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 چکیده 
های توانند سکونتگاهایدة اصلی در مقالة حاضر این است که روستا و شهرهای کنونی نمی

مناسبی برای زندگی با کيفيت فراهم کنند؛ بنابراین، باید به دنبال الگوی جدیدی از سکونتگاه بود 
های جامعة نوین، زمينة توسعة پایدار و کاهش ازگاری الزم با نيازها و خواستهبر داشتن ستا عالوه

های شهری و روستایی کنونی را فراهم نماید. این مقاله از نظر روش، نبود تعادل در سکونتگاه
نظری و تجربی مسئله با اتکاء به اسناد نظری و آماری و تحليل کيفی  -مبتنی بر تحليل مفهومی

وضع موجود و آرمانگرا از وضع مطلوب سکونتگاه در ایران است. پایة نظری تحقيق  گرا ازواقع
سالة محقق در زمينة مطالعات و تحقيقات نظری و عملی، در عرصة  شهرها و   22را تجربة 

اکولوژیک به مسائل -گيری این ایده رویکرد اجتماعیحال، در شکلدهد. بااینروستاها تشکيل می
های توسعة پایدار نقش مؤثری داشته است. تحليل مسئلة سکونت شهری و روشجامعه و دیدگاه 

مدرن، الگوی سکونت دهد که در گذار از جامعة سنتی به مدرن یا شبهو روستایی نشان می
های اجتماعی و اقتصادی سازگار کند. این نتوانسته است خود را با الگوی زندگی جدید و خواسته

ی درحال دگرگونی جامعه و الگوی سکونت، ابتدا خود را در مهاجرت فقدان تطابق بين نيازها
دهد. رویه و شتابان روستایی به شهری و سپس در بروز مسائل و مشکالت شهری نشان میبی

یافتة اصلی تحقيق این است که برای حل مسائل و مشکالت جوامع شهری و روستایی که گاه  
دیگر، در ارتباط با عبارتحل و الگویی جایگزین بود. بهل راهرسد، باید به دنبانظر مینشدنی بهحل

یافتن به معيارهای مناسب زندگی با کيفيت، باید پایان یافتن الگوی مناسب سکونتگاه برای دست
انگاری شهر یا روستا و شهر و روستا را اعالم کنيم و به دنبال شکل سومی از سکونت دوگانه

ریزی روستایی و شهری فراتر رفت و در لبی مرسوم در ارتباط با برنامههای قاباشيم؛ باید از نگرش
های مرسوم را به چالش کشيد. نتيجه ها و روشریزی، دیدگاهسازی، دانش برنامهراستای بومی
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گوی نياز امروز و فردای جامعه باشد، نه شهر و نه روستا اینکه الگوی مناسب سکونت که پاسخ
سکونتگاه است که بار اجتماعی و کيفيت زندگی در آن، محيطی  است؛ بلکه شکل سومی از

 .کندبخش برای ساکنان خود فراهم میپذیر و رضایتزیست
 .ستاک، سکونتگاه نوع سومالگوی سکونتگاه، شهر، روستا، رُ: هاکلیدواژه

 . مقدمه1

هبای  زمبان شهرنشينی و روستانشينی در ایران دو شکل غالبب سبکونت در دوران اخيبر و در  بول     

اند و به شکل مناسبی ببا شبيوة   های انسانی به مرور، تکامل یافته والنی تاریخ کشور هستند. این سکونتگاه

ای کبه الگبوی   گونبه یابنبد؛ ببه  های محيطی و اجتماعی جوامع سازگاری مبی زندگی، نيازها و محدودیت

کبه جامعبه و   وران اخير، همچنبان گيرند. در دسکونتگاه و سبک مسکن جزئی از فرهنگ جامعه را دربرمی

-یابد و یکی از مهمگيرند، سبک سکونت و الگوی زیست نيز تغيير میفرهنگ در مسير دگرگونی قرار می

ترین این تغييرات نبود سازگاری کامل بين شيوة زندگی و سکونتگاه است. گذار از جامعة سنتی به جامعبة  

-نت نتواند خود را با الگوی زندگی جدیبد و خواسبته  مدرن باعث شده است که الگوی سکومدرن یا شبه

های اجتماعی و اقتصادی سازگار کند. این نبود تطابق بين نيازهای درحال دگرگونی جامعبه و سبکونتگاه،   

رویه و شتابان روستایی به شهری و سپس در بروز مسائل و مشکالت شهری ابتدا خود را در مهاجرت بی

یافتن در  ی چندین دهه نتوانسته است به تعادل برسد و هر روز بر د ادامهدهد؛ روندی که باوجونشان می

توان به عدم انطباق الگوی زنبدگی و نيباز اجتمباعی ببا     ابعاد آن افزوده شده است. این روند معيوب را می

الگوهای سکونت موجود و عدم توانایی سبک زندگی شهری و روستایی کنونی با خواست و نياز جامعبة  

تواننبد سبکونتگاهی   تر، معتقدیم که روستاها و شهرهای کنونی نمبی تحول دانست. به بيانی روشن درحال

ببر داشبتن   مناسب برای زندگی باکيفيت فراهم کنند و باید به دنبال الگویی جدید از سکونتگاه بود تا عالوه

های نبود تعادل در سکونتگاههای جامعة نوین، زمينة توسعة پایدار و کاهش سازگاری الزم با نياز و خواسته

 شهری و روستایی کنونی را فراهم کند.

ایدة اصلی در پژوهش حاضر ایبن اسبت کبه ببرای حبل مسبائل و مشبکالت جوامبع شبهری و          

رسند، باید به دنبال راه حل جدیدی باشيم. راه حلی کبه الزامباد در   نظر مینشدنی بهروستایی که گاه حل

-عببارت آن را جستجو کرد؛ بلکه باید به دنبال الگویی جایگزین ببود. ببه  روستا و شهرهای کنونی نباید 



 9                            ...الگوی سکونتگاه نوع سوم راهکاری برای رسيدن به             سال اول                 

یبابی ببه معيارهبای مناسبب زنبدگی ببا       دیگر، در ارتباط با یافتن الگوی مناسب سکونتگاه برای دسبت 

انگاری شهر یا روستا و شهر و روستا را اعالم کنيم و به دنبال شکل سبومی از  کيفيت، باید پایان دوگانه

پذیر برای جامعه، درخور سبط  توسبعه و کيفيبت زنبدگی آن     شيم که بتواند محيطی زیستسکونت با

 فراهم کند.

ریبزان و  گبذرد، معمبوالد برنامبه   ریبزی ببرای توسبعة کشبور مبی      ی چندین دهه که از عمر برنامه

 گيران، به تناوب، بر توسعة روستایی یا شهری و یا در بعد اقتصبادی ببر توسبعة کشباورزی یبا     تصميم

ای بوده است که اغلب، ایبن دو رویکبرد را در براببر هبم قبرار      گونهاند. این تأکيد بهصنعتی تأکيد کرده

هبای  اند که شاید این به صورت بازخوردی از تقابل جوامع سنتی و مدرن تعبيبر شبود. در دهبه   دادهمی

شبدن  ی ببا مطبر   اخير تا حدود زیادی در بعد اقتصادی، رویکرد دوگانة توسعة کشباورزی یبا صبنعت   

رنبگ شبده اسبت و اکنبون     شدن اقتصباد، کبم  های دیگری همچون توسعة گردشگری و جهانیگزینه

الگوهای جایگزین متعددی در زمينة توسعة اقتصادی مطر  است. در حبوزة الگبوی سبکونت، گباهی     

الگبو نيبز    که مرزهای تمایز ميبان ایبن دو  همچنان تمرکز بر الگوی دوگانة شهر یا روستا است؛ درحالی

-دادههبای نسببت  بسياری از ویژگی ،در شرایط کنونیرنگ شده است یا ازبين رفته است. به شدت کم

کبه در  همچنبان  .ازدست داده باشند     شده به جوامع شهری و روستایی ممکن است مصداق خود را 

هبای  ویژگبی در مبورد سبایر    تا حدود زیادی این تمایز کباهش یافتبه اسبت،   مورد جمعيت و اشتغال 

جامعبة  روسبتایی و   ةاجتماعی همچون تجانس، تحرک اجتماعی و روابط متقابل، تمایزات ببين جامعب  

. روسبتاها در  انبد ر شبده تب شهرنشبينی و فرهنبگ شبهری کم    ةرویب دليل نفوذ و گسترش بیه شهری ب

-مانبده  کمتر از هميشه روسبتا بباقی   ،توسعهیافته و حتی بسياری از کشورهای درحالکشورهای توسعه

در مقایسبه ببا نقباط شبهری درحبال کباهش       از امکانات و خدمات  هانبود برخورداریاند. کمبودها و 

( از پایبان  1377کبه ببرژه و رویبه       بوری هبب  ؛شوداست و رفتار و روحيات روستایيان نيز شهری می

سبتایيان نسببت   دهد کبه رو ( نشان می1311گویند. شاپویی  انگاری بين شهر و روستا سخن میدوگانه

ایبن مسبئله    (.17: 1979نيستند  به نقل از شاریه،  رشدکمو مانده عقب چنانآن ،به همتایان شهری خود

رسانی به روستاها و برخبورداری  خدمات ةهای اخير با توسعدر سال، به ویژه در مورد روستاهای ایران

از کشبورهای جهبان سبوم نيبز      امکانات و خبدمات رفباهی و بسبياری دیگبر    بيشتر نقاط روستایی از 
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( دوگانگی بين شهر با حومة شهر، شهر با روستا و انسان ببا  بيعبت   21: 1911پور  جمعه مصداق دارد

کبه  انبداز اسبت. درصبورتی   شدن هستند؛ اما این دوگانگی در ذهبن بسبياری  نبين   رنگدرحال کم

 بيعبت ترسبيم کننبد،     درخواست شود مرزهایی مشخص بين شهر و روستا یا بين انسبان و جهبان  

 (.6: 1911شود  بون، مشکل این مفاهيم روشن می

کم در مورد کشور خودمبان از پایبان   رسد که اکنون باید یک گام جلوتر برویم و دستنظر میبه

ریبزان  گيران و برنامبه گذاران، تصميمدیگر، سياستعبارتروستا و زندگی روستایی سخن بگویيم. به

سبت به جامعة روستایی و داشتن ذهنيت سنتی ببه آن، ببازنگری کننبد؛ زیبرا،     باید در نگرش خود ن

باوجود افزایش زیادِ سط  برخورداری روستاها از امکانات و خدمات و کاهش قابل توجه نبابرابری  

 بين شهرنشينان و روستانشينان از نظر دسترسی به این امکانات و خدمات:

 دن روستاها از سکنه ببا شبدت روز افبزون ادامبه     شرویة روستا به شهر و خالیمهاجرت بی

 یافته است؛

      به شکل اداری بسياری از روستاها تبدیل به شهر شده و یا از نظبر الگبوی زنبدگی، شبهری

 اند؛شده

 که به اهداف خود دست یابد، روسبتا  ای است که زمانیگونهالگوی توسعة روستایی کشور به

 به شهر تبدیل شده است؛

 شود کبه در هبر وضبعيتی روسبتایيان گبرایش ببه       اعی روستانشينی باعث میبار منفی اجتم

تبوجهی ببه   ریزی و توسعة روستایی به دليل بیهای کنونی برنامهزندگی در شهر داشته باشند و رویه

 توانند در آن تغييری ایجاد کنند.ابعاد اجتماعی و منزلت روستا نمی

درحالی است که الگبوی زنبدگی شبهری ببه     این همه کشش به سوی شهر و زندگی شهری     

انبد ببه آرزوهبای    تنها نتوانستهشکل کنونی نيز در پاسخ به نيازهای شهروندان ناتوان است؛ شهرها نه

انبد.  جمعيت انبوه مهاجر پاسخ دهند، بلکه در پاسخ به نياز شهروندان دائمی خبود نيبز نباتوان ببوده    

هبا شبده اسبت، گویبای     زئی از ماهيت وجبودی آن بروز مسائل و مشکالت پایدار در شهرها که ج

ناتوانی الگوی زندگی کنونی شهری در پاسخ به نياز جامعبه و ارائبة شبرایط مناسبب ببرای زنبدگی       

-مراتب شهری از شهرهای کوچبک تبا ببزر    باکيفيت است. این وضعيت را در همة سطو  سلسله
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و  مختلب  مراتبب شبهری    توان مشاهده کرد. هر چنبد جبنس مشبکالت در سبط    ترین شهرها می

ممکن است متفاوت باشد، ولی پایداری مشکالت شهری محور مشترک همه سطو  شبهری اسبت.   

هبای  دانند کبه ویژگبی  باوجود اینکه بسياری، شهرهای کوچک را الگوی مناسبی برای سکونتگاه می

ی مراکبز  توانند در کنار هم عرضه کنند، مهباجرت از ایبن شبهرها ببه سبو     شهری و روستایی را می

توانند نشانة فقدان توانبایی ایبن شبهرها در عرضبة     تر شهری کمتر از روستاها نيست و این میبزر 

رفبت از مشبکالت   شرایط مناسب زندگی باشد. شهرهای جدید که به عنوان راهکباری ببرای ببرون   

-ببوده  یابی به اهداف جمعيتی خود ناتوانپذیری و دستاند، در جمعيتشهرهای بزر  ایجاد  شده

داشبت جمعيبت را،   اند؛ بنابراین، فقدان توانایی شهرهای کوچک و شهرهای جدید در جذب و نگه

هبا در عرضبة شبرایط مناسبب ببرای ارائبة زنبدگی        توان به دليل توانایی نداشتن این سبکونتگاه می

ز باکيفيت محسوب کرد. در نهایت، شهرهای بزر  به عنوان مقصد نهایی جمعيت انبوه، کبانون ببرو  

مشکالت انباشتی در سطو  مختل  زنجيبرة سبکونتگاهی هسبتند. شبهرها ببه مکاببة کبانون رشبد         

-شمار مبی گسيخته و الگوهای مصرف انبوه بهداری لجامجمعيت در آینده، مکان تمرکز رشد سرمایه

-شبدن موتورهبای دوگانبة مشبکالت اجتمباعی و زیسبت      روند و این دو مورد یادشده، عامل فعال

 (.53: 1911د  بون، محيطی هستن

گوی نياز امبروز  شود که الگوی مناسب سکونت که پاسخبا این توضيحات، این سؤال مطر  می

و فردای جامعه باشد، چيست؟ در این مقاله سعی خواهيم کرد تا به این سؤال پاسبخ دهبيم و نشبان    

سکونتگاه اسبت.  دهيم که این الگوهای مناسب سکونت، شهر و روستا نيستند؛ بلکه شکل سومی از 

هبای موجبود   شود: یکی، نمایش نارسایی و نباتوانی الگبوی  پاسخ به این سؤال از دو مسير دنبال می

رسبد چنبدان موضبوع    نظبر مبی  های شهری و روستایی در پاسخ به نيباز سباکنين کبه ببه    سکونتگاه

ن مراحبل  دشواری نباشد؛ دیگری، تعری  و تبيين چارچوب الگوی جایگزین است که تنها به عنبوا 

شوند و بيان روشن و دقيق آن به مطالعات گسترده و عميق در این زمينبه  ابتدایی یک ایده مطر  می

 شوند:های زیر مطر  میمبنا، فرضيهنياز دارد؛ براین

 توانند الگوی مناسبی برای زندگی ببا کيفيبت ارائبه    اشکال کنونی زندگی شهری و روستایی نمی

 کنند.
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 گوی نيازهای جامعة امبروز و فبردا   توانند پاسخشهری و روستایی نمی الگوهای کنونی سکونت

 باشند.

 توانند توسعة پایدار جامعه را تضمين کنند.الگوهای کنونی سکونت شهری و روستایی نمی 

 . مبانی نظری تحقیق2

سالة محقق در زمينة مطالعبات و تحقيقبات نظبری و عملبی، در      22پایة نظری تحقيق را تجربة  

 -گيری ایبن ایبده رویکبرد اجتمباعی    وجود، در شکلدهد. بااینشهرها و روستاها تشکيل می عرصة

های توسعة پایدار نقش مؤثری داشبته اسبت. رویکبرد    اکولوژیک به مسائل جامعه و دیدگاه و روش

کند تا ببه تبيبين اجتمباعی مسبائل محيطبی بپبردازد و یبادآور شبود کبه مسبائل           یادشده تالش می

رو است، بيشتر، مسائلی با بار اجتماعی هسبتند. ببا پيشبرفت    ه جامعة انسانی با آن روبهاکولوژیکی ک

شوند؛ چنانکبه امبروز در   تر میشوند نيز پيچيدهها مواجه  میها با آنجامعة بشری، مسائلی که انسان

د هبا و توسبعة پایبدار ببر بعب     پبذیری سبکونتگاه  های زیسبت مباحث مربوط به توسعه و در پارادایم

 شود.  می محيطی و اکولوژیک آن در کنار ابعاد اجتماعی و اقتصادی تأکيد

اکولوژیک، دانشمندان علوم اجتماعی در تالش هسبتند تبا    -بر اساس رویکرد نوین اجتماعی    

-ها را بر روی هم، درک کنند. این رویکبرد سبعی مبی   های  بيعی و انسانچگونگی تأثير اکوسيستم

کبه  ایبن مسبائل در    محيطی را تبيين کند و از آنجاییاجتماعی، مسائل زیست شناسیکند تا با روش

ها را به عنوان مسبائل اجتمباعی مطالعبه    سرنوشت انسان و وضعيت جامعة انسانی دخيل هستند، آن

هبا  ها را از توصي  انسبان اکولوژیک از این نظر که اکولوژیست -براین، رویکرد اجتماعیکند. عالوه

کند و نيز دانشمندان علوم اجتماعی را از تصبور اینکبه انسبان ببه     احمان  بيعت، دور  میبه مکابة مز

دارد،  ور کامل جدا هسبتند، بباز مبی   گيرد و از فرایندهای اکولوژیکی بهتنهایی از فرهنگ نشأت می

  .            (Redman et al., 2004: 161)درخور ستایش است 

هبای  کنند که خوشبختی بشر در زمينهک این دیدگاه را دنبال میاکولوژی -های اجتماعیبينش    

شغل، خوراک، بهداشت، انرژی و ثروت، در نهایت، وابسته به محيط زیست است؛ امبا ایبن رابطبه،    

ای دو سویه است؛ ما برای رفع نيازهایمان به زمين وابسته هستيم و بلکبه در سبطحی بباالتراز    رابطه
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نشدنی ببه حيبات زمبين وابسبته باشبد؛ پبس،       بشر به صورتی جایگزین رسد که حياتنظر میآن به

همزمان باید از محيط زیست در حد ظرفيت تحمبل اکوسيسبتم  بيعبی، اسبتفاده و آن را بازسبازی      

. در وضبعيت کنبونی، جامعبة    (Giddings et al., 2002: 187)کنيم تا رفاه انسبان را تبأمين کنبد    

شود. ماندگاری فقبر مبانعی ببزر     ها مختل میعدالتیرابر و بیبشری توسعة پایدار توسط توسعة ناب

محيطبی،  های اجتماعی و اقتصادی با مشکالت زیسبت در راه توسعة پایدار است. همگرایی نابرابری

(. در 922: 1931پبور،  کنبد  جمعبه  محيطی نگران میبه ویژه در شهرها ما را در مورد عدالت زیست

هبایی  های اصلی محيط اجتماعی، اقتصادی و   بيعبی، اصبول و روش  هکنار اهميت تعادل ميان مؤلف

دهنبدة جامعبه   توانند به این تعادل منجر شوند و یا برعکس، تعادل سيستمی ميان عناصر شکلکه می

را برهم زنند، اهميت دارند. یکی از این اصولی که مورد اتکای این ایده اسبت، اصبل تنبوع و نقبش     

های اجتماعی و اقتصادی نيز مورد توجه است. ببر اسباس   ت که در عرصهآن در پایداری سيستم اس

روشبدن ببا شبرایط گونباگون     تر قدرت سازگاری بيشتری ببرای روببه  های متنوعاصل تنوع، سيستم

هبای اجتمباعی،   رونبد و ایبن ویژگبی ببه همبة سيسبتم      شمار میهای  پایدارتری بهدارند و سيستم

 اند تعميم داده شود.  تواقتصادی، فيزیکی و زیستی می

کننبد کبه افبراد و جوامبع در     ( و دیگر متخصصان رشتة مطالعات توسعه، بيان می1333ببينگتن  

ها ماننبد  های روستایی برای معيشت خود باید از انواع متنوعی از منابع، شامل گروهی از داراییبافت

جتمباعی و توليبدی در چبارچوب    های  بيعبی، انسبانی، فرهنگبی، ا   که با عنوان مفاهيم سرمایهآنچه

هبا ببه ایبن    آوردن شناخت از اینکه چگونبه آن دستشوند، استفاده کنند. بهمعيشت پایدار مطر  می

هبای معيشبتی تببدیل کبرده اسبت و      ها را ببه اسبتراتژی  اند، چگونه آنها دسترسی پيدا کردهسرمایه

دهند، تا ببه امبروز ناگفتبه    ترش میکنند و گسچگونه انواع منابع مختل  در محيط خود را حفظ می

  (.  Chambers & Conway, 1992: 6 باقی مانده است. 

هبا و  کند که یکی از مفاهيم کليدی تحقيقات دربارة معيشبت، ایبدة دارایبی   ( بيان می2222کان  

هبای  ها است. رویکرد معيشت پایدار بر این فرض بنا شده است که شناخت وضعيت دارایبی سرمایه

هبایی کبه ببرای امبرار معباش      هبا، اسبتراتژی  های ممکبن پبيش روی آن  رای شناخت انتخابافراد ب

کننبد،  پبذیری کبه در آن فعاليبت مبی    گيرند، نتایجی که خواستار هستند و بسبتر آسبيب  دراختيار می
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دارایبی و   ةشبکل عمبد   پبن   (1333 (، کبان و ببينگبتن   1331محققانی مانند اسکنز  اساسی است. 

 ة(، سبرمای 1333اند: انسانی،  بيعی، مالی، اجتمباعی و توليدشبده. ببينگبتن     ص دادهسرمایه را تشخي

برآننبد تبا   هبا  مهم دیگری از سرمایه یبا دارایبی تشبخيص داد. تحليبل    ة جنببه عنوان فرهنگی را نيز 

، چگونبه ببا   اسبت  هبا داشبته  به این انواع مختلب  دارایبی   ایکه فرد یا خانوار چه دسترسی دریابند

ببه ایبن    کنبد و چگونبه دسترسبی   ها نيز تغييبر مبی  به این سرمایه یات در محيط یا فرد دسترستغيير

    (Scoones, 1998: 72)ها و جوامع مختل  متفاوت استميان افراد، گروه هاسرمایه

 
 

 ها توسط انساننحوة دسترسی به سرمایه -1شکل 

  Scoones, 1988  :مأخذ
    
، اصبول  پایـداری و  برابـری ،  )Capabilities  هاقابلیت(  1332  1به عقيدة چمبرز و کبانوی  

 افزاینبد. ترتيب، مفهوم قابليت را به تعری  معيشبت پایبدار مبی   اینبنيادی معيشت پایدار هستند و به

 اند:گونه ارائه داده( اینSLها درک خود را از معيشت پایدار آن

                                                 
1- Chambers & Conway 
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هبا( و  هبا و منبابع، دسترسبی و حبق دسترسبی ببه آن      ها  سبرمایه ا، داراییهمعيشت از قابليت» 

های الزم برای امرار معاش تشکيل شده است. معيشت هنگبامی پایبدار اسبت کبه بتوانبد ببا       فعاليت

های خود را حفظ یا تقویبت  ها و داراییها بهبود یابد، قابليتها و فشارها سازگار شود و با آنشوک

هبای آینبده فبراهم کنبد و نيبز منبافعی ببرای دیگبر         معيشت پایدار را برای نسلهای کند و فرصت

 «مبدت و بلندمببدت بببه همببراه داشببته باشببد هببا در سببطو  محلببی و جهببانی و در کوتبباهمعيشبت 

 Chambers & Conway, 1992  .)  

-شود که موجب تغيير الگوی فکری در مورد فقر شد؛ ببه به عنوان فردی درنظر گرفته می 1سن  

 وری که نگاه به فقر را به صورت شرایط کمتر مرتبط ببا کمببود پبول و بيشبتر مبرتبط ببا کمببود        

سن، قابليبت   (.Vizzard 2001, Pieterse 2001 cited by Carny 2003: 9 ها تغيير داد قابليت

ارهبای  داند. قابليت به این معنا است که فرد نبه تنهبا ابز  را در درجة اول با ظرفيت انسانی مرتبط می

دادن به دنيای پيرامون خبود و  وری اقتصادی دارد؛ بلکه همچنين ابزارهایی برای شکلالزم برای بهره

: 1971کنبد، دارا هسبتند  گایهبا،    ها را تقویت مبی درگيرشدن با آن به شکلی مکبت که رفاه نهایی آن

11.) 

نبد زمينبه و شبرایط    توانهای شهری و روستایی، به شکل کنونی نمبی روشن است که سکونتگاه 

ها را فراهم آورند؛ زیرا، در فراینبد  ها و استفاده از همة ظرفيتدرآمدن تمامی قابليتفعلالزم برای به

هبا  جانببه در آن رشد سریع و تغيير از وضعيت سنتی، ساختارها و فرایندهای الزم ببرای تغييبر همبه   

اند. شناخت سباختارها و  ابعاد رشد یافته شکل نگرفته است و معموالد با تکيه بر یک بعد یا برخی از

یکبی از   ،هبای خبرد و کبالن   موجود در یک موقعيت و پيوندهای ميان محيط فرایندهای تغييردهندة

( آن را 2222کبه کبان    مؤلفه های اصلی زیست پایدار است که کمتر به آن توجه شده اسبت؛ چنبان  

-ساختارهای تغييردهنده مبی و معتقد است که داند های کليدی نظریة معيشت پایدار مییکی از جنبه

 ةتغييردهنبد ، ینبدها ا. فرنظر گرفتبه شبوند  هایی سياسی، مذهبی و اجتماعی درتوانند به عنوان سازمان

کنبد کبه   مطر  می )1331(ها هستند. کان ها، مقررات اجتماعی، هنجارها، یا مشوقها، سياستقانون

کننبد. اسبکنز   ها کمبک مبی  ، کنترل و استفاده از داراییهاهبه سرمای یندها به دسترسیافر ساختارها و

                                                 
1-Sen 
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هبایی کبه   یندها، گسبترش شبناخت از مکبان   اکند که با شناخت این ساختارها و فر( بيان می1331 

د ببر پایبداری   نب توانهایی که مبی گسترش استراتژینيز و  یابدوقوع میها در آنجا موانع و محدودیت

 (Scoones, 1998: 72).ود شد، ممکن مینمعيشت اثر بگذار

رود که ببه  شمار میدر نهایت اینکه، شرایط کنونی جامعة بشری از نظر تکنيکی نقطة عطفی به   

ها و الگوهای زندگی منجر شده است و منجر خواهد شبد. تغييبر   دگرگونی بسياری از مفاهيم، شيوه

وابستگی به فضاهای شهری لبزوم  مفهوم مکان و زمان، دگرگونی در مفاهيم تمرکز و فقدان تمرکز و 

 ور که پيبدایش شبهرها در نقطبة عطب      دهد. همانبازنگری در الگوی سکونت کنونی را نشان می

رود؛ تاریخ شهر ببا بحبث   شمار میتغيير تکنيکی در جامعة بشری  انقالب کشاروزی( و پيامد آن به

د. کشبمکش ببر سبر منبابع و     شبو در مورد انقالب کشاورزی و تأثير آن بر تولد شهرها شبروع مبی  

های آبياری، توسعة نيروی کار ماهر و متخصص و نيباز ببه عملکردهبای اداری کبه     مدیریت سيستم

دانيم، سهم زیبادی داشبته   فراتر از ظرفيت فردی کشاورزان است، در بروز آنچه امروز شهرنشينی می

بر پایبة افبزایش جمعيبت نببوده      ها به شهرهادیگر، شهرنشينی انتقالی ساده از دهکدهعبارتاست. به

تر با تدبير و حکمرانبی و مبدیریت    ور مشخصاست؛ بلکه تولد شهر با نوآوری در کشاورزی و به

( مدلی از توسعة شهری ببر  1332 1(. ميزلز1: 2226های متمرکز در ارتباط بوده است  بون، جمعيت

کشاورزی مبتنی بر آبياری پيشبرفته از   کند که بر اساس آن،پایة مدل تمدن هيدروليک  آبی( ارائه می

شهرها است. وی معتقبد اسبت کبه تعبارض و توزیبع مجبدد، ببه عنبوان         نيازهای دولتجمله پيش

شدند. ميزلز ببا اسبتفاده از مبدل تعبارض     کار برده میعواملی برای درک چگونگی پيدایش شهرها به

حال رشبد منبا ق آببی،    ستاهای دردهد که چگونه پویایی داخلی در رونشان می 2داخلی دیاکونوف

 9شبهرها را تسبریع و اصبال  کنبد. همچنبين، او از نظریبة رایبت       گيری دولبت توانسته است شکل

هبا را  ( که فرایند احتمبالی سبرآغاز دولبت   1372  1( در مورد نظریة تعارض خارجی کارنيرو1317 

منابع کشاورزی منجبر ببه   دهد، استفاده کرده است. در این مدل رشد جمعيت و محدودیت نشان می

                                                 
1- Maisels 

2- Diakonnoff 

3- Wright  

4- Carneiro 
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-های نظامی و از سبوی دیگبر، ببه سلسبله    گيری سازمانشوند که این از یک سو، به شکلجنگ می

(. 5: 2226انجامد  ببون،  گيری شهرها میدر نتيجه، شکلو مراتب اجتماعی بعدی و الگوهای سلطه 

ث چرخش اساسبی در شبيوة   اگر پيدایش شهر را نتيجة تغيير تکنيکی در زندگی انسان بدانيم که باع

توان از نظر تحبول تکنيبک   زندگی اجتماعی و اقتصادی او شده است، شرایط زمانی کنونی را نيز می

ای مهم دانست کبه چبرخش اساسبی در زنبدگی     و تأثير آن بر الگوی زندگی جامعة انسانی، مرحله

جدیدی از زندگی پيبدا شبده   کند. اگر در چندهزار سال پيش نياز به الگوی سازی میانسانی را زمينه

است، امروز نيز نياز به الگوی جدیدی از زنبدگی و سبکونت انسبانی، متناسبب ببا شبرایط جدیبد        

تبرین عامبل و   های شهری و روستایی مهبم این، شرایط نامطلوب سکونتگاهشود. باوجوداحساس می

 پذیری است.     و زیست بودنانگيزه برای فکرکردن به الگوی جدیدی از سکونتگاه با مقياس انسانی

 های انسانی در ایران. بررسی الگوی سکونتگاه3

هبای  بودن الگوهای کنونی سبکونتگاه دادن نامناسب ور که در  ر  مسئله اشاره شد، نشانهمان

توان در مهباجرت روسبتایی ببه    رسد. این موضوع را مینظر نمیشهری و روستایی چندان دشوار به

هبا از خبدمات و   ت روسبتاها در عبين افبزایش سبط  برخبورداری آن     شهری و رشد منفی جمعيب 

امکانات رفاهی و نيز در مسائل و مشبکالت پایبدار شبهری مشباهده کبرد. رونبدهای تغييبرات در        

پبذیری ایبن   رسد، راهکارهبای بهببود شبرایط زیسبت    نظرمیای هستند که بهگونهجامعة ایران نيز به

 توانند از بدترشدن وضعيت جلوگيری کنند.ها در بهترین حالت فقط میسکونتگاه

 . رشد جمعیت1.3

های کنونی در ارائة الگوی مناسبب زیسبت و پایبان    دادن ناتوانی روستاترین دليل برای نشانمهم

رویبه، در عبين افبزایش سبط      یافتن روستا، رشد منفی جمعيت روسبتایی و تبداوم مهباجرت ببی    

های شهری است. بررسبی کلبی وضبعيت    کاهش جاذبهبرخورداری از خدمات و امکانات رفاهی و 

دهد که رشد جمعيت روستایی در  ی دو دهة اخير منفبی ببوده اسبت و    روستاهای کشور نشان می

 (.1این در شرایطی است که نرخ رشد  بيعی جمعيت همچنان درخور توجه است  جدول شمارة 
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 روستایی(شاخص تغییرات و متوسط رشد جمعیت کل کشور )شهری و  -1جدول 
  1915-1995مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 سال

 متوسط رشد ساالنه )درصد( 1331=111شاخص تغییرات 

 روستایی شهری کل کشور روستایی شهری کل کشور

1995 122 122 122 - - - 

1915 1/196 2/169 5/129 19/9 22/5 19/2 

1955 1/166 1/255 1/195 71/2 39/1 11/1 

1965 5/219 1/231 7/161 31/9 11/5 93/2 

1972 1/226 919 3/167 16/2 17/9 21/1 

1975 291 6/921 1/161 17/1 35/2 61/2- 

1915 9/251 6/953 1/162 62/1 71/2 11/2- 

 

ببه بعبد    1975دهد، نرخ رشد جمعيت روسبتایی از سبال   ( نشان می1های جدول  که دادهچنان

-عببارت تر از رشد متوسط جمعيت کشور ببوده اسبت. ببه   ها نيز کممنفی بوده است و در همة دوره

دیگر، مهاجرت از روستا به شهر در همة این مدت در جریان بوده است. نکتة مبورد تأکيبد مبا ایبن     

است که این روند باوجود اقدامات گسترده در زمينة بهببود وضبعيت روسبتاها و کباهش اخبتالف      

توان مهاجرت از روسبتا ببه شبهر را    عبارتی، نمیهسط  زندگی شهری و روستایی ادامه یافته است. ب

به نبود امکانات و تفاوت سط  برخورداری شهرها و روستاها نسبت داد؛ زیرا، این روند نبه تنهبا در   

و  (Agropolis شبهرها  تر، بلکه حتی در روستاهای بزر ، روسبتا بين روستاهای کوچک و محروم

رویبة انتقبال جمعيبت از    ما از مهاجرت، جریان  ببی  شهرهای کوچک نيز جریان داشته است. منظور

مراتب شهری به شهرهای ببزر  و بباالترین سبط  مراتبب شبهری      روستاها و سطو  پایين سلسله

تبر ببه   دیگر، جریان مهاجرت نه فقبط از روسبتا ببه شبهر، بلکبه از شبهرهای کوچبک       بياناست. به

هد که نبه تنهبا روسبتاها، بلکبه شبهرهای      دشهرهای بزر  نيز در جریان بوده است و این نشان می

( 2اند محيط مناسبی را برای زندگی جمعيت خود فبراهم کننبد. شبکل     کوچک و ميانی نيز نتوانسته
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هبای گسبترده درببارة مهباجرت روسبتایی ببه       دهد؛ برخالف بحبث نکتة جدیدی را به ما نشان می

ت روستایی ببه دليبل نامناسبب    تری دارد. اگر مهاجرشهری، مهاجرت شهر به شهری حجم گسترده

بودن شرایط زندگی در روستاها است، حتماد این وضعيت در شهرهای کوچک و متوسط کبه شبامل   

آیبد ایبن اسبت کبه آیبا      شوند نيز وجود دارد. سبؤالی کبه پبيش مبی    ای از شهرها میبخش گسترده

 تر دارند؟های کوچکشهرهای بزر  شرایط بهتری از سکونتگاه
 

 
 سال گذشته بر حسب مبدأ و مقصد مهاجرت 11ران واردشده طی مهاج -2شکل 

 1975-15مأخذ: مرکز آمار ایران، 

دهد کبه  بررسی وضعيت مهاجرت در سط  منا ق مختل  کشور به تفکيک استانی نيز نشان می

هبایی اسبت کبه موازنبة     های کشور، موازنة مهاجرت، منفی و ببه نفبع انبدکِ اسبتان    در اغلب استان

 ور که آمار مربوط به مهاجرت در  ی سبه دوره سرشبماری   ها مکبت بوده است. همانمهاجرت آن

دهد، فقط چهار استان  تهران، اصفهان، قم و سبمنان در  بی ایبن سبه دوره دارای موازنبة      نشان می

-اند کبه مبی تبوان آن را ببه رونبد تمرکزگرایبی جمعيبت و دخالبت سياسبت         مکبت مهاجرت بوده

ترین مرکز در این جریان، تهران است. آیبا تهبران از   در آن نسبت داد. شاخصهای تمرکزگرا گذاری

هبا برخبوردار اسبت یبا انتخباب ببين       پذیری بيشتری نسبت به سایر سبکونتگاه های زیستشاخص

 ؟تر استنامناسب و نامناسب
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 نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان در طی سه دوره سرشماری -2جدول 

 1955-15مأخذ: مرکز آمار ایران،   
 

 استان
نسبت خالص مهاجرت به 
کل جمعيت استان در دورة 

1955-1965 

نسبت خالص مهاجرت به 
کل جمعيت استان در دورة 

1965-1975 

نسبت خالص مهاجرت به 
کل جمعيت استان در دورة 

1975-1915 

 -33/9 -66/2 -5/5 آذربایجان شرقی
 -39/2 -26/2 - 7/2 آذربایجان غربی
 -51/1 -93/9 * اردبيل
 51/1 11/1 6/2 اصفهان
 -21/2 -19/1 -1/1 ایالم
 76/1 -21/5 -1/1 بوشهر
 51/1 11/9 5/5 تهران

 -37/1 -27/1 -6/1 چهارمحال و بختياری
 -6/1 -27/2 2/2 خراسان

 55/2 * * خراسان جنوبی
 -19/9 * * خراسان شمالی
 -59/2 61/1 -12 خوزستان
 -65/1 -27/9 -1/1 نزنجا
 97/1 59/9 1 سمنان
 -37/2 -15/2 -2/2 و بلوچستانسيستان 

 -71/2 -65/2 3/1 فارس
 16/2 * * قزوین
 21/2 62/5 * قم

 -23/1 -76/2 -2/9 کردستان
 -1 -92/2 2/2 کرمان
 -91/6 -17/9 -2/1 کرمانشاه

 -91/2 -21/1 1/1 کهگيلویه و بویر احمد
 71/1 * * گلستان
 29/1 -73/2 -5/1 گيالن
 -21/1 -7/9 -1/2 لرستان
 21/1 -61/2 1/2 مازندران
 16/2 -77/2 -1/2 مرکزی
 -22/2 -13/2 2/1 هرمزگان
 25/5 -61/9 -1/2 همدان
 37/9 62/1 1/2 یزد
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 1331تا  1331های موازنة مهاجرتی بین استانی طی سال -3شکل 

 1915-1975مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 . روستاهای خالی از سکنه2.3

این روند باعث شده است که روستاهای زیادی به کلی از سکنه خبالی شبوند. بررسبی روسبتاهای        

دهنبدة نببود   خالی از سکنه در اینجا از دو نظر اهميت دارد؛ از یک نظر، روستاهای خبالی از سبکنه نشبان   

هبا  از نظر دیگر، بسبياری از ایبن سبکونتگاه    ها است وحداقل شرایط زیست و حتی بقا در این سکونتگاه

توانند به عنوان شدن شرایط میروند و در صورت فراهمشمار میهایی  بيعی برای ایجاد سکونتگاه بهمکان

های دارای سبکنه و خبالی از   های جدید مورد توجه قرار گيرند. تعداد آبادیهای بالقوه برای زیستگاهمکان

 است: ( نشان داده شده9ول  در جد 1915سکنه در سال 

 1331تعداد روستاهای دارای سکنه و خالی از سکنه بر اساس سرشماری  -3جدول 

 1915مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 جمع منطقه
 خالی از سکنه مسکونی

 موسمی دائمی جمع موسمی دایمی جمع

 12551 17117 57725 1112 69612 61122 125127 کل کشور
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هبای  اند. تعبداد آببادی  خالی از سکنه بوده %16ها حدود (، از مجموع آبادی9ای جدول  هبر اساس داده

دهد که حجم قابل توجهی از ها نشان میاند. بررسیهای دارای سکنه بودهاز آبادی %15خالی از سکنه حدود 

انبد. مراجعبه ببه    اند که  ی چند دهه از سبکنه خبالی شبده   های خالی از سکنه، روستاهای بزرگی بودهآبادی

 بور  دهد که این روند نه تنها متوق  نشبده اسبت، بلکبه ببه    آمارهای سرشماری در  ی چند دوره نشان می

که پيشتر اشاره شد، روند برخبورداری  دهد. این درحالی است که چنانپایدار، روندی افزایشی را نيز نشان می

  ور مستمر افزایش داشته است.به روستاها از خدمات و امکانات رفاهی در  ی چند دهة اخير

 . میزان برخورداری روستاها3.3

ميزان برخورداری روستا از خدمات زیربنایی و رفباهی ماننبد آب، ببرق، تلفبن، جباده، آمبوزش و          

بررسی روند افزایش سط  برخورداری روستاها از  است. %32و در مواردی بيش از  %12بهداشت بيش از 

دهد که در  ی دو دهة اخير نسبت برخورداری، ببيش از دو  براببر و   هی نشان میخدمات زیربنایی و رفا

 حتی در مواردی بيشتر از دو برابر شده است.

هبای  دهد که باوجود اجرای برنامههای روستایی نشان مینتيجة بررسی وضعيت موجود سکونتگاه    

کاهش فاصله بين شهرها و روسبتاها از   های خدماتی و رفاهی در روستا وگسترده در زمينة بهبود شاخص

های رفاهی، اجتماعی و اقتصادی، رشد جمعيت روستاها منفبی و رونبد مهباجرت و تخليبة     نظر شاخص

های توسبعة روسبتایی بباوجود    دهندة این است که برنامهروستا درحال افزایش بوده است. این روند نشان

دیگبر،  عببارت گی در روسبتاها را حفبظ کننبد. ببه    اند وضعيت موجود زنبد موفقيت نسبی، حتی نتوانسته

هبا را ببرای نسبل کنبونی     پذیری از سکونتگاهاند الگوی مناسب و زیستهای روستایی نتوانستهسکونتگاه

 توانند به عنوان الگویی باکيفيت از سکونتگاه، برای آینده مطر  باشند.عرضه کنند و به شکل کنونی نمی

های شهری نيز وضعی بهتبر از وضبعيت روسبتاها    ا؛ یعنی، سکونتگاههدر سوی دیگر  ي  سکونتگاه

شبمار آورد.  توان انتخابی گریزناپذیر بين بد و بدتر ببه وجود ندارد؛ جریان مهاجرت به سوی شهرها را می

توان به جریبان مهباجرت از   های شهری نيز میپذیری سکونتگاهدادن وضعيت نامناسب زیستبرای نشان

(، جریان تمرکزگرای جمعيبت  نمبودار   1تر به آخرین سط  شهرها  نمودار شمارة ایينشهرهای سطو  پ
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نبودن شهرهای جدید و مسائل و مشکالت الینحل شهرهای بزر  به عنوان مقصد نهایی (، موفق2شمارة 

 جریان جمعيت اشاره کرد.

مشکالت شبهرهای  های شهرسازی هستند که در راستای حل ترین پروژهشهرهای جدید یکی از مهم

شوند. شهرهای جدید قرار بود خود محسوب میبههای شهری جدید مستقل و متکیبزر  و ایجاد کانون

شبده، همبة   ریزیهای شهری جدید برنامهبر جذب سرریز جمعيت شهرهای بزر ، به عنوان کانونعالوه

کدام از اند به هيچو دهه نتوانستههای یک سکونتگاه شهری با کيفيت را ارائه کنند که در عمل،  ی دویژگی

ریبزی  اهداف خود دست یابند. این درحالی است که این شهرها با مطالعات قبلی و بر اساس اصول برنامبه 

هبای شبهر جدیبد    ترین پبروژه پذیری مهم( وضعيت جمعيت1اند. جدول  شهری  راحی و ساخته شده

 دهد:شده را نشان میتعری 

 شده و موجود شهرهای جدیدری تعریفپذیسطح جمعیت -4جدول 

 1917مأخذ: شرکت عمران شهرهای جدید، 
 1917جمعيت تا پایان سال  شدهبينیجمعيت پيش شهر جدید
 1222 152222 پرند
 17222 522222 هشتگرد
 91222 252222 پردیس
 32222 192222 اندیشه
 1252 112222 مجلسی
 65222 922222 بهارستان
 7119 122222 گلبهار
 9651 122222 بينالود
 15332 32222 سهند
 12171 122222 عاليشهر

 

اند در جذب جمعيبت ببه اهبداف    کدام از شهرهای جدید نتوانسته(، هيچ1های جدول  بر اساس داده

هبا ببه   ها نيز ببه آن گرفته در این سکونتگاهتر اینکه، بيشتر جمعيت اندک جایشده برسند. نکتة مهمتعری 

کنند و در اولين فرصت به دنبال جابجایی به شهرهای ببزر  هسبتند.   های موقت نگاه میان سکونتگاهعنو

ها ببه  ها شده است و نگاه ساکنان به آنها باعث جذب نشدن جمعيت کافی به آنهویتی این سکونتگاهبی

 .نگرفتن هویت مستقل برای این شهرها شده استهای موقت، باعث شکلعنوان سکونتگاه
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توانند جمعيت خود را حفظ کنند و شهرهای بزر  نيبز  در شرایطی که شهرهای کوچک و ميانی نمی

-کباری، حاشبيه  با مسائل و مشکالت دائمی همچون مشکل مسکن، ترافيک، فقر، نابرابری اجتمباعی، ببی  

-توانستهرو هستند، سؤال این است که اگر شهرهای جدید نهای اجتماعی و محيطی روبهنشينی و آلودگی

هبا  توانبد جبایگزین آن  پذیر برای جذب جمعيت فراهم کننبد، پبس، چبه الگبویی مبی     اند الگویی زیست

توانند محيط زیست مناسبی ببرای زنبدگی فبراهم    شود؟نتيجه اینکه الگوهای کنونی شهرها و روستاها نمی

ود خود را حفظ کننبد و از  توانند وضعيت موجریزی تنها میکنند و در بهترین حالت با دخالت مؤثر برنامه

ببر  بدترشدن شرایط جلوگيری کنند؛ پس، باید به دنبال الگوی جدیدی از سکونت ببود کبه بتوانبد عبالوه    

های موجود نيز ارائه پذیر با کيفيت و انسانی، الگویی مکمل برای سکونتگاهکردن سکونتگاهی زیستفراهم

 .ه الگوی سکونت مطلوب در نمودار زیر آمده استشده، مدل مفهومی منتهی بکند. بر اساس بحث ارائه
 

 
 های شهری و روستاییمدل تحلیلی وضع موجود سکونتگاه -4شکل 

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته

 . تعریف سکونتگاه مطلوب4.3

اشبند و از زنبدگی در آن   سکونتگاهی که ساکنان، زندگی در آن را آگاهانه و با اختيار انتخاب کرده ب   

توان سکونتگاه پایبدار  چنين سکونتگاهی را می رضایت داشته باشد، تعری  ما از سکونتگاه مطلوب است.
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و زندگی در آن را زندگی با کيفيت مطلوب و پایدار ناميد. چنين سکونتگاهی باید ببر مبنبای تنبوع منبابع     

ردم در همة امور و فرایندهای ادارة جامعه مشارکت معيشتی و درآمدی از معيشت پایدار برخوردار باشد؛ م

کردن دخالت مبردم در تعيبين سرنوشبت خبود و     فعال داشته باشند؛ ساختار سازمانی مناسب برای نهادینه

مشارکت پایدار وجود داشته باشد و سکونتگاه، خوداتکایی الزم را در همة امبور داشبته باشبد و ببه گفتبة      

در مورد معيشت  1شده توسط شنر قابليت، برابری و پایداری. یک مدل ارائه( جامعة مبتنی ب1332چمبرز  

پایدار با تکيه به نظریة سن در مورد فقر قابليتی، چارچوب مناسبی را ببرای ایجباد سبکونتگاه مناسبب ببا      

 دهد:پذیری یادشده در باال ارائه میمقياس انسانی، مشارکتی و زیست
 

 
 (DFIDشده توسط سازمان توسعة بین الملل )دادهچارچوب معیشت پایدار توسعه -1شکل 

   DFID, 1999: 11 &Shen, 2009:11 مآخذ:          

                                                 
9- Shen 

 های معیشتیدارایی
ساختارها و 

در  یندهایفرآ

 رییحال تغ

 

 نتایج معیشتی

 درآمد بيشتر 

 افزایش رفاه 

       کاهش    

 پذیریآسيب

  تقویت امنيت

 غذایی

  استفاده پایدارتر

از منابع  بيعی 

 پایه

نفوذ و 

 دسترسی

استراتژیها

 ی معیشتی

پذیریبافت آسیب

  

 هاشوک 

 روندها 

 بودنفصلی 

 گانه:پن  یهادارایی

 یة انسانیسرما = H   سرمایة 

 =Sیاجتماع

 یعیطب سرمایة= N      سرمایة 

 F =یمال

 یکیزیه فیسرما = P  
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 . توسعة پایدار روستایی1.3

-دهد که عوامل، مسائل و مشکالت جامعة روستایی را میبررسی وضعيت موجود جامعة روستایی نشان می

واریبانس    %22بندی کرد: عوامل درونی و عوامل بيرونی. عوامل درونی کمتبر از  دسته توان به دو دستة عمده

های محيطی یبا سباخت جمعيتبی نامناسبب روسبتاها را      ها و شوکمشکالت روستایی همچون محدودیت

شود واریانس مسائل و مشکالت روستایی به عوامل بيرون از روستا مربوط می %12دهند. بيش از پوشش می

های انجام وجو کرد. بر اساس بررسیصورت راه حل این مسائل را نيز باید در بيرون از روستا جستراینو د

رفت از فرایند مستمر مسائل و مشکالت روستایی در شکل زیر خالصبه  شده، راهکارهای مناسب برای برون

-ساختارها، فراینبدها و زمينبه  اند. بدیهی است که اجرای راهکارهای مورد اشاره مستلزم تغيير اساسی در شده

 تواند معرف یک سکونتگاه مطلوب باشد.یابی به این چارچوب میهای موجود است و دست

 
 و جایگاه روستاتغییر در نظام مدیریت روستا مکانیزم توسعة پایدار،  -6شکل 

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته

سبازی فراینبد   کند که روند درونبی رفتن روستاها ایجاب میبينروند ازو  نارسایی الگوهای موجود

توسعه و حرکت به سوی خوداتکایی، هرچه بيشتر به عنبوان یکبی از مؤلفبه هبای اصبلی سبکونتگاه       

بعبدی و قبالبی در برخبورد    گرا، تبک جانبههای یک ور جدی مورد توجه قرار گيرد و از رویهپایدار به
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ریزی توسعة روسبتایی ببر ایبن    رهيز شود. ميسرا در انتقاد از رویة حاکم در برنامهبا الگوهای سکونت پ

عقيده است که منظور از توسعة روستایی تبدیل جوامع روستایی به زندگی شهری است کبه در بعضبی   

شود که نباید چنين باشد؛ بلکبه بایبد ببه دنببال جبایگزینی ببرای       موارد به مفهوم مدرنيزاسيون تلقی می

و همکباران نيبز   1. گلنبت )Misra, 1982(ی توسعة روستایی و حتی جامعة شهری و صنعتی بود الگو

ریبزی روسبتایی مبورد    الزم است برنامه»ریزی روستایی تأکيد می کنند که بر بازاندیشی در تفکر برنامه

ی و ریبزی فضبایی، از نظبر عملکردهبای چندنقشب     بازنگری قرار گيرد و این بازنگری، تفکر در  برنامه

 (Gallent et al. 2008: 28).«ارتباط آن با نواحی شهری است

ریبزی  گيرهبای برنامبه   ر  الگوهای جایگزین سکونتگاهی موضوع جدیدی نيسبت و ببا جهبت   

انبد. الگوهبای شبهرهای جدیبد، شبهرهای      ای الگوهای مختلفی مطر  شبده شهری، روستایی و منطقه

ها در قالب ارائبة الگوهبای جبایگزین سبکونتگاهی قبرار      شهر و اخيراد اکوویل ميانی و کوچک، روستا

اند الگبوی مطلبوب و فراگيبری از سبکونتگاه ایجباد      گيرند. بسياری از این الگوها در عمل نتوانستهمی

اند. تجربة این الگوها و لبزوم تعریب  الگبوی سبکونتگاه     رو شدهکنند و اغلب، در عمل با مشکل روبه

های شهری و روستایی در کشور، از دالیل  بر  راهببرد   شرایط سکونتگاهپذیر بومی با توجه به زیست

شان ببا  ها و ميزان سازگاریسازی آنجدید هستند. تحليل نقاط ضع  و قوت این الگوها، قابليت پياده

توانند در تعری  الگوی جدید نقش مؤثری داشبته باشبند کبه در    شرایط اجتماعی و محيطی کشور می

ای کوتباه ببه برخبی از ایبن راهبردهبا و الگوهبای       گيرند. در اینجا اشارهقرار نمی موضوع مقالة حاضر

 سکونتگاهی، شاید بتواند به  ر  الگوی مورد نظر ما کمک کند.  

کنند که در آن کشباورزی فعاليبت اصبلی اسبت، ببه      ای تعری  میروستاشهر را سکونتگاه یا ناحيه

 توسبط  ،و سبایر امبور   هبا گيبری ها و تصميمریزیبرنامهشود و روش خودگردان و خودمختار اداره می

نواحی روستایی از  ریق انطباق عناصر زندگی شبهری   و تغيير چهرة گيردخود مردم ناحيه صورت می

گبذاری در  . معنی این کار آن است کبه ببه جبای سبرمایه    پذیردصورت می روستای ةهای ویژبر زمينه

هبای کنبونی را   گذاری در نبواحی روسبتایی آببادی   آنجا، با سرمایهشهرها و تشویق انتقال روستایيان به 

 نباميم متحول سازیم و ترکيب جدیبدی ببه آن ببدهيم کبه آن را روستاشبهر یبا شبهر کشباورزی مبی         

                                                 
1- Gallent 
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.(Friedman & Weaver, 1975: 62) ببين شبهر و روسبتا از     ةدیرین تضادروستاشهری،  عةدر توس

تبوان  روستاشهری نتوانسته است به موفقيت  دست یاببد و نمبی  در عمل، راهبرد شود. ميان برداشته می

 بست توسعة روستایی تکيه کرد.  رفت از بنبه آن به عنوان یک راهبرد برای برون

پيشبنهاد   ( (urban ecovillageشبکة جهانی اکوروستا تعری  زیر را برای مفهوم اکوروستاهای شهری

 کند:می

یی از مردم هستند که می کوشند محيط اجتماعی حمبایتگری  اکوروستاها جوامعی شهری یا روستا 

گذارد، تلفيق کنند. اکوروسبتاها جبوامعی هسبتند کبه     را با شيوة زندگی که کمترین تأثير را بر محيط می

شبوند و نسببت ببه آن    کنند که به وسيلة آنچه پيرامونشان است، حمایت میها مردم احساس میدر آن

ها به انبدازة  آورند. آنوجود میاحساس عميقی از تعلق به یک گروه را  به مسؤول هستند. این روستاها

شدن توسبط دیگبران   شدن و شنيدهکافی کوچک هستند که هرکسی در آن احساس امنيت، اختيار، دیده

گبذارد،  کند. مردم قادرند که در گرفتن تصبميماتی کبه ببر زنبدگی خودشبان و اجتمباع تبأثير مبی        می

 (Global ecovillage network, 2011).مشارکت کنند 

اکوروستاها به دنببال پبرورش امنيبت اقتصبادی و اجتمباعی از  ریبق ایجباد جوامبع خوداتکباء،          

هبای اکوروسبتاها   مشارکتی و توليد و معيشت محلی هستند. جکسون و اسونسون به  يفی از ویژگبی 

وستاشبهرهای اکولوژیبک   (. شباید الگبوی ر  Jackson & Svensson, 2002: 10-12کنند  اشاره می

ها در آینده باشد؛ ولی، اکنبون بيشبتر ببه عنبوان سبکونتگاه      بتواند الگوی مناسبی برای توسعة سکونتگاه

های دوم و یا سکونتگاه وابسته به شهرها که فاقد تمامی کارکردهای سکونتگاهی هسبتند و بيشبتر   خانه

 شوند.  جنبة گذران اوقات فراغت دارند، مطر  می

یبا   شدن فضباهای روسبتایی و منبا ق شبهری    جفتهای شهری در روستا و درهمسکونتگاه استقرار

روستانشينی وجهی دیگر از ادغام فضاهای شهری و روستایی است.  (Rurbanization)روستاشهرگرایی 

 ةحومه در واقع دنبال ،زیرا ؛متمایز است نشينی کامالداز حومهکه نشينی شهری است شهری وجهی از حاشيه

روستانشينی شهری امتبداد شبهر نيسبتند و     ةشده به وسيلکه فضاهای اشغالحالیدر ؛آیدحساب میشهر به

رسبد کبه الگوهبای    نظبر مبی  به  (.17: 1979اند  شاریه، فضاهای روستایی ميان این دو فاصله انداخته غالباد

ها ببر  ها در آنک وجه از سکونتگاههای روستایی و شهری، به دليل اینکه معموالد یشده از سکونتگاهترکيب
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ببراین،  اند الگوی مناسبی از سبکونتگاه نبوین را عرضبه کننبد. عبالوه     کند، نتوانستهوجه دیگر غلبه پيدا می

بسياری از این الگوها با شرایط بومی جامعة ما سازگاری ندارند و باید به دنبال الگوی جدیدی از سکونتگاه 

 ز هویت مستقل، با شرایط بومی نيز سازگاری داشته باشد.بر برخورداری ابود که عالوه

 . معرفی سکونتگاه نوع سوم6.3

های شهری و روستایی کنبونی در ارائبة   شده در ارتباط با ناتوانی سکونتگاهبا توجه به مباحث مطر 

شبده ببرای عببور از    نببودن الگوهبای جدیبدتر مطبر     زیستگاه مناسب و زندگی باکيفيت و نيز موفبق 

های شهری و روستایی، در اینجا الگوی جدیبدی از سبکونتگاه، ببه عنبوان راهببردی ببرای       کارآمدینا

گبرفتن شبرایط   پذیر و باکيفيت در راستای توسبعة پایبدار و ببا درنظبر    یافتن به سکونتگاه زیستدست

 شود:های زیر مطر  میبومی، اجتماعی، فرهنگی و محيط سرزمين، با ویژگی

 های نوع سوم )رُستاک(سکونتگاه هایویژگی -1جدول 

 1931های پژوهش، مأخذ: یافته

 ُستاک  نام: ر 

  :نفر 95222-522اندازه 

 کارکرد: متنوع و خوداتکا 

   ساختار: همگن و متنوع 

 یابی: مکان  بيعیمکان 

 نظام مدیریتی: مشارکتی و خودگردان 

 محورسکونتگاه دانش 

 خاص عدم وابستگی به مکان و زمان 
 

شبده، ببه عنبوان یبک ایبدة جدیبد       های مطبر  یهی است که کليت موضوع و هرکدام از ویژگیبد

شبوند.  تر هستند؛ ولی در اینجا تنها به عنوان یک ایدة جدید مطبر  مبی  های علمی دقيقنيازمند بررسی

چنين سکونتگاهی باید سکونتگاهی خوداتکاء، کارآفرین و پایبدار باشبد و قابليبت، براببری و هویبت      

 جتماعی و معيشت پایدار برای همه ساکنان خود فراهم کند.ا
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 های نوع سوم )رُستاک(ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سکونتگاه -6جدول 
 1931های پژوهش، مأخذ: یافته  

 بعد اکولوژیکی

 ُمحور است.ستاک یک سکونتگاه اکولوژیک دانشر 
 اجتماع زیست منطقهغذاهای  بيعی تا حدامکان در داخل  پرورش  
 های معماری محلیها با استفاده از مصال   بيعی و محلی در دسترس و با استفاده از سنتایجاد خانه  
 های انرژی تجدیدپذیر با محوریت بومیاستفاده از سيستم  
  های سبز محلی( تجارتاصول تجارت اکولوژیک  
 ارزیابی چرخة زیست محصوالت و فعاليت  
 از  ریق مدیریت صحي  انرژی و ضایعات ت آب، هوا و خاکحفظ سالم  
 نخوردة غيرمسکونحفظ و تشویق تنوع زیستی و محافظت از نواحی دست    
 بازیافت ضایعات و پسماند و ایجاد یک سيستم خودپاالی  

 بعد اجتماعی
 دادن و بازگوکردن برای دیگران، حفظ هویت فردتشخيص  

 ين حمایت دوجانبهتقسيم منابع مشترک و تأم  
 نگرهای بهداشتی پيشگيرانه و کلتأکيدکردن بر شيوه  
 کردن کار و وسيلة معاش سودمند برای همه اعضاءفراهم  
 اند.هایی که در حاشيه قرار  گرفتهای کامل برای کودکان، سالخوردگان، و گروهپذیرساختن زندگیامکان  
 العمرتروی  آموزش مادام  
 هاگانگی از  ریق احترام به تفاوتتشویق به ی  
 پرورش سيمای فرهنگی و منزلت فرهنگی 
 سرمایة اجتماعی، هویت و انسجام اجتماعی  

 بعد اقتصادی
 اقتصاد مولد، خوداتکا و خودگردان 

 اقتصاد اکولوژیک یا سبز 
   کارآفرین 
 توليد بومی و محلی، بازار منطقه ای تا جهانی 
 های جایگزینبانک  
 ليد درآمد محلیتو  

 معنوی بعد فرهنگی/
 کنندهایی که از چرخة  بيعی پيروی میپرورش احساس شادی و تعلق از  ریق تشریفات مذهبی و جشن  

 پيوندی با جهانمانتأکيد بر خالقيت و هنر به عنوان تجلی اتحاد و هم  
 بينی معنوی به وسيله ارتباط جهانیبيان یک جهان 
  و قوانين اکولوژیکاحترام به  بيعت 
 های گوناگونهای معنوی به شيوهاحترام به بيانيه  
 های گوناگوناحترام به تجلی فرهنگ  
 تسهيل رشد فردی و آداب صحي  معنوی  
 اتکاء بر اصل تنوع و تککر   
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 گیری. نتیجه4

های شبهری و روسبتایی و جریبان یبک سبویه و تمرکزگبرا ببه سبوی         وضعيت کنونی سکونتگاه

ترین سط  مراتب سکونتگاهی که خود نمود بارز تمرکبز و تبلبور مشبکالت جامعبة ملبی اسبت،       باال

گيبران در عرصبة   ریزان و تصميمهای برنامهبيانگر نبود تعادل در نظام سکونتگاهی و  ناکارآمدی تالش

جبدی   رسد که جامعه در این زمينه با بحرانبی نظر میهای روستایی و شهری است. بهتوسعة سکونتگاه

رو است؛ بحرانی که جامعه را به سوی مشکالت بيشتر، ناکارآمدی، نببود تعبادل، پرداخبت هزینبة     روبه

دهبد. بسبياری از   بيشتر ناپایداری و کندشدن جریان توسعة سبرزمين یبا توسبعة نبامتوازن سبوق مبی      

هویبت   مانبده نيبز ببا بحبران    شدن از جمعيت هستند و محدود روستاهای بباقی روستاها درحال خالی

نشبدنی خبود گرفتبار    که شهرها نيز یا در بحران هویت و یا در مشبکالت حبل  مواجه هستند. همچنان

گيبری  ای را که در شبکل ریزان روستایی، شهری و منطقههستند. دیرپایی این وضعيت نامطلوب، برنامه

کونتگاهی هبدایت  رفت از بحران سب های جدیدی برای برونها و راهاند، به سوی دیدگاهآن نقش داشته

رفبت از دایبرة تنبگ    کند. سکونتگاه نوع سوم تالشی است برای  ر  راهبردی نو در رستای ببرون می

ریزی سکونتگاهی. راهبرد سکونتگاه نوع سبوم تأکيبد ببر    های قالبی مرسوم در برنامهها و روشنگرش

 این نکات است که:

 هبا و  نيازمنبد ببازنگری در نگبرش    هبای شبهری و روسبتایی،   ریزی در عرصة سکونتگاهبرنامه

 های مرسوم است؛روش

     هبا در  باید از نگرش دوگانه به شهر و روستا جدا شد و ببه پيونبد ارگانيبک و سيسبتماتيک آن

 ریزی کاربری زمين و کالبدی توجه کرد؛ریزی فضایی به جای برنامهچارچوب برنامه

 د توجه قرار گيرند؛  همة ابعاد توسعة سکونتگاهی به صورت یکپارچه باید مور 

 گيبری روسبتاهای پایبدار و    جایگاه و منزلت زندگی روستایی و اعتباربخشی به آن، الزمة شکل

 باهویت است؛

 های روستایی، ایجاد جامعبة خوداتکباء، کبارآفرین، توانمنبد و ببا معيشبتی       بخشی به نقشتنوع

 پذیر و باکيفيت است؛های زیستگيری سکونتگاهپایدار الزمة شکل
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 کبردن  سبازی نهبادی، سبازمانی و فبراهم    پذیر و با کيفيت نيازمند زمينبه ایجاد سکونتگاه زیست

 بسترهای قانونی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است؛

  های هوشبمند و کارآمبد،   ریزی آگاهانه برای ایجاد سکونتگاهسکونتگاه نوع سوم نيازمند برنامه

 فارغ از قالب شهر یا روستا است؛  

 پبذیر، باکيفيبت، ببا مقيباس انسبانی،        ستاک، سبکونتگاهی اسبت زیسبت   اه نوع سوم رُسکونتگ

ای اکولوژیبک، هوشبمند،   خوداتکاء، باهویت، برابر، کارآفرین، با سرمایة اجتماعی باال، کارآمبد، جامعبه  

 با معيشت پایدار، بافرهنگ و معنوی.
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