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Abstract:
The occurred changes in rural areas along with their
complex and various dimensions are considered as one
of the main subjects of contemporary geography. Such
changes include: 1- changes of physical vision of rural
space in form of unbalanced expansion of rural
settlements, farming patterns, new forms of agricultural
and industrial facilities; 2- subtle social changes in form
of discontinuity of social cohesion, cooperation, social
order and calmness; 3- rural statistics changes in form of
agricultural employment, number of households, and
number of migrants. From a political viewpoint, all
these changes can be considered as a threat for rural life
authenticity. Using villagers’ participation and
qualitative methods, the present study tries to
investigate the occurred physical changes in villages of
BonRoud and Julgeh division, Isfahan county. To do so,
twenty seven targeted interviews were conducted.
Required analysis was done based on the basic theory.
The results indicate that some factors are involved in
changes occurred in rural residency style such as: the
influence of urban culture, improvement of human
capital, domination of new life-spacing patterns, and
tendency of people towards welfare. Such factors have
changed rural residency style towards a semi-urban one,
by which physical and socio-economic changes in rural
areas are happening.
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چكیده
 یکی از موضوعات مورد بح در،امروزه تحول و تیییر در نواحی روستایی
 این مسلله دارای ابعاد متنوع و پیچیدهای از جمله.علم جیرافیا است
 همچون گسترش ناموزون،تحول در سیمای فیزیکی فضای روستایی
 شکلهای جدید تاسیسات، الگوهای زراعی،سکونتگاههای روستایی
 گسست، تیییرات نامحسو اجتماعی همچون، صنعتی- کشاورزی
 تیییر در آمارهای، نظم اجتماعی و آرامش، همیاری،همبستگی اجتماعی
.... مهاجرین و، تعداد خانوار،روستایی همچون اشتیال بخش کشاورزی
 تهدیدی برای اصالت زندگی روستایی، از منظر سیاسی این مسلله.است
 بر آن است تا با استفاده از، این مقاله با این نگرش.محسوب میشود
 تحول ایجاد شده را از جنبه کالبدی،مشارکت روستاییان و با روش کیفی
 مصاحبه به صورت هدفمند51 مورد بررسی قرار دهد بدین منظور تعداد
در روستاهای بخش بنرود و جلگه شهرستان اصفهان انجام شد و با
 نتایج بیانگر آن.استفاده از نظریه مبنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 تسل الگوی، بهبود سرمایه انسانی،است که در اثر نفور فرهنگ شهری
 شیوه سکونت در مناطق روستایی تیییر،فضابندی زیستی و رفاهطلبی
یافته و به شیوهای شبه شهری تبدیل شده است که شیوه سکونت در ابعاد
. اقتصادی و کالبدی در نواحی روستایی ظاهر شده است-اجتماعی
. سکونتگاه روستایی، بازساخت، کارکرد، ساختار، تحول:واژههایكلیدی
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مقدمه
فعالیتهای انسان در فضای جیرافیایی صورت میپيذیرد کيه
فضایی سازمانیافته است که بيا عواميل بسيیاری در ارتبياط
میباشد که برخی از این عوامل بيه محيی طبیعيی و برخيی
دیگر به محی انسانی و عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسيته
است .فضای جیرافیایی یک مجموعه از پدیيدههيای پیوسيته
است که آن را میتوان بهعنوان یک سیستم در نظير گرفيت
که ساختار و کارکردهایی دارد .بنابراین سکونتگاههای انسانی
تجسم فضایی ایفای نقش انسان میباشيد کيه در چيارچوب
روابي متقابييل انسييان و محييی و برحسييب شييرای محييی
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،طبیعيی -اکولوژیيک سيازمان
مییابد« .اگر جیرافیا را علم شناخت سياختاری – کيارکردی
نظامهای فضایی بدانیم ،در حقیقت جیرافیيا را ترکیبيی از دو
پدیدة پویا یکی سياختار  -کيارکرد و دیگيری نظيام فضيایی
تعریف کيردهایيم و آنچيه در شيکلگیيری سيازمان فضيایی
سکونتگاههيا نقيش اصيلی را دارد ،سياختارها و کارکردهيای
سييکونتگاههييای روسييتایی اسييت کييه از عوامييل محیطييی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تاریخی و ...شکل گرفتيه اسيت کيه بيه
صييورت یييک سیسييتم ،مکمييل یکييدیگر مييیباشييند»
(سعیدی .)0931،تیییر یا ضعف در یکی از عواميل یيا اجيزاء،
سایر اجزاء را نیز تحت تأثیر قيرار داده و کيل سیسيتم دچيار
بهبود ،ترقی ،تحول ،رکود ،ضعف و یا انهدام میشود.
نظامهای فضایی همانند تمام نظامها ،پیوسته در معيرض
تیییر و تحول قرار دارند ،به دیگر سخن ،از آنجا که نیازهيای
جوامع و گروههای انسانی به واسطه پویش راتی خود دائماً در
حال تیییر و دگرگونی هستند ،نظامهای فضایی نیيز بيه تبيع
آن ،در طول زمان تحول میپذیرند (سعیدی .)0983 ،پس هر
نظام فضایی ،از جمله سکونتگاههای روستایی ،نه تنها تحيت
تأثیر نیروها و روندهای درونی جاری در محيی خيود اسيت،
بلکه ضمناً از نیروها و روندهای بیرونيی نیيز بيه شيیوههيای
مختلف تأثیر میپذیرد .این گونيه تعاميل نیروهيای درونيی و
بیرونی از قانونمندیهای حاکم بر تمام انواع نظامها به شيمار
میرود (سعیدی و حسینیحاصل .)0988 ،و از آنجائیکه همه
پدیييدههييای جیرافیييایی ،اعييم از طبیعييی -اکولوژیييک و یييا
اجتميياعی -اقتصييادی دارای خصييلت و قانونمنييدی نظييامهييا
هستند و از این رو ،نظاموار عمل میکنند ،علم جیرافیا نیز در
عمل ،نظامهای جیرافیایی را مورد بررسی قرار میدهد که هر
نظام فضایی در جیرافیا متشکل از مجموعهای از سياختارها و

کارکردهاست (سعیدی .)0931 ،و تیییر و تحيول در یکيی از
اجزاء نظام کل نظام را دچار تحول ،تیییر و دگرگونی میکنيد
.بنابراین ،ساختارها و کارکردهای یک نظام متأثر از عواميل و
نیروهای درونی و بیرونی میباشد .بيه طيور کليی هير نظيام
فضایی با هر ابعادی به مرور زمان دچيار تحيول و دگرگيونی
میشود .عوامل درونی ،که عبارت است از عواملی که در خود
فضای مورد بررسی عینیت دارد و متناسب با ویژگیهای خود
منطقه است ،عوامل محیطيی ،موقعیيت و شيبکه ارتبياطی از
عوامل درونی مؤثر در تحوالت فضایی است و عوامل بیرونی
که از سایر واقعیتهای مکانی -فضایی یا غیرفضيایی نشيات
میگیيرد و تصيمیمگیيریهيای سیاسيی -اداری و اقيدامات
عمرانی را شامل میشود (امینمقدم .)0931 ،بطورکلی عوامل
و نیروهای درونی و بیرونی ،هریک در بستر زمان بيه شيکلی
در روند تحوالت سکونتگاهها تأثیر میگذارند .سکونتگاههيای
روستایی بخش جلگه و بنرود در شهرستان اصيفهان نیيز از
این اصل مستثنی نبوده و طی سالهای اخیر با تحوالت قابل
توجهی در ابعياد مختليف اجتمياعی -اقتصيادی ،فرهنگيی و
کالبدی – فضایی روبرو شده است ،در این مدت با توجيه بيه
شرای سیاسيی کشيور و تصيمیمات دوليت در تبيدیل نقياط
روستایی به شهر ،احداث راه و جاده ،انجام طر هيای هيادی
روستایی ،ایجاد نواحی صنعتی ،گسترش و رشد عوامل فنی -
الکترونیيييک و تیییيييرات اقلیميييی در منطقيييه از جمليييه
خشکسالیهای پیدرپی از سال  0911تاکنون و خشکشيدن
رودخانه زایندهرود ،منطقه با نوعی تحول و دگرگونی رو به رو
شده اسيت .کيه ایين تحيول در سياختارها و بيه تبيع آن در
کارکردهای نواحی جریان یافته است.
در واقييع تیییييرات محیطييی – اکولييوژیکی و تیییييرات
اجتماعی – اقتصادی در دورههای مختلف بصورت دگرگيونی
در ساختارها و کارکردهای نواحی روستایی تجلییافته اسيت.
تیییييرات کارکردهييا و سيياختارهای فضييایی سييکونتگاههييای
روستایی ،باع گسست در بین فضياهای زیسيت ،فعالیيت و
عدم یکپارچگی فضایی شده است .این پیامدها هير یيک بيه
نحوی بر سکونتگاههای نواحی روستایی تأثیر گذاشته اسيت.
بنابراین بير اسيا مبيانی فکيری نظریيه سیسيتمی ،شيبکه
منطقهای و تفکر پویش ساختاری – کارکردی در گذشيته بيا
توجييه بييه نييوع تولیييد ،فعالیييت و سييکونت بييین سيياختارها و
کارکردهای ناحیهی مورد مطالعه نوعی انسجام و پیوند وجود
داشته که با تیییير در سياختارها و کارکردهيا در اثير عواميل
درونی و بیرونی (ارتباط درونی بيین اجيزاء و ارتبياط بیرونيی

قاسمی سیانی و همکاران :تبیین تحوالت ساختاری  -کارکردی سکونت و مسکن روستایی مطالعه موردی...
میان اجزاء ،نظام و محی ) نوعی گسست ایجياد شيده اسيت.
شناخت عوامل و مولفههيای بیرونيی و درونيی تأثیرگيذار بير
ساختارها و کارکردهای سکونتگاههای روستایی اولین گام در
جهت درك تحولپذیری سکونتگاههيا و پیاميدهای ناشيی از
اثرات آن در سکونتگاههای روستایی میباشيد .ليذا پيژوهش
حاضر ناظر بر این موضوع است که « تحيوالت سياختاری –

کييارکردی نظييامهييای فضييایی چگونييه از منظيير کالبييدی -
اجتماعی سکونتگاههای روستایی منطقه مورد مطالعه را تحت
تأثیر قرار داده است و مردم روستایی این تحوالت را چگونيه
درك و تفسیر مینماینيد؟» بيرای درك عمیيقتير تحيوالت
منطقه مورد مطالعه میبایست به سواالت زیر پاسي مناسيب
داده شود:
 .0تحولپذیری سکونتگاههای نواحی روسيتایی منطقيه
مورد مطالعه متاثر از چه عواملی بوده است؟
 .5این تحيولپيذیری ،چيه پیاميدهایی را بيرای نظيام
سکونتگاهی روستایی بهدنبال داشته است؟
پژوهشها در خصوص تحوالت سياختاری – کيارکردی
نظامهای فضایی روستایی از جنبههای متفاوتی این موضيوع
را بررسی کردهاند .برخی پيژوهشهيا تیییيرات سياختاری یيا
کارکردی در سکونتگاههای روستایی ،را بر اسيا الگوهيای
فضایی رشد جمعیت ،تیییرات سکونتگاهی و تیییر در کاربری
اراضی و نهایتاً تیییر کارکردهای اقتصادی روسيتا (کریسيتین
ریان ،)5110 ،1پیوندهای روستا – شهری و تیییير کارکردهيا
در سیستمهای کشاورزی روستایی (محمود باه و همکياران،2
 ،)5119تحلیل ساختاری -کارکردی زیر حوزههای شهری بيا
تمرکز بر منيابع اقتصيادی (گوانيگ هيانی ،)5111 ،3ارتبياط
متقابييل بييین شييهرگریزی و تیییييرات کييارکردی در نييواحی
روستایی (دهمس و مکوب ،)0333 ،4اقتصاد بيازار و تیییيرات
کييارکردی در نييواحی روسييتایی (تييأثیر عوامييل اجتميياعی و
اقتصييادی پیوسييتن لهسييتان بييه اتحادیييه اروپييا و تیییييرات
کييارکردی در نيواحی روسييتایی) (جييرزی بانسييکی،)5119 ،5
ساختار اقتصادی ،سطح صنعتی شدن و امکانات گردشيگری،
عامل اصلی تیییرات کشاورزی سنتی به کارکردهای صينعتی
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(هلداك )5101،6و توسعه شتابان شهرنشینی و توسعه صنعتی
در چييین ،عامييل اصييلی تیییييرات کارکردهييا و تیییييرات
ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای روستایی بیان
شده است (یو و همکاران.)5113 ،7
در کشور نیز تاکنون مطالعات زیادی در خصوص بررسی،
تحلیل و چگونگی تیییرات ساختاری – کارکردی و تحيوالت
سکونتگاههای شهری یا روستایی انجيام شيده اسيت بیشيتر
پژوهشها بیانگر آن هستند که عواميل بسيیار گونياگونی در
تیییرات ساختاری – کارکردی سکونتگاهها تأثیر داشته است.
از جمله بیان شده است که در اثر توسعه شهر تهران و ایجياد
شهرهای جدید از طریق تبيدیل و ادغيام روسيتاها در شيهر،
تیییرات و دگرگيونیهيایی در سياختارهای نيواحی روسيتایی
شکل گرفته است که این ساختارها به متورم شدن جمعیت و
گسترش روند شهرنشینی در روستاهای حاشیه شهر انجامیده
است (رهنمایی .)0963 ،پژوهش حسن افراخته ( )0989نشان
میدهد که تجارت فرا مرزی باع تیییر کارکرد سنتی ناحیه
روستایی زاهدان شده است .بر این مبنا روستا از کارکرد تولید
سنتی کشاورزی خارج شده و جنبه خوابگاهی پیدا کرده است
و درآمد حاصل از فعالیت تجاری رکن اصلی اقتصاد روستایی
شده است و یا اینکه تجمیع واحدهای صينعتی در نزدیکيی و
حوزه نفور شهرها ،به ایجاد دگرگونیهای اقتصادی ،اجتماعی
و تیییرات کالبيدی – فضيایی و زیسيت محیطيی ،محليی و
منطقهای انجامیده که بسیاری از روستاها در حوزه نفور دچيار
تیییر سياختارها و کارکردهيای اولیيه خيود از کشياورزی بيه
صنعتی شدهاند (سيلیمانی .)0980 ،بيروز پدیيده شيهرگریزی
موقت و دائمی و تحول رواب شهر و روستا باع شکلگیری
کارکردهای جدید گردشگری – سکونتی ،صينعتی بيه جيای
کارکردهای سنتی یعنی کشاورزی و دامداری در ناحیه رودبار
شده است (رضوانی.)0986 ،
از عوامل دیگر تیییر و تحوالت سياختاری  -کيارکردی در
نواحی روستایی ،تبدیل روستا به شهر (رحمانی فضيلی و مجیيد
پریشييان ،)0981 ،جهييانی شييدن (منصييور واثقييی و همکيياران،
 ،)0988نوع شیل و افزایش آگاهی از فناوری و رونيد تیییيرات
کارکردی خانيههيای روسيتایی ،روسيتای گرجيی (سيید اکبير
صیدایی و قاسیمان ،)0930 ،جابجایی روستایی – شهری و رها
مانييدن واحييدهای روسييتایی (عبييا سييعیدی و فریبييا امینييی،
6. Heldak
7. Yu et al
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 ،)0983نظام ميدیریتی تمرکزگيرا و نيابرابریهيای مکيانی در
سازمان فضایی (شهریور روسيتایی ،)0911 ،گسيترش فضيایی
شهر طی فرایندهای خيزش و بازسياخت روسيتاهای پیراميون
(قادر مرزی ،)0981 ،مشيکالت اقتصيادی ميردم و بيه صيرفه
نبودن فعالیتهای کشاورزی و تیییر کارکرد روستا بيه توریسيم
،بازساخت نوین روستاهای تنکابن (محمدی .)0930،محمدعلی
احمييدی شيياپورآبادی و همکيياران ( ،)0935هشييت عامييل؛
محدودیت توسعه کشياورزی و اشيتیال ،دسترسيی و ميراودات
شهر و روستا -گسترش گردشيگری -گسيترش شهرنشيینی-
جاربههای محی روسيتا -سيرمایهگيذاری جدیيد در روسيتاها،
تحوالت جمعیتی و امکانات و خدمات را اثيربخش در تیییيرات
کارکردی روستاهای قم برشمردهاند که این هشيت عاميل بيه
بازساخت نقش جدید روستاها منجر شده است.
پييژوهشهييای اخیيير بييا تأکیييد بيير پييویش سيياختاری –
کارکردی ،عوامل درونی و بیرونيی را تواميان در یيک نظيام
فضایی از عوامل اصلی تیییرات سکونتگاههای روستایی بیان
داشتهاند .بر اسا این نظریه ،خزش کالنشيهری در منطقيه
دربنييد – کاشييانک ،و رشييد سيياخت و سيياز در ایيين محييور،
دگرگونیهای عمدهای در باغها ،کوچه باغها ایجياد کيرده و
محله ،به خیابانهای پر رفت و آمد شهری – مسکونی تبدیل
شده است (عبا سعیدی و همکياران .)0939 ،همچنيین در
روند تحوالت کالبدی -فضایی سکونتگاههيا و شيکلگیيری
جریانهای فضایی عوامل و نیروهای مختلف با منشأ درونيی
و بیرونی اثرگذار بودند از جمله این عوامل  .0دگرگيونیهيای
محیطی -اکولوژیک در الگوهای سيکونتگزینيی -تیییير در
کاربری اراضی  .5دگرگيونی کالبيدی در افيزایش واحيدهای
مسکونی ،تقلید از شیوة زندگی شهری ،تیییر اشتیال سياکنان
 .9دگرگونیهای اجتماعی -فرهنگی در جریانهای جمعیتيی
و مهيياجرت ،دانييش نييوین کشيياورزی ،افييزایش آگيياهی
 .9دگرگونی اقتصادی ،در اشتیال افزایش درآميد ،اسيتفاده از
وسایل لوکس لوازم خانگی ایجاد شده است (عبا سعیدی و
ایمييانی .)0939 ،تیییييرات سيياختاری – کييارکردی در چنييد
پييژوهش دیگيير بييا اسييتفاده از نظریييه پييویش سيياختاری –
کارکردی (سعیدی و همکاران 0939،؛ سيعیدی و همکياران،
0935؛ شاپورآبادی و همکاران0935 ،؛ سيعیدی و همکياران،
0939؛ سعیدی و همکاران )0939 ،بیان شده است.
درشناخت مبانی نظری پژوهش ،مکتب ساختاری اعتقياد
براین دارد که پدیدههای گونياگون جیرافیيایی را نميیتيوان
بطور جداگانه و مستقل از یکدیگر مطالعه کرد .در این مکتب،

هر پدیدهای با توجه به مجموعۀ پدیدهها (شيهرها ،روسيتاها)
بررسی میشود .در واقع در مکتب ساختارگرایی ،پدیيدههيای
جیرافیایی به صورت مجزا در کنار هم قرار نمیگیرنيد ،بلکيه
هر پدیدة جیرافیایی جزئی از کل ساختاری است کيه تنهيا در
درون این ساختار میتواند تحلیل و بررسی شود.
در این مکتب ،شهرها و روستاها بخشيی از یيک جامعيۀ
وسیعتر محسوب میشوند و برای شناخت عمیقتر آنها ،بایيد
کل جامعه را بررسی نمود .بطور مثال تصمیمگیری خانوارهيا
در تهیه و ساخت مسکن ،بدون تحلیل ساخت و کارکرد بيازار
مسکن ممکن نخواهد بود از ایين دو موضيوعات جیرافیيایی،
نباید به طور مستقل و مجزا از یکدیگر مورد تحلیل و بررسی
قرار بگیرد.
در دهييههييای  ،0361 ،0321سيياختارگرایی بييه صييورت
خاستگاه نوگرایی نظریههایی درآمد که میتواند دربياره تیییير
اجتماعی در کشورهای در حال توسعه مؤثر افتد .ایين نظریيه
دارای چهار فرض است:
 .0جامعه یک نظام (سیستم) ميیباشيد ایين نظيام بيه
صورت یک کل از بخشها و اجزاء وابسيته بيه هيم
تشکیل شده است؛
 .5این کل نظام یافته ،برتر از بخشها و اجزاء آن عمل
میکند .این بدین معنی است کيه کسيی نميیتوانيد
بخشها و اجزاء منفيرد آن را بشناسيد .تنهيا زميانی
میتوانیم این بخشها و اجزاء را بشناسيیم کيه کيل
نظام یافته یعنی ساختار را بشناسیم؛
 .9هر یک از بخشها و اجزاء ساختار ،در جهت ثبات و
تعادل ساختار ،نقشی را به عهده میگیرند؛
 .9وابستگی بخشها و اجزاء ساختار ،به یکيدیگر ،یيک
وابستگی کارکردی است .بدینسان که بخيشهيا و
اجزاء ساختار ،یکدیگر را حمایت میکننيد و متقيابالً
با همدیگر سازگاری دارند .از ایين طریيق بيه ثبيات
ساختار دوام میبخشند (شکوئی.)022 :0981 ،
در جیرافیای ساختاری ،زندگی و رفتار اجتمياعی افيراد و
گروهها در ارتباط با شرای زندگی ،باورهيا و نظيام اجتمياعی
مورد مطالعه قرار میگیرد .بدینسان که هر پدیدهی مشيهود
جیرافیييایی ،نظیيير گرانييی مسييکن ،حاشييیهنشييینی ،بیکيياری،
گسترش امراض ،فقر ،انحرافات اجتمياعی و مصيرفگرایيی،
نتیجه ساختارهای اقتصادی -اجتماعی شناخته میشيود .اميا
این ساختارهای اقتصيادی -اجتمياعی ،در خيود پدیيدههيای
مشهود جیرافیایی قابل مشاهده نمیباشند بلکيه بيه صيورت

قاسمی سیانی و همکاران :تبیین تحوالت ساختاری  -کارکردی سکونت و مسکن روستایی مطالعه موردی...
پنهان عمل میکنند .به سيخن دیگير ،سياختارهای پنهيان و
تولیدکنندگان پدیدههای جیرافیایی ،در عینیّت پدیدهها پنهان
میباشند .از این رو جیرافیای ساختاری ،در پشت هر پدیدهی
جیرافیایی ،علل و هدفهای مختلفی مییابد.
دیدگاه کارکردگرایى جامعه را به پیکرهاى و هير کيدام از
اعضاء جامعه را اندامى در بدن ،بسته به اهمیتى که دارنيد بيه
سر ،سینه ،قلب مانند میکند .ایين تفکير متعاقبياً در اندیشيه
هربرت اسپنسر در شکل زیستشناسانهى آن ،و در اندیشهى
دورکیم در شکل جامعهشناسانهى آن دنبال شد (ریترز0911 ،
 .)26 :تشابهى که فالسفه اجتمياعى و جامعيهشناسيان بيین
جوامع انسانى و موجودات زنده و سیسيتمهياى حیياتى قائيل
بودند ،در واقع اولین پیش فرض فلسفى مکتب کيارکردگرایى
را ساخته است .در این مکتب تمام پدیدههاى مورد مطالعه در
جامعهشناسى ،پدیدههاى مجموعهاى یا پدیدههاى سیسيتمى
هستند .به این دلیيل تليورىهياى ایين مکتيب ،معيروف بيه
تلورىهاى سیستمى بوده و پدیدههاى ميورد مطالعيه مکتيب
کارکردگرایى ،در قالب سیستم ،مجموعيه و نظيام ميىگنجيد
(تنهایى.)62 : 0913 ،
جیرافیدانان از گذشته تا بيه اميروز در مطالعيات علميی
خویش در زمینههایی چون تلوری ،روشکار ،مباح فلسفی
و تجربی از اصول و مفياهیم کيارکردگرایی بهيره جسيتهانيد
(شکویی .)031: 0911،در نظریه کيارکردگرایى ،جامعيه یيک
سیستم سازمانیافته تلقيى ميىشيود و هميان طيور کيه هير
سیستم از اجزاء و عناصر متمایز تشکیل شده ،جامعيه نیيز بيه
عنوان یک سیستم از گروهها و سازمانهياى مجيزا تشيکیل
شده است .این اجزاء به نحوى خاص با هم ترکیب شده و در
مجموع یک مجموعه را تشکیل ميىدهنيد .الزميه بقيا یيک
سیستم آن است که اجزاء و عناصر آن با هم در تعامل بوده و
سیستم به صورت یکپارچه و درچارچوب عوامل محیطى نظیر
جیرافیایى ،ارزشها ،و نظامهاى اجتماعى حرکيت کنيد .ایين
تعامل و همکارى که منطبق بر یک سيرى اصيول و قيوانین
مىباشد منجر به حفظ تعادل و بقا سیستم شيده و حتيى اگير
بخييش و اجزائييى از آن دچييار تیییيير و دگرگييونى شييود ایيين
همکارى به حفظ و ثبات کل نظام کميک ميىکنيد .در ایين
نظریه هر جزء از نظام داراى یک کارکرد خاص بوده و بقيای
آن به میزان تعامل آن با بقیه اجزا سیسيتم و میيزان کيارکرد
آن بستگى دارد .نظریه کارکردگرایى هرگونه تیییير و تحيول
جزئى را ناشى از نیاز کارکردى جامعه میداند؛ به بیيان دیگير
در این نظریه جامعه به صورتى عمل کرده و پیش مىرود که
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پاسخگوى احتیاجات کارکردى خود باشد و سياز و کارهيا بيه
شکلى است که به حفيظ وحيدت ،انسيجام ،تعيادل و بقيا آن
کمک کند (موسوى.)59 :0989 ،
در چند سال اخیر عبا سيعیدی بيه تجربيه چنيد دهيه
مطالعات میدانی انتظيامیافتيه ،نظریيه «پيویش سياختاری –
کارکردی» را به عنوان نيوعی نگياه بيه مطالعيات مکيانی –
فضایی مطر نموده است .این نگاه بیش از هر چیز مبتنی بر
رویکرد نظاموار استوار است و بيا نگياهی فضيایی نيه صيرفاً
جامعه شناسيی ،مطالعيات جیرافیيایی را بيا تميام ابعياد خيود
جهتمند مینماید« .پویش ساختاری – کيارکردی» بير ایين
باور است که میان ساختار و کارکردهای پدیدههای مکانی –
فضایی نوعی پیوستگی نظاموار حاکم است کيه متناسيب بيا
یکدیگر محقق میشوند.
فرض اساسی نظریهی «پویش ساختاری -کارکردی» بر
این واقعیت استوار اسيت کيه میيان سياختار و کيارکرد تميام
پدیدهها ،در اینجا پدیدههای جیرافیایی ،نوعی پیوند تنگاتنگ
و غیرقابيل انکييار برقييرار اسييت کييه مجموعييه حاصييل از آن
قابلیتهيای آن نظيام را نماینيدگی و تحقيقپيذیر ميیکنيد.
بدینسان ،هر نظام دارای قابلیتهایی است که بيه نیروهيای
مرتب با اجزای تشکیل دهندهی ساختار آن مرتب است اميا
هی نظامی در خالء به کارکردهای خود نمیپردازد (سعیدی،
 .)00 :0931بدینسان ،نظامها ،نظامهيای مکيانی  -فضيایی
متأثر از دو دسته عوامل و نیروها هستند :عواميل و نیروهيای
درونی و عوامل و نیروهای بیرونی .نکته قابل توجه این است
که انسجام ساختاری و توانمندی کارکردی نظامهای مکيانی
 فضایی در تعیین گسترهی محيی آنهيا نقيش بنیيادی بيرعهده دارد .به دیگير سيخن ،انسيجام و اسيتحکام سياختاری
تعیييین کننييده دامنييهی کارکردپييذیری ،یعنييی برخييورداری از
فعالیتها و برپایی رواب هر نظام در عرصه محی – محيی
نظام – است (سعیدی.)09 :0931 ،
با عنایت به پیوستگی ساختاری – کارکردی نظيامهيای
مکانی – فضایی میتوان انتظار داشت که تیییير و دگرگيونی
در یک جزء از اجزای ساختاری یا کارکردی یک نظام ،بر پایه
ارتباط نظاموار ،ممکن است به سایر اجزا نظام انتقالیافتيه و
زمینه تیییر و دگرگونی کل نظيام را فيراهم آورد .ایين گونيه
اثرگذاری قاعدتاً به نقش و جایگاه آن جيزء در کلیيت نظيام،
اعم از جزء ساختاری یا کارکردی بيه شيرای زميان بسيتگی
دارد (سعیدی.)09 -05 :0931 ،
در ایيين چييارچوب ،سيياختارهای کالبييدی ،اعييم از
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ساخت های طبیعی و یا انسان ساخت ،در ارتباطی تنگاتنگ
با ساخت های اجتماعی -اقتصادی قرار دارند؛ البته ،آشيکار
است که هر دو ،خود به عنوان نظامهای فرعی نظام اصلی
فضایی عميل ميی کننيد .بيه هميین ترتیيب ،کارکردهيای
مختلف نظام ،چه کارکردهای محیطی و چيه کارکردهيای
اجتماعی -اقتصادی نیز هر یک به عنوان نظامی فرعی ،با
یکدیگر تعامل معنادار دارند .در نهایيت ،تميام نظيامهيای
فرعی ،اعم از نظام های فرعيی سياختاری و کيارکردی ،در
تعامل و ارتباط متقابل عمل می کنند .بدین سان ،ميی تيوان
دریافت که کلیت نظام فضایی ،در محی خود ،در تعياملی
چندبعدی و بسیار پیچیده بین اجزای گونياگون محیطيی-
اکولوژیک و اجتماعی -اقتصادی قيرار دارد کيه در نتیجيۀ
آن ،با نوعی پویایی در گذر زمان تیییر می پذیرد (سيعیدی،
.)00-05 :0930
 بدین ترتیب ،دیيدگاه حياکم بير پيویش سياختاری-کارکردی ،نگاه مبتنی بير درك درسيت از فضيا 0بيه
عنييوان پدیييدهای نظيياموار و رویآوری جييدی بييه
برناميييهریيييزی فضيييایی اسيييت( .هميييان.)05 :
پیوستگیهيای سياختاری – کيارکردی نظيامهيای
فضایی ،همانند تمام پدیيدههيا ،قانونمنيد اسيت .بير
همین مبنا ،پویش ساختاری -کيارکردی بير اسيا
تعریف جیرافیا به عنوان علمی که نظامهای فضيایی
را بررسی میکند ،بر این بنیادها استوار است:
 چشمانيدازها و پدیيدههيای جیرافیيایی بيه مثابيهینظامهای مکانی -فضایی؛ و
 وظیفييه شييناخت سيياختاری -کييارکردی ایيين قبیييلنظامها.
 بييدین ترتیييب ،پييویش سيياختاری -کييارکردی بييرقانونمندیهایی از جمله موارد زیر استوار است:
 بييین بسييترهای عینييی یييک پدیييده (سيياختار آن) وفعالیتپذیری و تحقق روابي (کيارکرد) آن هميواره
پیوندی برقرار است؛
 بدون عنایت به ویژگيیهيای سياختاری یيک نظياممکانی – فضایی ،نمیتوان انتظار هرگونه کيارکردی
دلخواه را داشت؛
 .0برای برداشتهای مختلف از مفهوم فضا در جیرافیا ،از جمله نگاه کنید
به:
Hartshorne, 1958; Werlen, 1988; Lefebvre, 1991; Peet,
2003

 برای ایجاد دگرگونی مثبت (توسعه) در کلیت یيک نظياممکانی – فضایی ،اعم از شهر و روستا ،تحول ساختاری-
کارکردی الزامی است( .سعیدی)14 :1311 ،
بر اسا دیدگاه پویش سياختاری – کيارکردی هميهی
اجزا پدیدهها بصورت نظاموار در یک سیستم بهطور هماهنگ
عمل میکنند و اجزا این نظام نمیتوانيد مسيتقل از یکيدیگر
عمل نمایند و بر این اسا  ،روندهای زمانی به نوبه خيود در
نقشپذیری اجزا نظام اثر میگذارند بطوریکه نقش و جایگياه
یک جزء از اجزای نظام ،همیشه یکسان نخواهد بود و تحول
و دگرگونی همراه همیشگی نظام خواهد بود .بنابراین اهمیت
و جایگاه هر جزء از نظام ،اعم از ساختاری یيا کيارکردی بيه
شرای زمانی بستگی دارد.
بنابراین بین تمامی ساختارها و کارکردها در یک نظام
جیرافیایی تعامل وجود دارد و مجموعه ای پیچیده از عوامل
و نیروهييای درونييی و بیرونييی در شييکل پييذیری فضيياها،
چشم اندازها و نظام های جیرافیایی دخالت دارند که هر یک
از این عوامل و نیروها چنانچه دچار تحول ،دگرگونی و یيا
انهدام قرار بگیرند به تبع آن سياختارها و کارکردهيای آن
نظام جیرافیایی دستخوش تیییر ،تحول و دگرگونی می شود
بنابراین در سکونتگاه ها همیشه یک تعامل و پویشی درونی
وجود دارد و بيین تميامی اجيزا سياختاری -کيارکردی تيا
کوچکترین جزء آن پیوستگی نظام واری حياکم اسيت کيه
تیییرات در کل نظام تأثیر گذار است .بنابراین در اثر عوامل
درونی و بیرونی در جریان زمان ممکن اسيت در سياختار-
کارکرد ،الگو ،ترتیب ،نظم و  ..یک سکونتگاه تیییر شيکل
ر بدهد که منجر به بازساخت روستا در گذر زميان شيود.
بازساخت در سکونتگاه های روستایی می تواند بيا پيذیرفتن
نقش های جدید منجر به رشد و گسترش ،افول یيا ضيعف،
تیییر کارکرد (کشاورزی به صنعتی یا خدماتی) و ...شيوند.
بر این اسا  ،الگو و نقش هير یيک از سيکونتگاه نیيز در
طول زمان دست خيوش تیییير شيده و بيا تیییير در تعيداد
جمعیت سکونتگاه ها ،تعداد مساکن ،تعيداد شياغلین ،تیییير
شيياغلین در بخييش هييا و  ...تیییيير و دگرگييونی در کييل
سکونتگاه ها منجر به ایجاد نقش پررنيگ (شيبه شيهری)،
نقشی ضعیف (سکونتگاه چندخانواری)( ،خالی از سکنه) در
روستاها شود .این تحو الت در تمامی نظام های جیرافیيایی
به وقوع می پیوندد.
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جدول  :1مقایسه رویکردهای نظری به تحوالت ساختاری -کارکردی
نتایج
خالصه رویکرد
مولفههای اصلی
نظریه /رویکرد اهداف عمده
تبیین عملکردهيای -جامعه یک نظام (سیستم) میباشد بلکه بطيور کليی ،در مکيان و در این مکتب اعتقاد بر این است
جامعيييه و رفتيييار این نظيام بيه صيورت یيک کيل از فضييا ،همييواره یييک سيياختار که فضا ،باید در ارتباط با ساختار
جامعيييييييييييه در بخشهيا و اجيزاء وابسيته بيه هيم بنیييادی بييه صييورت پنهييان و اجتماعی جامعه ،تبیيین شيود .بيا
آشکار پدیده های جیرافیایی را توجييه بييه دوگييانگی سيياختارها،
سيييييييياختارهای تشکیل شده است؛
 ایيين کييل نظييام یافتييه ،برتيير از به وجيود ميی آورد و بيه آنهيا یعنييی سيياختار و عاملیييت ،الزماجتماعی
نظریهی
بخشها و اجزا آن عمل ميیکنيد ...شکل می بخشد .در پدیدههای است که در تحلیيل پدیيدههيای
ساختارگرایی
تنها زمانی میتوانیم این بخشهيا و جیرافیييييييایی کلیييييييت ،از جیرافیایی ،سهم هر یک از ایين
اجزا را بشناسیم که کل نظام یافتيه ویژگیهای جیرافیای ساختاری دو ،در فراینيييد زنيييدگی و رفييياه
است .از این رو ،هير پدیيدهی عمومی مردم ،به روشينی تعیيین
یعنی ساختار را بشناسیم؛
 وابستگی بخشها و اجزا ساختار ،بيه جیرافیایی از قيوانین و اصيول شود.یکدیگر ،یک وابستگی کارکردی است .کلیت تبعیت میکند.
تيييالش در جهيييت  -تمام پدیيدههياى ميورد مطالعيه ،کارکردگرایی رویکيردی اسيت در این مکتب ارگانیک بودن علم
حفظ و توجیه نظيم پدیدههاى مجموعهاى یا پدیدههاى که از جهت تاریخی ،اجتمياعی جیرافیا بعنوان یک نظام علميى و
و اندیشييهای ریشييه در بسييتر توجه بيه سياختارهاى فضيایى و
در مقابيييل ایجييياد سیستمى هستند؛
تیییر و دگرگونی در  -جامعه به عنيوان یيک سیسيتم از اجتميياعی و فرهنگييی خيياص کارکرد آنها از اهمیيت ویيژه اى
جامعه
گروهها و سازمانهاى مجزا تشکیل دارد .تبیین کيارکردی از حیي برخوردار اسيت .در کيارکردگرایی
نظریهی
شده است؛
اجتميياعی ریشييه در فرهنييگ در هر سیستم ،اجزا مختلف با هم
کارکردگرایی
 الزمه بقا یک سیسيتم آن اسيت اصييالت سييودمندی و از حی ي پیوند و وحدت داشته و واحدهاىکه اجزا و عناصر آن با هم در تعامل تاریخی در اندیشه افيراد ماننيد اجتماعى به عنوان سیسيتمهيا و
بوده و سیستم به صيورت یکپارچيه کنت ،اسپنسر و دورکیم ریشيه خرده سیسيتمهيا بيا سياختارهاى
دارد.
حرکت کند؛
مخصيوص بيه خيود پذیرفتيه
شدهاند.
شيييناخت پیونيييد و چشماندازها و پدیدههای جیرافیيایی همهی اجزا پدیدههيا بصيورت ارتبيياط سيياختارهای کالبييدی بييا
ارتبيياط تنگاتنيييگ بييه مثابييهی نظييامهييای مکييانی -نظاموار در یک سیسيتم بطيور ساختهای اجتماعی – اقتصادی
میيييان سييياختار و فضایی؛
هماهنگ عمل میکنند و اجيزا ارتباط تعاملی و چند بعيدی بيین
پویش
کييييييييييارکرد در وظیفه پویش ساختاری – کارکردی این نظام نمیتوانيد مسيتقل از اجييزای گونيياگون محیطييی –
ساختاری  -پدیيييييدههيييييای شيييناخت سييياختاری -کيييارکردی یکدیگر عمل نمایند.
اکولوژیيييييک و اجتمييييياعی –
کارکردی جیرافیایی
نظامهای مکانی – فضایی؛
اقتصييادی وجييود پیونييد بييین
بسييترهای عینييی یييک پدیييده
(ساختار) و فعالیتپذیری و تحقق
رواب آن پدیده (کارکرد).

دادهها و روش كار
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی و توسعهای است و
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق در راستای پاسيخگویی
به سواالت پژوهش ،به تبیین تحوالت ساختاری – کارکردی
نظامهای فضایی روسيتایی واقيع در ناحیيهی ميورد مطالعيه
(بخش بنرود و جلگه شهرستان اصفهان) ميیپيردازد .روش

اصلی تحقیيق در ایين مطالعيه از نيوع کیفيی اسيت .چراکيه
نظامهای فضایی و اجتماع انسانی از واقعیيتهيای متعيددی
تشکیل شده است که بسیار فراتر از کالبيد و نميود عینيی آن
است واقعیتهایی که ارزشهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی،
اقتصييادی آنهييا را شييکل مييیدهييد .از ایيين رو در بررسييی
واقعیتها ،قرائتهای متفياوتی وجيود دارد .ليذا پيژوهش در
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خصوص تحوالت ساختاری -کارکردی ،ضروری مینماید که
پژوهشگر در متن جامعه حضور فعال و جدی داشته باشيد ،از
این رو با انتخاب روش کیفی ،مقاله بر آن است تا جنبههيای
غیر ملمو و پنهان را نمایان سازد.
تحقیق کیفی عبارت از هر نوع تحقیقی است که یافتههایی
را بهدست دهد که با شیوههایی غیر از روشهای آماری یيا هير
گونه کمیکردن کسب شيدهانيد( اسيترا و کيوربین:0981 ،0
 .)01تحقیق کیفی شیوههای گونياگونی دارد کيه برخيی از آنهيا
عبارت از مردمنگاری ،نگرشهای پدیدارشناختی ،وقایع زنيدگی،
تحلیل مکالمات و نظریه مبنایی میباشد( .اسيترا و کيوربین،
 .)51،0981نظریه بنیادی 5یا زمینهای بيهعنيوان روش بررسيی
اصلی در این مطالعه انتخاب شده است .روش نظریيه بنیيانی از
جمله روشهيایی بيرای پژوهشيگران توسيعه اسيت کيه قصيد
شناخت منظم دیدگاهها و معانی افراد در یک موقعیت خياص را
دارند .در این روش با درگیری کامل پژوهشگر با موضيوع ميورد
بررسی و وجود امکان بکيارگیری روشهيای متعيدد و چندگانيه
جمعآوری اطالعات و دادههيا اعيم از کميی و کیفيی و امکيان
تحلیلهای مجدد و رفت و برگشت بسیار میان نظریيه (تحلیيل
دادهها) و میدان (گردآوری دادهها) -کيه کرسيول ( )5115آن را
جریان «زیگزاگی» مینامد -تيالش ميیشيود شيناخت نظيری
دقیقی درباره پدیده مورد بررسی فراهم شيود .در ایين روش ،بير
مصاحبه و مشاهده برای تولید دادههای تجربی ،جيذب پيژوهش
در میدان پژوهش ،جلب اعتماد افراد مورد بررسيی و بکيارگیری
هر نوع روش مناسب برای جمعآوری اطالعات تأکید ميیشيود
(ازکیا و جاجرمی.)55-50 :09331 ،
رهیافييت نظریييه بنیييانی در پراگماتیسييم ریشييه دارد کييه
فلسييفه راهنمييایش بييه روشيينی از سييوی گلیييزر و اشييترو
تصدیق شده است .پراگماتیسم زمانی که موضيوع معرفيت و
حقیقت را مورد توجه قرار میدهد ،بر عمل نسيبت بيه انتيزاع
بسیار تأکید میکند .پراگماتیسم بير طبيق ایين اصيل عميل
میکند که ارزش هر نظریه فق میتوانيد بير اسيا اینکيه
چگونه به خوبی نیازهای عملی واقعی را میشناسد چگونه در
عمل به خوبی عمل میکند ،مورد داوری قرار گیيرد (هميان،
 .)59در روش مذکور ،فنون مصياحبه بيا پرسيشهيای بياز و
مشاهدات ماهرانه برای دسيتیابی بيه هيدف بيه کيار گرفتيه
میشود .در روش نظریه بنیانی ،هدف سياخت نيوعی نظریيه
است که نسبت به واقعیت پدیده مورد بررسی صيادق باشيد و
1. Strauss & corbin
2. Grounded Theory

آن را توضیح دهد (همان.)52 ،
پژوهش حاضر با بکيارگیری ایين روش سيعی در تبیيین
عوامييل مييؤثر در تحييولپييذیری نظييامهييای فضييایی و
سکونتگاههای روستایی دارد در این قاليب بيه صيورت یيک
تحلیل تجربی مبتنی بر واقعیيتهيای منطقيه بيه شناسيایی
جنبههای ساختاری – کارکردی تحيول سيازمان فضيایی در
قالب نظام سکونت میپردازد.
در تحقیق به منظور گيردآوری اطالعيات بيا عنایيت بيه
موضوع پژوهش انتخاب مشارکتکنندگان بير اسيا گيروه
سنی و به صورت هدفمند آغاز شد .بدین منظور افراد منتخب
از گروه سنی  92تا  81سال انتخاب شدند به ایين دلیيل کيه
این افراد ضمن درك زمان حاضر زمان گذشته روسيتا را نیيز
به یاد داشيته و در ایين دوره زميانی اطالعيات خيوبی را بيه
محقق ارائه خواهند نمود ،زیرا ایين افيراد عيالوه بير تجربيه
زندگی در زمان حاضير و مشياهده رفتارهيا و عملکيرد فعليی
تجربه زندگی در زمان گذشته را داشتهاند ،بهترین افراد بيرای
کسب اطالعات در مورد شيناخت از رونيد زميانی و شيناخت
تحوالت و تیییرات ر داده میباشند .انتخاب شرکتکنندگان
تحقیييق ،بييا نمونييهگیييری مبتنييی بيير هييدف آغيياز شييد و بييا
نمونهگیری تلوریک 9ادامه پیدا کرد .در این پژوهش سعی شد
تا گذشته روستا و رویدادهای تياریخی کيه رونيد تیییيرات را
شکل دادهاند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بيا خبرگيان
ریش سفید به دست آمد .در هنگام مصاحبه از ضيب صيوت
استفاده شد .همچنین ،برای تکمیل اطالعات فن مشياهده ی
نیمهساختاریافته ،انتخاب گردید .تحلیيل اطالعيات و کشيف
مفاهیم و مقوالت با استفاده از فن کدگذاری -0( ،کدگيذاری
باز؛  -5کدگذاری محيوری و  -9کدگيذاری انتخيابی انجيام
گرفته است (استروا و کوربین.)28 :0981 ،
قلمييرو مکييانی پييژوهش ،ناحیييهی سييکونتگاهی شييرقی
شهرستان اصيفهان ميیباشيد .شهرسيتان اصيفهان یکيی از
شهرستانهای استان اصفهان در مرکز ایران است .مرکز این
شهرستان ،شهر اصفهان است .این شهرستان دارای  6بخش
به نامهای بخش مرکيزی ،بخيش کوهپایيه ،بخيش جلگيه،
بخش بنرود ،بخش جرقویه علیا و بخش جرقویه سفلی است
 .9در روش تلوری بنیانی ،با توجه به مشخص نبودن مشارکتکنندگان
اصلی در ابتدا ،با روش نمونهگیری هدفمند ،برخی از مشارکت کنندگان
انتخاب میشود .سپس با توجه به شناخت بدست آمده متناسب با ماهیت
مسلله نمونهها انتخاب میشوند .به نمونهگیری در مرحله دوم،
نمونهگیری تلوریک گفته میشود.
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که در این پژوهش دو بخش جلگه و بنرود کيه دارای بافيت
روستایی بوده و در سالهای اخیير بيا عنایيت بيه مشيکالت
محیطی دچار ناپایداری اجتماعی -محیطی و اقتصادی شيده،
انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است.
شرح و تفسیر نتایج
نظام سکونت در بخش جلگه و بينرود شهرسيتان اصيفهان،
بهصورت اسکان دائم در سکونتگاههای روستایی از زمانهای
قدیم حاکم بوده است اميا ایين نظيام در طيول زميان دچيار
تیییراتی فضایی -کالبدی شيده اسيت .ایين تیییيرات از ورود
مصالح مقاوم ،تک هستهای ،شهری شدن سکونت ،تیییيرات
نوع مسکن ،کاهش کاربریها ،کاهش فعالیت اقتصيادی و ...
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حکایت دارد .در این خصوص مصاحبههيایی انجيام گرفيت و
سييواالت پرسشيينامه بييه صييورت نیمييه سيياختیافتييه از
مشارکتکنندگان مورد پرسش قرار گرفيت و بعيد در چنيدین
مرحله مصاحبهها بررسی و کدگذاری شدند .مجدد در مرحليه
کدگذاری تعداد  69مفهوم به دست آمد .این مفياهیم بیيانگر
دیدگاه عمومی ميردم سياکن روسيتاهای دو بخيش جلگيه و
بنرود در رابطه با تحوالت نظيام سيکونت و ارزیيابی آنهيا از
علييل تحييول و پیامييدهای آن اسييت .بعييد از انجييام عملیييات
کدگذاری ،دوباره ،در مرحله دوم کدگذاری ،مفاهیم مشترك و
مشابه از نظر معنایی در  2مقوله طبقهبندی شدند .در جيدول
شمارهی  5مقولههای به دست آمده نشان داده شده است.

جدول  :2مقولههای عمده به دست آمده در مرحله کدگذاری محوری
مفاهیم
مقوله
ردیف
کاهش اعتمادپذیری ،مدگرایی ،کاهش همیاری ،چشم هم چشمی ،نفور فرهنگ شهری ،مهياجرت
استحاله در فرهنگ شهری
0
جوانان از روستا ،حذف آداب بومی ،نفور فرهنگ شهری ،استیالی فرهنگ شهری ،تجملگرایی
گسترش سطح کميی وکیفيی بهداشيت ،افيزایش تحصيیالت ،افيزایش سيطح آگياهی ،رواج
کال های ترویجی ،افزایش کیفیت زندگی ،ابراز رضایت از بهداشت ،بهبيود بهداشيت ،وجيود
بیمارستان ،بهداشت منازل ،دامپزشک ،فقدان سياختار بهداشيتی در گذشيته ،ابيراز رضيایت از
بهبود سرمایه انسانی
5
مسکن ،افزایش امکانات آموزشی ،افزایش امکانات بهداشتی ،سيکونت دشيوار در قيدیم ،نبيود
آگاهی بهداشتی گذشته ،ترویج بهداشت ،نبود امکانات در گذشته ،ارتقاء سطح بهداشت عمومی
ارتقاء کیفیت ساخت ،افزایش امکانات و استحکام منيازل ،رعایيت قيانون و مقيررات ،نیياز بيه
گسترش روستا و ارتقاء سطح ایمنی
مسکن مناسب ،ارتقاء کیفیت ساخت ،ایمنی مسکن ،ایمنی در سيکونت ،محيدودیت دسترسيی
9
و استحکام مسکن
گذشته ،استحکام ساخت و ساز
تفکیک محل زیست و فعالیت ،همجواری مکان زیست و فعالیت گذشته ،حذف فضای فعالیت،
تسل الگوی فضابندی زیستی
حذف فضای فعالیت ،افزایش خانوار وگسترش روستا ،گسيترش خانيهسيازی ،تیییير درالگيوی
9
مسکن
مسکن ،رشد و گسترش روستا
افزایش سطح رفاه ،افزایش سطح رفاه ،عالقه به زندگی جدید ،بهبود خدمات رفاهی ،بهبود وضيع
رفاهطلبی
2
زندگی ،تنوع نیازهای جامعه روستایی ،تقاضای کادر بهداشتی بیشتر ،اهمیت دولتی به درمان

همانگونه که در جدول  5دیده میشود در ایين مرحليه 2
مقوله استخراج شده است .در مرحله دوم کدگذاری ،به شير
هر یک از مقولهها با ارجاع به گفتههای مشارکتکننيدگان و
ارتباط بین آنها پرداختيه شيد .محقيق بيرای نوشيتن بخيش
تفسييیری و ربيي دادن مفيياهیم بييا یکييدیگر از شييیوهی
داستانگویی (بر اسا ارجاع مصاحبهها و آنچيه در مقيوالت
به دست آمده است) استفاده نموده است.
استحاله در فرهنگ شهری

بخش بنرود و جلگه شهرستان اصفهان به دلیل واقيع شيدن

در مسیر ارتباطی شیراز و یزد و همچنيین نزدیکيی بيه شيهر
اصفهان و همجواری با چند شهر دور و نزدیک و وجيود سيه
شهری که در خود این دو بخيش واقيع شيدهانيد در معيرض
دگرگونی ژرفيی قيرار گرفتيه اسيت .برخيی دگرگيونیهيای
اجتماعی و فرهنگی نیز در گذر زمان حاصل شيده اسيت ،بيه
نحوی که ،روستاها به نوعی از فرهنگ اصیل خود دور شيده،
گرایش به سمت زندگی و فرهنگ شهری پیدا نمودهاند .ایين
روستاها ،به نوعی آداب و رسوم سنتی خود را به کنار گذاشتند
و فرهنييگ شييبه شييهری و شييهری را پييذیرا شييدهانييد .ایيين
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دگرگونیهای فرهنگی از زمان اصالحات ارضی شروع شيده،
در طی دو دههی اخیر شدت یافته است.
مسلله شهرگرایی روستاها امری است که طی سيه دهيه
اخیر شدت بیشتری یافته است که این امر بر نحوه سکونت و
نوع مساکن روسيتایی تيأثیر شيگرفی گذاشيته اسيت .ميردم
بخشهای جلگه و بنرود بر این عقیده هستند کيه اسيتیالی
فرهنگ شهری بر روستاها طی چند سال اخیير باعي حيذف
بسیاری از کارکردهای روستایی و رواج جنبههایی از فرهنيگ
شهری در روستا شده است .آنها از مسائلی همچيون منسيو
شدن زبان بومی و محلی خود و رواج رسيانه هيای جمعيی از
جمله ماهواره در روستا ابراز نگرانی کرده و آن را برای آینيده
روستا و جوانان مناسب نمیدانند .یکی از مصاحبهشوندگان در
این خصوص بیان میدارد.
« ...االن فرهنگ روستایی مثل فرهنگ شهریهيا شيده
است آشپزخانه اپن ،یخچال ساید ،مبل و همه تشيریفات
شهریها را میخواند ،دیگر روستا ،شهر شده است »...

مصاحبه شونده ی دیگری کيه کشياورزی بيوده و شيیل
نیاکان خود را نیز کشاورزی بیان میکند با ابراز نگرانی بیيان
میدارد

نزدیکتر باشد به همان میزان نیيز نفيور عناصير و فرهنيگ
شهر در روستا نیز بیشتر میشود.

شکل  :1نمایی از فضای درونی یک خانه روستایی (آشپزخانه اپن و مبل)

با گذشت زمان و رواج شیوه های امروزی زندگی ،شیوه
زندگی روستاییان نیز تیییر کرد و اندك اندك خانههایشيان
با مصالح و مواد ساختمانی ميدرن سياخته شيد .خانيههيای
روستایی که زمانی نشانی از سنتهای روسيتاییان و سيبک
زندگی آنان داشت ،نه شباهتی به خانه روستاییان در گذشته
و نييه خانييه شهرنشييینان دارد .از سييوی دیگيير از دیييد
مشارکت کنندگان برخی از جنبه هيای تیییير در گيذر زميان
مثبت نبوده است و باع کياهش اعتمياد و همیياری بيین
مردم روستاها شده است.

« ....فرهنييگ روسييتایی بایييد حفييظ بشييه ،در هيير خانييه
روستایی مثل قدیم باید یک گياو باشيد ،ميرغ باشيد ،ميا
روستایی هستیم و الکی ادای شهریهيا را در ميیآوریيم
تقلید بیجهت »...

« ...قبالً در تمام خانهها باز بود من یک یياهلل ميیگفيتم
میرفتم داخل منزل کسی ،االن همه زنيگ گذاشيتهانيد
میگند در خانه را بزن تا صيدا نشينوی نيرو ،قيدیم ایين
صحبتها نبود همه به هم اعتماد داشتند »...

از سوی دیگر آنهيا ورود مياهواره و تليویزون و آنچيه در
سریالها و تلویزون پخش میشود را باع رواج آن در روستا
بیان میدارند

مصيياحبهشييونده دیگيير عييدم همیيياری گذشييته در بييین
روستاییان را نکوهش کرده و میگوید:

« ...االن هيير چیييزی در تهييران و اصييفهان مييد بشييه در
روستای ما هم مد میشيود ،تليویزون و مياهواره اینهيا را
نشان میدهند و روستایی یاد ميیگیيرد ،آشيپزخانه اپين،
حال و پذیرایی ،مبل »...

با ورود تلویزیون و رسانههای جمعی به روستاها ،زنيدگی
شهری در روستاها نیز رواج پیدا کرد ،به گونهای که در موارد
بسیاری روستاها به دنبالهروی از شهرها پرداختنيد .در نتیجيه
نييوعی یکسييان سييازی سييبک زنييدگی روستانشييینان بييا
شهرنشینها یا همان شهری شدن روستا ایجياد شيد .اکنيون
بیشتر ابزارهای مورد استفاده در شهرها در روستاها نیيز رایيج
است .البته تأثیرپذیری روستا از شهر همواره تابع بعد مسيافت
میان ایين دو بيوده اسيت .یعنيی هرچيه روسيتایی بيه شيهر

« ....مردم قدیم رحم داشتند ،به هم کمک میکردند حتی
در ساخت خانهها کسی کارگر نمیگرفت همه با هم خانه
کسی را درست ميیکردنيد االن کسيی بيه کسيی رحيم
نمیکند »...

این ميوارد در کنيار چشيم هيم چشيمی در بيین جامعيه
روستایی باع شده است تا بسيیاری از جنبيههيای فرهنيگ
بومی و محلی تحت الشعاع قيرار بگیيرد یکيی از روسيتاییان
بیان میدارد:
« ...االن سطح توقع باال رفته ،مين تليویزون  09دارم آن
یکی  06دارد من میروم  51میخرم ،آن پرایيد دارد مين
میروم پژو میخرم ،اینها خیلی بد شده »...

در نتیجه این شرای ميردم روسيتاهای ميورد مطالعيه از

قاسمی سیانی و همکاران :تبیین تحوالت ساختاری  -کارکردی سکونت و مسکن روستایی مطالعه موردی...
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تیییرات ناشی از شهرگرایی احسيا خيوبی نداشيته و آن را
میایر با فرهنگ روستایی خود قلمداد مینمودند.

بخاری گازی ،االن آّبگرمکن هست دیگر نبایيد بيرویم آب
حوض بشکنیم و دسيت و صيورت خيود را بشيوریم ،االن
نسبت به قدیم بهشت است روستا آباد شده است »...

یکی از مواردی که در روستاها تقویت شيده اسيت سيرمایه
انسانی می باشد ،دگرگونی اجتماعی  -فرهنگيی ر داده در
ساختارها و کارکردهای روستاهای مورد مطالعيه بيه طيرق
مختلف باع افزایش سيرمایه انسيانی در بيین روسيتاییان
شده است .در زمان انقيالب اسيالمی بيا افيزایش خيدمات
رفاهی در روستاها وضعیت بهداشيت و آميوزش بيه مراتيب
تقویت شده و اقدامات جهادسازندگی در قاليب ایجياد خانيه
بهداشت و مراکز آموزشی بر گسترش سطح کميی و کیفيی
بهداشت و افزایش تحصیالت تأثیر به سزای داشيته اسيت.
مشارکت کنندگان از این اقدامات به دیده ی مثبت مینگرند
و نقش آنها را در کیفیت زندگی خود به سزا و مؤثر قلميداد
می نمایند .یکی از مشارکت کنندگان در خصيوص بهداشيت
بیان میدارد:

گسترش روستا و ارتقاء سطح ایمنی و استحکام مسکن

و در بح استحکام خانهها و اسيتفاده از مصيالح بيادوام
بسیاری از مصاحبهشوندگان تأکید مؤکد داشتند:

« ...قدیم که بهداشت نبود یک مریضخانه در هرند بيود
و از جمبزه تا ابوالخیر و قلعهباال و گیشی همه ميیرفتنيد
هرند  ....االن دیگر در هر روسيتا یيک خانيه بهداشيت و
بهیار است »...

« ...خانههای قدیم خشت و گل بيود ،وسي خانيه آتيش
میگذاشتند تا گيرم شيود ،االن دیگير بيا آجير و سيیمان
میسازند و همه امکانات موجود اسيت ،خانيههيا محکيم
است »...

در مورد آموزش یکی دیگر از مصاحبهشوندگان میگوید:

« ...االن خانهها خیلی بيا قيدیم تفياوت کيرده ،سينگ و
سیمان و اسکلتبندی دارد »...

بهبود سرمایه انسانی

« ...قدیم مدرسه نبود ،معلم نبود ،کتاب و دفتير نداشيتیم،
کاغذ نبود این روستاها هيی کيدام تجهیيزات نداشيتند...
قبالً یيک ميال بيود کيه در خانيه خيودش بيه ميا در
میداد ......اما االن دیگر مدرسه است ،قليم و دفتير زیياد
است معلم خوب است اینها همه بيه تحصيیل بچيههيای
امروزی کمک کرده است »...

ساکنان بخشهای بنرود و جلگيه بيا توجيه بيه تميامی
تحييوالت و محييدودیتهييای اقتصييادی و موانييع ،رویکييرد و
ارزیابی مثبتی از وضع کنونی خود نسبت به گذشته دارند آنها
زندگی در دوران کنونی را نسبت به گذشته بسيیار بهتير و بيا
رفاه بیشتر تلقی نموده و شيرای کنيونی را شيرایطی ایيدهآل
برای زندگی قلمداد مینمایند .در این بياره یکيی از سياکنان
میگوید
« ...نباید ناشکری کرد ،االن شکر خدا زندگی آسيان شيده
است ،برق ،گاز ،تلفن و آب لولهکشی زندگی را راحت کرده
دیگر از هیزم و آتش خبری نیست ،االن وضع خیليی فيرق
کرده قدیم کرسی بود و آتش ،سردرد بود و سرما ،اميا االن

از دید مصاحبهشوندگان مهمترین تحول در بخيش سيکونت،
ایمنی حاصل شده و در بخش مسيکن ،اسيتحکام آن بسيیار
قابل توجه بود .آنها تحوالت ر داده را به دید مثبت ارزیيابی
مینمودند و استفاده از مصالح بيادوام و مناسيب را در محيی
درونی و بیرونی مسکن الزم و ضروری میدانستند.
مصاحبه شوندهای خانههای فعلی را با خانيههيای قيدیم
مقایسه کرده و از کا نشینی در دوران حاضر نام میبرد:
« ...خانههای قدیمی دو اتاق مطبخی تودرتو داشت تاریيک
بود با گل بود هیيزم و آتيش بيرای گيرم کيردن بيود االن
خانهها نسبت به قبل ،کا نشینی به حساب میآید »...

بر اثر استحکام محدود خانيههيای قيدیمی و اسيتفاده از
چوب و مصالح بیکیفیت بسیاری از روستاییان خانههای خود
را در چندین مرحله تعيویض و جابجيا کيردهانيد ایين امير در
مشاهده میدانی در سه حلقه در برخی روستاها مشياهده شيد.
حلقه اول که قلعيه اولیيه در هميه روسيتاها بيود .حلقيه دوم
خانههای قدیمی و خشت و گل اطراف قلعه و در حلقيه سيوم
خانههای اجری و سیمانی با اسکلتبندی فوالدی و آهنيی و
تزئینات سنگ به چشم میخورد یکی از مصاحبهشيوندگان در
این خصوص بیان میدارد:
« ...من دو بار خانه عوض کردهام خانه اولم با خشت و گل
بود موریانه همه جای خانه را خورد بعيد وقتيی چیيزی ميد
میشود همه استفاده میکنند خانه دوم را با سیمان و آهين
ساختم دیگر موریانه نمیخورد .االن مد آجر و سیمان است
آن زمان مد خشت و گل بود »...

و مصاحبهشونده دیگر در این خصوص میگوید:

11

نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال سوم ،شماره ( 6سری جدید) ،پیاپی  ،01تابستان 0931

« ...روز به روز امکانت بیشتری مد میشود ،این امکانيات
جدید خانهها را مستحکم و به روز میکند سنگ ،سيیمان
درب ضد سرقت قدیم اینها نبود »...

برخی نیز این مسيلله را ناشيی از نظيارتهيای دقیيق و
قانونی دهیاری و بخشداری عنوان نموده و بیان مینمایند که
در زمان حاضر بهدلیل همین نظارتها ،خانهها اصولی ساخته
میشود ،در قدیم که نظارت نبود هر کسيی سيلیقهای عميل
مینمود
« ...االن نکات ایمنی در ساختمان خیلی رعایت میشيود
دهیيياری و بخشييداری هييم نظييارت مييیکننييد یعنييی وام
میدهند و نظارت میکنند »...
« ...بنیاد مسکن وام ساخت میدهد بر مرحله بيه مرحليه
ساخت خانه طبق قانون و مقررات نظارت میکند »...

« ...خب قبالً هر خانه یکی دو تا اتاق داشت ،یيک آغيل
داشت ،انبار داشت ،االن اتاقهای خانهها زیاد شده اميا از
آغل و انبار خبيری نیسيت  ....در خانيه قبليی مين آغيل
داشتم 51 ،گوسفند داشتم ،خب کنار خانه برای نگهداری
گوسفندان آغل ساخته بودم »...

همجواری محل زیست و فعالیت ضمن احسا امنیت
روانی بخاطر نگهداری گاو و گوسفند از نظر درآمدی نیز به
اقتصاد خانوار کمک می کيرد اميا در طيی سيالیان گذشيته
بخاطر خشکسالی و کمبيود مراتيع و علوفيه از یيک سيو و
مسائل بهداشتی و قانونی در نگهداری طیور از سوی دیگير
باع حذف این فعالیت اقتصادی از مکان زیست روستاییان
شده است.
« ...االن بهداشت دیگر نمیگذارد در کنار خانه گاو نگه داریم »...

از سوی دیگر در برخی موارد نیز همسایههيا از بهداشيت
مرغ و گاو در کنار خانه احسا نارضایتی نموده و این امر بر
فروش اجباری برخی از روستایی تأثیر داشته است:

شکل  :2نمایی از دو واحد مسکونی همجوار (استحکام خانههای
زمان حاضر و مصالح مقاوم)
تسلط الگوی فضابندی زیستی مسکن

در منطقه ی مورد مطالعه به دالیيل مختليف اقتصياد ميردم
ساکن تحت الشعاع قيرار گرفتيه اسيت ایين عواميل باعي
محدودیت هایی در درآمد و اقتصاد روسيتاییان شيده اسيت.
بطوریکه محدودیت های مذکور بر فضابندی محيل زنيدگی
آنها تأثیر مستقیم گذاشته و فضای زیست و فعالیت را از هم
جدا کيرده و در بسيیاری از ميوارد فضيای فعيالیتی کيه در
گذشته همجوار فضيای زیسيت آنهيا بيود در دوران کنيونی
حذف شده اسيت .مصياحبه شيوندگان از زنيدگی گذشيته و
همجواری فضای کسب و کار اقتصادی و معیشتی در کنيار
فضای سکونتی احسيا رضيایت بیشيتری داشيته و آن را
کمک هزینه ز نيدگی و دسترسيی بهتير بيه ميواد غيذایی و
معیشت می دانستند که این امر تحت الشعاع مسائل اجتماعی
و فرهنگی از یکسو و از سيوی دیگير تحيت تيأثیر مسيائل
اکولوژیک توان خود را از دسيت داده و بصيورتی از زنيدگی
روستاییان منفک شده است روستاییان مورد مصياحبه بیيان
میداشتند که:

« ...االن ميين مييیخييوام گيياو و مييرغ داشييته باشييم امييا
نمیگذارند ،من چند مرغ دارم هر روز همسایه ما میآیيد
میگوید در خانه ما را کثیف کردند اینها را نگيذار بیایینيد
بیرون  ....خب من هم چارهای ندارم آنها را میفروشم تيا
از حرف و حدی مردم راحت شوم هر چند ته دلم دوست
دارم که داشته باشم »...
رفاهطلبی

تمامی تحوالت ر داده در جامعه روستایی مورد مطالعيه بيه
نوعی آنها را به یک رفياهنسيبی رسيانیده اسيت کيه از نظير
مشارکتکنندگان این رفاه نسبی در برخی ميوارد مثبيت و در
برخی موارد که به اقتصاد و معیشت آنها ميرتب بيود ،منفيی
تلقی ميیشيود .رفياه جامعيه روسيتایی در زنيدگی روزميره و
استفاده از امکانات مدرن و بيه روز اجتنيابناپيذیر اسيت اميا
رسیدن به این رفاه نباید زندگی آنهيا را از حاليت روسيتایی و
حتی حذف برخی جنبههای زندگی همانند اقتصادی معیشيتی
یا اقتصاد خرد خانگی محروم کند .آنان زندگی خود را جدایی
از اقتصاد خرد نمیدانند هر چنيد رفياه الزميه زنيدگی دوران
کنونی است.
جنبييههييای مثبييت رفيياه زنييدگی روسييتایی در آمييوزش و
بهداشت ،در دیدگاه مشارکتکنندگان بیان میشد
« ...االن وجييود امکانييات آموزشييی در روسييتاها نعمييت و
برکت است همه دیگر به مدرسه دسترسی دارند »...

قاسمی سیانی و همکاران :تبیین تحوالت ساختاری  -کارکردی سکونت و مسکن روستایی مطالعه موردی...
« ...االن اینجا شهر شده است .همه روستاها شهر شدهانيد.
همه امکانات مدرسه ،خانه بهداشت همه چیز دارند »...
« ...تحوالت کنونی مسکن به سالمتی مردم خیلی کمک
کرده ،قبالً وبا بود ،اوریون بود ،سالک بود ،االن بيه ميدد
همین بهداشت سالمتی زیاد شده »...
و یا در نوع سکونت و امکانات مسکن ،رفاه خيود را بیيان

میداشتند:
« ...خانههای قدیمی دو اتاق مطبخی تودرتو داشت تاریيک
بود با گل بود هیيزم و آتيش بيرای گيرم کيردن بيود االن
خانهها نسبت به قبل ،کا نشینی به حساب میآید »...
« ...قبالً همه برادر و خواهرها حتی بعد ازدواج در خانه با
پدر و مادرشان بودنيد االن بچيه تيا خانيه نداشيته باشيد
ازدواج نمیکند » ...
« ...زمان امروزی دیگر بخاری و گاز است نیياز بيه تنيور
داخل اتاق نیست ،چراغ نفتی نیاز نیست»...

و در نييوع خييوراك و تنييوع نیازهييای روسييتاییان و تنييوع
امکانات فعلی همانند:
« ...دوران ما یک غذایی بود بنام آبگرميی ،روغين بيود و
آب و شوید ،درست میکردن بیست نفر میخيوردیم آالن
چی یکی ماکارونی میخواهد یکی سوسیس ،بچيههيا و
دوره عوض شده است »...
« ...بچههای امروزی خیلی به زندگی سخت گذشته
عييادت ندارنييد ،امييروز آسييایش مييیخواهنييد ،امکانييات
میخواهند »...
تحوالت سکونت و تغییر در شیوه سکونت

با توجه به توضیحهای ارائه شده برای هر یيک از مقوليههيا،
مفهوم عمده «تیییر در شیوه سيکونت» مفهيومی اسيت کيه
پاسخی مناسب را در برابر تحيول سيکونتگاههيای روسيتایی
بخصوص در بخش سکونت روستایی و مسکن ارائه میدهد.
جدول  :3مقولههای عمده و مقوله هستهای بخش سکونت
مقوله
استحاله در فرهنگ شهری
بهبود سرمایه انسانی
ارتقای سطح ایمنی و استحکام مسکن
تسل الگوی فضابندی زیستی مسکن
رفاهطلبی

مقولهی هستهای
تیییر در شیوه
سکونت
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براسا مقوله های هسته ای مردم ساکن در دو بخيش
جلگه و بن رود پیامد تحوالت به وجود آميده در مسياکن را
به مثابه «تیییر در شیوه سکونت» ارزیابی می نماینيد .هير
چند این تیییر به کاهش منيابع تولیيدی و اقتصيادی آنهيا
انجامیييده اسييت .ضييمن آنکييه مييردم روسييتایی از نييابودی
فرهنگ روستایی و شبه شيهری شيدن آن نگيران بيوده و
زبان و فرهنگ بومی و روستایی خيود را اهمیيت داده و از
آینييده آن ابييراز نيياراحتی و ناامیييدی مييی نماینييد .مقولييه
هسييته ای فييوق بييه وضييو بیييانگر آن اسييت کييه مييردم
سکونتگاه های روستایی بخش جلگه و بن رود با رویکيردی
مثبت به تیییرات ایجاد شده می نگرنيد و درك پیاميد ایين
تیییرات را بيه مثابيه تیییير سيبک زنيدگی و تیییير شيیوه
سکونت خود تلقی می نمایند که این امر ناشی از شيرای و
بسترهایی در گذر زمان و در نتیجه معادالت و فرایندهایی
خاص حاصل شده است .این تیییير در نيوع خيود نتيایج و
پیامدهایی برای زندگی آنها داشته است که این پیامدها در
دو دسته کلی مثبت و منفی خالصه می شوند.
تحوالت منفی این مسلله در محدودیت اقتصيادی پيیش
آمده در اقتصاد خرد روستایی و حذف برخی فضاهای فعالیتی
که از واحد سکونتی و از درون روستا نمایان اسيت .هير چنيد
این حذف و محدودیت از دو جنبه اکولوژیک و ميدرنگرایيی
مورد بح قرار میگیرد .جنبههيای اکولوژیيک بيه دلیيل آن
است که در بسیار موارد با کاهش علوفيه یيا کياهش دانيه و
کشت توان نگهداری دام و طیور از چرخيه اقتصياد روسيتایی
خارج شده است و از سوی دیگر ورود بهداشت و آموزشهای
ترویجی بهداشتی و ممانعت از نگهداری آنها در داخل فضای
روستا و از داخل حریم مسکونی باع حذف این نوع اقتصياد
روستایی شده است.
جنبهی مثبت تیییرات کالبدی را میتوان در مقوليههيای
ایمنی و استحکام و رفاه و آسایشی مشاهده نمود .بهرهگیيری
از مصييالح مرغييوب ،وسييایل مييدرن و تجهیييزات ایمنييی و
بهداشتی در مسکن نسبت به گذشته سطح ایمنی آن را ارتقيا
داده است.
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نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال سوم ،شماره ( 6سری جدید) ،پیاپی  ،01تابستان 0931

استحاله در
فرهنگ شهری
بهبود سرمایه

ارتقای سطح ایمنی و

تسلط الگوی فضابندی

انسانی

استحکام مسکن و بافت

زیستی مسکن

رفاه طلبی

تغییر در شیوه
سکونت

شکل  :3مدل زمینهای بازسازی معنایی سکونت در منطقهی مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیری
امروزه روستاها بهعنوان نظيامی مکيانی – فضيایی پیوسيته در
حال تیییر و تحول میباشند .این تیییرات تحت تأثیر نیروهيا و
روندهای بیرونی و همچنین نیروها و رونيدهای درونيی ناشيی
مييیشييوند .موضييوع کلييی ایيين پييژوهش بررسييی تحييوالت
سييکونتگاهييای روسييتایی بخييش بيينرود و جلگييه شهرسييتان
اصفهان و شناسایی مفهوم بازساخت مفهوم سيکونت روسيتایی
از نظر مردم ساکن سکونتگاهها است .روستاهای این دو بخش،
تحت تأثیر تیییرات اجتماعی -اقتصيادی و فرهنگيی ،از لحياظ
زیستی و ترکیببندی فضایی دچار دگرگيونیهيای فزاینيدهای
شدهاند .در این میان ،تأثیرات متقابل فضایی و رواب عملکردی
بین شهرها با روستاها نیز به مرور منجر به تیییرات مختليف در
عرصههای گوناگون آنهيا شيده اسيت؛ از جمليه ایين تیییيرات
ساختار جمعیتيی (مهياجرت روسيتا-شيهری ،تخلیيه جمعیتيی
روستاها و  )....و تیییرات ساختار کارکردی و اقتصادی (متزليزل
شدن اسا و بنیاد تولید کشياورزی و گسيترش فعالیيتهيای
حاشیهای و غیر تولیدی و  )....است .حيال آنکيه ميردم سياکن
نواحی روستایی چيه درك و تفسيیری از تیییيرات ایجياد شيده
دارند و پیاميدهای آن را در چيه حيوزههيایی درك نميودهانيد،
نیازمند پژوهشی بود که شيناخت مسيلله را بير اسيا فهيم و
درك روستاییان جستجوی نماید .در این راستا ،پژوهش حاضير
با هدف بررسی و تبیین تحيوالت فيوق بيا روش کیفيی عليل
تحييوالت را از مشييارکتکننييدگان مييورد پرسييش قييرار داد،
مصاحبهها تحلیل گردید و مفياهیم و مقيوالت بيه دسيت آميد
آنچه در انتزاعیتيرین مقوليه بیيان شيد تیییير شيیوه سيکونت
روستاییان بود .این تیییر در اثر شرایطی چند همچيون شيرای

علی ،زمینهای و مداخليهگير ر داده اسيت .ميدل زیير بیيانگر
نحوهی ارتباط این شرای در ایجاد تحول به دست آمده و بیان
پیامد این تحوالت است.
براسا مدل نهایی مقاله ،شرای تیییر در شیوه سکونت
مردم منطقه در سه دسته طبقهبنيدی شيده اسيت .ایين سيه
دسته بر اسا مدل نظریه مبنایی عبارتنيد از شيرای عليی،
شرای زمینهای و شرای مداخلهگر .در این پيژوهش شيرای
علی عبارتند از تأثیرپذیری از جامعه شهری ،تمایل به شهری
شدن ،رفاهطلبی ،رعایيت قيوانین و مقيررات سياخت و سياز،
محدودیت اقتصادی و فضابندی زیسيتی سيکونت بيه دسيت
آمده و شرای مداخلهگر در روستاها عبارتند از سرمایه انسانی،
سييرمایه اقتصييادی ،سييرمایه اجتميياعی و سييرمایه فرهنگييی
میباشد .تمامی این شرای در یيک بسيتری بيه نيام بخيش
روستاهای بخش بنرود و جلگه شهرستان اصفهان و با توجه
به موقعیت جیرافیایی و دوره زمانی ورود هر یيک از شيرای
علی متقاوت از دیگری اثرگذار بوده است .بنابراین هر یک از
روستاها و در هير یيک از خانوارهيای روسيتایی یکيی از دو
استراتژی انفعيالی یيا واکنشيی را در برابير تحيوالت ميذکور
پذیرفتهاند ،بطوریکه بسیاری از خانوارهای روسيتایی در برابير
تحوالت و نوآوریهای به وجود آمده منفعل بوده و به نيوعی
با پذیرش شرای  ،خود را مطابق زمان نمودهاند ولی در برخی
خانوارهای روستایی نیز استراتژی واکنشيی را برگزیيده و بيه
علل مختلف در برابر ایين شيرای مقاوميت کيرده و هماننيد
گذشته به صورت سنتی روزگار میگذراننيد و حتيی از وقيوع
شرای ابراز نگرانی کرده و آن را برای آینيده روسيتا مناسيب
توصیف نمیکنند .در نهایت پیامد شرای به وجود آمده بيرای

قاسمی سیانی و همکاران :تبیین تحوالت ساختاری  -کارکردی سکونت و مسکن روستایی مطالعه موردی...
خانوارهای روستایی به صورت تیییير سيبک زنيدگی ،پدیيدار
شدن روحیهی رفاهطلبی ،تضعیف اقتصياد خيرد ،اسيتحکام و
ایمنييی ،گسييترش خييانواده هسييتهای ،تأثیرپييذیری از جامعييه
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شهری ،چالش فرهنگی و زبانی ،افزایش امکانيات و خيدمات
بهداشتی مشاهده شده است.

شرایط علی:
تأثیرپذیری از جامعه شهری
تمایل به شهری شدن روستا نشینی شهری
ارتقای رفاه  ،رعایت قوانین و مقررات ساخت و ساز،
محدودیت اقتصادی و فضابندی زیستی سکونت

شرایط مداخلهگر:
سرمایه انسانی
سرمایه اقتصادی
سرمایه اجتماعی
سرمایه فرهنگی

پدیده:
تغییر در شیوه سکونت

شرایط زمینهای:
موقعیت جیرافیایی

انفعالی //واکنشی

استراتژی:

پیامدها:
تیییر سبک زندگی ،پدیدار شدن روحیهی رفاهطلبی ،تضعیف
اقتصاد خرد ،استحکام و ایمنی ،گسترش خانواده هستهای،
تأثیرپذیری از جامعه شهری ،چالش تحول فرهنگی و زبانی،
افزایش امکانات و خدمات بهداشتی ،تسهیل

شکل  :4مدل نهایی زمینهای درك پیامدهای تحوالت سکونتگاهی به مثابه تیییر شیوه سکونت

ظهور فرهنگ رفاهطلبی در کنار تجملگرایيی در روسيتاها
مصداق بارز تحول در شيیوه سيکونت در کنيار حيذف فضيای
فعالیت در کنار فضای سکونت یاد ميیشيود .کالبيدهای ایجياد
شده در روستاها با آنچه در مفهوم کلمه روستا شناخته میشيود
همخييوانی نداشييته و تیییرکالبييدی -فضييایی سييازمان فضييایی
روستاها به شیوههای نوین و شهری با رواج میازهها ،مکانهای
بازی رایانهای ،اغذیهفروشیها و رسيتورانهيای کنيار جيادهای
شکل نوینی از اجتماعات بدون هویت را پدیدار نموده و روز بيه
روز نیز در حال گسترش است .از سوی دیگير ظهيور فرهنيگ
خانه به دوشی به شیوه زنيدگی جدیيد ناشيی از تیییير کيارکرد
روستایی به سمت شيهرها ،نيوعی از جریيان فضيایی تحيرك

روستا ،شهری را ایجاد نموده است که ضمن داشتن آسیبهای
اجتماعی و روانی ،پسندیده روستاییان نیز نبوده است.
توسعه کالبدی نواحی روستایی از طریق احداث مساکن،
جادهها ،کاربری های خدماتی ،تعمیرگاه ها موجيب گسيترش
پدیده های انسان ساخت و بعضاً شهری در فضای روسيتایی
شده ،این توسعه بسته به شرای  ،یا از راه تیییر اجتمياعی و
اقتصادی روستاها ایجاد می شيود و یيا اینکيه از راه عواميل
بیرونی تحمیل می شود و نظام زیست محیطی ،فعالیتهای
کشيياورزی ،کيياربردی اراضييی را تخریييب مييی نمایييد .ایيين
گسترش به چندین صورت در اراضی روستایی یيا پیراميون
ر داده است:

نشریه علمی – پژوهشی برنامهریزی توسعه کالبدی ،سال سوم ،شماره ( 6سری جدید) ،پیاپی  ،01تابستان 0931
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 نخسييت ،تجيياوز شييهر بييه اراضييی کشيياورزی فضييای
روستایی ،همانند آنچه که با گسترش شهر ورزنه و اژیيه
در اراضييی کشيياورزی پیرامييون ر داده اسييت .ایيين
گسييترش ،ناشييی از رشييد جمعیييت شييهر ورزنييه و
گرایشهای اجتماعی به سيمت خانوارهيای کيوچکتر و
اولویت سکونتی با خانههای هستهای ر داده است .این
پدیده در ادبیات نظری با عنوان خزش شهری 0معرفيی
میشود .بسیاری از مزارع و روستاهای اطراف شهر اژیيه
و ورزنه طی همین فرایند در شهر ادغام شدهاند.
 دوم ،افزایش جمعیيت در نيواحی روسيتایی و تقاضيا
برای توسعه در درون و پیرامون روسيتاها اسيت کيه
این موضوع نیز بر اثر رسوم اجتماعی (وجود مسيکن
شييرط ازدواج) روسييتاها ،باعي گسييترش روسييتا در
زمینهای کشاورزی شده است.
 سوم ،ویژگیهای اجتماعی و اقتصای متییير نيواحی
روستایی باع تقاضا برای توسعه و ایجاد زیربناهایی
همچون جادههای جدید ،پارك ،سياختمان دهیياری،
بسیج و اماکن خریداری شده اسيت کيه ایين ميوارد
منجر به افزایش ساخت و سازه افزایش رفت و آميد،
جابجييایی مراکييز صيينعتی و نييواحی گردشييگری در
منطقه شده است.
بررسی نتایج ایين پيژوهش در بررسيی عواميل اثرگيذاری
برتیییرات بعد کالبدی سکونت بخصوص در اسيتفاده از وسيایل
1
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