش کشاورزي کاسته و به شاغالن در  شاغلین) به بعد از درصد 1365- 1375( دهه

 . بخش صنعت و خدمات افزوده شده است
هاي توسعه در کشور، بر رشد صنعتی ریزيدر واقع به علت اینکه در عمل در برنامه

هاي وابسته به آن به عنوان مهمترین شهرها تاکید شده است، بنابراین کشاورزي و فعالیت
پس از نفت) دچار ( کننده بخش اعظم درآمدهاي ملیکن اقتصادي روستاها و تأمینر

شغلی بودن و وابستگی بسیار رو به علت عمدتا تکماندگی روزافزون شده است؛ از اینواپس
یافته و  افزایشهاي روستایی به اقتصاد کشاورزي، فقر در این گونه فضاها شدید عرصه

به تمایل به مهاجرت و در نتیجه ناپایداري این سکونتگاها و مشکالت زیاد معیشتی منجر 
 . بروز معضالت ناشی از آن در کشور شده است

 روستایی کشور عبارتند از:  هايعرصههاي اقتصادي در مهمترین چالش
هاي روستایی و وابستگی زیاد به کشاورزي و زیر شغلی بودن بسیاري از سکونتگاهتک

 هاي آن؛ بخش
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هاي متناسب و کارآمد جهت ایجاد مشاغل جدید و تنوع بخشی به ریزينامهنبود بر
 عملکردهاي روستایی؛ 

اقتصادي در فضاهاي روستایی در جهت افزایش  ˚هاي سیاسیفقدان نهادها و تشکل
 زنی کشاورزان در برابر تصمیمات شهري؛ قدرت چانه

به کاهش سود که منجر ( گري محصوالت کشاورزيوجود وگسترش نظام واسطه
 انگیزگی روستاییان گردیده است) ؛کشاورزي و بی

فرهنگی الزم در جهت توجه به گردشگري پایدار روستایی  -هاي اجتماعینبود زیرساخت
 ها؛ و توسعه اقتصاد گردشگري در این گونه عرصه

هاي دولتی و خصوصی در زمینه استقرار صنایع وابسته به گذاريفقدان و ضعف سرمایه
 هاي روستایی؛ اورزي در عرصهکش

 ضعف در کارکرد بازارهاي محلی؛

ضعف مدیران محلی روستاها در زمینه آشنایی با وظایف قانونی خود در حوزه اقتصادي، 
هاي نوین توسعه اقتصادي به دلیل کمبود آگاهی اندك نسبت به کارآفرینی و شیوه

 . هاي آموزشی متناسبامکانات و فرصت

و گسترش کلی اقتصادي، کامالً با هم در نواحی روستایی ارتباط گسترش کشاورزي 
آید؛ اما کافی گسترش کشاورزي شرط الزم براي توسعه اقتصادي نواحی به شمار می. دارند

 . ) 22: 1374بن دیوید وال، ( براي گسترش پایدار توسعه اقتصاد نواحی نیست
یق منابع مالی و اعتباري در ابعاد هاي روستایی از طریق تزرگذاري در سکونتگاهسرمایه

تواند باعث تحول در هاي متنوع شغلی میزایی و ایجاد فرصتمختلف از طریق اشتغال
اي را براي روستا ایجاد کند و  تازهها شده و به تبع آن عملکردهاي ساختار فضایی سکونتگاه

ت و کمک به عملکردي با حفظ محیط زیس˚در نهایت با ادامه روند تحوالت ساختاري 
ساز ماندگاري روستا و بسترساز ادامه حیات روستا به عنوان یک عرصه فعال زیستی زمینه

 . توسعه پایدار روستایی گردد
 

 فضایی –هاي کالبدي چالش -4
هاي روستایی حاصل تعامل متقابل عوامل و نیروهاي گوناگون ساختار کالبدي سکونتگاه
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ادي است و نمایانگر بافت، شکل، فرم و الگوي اقتص ˚اکولوژیک و اجتماعی ˚محیطی 
ها و واحدهاي مسکونی؛ اجزاي متعارف این ساختار عبارتند از: خانه. کالبدي آنهاست

هاي عمومی و میادین؛ واحدهاي خدماتی؛ ها و اراضی مرتعی؛ مکانهاي زراعی، باغزمین
 باطی درونی و بیرونی روستاهاي ارتمعابر، اعم از راه شبکهتسهیالتی و تأسیسات عمومی؛ و 

 . ) 425: 1387سعیدي، (
هاي روستایی در بافت کالبدي آن نمود فرهنگی و اقتصادي در سکونتگاه -تحوالت اجتماعی

 یابد؛عینی و تجلی فضایی می
توان هاي روستایی در کشور را میفضایی در عرصه ˚هاي کالبديترین تنگناها و چالشمهم

  بدین ترتیب ذکر نمود:
 پراکنش متنوع و متفاوت روستاها در سطح مناطق مختلف کشور؛ 

 -ضعف در ساختار سلسله مراتبی سکونتگاهی و شبکه ارتباطی روستایی و روستایی
 شهري در سطح کشور؛ 

فیزیکی روستاها همسو با فرآیند  ˚هاي متناسب در جهت گسترش کالبدينبود برنامه
 ها؛ اقتصادي در آن ˚توسعه اجتماعی 

 دوگانگی و تعارض در بافت کالبدي روستاها در اثر شهرگرایی روزافزون؛ 

هاي جامع الزم در جهت هاي با ارزش روستایی و نبود برنامهتخریب روزافزون بافت
 صیانت و مرمت این گونه فضاها؛ 

نبود قوانین جامع و دقیق و نظارت و کنترل موثر در زمینه گسترش ساختار کالبدي 
  روستاها؛ و

ضعف در زمینه آموزش مدیریت محلی و مردم روستایی در رابطه با آشنایی با وظایف 
هاي عمرانی چون مانند: تهیه، اجرا و ارزیابی طرح( قانونی خود در حوزه کالبدي

 . فضایی ˚و نیز قواعد و اصول توسعه پایدار کالبدي . . .) هادي، بهسازي بافت و طرح

 
 ي:نهاد –هاي مدیریتیچالش– 5

 ریزي از باال به پایین در زمینه توسعه فضایی؛غلبه رویکرد بخشی و برنامه
 هاي روستایی از گذشته تاکنون؛ثباتی در نظام و ساختار مدیریتی عرصهناپایداري و بی
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 هاي اداري و ضعف در نظام مدیریتی روستاها از سطوح ملی تا محلی؛کاريموازي

 ي مدیریتی شکل گرفته و کارکردها؛عدم تناسب بین ساختارها و نهادها

 هاي روستایی؛ نبود نهادهاي کارآمد و موثر خصوصی در زمینه توسعه و عمران عرصه

گیري نهادهاي محلی و گرایانه بخش دولتی در جهت مقابله با شکلعملکرد سلطه
 مشارکت بومی در زمینه توسعه روستایی؛ 

شهري و سازماندهی نهادهاي متولی  ˚عدم توجه مدیریتی به توسعه یکپارچه روستایی
 الزم در این زمینه؛ 

نبود ساختار سلسله مراتبی مناسب و اثربخش در زمینه هدایت، اجرا، ارزیابی و مدیریت 
اي و ملی؛ اي در فضاهاي روستایی همسو با توسعه منطقهها و اقدامات توسعهفعالیت

ریزي، گذاري، برنامهاستوعدم توجه به لزوم مشارکت مردم در مراحل مختلف سی
 . هاي توسعهطراحی، اجرا و ارزیابی برنامه

 گیري بحث و نتیجه
ازطریق  -شوند، بلکه بایدهاي توسعه جامعه روستایی، جداگانه اجرایی و عملی نمیطرح

هاي به عنوان جزء الینفکی از تالش -آموزش و توانمندسازي مدیریت و اجتماع محلی
براي پیشبرد و تسریع . ) DHV ،1371 :414مهندسان مشاور( دتوسعه ملی صورت گیرن

ها از شهر به روستا و از ثروتمندان به فقراي ها و دسترسیرشد اقتصادي، باید منابع، دارایی
 . ) 191: 1388داوان، ( روستایی منتقل شود

که  دهدمیریزي توسعه روستایی در ایران نشان بررسی روند تحوالت تاریخی برنامه
ریزي از باال به پایین، عدم توجه به لزوم نامهبرعوامل مختلفی بویژه غلبه رویکرد بخشی، 

ریزي، طراحی، اجرا و ارزیابی و عدم گذاري، برنامهمشارکت مردم در مراحل مختلف سیاست
روستایی و به خصوص، کمبود توجه عملی به -توجه به توسعه متوازن و یکپارچه شهري 

ریت روستایی،منجر به عدم تحقق توسعه پایدار روستایی و تشدید نقش آموزش در مدی
در واقع عدم تناسب . اي و ملی گردیده استهاي فضایی در سطوح محلی، منطقهنابرابري

هاي روستایی ناشی از کارکردي در عرصه -ساختارها و کارکردها و معضالت ساختاري
آموزش مدیریت محلی، به صورت  توجهی به مقولهعوامل درونی و بیرونی به ویژه کم

فضایی  ˚فرهنگی، اقتصادي و کالبدي ˚اکولوژیک، اجتماعی  ˚هاي نهادي، محیطی چالش
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انگیزي در تولید و مشکالت اقتصادي، دوگانگی و تجلی یافته و زمینه ناکارآمدي اداري، بی
ت؛ و در نهایت تعارض در بافت، تضادهاي اجتماعی و مسائلی از این قبیل را فراهم نموده اس

و ناپایداري گردیده  روستاییهاي منجر به عدم تمایل جمعیت به ماندگاري در سکونتگاه
 . است

 هاي روستایی در ایران پیشنهادهاي اجرایی جهت تعدیل معضالت ساختاري عرصه
 ادراکی  –نظري  -الف

نه آموزش هاي استفاده شده در زمیها و نظریهبررسی و مطالعه تطبیقی الگوها، مدل
ها و ریزيپیش و پس از انقالب) در جهت تغییر نگرش در برنامه( مدیریت توسعه روستایی

فرهنگی و  ˚هاي جدید منطبق با شرایط و ساختار اجتماعی ها و نظریهاستفاده از مدل
هاي روستایی در کشور؛ تغییر و بازنگري در مفاهیم و تعاریف موجود اقتصادي عرصه

ریزي فضایی با ریزي؛ اقدام به برنامهروستا و رویکردهاي حاکم بر برنامهپیرامون شهر و 
هاي مکانی همراه باتفییض قدرت به اجتماعات هاي محیطی و تفاوتدرنظرگرفتن توان

محلی روستایی و افزایش سطح حکمروایی محلی در جهت تحقق توسعه پایدار روستایی؛ و 
، الگوها( ن با ایران به لحاظ ساختاري در زمینهاستفاده از تجربیات سایر کشورهاي همسا

هاي توسعه روستایی با تاکید بر مقوله آموزش و توانمندسازي مدیریت ها و نظریهمدل
 . سازي این گونه الگوها و تجاربمحلی) و بومی

 اجرایی  –راهکارهاي عملی -ب
 :اقدامات محیطی اکولوژیک

گیري از الگوها، روستا در جهت بهره توانمندسازي و آموزش مدیریت محلی و مردم
ها، دانش و تجربه ارزشمند بومی در زمینه حفاظت محیط زیست؛ تهیه و اجراي سنت
 هاي آموزشی به مدیران محلی و مردم در جهت حفاظت از منابع آب و خاك چونطرح

 هاي حفاظت وخاك)؛ تهیه و اجراي برنامه فرسایشهاي آبخیزداري و جلوگیري از طرح(
ها ؛ ارتقاء سطح کیفی منابع آب و خاك ؛ حفظ بهداشت محیط ساماندهی مراتع و چراگاه

 . . . . زیست روستایی و 
 فرهنگی و نهادي: –اقدامات اجتماعی  -ج

گیري از الگوها، توانمندسازي و آموزش مدیریت محلی و مردم روستا در جهت بهره
فرهنگی و مدیریت سنتی فضاي  -جتماعیها، دانش و تجربه ارزشمند بومی در حوزه اسنت

با ( روستایی؛ ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر میان نهادهاي مختلف متولی توسعه روستایی
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ها؛ ایجاد و ساماندهی ساختار مدیریتی کاريآموزش) جهت جلوگیري از موازي محوریت
-تار فضایی عرصهکارآمد و واحد و یکپارچه در زمینه توسعه پایدار روستایی منطبق با ساخ

گیري ساختارها و کارکردهاي متناسب)؛ افزایش سطح سازي شکلزمینه( هاي روستایی
ها در جهت ها و طرحسواد و آگاهی اجتماعی مدیران محلی و روستاییان؛ اجراي همایش

ها کمک به تقویت و گسترش روابط فرهنگی میان شهر و روستا؛ تشکیل و ساماندهی تعاونی
هاي اعتماد روستاییان جهت افزایش سطح سرمایه جلبمعی و مشارکتی؛ و نهادهاي ج

 ˚هاي روستایی فرهنگی در عرصه ˚اجتماعی؛ افزایش و گسترش نهادهاي اجتماعی
 . عشایري

 اقدامات اقتصادي: -د
گیري از الگوها، توانمندسازي و آموزش مدیریت محلی و مردم روستا در جهت بهره

رزشمند بومی در حوزه اشتغال و توسعه کارآفرینی؛ تجهیز ها، دانش و تجربه اسنت
و بویژه ایجاد پایگاه داده (ICT( هاي اطالعات و ارتباطاتهاي روستایی به فناوريسکونتگاه

گیري هاي روستایی؛ حمایت از شکل)در رابطه با سکونتگاهDatabase( قوي و جامع
-در عرصه. . .) ها و کشاورزان، تعاونیهاي ها و اتحادیهصنف( سیاسی ˚نهادهاي اقتصادي 

هاي محلی در جهت تحوالت ساختاري و نیز جلب هاي روستایی جهت تقویت قدرت
ها و دالالن از فرآیند عرضه هاي توسعه؛ حذف واسطهمشارکت روستاییان در برنامه

هاي اقتصادي و نهادهاي گیري بنگاهمحصوالت کشاورزي روستایی؛ حمایت از شکل
هاي روستایی؛ )؛ گسترش صنایع کوچک و پشتیبان کشاورزي در عرصهNGO( لتیغیردو
ها و عملکردهاي روستایی در جهت توانمندسازي اقتصادي؛تامین سازي در فعالیتتنوع

هاي روستایی؛ انجام هاي تکنیکی الزم جهت توانمندسازي اقتصادي سکونتگاهمساعدت
سنجی، توانمندسازي اقتصادي روستاها مینه توانهاي مختلف مطالعاتی در زها و پروژهطرح

به لحاظ ساختاري) در جهت ( و استفاده از تجارب و الگوهاي سایر کشورهاي همسان
 . . . . هایی چون: گردشگري روستایی و توسعه فعالیت

 فضایی: –اقدامات کالبدي  -و
شنایی با توانمندسازي و آموزش کارآمد مدیریت محلی و مردم روستایی در جهت آ

فضایی روستا، جایگاه و وظایف قانونی خود در فرآیند تهیه، اجرا و  -قوانین توسعه کالبدي
هاي مفهومی، نظري و روشی و نیز بنیان. . .) و  ديهامانند طرح( هاي عمرانیارزیابی طرح

 به زبان ساده و قابل فهم)؛ آموزش مدیریت محلی و مردم روستایی( توسعه پایدار روستایی
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گیري از دانش و تجربه ارزشمند در جهت احیاء الگوهاي بومی ساخت و ساز مسکن و بهره
ها به عملکردهاي هر چند تجهیز نمودن تمامی سکونتگاه( بومی و سنتی؛ تقسیم کار فضایی

اي متوازن و سازي براي دستیابی به توسعهناچیز به جهت گسترش روابط فضایی و زمینه
قویت سلسله مراتب عملکردي در شبکه سکونتگاهی؛ تقویت و پشتیبانی پایدار )؛ تجهیز و ت

اي؛ ارتقاء سطحی کمی و هاي منطقهاز شهرهاي کوچک به عنوان وزنه اي جهت تعادل
شامل: خطوط تلفن، ( هاي ارتباطیهاي بین روستایی؛ توسعه زیرساختکیفی شبکه راه

 . هاي روستاییسطح خدمات در عرصهها و افزایش )؛ بهبود زیرساخت. . . اینترنت، و 
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 سازي مساکن روستاییآفرینی تسهیالت مالی مسکن در نوسازي و مقاومنقش

 مطالعه موردي مساکن روستایی شهرستان ایجرود)( 

علیرضا رابط دکتر 
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هاي روستایی که از تسهیالت روستایی در ایجاد تحوالت کالبدي مسکن روستایی سکونتگاه
 . اند، نقش مهمی را بر عهده داشته استمزبور استفاده نموده

 سازي، ایجرودتایی، نوسازي، مقاومها: تسهیالت مالی، مسکن روسکلیدواژه
 مقدمه

توسعه جهان وجود مسائل و هاي اکثر کشورهاي درحالدر حال حاضر در سکونتگاه
هایی چون محیطی و وجود پدیدههاي اجتماعی، اقتصادي و زیستمشکالتی چون نارسایی

 -روستا هاي گسترده فقر، درآمد پایین، سوءتغذیه، بیکاري، رشد شدید جمعیت، مهاجرت
شهري، عدم دسترسی مناسب به امکانات بهداشتی و درمانی، وضعیت نامناسب کمی و 

هاي مبارزه با فقر در پیشرفت. عدالتی اجتماعی روبرو استکیفی مسکن، تبعیض و بی
چندساله اخیر در کل جهان ثابت بوده است؛ اما در بسیاري از مناطق جهان میزان فقر در 

این روند انعکاسی . نسبت به مناطق شهري در حد باالیی قرار دارد نواحی روستایی همچنان
ها و مسائل اجتماعی، اقتصادي و سیاسی موجود در مناطق روستایی و به حاشیه از چالش

. )21:2016المللی توسعه کشاورزي، صندوق بین( رانده شدن مردم جامعه مزبور است
میالدي میزان درآمد  2015تا  1990ي هاشواهد از این موضوع گواهی دارد که بین سال

برنامه ( توسعه جهان بیش از دوسوم کاهش پیداکرده استاقتصادي در کشورهاي درحال
ها عمدتاً به سبب وجود شرایط اقتصادي و این نارسایی. )202:2015توسعه سازمان ملل، 

اد زمینه و ایج. هاي اقتصادي و اجتماعی کارآمد استاجتماعی و فقدان نظام و مکانیسم
بستر مناسب در جهت تأمین و دسترسی مناسب جوامع فقیر و روستایی به خدمات، منابع 

تواند با این مهم می. اي استترین اولویت در اهداف توسعهو تسهیالت مالی و اعتباري، مهم
، گرایانه در قوانینایجاد و تقویت سیستمی کارآمد و اثرگذار در کنار اقدامی اساسی و اصالح

هاي اقتصادي و اجتماعی زمینه و بستر مناسب را در ایجاد رویکردها و سیاست
الخصوص فقیر و روستایی در پی توانمندسازي مناسب اقتصادي و اجتماعی جامعه و علی

هاي مالی و اعتباري موجود بر این اساس ضرورت بازنگري در نظام و مکانیسم. داشته باشد
 . نمایدمی ازپیش آشکاردر جامعه را بیش

دسترسی به مسکن مناسب یکی از موضوعات حیاتی براي تضمین سالمت و رفاه 
ها نفر از مردم جهان فاقد مسکن مناسب و یا با این وجود در حال حاضر میلیون. مردم است

با توجه به . )13: 2016بانک جهانی، ( نماینددر شرایط نامناسب و به مسکن زندگی می
اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی کشور، اغلب مساکن  هاي اقتصادي،ویژگی
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عنوان یک پدیده مسکن به. روستایی از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار نیستند
ساخت نیازمند ایجاد تحوالت اساسی است و این امر با اعمال تدابیر فنی و مهندسی انسان

هاي د نقش بسزایی در کاهش آسیبتوانشده میهاي تعریفدر کنار رعایت اصول و شاخص
هاي اقتصادي و به خطر افتادن امنیت جانی، تحمیل هزینه همچوناقتصادي و اجتماعی، 

نمایند را به همراه اجتماعی، مهاجرت، تغییر کارکرد و عملکرد افرادي که در آن زندگی می
 . داشته باشد
جداي . هاستماهیت آن ها از علل وجودي متنوعی برخوردارند که برخواسته ازدولت

منظور تأمین نمایند دستیابی به توسعه بهاز این تنوع یکی از اهداف اساسی که دنبال می
بر اساس ماهیت دولت ابزارهاي مورداستفاده براي دستیابی . رفاه آحاد مختلف جامعه است
براي  این ابزار از اقدام مداخله مستقیم تا تنظیم شرایط. به توسعه بسیار متنوع است

: 1385سعیدي، ( تواند متغیر باشدهایی چون دست نامریی بازار میکارگیري مکانیسمبه
طبق مفاد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در ادامه قانون برنامه چهارم توسعه، . )53

هاي مسکن در جامعه، دولت موظف به تحقق توسعه پایدار شهري و روستایی، رفع دغدغه
جتماعی، افزایش تعامالت اقتصادي، اجتماعی و کالبدي روستاهاي واقع هاي اکاهش آسیب

هاي هاي توسعه روستاهاي مستعد، تدوین سیاستگیري از ظرفیتدر حریم شهرها، بهره
سازي سازي و مقاومتشویقی در جهت مهاجرت معکوس، بهسازي، نوسازي، بازسازي و ایمن

روستایی با ارائه تسهیالت و اعتبارات الزم مسکن، توجه به ساختار کالبدي محیط و مسکن 
به سبب وجود عوامل اقتصادي، . در جهت گسترش مسکن، کمک به تأمین هزینه آن است

طورکلی دخالت نیروهاي درونی و بیرونی در این سیستم، سیاسی، اجتماعی حاکم و یا به
وشت، جامعه روستایی در مقایسه با جامعه شهري از قدرت پایین در تعیین سرن

قدرتی و عدم توانایی مناسب در بنیادها و ساختارهاي اقتصادي و گیري، ضعف و بیتصمیم
وجود ضعف و نارسایی در بنیادهاي اقتصادي در این جامعه در یک . اجتماعی روبرو است

هاي اجتماعی و اقتصادي و بروز نظام سیستمی منجر به ایجاد مشکالت و نارسایی
کمیت و کیفیت مسکن، ابعاد . انی متعدد دیگر گردیده استمک˚فضایی منفیپیامدهاي 

هاي انسانی جامعه از مسکن اجتماعی و اقتصادي این پدیده، عدم برخورداري آحاد و گروه
مکانی سیستم شهري و روستایی،  ˚هاي فضایی مناسب و تأثیر این پدیده مهم بر جنبه

هاي فکري و نوان یکی از دغدغهعموضوعی بسیار پیچیده و چندبعدي است که امروزه به
پدیده مسکن در . گذاران، دولتمردان و طراحان توسعه، تبدیل گردیده استعملی سیاست
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عنوان یک موضوع فیزیکی و کالبدي مطرح گردد ولی این مهم با توجه ابتداي امر شاید به
-اي فضاییعنوان یک موضوع اثرگذار و پدیدههاي ماهیتی و عملکردي خود بهبه پیچیدگی

آفرینی کالبدي بر بنیادها و ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي جامعه انسانی، به نقش
گرفته نیافتگی کشورهاي جهان برعهدهپرداخته و نقش مهمی را در تحقق توسعه و یا توسعه

 . است
 بیان مساله

آفرینی مسائل اقتصادي، هاي صورت پذیرفته؛ به سبب دخالت و نقشبر اساس بررسی
در میان اکثر  مناسبیاجتماعی و کالبدي در جامعه روستایی شهرستان ایجرود، توانمندي 

جامعه روستایی محدوده مزبور در طول سالیان متمادي در برخورداري و نیز دسترسی 
 . مناسب به یک مسکن مناسب و درخور شأن و منزلت اجتماعی فراهم نگردیده است

واحد مسکونی  7259ر شهرستان ایجرود حدود آمده ددستبا توجه به اطالعات به
سال  30درصد از واحدهاي مسکونی نیز بیش از  8/40روستایی وجود دارد و زمان ساخت 

واحد معادل  5689همچنین از کل واحدهاي مسکونی روستایی این شهرستان حدود . است
رود همچنین این موضوع باعث گردیده است شهرستان ایج. درصد فرسوده است 37/87

رتبه دوم را در باال بودن میزان فرسودگی واحدهاي مسکونی روستایی را در بین سایر 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان تا از . هاي استان بر عهده داشته باشدشهرستان

تعداد  1393سازي مسکن روستایی تا پایان سال نوسازي و مقاوم عملیاتابتداي آغاز 
درصد از کل مساکن روستایی را در این محدوده،  57معادل واحد مسکونی،  4143
 . سازي نموده استمقاوم

با توجه به سابقه روستانشینی و مسائل اقتصادي و اجتماعی حاکم بر جامعه روستایی 
محدوده مورد مطالعه، اکثر مساکن روستایی این شهرستان ازنظر کمی و کیفی در شرایط 

بودن وضعیت کیفی و عدم برخورداري از امکانات و خدمات نامناسب . مناسبی قرار ندارند
بر جامعه روستایی این محدوده  حاکمتواند با عدم توانمندي اقتصادي و فقر مناسب، می

استفاده از مصالح نامرغوب، عدم تناسب مسکن با مصالح و . زیستی در ارتباط بوده باشد
مهندسی، عدم استفاده از نیروهاي  -نوین، نبود نظارت فنی شرایط محیطی، فقدان فناوري

مرور فضاهاي اقتصادي و معیشتی به همراه از بین وساز، حذف بهفنی و ماهر در ساخت
ها و الزامات اجرایی، رفتن کارکرد و عملکرد تولیدي مسکن، ضعف در قوانین و فقدان اهرم

در برابر زلزله،  نبود استانداردهاي الزم و از سویی مقاوم نبودن اکثر واحدهاي مسکونی



 623بخش چهارم: مقاالت اهدایی به استاد / 

 

ازجمله . . . فرسودگی، عمر زیاد، نبود تأسیسات، امکانات خدماتی و رفاهی مناسب و
سازي محدوده موردمطالعه موضوعاتی است که در سیستم سکونت گزینی و مسکن

کالبدي مسکن  -در حقیقت مسائل حاکم بر سیستم فضایی. تأمل و بررسی استقابل
هاي فضایی و مکانی موجود دیگر، زمینه مناسبی را نارسایی روستایی به همراه مشکالت و

هاي اجتماعی و پاشیدگی سیستم فضایی و مکانی و تحمیل هزینهدر جهت تقویت و ازهم
 . اقتصادي متعدد بر جامعه روستایی محدوده مورد مطالعه فراهم نموده است

مالی مسکن بر اساس مطالب ذکرشده، هدف از این مقاله بررسی نقش تسهیالت 
سازي مسکن شده از سوي بنیاد مسکن در ایجاد تحول همچون نوسازي و مقاومارائه

. گونه مطرح گرددتوانند اینبر این اساس، فرضیات بنیادین این بررسی می. روستایی است
سازي منجر به بهبود بافت کالبدي مسکن روستایی شده تسهیالت مالی نوسازي و مقاوم -1

هاي یافته، کفاف هزینهسازي مسکن اختصاصت مالی نوسازي و مقاومتسهیال -2. است
 . وساز را ننموده و عملیات ساخت مسکن با آن به اتمام نرسیده استساخت

 محدوده مورد مطالعه
ازنظر موضوعی . )1شکل ( محدوده مورد مطالعه شهرستان ایجرود استان زنجان است

هاي روستایی که مشمول طرح نی سکونتگاهدر این بررسی آن دسته از واحدهاي مسکو
، جهت اندگردیدهسازي مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی نوسازي و مقاوم

، شهرستان ایجرود 1390بر اساس سرشماري سال . مطالعه مورد انتخاب قرارگرفته است
 نفر، 34856از کل جمعیت شهرستان ایجرود حدود . نفر جمعیت است 38416داراي 
درصد از کل جمعیت است  3/9نفر که برابر با  3560درصد، روستایی و حدود  7/90معادل 

خانوار شهري و  11052در این شهرستان حدود . را جمعیت شهري تشکیل داده است
درصد از کل خانوار  1/8خانوار معادل  892بر این اساس حدود . روستایی ساکن است

درصد را خانوار  9/91خانوار معادل  10160شهرستان را خانوارهاي شهري و حدود 
 . روستایی تشکیل داده است
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 1390: تقسیمات سیاسی استان زنجان به تفکیک شهرستان 1 نقشه

هامواد و روش  
شده در تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی علمی به هاي مطرحبا توجه به پرسش

شده است؛ بنابراین، موردنظر سؤاالت و نیز تبیین چگونه بودن و چرایی وضعیت در مسئله 
جامعه آماري . تحلیلی است-تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی

سازي مسکن روستایی در آن هاي نوسازي و مقاومهایی است که فعالیتشامل کلیه آبادي
هرستان سکونتگاه روستایی ش 76آمده از کل دستبا توجه به اطالعات به. گرفته استانجام

با . است گردیده مسکنسازي روستا مشمول عملیات نوسازي و مقاوم 58ایجرود تعداد 
روستاي مزبور تعداد  58شده، بنیاد مسکن انقالب اسالمی در آوريتوجه به اطالعات جمع

با استفاده از . شده استفقره تسهیالت مالی مسکن به متقاضیان روستایی پرداخت 2664
ضرورت و اهمیت با توجه به. روستا مورد انتخاب قرارگرفته است 51داد فرمول کوکران تع

 345دریافت اطالعات موردنیاز از جامعه موردمطالعه با استفاده از فرمول مزبور نیز حدود 
در جهت تعیین . نفر جهت مصاحبه و تکمیل پرسشنامه مورد انتخاب قرارگرفته است

سازي مسکن م به دریافت تسهیالت مالی مقاومسرپرست آن دسته از خانوارهایی که اقدا
شده است؛ تا اصل فرصت برابر گیري منظم یا سیستماتیک استفادهاند از روش نمونهنموده

. اند، رعایت شده باشدسازي مسکن کردهمنظور انتخاب خانوارهایی که اقدام به مقاومبه
شنامه، مصاحبه و مشاهده) پرس( اي و میدانیصورت کتابخانهروش گردآوري اطالعات به

آزمون ویلکاکسون و ( وتحلیل اطالعات از آمار توصیفی و آمار استنباطیجهت تجزیه. است
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همچنین جهت سنجش پایایی ابزار تحقیق از . شده استاي) استفادهتک نمونه tآزمون 
ان از باال این امر نش. درصد است 78/0این میزان برابر با . شده استآلفاي کرون باخ استفاده

 . شده استبودن سطح اعتماد به پرسشنامه طراحی
ضرورت دریافت اطالعات مناسب، اقدام به طرح سؤاالت متعددي در با توجه به

زمان دریافت تسهیالت، چگونگی طور مثال مدتبه. پرسشنامه موردنظر گردیده است
کمک نموده است؟  وساز، به چه اندازه وام مسکن به شما در ساخت مسکنعملیات ساخت

نمودید، توانایی مالی ساخت مسکن را داشتید؟ آیا مسکن جدید اگر وام مسکن دریافت نمی
شده است، ازنظر زیربنا مورد رضایت است؟ آیا از مصالح جدید به که با وام مسکن احداث

 کار رفته در مسکن نوساز رضایت دارید؟ آیا از نقشه مسکن جدید که با وام مسکن احداث
شده شده است، رضایت دارید؟ آیا از استحکام مسکن جدید خود که با وام مسکن احداث

 . شده استشده در پرسشنامه طراحیاست، رضایت دارید؟ جزء سؤاالت مطرح
 مبانی نظري

یکی از راهبردهاي مهم در کاهش میزان فقر در جامعه روستایی و تحقق عدالت 
با توجه به اهمیت . یالت مالی در جوامع روستایی استاجتماعی، تأمین و ارائه منابع و تسه

در . گذاري کرده استرا سال اعتبارات خرد نام 2005این موضوع، بانک جهانی سال 
هاي توسعه جهان، جامعه روستایی با عدم دسترسی به حمایتبسیاري از کشورهاي درحال

: 16اولومبیو، ( ایی روبرو استهاي بانکی و فقیر روستها، نبود سیستممالی، فقدان زیرساخت
منظور تسریع شده در دو دهه اخیر بهاعتبارات خرد یکی از راهکارهاي مطرح. )2010

انداز در مناطق روستایی و نهایتاً گذاري و تقویت بنیادهاي مالی و پسفرآیند سرمایه
کارگیري ر بهوري با تأکید بتوانمندسازي جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقاء بهره

عنوان یک جایگزین تسهیالت خرد به. )18: 2003ماتیسون، ( اعتبارات خرد بوده است
تسهیالت فوق یک ابزار مؤثر . مناسب در مقابل اعتبارات غیررسمی موجود، ظهور کرده است

تسهیالت مزبور . و قدرتمند براي کاهش فقر در میان جمع کثیري از مردم جهان است
هاي مالی و انی است که ازلحاظ اقتصادي فعال بوده ولی داراي محدودیتبراي کس عمدتاً
در بحث کاهش فقر جهانی، تسهیالت . )32: 2015میتال، ( پذیري باالیی هستندآسیب

فرض عام این است که تسهیالت . عنوان یک موضوع مهم جهانی شده استاکنون بهخرد هم
دسترسی به اعتبارات مالی و ایجاد  تا با کندمیهاي فقیر کمک خرد به خانواده

مقیاس، میزان درآمد و شرایط زندگی آنان بهبود یافته و درنهایت هاي کوچککارآفرینی
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 . )11: 2001آگر، ( زمینه رهایی آنان از فقر فراهم خواهد شد
ها، خدمات ها، واماي از خدمات مالی مانند سپردهتسهیالت مالی خرد دامنه گسترده

 هاي کوچک استدرآمد و بنگاهنتقال پول و بیمه براي فقیران و خانوارهاي کمپرداختی، ا
تسهیالت خرد و اعتبارات خرد نقش مهمی در توسعه . )49: 2000بانک توسعه آسیا، (

از دیدگاه جهانی تسهیالت . هاي با نرخ بهره پایین به مردم داردمناطق روستایی با ارائه وام
هاي زیادي نی، وارد یک مرحله پایداري شده و در طی سالخرد پس از بحران مالی جها

با توجه به ساختار جمعیت فقیر در کشورهاي . )7: 2015شاها، ( گسترش زیادي یافته است
ها در بخش روستایی، مؤسسات تأمین مالی خرد نقش بسیار توسعه و تمرکز آندرحال

منظور افزایش رشد و توسعه بهکنند و ابزاري مؤثري در توسعه بازارهاي مالی ایفا می
با توجه به وضعیت اقتصادي و اجتماعی اکثر . )4: 1384زاده، حسن( باشنداقتصادي می

درآمد جامعه به منابع و تسهیالت توسعه؛ دسترسی طبقات و اقشار کمکشورهاي درحال
مسکن  برنامه تأمین منابع مالی. پذیر نیستمالی مسکن با صرف هزینه و زمان کم، امکان

. بندي نمودها طبقهتوان در دو گروه تقاضا و عرضه یارانهدرآمد را میهاي کمبراي خانواده
هایی که در گروه طور مستقیم به خانوادهدر بخش تقاضا، مزایا و منافع منابع مالی مسکن به

قیم غیرمست هايیارانههاي ارائه گرفته و در ضمن برنامهباشند تعلقکمترین درآمدها می
در سمت عرضه، دولت اقدام به . درآمد نیز همچنین در دسترس استهاي کمبراي گروه
وساز مسکن نموده و صندوق ملی هاي ساختهایی در خصوص تأمین هزینهارائه یارانه

برنامه ( نمایدمسکن نیز شرایط مطلوبی را در جهت ارائه خدمات مالی فراهم می
دسترسی به تسهیالت و خدمات مالی در . )38: 2009، هاي انسانی سازمان مللسکونتگاه

وري، مسکن، امنیت جامعه، یک توانایی در جهت ایجاد تحول معنادار در کشاورزي، بهره
تقاضا براي دریافت منابع مالی . )11: 2009اسالم، ( غذایی و کاهش فقر ایجاد خواهد نمود

در دو بخش تقاضا براي ایجاد باشند، مسکن در کشورهایی که داراي اقتصاد فقیري می
هاي انسانی برنامه سکونتگاه( شودمسکن جدید و یا نوسازي مسکن موجود تقسیم می

امروزه در جهان در خصوص مقابله با کمبود و کسري بودجه . )37: 2011سازمان ملل، 
این موضوع . مسکن و ضرورت انجام اقدامات الزم در این خصوص، بحث و گفتگو وجود دارد

این دو . تواند با یکی از دو گرایش ایدئولوژیک ذیل مورد شناسایی قرار بگیردطورکلی میبه
اند از مسکن یک کاال است و کمبود مسکن نتیجه عدم تعادل بین عرضه و مورد عبارت

حل؛ تقاضاي آن است و کمبود مسکن ناشی از توزیع ناعادالنه ثروت در جامعه است و راه
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 . )2: 2005مرکز تعاون سوئد، ( عی در مقابل این پدیده استپذیرش مسئولیت اجتما
این پدیده از اجزاء و پاسخی به . مسکن یکی از نیازهاي اساسی هر جامعه است

اي متعددي هاي محیطی انسان است؛ که از آن انتظار ارائه خدمات و وجود کارکردهواکنش
ي اجتماعی، فرهنگی و همچون خدمات زیستی، آسایش روحی و روانی، تأمین نیازها

از . )2014آلیو، ( روداقتصادي و نیز ارائه امکانات و خدمات به فرد یا افراد در جوامع می
گردد که با دستیابی آحاد هاي کوچکی یاد میعنوان واممنابع و تسهیالت مالی مسکن به

عملی در گونه منابع، زمینه مناسب و الخصوص جامعه فقیر روستایی به اینجامعه و علی
هاي اقتصادي و با توجه به ویژگی. فقر فراهم خواهد شدکاهش و از بین بردن پدیده 

ها و ابعاد گوناگون، با دستیابی برداري از مسکن در جنبهو بهره اجتماعی جوامع روستایی
گذاري جامعه مزبور به منابع و تسهیالت مالی مسکن بستر و شرایط در جهت ایجاد سرمایه

اجتماعی، ایجاد اشتغال و رونق کارآفرینی حتی در مقیاسی کوچک براي  اقتصادي و
 . متقاضیان روستایی فراهم خواهد گردید

رشد و گسترش تسهیالت مالی مسکن، نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادي عادالنه 
ها، بهبود شرایط زندگی، ها، افزایش داراییو کاهش فقر از طریق کمک به باز ساخت خانواده

بر . )12: 2009رحمان، ( درآمد خواهد داشتوانمندسازي جامعه و طبقه متوسط و کمت
مشاهده کرد، رویکردي  نتواهاي موجود در خصوص جوامع فقیر میاساس آنچه در بررسی

این امر به سبب اهمیت و ضرورت، مراحل . جدید در ارائه منابع مالی مسکن خرد است
هر مرحله از ارائه منابع مالی مسکن . نمایدم طی میصورت منظتکامل و ترقی خود را به

دسترسی به وام مناسب و . اي را به همراه داشته باشدتواند خود هدف جداگانهخرد می
هاي موجود در صورت مجزا و براي مقاصدي خاص، همانند نوسازي اتاقصرفه بهبهمقرون

بکه الکتریسیته، ایجاد شبکه اندازي شهاي دیگر، نصب و راهیک مسکن و یا ساخت اتاق
این شیوه . گرددخانه تکمیل میگام، آجر به آجر، یکبهگام. کشی و غیره استلولهآب

تري به نهادها این فرایند ازنظر تکنیکی، نیاز کم. صرفه استبهکنترل، مناسب و مقرونقابل
سازد تا تمرکز بهتر قادر میهمچنین این امر، افراد را . کنندگان منابع مالی خرد داردیا اداره
درنهایت . وساز مسکن خود داشته باشندهاي کاهش هزینه ساختتري را بر روي راهو بیش

هاي گیرندگان و افزایش سرعت بازپرداخت وامتر واماین امر منجر به افزایش رضایت بیش
بود کیفیت به. )38: 2011هاي انسانی سازمان ملل، برنامه سکونتگاه( گردددریافتی می

هاي اقتصادي بهتر یک شاخص ملموس از زندگی از طریق مسکن مناسب و ایجاد فرصت
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توانند به حل مشکل مسکن و خدمات تسهیالت مالی مسکن می. کسب یک موفقیت است
ورتیول، ( هاي کاهش فقر کمک نمایندناپذیر از برنامهعنوان بخشی جدایینامناسب به

مالی مسکن خرد در جهان را به رسمیت  منابعها و اهسازمان ملل دستگ. )4: 2010
هاي مالی مسکن موجود، همیشه توانایی مناسبی در پاسخگویی به شناسد، اما سیستممی

پذیر و محروم جامعه را که هاي آسیبویژه گروهنیازهاي مختلف بخش بزرگی از جمعیت، به
برنامه اسکان بشر . اشند را ندارندبدرآمد نیز مینمایند و از سویی کمدر فقر زندگی می

سازمان ملل متحد خواستار کمک به کشورهاي عضو براي بهبود و افزایش اثربخشی، 
ها و وري و دسترسی برابر به منابع مالی مسکن موجود و ایجاد نوع آوري در مکانیسمبهره

براي همه  ابزار مالی مسکن و گسترش امکان دسترسی برابر و مناسب به منابع مالی مسکن
 . )3: 2009هاي انسانی سازمان ملل، برنامه سکونتگاه( مردم جهانیان است

در این . هاي جدید و متعددي روبرو هستندها و چالشاکثر مناطق روستایی فرصت
هاي مناسب توسعه روستایی استفاده مؤثر از منابع مالی در پاسخ به راستا یکی از سیاست

فقدان . )2016سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، ( مع استکمبودهاي موجود در این جوا
پذیري باال در منابع مالی مسکن به میزان زیادي تقاضاي دسترسی، تهیه و تأمین انعطاف

درآمد را با شدت زیادي، تحت تأثیر خود قرار هاي کمقیمت براي خانوادهمسکن ارزان
لی مسکن براي بسیاري از هاي رسمی تسهیالت ماطور کلی مکانیسمبه. دهدمی

. دسترس نیستباشند غیرمناسب و قابلهایی که داراي درآمد متوسط و پایینی میخانواده
دسترسی وجود دارد، موضوعاتی چون الزامات در کشورهایی که در آن تسهیالت مالی قابل

عنوان توانند بههاي پرداخت وام، همه میمدت بودن دورهپرداخت، نرخ بهره باال، کوتاه
عوامل محدود کننده در میزان، توانایی تأمین منابع مالی و ارائه تسهیالت رسمی مسکن، 

منابع مالی مسکن . )3: 2011هاي انسانی سازمان ملل، برنامه سکونتگاه( مؤثر بوده باشند
هاي هایی که براي ساخت و خرید خانه، خرید زمین، بهبود زیرساختعنوان وامخرد به

سازي، اختصاص تأسیسات و سایر خدمات اساسی و تکمیل فرآیندهاي خانهمسکن، نصب 
تسهیالت مالی خرد مسکن تسهیالت مالی . )4: 2005شامن، ( اندشدهیابند، تعریفمی

عنوان وام کوچک اختصاص به بخش مسکن دارند، اما نه محدود به کوچکی هستند که به
هاي مسکن و یا ایجاد در زیرساختگذاري تعمیر و نوسازي مسکن، بلکه به سرمایه

این . اندشدهوساز مسکن جدید تعریف هاي دائمی، خرید زمین مسکونی و ساختزیرساخت
. هاي شاخص در رفع نیاز به مسکن با تسهیالت مسکن خرد استمجموعه متنوع از فعالیت
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توسعه حاضر دو رویکرد در خصوص منابع مالی خرد مسکن در کشورهاي درحال
هردوي این رویکرد باهدف ارتقاء دسترسی به منابع و تسهیالت . توسعه وجود داردلدرحا

اعتباري و مالی براي تأمین سرپناه براي فقرا بوده و مبتنی بر حمایت از کسانی است که در 
کنند و این امر نیاز به بسیج جامعه براي شرایط نامطلوب و زیرخط استاندارد زندگی می

: 2007موسسه مدیریت مالی و مرکز تحقیقات تسهیالت خرد، ( راد داردبهبود مسکن این اف
درآمد و هاي کممنابع مالی خرد مسکن داراي پتانسیل، براي ارائه خدمات به خانواده. )4

توانند و نه استطاعتی براي خرید مسکن خواهند و نه میها نه میاین خانواده. است متوسط
هاي رهنی مسکن بزرگ و بلندمدت سنتی طریق دریافت وامو توسعه واحد مسکونی خود از 

ها با دستیابی به منابع مالی خرد مسکن، در عوض، این خانواده. و معمولی موجود را ندارند
اقدام به ساخت تدریجی واحد مسکونی و یا بهسازي و نوسازي آن، با دستیابی به مصالح 

جاي داشتن یک سرپناه این افراد به. ودساختمانی و امکانات، با همکاري دولت خواهند نم
اي همچنین با دسترسی به مجموعه. موقت، از یک مسکن مناسب برخوردار خواهند گردید

توانند شرایطی مناسبی را مدت این افراد میهاي کوچک و کوتاهاز منابع مالی، همچون وام
-پرداخت مناسب، بهمرحله و با بازبهصورت مرحلهدر جهت ایجاد یک مسکن مناسب و به

 . )1: 2008فرگسن، ( دست آورند
به سبب کسب جایگاه مناسب و عملکرد خوب تسهیالت و منابع مالی مسکن در اکثر 

توسعه، دولتمردان با توجه به اهمیت ایجاد کشورهاي جهان و بخصوص کشورهاي درحال
موضوع منابع و  توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی در جوامع فقیر و روستایی، امروزه به

در اکثر کشورهاي . نماینداي نگاه میتسهیالت مالی مسکن با یک دید و رویکردي توسعه
ها و مؤسساتی که اقدام به ارائه خدمات مالی و توسعه جهان بر تعداد نهادها، سازماندرحال

دسترسی . نمایند در حال افزوده شدن استاعتباري مسکن در جوامع شهري و روستایی می
گونه منابع و خدمات با و تأمین منابع مالی مسکن و برخورداري اقشار ضعیف جامعه ازاین

ها، در بعضی از مواقع موجب ایجاد نگرانی و هاي دولتی، ارائه یارانهتوجه به اهمیت حمایت
. گرددگونه منابع میکننده اینهاي فکري دوطرفه بین متقاضیان و مؤسسات تأمیندغدغه

یان وجود موانع اداري و بروکراسی حاکم، میزان کارمزد، زمان بازپرداخت وام براي متقاض
وآمد، ارائه ضامن و وثیقه معتبر و سایر موارد دیگر، موجب زمان دریافت، رفتدریافتی، مدت

 . گرددگونه منابع میمندي ازاینایجاد کاهش و عدم اشتیاق در گرایش به بهره
دم توانایی اقتصادي متقاضی و فقدان میزان اعتبار او در از سویی کمبود منابع مالی، ع



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  630

 

جامعه، افزایش تقاضاي دسترسی به منابع و تسهیالت مالی و موضوعات متعدد دیگر نیز 
یادآوري . توانند در میزان و چگونگی استقبال از این منابع دخالت داشته باشندمی

گسترده  دسترسیو افزایش میزان ها مبنی بر بهبود، ارتقاء ها و تعهدات دولتمسئولیت
افراد به منابع مالی مسکن، موجب ایجاد فرصت در جهت افزایش دسترسی به مسکن 

به سبب این امر محیطی مناسب براي زندگی افراد ایجادشده و . مناسب خواهد شد
این موضوع با تأکید بر توسعه پایدار بوده و . زیست نیز بهبود و توانمند خواهد گردیدمحیط

گذاري گسترده در خصوص تأمین و تهیه مسکن ایجاد در آن شرایط جذب سرمایه و سرمایه
تقاضا براي منابع مالی خرد مسکن باال است، درواقع . )1: 2002سازمان ملل، ( خواهد شد

دارند که متقاضیان این منابع کننده منابع مالی خرد مسکن بیان میمؤسسات مالی تأمین
هاي خود را براي هاي صورت گرفته از وامگذاريدي از سرمایهدر حال حاضر بخش زیا

تسهیالت و منابع مالی مسکن در کشورهاي . اندبهبود و نوسازي مسکن اختصاص داده
ردیف اول شامل نهادهاي . طورکلی به سه دسته یا ردیف قرارمی گیرندتوسعه بهدرحال

هاي با درآمد باال و با در نظر ل گروهاین امر شام. خصوصی و تجاري براي ارائه اعتبار است
براي دریافت این منابع نیاز به ارائه سند و مدارك در . گرفتن نرخ بهره موجود در بازار است

این دسته از مؤسسات مالی همواره از ارائه . خصوص داشتن درآمد باال و سپردن وثیقه است
نمایند و رآمد ثابت و باال پرهیز میتسهیالت مالی و اعتباري به فقرا به سبب نبود وثیقه و د

منبع دوم، بخش . گونه معامالت و هزینه باال استفرض بر این است که میزان ریسک در این
هاي بیکار و فاقد عمومی است که معموالً به سبب وجود بودجه و ارائه یارانه براي گروه

هاي یا باواسطهصورت تخصصی و غیرتخصصی مسکن درآمد و کارمندان دولت است که به
توسعه براي رسیدگی به فقرا هاي عمومی در بسیاري از کشورهاي درحالبرنامه. مالی است

هاي عمومی که سعی در تالش براي هدف قرار برنامه. با خطا و شکست روبرو بوده است
تر است نیز به سبب عدم وجود اراده سیاسی، نشت و تزریق هاي با درآمد پاییندادن گروه

هاي غیر واجد شرایط، فساد، رشوه، فقدان پویایی و ثبات اجتماعی و ع مالی به گروهمناب
هاي مانده شامل خانوادههاي باقیگروه. اقتصادي و سیاسی متأسفانه موفق نبوده است

ها در اقتصاد غیررسمی باشند و بسیاري از آندرآمد میو کمپایین متوسط، متوسط به 
بر منابع غیررسمی، ازجمله این گروه همواره تکیه. باشندار میفعالیت و مشغول به ک

دهندگان، وجوه ارسالی از اعضاي خانواده شاغل به کار در هاي غیررسمی از وامانداز، وامپس
. نمایندهاي خود از قبیل زمین، طال و جواهر و غیره میخارج از کشور، فروش دارایی
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شوند و یا اخیراً با توسط مؤسسات مالی خرد اداره می هاي منابع مالی خرد مسکن کهبرنامه
ها در ایجاد یک هاي حامی و مدافع از این افراد براي رسیدگی به آنبه وجود آمدن گروه

هاي مالی موجود در اند سعی دارند با تأمین مالی و پر کردن شکافسرپناه به وجود آمده
ها موجود که توانایی پوشش این گروه سیستم سنتی منابع مالی و همچنین نهادهاي رسمی

ها و افراد به سرمایه و منابع مالی از مؤسسات و را ندارند، دسترسی بهتر و بیشتر این گروه
سیاست . )2: 2007کومار، ( نهادهاي مالی خصوصی و رسمی یا عمومی را افزایش دهند

هاي مام سکونتگاههاي انسانی سازمان ملل پرداختن به مسئله تجدید برنامه سکونتگاه
محیطی را به رسمیت همچنین سیاست جدید، مسائل زیست. شهري و روستایی است

. بوم استشناسد و به دنبال به رسمیت شناختن، ترویج و ارتقاء توسعه پایدار زیستمی
برداري و مصرف منابع طبیعی شده و همچنین بهرهریزيسیاست مزبور براي رشد برنامه

هاي انسانی سازمان ملل ازجمله دستور کار برنامه سکونتگاه. کندمیدیریت پایدار را نیز م
نشینان در سرتاسر جهان است و این موضوع سنگ بناي اهداف توسعه کاهش تعداد زاغه

حال، مسکن و خدمات موردنیاز بااین. هزاره براي مبارزه با پدیده فقر در سطح جهان است
چراکه کشورهاي . رین نیازهاي بشري مورد تأکید قرار گیردتعنوان یکی از اساسیآن باید به

عضو، متعهد به ارتقاء و بهبود شرایط دسترسی به مسکن مناسب و تأمین گسترده منابع و 
. باشندصرفه و مناسب به مردم نیازمند میبهتسهیالت مالی، افزایش عرضه مسکن مقرون

ساز دستیابی به یست مناسب و زمینهزنوعی موجب ایجاد یک محیطگذاري بهاین سرمایه
 . )44: 2008هاي انسانی سازمان ملل، برنامه سکونتگاه( توسعه پایدار خواهد شد

 شرح و تفسیر نتایج 
گویان در هاي توصیفی این تحقیق حاکی از آن است، میانگین سنی پاسخنتایج یافته

. نفر است 43/4خانوار  همچنین متوسط بعد. سال است 07/40محدوده مورد مطالعه حدود 
 18درصد داراي تحصیالت ابتدایی،  5/56سواد، درصد بی 3/18از نظر وضعیت تحصیالت، 

ازنظر وضعیت شغلی . درصد نیز هم داراي مدرك دیپلم بوده است 2/7درصد راهنمایی و 
 . درصد را غیر کشاورز تشکیل داده است 5/45درصد از افراد را کشاورزان و  9/53حدود 

 تحوالت کیفی و کمی مسکن در محدوده موردمطالعه -
 ایجرودآمده از بررسی واحدهاي مسکونی روستایی شهرستان دستبر اساس نتایج به

سازي مسکن روستایی و با توجه به نوع مصالح بکار قبل و بعد از عملیات نوسازي و مقاوم
ترین مصالح در وان مهمعنتوان بههاي مسکونی مزبور، شفته را میرفته در پی ساختمان
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ترین ترین و ارزانترین، ابتداییعنوان سادهشفته به. سازي مساکن مزبور شناسایی کردپی
. کار رفته استمصالح ساختمانی است که تاکنون در پی مساکن روستایی این شهرستان به

عنوان درصد از کل واحدهاي مسکونی محدوده موردمطالعه به 8/56بر این اساس شفته در 
بندي بعد از شفته، ازنظر رتبه. ترین مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته استمهم

هاي مسکونی روستایی محدوده سازي ساختمانعنوان دومین ماده مهم در پیسنگ به
هاي صورت پذیرفته بعد از عملیات نوسازي و با توجه به نتایج بررسی. موردمطالعه است

روستایی و ایجاد تغییر و تحوالت در بافت و کالبد واحدهاي مسکونی سازي مسکن مقاوم
 . سازي گردیده استترین مصالح جایگزین شفته در پیعنوان مهمروستایی، بتن به

 
ها بر اساس نوع پی بکار رفته در مسکن قبل و بعد از عملیات نوسازي و توزیع فراوانی نمونه -1جدول 

 سازيمقاوم

 درصد فراوانی هاگویه
درصد 

 تجمعی
 - 3/5 - 5/7 - 26 پاسخبی

 6/0 5/63 7/1 8/56 6 196 شفته
 7 7/94 4/6 4/30 22 105 سنگ

 100 100 9/91 3/5 317 18 بتن
 - - 100 100 345 345 مجموع

 
سازي مسکن )، بعد از انجام عملیات نوسازي و مقاوم1جدول ( با توجه به نتایج

احدهاي مسکونی روستایی محدوده موردمطالعه، از بتن در درصد از و 9/91روستایی در 
مصالح ساختمانی نقش مهمی در باال رفتن ضریب امنیت و . سازي استفاده گردیده استپی

این امر بالطبع شرایط  کشورخیز بودن به سبب زلزله. استحکام واحدهاي مسکونی دارد
آیی و استحکام واحدهاي مسکونی مناسبی را براي افزایش ضریب اطمینان و باال رفتن کار

هاي اساسی در یک ترین بخشیکی از مهم. روستایی نسبت به گذشته در پی خواهد داشت
با توجه به دانش بومی موجود در . بندي بکار رفته در آن استواحد مسکونی، نوع و اسکلت

جتماعی هاي طبیعی، اقتصادي و اجامعه روستایی کشور و همچنین دخالت مسائل و ویژگی
وساز کار رفته در ساختترین سبک معماري بهحاکم بر این جامعه باعث گردیده عمده

هاي موافق و بر اساس دیدگاه. مساکن روستایی محدوده مورد مطالعه از نوع بنایی باشد
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مخالف در این خصوص و نیز شرایط اجتماعی و اقتصادي حاکم بر جامعه امروز، سبک و 
هاي سازي و تحوالت صورت گرفته در ابعاد و جنبهساختمان نوع معماري موجود در

. استگوناگون، شرایط سهل و آسانی براي ایجاد تغییر در سبک معماري به وجود آمده 
تواند در وابستگی سازه به مصالح مدرن و شهري و غیربومی، از هاي منفی این امر میجنبه

بوده . . . ، فراموشی دانش بومی و بین رفتن هویت معماري سنتی، افزایش هزینه ساخت
 . باشد

هاي موجود در عمران روستایی کشور، در حال حاضر به سبب مسائل حاکم و سیاست
مساکن روستایی نیز به تبعیت از شرایط و رویکردهاي موجود و نیز قوانین جاري ناگزیر تن 

گرایش به تغییر در  در نهایت این امر منجر به افزایش. به شرایط نامطلوب حاکم داده است
گردیده سبک معماري و الگوي برداري از مسکن شهري و رواج آن در مساکن روستایی 

سازي مسکن روستایی، )، قبل از عملیات نوسازي و مقاوم2جدول ( با توجه به نتایج. است
درصد از واحدهاي مسکونی روستایی، از نوع معماري بنایی بوده  1/86سبک معماري حدود 

ترین مصالح عنوان مهمسازي مسکن، تیرآهن بهبعد از عملیات نوسازي و مقاوم. است
بندي کاربرد فراوانی پیدا وساز واحدهاي مسکونی روستایی و اسکلتساختمانی در ساخت

درصد از واحدهاي  7/77بندي حدود )، در اسکلت2جدول ( با توجه به نتایج. نموده است
 . ستفاده فراوانی شده استشده از تیرآهن امسکونی ساخته 

 سازيها بر اساس نوع اسکلت خانه قبل و بعد از عملیات نوسازي و مقاومتوزیع فراوانی نمونه -2جدول 
 
 هاگویه

 درصد تجمعی درصد فراوانی
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 9/5 - 5/7 - 26 پاسخبی
 8/76 8/11 7/77 8/5 268 20 تیرآهن

 5/96 4/12 4/19 6/0 67 2 بتن
 4/99 100 9/2 1/86 10 297 بنایی

 - - 100 100 345 345 مجموع
 

سازي در شهر زنجان و از سویی افزایش روند انگیزه نوساز نمودن رونق ساختمان
واحدهاي مسکونی فرسوده، منجر به گسترش ابعاد تخریب واحدهاي مسکونی فرسوده 

واحدهاي  وسازساختمتقاضیان  بر این اساس. شهري در چند سال اخیر شده است
وساز داشته و در اکثر هاي ساختمسکونی جدید در جامعه روستایی سعی در کاهش هزینه

هاي مستعمل از واحدهاي ساختمانی تخریب شده در سطح تیرآهنمواقع اقدام به خرید 
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اي از هاي صورت پذیرفته متأسفانه قسمت عمدهبا توجه به بررسی. اندنموده شهر
ها گونه تیرآهنکار رفته در ساخت واحدهاي مسکونی روستایی نوساز ازاینهاي بهرآهنتی

با بررسی تاریخی سابقه ساخت واحدهاي مسکونی روستایی، به سبب وجود مواد . بوده است
اولیه ارزان و فراوانی همچون خاك و سنگ در محیط اطراف روستا زمینه افزایش استفاده از 

 . ان مصالح ساختمانی در واحدهاي مسکونی روستایی گردیده استعنومواد مزبور به
سازي؛ در )، قبل از عملیات نوسازي و مقاوم3جدول ( هايبا توجه به نتایج داده

شده درصد از واحدهاي مسکونی روستایی از خشت استفاده 5/72حدود  دیوارهايساخت 
سازي ملیات نوسازي و مقاومهمچنین بر اساس نتایج جدول مزبور بعد از انجام ع. است

عنوان مصالح ساختمانی جایگزین در ساخت دیوار واحدهاي مسکونی مسکن، از آجر به
درصد از دیوارهاي واحدهاي  5/91)، 3جدول ( با توجه به نتایج. استفاده شده است

 . شده است مسکونی روستایی با آجر ساخته
کاررفته در دیوار واحد مسکونی قبل و بعد از مصالح بهها بر اساس نوع توزیع فراوانی نمونه -3جدول 

 سازيعملیات نوسازي و مقاوم

 
 هاگویه

 درصد تجمعی درصد فراوانی
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 9/5 2/1 5/7 4 26 بی پاسخ
 3/2 1/17 3/2 11 8 38 سنگ
 95 4/25 5/91 1/8 316 28 آجر

 - 1/99 - 5/72 - 250 خشت
 8/98 100 8/3 9/0 13 3 یبلوك سیمان

 100 - 2/1 - 4 - سفال
 - - 100 100 345 345 مجموع

 
هاي معماري واحدهاي مسکونی روستایی محدوده موردمطالعه، از دیگر ویژگی

عنوان عایق، گل در این امر بهکاه. گل در ساخت سقف و دیوار منازل استاستفاده از کاه
. سالیان دراز به ایفاي نقش پرداخته است پوشش محافظ و نماي ساختمان در طول
عنوان محافظ در برابر حرارت، برودت و رطوبت همچنین این ماده طبیعی نقش مهمی را به

 . بر عهده داشته است
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 سازيها بر اساس نوع عایق سقف خانه قبل و بعد از عملیات نوسازي و مقاومتوزیع فراوانی نمونه -4جدول 

 
 هاگویه

 درصد تجمعی صددر فراوانی
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 3/5 2/1 5/7 4 26 پاسخبی
 6/0 8/87 6/0 5/80 2 278 کاه گل

 2/1 - 6/0 - 2 - فلز
 - 4/88 - 6/0 - 2 سفال
 2/96 2/90 9/93 7/1 324 6 ایزوگام
 100 100 8/3 6/9 13 33 آسفالت
 - - 100 100 345 345 مجموع

 
عنوان عایق در ترین ماده طبیعی است که بهگل عمده)، کاه4دول ج( با توجه به نتایج

سازي، قبل از عملیات نوسازي و مقاوم. سقف منازل روستایی مورداستفاده قرارگرفته است
درصد از سقف واحدهاي مسکونی روستایی محدوده مورد مطالعه از جنس  5/80حدود 

سازي مسکن روستایی در زي و مقاومبا توجه به انجام عملیات نوسا. گل بوده استکاه
عنوان چندساله اخیر در مساکن جدید و نوساز براي عایق نمودن سقف منازل از ایزوگام به

هاي صورت پذیرفته روند استفاده از این ماده با بررسی. ماده جایگزین استفاده شده است
 . وده استکاري سقف واحدهاي مسکونی روستایی داراي رشد زیادي بعایق درمدرن 

درصد از سقف واحدهاي مسکونی روستایی  9/93)، در 5جدول ( با توجه به نتایج
 . استکاري سقف از ایزوگام استفاده شده جدید و نوساز محدوده موردمطالعه براي عایق
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ها بر اساس نوع عایق سقف خانه قبل و بعد از عملیات نوسازي و توزیع فراوانی نمونه -5جدول 
يسازمقاوم  

 
 هاگویه

 درصد تجمعی درصد فراوانی
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 3/5 2/1 5/7 4 26 پاسخبی
 6/0 8/87 6/0 5/80 2 278 کاه گل

 2/1 - 6/0 - 2 - فلز
 - 4/88 - 6/0 - 2 سفال
 2/96 2/90 9/93 7/1 342 6 ایزوگام
 100 100 8/3 6/9 13 33 آسفالت
 - - 100 100 345 345 مجموع

 
کاررفته در نما قبل و هاي تحقیق در ارتباط چگونگی مصالح بهبر اساس بررسی یافته

سازي، نتایج حاکی از آن است قبل عملیات نوسازي و بعد از عملیات نوسازي و مقاوم
الخصوص نماي وساز و علیگل نقش زیادي در ساختسازي مساکن روستایی، کاهمقاوم

در چند سال اخیر با ایجاد تغییر و تحول در . ه استواحدهاي مسکونی روستایی داشت
مسائل فنی، اقتصادي و اجتماعی، گرایش به استفاده از سیمان در نماي ساختمان بعد از 

 . بیشتر گردیده است روستاییعملیات نوسازي مساکن 
نوسازي ها بر اساس مصالح بکار رفته در نما قبل و بعد از عملیات توزیع فراوانی نمونه -6جدول 

 سازيو مقاوم

 
 هاگویه

 درصد تجمعی درصد فراوانی

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل
 - 9/5 2/1 7 4 24 پاسخبی

 5/47 3/12 47 4/6 162 22 آجر
 5/52 2/20 9/4 8/7 17 27 سنگ
 3/78 7/50 5/25 1/30 88 104 سیمان

 4/99 3/51 9/20 6/0 72 2 سنگ نما
 100 100 6/0 1/48 2 166 کاه گل
 - - 100 100 345 345 مجموع
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هاي صورت گرفته در محدوده موردمطالعه، نتایج حاکی از همچنین طبق بررسی
دخالت . )6جدول ( افزایش گرایش به استفاده از سیمان در نماي مساکن نوساز است

تر به مدرن شدن مسکن و امروزي شدن و نیز تبعیت از هاي روانی، اشتیاق بیشجنبه
وساز همچون ساکن شهري روند استفاده از مواد و مصالح غیربومی را در ساختالگوي م

در بعضی از مواقع کافی نبودن مبلغ . تر نموده استشهري را بیش سبکنماکاري به 
وساز منجر به عدم استفاده از نما در هاي ساختتسهیالت مسکن و نیز عدم کفاف هزینه

حقیق حاکی از این است قبل از عملیات نوسازي و هاي تنتایج یافته. پروژه گردیده است
کار رفته در سقف اکثر مساکن روستایی ترین مصالح بهسازي مسکن، تیرچوبی مهممقاوم

عنوان به سبب عالقه به کاشت درختانی همچون تبریزي و صنوبر و نقش آن به. بوده است
از باد و طوفان و نیز انجام  یک منبع مهم در ایجاد درآمد اقتصادي، محافظت مزارع و باغات

مرزبندي اراضی زراعی و باغی، کشت این نوع درختان از گذشته تاکنون رونق فراوانی داشته 
، مسکنوساز در چند سال اخیر به سبب ورود مصالح ساختمانی جدید در امر ساخت. است

انجام عملیات  بر این اساس به سبب. استفاده از این ماده طبیعی کاهش شدیدي پیداکرده است
سازي مسکن و منسوخ شدن این شیوه، استفاده از آجر، تیرآهن و بتن در نوسازي و مقاوم

 . )7جدول ( الخصوص استفاده در سقف منازل، رشد زیادي پیدا نموده استوساز و علیساخت
 

عملیات کاررفته در سقف خانه قبل و بعد از ها بر اساس مصالح بهتوزیع فراوانی نمونه -7جدول 
سازينوسازي و مقاوم  

 
 هاگویه

 درصد تجمعی درصد فراوانی
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

 - 9/5 2/1 8/5 4 20 پاسخبی
 3/46 2/15 8/45 3/9 158 32 آجر
 8/84 2/23 38 8/7 131 27 گل

 9/85 2/91 2/1 2/67 4 232 چوب
 88 100 2 7/8 7 30 خشت
 4/94 - 4/6 - 22 - سفال

 9/97 - 5/3 8/98 12 341 سیمانیلوك 
 100 - 2 2/1 7 4 بتن

 - - 100 100 345 345 مجموع
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 هزینه ساخت و میزان تسهیالت مسکن دریافتی - 
میزان درآمد و هزینه در جامعه روستایی کشور تابعی از وضعیت و شرایط اقتصادي، 

طور اقتصادي بههاي ویژگی. ها و بنیادهاي حاکم بر جامعه استاجتماعی، زیرساخت
مشکالت و . در میزان درآمد و هزینه جامعه روستایی دخیل است غیرمستقیممستقیم و 

هایی چون عدم توانمندي اقتصادي، مهاجرت و کاهش پدیده هاي موجود نیز بازتابنارسائی
رونق، وابستگی اقتصاد روستا به شهر، انگیزه سکونت در روستا، بیکاري، فقر، کشاورزي بی

در حال حاضر اقتصاد روستایی، با . است. . . عدالتی اجتماعی، افزایش فاصله طبقاتی وبی
مسائلی همچون، فقدان ثبات اقتصادي، نبود درآمد پایدار، عدم پشتوانه مالی و اعتباري، 

با توجه به وضعیت . انداز استهاي جاري و نبود پسنبود تعادل بین درآمد و هزینه
ه بین میزان هزینه و درآمد جامعه روستایی و افزایش هزینه زندگی اقتصادي حاکم و مقایس

انداز، امنیت اقتصادي و اجتماعی در جامعه و پیشی گرفتن هزینه از درآمد، رفاه، میزان پس
بر این اساس یک خانوار روستایی در طی . هاي متعددي روبرو بوده استروستایی با چالش

درصد کسري در بودجه سالیانه خود داشته  84/19دطور متوسط حدوساله به 29یک دوره 
ترین سهم افزایش در هزینه، مربوط به مسکن هاي موجود بیشبا توجه به گزارش. است

دار بین میزان درآمد و هزینه، عدم توانمندي اقتصادي و از سویی اختالف معنی. بوده است
-به پدیده مهاجرت روستامناسب زیست در جامعه مزبور میزان اشتیاق  کیفیتعدم وجود 

هاي صورت پذیرفته نتایج طبق بررسی. شهري را در جامعه روستایی موجب گردیده است
حاکی از آن است اکثر افراد جامعه روستایی محدوده مورد مطالعه از توانمندي اقتصادي 

بر این اساس در صورت ایجاد شرایط مناسب اقتصادي و دخالت . مناسبی برخوردار نیستند
سازي مسکن هاي مناسب اقتصادي و اجتماعی همچون تسهیالت نوسازي و مقاوملفهمؤ

روستایی، زمینه ایجاد یک تحول مثبت در کمیت و کیفیت مسکن در محدوده مورد مطالعه 
درصد از افراد جامعه  5/96)، حدود 8جدول ( هايبا توجه نتایج داده. به وجود خواهد آمد

در مقابل . دانندوساز مسکن را ناکافی میشده جهت ساختنمونه مقدار تسهیالت ارائه
وساز را کافی درصد میزان تسهیالت اعطایی در جهت تکمیل عملیات ساخت 5/3حدود 
 . انددانسته
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ها بر اساس کفاف هزینه ساخت با توجه به میزان وام مسکن دریافتیتوزیع فراوانی نمونه -8جدول   

 معیدرصد تج درصد فراوانی هاگویه
 5/3 5/3 12 بله
 100 5/96 333 خیر

 - 100 345 مجموع
 

 وساز مسکن با تسهیالت دریافتیچگونگی وضعیت اتمام عملیات ساخت
وجود توانمندي اقتصادي خانوار روستایی نقش مهمی در کمیت و کیفیت مسکن و 

بین یندرا. وساز و تکمیل پروژه مورد نظر داردزمان عملیات ساختنیز چگونگی مدت 
دخالت متغیرهایی چون هزینه مصالح ساختمانی، هزینه نیروي فنی، کارگر، هزینه خرید 

مهندسی، خدمات، تأسیسات؛ در زمان تکمیل و نیز کمیت و کیفیت مصالح -تجهیزات فنی
بر اساس نتایج . دارندکار رفته در مسکن نقش بسزایی را در اتمام عملیات بر عهدهبه

وساز، نتایج حاکی از این موضوع دارد ، با بررسی چگونگی روند ساخت)9جدول ( هايداده
وساز خود را با تسهیالت مزبور به پایان درصد از جامعه نمونه عملیات ساخت 4/97حدود 

سازي مسکن درصد با تسهیالت نوسازي و مقاوم 6/2در مقابل حدود . اندنرسانده
به نتایج جدول مزبور عدم همخوانی میزان  با توجه. اندوساز را به اتمام رساندهساخت

تسهیالت مزبور با شرایط اقتصادي جامعه و عدم توانمندي مناسب اقتصادي و ضعف و 
هاي اقتصادي خانوار روستایی، شرایط مناسبی را براي ایجاد شرایط مناسب ناتوانی در بنیان

 . توساز مسکن فراهم ننموده اسوضعیت اتمام عملیات ساخت چگونگیدر 
 

 وساز مسکن با وامها بر اساس اتمام عملیات ساختتوزیع فراوانی نمونه -9جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی هاگویه
 6/2 6/2 9 بله
 100 4/97 336 خیر

 - 100 345 مجموع
 

سازي منجر به در جهت پاسخگویی به این فرضیه که تسهیالت مالی نوسازي و مقاوم
کن روستایی شده است؛ با استفاده از آزمون ویلکاکسون اقدام به کالبدي مس بافتبهبود 

بررسی میزان معناداري بین وضعیت مساکن روستایی در قبل و بعد از عملیات نوسازي و 
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آمده از آزمون مزبور حاکی از آن است با دستنتایج به. )10جدول ( شده استسازي مقاوم
توان بیان داشت که گونه میهاي موردنظر اینآمده براي شاخصدستبه Zتوجه به آماره 

مسکن منجر به بهبود بافت کالبدي مسکن روستایی  سازيمقاومتسهیالت مالی نوسازي و 
 . در روستاهاي موردمطالعه شده است

 تحوالت کالبدي مساکن در محدوده مورد مطالعه با استفاده از آزمون ویلکاکسون -10جدول 

 سطح معناداري z شاخص
 0 -740/19 پی

 0 -665/14 اسکلت
 0 -926/11 دیوار
 0 -995/7 عایق

 سطح معناداري: یک درصد 

تک  Tدر ادامه تحقیق و جهت پاسخگویی به فرضیه دوم تحقیق، با استفاده از آزمون 
کنندگان تسهیالت مالی نوسازي و اي اقدام به تحلیل و بررسی نظرات دریافتنمونه
باط با میزان رضایت از کافی بودن میزان تسهیالت جهت سازي مسکن در ارتمقاوم
اي حاکی از آن است با احتساب مطلوبیت تک نمونه Tنتایج آزمون . شده استسازي مقاوم

توان می بنابراینتر از مطلوبیت عددي است، آمده کمدستبه Tعددي مورد آزمون، آمار 
جدول ( سازي مناسب نیستت مقاومکنندگان میزان مبلغ تسهیالگفت از دیدگاه دریافت

11( . 
هاي به سازي مسکن، با توجه به بررسیدر خصوص میزان تسهیالت نوسازي و مقاوم

هاي صورت گرفته با کارشناسان بنیاد مسکن انقالب آمده در کنار انجام مصاحبهعمل
وت از سوي گونه تسهیالت، دو دیدگاه متفامند از این اسالمی و همچنین روستاییان بهره

یافته براي بنیاد مسکن انقالب اسالمی تسهیالت اختصاص . است گردیدهطرفین ارائه 
عنوان یک کمک مالی در جهت تأمین قسمتی از سازي مسکن را تنها بهنوسازي و مقاوم

تر تمرکز و که بیشهاي مزبور در نظر گرفته و به متقاضیان ارائه نموده است؛ درحالیهزینه
 . سازي مسکن خود بوده استاییان به تسهیالت مزبور براي نوسازي و مقاوماتکا روست
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نتایج آزمون  -11جدول  T برداران از کافی بودن تسهیالت مالی میزان رضایت بهره 
سازي مسکن روستایینوسازي و مقاوم  

 3مطلوبیت عددي ظرفیت مورد آزمون = 
آماره  مؤلفه

 tآزمون 
درجه 
 آزادي

 تفاوت معناداري
 میانگین

فاصله اطمینان 
 درصد 95

رضایت از کافی 
بودن میزان 

تسهیالت نوسازي 
سازي و مقاوم

 سازيجهت مقاوم

 
662/13- 

244 0 880/0- 

حد 
 پایین

حد 
 باال

01/1- 75/0- 

در این راستا اجرا و به پایان رساندن عملیات ساختمانی، ضرورت برخورداري از 
برداري مناسب از تسهیالت مزبور را طلب کنار بهره توانمندي اقتصادي متقاضی در

وساز مسکن خود تنها بر کل تسهیالت مزبور در مقابل، روستاییان براي ساخت. نمایدمی
کاره تأکید داشته و متأسفانه این امر منجر به عدم اتمام مسکن در زمان مورد نظر، نیمه

ور، کاهش زیربنا، حذف فضاهاي ماندن، کوچک شدن فضا، عدم استقبال از تسهیالت مزب
نامناسب، به همراه عدم رعایت موازین  باکیفیتتولید، کاهش تعداد اتاق، استفاده از مصالح 

 . فنی و مهندسی ساختمان در عملیات مزبور گردیده است
 گیرينتیجهبحث و 

و اثرات منفی آن بر ساختار اقتصادي و اجتماعی جامعه  اقتصاديفقدان توانمندي 
و  ساختاريهاي و مشکالت توسعه منجر به بروز نارساییایی در اکثر کشورهاي درحالروست

هاي متنوع و طورکلی، زیرساختبه. ها گردیده استگونه سکونتگاهبنیادي فراوانی بر این
اکولوژیک، پیشینه ناآرام و نظم ستیز تاریخی، نظام سیطره آمیز قدرت،  -نامساعد طبیعی

جانبه میان مراکز هاي همهاقتصادي، نابرابري˚ناهماهنگ اجتماعیروابط و کارکردهاي 
هاي خاصی به هاي بین مراکز و مناطق، ویژگیها و دافعهشهري و روستایی و نیز جاذبه

بررسی است: پراکندگی، تعدد،  هاي روستایی بخشیده است که از چهار جنبه قابلسکونتگاه
گیري متأثر از عوامل و نیروهاي مذکور، درگذر شکل این روند مداوم. نیافتگیتنوع و توسعه

ویژه شبکه ها، بهفضایی سکونتگاه ˚صورت نابسامانی نظام مکانیزمان و هم امروز نیز به
در کشور ایران با . )68: 1375سعیدي، ( سکونتگاهی روستایی، به نحوي بارز متجلی است
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عنوان مسکن براي هر فرد نیازمند به مندي و تأمینتوجه به مفاد قانون اساسی کشور، بهره
یکی از نیازهاي اصلی و اساسی در جهت کسب استقالل اقتصادي و اجتماعی و مبارزه با 

با توجه به اهمیت مسکن در جامعه انسانی در اعالمیه . فقر و محرومیت تأکید گردیده است
مندي از بهره اند، همه افراد داراي حقحقوق بشر حق مسکن را بدین گونه ذکر نموده

این . استاندارد مناسب و کافی زیستی براي سالمت و بهروزي خود و خانواده خود هستند
حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروري و حق 
امنیت و حفاظت در برابر بیکاري، بیماري، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیري و سایر شرایطی 

همچنین این . کندمیی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل است که دسترس
، مسکن مناسب، فراتر از یک سرپناه ساختمانی، کندمیاعالمیه حق مسکن را چنین بیان 

یک ساختار اجتماعی و سکونتی باکیفیت است که با تأمین نیازهاي فردي و اجتماعی، 
دگی فردي، خانوادگی و اجتماعی ارتقاء بخش را ایجاد کرده و کیفیت زنسکونتی آرام

پرسش اساسی این است که آیا نهادهاي حکمروایی به نحو مؤثر حقوق سالمت، . یابدمی
مسکن مناسب، غذاي کافی، آموزش کیفی، عدالت یکسان و امنیت فردي را تضمین 

 . )334: 1387سعیدي، ( کنند یا نه؟می
عنوان یک پدیده مسکن روستایی بهزمانی است که تسهیالت در کشور ایران مدت

تسهیالت مزبور با کمیت و . نوظهور در جهت عمران و توسعه روستایی مطرح گردیده است
هاي جهانی تسهیالت خرد مسکن، در جهت ایجاد کیفیتی نسبتاً متفاوت با اهداف و ویژگی

این پدیده . پردازدکالبدي مساکن روستایی به ایفاي نقش می˚هاي فضاییتحول در ویژگی
با توجه به نقش و عملکرد خاص خود در صورت احراز شرایط مناسب و برخورداري از یک 

هاي اقتصادي، مند، نقش بسزایی را در ایجاد تحول در بنیانرویکرد مدیریتی و نظام
 . هاي روستایی بر عهده خواهد داشتاجتماعی و کالبدي سکونتگاه

مسکن روستایی، افزایش کمیت و کیفیت  هاي اساسی و مهم تسهیالتیکی از نقش
شهري، -گذاري، کاهش مهاجرت روستاشرایط زیست و سکونت، افزایش تولید، سرمایه

هاي روستایی در کانون غیرمترقبههاي اجتماعی و اقتصادي، کاهش حوادث کاهش آسیب
مند، هماهنگ، تسهیالت مسکن روستایی در صورت برخورداري از رویکردي نظام. است

جانبه، نقش بسزایی در ایجاد هاي همهریزيها و برنامهدفمند به همراه اتخاذ سیاسته
تحول در بنیادها و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی و کالبدي جامعه روستایی بر عهده 

همچنین تسهیالت مسکن روستایی در کنار سایر عوامل تسهیل گر، . خواهد داشت
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اف و ماهیت درروند توسعه با دستیابی جامعه روستایی آفرینی مناسبی را به سبب اهدنقش
با توجه به موضوع توسعه . به منابع و تسهیالت مالی و توانمندي آنان بر عهده خواهد داشت

جانبه این پدیده باید تمامی عوامل و ارکان اقتصادي، پایدار روستایی براي تحقق همه
سیستم روستا و  یی و افزایش ظرفیتاجتماعی و فنی در راستاي خدمت به تکمیل و شکوفا

توسعه روستایی،  خصوصجانبه در فقدان رویکردي همه. روستانشینی قرار داشته باشند
عدم توجه به اجزا و بنیادهاي اقتصادي و اجتماعی جامعه روستایی، بخشی بودن رویکردها 

˚فضایی سیستم ها و مشکالت متعدد درهاي صورت پذیرفته منجر به بروز نارساییو برنامه
هاي مالی و غیره مکانی جامعه روستایی و شهري خواهد گردید؛ چراکه ارائه هرگونه کمک

در جامعه روستایی تنها در جهت منتفع ساختن و رفع نیازهاي محدود و آنی؛ چیزي جزء 
مسئله و رفع تکلیف با اختصاص قسمتی از درآمدهاي نفتی به جامعه پاك کردن صورت 

با توجه به مشکالت عدیده حاکم بر جامعه روستایی کشور و فقدان . بود محروم نخواهد
توانمندي اقتصادي در این جامعه، تسهیالت مالی مسکن در این راستا نقش مهمی را در 

هاي اقتصادي، صورت مدیریت و برخورداري از مکانیسمی کارا در ایجاد تحول در ویژگی
 . داشتفضایی بر عهده خواهد -اجتماعی و کالبدي
ترین موضوعات در خصوص تأمین و در دسترس قرار دادن تسهیالت یکی از مهم

این امر باید در راستاي توجه . مسکن روستایی، تنها رفع و کاهش مشکل مسکن نیست
جانبه با رویکردي پایدار به اقتصاد روستایی، فرهنگ، هویت، معماري، مسائل اجتماعی، همه

مکانی حاکم بر جامعه ˚نظام فضاییتر توجه بههمه مهم روحی و روانی و از نیازهاي
 . روستایی باشد

هاي بهسازي، نوسازي و مسکن از نظر کمیت و کیفیت به سبب انجام طرح
سازي مسکن روستایی و تزریق تسهیالت مالی مسکن دچار تحول فراوان نسبت به مقاوم

به سبب وقوع حوادث پذیري مساکن روستایی نوعی آسیبگذشته خود گردیده و به
تر گردیده است، ولی این موضوع باید مدنظر قرار غیرمترقبه و دریافت امکانات زیست بیش

گیرد که تنها نگاه صرف به مسائل عمرانی روستا و مسکن، امکان بروز مسائل منفی و 
 توجهی بهوجود خواهد آورد و این امر نتیجه بیها بههاي دیگر را در سایر بخشنارسایی

با تغییر الگوي مسکن، . هاي حاکم بر سیستم روستا و روستانشینی استسایر ابعاد و جنبه
شوند؛ و نهایتاً، منابع بسیاري از عوامل و فضاهاي معیشتی از فعالیت اقتصادي حذف می

آیند و وساز و الگوي زیستی شبه شهري درمیکمیاب روستا، آب و زمین، به خدمت ساخت
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دور از سرشت تولیدي خود، تبدیل به شهر یا شهرکی خدماتی، به پس از چندي، روستا
 . )12: 1391سعیدي، ( شودمی

تدارکاتی، الگوپذیري ˚هاي صورت گرفته حذف فضاهاي تولیديبر اساس بررسی
جدید از معماري شهري، استفاده از یک الگوي واحد و  مسکونیمعماري واحدهاي 

هاي جغرافیایی غیربومی و ناهمگون با ویژگی یکنواخت، استفاده از مصالح ساختمانی
منطقه، کوچک شدن ابعاد و مساحت واحدهاي مسکونی، حذف فضاهاي متعدد همچون 

ها و ساختار اقتصادي، فضاهاي تولیدي، منجر به تغییر و تحوالت اساسی در ویژگی
روند  متأسفانه. اجتماعی و کالبدي واحدهاي مسکونی محدوده مورد مطالعه گردیده است

گرفته شده زمینه مناسبی را در جهت تغییر سبک و الگوي زیست و تولید، غلبه در پیش
گرایی در مقابل فرهنگ، شتاب در تبدیل روستا به شهر، تسریع درروند ورود تفکر مصرف

مظاهر شهري به روستا، وابستگی اقتصادي، اجتماعی و فنی روستا به شهر، ازجمله مسائل 
متأسفانه به سبب دخالت و . ستایی محدوده موردمطالعه استپیش روي جامعه رو

آفرینی مسائل طبیعی، اقتصادي و اجتماعی در افزایش گرایش به مهاجرت از روستا به نقش
توان بیان داشت که تسهیالت مسکن روستایی مرهمی موقت در مقابل گونه میشهر، این

تسهیالت مسکن روستایی . است شمار حاکم بر جامعه مزبوروجود مشکالت و مسائل بی
تفکري مهم در راستاي تحقق توسعه روستایی است اما ضروري است این امر با یک جامعه 

هاي فضایی و مکانی و کالبدي جامعه روستایی نگري به همراه رویکردي پایدار به جنبه
طرح  توان بیان داشت اجرايگونه میدر نهایت این. محدوده مورد مطالعه پی گیري گردد

ساز سازي مسکن روستایی فرصتی مناسب در جهت ایجاد بستر و زمینهنوسازي و مقاوم
هاي گوناگون در نظام سکونت گزینی روستایی محدوده ایجاد تحولی مثبت در ابعاد و جنبه

موردمطالعه است؛ اما در صورت عدم تبعیت از رویکردي نظام وار به همراه شناسایی نقاط 
ن تعامل و ارتباط سازنده بین متولیان توسعه و عمران روستایی کشور در و فقدا قوت، ضعف

بنیادي فضاي روستایی باهدف دستیابی به توسعه پایدار منجر به -جهت دگرگونی ساختاري
گردد در این پیشنهاد می. هاي اجتماعی و اقتصادي فراوان خواهد بودشکست و صرف هزینه
انبه و هدفمند در خصوص ایجاد تحول مثبت در تمام جریزي همهراستا اقدام به برنامه

هاي اقتصادي، اجتماعی و کالبدي با حفظ هویت فضایی، مکانی و کالبدي و پویایی جنبه
نظام سکونت گزینی روستایی با همکاري بنیاد مسکن انقالب اسالمی و جهاد کشاورزي و 

 . اندرکاران توسعه و عمران روستایی گرددسایر دست
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تهران، ، 9، تهران، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"اصفهان، شهر، شهرستان و استان" -43
 ؛1379
 ؛ 1379، تهران، 9، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"افغانستان، کشور" -44
 ؛ 1379، تهران، 9، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"اصالندوز، شهر" -45
 ؛ 1379، تهران، 9، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"اقبالیه، شهر" -46
 ؛ 1379، تهران، 9، جلد  .ا. ب. د. ، در: دبا، م"اقلیم التفاح، منطقه" -47
 ؛ 1379، تهران، 9، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"کوهالبرز، رشته" -48
 ؛ 1379، تهران، 9، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"البستان، منطقه" -49
، "مورد: آب باران در جزیره کیش)( هاي بومی بهره گیري از منابع محدودشیوه" -50

، 1380، پاییز و زمستان 3، شماره 2م انسانی دانشگاه یزد)، سال مجله علو( در: کاوش نامه
 ؛ 94-77صص 
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 ؛1380، تهران،10، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"الوار گرمسیري، ناحیه" -51
 ؛1380، تهران، 10، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"الوند، کوه" -52
 ؛1380ان، ، تهر10، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"الوند، شهر" -53
 ؛ 1380، تهران، 10، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"الیگودرز، شهر و شهرستان" -54
 ؛1380، تهران، 10، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"ایذه، شهر و شهرستان" -55
 ؛ 1380، تهران، 10، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"ایله، شهر و ناحیه" -56
، مجله مسکن و "ی نظام سکونتگاهی جزیره کیشهاي ویژه و بومبرخی جنبه" -57

 ؛ 1381، بهار 97انقالب، شماره 
 ؛1381، تابستان 98، مجله مسکن و انقالب، شماره "سرمقاله)( ساماندهی" -58
، تهران، 11، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"نقش بازار در شکل گیري و بافت شهرها" -59
 ؛1381
 ؛1381، تهران، 11، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"بازارساختار و عملکرد اقتصادي " -60
 ؛ 1381، تهران، 11، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"بحرالمیت" -61
 -، فصلنامه علمی"هاي مفهوم فضا و انواع آن در مطالعات جغرافیاییبرخی جنبه" -62

 با بیوگرافی)؛ همراه( 1382، بهار 9و  8فرهنگی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، شماره 
مجله دهیاریها، سال دوم، . "برخی الزامات دهگردانی در پرتو مشارکت روستایی" -63
 ؛14 -10، صص 1383، شهریور ماه 9شماره 
، مجله انقالب و مسکن، "مسایل و چشم انداز عمران و توسعۀ روستایی در ایران" -64

 ؛13-2، صص 1383، زمستان 108سال، شماره 
، مجله دهیاریها، سال دوم، شماره "هادي روستاییفراز و فرود طرحهاينگاهی به " -65

 ؛ 1383، آبان 10
 ؛ 1383، تهران، 13، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"بیت المقدس، شهر" -66
 ؛ 1383، تهران، 13جلد ، . ا. ب. د. ، مدبادر: ، "بیت جبرین، شهر" -67
 ؛ 1383، تهران، 13جلد ، . ا. ب. د. ، مدبادر: ، "شهربیت لحم، " -68
 مورد: ناحیه باغملک. ايعملکردي نظامهاي فضایی ناحیه -ناکارآمدي ساختاري" -69

، 5اي، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ، در: مجله جغرافیا و توسعه ناحیه"شرق خوزستان)(
 ؛1384پاییز و زمستان

پژوهشی  -له علمی، در: مج"شهري -روابط شهر و روستا و پیوندهاي روستایی" -70
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 )؛ 1384تاریخ چاپ ( 1382، 1جغرافیا، دوره جدید، شماره 
 ؛ 1385، تهران، 14، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"در اسالم)( پول" -71
 ؛ 1385، تهران، 14، جلد . ا. ب. د. ، در: دبا، م"شهر کهن)( تدمر،" -72
دانشگاه ( در: مجله پیک نور ،"آبیابی: سهم ایرانیان در برپایی تمدن سکونتگاهی" -73

 ؛1386، تابستان 2، شماره 5پیام نور)، سال 
، در: "ضرورت تدوین برنامه راهبردي توسعه اقتصادي سگونتگاههاي روستایی" -74

 ؛ 1387پائیز  -فصلنامه نسیم بامداد، تابستان
و سازمان شهرداریها  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"اراضی روستایی" -75

 ؛33-31، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"اصالحات ارضی" -76

 ؛ 49-46، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و دهیاریهاي  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"اقدام خوب" -77

 ؛ 59-58ص ، ص1387کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"بحران شهري" -78

 ؛ 104-103، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی/ سازمان . ر. و. ش. م. ، در: د"برنامه ریزي فضایی" -79

  ؛142-140، صص 1387شهرداریها و دهیاریهاي کشور، تهران، 
، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی/ سازمان . ر. و. ش. م. ، در: د"پایداري اجتماعی" -80

 ؛ 192-191، صص 1387شهرداریها و دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"شهري -پیوندهاي روستایی" -81

 ؛ 218-216، صص 1387شهرداریها و دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"توسعه روستایی" -82

 ؛ 301-299، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی/ . ر. و. ش. م. ، در: د"سکونتگاهی)( جاییجابه" -83

 ؛ 307-305، صص 1387سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"جهانی شدن و روستا" -84

 ؛ 321-317، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"جغرافیایی)( چشم انداز" -85
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 ؛ 327-325، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"م انداز روستاییچش" -86

 ؛ 329-328، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"حکمروایی خوب" -87

 ؛ 336-333، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. : د، در"حکمروایی روستایی" -88

 ؛ 338-336، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"روابط شهر و روستا" -89

 ؛ 397-395، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ب ،. ر. و. ش. م. ، در: د"مفهوم)( روستا" -90

 ؛ 401-399، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مفهوم)( شهري -روستا" -91

 ؛ 403 -401، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
زمان شهرداریها و سا /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"روستاي جدید" -92

 ؛ 406-403، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"روستاي شهري" -93

 ؛ 409-406، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"روستاي محیطی" -94

 ؛412-409، صص 1387ي کشور، تهران، دهیاریها
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"ساختار روستایی" -95

 ؛ 425، ص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"ساماندهی فضایی" -96

 ؛ 452-449، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. در: د، "روستایی سطح بندي" -97

 ؛ 460-458، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"سکونتگاه روستایی" -98

 ؛ 465-464، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"ايبرد شبکۀ منطقهراه" -99
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 ؛ 505-503، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مفهوم)( فضا" -100

 ؛ 617-614، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ر: د، د"رویکرد قطب رشد" -101

 ؛ 628-626، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"کشاورزي شهري" -102

 649-648، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د .، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مدیریت روستایی" -103

 ؛ 697-695، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مدیریت سنتی فضا" -104

 ؛ 704-703، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
زمان شهرداریها و سا /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"پیرامون -مدل مرکز" -105

 ؛ 728-727، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مسکن روستایی" -106

 ؛ 747-745، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"نظریۀ مکان مرکزي" -107

 ؛ 767-762، صص 1387هیاریهاي کشور، تهران، د
سازمان شهرداریها  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"سکونتگاهی)( مکانیابی" -108

 ؛ 772-767، صص 1387و دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مفهوم)( منطقه" -109

 ؛777-775، صص 1387، تهران، دهیاریهاي کشور
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مفهوم)( ناحیه" -110

 ؛ 797، ص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"نوسازي روستایی" -111

  ؛812-810، صص 1387، تهران، دهیاریهایکشور
سازمان  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"انسانی)( نیازهاي اساسی" -112

 ؛ 819-818، صص 1387، تهرانشهرداریها و دهیاریهاي کشور، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"وابستگیمدل " -113
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 ؛ 822-821، صص 1387دهیاریهاي کشور، تهران، 
، در: "فضایی و ضرورت مکانیابی سکونتگاههاي روستایی در ایران انتظامه شالود" -114

 ؛ 1387، تابستان 59، شماره 18فصلنامه آبادي، سال 
در: فصلنامه تخصصی . "برخی معیارهاي مکانیابی سکونتگاههاي روستایی" -115

 ؛1387، زمستان 124 شمارهمسکن و انقالب، 
، فصلنامه نسیم بامداد، شماره "ستاهاي جدیدامکان سنجی استقرار رو ضرورت" -116

 ؛1388، بهار 4-5
، در کتاب: ستوده، منوچهر، البرزکوه، انتشارات بنیاد موقوفات "کوه)رشته( البرز" -117

 ؛214-197، صص 1389دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، 
، در: "يشهر -محیط، فضا و توسعه: بحثی در ضرورت توسعه یکپارچه روستایی" -118

 ؛12-3، صص 1389، پائیز 29حیط روستا، سال ممجله مسکن و 
 "فضایی -رویکردي نظاموار در مطالعات مکانی ˚کارکردي  -پویش ساختاري" -119

، 29پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال نهم، شماره  -فصلنامۀ علمی( جغرافیادر: مجلۀ 
 ؛1390تابستان 
در:  "رویکردهاي توسعه و تحول سکونتگاههاي روستاییفضایی  -ارزیابی مکانی" -120

، بنیاد بافت و مسکن ˚مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههاي روستایی 
 ؛1390مسکن انقالب اسالمی، 

فصلنامه در:  "مالحظات محیطی در شناخت و تحوالت سکونتگاههاي روستایی" -121
، پاییز و زمستان 15-14، سال پنجم، شماره محیطی مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزي

 ؛1390
استان ( کارکردي روستایی کوچک در ناحیۀ کالله -بلوچ آباد: شناخت ساختاري" -122
نسیم بامداد)، سال ( فصلنامۀ مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزي محیطیدر:  "گلستان)

 )؛1390تاریخ انتشار: پاییز ( 1389چهارم، پاییز و زمستان 
، به سرپرستی احمد اسالمی -فرهنگ آثار ایرانیدر:  "استرابو)( کتاب جغرافیا" -123

 . 1390سمیعی، جلد اول، انتشارات سروش، تهران، 
در:  "ریزي فضاییرویکردي بدیل در برنامه -کارکردي -پویش ساختاري" -124

 ؛18-1، صص 1391، پاییز 1، سال یکم، شمارة فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی
در: فصلنامه  "بخش نخست -فضایی -ریزي کالبديمفاهیم بنیادین در برنامه" -125
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 ؛26-9، صص 1391فضایی، سال اول، شماره اول، زمستان  -ریزي کالبديبرنامه
فصلنامۀ ، در: "روستایی هايمنظومهشهري در قالب  -پیوستگی توسعۀ روستایی" -126

 ؛ 20-11، صص 1392، پائیز 4سال دوم، شماره  ،فضایی -ریزي کالبديبرنامه
، قطب علمی جغرافیا و توسعۀ پایداردر:  "ها و الزاماتتوسعۀ پایدار: شالوده" -127

 ؛ 92-61، صص 1393توسعۀ پایدار محیط جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی، 
مۀ فصلنادر:  "بخش دوم)( فضایی -ریزي کالبديمفاهیم بنیادین در برنامه" -128

تاریخ ( 1392سوم، تابستان  شمارة، دانشگاه پیام نور، سال اول، فضایی -ریزي کالبديبرنامه
 )؛ 1393چاپ: زمستان 

 "فضایی -ریزي توسعۀ پایدار کالبديدر برنامه روستاییهاي جایگاه منظومه" -129
، روستایی فضایی توسعۀ پایدار -ریزي کالبدياولین همایش برنامهارائه بصورت سخنرانی در 

 ؛ 1393تیرماه  3-2بنیاد مسکن انقالب اسالمی، اردبیل 
هاي روستایی در راستاي در قالب منظومه يشهر -پیوستگی توسعۀ روستایی" -130

مجموعۀ مقاالت برگزیدة همایش ملی توسعۀ پایدار و در:  "ايتوسعۀ متوازن و پایدار منطقه
 ؛ 41-26، صص 1393د اسفن 13و  12، وزارت کشور، ايمتوازن منطقه

 . 1396، تهران، 22، جلد . ا. ب. د. مدر: دبا،  "خلیج فارس" -131
 هاي مشترك:  مقاله

بـا  ( 44و  43، 42هـاي  ، در: مجله مسکن و انقـالب، شـماره  "سطح بندي روستاهاي کشور"
 همکاري مهدي طالب، علی بدري، مجتبی رفیعیان و فضیله خانی)؛

با عبدالحمید نظري)، مجله ( "گیري آبادیهاي جدید روندهاي تحول ارضی و شکل"
 ؛1380، بهار و تابستان 6و  5هاي علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، شماره

با عبدالحمید نظري)، ( "در ایران روستاییتحلیلی بر طرح ایجاد نواحی صنعتی "
 ؛1380، آبان 16مجلۀ علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 

، مجله "با بتول مجیدي خامنه)( روند تکوین نظام سکونتگاهی در جزیره قشم" 
 ؛1380، پائیز و زمستان 8و  7علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

نگاهی به الزامات ساماندهی روستاهاي کوچک عشایري؛ مطالعه موردي: "
و انقالب، شماره  با داراب فتاح پور مریکی)، مجله مسکن( "روستاهاي ناحیۀ بازفت

 ؛1381، تابستان 98
تقطیع اراضی، یکپارچه سازي و توسعه روستایی؛ مطالعه موردي: روستاهاي " 
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با مرتضی بصیري)، مجله علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ( "لشت نشاءناحیه
 )؛ 1382تاریخ چاپ ( 1381، بهار و تابستان10و  9شماره 

با مصطفی طالشی)، مجله ( ،"ناحیه آالداغسکونتگاههاي کوهستانی  ناپایداري"
 ؛1383دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، 

 مورد: ناحیه سعدآباد. نقش مدیریت سنتی در تولید فضاي پایدار روستایی"
، 11کفایی) در: مجله علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، شماره  باساره( ،"بوشهر)(

 ؛1384تابستان 
شهري؛  -اي و توسعۀ محلی با تاکید بر پیوندهاي روستاییناحیههاي شبکه"

در: مجله . با فرهاد عزیزپور)( "نمونه موردي: شبکه تولید شیر در ناحیه لیتکوه
 )؛ 1385تاریخ چاپ: بهار ( 1383، 2جغرافیا، دوره جدید، شماره  پژوهشی -علمی

با ( "ستاییگذاریهاي عمرانی دولت در تثبیت جمعیت رونقش سرماي"-10
افتخاري و حسن دارابی)، در: فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، سال  الدینرکنعبدالرضا 

 ؛ 1386، بهار 1، شمارة 22
فضایی روستاهاي پیرامونی؛  -نقش پیوندهاي کالنشهري در تحول کالبدي "-11
 -با ریحانه سلطانی)، در: مجله علمی( "حصار در حوزه کالنشهر مشهد روستاينمونه: 

 )؛ 1386تاریخ چاپ ( 1383، پاییز و زمستان 3جغرافیا، دوره جدید، شماره  پژوهشی
پدیده خورندگی چشم انداز و تحول کاربري اراضی کشاورزي روستاهاي " -12

پژوهشی جغرافیا،  -با ناصر شفیعی ثابت)، در: مجله علمی( "پیرامونی کالنشهر تهران
 )؛ 1387تاریخ چاپ ( 1384ن ، بهار و تابستا5و  4دوره جدید، شماره 

شهري و توسعه منطقه اي: بررسی تطبیقی  -پیوندهاي روستایی" -13
 -با دکتر فاطمه تقی زاده)، در: مجله علمی( ،"شهرستانهاي اردکان وباغملک

تاریخ چاپ ( 1384، پائیز و زمستان 7و  6پژوهشی جغرافیا، دوره جدید، شماره 
 )؛ 1387
با دکتر سید حسن ( "ه جوهرة مطالعات جغرافیایینظام فضایی به مثاب" -14
، پائیز و 11-10پژوهشی جغرافیا، دوره جدید، شماره  -در: مجله علمی. صدوق)

 )؛1388تاریخ چاپ ( 1385زمستان 
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ادغام کالنشهري سکونتگاههاي روستایی، با نگاهی به کالنشهر تهران و " -15
پژوهشی جغرافیا، دوره جدید،  -میلعدر: مجله . با صدیقه حسینی حاصل)( "پیرامون
 )؛1388تاریخ چاپ ( 1386، بهار و تابستان 12-13شماره 
با دکتر فضیله خانی)؛ در: مجله ( "جنسیتفضاي اجتماعی، راهبري عمومی و " -16
 ؛1388، زمستان 23پژوهشی جغرافیا، دوره جدید، شماره  -علمی

مورد: روستاهاي . لیتهاي اقتصاديدگرگونی روابط شهر و روستا با تاکید بر فعا" -17
پژوهشی جغرافیا،  -در: مجله علمی. با جواد میکانیکی)( "بخش مرکزي شهرستان بیرجند

 )؛1388چاپ  تاریخ( 1387، بهار و تابستان 17-16دوره جدید، شماره 
 هاي عمرانی در توسعه روستایی؛ روستاهاي بخش وراوياثربخشی طرحها و پروژه" -18

پژوهشی جغرافیا، دوره جدید،  -با ابراهیم رستگار)، در: مجله علمی( "ر)شهرستان مه(
 ؛ 1388، پائیز 22شماره 
در: مجلۀ  ". . .هاي روستاییکارکردي خانه -شهرگرایی و دگردیسی ساختاري" -19
، زمستان 31پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال نهم، شماره  -فصلنامۀ علمی( جغرافیا
 منیژه احمدي)؛با دکتر ( 1390
نقش سیاستهاي تمرکزگرایانه سکونتگاهی در تحوالت کارکرد کشاورزي " -20

مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی در:  ". . .روستاهاي پیرامون کالنشهر تهران
با دکتر ناصر ( 1390، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بافت و مسکن ˚سکونتگاههاي روستایی 

 شفیعی ثابت)؛
 جغرافیادر:  "شهري -گیري پیوندهاي روستاییمطالعۀ تطبیقی موانع شکل" -21

، 33پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، دورة جدید، سال دهم، شمارة  -نشریۀ علمی(
 نویسنده مسئول)؛( 26-7، صص 1391تابستان 
) و مازندران( گردشگري روستایی: الزامات و محدودیتها با اشاره به نواحی جواهرده"-22
پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، دورة  -فصلنامه علمی( جغرافیادر:  "کردستان)( سروآباد

 نویسنده مسئول)؛( 18-5، صص 1391، زمستان 35جدید، سال دهم، شمارة 
محیطی توسعۀ گردشگري در بررسی آثار اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیست" -23

 مطالعۀ موردي: دشت ارژن -ان و روستاییانسکونتگاههاي روستایی از دیدگاه گردشگر
، 6سال دوم، شمارة دوم، پیاپی ریزي فضایی،تخصصی برنامه -مجلۀ علمی، "استان فارس)(

 اکبر عنابستانی و حسن درویشی)؛ با علی( )1391( پاییز
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مورد:  -هاي دوم در گردشگري و جریان سرمایه در نواحی روستایینقش خانه" -24
فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیایی ( جغرافیا، در: "خراسان رضوي)( ناحیه بینالود،

 ؛ 53-33، صص 1392، بهار 36، دوره جدید، سال یازدهم، شماره ایران)
مورد:  -هاي روستاییکارکردي خانه -نوسازي مسکن و دگرگونی ساختاري" -25

بین المللی انجمن  فصلنامه( جغرافیا، در: "استان زنجان)( روستاهاي شهرستان ایجرود
 ؛ 31-5، صص1392، پاییز 38، دوره جدید، سال یازدهم، شماره جغرافیایی ایران)

 -کارکردي: بحثی در نظاموارگی فضاي روستایی -مسکن و پیوستگی ساختاري" -26
 جغرافیا، در: "خراساان شمالی)( مورد: روستاهاي بخش راز و جرگالن شهرستان بجنورد

، 39، دوره جدید، سال یازدهم، شماره انجمن جغرافیایی ایران) فصلنامه بین المللی(
 ؛ 32-9، صص 1392زمستان 
فضایی سکونتگاههاي  -نقش عوامل بیرونی و درونی در روند دگردیسی کالبدي" -27

المللی انجمن پژوهشی و بین -فصلنامه علمی( جغرافیادر:  "شهر اردبیل پیرامونروستایی 
نویسندة مسئول، با ( 28-7، صص 1393، بهار 40، شماره 12، سال جغرافیایی ایران)

 همکاري بهرام ایمانی)؛ 
 -مورد: محور دربند. فضایی -، الحاق و تعارض بافت کالبديشهريخزش " -28

المللی انجمن پژوهشی و بین -فصلنامه علمی( جغرافیا، در: "شمال تهران)( کاشانک
نویسندة مسئول، با ( 42-7، صص 1393ستان ، تاب41، شماره 12، سال جغرافیایی ایران)

 همکاري دکتر حسن افراخته، دکتر فرهاد عزیزپور و سیده کیناز محمودي)؛ 
مورد: مطالعۀ تطبیقی  -ايکارکردي در مطالعات منطقه -وارسی پویش ساختاري" -29

 -علمینشریه ( در: جغرافیا، "بجنورد)( جرگالن -کاشان) و راز( بیدگل -نواحی آران
با ( 1394، بهار 44زدهم، شمارة سیجدید، سال دورة ژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، پ

 اکبر محبی)سعیدرضا جندقیان و علی
در: ، "هاي محلی و تحول فضایی سکونتگاههاي روستاییمبادالت مرزي، شبکه"-30
زدهم، سیجدید، سال دورة ، پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران) -علمینشریه ( جغرافیا
 با الوین رمضانی)؛ ( 1394، تابستان 45شمارة 
 ژاورود مورد: دهستان -توسعۀ روستایی در شهري هايیگذارسرمایه نقش" -31

پژوهشی انجمن  -جغرافیا، فصلنامه علمیدر:  ،"کامیاران) شهرستان مرکزي بخش(
با دکتر ( 1394، پاییز 46سیزدهم، شمارة  سال، دورة جدید، جغرافیایی ایران
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 وند)؛ لرضا رحمانی فضلی و آرزو رحمانعبدا
، در: "شناسیپیوستگی توسعه و امنیت مناطق مرزي: جستاري در مفهوم" -32

، شماره 13پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، دورة جدید، سال  -جغرافیا، فصلنامۀ علمی
 با دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی)؛ ( 1394، زمستان 47

مطالعۀ موردي: روستاهاي  -غییر کاربري اراضینقش خزش روستایی در ت" -33
، دورة پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران -جغرافیا، فصلنامۀ علمی، در: "پیرامون همدان

با مصطفی طالشی، سید مهدي ( 32-5، صص 1395، پائیز 50، شماره 14جدید، سال 
 )؛ نوشینموسی کاظمی و محمدمهدي ضیاء 

مورد مطالعه:  گیري جریانهاي فضاییکلنقش کارگاههاي شیرپزي در ش" -34
جغرافیا، فصلنامۀ در: ،"آذربایجان شرقی)( سکونتگاههاي نواحی هشترود و چاراویماق

، 1395، زمستان 51، شمارة 14، دورة جدید، سال پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران -علمی
 سلطانی مقدس و اسداهللا حیدري)؛  ریحانهبا مصطفی طالشی، ( 30-5صص 

فصلنامۀ ، در: "ریزي فضاییبر برنامه تاکیدتحلیل ساختار فضایی ناحیۀ خمین با " -35
)، صص 20پیاپی ( 1396، تابستان 2، سال ششم، شمارة ریزي روستاییاقتصاد فضا و برنامه

 فضلی، فرهاد عزیزپور، مصطفی بیات)؛  رحمانیبا عبدالرضا ( 41-58
تایی در سکونتگاههاي روستایی پیرامون تحلیل شبکۀ سازمانی موثر بر خزش روس" -36
 469-454، صص 1396، پائیز 3، شمارة 8، دورة فصلنامۀ پژوهشهاي روستایی، در: "همدان

 با مصطفی طالشی و محمدمهدي ضیاء نوشین)؛ (
، در: "خوزستان)( مورد: منطقۀ آبیاري کرخه -ايحکمروایی اب و توسعه منطقه" -37
، بهار 56هشی انجمن جغرافیایی ایران، دورة جدید، شماره پژو -فصلنامۀ علمی( جغرافیا
 با کاوه معصومی، عبدالرضا رحمانی فضلی و جواد اطاعت)؛ ( 1397

 ترجمۀ مقاله: 
 1، شمارهمجله علوم زمین، در: "سرمایه داري بهره بري و گسترش شهري در ایران"

 )؛از متن آلمانی ترجمه -نوشتۀ اکارت اهلرس( 1370دوره جدید)، (
، 18، سال پنجم، شماره رشد آموزش جغرافیا، در: "در بارة مفهوم جغرافیاي اجتماعی"

 )؛ از متن آلمانی ترجمه -نوشتۀ فرانتس شافر( 7-4، صص 1368تابستان 
فصلنامه تحقیقات ، "قنات، شبکه زمینهاي زراعی و مورفولوژي زراعی در ایران مرکزي"

 )؛از متن انگلیسی ترجمه -یکل بونایننوشتۀ ما( 1369، 19، شماره جغرافیایی
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، به نامه دکتر گنجیجشن، در: "اقتصادي -روستاي ایرانی؛ یک عرصۀ اجتماعی"
ترجمه  -اکارت اهلرسنوشتۀ ( 1370کوشش ایرانپور جزنی، انتشارات گیتاشناسی، تهران، 

 ؛از متن انگلیسی)
، زمستان 28م، شماره ، سال هفتآموزش جغرافیا ، رشد")1( جغرافیا و جغرافیدانان" 

 )؛از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 8-4، صص 1370
، تابستان 30، سال هشتم، شمارهرشدآموزش جغرافیا، ")2( جغرافیا و جغرافیدانان" 

 )؛ از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 9-4، صص 1371
، پائیز 31، سال هشتم، شماره افیارشد آموزش جغر، ")3( جغرافیا و جغرافیدانان"

 )؛از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 13-8، صص 1371
، زمستان 32، سال هشتم، شماره رشدآموزش جغرافیا، ")4( جغرافیا و جغرافیدانان"

 )؛ از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 24-16، صص 1371
، 1372؛ بهار 33، سال نهم، شماره جغرافیا رشدآموزش ،")5( جغرافیا و جغرافیدانان"
 )؛از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 10-6صص 

، پائیز 35، سال نهم، شماره رشد آموزش جغرافیا، ")6( جغرافیا و جغرافیدانان"-10
 )؛از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 31-28، صص 1372
؛ زمستان 36، سال نهم، شماره جغرافیا ، رشدآموزش")7( رافیدانانجغرافیا و جغ"-11
 )؛ از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 11-9، صص 1372
، بهار 37، سال دهم، شماره رشدآموزش جغرافیا، ")8( جغرفیا و جغرافیدانان" -12
 )؛از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 8-5، صص 1374
، پائیز 38جغرافیا، سال دهم، شماره رشد آموزش ، ")9( جغرافیا و جغرفیدانان" -13
 )؛از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 22-18، صص1374
، 39، سال دهم، شماره رشدآموزش جغرافیا، ")10( جغرافیا و جغرافیدانان" -14

 )؛ از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 33-31، صص 1374زمستان 
، بهار 40، سال یازدهم، شماره رشدآموزش جغرافیا، ")11( جغرافیا و جغرافیدانان" -15
 ؛ )از متن انگلیسی ترجمه -نوشتۀ رونالد جانستون( 25-22، صص 1375
 1378، آذر 1، در: مجله کندوکاو، سال اول، شماره "قیس یا جزیره کیش" -16

 ترجمه از متن انگلیسی)؛(
 هاي اجرایی در کشورها در حال توسعهرهنمودهایی براي تحلیل اجتماعی برنامه"-17
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 ؛انگلیسی) متنترجمه از ( 1378، 88، مجلۀ مسکن و انقالب، شماره ")1(
، در: مجله مسکن و انقالب، ")2. . (هارهنمودهایی براي تحلیل اجتماعی برنامه"-18
 ترجمه از متن انگلیسی)؛( 1378، 89شماره 
، در: مجله مسکن و انقالب، ")3. . (هارهنمودهایی براي تحلیل اجتماعی برنامه"-19
 ترجمه از متن انگلیسی)؛( 1379، 90شماره 
شهرداریها و دهیاریهاي  سازمان /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"اتاق فکر" -20

 ترجمه از انگلیسی)؛ ( 1387کشور، تهران، 
شهرداریها و دهیاریهاي  سازمان /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"احیاء زمین" -21

 ترجمه از انگلیسی)؛( 1387کشور، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"الگوي سکونتگاهی" -21

 ترجمه از انگلیسی)؛ ( 1387دهیاریهاي کشور،تهران، 
شهرداریها و دهیاریهاي  سازمان /. ف. ب. د. ب ،. ر. و. ش. م. ، در: د"بهره وري" -22

 ترجمه از انگلیسی)؛ ( 165، ص1387کشور،، تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مدلهاي بهینه سازي" -23

 )؛ انگلیسیترجمه از ( 174، ص 1387دهیاریهاي کشور،تهران، 
شهرداریها و  سازمان /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"جنگلداري شهري" -24

 ترجمه از انگلیسی)؛( 313-312، صص 1387دهیاریهاي کشور،تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"21دستورکار" -25

 ترجمه از انگلیسی)؛( 337،ص1387دهیاریهاي کشور،تهران، 
سازمان  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ر: د، د"سلسله مراتب سکونتگاهی" -26

 ترجمه از انگلیسی)؛( 477-474، صص 1387،تهران، کشورشهرداریها و دهیاریهاي 
سازمان شهرداریها و دهیاریهاي  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"فضاي باز" -27

 ترجمه از انگلیسی)؛( 618-617، صص 1387کشور،تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"هوم)مف( مدیریت" -28

 ترجمه از انگلیسی)؛ ( 690-689، صص 1387دهیاریهاي کشور،تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مدیریت شهري" -29

 ترجمه از انگلیسی)؛ ( 709-707، صص 1387دهیاریهاي کشور،تهران، 
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"مرکز خرید شهري" -30
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 ترجمه از انگلیسی)؛( 731-730، صص 1387، تهراندهیاریهاي کشور،
سازمان شهرداریها و  /. ف. ب. د. ، ب. ر. و. ش. م. ، در: د"نوسازي شهري" -31

 نگلیسی)؛ ترجمه از ا( 813-812، صص 1387دهیاریهاي کشور،تهران، 
فصلنامه بین المللی ( جغرافیا، در: "جغرافیا در عصر انسان -بازگشت به زمین" -32

-7، صص 1392، تابستان 37، دوره جدید، سال یازدهم، شماره انجمن جغرافیایی ایران)
 مقاله اکارت اهلرس، ترجمه از انگلیسی)؛ ( ؛21

، قطب جغرافیا و توسعۀ پایدار، در:"آنتروپوسن: فرصتی تازه براي دانش جغرافیا" -33
مقاله ( 32-1، صص 1393پایدار محیط جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی،  توسعۀعلمی 

 اکارت اهلرس، ترجمه از انگلیسی)؛ 
 . ا. ب. د. مشده از دانشنامۀ ایران، مجلد منتشر 4ترجمۀ مقاالت متعدد در  -34

-Ehlers, Eckart & Saidi, Abbas: “ Qanats and Pumped Wells; The 
Case of Assad abad (Hamadan)”, in: McLacklan, et al (eds. ): 
Qanats, Kariz and Khattara, university of London, London, 1989; 

-“ Spatial-locational Assessment of Approaches of 
Development and Transformation of Rural Settlements”, in: 
Proceedings of First International Conference on Rural 
Settlements: Housing and Texture, 2011, pp. 379-394;  

 نقد کتاب:  
 1374، زمستان، 39، شماره 10، در: رشد آموزش جغرافیا، سال"شهرهاي خاورمیانه"

 نقد کتاب شهرنشینی در خاورمیانه)؛(
 1374، 39، شماره 10موزش جغرافیا، سال ،در: رشد آ"هاي دورگذشتهبازگشت به " 

 ها)؛ کلیات قاره"نقد کتاب (
، 1366، بهار 9جغرافیا، سال سوم، شماره رشد آموزش ، در: "اهلرس پروفسورایران "
 نقد کتاب)؛( 63-59صص 

، زمستان 36هاي دور، رشد آموزش جغرافیا، سال نهم، شمارة بازگشت به گذشته
 ها)؛ کلیات قاره نقد کتاب( 58-51، صص 1372
، 9، در: فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال "جغرافیاي نو"شیوایی بیان در برگردان "

 نقد کتاب)؛( 1373، تابستان، 33شماره 
، زمستان 39، شمارة دهمنقدکتاب)، رشد آموزش جغرافیا، سال ( شهرهاي خاورمیانه

 ؛ 51-50، صص 1374
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، بهار 111: مجله دانشگاه و انقالب، شماره ، در"نگاهی به مجالت جغرافیایی کشور"
 ؛ 1377

 اي):در سطح ملی و منطقه( طرحهاي پژوهشی
)، بنیاد . . با همکاري مهدي طالب، صدیقه حسینی و ( سطح بندي روستاهاي کشور 

 ؛1377-1371جلد،  3مسکن انقالب اسالمی، 
با همکاري مهدي (استقرار بهینه روستاهاي پراکنده استان کهگیلویه و بویر احمد 

 ؛1373جلد،  4، طالب، جواد صفی نژاد)، بنیاد مسکن انقالب اسالمی
بنیاد مسکن ، "کشور ساماندهی فضایی سکونتگاههاي روستایی"تدوین طرح راهبردي 

 1372انقالب اسالمی، 
جهاد دانشگاهی جلد، 3گونه شناسی معماري و سازه اي مسکن روستایی استان سمنان، 

 ؛1376بهشتی/ بنیاد مسکن، دانشگاه شهید 
، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ساماندهی روستاهاي پراکنده شهرستان باغملک

 ؛1377-1376جلد،  3خوزستان، 
جلد،  3. . استان خوزستان، مسکن، بنیاد ساماندهی روستاهاي پراکنده شهرستان ایذه

 ؛1377-1378
 3نیاد مسکن. . استان خوزستان، رامهرمز، ب شهرستانساماندهی روستاهاي پراکنده 

 جلد، 
 ؛1377-1378

 ؛1379آزاد کیش،  منطقه، سازمان کیش: مروارید خلیج فارس
طرح مطالعات اجتماعی سد مخزنی سیمینه رود، سازمان آب منطقه اي آذربایجان 

 ؛1383غربی/ مهندسین مشاور رویان، تهران، 
تها و محدودیتها)، سازمان فرهنگی توسعه نواحی مرزي (فرص -هاي اجتماعیجنبه

 ؛1384جغرافیایی کشور، 
اي در ایران، دانشگاه شهید بهشی، عملکردي سکونتگاههاي قلعه -ویژگیهاي ساختاري

 ؛1384گروه جغرافیا، 
منابع آب کشور از دیدگاه جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی،  تنگناهايامکانات و 

 ؛1384-1385
 ؛1385ههاي روستایی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مکان گزینی و مکانیابی سکونتگا
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 ؛1386امکان سنجی استقرار روستاهاي جدید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
 ؛1386، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، "راهنماي سطح بندي و برنامه ریزي خدماتی"

می، ، بنیاد مسکن انقالب اسال"هاي روستاییفضایی منظومه -توسعۀ پایدار کالبدي" 
 ؛1392
، مرکز مطالعات "راهبردهاي توسعه و امنیت مناطق شهري و روستایی نواحی مرزي"
 . 1395ریزي شهري و روستایی، سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور، وزارت کشور، برنامه

 هاي تحصیلی: ها و رسالهنامهراهنمایی پایان
 دورة کارشناسی:

اقتصادي استان آذربایجان  -ز اوضاع اجتماعی: مختصري اغالمحسین سراجی علمداري
 ؛1364شرقی، دانشگاه شهید بهشتی، 

 ؛1364شهید بهشتی،  دانشگاه: چاي: طالي سبز، سید علی تکیه
 ؛1364: پنبه: طالي سفید، دانشگاه شهید بهشتی، غالمحسین وزیري
، گروه مصرفی شهر تهران، دانشگاه شهید بهشتی آب:ویژگیهاي منابع مریم لبانی مطلق

 ؛1365جغرافیا، 
و نظام آبیاري روستاي خسروآباد، دانشگاه شهید  آب: بررسی منابع علی خسروآبادي

 ؛1365بهشتی،
 ؛1365بهشتی،  شهیدطالقان)، دانشگاه ( مونوگرافی روستاي گلینک

 ؛1365: ویژگیهاي جغرافیایی شهر یزد، دانشگاه شهید بهشتی، صفرعلی دهقان عفیفی
شهید  دانشگاه: بررسی و تحلیل روند توسعه شهر کرمان، سیزهرا افسانه فار

 ؛1366بهشتی،
 ؛1368بهشتی، شهید)، دانشگاه الیگودرز( : مونوگرافی روستاي ززمبابک بهرامسري

 ؛1369، بهشتی: ویژگیهاي جغرافیایی شهرکرد، دانشگاه شهید محمود کیانی
باط با توسعه منطقه اي، : شناخت توان طبیعی ناحیه فراشبند در ارتمحمود علیزاده

 ؛1369دانشگاه شهید بهشتی، 
با توسعه اقتصادي،  ارتباط: شناخت ویژگیهاي جغرافیایی تنکابن در معصومه زندباف

 ؛1369دانشگاه شهید بهشتی، 
، دانشگاه شهید ُجموربررسی منطقه اسدآباد به عنوان ییالق ایل  فرحناز آجري:

 ؛1369بهشتی،
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 ؛3691بهشتی،  شهیدایالم)، دانشگاه ( نوگرافی آبدانان: مواسماعیل علی اکبري
شهید بهشتی،  دانشگاهالیگودرز)، ( : مونوگرافی روستاي شاپورآبادطاهره سیاووشی

 ؛1369
ویژگیهاي محیط طبیعی ایران در ارتباط با منابع آب کشور، دانشگاه شهید بهشتی، 

 ؛1369
در ایران، دانشگاه شهید بهشتی،  : ویژگیهاي جغرافیایی فعالیت کشاورزيناصر مرادي

 ؛1369
 ؛1369شهید بهشتی،  دانشگاه، شیروان: مونوگرافی شهر مریم نعمتی

کشت و صنعت مغان، دانشگاه شهید  پدیدهو بررسی  مغان: دشت محمد رستمی مرادلو
 ؛1369بهشتی، 

 ؛1369، دانشگاه شهید بهشتی، کرج کشاورزي: سیماي طاهره حصیري
 روستایی درایران؛ نمونه: روستاي میانده فیزیکی توسعهلعه امکانات : مطامعراج نوذري

 ؛1370فارس)، دانشگاه شهید بهشتی،(
ساري با تاکید بر منابع آب، دانشگاه شهید  طبیعی: بررسی توان علیرضا عسکري

 ؛1370بهشتی،
بهسازي و توسعه منطقه مشهد اردهال،  امکاناتبررسی  سید ابوالفضل حسینی اردهالی:

 ؛1370انشگاه شهید بهشتی، د
بوشهر)، ( جغرافیایی روستایی سعدآباد ویژگیهاي: بررسی و شناخت حسین دلشب

 ؛1371دانشگاه شهید بهشتی، 
مورد: . : نقش عوامل و عناصر محیط طبیعی بر سکونتگاههاي روستاییروح انگیز زالی

 ؛1371ماسوله)، دانشگاه شهید بهشتی، ( دهستان سدارجنگل
 ؛1371قزوین)، دانشگاه شهید بهشتی، ( : مونوگرافی روستاي یعقوب آباداسمیمحمدرضا ق

 ؛1371میانه، دانشگاه شهید بهشتی،  کشاورزياشرف سجادي: سیماي 
شمیران)، دانشگاه شهید ( سیر تحولی زرگنده شناخت: بررسی و فرشته شکرابی

 ؛1372بهشتی،
گرگان، دانشگاه شهید : ویژگیهاي محیطی و توسعه فضایی منطقه فرشید عابدي

 ؛1372بهشتی، 
و عملکرد بافت قدیم شهر آمل و ادغام آن در بافت  ویژگیها: بررسی جواد حسن زاده
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 ؛1372جدید، دانشگاه شهید بهشتی، 
فضایی شهرستان مرند با تاکید بر روستاها، دانشگاه  -مکانی: ویژگیهاي علی اکبر جنگی

 ؛1373شهید بهشتی، 
 

 :دورة کارشناسی ارشد
در ایران با توجه خاص به عملکرد جهاد  روستایی توسعهعبدالرضا رکن الدین افتخاري:
 ؛1367سازندگی، دانشگاه تربیت مدرس،

 نمونه: بخش بایگ. روستایی در توسعه روستایی صنایع: نقش محمد اجزاء شکوهی
 ؛1368، مدرستربت حیدریه)، دانشگاه تربیت (

مورد: دهستان کیاشهر، . خانوار روستایی اقتصاد : جایگاه کشت برنج درحسین شکرگزار
 ؛1369دانشگاه تربیت مدرس، 

انسانی شهرستان رامسر در ارتباط با توسعه  -: بررسی توانهاي طبیعیفرهاد خراسانی
 ؛1369اقتصادي، دانشگاه شهید بهشتی، 

مورد : بررسی مسایل توسعه منابع آب و امکانات آبیاري در استان اصفهان، دادرس، بیژن
 ؛ 1369میمه، دانشگاه شهید بهشتی، 

ها و تاثیر آن در برنامه ریزي روستایی،مورد سبزوار، تعیین جایگاه مشاع :توفیقی، مسعود
 ؛1370دانشگاه شهید بهشتی، 

خراسان)، ( : بررسی توان طبیعی و توسعه کشاورزي منطقه تایبادمحمد امین عارف زاده
 ؛1370دانشگاه شهید بهشتی، 

نمونه: حوزه . : شناخت توانهاي محیطی در رابطه با توسعه روستاییتقواییمسعود 
 ؛1370شهید بهشتی،  دانشگاهفارس)، ( روستایی شهرستان اقلید

. هاي جغرافیایی ساماندهی خدمات روستایی: بررسی و شناخت زمینهفرامرز بریمانی
 ؛1370)، دانشگاه شهید بهشتی،ساري( مورد: دهستان کلیجان رستاق

نمونه: . : بررسی نقش مراکز خدمات روستایی در توسعه روستاهاپشنگ علی آبادي
 ؛1370فارس)، دانشگاه شهید بهشتی، ( شهرستان فیروز آباد

مورد: دهستان جعفرباي . : نقش عوامل جغرافیایی در تیپ بندي روستاهاابراهیم کلته
 ؛1371گرگان)، دانشگاه شهید بهشتی، ( جنوبی

نمونه: . بررسی توانهاي محیطی و جایگاه آن در توسعه منطقه اي :عبدالرضا مسلمی
 ؛1371شهید بهشتی،  دانشگاهمازندران)، ( شهرستان بهشهر
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نمونه: دهستان . : بررسی مسایل و امکانات بهسازي روستایی در ایراناسماعیل قادري
 ؛1371الیگودرز)، دانشگاه شهید بهشتی، ( پاچه لک شرقی

سی توانهاي محیط طبیعی در ارتباط با بهره برداري و توسعه منابع : بررمحمد تقی زاده
 ؛1371بیستون)، دانشگاه شهید بهشتی، ( نمونه: دهستان چمچال. آب

فضایی شهر و روستا با تاکید بر  -: بررسی و شناخت روابط مکانیجواد میکانیکی
 ؛1370تی، بیرجند، دانشگاه شهید بهش مرکزينمونه: بخش . دگرگونی بافت روستایی

. : روند شهرگرایی در دورة معاصر و تاثیر آن بر سکونتگاههاي روستاییشهریور روستایی
 ؛1370نمونه: شهرستان مراغه، دانشگاه شهید بهشتی،

. توسعه روستایی و نقش آن در دگرگونی ساختار کشاورزي سیاستهاي: مهدي مشرفی
 ؛ 1371نمونه: شهرستان ارومیه، دانشگاه شهید بهشتی، 

فضایی شهر و روستا با تاکید بر  -: بررسی و شناخت روابط مکانیجعفر میرعلی کتولی
 ؛1371نمونه: شهرستان گرگان، دانشگاه شهید بهشتی، . دگرگونی بافت روستایی

نمونه: منطقه . : گسترش شهري و نقش آن در دگرگونی بافت روستاییمیدعلی مراديا
 ؛1371 تربیت مدرس، دانشگاههمدان)، ( اسدآباد

گزینی روستایی در دشت کامیاران، دانشگاه شهید  سکونت: شیوه شاه بختی رستمی
 ؛1372بهشتی، 

. و روند تحوالت بافت روستاهاي عشایري ترکمن صحرا گیري: شکل عبدالحمید نظري
 ؛1372مورد: مجموعه اوباهاي داز، دانشگاه شهید بهشتی، 

 مورد: خرقان. نظور توسعه ناحیه ايفضایی به م -: امکان سنجی مکانیجعفر آجورلو
 ؛ 1373قزوین)، دانشگاه شهید بهشتی، (

فضایی روستاهاي پیرامون شهر  -: تحوالت ساختاري و روابط مکانیمحسن شهاب تالی
 ؛1373تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 

مورد: . : مسایل روستاهاي پراکنده و امکان سنجی استقرار بهینۀ آنهاناصر شفیعی ثابت
 ؛1373، شهیدبهشتیستاهاي دماوند، دانشگاه رو

ساختار زراعی و تحوالت آن در دشت مهاباد، دانشگاه شهید  بررسی: یوسف حسن نژاد
 ؛1373بهشتی، 

مطالعه . امکان سنجی استقرار صنایع در استان کهگیلویه و بویراحمد دهباشی، حمید:
 ؛1374موردي: شهرستان بویراحمد، دانشگاه شهید بهشتی، 
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روابط شهر و روستا و نقش آن در توسعه روستایی، مورد  رالدین تفتی، محمد حمید:فخ
 ؛1374دهستان شیرکوه یزد، دانشگاه شهید بهشتی، 

. نظام کشاورزي و سامان پذیري بافت سکونتگاههاي روستایی محمد منصوري زینی:
 ؛1375بهشتی،  شهیدمورد: کیانکاله بهشهر، دانشگاه 

 مورد: بخش رحمت آباد. سکونتگاههاي روستاي بهینهاستقرار  سنجی: امکان تیمور آمار
 ؛1375رودبار)، دانشگاه شهید بهشتی، (

: نظم پذیري سلسله مراتبی سکونتگاههاي روستایی در راستاي فالح نژاد. . قدرت ا
 ؛1375خرم آباد)، دانشگاه شهید بهشتی، ( مورد: بخش پاپی. توسعه ناحیه اي

مورد: . در دهه اخیر و ساماندهی فضاهاي روستایی روستاییتوسعه : روند فرشاد شکاري
 ؛1375بهشتی،  شهیدشیراز)، دانشگاه ( بخش کوار

مورد: دهستان . سکونتگاههاي روستایی بهینۀ: امکان سنجی استقرار حسین عباسپور
 ؛1375رودسر)، دانشگاه شهید بهشتی، ( اشکور

 مورد: شهرستان بجنورد. عشایري: مکانیابی بهینه سکونتگاههاي حسن دارابی
 ؛1375خراسان)، دانشگاه شهید بهشتی، (

مورد: . : تحول ساختار زراعی در مناطق روستایی کرمانشاهجهانبخش زنگنه تبار
 ؛1376دهستان قره سو، دانشگاه شهید بهشتی، 

 مورد: دهستان مرحمت آباد. : جایگاه قالیبافی در توسعه روستاییناصر اسدزاده قره ورن
 ؛1376میاندواب)، دانشگاه شهید بهشتی، (

با تاکید بر نقش جهاد ( فضایی روستاهاي منطقه بندرگز -: تحوالت مکانیاکبر شربتی
 ؛1376سازندگی)، دانشگاه شهید بهشتی، 

مورد: شهرستان پاوه، . و پیامدهاي آن روستاها: روند جا به جایی و ادغام صباح مرادي
 ؛1376دانشگاه شهید بهشتی، 
مکان مرکزي در توسعه روستایی ناحیه طارم  عنوان: نقش گیلوان به شهرام امیرانتخابی

 ؛1376علیا، دانشگاه شهید بهشتی، 
 مورد: ناحیه قره پشتلو. توسعه روستایی با تاکید بر نقش جهاد سازندگی علیرضا رابط:

 ؛1377زنجان)، دانشگاه شهید بهشتی، (
اههاي روستایی کوچک و پراکنده در فضاهاي ویژه، : ساماندهی سکونتگعزیز پور، فرهاد
 ؛1377بندرلنگه)، دانشگاه شهید بهشتی، ( مورد بخش شیبکوه
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: دگرگونی روابط سنتی شهر و روستا در ایران در جریان ریحانه سلطانی مقدس
 ؛1378، بهشتیمشهد)، داشنگاه شهید ( مورد: دهستان توس. صنعتگرایی

بروجرد)، ( مورد: دهستان شیروان. روستاییزنان در توسعه : نقش و جایگاه زیبا گودرزي
 ؛1378دانشگاه شهید بهشتی، 

مورد: بخش . : جایگاه کانونهاي مرکزي در برنامه ریزي توسعه روستاییزاده. . رضا عبدا
 ؛1378شهرستان خوي)، دانشگاه شهید بهشتی، ( چایپاره

مورد: بخش . روستاییدار : نقش تحول نظامهاي آبیاري در توسعه پایحسن ابارشی
 ؛1378سبزوار)، دانشگاه شهید بهشتی، ( داورزن

: بهینه سازي استقرار فضایی سکونتگاههاي روستایی بخش سمیرم سید ضیاء موسوي
 ؛1379شهرضا)، دانشگاه شهید بهشتی، ( سفلی

مورد: بخش . : نقش منابع آب در روند تحول سکونتگاههاي روستاییفریبا نوذري
 ؛1379اصفهان)، دانشگاه شهید بهشتی، ( لیجرقویه سف
مورد: دهستان . : روند شکل گیري و تحول روستاهاي عشایرينافیان دهکردي. . نعمت ا
 ؛1379شهید بهشتی،  دانشگاهفارسان)، ( دشت زري

مورد: بخش . : نقش مدیریت فضا در تحوالت نظام سکونتگاههاي روستاییساره کفایی
 ؛1379شهید بهشتی،  دانشگاهبوشهر)، ( سعدآباد

-1341: تحوالت مرفولوژي زراعی سکونتگاههاي روسـتایی طـی دورة زمـانی    محمد مرادي
 ؛1379بیجار)، دانشگاه شهید بهشتی، ( بابا رشان مورد: دهستان. 1375

مورد: بخش مرکزي . : نقش تسطیح اراضی در توسعه کشاورزيشمس الدین شیروانی
 ؛1380، بهشتیاندیمشک، دانشگاه شهید 

نمونه موردي: . قطعات زراعی و توسعه روستایی پراکندگی: مرتضی بصیري توچایی
 ؛1380گیالن)، دانشگاه شهید بهشتی، ( بخش لشت نشاء
تنگناها و امکانات بهره برداري از منابع آب و نقش آن در توسعه روستایی  :یحیی درمانلو

 ؛1381شهرستان تفرش، دانشگاه شهید بهشتی، 
: جایگاه روستاهاي کوچک در استقرار بهینه سکونتگاههاي پور مریکیداراب فتاح 

 ؛1381فارسان)، دانشگاه شهید بهشتی، ( بازفتمورد: آبادیهاي بخش . روستایی
 مورد: دشت جوین. : تحول بهره برداري از منابع آب و توسعه روستاییاحمد ریواده

 ؛1381بهشتی،  شهیدسبزوار)، دانشگاه (
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فضایی واحدهاي کشت و صنعت در تحول  -پیامدهاي مکانی :بافنده محمد رضا احمدي
 ؛1382سکونتگاههاي روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، 

فرایندهاي پایداري و ناپایداري نظام سکونتگاههاي روستایی در روند  :فریبا امینی
 ؛1383بادرود، دانشگاه شهید بهشتی،  -مورد روستاهاي محور نظنز. فضایی -تحوالت مکانی

. هاي استخراج و بهره برداري از منابع آب زیرزمینیتحول شیوه :محبوبه اسکندري
 ؛1383گلپایگان)، دانشگاه شهید بهشتی، ( نمونه موردي: ناحیه روستایی کنجدجان

عملکردي  -دهاي کارگاهی در تحول ساختاريواح نقش جعفر امجدي سقین سرا:
رباط کریم)، دانشگاه شهید بهشتی، ( بادمورد دهستان وهن آ. سکونتگاههاي روستایی

 ؛1383
: امکان سنجی بهسازي محیط روستایی در مجموعـه روسـتاهاي هـزار پـی     ربابه السمی پور

 ؛1384شهرستان آمل)، دانشگاه شهید بهشتی، ( جنوبی
-فضایی سکونتگاههاي روستایی محور کمال شهر -تحوالت کالبديفاطمه عزیزي: 

 ؛1384غ)، دانشگاه شهید بهشتی، شهرستان ساوجبال( هشتگرد
سد ( مطالعه تطبیقی پیامدهاي فضایی احداث سد بر تحول ساختار زراعیمحمود پک: 

 ؛1384گلستان و وشمگیر)، دانشگاه شهید بهشتی، 
 شهر صاحب-موردروستا. شهرها -عملکردي روستا -نقش پذیري ساختاريارسطو یاري: 

 ؛1385شهرستان سقز)، دانشگاه شهید بهشتی، (
مورد . نقش زنان در توسعه روستایی با تاکید بر فعالیتهاي کشاورزيمنیژه احمدي: 
 ؛ 1385شهرستان زنجان)، دانشگاه شهید بهشتی، ( یامچی -محور روستایی چیر

تحول پذیري فضاهاي روستایی با تاکید بر نقش تعاونیهاي تولید؛ مطالعه  :کاوه معصومی
هرستانهاي تربت جام، مرودشت و کبودرآهنگ، دانشگاه هاي روستایی شتطبیقی در محدوده

 ؛1385شهید بهشتی، 
)، دانشگاه 1383تا 1345( فضایی طالب آباد -: روند تحوالت کالبديزهرا زمانیان فر

 ؛1385شهید بهشتی، 
سکونتگاههاي روستایی،  محلی: نقش مکانهاي مرکزي در توسعه بهرام فتحی دره نیجه

 ؛1386دانشگاه شهید بهشتی، 
شهرها در توسعه روستاهاي پیرامونی؛ مورد:  -: نقش عملکردي روستااکبر حسین زاده
شهید بهشتی، نیمسال دوم سال  دانشگاهشهرستان خدابنده زنجان)، ( دهستان زرینه رود



  677 /بخش پنجم: پیوست ها 

 

 ؛ 1387-1386تحصیلی
: تعارض روستاگریزي جوانان با توسعه پایدار روستایی؛ مورد: حبیبه یوسفی دستجرد

شهرستان جلفا)، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال ( دیزمار غربیدهستان 
 ؛ 1387-1386تحصیلی

: نقش مدیریت فضا در نظم دهی به سکونتگاههاي روستایی؛ معصومه رحیم زاده آزاد
شهرستان جلفا)، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال ( مورد: بخش مرکزي

 ؛ 1387-1386تحصیلی
مورد . پایداري/ ناپایداري فضایی سکونتگاههاي روستایی :کري الهام سلطانی فعله

 ؛1387 -88سنقر)، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول ( دستان باوله
فضایی در  -نقش مبادالت غیررسمی در جمعیت پذیري و تحول کالبديهادي سعیدي: 

 ؛1387 -88شهرستان مریوان)، نیمسال اول ( مورد بخش خاو و میرآباد. نواحی ویژه
فضایی سکونتگاههاي  -اثربخشی طرحهاي عمرانی در توسعه کالبديابراهیم رستگار: 

 ؛1387 -88شهرستان مهر)، نیمسال دوم ( مورد روستاهاي بخش وراوي. روستایی
مورد روستاهاي . شهري -موانع شکل گیري پیوندهاي روستایی مریم شریف زاده:

 ؛1387-88بروجرد، نیمسال دوم سال تحصیلی 
فضایی سکونتگاههاي روستایی پیرامون شهر نورآباد  -: تحوالت مکانیمظفر صادقی

شهري، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید  -ممسنی با تاکید بر تعامل روستا
 رساله کارشناسی ارشد)؛( 1388-89بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 

هاي کشت و صنعت در نواحی روستایی؛ فضایی واحد -: پیامدهاي مکانیبی باكوحید  
جیرفت)، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، ( علی آباد سازمان نمونه موردي: دهستان

 رساله کارشناسی ارشد)؛ ( 1389-90دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی 
کۀ : روابط و مناسبات شهر، روستا و عشایر با تاکید بر راهبرد شبابراهیم خلیفه

تاریخ دفاع: ( 1391-1390مورد: ناحیۀ مرودشت، نیمسال اول سال تحصیلی  -ايمنطقه
 )؛12/10/1390

مورد:  ˚فضایی  -: روند تبدیل روستا به شهر با تاکید بر تحول مکانیابوالفضل مرادي
 )؛9/11/1390تاریخ دفاع: ( 1391-1390ضیاءآباد قزوین، نیمسال اول سال تحصیلی 

 فضایی روستاهاي ییالقی مجموعۀ چواهرده -روند تحوالت کالبدي پروین خدادادي:
تاریخ دفاع: ( 1391-1390)، نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1355( شهرستان رامسر)(
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1/11/1390( . 
 قابلیتها و تنگناهاي توسعۀ گردشگري محیطی در شهرستان سروآبادمحمد محمودي: 

ه علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی سال گروه جغرافیاي انسانی، دانشکد کردستان)،(
 )؛20/6/1391تاریخ دفاع: ( 1390-91تحصیلی 

انش بومی آب در توسعه روستایی با تاکید بر نظام سنتی دنقش معصومه شائمی: 
، گروه جغرافیاي انسانی، دانشکده علوم زمین، شهرستان کاشان)( مورد: برزك -آبیاري

) 30/10/1391تاریخ دفاع: ( 1391-92ال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول س
 استاد راهنماي اول؛

مورد:  -)1355-1390( فضایی مسکن روستایی -تحوالت کالبديعزالدین پرواز: 
، گروه جغرافیاي انسانی، دانشکده علوم بخش مرکزي شهرستان گیالنغرب)( دهستان چله

تاریخ دفاع: ( 1391-92زمین، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 
 )؛16/6/1392

مورد:  -نقش گسترش تولیدات بازاري در تحول کالبدي روستاهاسعیده رشیدي: 
، گروه 1357-1390شهرستان سمیرم)  مرکزيبخش ( روستاهاي دهستان وردشت

جغرافیاي انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی 
 )؛28/10/1392دفاع: تاریخ ( 93-1392

کارکردي مسکن روستایی ناحیۀ  -ساختاري دگرگونیهايتبیین محمد جواد قوامی:  
، گروه جغرافیاي انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید استان کردستان)( دهگالن

 )؛ 5/11/1392تاریخ دفاع: ( 1392-93بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی 
مورد: بخش مرکزي شهرستان  -ارتباطی در توسعۀ محلی وند،: نقش شبکۀزینب بخشی 

استان لرستان)، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، نیمسال ( پلدختر
 )؛27/10/1394تاریخ دفاع: ( 1394-95اول 
فضایی در چارچوب  -ریزي کالبديفریده نجفی: امکانات و محدودیتهاي برنامه 

زنجان)،گروه جغرافیاي انسانی، دانشکده ( پشتلومورد: بخش قره -هاي روستاییمنظومه
تاریخ دفاع: ( 1394-95علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیل 

 )؛ 27/10/1394
محیطی الحاق روستاها در کالنشهر تهران بعد از انقالب طیبه انصاري: پیامدهاي زیست

شهید بهشتی، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، ، دانشگاه 18مورد: منطقۀ  ˚اسالمی 
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 نیا)؛ مشترك با خانم دکتر جمیلۀ توکلی( 1394-95نیمسال اول 
فضایی سکونتگاههاي  -صدیق یوسفی کاریزك: قابلیتها و تنگناهاي توسعۀ مکانی 

شهرستان تربت جام)،دانشگاه شهید ( مورد: بخش صالح آباد ˚روستایی نواحی مرزي 
 ؛ 1395-96جغرافیاي انسانی و آمایش، نیمسال اول بهشتی، گروه 

 -گیري شهرهاي کوچک در ایرانپور: ادغام سکونتگاههاي روستایی و شکلطوبی حسن 
-96مورد: شهر اسیر، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، نیمسال دوم 

 ؛ 1395
کارکردي مساکن  -ختاريفضایی تحوالت سا -نجمه ساالر کریمی: پیامدهاي مکانی

بخش ساروئیه شهرستان جیرفت)، ( مورد: دهستان دلفارود ˚روستایی در دو دهۀ اخیر 
 ؛ 1395-96دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، نیمسال دوم 

شهري در راستاي توسعۀ فضایی  -گیري پیوندهاي روستاییرحیم کوشکی: موانع شکل
ن شهرستان کوهدشت، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیاي روستاهاي بخش طرها

 ؛ 1395-96انسانی و آمایش، نیمسال دوم 
شهري در ایران، با تاکید بر راهبرد  -حبیب مرادپور: موانع پیوستگی توسعۀ روستایی 

، دانشگاه شهید بهشتی، 1395-1375قزوین) ( مورد: شهرستان آبیک -ايشبکۀ منطقه
 ؛1396-97سانی و آمایش، نیمسال دوم گروه جغرافیاي ان

 دورة دکتري 
. و توسعه روستایی زراعی: فرایند یکپارچه سازي اراضی عبدالرضا رکن الدین افتخاري

 ؛1372اصفهان)، دانشگاه تربیت مدرس، ( مورد: شهرستان فالورجان
، دانشگاه تربیت مدرس، گیالن: نقش زنان در توسعه روستایی استان فضیله خانی

 ؛ 1374
هاي عمرانی در تحوالت فضایی نظام سکونتگاههاي : نقش برنامهعبدالحمید نظري

 ؛1380مورد: شهرستان گنبد کاووس، دانشگاه شهید بهشتی، . روستایی استان گلستان
مورد اردکان و . شهري -: نقش بازارهاي محلی در پیوندهاي روستاییتقی زاده، فاطمه

استاد راهنماي اول: دکتر عباس سعیدي؛ استاد ( 1383باغملک، دانشگاه شهید بهشتی، 
 راهنماي دوم: دکتر مظفر صرافی)؛

مورد: ناحیه آالداغ، دانشگاه شهید . : ناپایداري سکونتگاههاي کوهستانیطالشی، مصطفی
استاد راهنماي دوم: دکتر عباس سعیدي؛ استاد راهنماي اول: دکتر ( 1383بهشتی، 
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 محمدحسن ضیا توانا)؛
. در پرتو مشارکتروستایی  سرمایه گذاریهاي عمرانی در توسعه: نقش حسندارابی، 

 ؛1384دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، 
نقش آب و آبیاري در توسعه پایدار روستایی ایران مرکزي؛  :اصفهانی، گیتی صالحی

استاد راهنماي ( 1385تی، حکیم آباد، دانشگاه شهید بهش -مورد محدوه روستایی اخترآباد
 اول: دکتر عباس سعیدي؛ استاد راهنماي دوم: دکتر محمد حسن ضیاء توانا)؛

فضایی سکونتگاههاي روستایی شهرستان مهاباد، دانشگاه  -: آرایش مکانینمکی، محمد
استاد راهنماي اول: دکتر عباس سعیدي؛ استاد راهنماي دوم: دکتر ( 1385شهید بهشتی، 

 اء توانا)؛محمد حسن ضی
تعارض نظام برنامه ریزي روستایی با تحوالت فضایی سکونتگاههاي  :حامدي، محمدعلی

 1385روستایی در ایران؛ مورد ناحیه روستایی شهرستان خمین، دانشگاه شهید بهشتی، 
استاد راهنماي اول: دکتر عباس سعیدي؛ استاد راهنماي دوم: دکتر محمد حسن ضیاء (

 توانا)؛
:جایگاه سرمایه گذاري در تحوالت فضاي روستایی با تأکید بر ، ریحانهسلطانی مقدس

خراسان رضوي)، ( نمونه موردي: محدودة روستایی طرقبه. ـ شهري ییروستاهاي پیوند
استاد راهنماي اول: دکتر عباس سعیدي؛ استاد راهنماي ( 1386دانشگاه شهید بهشتی، 

 دوم: دکتر مصطفی مومنی)؛
کالنشهر تهران،  روستاییفضایی سکونتگاههاي  -حوالت کالبدي:تشفیعی ثابت، ناصر

 ؛1386مورد: ناحیه رباط کریم، دانشگاه شهید بهشتی، 
شهري در توسعه روستایی با تاکید بر  -نقش پیوندهاي روستایی عزیز پور، فرهاد:

ل آمل)، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سا( هاي تولید شیر؛ مورد: ناحیه لیتکوهشبکه
استاد راهنماي اول: دکتر عباس سعیدي؛ استاد راهنماي دوم: دکتر ( 1387-88تحصیلی 

 مصطفی مومنی)؛ 
فضایی سکونتگاههاي  -: بررسی تطبیقی تحوالت کالبديحسینی حاصل، صدیقه

هاي روستایی پس از انقالب اسالمی) با تاکید بر مجموعه( روستایی پیرامون کالنشهر تهران
 1388-89قصران، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی  رودبارکهریزك و 

 استاد راهنماي اول: دکتر عباس سعیدي؛ استاد راهنماي دوم: دکتر مظفر صرافی)؛(
هاي روستایی شهرستان نقش تسهیالت مالی در بهسازي مسکن سکونتگاه: علیرضا رابط
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 ه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، گرو)1357( ایجرود استان زنجان پس از انقالب اسالمی
استاد راهنماي اول: دکتر عباس ( 1393-1392تهران)، نیمسال دوم سال تحصیلی (

 )؛ 1393تاریخ دفاع: مرداد ( )طالشیسعیدي؛ استاد راهنماي دوم: دکتر مصطفی 
فضایی سکونتگاههاي روستایی پیرامون شهر  -)، تحوالت کالبدي1393( ایمانی، بهرام

راهنمایی دکتر )، رسالۀ دکترا در جغرافیا و برنامه ریزي رستایی، به1390-1355( اردبیل
عباس سعیدي، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیاي انسانی، 

 )؛ 12/6/1393تاریخ دفاع ( 1393 -1392نیمسال دوم سال تحصیلی 
یرامون شهر روستایی پ سکونتگاههايفضایی  -تحوالت کالبدي:منیژه احمدي

لوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ، گروه جغرافیاي انسانی، دانشکده ع)1368-88(زنجان
 . )17/8/1391تاریخ دفاع: ( 1391-92نیمسال اول سال تحصیلی 

فضایی  -کارکردي و دگرگونی مکانی-ویش ساختاري: پسعیدرضا جندقیان بیدگلی
، گروه استان اصفهان)( آران و بیدگل) مورد: شهرستان 1355-90( سکونتگاههاي روستایی

جغرافیاي انسانی، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی 
 )؛ 30/10/1394تاریخ دفاع: ( 1394-1395

 -: نظام فضایی و پایداري روستایی با تاکید بر دیدگاه پویش ساختاريعلی اکبر محبی
گروه جغرافیاي انسانی، دانشکدة خراسان شمالی)، ( النکارکردي؛ مورد: ناحیۀ راز و جرگ

 ؛ 1395-1394علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 
زنجان)، گروه ( فضایی در ناحیۀ ابهر -سنجی توسعۀ پایدار کالبدي: توانابوالفضل مرادي

ال دوم سال تحصیلی جغرافیاي انسانی، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، نیمس
 استاد راهنماي دوم: بیژن رحمانی)؛ -استاد راهنماي اول: عباس سعیدي( 1395-1396

کارکردي خزش روستایی در  -: پیامدهاي ساختارينوشینسیدمهدي ضیاء 
سکونتگاههاي روستایی پیرامون همدان، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، گروه 

استاد راهنماي  -استاد راهنماي اول: عباس سعیدي( 1396-1395جغرافیا، نیمسال دوم 
 دوم: مصطفی طالشی)؛ 

فضایی  -اي در فرآیند دگرگونی کالبديگیري شبکۀ منطقهموانع شکل حیدري:. . اسدا 
 هاي هشترود و چاراویماقمورد: شهرستان. سکونتگاههاي روستایی، با تاکید بر تولید شیر

صیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا، نیمسال اول آذربایجان شرقی)، مرکز تح(
 استاد راهنماي دوم: دکتر مصطفی طالشی)؛ ( ،1396-97سال تحصیلی 
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 -هاي روستاییبرنامه ریزي فضایی در توسعه پایدارسکونتگاه جایگاه: بیاتمصطفی  
ش، نیمسال دوم مورد: ناحیه خمین، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیاي انسانی و آمای

 ؛ 97-1396
 متوازن پایدار و توسعه در آن نقش و آب حکمروایی فضایی عملکرد کاوه معصومی:

خوزستان)، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جغرافیاي ( کرخه آبیاري مورد: منطقۀ -ايمنطقه
 . 1397-98انسانی و آمایش، نیمسال اول 

 



 

 

 
 

تصاویر



 



 

 
 1337 -سالگی 8

 
 1353کویر نمک،  -درایران زمان دانشجویی
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 1352زمان دانشجویی در ایران، 

 

 
 

داریوش مهرشاهی؛ منصور رئیسی؛  -از سمت راست ، نفرات ایستاده1354 زمان دانشجویی درایران
 عباس سعیدي...
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 1357 ،)فرزند بزرگ علوي( با مانی علوي -زمان دانشجویی در دانشگاه ماربورگ   
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 1368 اهلرس در دانشگاه شهید بهشتی، اکارت با پروفسور

 

 
 

رضا؛ ...؛ دکترعنایت ا)شرف( از راست دکتر شرف الدین خراسانی -مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی
 1372 ،عباس سعیدي؛ خانم مژگان نظامی (دستیار بخش جغرافیا)
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 دانشجویان و اهلرس اکارت سعیدي؛پروفسور دکترعباس مومنی؛ مصطفی دکتر مرحوم -ازراست

 جغرافیا،
 

 
 1378 دکترسعیدي، گنجی؛ محمدحسن دکتر نژاد؛ صفی جواد دکتر -راست از جزیرةکیش 
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 1378، کیش چاه قنات جزیره

 
 

 دکترسعیدي؛ دکتر نصیري؛ -نشست علمی و پژوهشی برنامه ریزي فضایی در داشگاه پیام نور  ازراست
 1389 رستمی، دکتر کاظمی؛ دکترموسی دکترطالشی؛
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 کارگاه آموزشی شناخت و کاربرد پارادایم فضایی در سیستم مطالعات جغرافیایی دانشگاه پیام نور،
  دکترغفاري؛ دکترسلطانی؛ دکترسعیدي؛ دکترطالشی؛ دکتر حلبیان؛ انتخابی؛ امیر باال: دکتر ردیف

 یونسی يآقا ،يدکتر نوروز ی،شجاع يآقا
 1392دکتر ابراهیمی؛ مهندس گنجعلی؛ دکتر سقایی  دکتر نوري؛ دکترنظري؛ دکتررستمی؛ پائین: ردیف

 

 
 مشهد فردوسی همایش بین المللی جغرافیاي جمهوري اسالمی ، دانشگاه

 1364سال نظریان دکتر دکترسعیدي؛ دکترمطیعی؛ کالوال؛ پل دکتر -تراس از



 نامۀ دکتر عباس سعیديجشن/  694

 

 
دکتر -از راست1383جلسه دفاع دکتري مصطفی طالشی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی ،

دکتر پورمعافی،دکتر ضیاء توانا، دکتر مصطفی طالشی،دکتر سعیدي، دکتر  نظري،دکتر پاپلی یزدي،
 ن مومنی ، دکتر صرافیمطیعی لنگرودي ، شادروا

 

 
از راست: دکتر میرزایی؛ دکتر  -همایش ملی توسعه گردشگري پایدار ، دانشگاه مازندران، بابلسر

 قدیمی؛ دکتر سعیدي ،دکتر طالشی؛ دکتر عزیزپور؛ دکتر سقایی؛ دکتر آنامرادنژاد؛ همکار؛.
 1395،.همکار سال دکتر نجارزاده
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 برنامه ریزي روستایی در آرامگاه فردوسی مشهد جلسه و بازدید انجمن جغرافیا و 

 1395 دکترافراخته، دکترطالشی؛ دکتررضوانی؛ دکترسعیدي؛ کدیور؛ دکتر راست: از

 
 دکترسعیدي، دکترطالشی؛ دکترافراخته؛ - راست از -ترکمنستان و ایران مرزي بازدید علمی از خط

1395 
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 جزنی؛ ایرانپور دکتر اهلرس؛ اکارت دکتر راست: ازمراسم برزگداشت دکتر جزنی خانۀ اندیشمندان، 
 1396 دکترسعیدي،
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