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  :چكيده

  
 خورشيدي تغييري در ساختار اجتماعي و اقتصادي روستاهاي ايـران پديـد آمـد و           1340هاي دهه     در اولين سال  

تا پيش از پيدايش شرايط جديد كه در نهايت به اصالحات ارضي انجاميد،             . داري دگرگون شد    رپاي زمين نظام دي 
  .ها بر درآمد حاصل از توليد كشاورزي متكي بودند دولت

اصالحات ارضي در ايران از سويي بخش كثيري از دهقانان را از ستم ارباب رهانيد و از سويي ديگـر، بـا حـذف          
ها از روستا به شهر، افول توليد كشاورزي و مهاجرت به شهرها را باعـث   ي و كشاندن سرمايهمديريت توليد زراع  

  .گرديد
آمدها، به شهر وابسته گـشت، الگـوي گـسترش و معمـاري               روستاي پس از اصالحات ارضي تحت تاثير اين پي        

منـدي    ترسي و بهره   به مثابه شريان دس    –شهري را پذيرفت و خزشي تدريجي از موقعيت پيشين به سمت جاده             
تنيده پيشين شكسته شد، فضاهاي سكونتي شبه شهري وسـعت            حصارهاي درهم .  را آغاز كرد   –از خدمات شهر    

  .هاي غير بومي ساخت و ساز چهره روستا را تغيير داد يافت و ورود و استفاده از مصالح و شيوه
  
  
  
  
  

  :هاي كليدي واژه
  .، خزش بافت، سيماي روستايي، مسكن روستايياصالحات ارضي، مهاجرت، توسعه بافت روستايي
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 مقدمه
هزاران سال پيش از اين، آشنايي با رمز و راز رويش گياهان انسان را              

كشاورزي آغاز شد و گرد هم آمدن كشاورزان روستاها         . گير كرد   زمين
 .را پديد آورد

سـاز تـشكل      ت و معنويـت، زمينـه     يان بـه امنيـت و عـدال       ينياز روستا 
شهرها پديد آمدنـد بـا كـاخ و معبـد و            . ها و ظهور اديان شد      حكومت

ستانند او را حمايت كننـد و        بازار، تا در مقابل آنچه كه از روستايي مي        
 1.خدمت رسانند

ها بـر خـراج و        قوام و دوام حكومت   . دير زماني اين رابطه ادامه يافت     
اربابـان و مباشـران از دهقانـان گرفتـه          ي    مالياتي بود كه به واسـطه     

 سـرانجام،   2.كـرد   شد و سفره و صـندوق حاكمـان را رنگـين مـي              مي
تحـولي در انديـشه و      . روزگاري نو فرا رسيد و جهان ديگرگونـه شـد         

ي دو  سياست و صنعت و توليد و تجارت و ارتباطات پديد آمد و رابطه    
ر تنهـا منبـع     كشاورزي ديگـ  .  روستا به تاريخ پيوست    -ي شهر     سويه

توليد و درآمد نبود؛ روستايي ديگر آن انسان بي خبـر از جهـان نبـود                
 انقالبـات   …آهن و خيش، ابـزار توليـدش خواننـد            كه در رديف گاو   

، سياسي و اجتماعي، دو قطبي شدن جهـان، پيـدايش نفـت،         3صنعتي
گسترش ارتباطات و بسياري تحوالت ديگر، نظام كهن اقتصاد ارضي       

ز دهقانان را تـاريخي كـرده بـود و اصـالحات ارضـي،              كشي ا   و بهره 
 .اتفاقي ناگزير بود در ايران با تمامي پي آمدهايش

. آمدها، دگرگوني شكل كالبدي روستاهاي ايـران بـود          يكي از اين پي   
روستاهايي كه گويي در طول تاريخ منجمد شده و به خـوابي عميـق              

اين مقاله  .  براي آنان  اي ناشناخته بود از     فرو رفته بودند و تحول، واژه     
نگاهي دارد به تأثير اصالحات ارضي بـر شـكل كالبـدي روسـتاهاي              

 .ايران

  
 : سير تحول روستاهاي ايران-1

در گذشته اين تصور كه سلطان مالك و صاحب اختيار سـرزمين            
هـا را بـه       كـشي از ايالـت      توانـد اداره و بهـره       و اهل آنست و مي    

شـد    انش واگذار كند، باعث مي    منصبان و سردار    اطرافيان، صاحب 
كه پيوسته روستا و روستايي در مالكيت كـارگزاران حكـومتي و            

پاداش هواداران و دردانگان فرمانروا، اعطـاي       “. اربابان قرار گيرد  
زمين به آنان بود و مخالفان و دشـمنان او بـا مـصادره امـالك                

 ايـن   .)52، 1377لمپتـون، ( ”شـدند   ايشان تنبيـه و تـضعيف مـي       
ن بزرگ كه هر يك خود را صاحب اختيـار چنـدين پارچـه              مالكي

دانستند، بخشي از درآمد روستا       آبادي و جان و مال مردم آن مي       
را برداشته و بخشي را به عنوان خراج به خزانه حكومت مركزي            

هــاي گونــاگون و امــر  تحــصيل ماليــات“. كردنــد ســرازير مــي
ـ         م و تعـدي    سربازگيري و وصول مخارج سربازان غالباً وسيله ظل

 .)309، 1377لمپتـون، (” فراوان محصالن ماليات به مـردم بـود       
هـا بـه نظـام اربـابي و           بدين ترتيب و به علت وابستگي حكومت      

پـذير و نـه بـه         خراج حاصل از آن، تحول در اين نظام نه امكان         
شكل كالبدي روستا نيـز     . مصلحت حكام و پادشاهان بوده است     

روسـتا در   . پـذيرفت   تـاثير مـي    اقتصادي   -از اين نظام اجتماعي     
ها و هر كجـا       هاي تند، سنگالخ    ها، روي شيب    ترين مكان   سخت

تـصاوير  (شـد     داد مـستقر مـي      كه زمين اجازه كشت و زرع نمـي       
  ).2و1
  
  
  
  
  
  
  
  روستاي هامانه، يزد) 2-تصوير(           روستاي قهرود، اصفهان) 1-تصوير(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايي محدود و با امكانـات      زندگي در حداقل ممكن و در فض      
كم جاري بود و فضاي زيستي صرفاً با اسـتفاده از مـصالح             

يان و به شـكلي ابتـدايي بـر         يآورد كه توسط خود روستا      بوم
، 1377( لمپتون   .)3تصوير(گرفت  شد شكل مي    هم نهاده مي  

  :گويد در اين رابطه مي) 671 و 669
ت هاي دهقاني معموال تنگ و تاريك اس        هاي خانه   اتاق“

  ”.ها پنجره ندارد بيشتر اتاق. شود و خوب تهويه نمي
چهارپايان متعلق به خانواده دهقان نيز غالباً در محلـي          “

برنـد    متصل به جايي كه اهل خانـه در آن بـه سـر مـي              
  ”.شوند نگهداري مي
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آيـد كـه    صحبت از دگرگوني در شكل روستا آنگاه به ميان مـي     

 سياسي، اجتمـاعي، توليـدي و       هاي حاكم بر روستا، اعم از       نظام
انساني دسـتخوش تغييـرات شـديد قـرار گيـرد؛ تغييراتـي كـه               

هـاي بـسياري را در نظـام اسـتقرار، شـكل، بافـت و                 دگرگوني
. گـردد   هاي سكونت و سـاخت و سـاز روسـتا باعـث مـي               شيوه

ها و پيامـدها،      اي از علت    ي پيچيده   اصالحات ارضي با مجموعه   
يرپاي اربابي كـه سـاختار اجتمـاعي،        نقطه پاياني بود بر نظام د     

 و نهايتاً شـكل كالبـدي روسـتا را           فرهنگي، توليدي و مديريتي   
  .تحت تاثير قرار داد

 : اصالحات ارضي-2
 بـه هيئـت     1339قانون اصالحات ارضي در چهارم خرداد مـاه         

دولت وقت ابالغ شد و اين اصالحات در قالب رفرمي حكومتي           
فرمـان  ( تداوم يافت  1340ر دهه   د” انقالب سفيد “تحت عنوان   
ــايوني، ــين  .)21، 1351هم ــت زم ــرم، مالكي ــن رف ــاي   در اي ه

مالكـان و اربابـان درآمـده و تحـت            كشاورزي از دسـت بـزرگ     
 .شرايطي به كشاورزان واگذار گرديد

پيش از اين، نظام توليد كشاورزي بـر پـنج بنيـان زمـين، آب،                
 ميرابوالقاسمي  .)1377،536،لمپتون(چهارپا، بذر و كار استوار بود     

) آب و خـاك  (در اين رابطه از دو اصل غيرمنقول و         ) 1358،57(
از . كنـد   يـاد مـي   ) تخم، نيروي كار و گاو    (و از سه اصل منقول      

اين ميان زمـين، آب و گـاه چهارپـا و بـذر از آنِ مالـك بـود و                
 در اين نظام    4.گرفت  كشاورز تنها نيروي بدني خود را به كار مي        

كردند حق    رعاني كه بر روي زميني معين كار مي       آن دسته از زا   
آب و گلي نسبت به آن زمين داشتند و آنان كه چنين وابستگي             

نشيناني بودند كـه فقـط نيـروي          نشينان و آفتاب    نداشتند، خوش 
 .گذاشتند بدني خود را به معرض فروش مي

در اصــالحات ارضــي بــسياري از كــشاورزان از طريــق خريــد  
هايي شدند كه پـيش       درازمدت مالك زمين  هاي    قسطي يا اجاره  

تـوان     اصالحات ارضي را نمـي     5.كردند  از اين بر آنها زراعت مي     
درگرفتن زمين از مالكان و واگذار كردن آن به زارعان خالصـه            

اي پيچيده،چند بعدي و داراي علل        كرد؛ اصالحات ارضي پديده   
علـل و اهـدافي كـه در هيـاهوي          . و اهداف آشكار و پنهان بود     

ــات و جــدل ــرار    تبليغ ــه ق ــورد مداق ــدان م هــاي سياســي، چن
 .گرفت نمي

ــراي :  اصــالحات ارضــي-2-1 ــي، ب ــي دولت انقالب
 گيري از انقالبي مردمي پيش

موقعيت حساس ايران در جهان دو قطبـي ميانـه قـرن بيـستم              
 و چـشم طمـع دو ابرقـدرت شـرق و غـرب بـه ايـن                  6ميالدي

 انقـالب سـفيد و      سرزمين، يكي از علل اصلي به وقوع پيوستن       
 .اصالحات ارضي حكومتي بود

ترين   نظام ارباب و رعيتي، پيوسته دهقانان ايران را تحت سخت         
كشي نگه داشته و آنان را در رديف گاوآهن و آب و              شرايط بهره 

اين وضعيت تا آنگاه   . آورد  هاي توليد به شمار مي      بذر، جزء مؤلفه  
شـت و صـرفاً     هـا قـرار ندا      كه در تعارض بـا منـافع ابـر قـدرت          

آمد، نه تنها مورد نقـد و تجديـد           اي داخلي به حساب مي      مسئله
گرفت، كه با تأييد و حمايت آنهـا نيـز            ها قرار نمي    نظر حكومت 

اين حمايت از آن جهت بود كه خزانه مملكت چـشم         . روبرو بود 
-45، 1377لمپتون،(به ماليات حاصل از توليد كشاورزي داشت      

44(. 
 كه داعيه حمايت از طبقه      -ر قدرت شرق    هم جواري ايران با اب    

هاي دهقاني     و خوف از بروز انقالب     -كارگر و كشاورز را داشت      
در ايران، ابر قدرت غرب را بر آن داشت تا به تعـديل وضـعيت               

ايـن انديـشه در     . معيشتي و انساني كشاورزان ايـران بيانديـشد       
 7”اصل چهـار تـرومن  “ كه بعدها به  -چارچوب طرحي گسترده    

 و حكومـت  .)171، 1378رجبي،(شكل گرفت   -رت يافت شه
متمايل به غرب ايـران را بـرآن داشـت تـا بـا دسـت زدن بـه                   
اصالحاتي، امكان بالقوه انقـالب دهقـاني را در ايـران از ميـان              

انقالب سفيد،  )  1378،186رجبي،( و   .)172، 1368آوري،(بردارد
 .ميگيري از انقالبي مرد انقالبي حكومتي بود براي پيش

افـول اقتـصاد زراعـي و       : اصالحات ارضـي   -2-2
 رونق اقتصاد نفتي

ترين منبـع     ترين و حياتي    هاي بسيار دور مهم     از گذشته ” زمين“
هرچنـد كـه   . ها در ايران بـوده اسـت      اقتصادي مردم و حكومت   

بازرگاني و توليد نيز پيوسـته در شـهرها و بازارهـاي ايـران در               

 طويله        انبار
 

 پالن همكف
 
 

 اتاق             پالن طبقه اول

  )3-تصوير(
هايي  نمونه(روستاي قهرود، اصفهان 

 )هاي حداقل از خانه
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شـمول، هيچگـاه در مقـام       جريان بوده، ولي از نظـر وسـعت و          
مقايسه با اقتـصاد زراعـي و درآمـد حاصـل از كـشاورزي قـرار              

 .)35، 1380هاشمي،(نداشته است
گزين شدن تـدريجي      يكي از علل وقوع اصالحات ارضي، جاي      

درآمد حاصل از فروش نفت به جاي درآمـد حاصـل از ماليـات              
ايـن  ها پيش از      هرچند كه منابع نفتي در ايران سال      . زراعي بود 

برداري قرارگرفته بـود ولـي تـا اواخـر دهـه              كشف و مورد بهره   
مـاده سـياه    “ و نهضت ملـي شـدن صـنعت نفـت، ايـن              1320
نقش تعيين كننده خـود را در اقتـصاد مملكـت نـشان             ” متعفن

 حضور جدي و تعيين كننده نفت در اقتصاد ايران در           8.نداده بود 
داشـت،  دهه قبل از اصالحات ارضي حكايـت از روزگـاري نـو             

 پاينـدگي حكومـت و      - براي اولـين بـار       -روزگاري كه در آن     
. گرفـت   تكيه اقتصادي دولت بر منبعي غير از زمـين قـرار مـي            

نيـاز    درآمد سرشار نفت حكومـت را از خـراج روستانـشينان بـي            
كـشي از زمـين را از سـكه           داري و بهـره     نمود و نظام تيـول      مي

 شــت مملكــتانداختــه و نقــش حيــاتي كــشاورزي را در سرنو
 .كرد رنگ مي بي
 ضرورت عصر جديد:  اصالحات ارضي-2-3

هاي فئودالي و اربابي اتفاقي بود كه ديـر يـا زود              فروپاشي نظام 
 تـا   1910چنانچه از سال    . در تمامي جهان به وقوع مي پيوست      

ــورت  30 در 1963 ــي صـ ــالحات ارضـ ــان اصـ ــشور جهـ  كـ
ظام ارباب و    دوران طوالني حاكميت ن    .9)71تا،    احرار، بي (گرفت

گونه تغيير و تحركي در       رعيتي در شرايطي دوام داشت كه هيچ      
رساني، ابزار توليد و حمل و نقـل          هاي اطالع   نظام فكري، شيوه  

روستايي در محيط بسته روستا     . و نيازهاي دهقانان متصور نبود    
قـدرت  . زدنـد   اسير سرنوشتي بود كه ديگران براي او رقـم مـي          

 مركـزي را بـا خـود داشـت امكـان            ارباب كه پشتوانه حكومت   
 .كرد هرگونه دگرانديشي را از دهقان سلب مي

هـاي روزگـاري نـو، مرزهـاي          پيدايش تدريجي نمودها و نشانه    
هاي نظام كهنه را سست   جهان روستايي را گسترش داده و پايه      

وســايل جديــد حمــل و نقــل، ابــزار و آالت مــدرن  . كــرد مــي
آبرسـاني و آبيـاري و از       ها و تجهيـزات جديـد         كشاورزي، شيوه 

همه مهمتر گسترش ارتباطات و آگاه شدن روسـتايي از جهـان            
هـاي    بيرون از روسـتا، حكايـت از آن داشـت كـه ديگـر روش              

هـاي پيـشين فرسـوده شـده و تغييـر در              ها و سده    مرسوم سال 
 1376آشـوري، (روابط و شيوه توليد، ضرورتي انكار ناپذير اسـت        

،32(.  
 

 :ت ارضيآمدهاي اصالحا  پي-3
صرف نظر از علل و عـواملي كـه منجـر بـه انجـام اصـالحات            

هاي مختلف    آمدهايي در زمينه    ارضي شد، اين اتفاق تاريخي پي     

ترين  سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشت كه به مهم        
  :شود آنها اشاره مي

 
 شهري و افـول     - رونق اقتصاد خدماتي     -3-1

  روستايي-اقتصاد توليدي 
شدن نظام حكومتي از اقتصاد دهقاني و اتكـاي آن بـه            با كنده   

 شـهر در تبـادل توليـد و         -اقتصاد نفتي، رابطه ديرينـه روسـتا        
. خدمات بر هم خورد و توليد كشاورزي به حال خود رها گرديـد      

به كار و توليـد بـود، اكنـون         ” مجبور“روستايي كه تا اين زمان      
يـا بـه دنبـال     شده بود كه به كار زراعـت ادامـه دهـد            ” مختار“

دهقـان مجـاز بـود تـا        . سرنوشتي ديگر به شهر مهاجرت نمايد     
زميني را كه به او واگذار شده زير كشت ببرد، تحت شرايطي به            

در ماده بيست و چهارم     . ديگران بفروشد و يا در آن خانه بسازد       
 آمـده   1339قانون اصالحات ارضي به تاريخ چهارم خرداد مـاه          

نـايي كـار كـشاورزي را از دسـت     اگر كشاورزي توا …“: است
تواند زمين خود را به كشاورز ديگري با رعايـت مفـاد              بدهد مي 

اين ماده بفروشد و مراتب را به اداره كـشاورزي اسـتان اطـالع              
 .)36، 1351همايوني، فرمان(” دهد

داران با علم بـه       مالكان و سرمايه    پس از اصالحات ارضي بزرگ    
اند كـه ديگـر ارزش     واگذار كرده هايي را به دهقانان       اينكه زمين 

هـاي خـود را راهـي شـهر كردنـد و              استراتژيك ندارد، سـرمايه   
بـسياري از   . مؤسسات مالي، خـدماتي و صـنعتي را بنـا نهادنـد           

كشاورزان نيز در پي سرنوشتي ديگر راهي شهر شده و در نقش     
كــارگر ســاختماني، كــارگر صــنعتي، نگهبــان، ســرايدار و      

ـ     فـروش و دوره     دست پـس از   . ه امـرار معـاش پرداختنـد      گـرد ب
اصالحات ارضي ديگر ايـن شـهر بـود كـه سرنوشـت اقتـصاد               

 .زد سرزمين را رقم مي
  حذف مديريت توليد از نظام كشاورزي-3-2

منـدي هرچـه بيـشتر از زمـين،           در نظام كهن بـه جهـت بهـره        
مديريتي سخت و مقتدر از سوي ارباب بر فرآيند توليـد اعمـال             

هـا، حفاظـت از       هـا و آبراهـه      روبـي قنـات    حفـر و الي   . شـد   مي
هاي كشاورزي و حفظ حريم آنهـا و ممنوعيـت سـاخت و             زمين

ساز در زمين قابل زراعت، تـأمين ابـزار توليـد و بـذر، تـشكيل                
ها و تقسيم وظايف دهقانان و نيز مديريت فروش محـصول             بنه

از مواردي بود كه تحت نظـارت اربـاب و توسـط مباشـران بـه                
اين مديريت، كـه گـاه اِعمـال آن بـا خـشونت             . درسي  انجام مي 
منـدي از آب و زمـين و سـاير         ، باعث حداكثر بهـره    10همراه بود 

 .شد امكانات مي
گزين نشدن مديريتي نـو، بـه رهـا           حذف مديريت ارباب و جاي    

روبي نشدن و ويراني  ها و ساخت و ساز در آنها، الي     شدن زمين 
و بـسياري   ) بنـه  (هـاي توليـدي     ها، بر هم خـوردن گـروه        قنات
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اي كه توليد كشاورزي، در نبـودِ   مسائل ديگر منجر شد، به گونه 
گـوي    مديريتي كارآمد با افتي شديد مواجه شد و ديگـر جـواب           

به منظور رفع اين نقيـصه      . نيازهاي رو به افزايش سرزمين نبود     
گزين كردن مديريتي جامع بر توليد روستايي، هفت سال           و جاي 

 قانون  1346ت ارضي، در چهارم بهمن ماه       پس از آغاز اصالحا   
در مـاده   . هاي سهامي زراعي به دولت ابالغ شد        تشكيل شركت 

 :اول اين قانون آمده است
به منظور فراهم نمودن موجبات افزايش درآمد سـرانه      “

كشاورزان و امكانـات همـه جانبـه بـراي بكـار بـردن              
ــين ــصوالت    ماش ــد مح ــر تولي ــشاورزي در ام آالت ك

هاي جديد    آشنايي زارعين با اصول و شيوه     كشاورزي و   
كشاورزي و حداكثر استفاده از نيـروي اضـافي انـساني       

هاي كـشاورزي و صـنعتي        موجود در روستاها در قطب    
مملكت و براي جلوگيري از خردشدن و تقسيم اراضـي   
مزروعي به قطعـات غيـر اقتـصادي و افـزايش ميـزان       

ير و موات   سطح زير كشت كشور با استفاده از اراضي با        
و مسلوب المنفعـه وزارت اصـالحات ارضـي و تعـاون            

بيني شده در ماده يك       روستايي بر اساس وظايف پيش    
قــانون تــشكيل ايــن وزارت بــه تــدريج در واحــدهاي 

هـاي سـهامي      روستايي مناطق مختلف كشور شـركت     
 .)146، 1351همايوني، فرمان(”دهد زراعي تشكيل مي

 قانون تعاوني نمودن    1349ه  همچنين در بيست و نهم اسفند ما      
هاي تعاوني    توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت        

روستايي با اهدافي مشابه و با تأكيد بر تعاوني نمودن توليد بـه              
الزم بـه ذكـر      .)343، 1351همـايوني،   فرمان(دولت ابالغ گرديد  

است كه اين قوانين هرگز نتوانست خالء مديريتي پـيش آمـده            
 .صالحات ارضي را پر نمايدبر اثر ا

  وابستگي به محصوالت كشاورزي وارداتي-3-3

پيش از اصالحات ارضي، بنابر داليل زير وارد كردن و مـصرف            
محــصوالت كــشاورزي از خــارج از كــشور امــري غيــر الزم و 

 :غيرمحتمل بود
) يا عـشايري (تا اين زمان دو سوم جمعيت ايران روستايي      •

 يـك سـوم جمعيـت شهرنـشين و          و توليدكننده بودند و فقـط     
 11.آمدند مصرف كننده به حساب مي

ميزان مصرف سرانه به علت فقر عمومي و قناعت مـردم            •
 .پايين بود

براي خريد محـصول خـارجي    ) بجز زراعت (منبع درآمدي    •
 .متصور نبود

پس از اصالحات ارضي به تدريج ورود و مـصرف محـصوالت            
علل اصـلي ايـن     . فتكشاورزي و دامي بيگانه در كشور رواج يا       

 :توان چنين برشمرد دگرگوني را مي
بر هم خوردن تعادل جمعيت و توسعه شهرنشيني، پس از           •

) روسـتايي (اصالحات ارضي به مرور از جمعيت توليـد كننـده           
در . اضـافه شـد   ) شـهري (كاسته و به جمعيت مصرف كننـده        

 بــه 1380و در ســال % 50 جمعيــت شــهري بــه 1357ســال 
 .)7، 1383حبيبي،(رسد كشور ميجمعيت كل % 5/64
تغيير الگوي مصرف، كـه در مـواردي اسـراف و تبـذير را               •

 .كرد جويي مي گزين قناعت و صرفه جاي
تأمين هزينه خريد محصول خـارجي از طريـق اتكـاء بـه              •

 .درآمد سرشار نفت
ــود كــه تفــاوت شــرايط طبيعــي و اقليمــي   و ايــن در حــالي ب

گرديـد تـا محـصول        يكشورهاي صادر كننده با ايران باعث مـ       
تر از محصول بومي به دست مصرف كننده          وارداتي بسيار ارزان  

وابستگي به محصوالت بيگانه به حـدي بـود كـه           . ايراني برسد 
 چشم به جاده دوخته بود تا     - اين توليد كننده سابق      -روستايي  

گندم، برنج، روغن، پنير و سـاير مايحتـاج خـود را از فروشـگاه               
  .فت كندتعاوني روستا دريا

 
 آغاز عصر مهاجرت و توسعه شهرنشيني در        -3-4

 ايران

با متزلزل شدن نظام توليدي روسـتا و رونـق اقتـصاد نفتـي در               
روسـتايي در طلـب     . شهر، مهاجرت روستائيان به شهر آغاز شد      

ساماني نو و درآمدي بيشتر بود و شهر نيازمند نيروي كار جهت            
  .توسعه كمي و كيفي

ـ     مهـاجرت  “ه شـهر از دو راه مختلـف         مهاجرت روسـتاييان ب
در . پـذيرد    صـورت مـي    ”مهاجرت گزينـشي  “ و   ”جهشي

مهاجرت جهشي روستايي با فروش امـالك خـود راهـي شـهر             
گزينـد و در صـورت پيـدا          شده و ابتدا در حومه شهر سكني مي       

 12.گردد  كردن فرصت به شهر نقل مكان كرده و شهرنشين مي         
  ا و امكانـات تحـصيلي     ه  ليكن مهاجرت گزينشي به تبع فرصت     

روسـتايياني كـه بـراي كـسب        . نمايـد   توليدي و تجاري رخ مي    
هاي شغلي بـه شـهر مهـاجرت     مدارج باالي تحصيلي و فرصت 

نمايند پس از كسب اين مـدارج، جايگـاهي بـراي خـود در                مي
هـاي    يابند و به ناچار در شهر مانده و يا به سـرزمين             روستا نمي 

گونـه    ايـن . نمايند   مهاجرت مي  -تر   در پي امكاناتي باال    -ديگر  
باعث خالي شدن روستا از افراد مـستعد، مـاهر و           ” شهرنشيني“

  .گردد طلب و تمركز آنها در شهر مي فرصت
  
 تأثير اصالحات ارضي بر شـكل روسـتاهاي         -4

 ايران
هاي پس از اصالحات ارضـي تغييـرات چـشمگيري در             در سال 

 اين تغييـرات گـاه      .شكل كالبدي روستاهاي ايران به وجود آمد      
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قدر وسيع بود كه بافت پيشين، تاريخي شد و روستا شـكل و       آن
توان در سه راستاي      اين تحوالت را مي   . اي جديد پيدا كرد     نقشه

ي روستا    ي بافت روستا و تغيير چهره       خزش بافت روستا، توسعه   
 .گرفت پي 

  خزش بافت-4-1

حات در مقايسه بافت روستاهاي ايـران پـيش و پـس از اصـال             
ارضي، حركتي تدريجي و خزنده از موقعيت تاريخي روسـتا بـه            

جـايي   بـه   در بيان علل ايـن جـا      . سمت جاده قابل مشاهده است    
 :توان به موارد زير اشاره كرد مي

 وابسته شدن روستا به شهر پس از اصـالحات          -4-1-1
 ارضي

چنان كه پـيش از ايـن اشـاره شـد، يكـي از علـل وقـوع                  
شرايط . ود جهان به عصري جديد بود     اصالحات ارضي، ور  

جديد، كه با تأخيري چندين سـاله در سـرزمين مـا شـكل              
 حكايت از پايان دوران زندگي نبـاتي و ركـود           13گرفت،  مي

روستاها داشت؛ روسـتاهايي كـه از آمـوزش و بهداشـت و             
كـشي و بـرق محـروم         ارتباطات و خدماتي نظير آب لولـه      

زدايي   هت محروميت پس از اصالحات ارضي و در ج      . بودند
تـوان بـه    از روستاها اقداماتي انجام شد كه از آن جمله مي         

هـاي بهداشـت، دفـاتر مخـابراتي و          احداث مدرسـه، خانـه    
اين گونـه تأسيـسات كـه       . هاي تعاوني اشاره كرد     فروشگاه

 تحت عناويني چـون سـپاه دانـش،         –گردانندگاني شهري   
 داشـت بـه عللـي همچـون سـهولت           …سپاه بهداشت و    

سترسي، سهولت رساندن امكانات ساختماني و خدماتي و        د
سهولت تمليك زمين عمدتاً در مبادي ورودي روسـتا و در           

  .شد كنار جاده منتهي به روستا ساخته مي
هاي تمدن  محل استقرار و تجمع اين بناها كه اولين پايگاه       

آمدند، به تـدريج تبـديل بـه          جديد در روستا به حساب مي     
 سـاخت و سـازهاي جديـد روسـتا          مركزيتي بـراي جـذب    

بدين ترتيب بافت روستا از مركز سنتي و تـاريخي          . شد  مي
 بـه   - كه عمدتاً بر گردِ منابع آب شكل گرفته بـود            -خود  

 .سوي جاده كه اكنون به رگِ حياتي روستا تبديل شده بود          
  .گرفت حركتي خزنده را پيش مي

 ورود تكنولوژي و تغيير شكل وابـستگي روسـتا      -4-1-2
 به منابع آب

دسترسي به آب پيوسته عامل اصلي در مكان يـابي و اسـتقرار             

ايـن  . روستاها، به ويژه در منـاطق مركـزي ايـران بـوده اسـت             
دسترسي، گاه از طريق نشاندن بافت در كنار منابع آب همچون           

ها و گاه از طريق كشاندن آب به سمت روستا از             رودها و چشمه  
آوري و    ردي نيـز از راه جمـع      طريق حفر قنات و چـاه و در مـوا         

 4تـصاوير   (گرديـد     ذخيره آب بـاران در آب انبارهـا ميـسر مـي           
به اين ترتيب بافت روستا اتصال و ارتباطي تنگاتنـگ و           ). 6الي

  . آب داشتمستقيم با منابع
  

  )در كنار آب انبار(روستاي باده، يزد ) 5-تصوير(    روستاي نصرآباد، ) 4-تصوير(

  )در كنار رود(يزد 

  

  
  )در كنار قنات(روستاي تودشكچوئيه، اصفهان ) 6-تصوير(

  
  

آوري و ابـزار جديـد دسترسـي و           پيدا شدن تـدريجي فـن     
ها براي كشيدن آب از چاه        انتقال آب، همچون موتور پمپ    

كـشي، نيـاز بـه        و رودخانه، منابع هوايي ذخيره آب و لولـه        
  اتصال بالفصل روسـتا بـه منـابع طبيعـي آب را از ميـان              

هاي مطلوب    اشت و بافت روستا اجازه يافت تا در جهت        برد
حركتـي خزنـده را تجربـه كنـد         ) عمدتاً بـه سـمت جـاده      (
  ).8و7تصاوير (
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 )سمت جادهخزش بافت روستا به (روستاي كوشكسار، فارس ) 8-تصوير  (             )          خزش بافت روستا به سمت جاده(روستاي خورآباد، قم ) 7-تصوير(

  
  فرسودگي بافت قديم و نوسازي تدريجي بافت-4-1-3

چنانكه پيش از اين اشاره شد، بافت روستا پـيش از اصـالحات             
يـزرع    هـاي لـم     ارضي بافتي فشرده و متراكم بود كـه در زمـين          

مستقر شده و ارباب اجازه ساخت و ساز در اراضي قابـل كـشت         
پس از اصالحات ارضي و واگذاري اراضي       . داد  را به رعيت نمي   

ز حـصارهاي تنـگ     به كشاورزان، بسياري از روستائيان خود را ا       
هاي اطراف، اعم از زراعي      هاي رعيتي رها كرده و در زمين        خانه

 .و غيرزراعي به ساختن خانه پرداختند
تبصره ماده بيست و چهارم قانون اصـالحات ارضـي بـه طـور              
ضمني مجوز اين ساخت و ساز را براي روستائيان صـادر كـرده            

از هاي تقسيم شـده مـصرف ديگـري غيـر             هرگاه زمين “: است
زراعت پيـدا نماينـد كـه درآمـد آن بـيش از كـشاورزي باشـد،                 
كميسيون اصالحات ارضي استان پس از رسيدگي اجازه تجزيه         

 ”.و فروش آن را خواهد داد
 بـا توجـه بـه       -بديهي است كه پيش از اصالحات ارضي هـم          

هاي روسـتايي پيوسـته        خانه –هاي ابتدايي ساخت و ساز        روش
اند؛ ولي اين نوسازي به ناچـار در          دهدر حال مرمت و نوسازي بو     
شده و ساخت و ساز و تصرف زمـين           محل استقرار بنا انجام مي    

ولــي در نوســازي پــس از . خـارج از بافــت مجــاز نبــوده اســت 
اصالحات ارضي، به دليل باز شدن دستِ روستائيان در انتخاب          
محل سكونت، بافت قديم به تـدريج رهـا شـده و آنـان كـه از                 

هاي جديد خود را خارج از        ري برخوردار بودند خانه   امكانات بيشت 
به اين ترتيب بافت    . كردند  بافت فرسوده و تاريخي روستا بنا مي      

شد و ميزان تخريـب در        اوليه روستا به تدريج از سكنه خالي مي       
اين اتفاق مطلوبيت شرايط زيستي را در بافـت         . رفت  آن باال مي  

اين بافت به كلي رهـا      كرد و در مواردي       قديم كمتر و كمتر مي    
شد و اهالي روستا به سمت نقاط جذب جديد و عمدتاً جـاده               مي

اين فرآينـد، خـزش بافـت بـه سـمت جـاده و              . آوردند  روي مي 
 .بخشيد تأسيسات جديداالحداث را سرعت مي

 هاي دفاعي و خروج از حصارها  تغيير در شيوه-4-1-4

 جديـد   هـاي دفـاعي     افزارهـا و شـيوه      تا پيش از پيدايش جنـگ     
بسياري از شهرها و روستاها در داخل حـصارهايي بلنـد و غيـر              

ايـن حـصارها بافـت را از تعـرض     . گرفتنـد  قابل نفوذ پنـاه مـي   
ــارت ــان و غ ــي  مهاجم ــصون م ــران م ــر در . داشــت گ ــا تغيي ب

هاي حمله و دفاع و ورود تجهيزات جديـد،           افزارها و شيوه    جنگ
 .د را از كف دادندها و برج و باروها به تدريج كارآيي خو قلعه

هــاي مركــزي و پايــان يــافتن دوران  تثبيــت قــدرت حكومــت
ها   اي نيز ضرورت پناه بردن بافت       هاي قومي و قبيله     لشكركشي

هرچنـد كـه ايـن عوامـل        . كـرد   به درون حصارها را منتفي مي     
ارتباط مستقيمي با اصالحات ارضي نداشـت، ولـي همزمـان و            

هـاي اربـابي       قـدرت  همراه با تحوالت اجتماعي وقت و حـذف       
باعث شد كه حصارها شكافته شده و بافت روسـتا بـه خـارج از               

امروز در بسياري از روستاها، قلعـه    . ديوارهاي قلعه سرازير گردد   
 به صورت عنصري    -كه زماني آبادي را در خود جاي داده بود        -

اي از بافـت گـسترده روسـتا          فرعي، كوچك و مطرود در گوشه     
 بـه محـل نگهـداري دام، گـاه محـل            آرام گرفته، گـاه تبـديل     

سكونت افراد مستمند و فرتوت شده و در مواردي هم مخروبـه            
بافت رهيده از ديوارهـا و حـصارهاي        . و متروك رها شده است    

پيشين، حركت خزنده خود را به سوي جاده، اين شريان حيـاتي         
  .كند روستاي امروز آغاز مي

  توسعه بافت-4-2

ات ارضـي بـر شـكل روسـتاهاي      يكي ديگر از تأثيرات اصـالح     
هرچند كه پـس از اصـالحات       . ايران توسعه فيزيكي بافت است    

اي   يـابي بـه آينـده       ارضي بسياري از روستائيان در جهت دسـت       
بهتر ترك ديار كرده و به شهرها مهاجرت كردند ولي در همين            
برهه، به سرعت و به ميزان زيادي بـر وسـعت بافـت روسـتاها               

 :گيريم يافتنِ ناگهاني را پي مي سعتعلل اين و. افزوده شد
  دو قطبي شدن بافت-4-2-1

طور كه پيش از اين اشاره شد، احـداث تأسيـسات جديـد               همان
هـاي دسترسـي بـه روسـتا منجـر بـه              خدماتي در كنار شـريان    

اي جـاذب و ايجـاد مركـزي جديـد، در برابـر               گيري نقطه   شكل
ديـد تـا    دو قطبي شدن روسـتا باعـث گر       . مركز قديم روستا شد   

بافت در حالتي از تعليق ميان دو قطب قرارگرفته و بـا حركـت              
ها به سمت مركز جديد، بافت روستا پوك، تُنُك و            تدريجي دانه 

ها، مركز قديم روستا كه همچنان از         در اين سال  . متخلخل شود 
نقاط قوتي همچون چشمه، امامزاده، مسجد، حـسينيه، حمـام و      

 بافت قديم
  بافت مياني
بافت جديد

 



٨٢          
  1385 تابستان •26 شماره • نشريه هنرهاي زيبا

شـد و     ادگي تسليم و تخليه نمـي     خانه كدخدا برخوردار بود به س     
مركز جديد نيز با امكاناتي نو بافـت را بـه سـوي خـود دعـوت                 

هاي روستايي پس از اصالحات ارضي        در مطالعه بافت  . نمود  مي
كنيم كه روستا از وضعيت تاريخي خود خارج شـده،   مشاهده مي 

 اشـغال   -اعم از كشاورزي و غير كشاورزي     -اراضي جديدي را    
 .وسيع و كم تراكم را به وجود آورده استنموده و بافتي 

  ورود اتومبيل به بافت-4-2-2

گفته شد كه يكي از علل حركت خزنده بافـت، روي آوردن بـه              
بافت قديم روستاها بـافتي     . سمت جاده و مواهب آن بوده است      

فشرده با معابري در مقياس عبور انسان و دام و عمدتاً نشـسته             
توانـسته پـذيراي      به راحتـي نمـي    دار بوده و      هاي شيب   بر زمين 

بافـت پـس از اصـالحات       . ورود اتومبيل بـه درون خـود باشـد        
شـكافد و بـه اشـغال         ارضي، آنگاه كه حصارهاي پيشين را مـي       

پردازد، سعي دارد تا خود را با شرايط جديد           هاي مجاور مي    زمين
 ايـن  …هاي ماشين رو، پاركينـگ تراكتـور و    كوچه: وفق دهد 

هاي مـسطح و كـم        ي پذيرش اتومبيل زمين   بافت همچنين برا  
اي از ايـن      پـاره . دهـد   شيب را بر اراضي با شيب تند ترجيح مي        

 صـاحب ميـدان ورودي، بلـوار و         -هاي بعد      در سال  -ها    روستا

 بـا در نظـر گـرفتن        -هـا     اين پديـده  . شدند  هايي نيز مي    خيابان
 باعث كم شـدن     -اينكه بناها همچنان يك يا دو طبقه هستند         

 .شوند اكم و پوكي بافت و نهايتاً گستردگي آن ميتر
  افزوده شدن سطح اشغال مسكن-4-2-3

از ديگر علل توسعه كالبـدي بافـت روسـتاهاي ايـران پـس از               
اصالحات ارضي، زياد شدن سطح اشغال زمين توسـط مـسكن           
بود؛ روستائيان كه پيش از اين در مساكني فشرده و بـا تـراكم              

تر   هايي گسترده   امكان يافته بودند تا خانه    زيستند، اكنون     باال مي 
هرچند كه بسياري از اين . با فضاي باز و نور بيشتر داشته باشند     

توانست زيـر     شد كه مي    هايي انجام مي    ساخت و سازها در زمين    
هـاي رعيتـي      كشت قرار گيرد، ولي اشتياق رهيـدن از مـسكن         

. داد  آنچنان بود كه فرصت عاقبت انديـشي بـه روسـتايي نمـي            
شد و بافت مياني روسـتا        ها يكي پس از ديگري ساخته مي        خانه

بافتي كه در آن اطاق، انبار، آغـل، اصـطبل و           . گرفت  شكل مي 
تـر بـراي زيـستن          طويله از يكديگر جدا شده و محيطـي فـراخ         

ــي  ــراهم مــــ ــتايي فــــ ــرد  روســــ ــصوير(كــــ .)9تــــ

  
  
  
  

  
  جاد شدههاي اي هايي از مسكن نمونه(روستاي مراء، تهران ) 9-تصوير(

  )در دوره مياني                                                                                                      
  
  تغيير چهره روستا-4-3

اصالحات ارضي بر كالبـد و شـكل ظـاهري ابنيـه روسـتا نيـز                
اي بناه. تأثير نبود و تحوالتي را در چهره روستا باعث گرديد           بي

توان در سه گروه مسكن رعيتي، بناهـاي خـاص و             روستا را مي  
 .بناهاي الحاقي مورد بررسي قرار داد

  مسكن رعيتي-4-3-1
اي در    هاي اوليه پس از اصالحات ارضـي تغييـر عمـده            در سال 

شيوه ساخت و ساز مسكن روسـتايي بـه وجـود نيامـد و خانـه                
  ط  فق-هاي بومي  روستائيان با همان مصالح و شيوه

به تدريج و بر اثر ارتبـاط       . شد   ساخته مي  -تر    در ابعادي گسترده  
هـا و مـصالح رايـج در شـهر تـا              بيشتر روستائيان با شهر، شيوه    

  اي بر ساختار و شكل مسكن روستايي تأثير  اندازه
گزين شدن آجر به جـاي خـشت بـراي سـاخت              جاي. گذارد  مي

پوشـاندن  بـراي   ) قيروگـوني (ديوار، رايج شدن عـايق رطـوبتي        
هـاي فلـزي دسـت دوم كـه از            سقف و استفاده از در و پنجـره       

آوري شده است در نمـاي سـاختمان          بناهاي تخريبي شهر جمع   
هايي از تغيير تـدريجي چهـره روسـتا پـس از اصـالحات                نمونه

تـوان    اين تغييرات را مي   ) 11و10تصاوير.(آيد  ارضي به شمار مي   
يشين روستا دانست؛   پ” معماري بدون معمار  “همچنان در ادامه    

چرا كـه هيچگونـه مبنـا و پـشتيباني علمـي نداشـته و صـرفاً                 
هاي جديد روستائيان، از مظاهر ساخت و سـاز           محصول انتخاب 

ر اين مرحله تغييراتي نيـز در روابـط داخلـي           .شهري بوده است  
اين تغييرات از قبيل تعريف فضاي مهمان،       . آيد  مسكن پديد مي  

ي بهداشـتي و حمـام خـانگي        هـا   آشپزخانه مـستقل، سـرويس    
مـسكن بعـد    . باشدكه از بحـث ايـن پـژوهش خـارج اسـت             مي

 –داد    اي ناخوشايند به روستا مي       كه چهره  –ازاصالحات ارضي   
. حكايت از خأل فرهنگي و علمي در كاربرد مصالح جديد داشت          

توان به عنـوان      استفاده از عايق قير و گوني روي كاهگل را مي         
ــه ــن نمونــــ ــارز از ايــــ ــستاي بــــ ــسئله دانــــ . مــــ

 اتاق         اتاق      مطبخ                              طويله      طويله
  
  

  غازه                                                             م
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 )هاي تيرپوش طاق ضربي به جاي سقف(سهرورد ) 11-تصوير)               (هاي بومي هاي دست دوم شهري به جاي پنجره پنجره(روستاي سهرورد، زنجان ) 10-تصوير(

 
  بناهاي خاص-4-3-2

بناهاي خاص در روستا، همچـون امـامزاده، مـسجد، حـسينيه،            
 و خانه كدخدا عموماً توسط معماران شـهري         حمام، خانه ارباب  

رفـت و از   در اين بناها مصالحي بهتر به كار مـي . شد ساخته مي 
در بـسياري  . شد قوانين نيارش و ساخت و ساز سنتي پيروي مي     

موارد اين بناها الگوهايي بودند براي ساخت مسكن رعيتـي در           
  .روستا

يـه مـشاهده    اي در ايـن ابن      پس از اصالحات ارضي تغيير عمده     
شود مگر هنگامي كه نياز بـه مرمـت و يـا بازسـازي آنهـا                  نمي

آوري جديـد شـهري       باشد؛ كه در ايـن صـورت مـصالح و فـن           
تيرآهن، طاق ضربي، پي بتني، نماي سنگ و آجر سه سانتي و            (

ايـن  . گـردد   هاي پيـشين مـي      گزين مصالح و تكنيك     جاي) …
شناسـانه بـوده در      جايگزيني از آنجا كه عموماً فاقد ديد زيبـايي        

   .)12تصوير (شكل ابنيه و چهره روستا تأثير منفي داشته است
  
  

                  
) 12-تصوير(

روستاي 
نشلج، 
  كاشان

  
  

  
   بناهاي الحاقي-4-3-3

پـس از اصـالحات ارضـي بــه تـدريج سـاخت بناهـايي جديــد       
همچون مدرسه، خانه بهداشت، مخابرات و تعاوني در روسـتاها          

آوري جديـد و توسـط        ين بناهـا كـه بـا نقـشه و فـن           آغاز شد ا  
ــه     ــه ب ــدون توج ــوارد ب ــسياري م متخصــصان شــهري و در ب

  شد، بر چهـره      ساخته مي  -هاي اقليمي و محيطي روستا        ويژگي
 .روستا به دو طريق تأثيرگذار بود

اول 
آنكـــه 
بــــــه 
موجب 
تضادي 
ــه در  ك
شــكل، 

وجـب  شيوه ساخت و مصالح با ابنيه پيـشين روسـتا داشـتند، م            
و دوم آنكـه بـه عنـوان        . شـدند   تضاد و دو چهرگي روسـتا مـي       

آور مظاهر تمدن جديـد در روسـتا بودنـد مـورد              بناهايي كه پيام  
 هاي جديد روستا تـأثير      گيري مسكن   تقليد قرارگرفته و بر شكل    

نظر از موقعيـت      صرف(هاي عمده اين بناها       ويژگي. گذاشتند  مي
ــا ، اســتفاده از ديوارهــاي آجــري)اقليمــي ، ســقف شــيرواني ي

قيرگوني، در و پنجره فلزي، پي و يا شناژهاي بتني و مصالحي            
  .)13تصوير( بود …ديگر از قبيل موزائيك، كاشي و 

  
  
  
  

 گيري نتيجه
 

توان پيـشينه ايـن       براي مطالعه سير تحول معماري روستايي ايران مي       
  :بندي نمود روستاها را به سه مقطع زير تقسيم

 .بافت تاريخي، بافت قديم: يش روستا تا اصالحات ارضياز پيدا: اول
 تـا انقـالب     -توسعه بدون برنامه روستا پس از اصالحات ارضي         : دوم

 .بافت مياني: اسالمي
 .بافت جديد: الحاقات و اصالحات پس از انقالب اسالمي: سوم
ي معماري ارگانيك، بـدوي يـا بـدون           ي اول را مرحله     توان مرحله   مي

ي سرگشتگي و بالتكليفـي يـا التقـاط و     ي دوم را مرحله  همعمار، مرحل 

 روستاي حسين آباد، اصفهان) 13-تصوير(
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. ي معماري جديد، شـهري و وارداتـي دانـست           ي سوم را مرحله     مرحله
هـا و     عنايت به زمينـه      بي –بديهي است كه صحبت از معماري روستا        

ها، خالي از اشكال نيست و درك شرايط زمـاني، اجتمـاعي،              زيرساخت
گونه اظهار نظر و مطالعـه در ايـن         فرهنگي و اقتصادي روستا شرط هر     

 .هاست زمينه
اين مقاله كاوشي بود براي درك و تشريح شرايط اجتمـاعي ايـران در              
گرماگرم اصالحات ارضي و تـشريح تـاثير ايـن اصـالحات بـر شـكل            

ي آغازي باشـد بـر شـناخت      كالبدي بافت روستاها كه اميد است نقطه      
  .دقيق و جامع معماري روستايي ايران

  :گردد ان به نكات كليدي پژوهش اشاره ميدر پاي
اصالحات ارضي، به معناي گـذر از اقتـصاد زراعـي بـه اقتـصاد                •

 نفتي، پايان بخشيدن به نظام ارباب و رعيتي و پـذيرش            -اي    سرمايه
 .پيوست تحوالت عصر جديد، اتفاقي بود كه دير يا زود به وقوع مي

 بـراي   اين اصالحات در ايران زير پوشـش رفرمـي حكـومتي و            •
 .گيري از انقالب دهقاني و مردمي صورت گرفت پيش

ساز مبـدأ تحـوالت       اصالحات ارضي به عنوان مقطعي سرنوشت      •
ي   اي در اقتصاد، روابـط اجتمـاعي، مهـاجرت، اشـتغال، توسـعه              عمده

 .شهرنشيني و وابستگي به محصوالت كشاورزي بيگانه قرارگرفت
وسـتايي و   هـاي ر    اصالحات ارضي موجب توسعه فيزيكي بافـت       •

بـه سـوي     ) …آب، امـامزاده و     (هاي اوليه روستا      خزش آن از قطب   
 .گرديد) به عنوان مظهر و ابزار دسترسي به تحوالت جديد(جاده 

اصــالحات ارضــي آغــاز دگرگــوني در شــكل كالبــدي و چهــره  •
آوري جديـد سـاخت و سـاز را بـا يـا       روستاها بود و پاي مظـاهر فـن   

 .كردپشتوانه فني به روستا باز  بي

 :ها نوشت پي
جيمـز مـوريس، تـاريخ شـكل شـهر،      : النهرين و رابطه آنها با روستاهاي اطراف نظير نگاه كنيد بـه            گيري شهرهايي در تمدن بين      در ارتباط با علل شكل     1

  .15ص
  .ها االجاره طرز تقسيم محصول و ميزان مال: لمتون، مالك و زارع در ايران، فصل هفدهم. س.ك.ا: نگاه كنيد به 2

  .67-61هاي روستايي در ايران، صص  سيد محمد تقي مير ابوالقاسمي، نهضت: مچنينه
  .46-42تقي نصر، ايران در برخورد با استعمارگران از آغاز قاجاريه تا مشروطيت، صص: جهت آشنايي با تاثيرات انقالب صنعتي بر كشاورزي نگاه كنيد به 3
  :گويد در اين رابطه مي) 57، ص1358(مير ابوالقاسمي 4

. قرار داشـت  ) تخم، نيروي كار، گاو   (كه متعلق به مالك بوده و سه اصل منقول          ) آب و خاك  (به طور كلي كشاورزي ايران بر دو اصل ثابت و غير منقول             “
  :هاي زير بوده باشد توانست به صورت بنابراين عوامل زراعتي مي

  .باشد كسي كه صاحب زمين، آب، بذر و گاو مي): يا ارباب(مالك . الف
  .كسي كه صاحب زمين و آب است: مالك. ب
  .باشد كسي كه صاحب بذر و گاو مي: گاوبند. ج
  .باشد كسي كه صاحب بذر و گاو و نيروي كار مي: گاوبند زارع. د
  .باشد كسي كه صاحب نيروي كار مي: زارع. ه

  ”.عمدتاَ مقدار تقسيم محصول بر اساس عوامل فوق بوده است
 در  26و25 در ارتباط با ارزيابي و پرداخت بها، فصل هفتم مـواد             14و13يوني راجع به تقسيم امالك سلطنتي، فصل چهارم مواد          فرمان هما : نگاه كنيد به   5

  . در ارتباط با مقررات مربوط به تقسيم و تحويل زمين18ارتباط با مقررات مالي، فصل پنجم ماده
  .16-14نگاه كنيد به ربيع بديعي، جغرافياي مفصل ايران، صص 6
  :171نامه سياسي امام خميني، ص محمد حسن رجبي، زندگي: گاه كنيد بهن 7

 نشان داد كه حضور استعمار روابط ظالمانه ارباب و رعيتي و مشكل زمـين بـراي دهقانـان سـتمديده و                      …بخش در چين، ويتنام، كوبا و         مبارزات رهايي “
ها پـيش، انجـام    رو آمريكا از سال از اين . اي ضد استعماري و كمونيستي خواهد بود      ه  ناراضي در كشورهاي جهان سوم، زمينه بالقوه مستعدي براي انقالب         

هـاي دسـت نـشانده و     اصالحات ارضي را در كشورهاي توسعه نيافته استعماري كه مبتني بر توليد كشاورزي بودند تنها راه پيشگيري از سـرنگوني رژيـم               
  .دانست هاي كمونيستي در اين كشورها مي پيروزي انقالب

 اصل چهارم خود را پيشنهاد نمود كه بر اساس آن آمريكا ظاهراَ بـه وسـيله تـامين                   1329به همين دليل بود كه ترومن رئيس جمهور آمريكا در آغاز سال             
وكراسـي  هاي مبتني بر دم هاي فني در كشورهاي توسعه نيافته و اصالح وضع اقتصادي و باال بردن سطح زندگي اين كشورها سعي كرد تا حكومت              كمك

  ”.در اين كشورها به وجود آورد
  :تاريخ تحوالت مهم صنعت نفت در ايران “ 8

قـرارداد  : 1352. قرارداد با كنـسرسيوم   : 1323. ملي شدن صنعت نفت   : 1329. حفر اولين اولين چاه و اكتشاف نفت در ميدان نفتون مسجد سليمان           : 1287
  .كنسرسيوم دوم

شد و بسياري از ايرانيان به ارزش و نقش تعيين كننده اين ماده حيـاتي   گيري مي  در ايران توسط بيگانگان پيقابل اشاره است كه جستجو و اكتشاف نفت     
 كه تغييراتي در قرارداد به تـصويب مجلـس رسـيد ايـران              1344همچنين تا سال    . دانستند  اي سياه و متعفن مي      آگاهي نداشتند و آن را ماده     ) طالي سياه (

  .گذاري كند اي بياندوزد و مستقالَ در نفت سرمايه رمايهنتوانست از درآمد نفت س
گيـري و   دستيابي بـه تـصميم  ) ب. (شناسايي حق مالكيت ايران بر منابع نفت و گاز و تاسيسات آن) الف: (قانون ملي شدن صنعت نفت بر اصل استوار بود 

  ”.ان و مصرف كنندگان و تعيين قيمت نفتورود به بازار جهاني و ارتباط مستقيم با خريدار) ج. (اختيار اداره عمليات
  :71نگاه كنيد به سيد احمد احرار، شناخت مسايل روستايي، ص 9
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ايتاليا، يوگسالوي، لهستان، چكسلواكي، هندوستان، پاكـستان، ژاپـن، چـين        :  كشور جهان صورت گرفت    30 اصالحات ارضي در     1963 تا   1910از سال   “ 
، مكزيك، بليوي، فرمز، يونان، كوبا، عراق، ويتنام جنوبي، ايران، ونزوئال، روماني، روسيه، كلمبيا، استراليا، كاستاريكا، كمونيست، تايلند، مصر، فيليپين، تركيه

  ”.برمه، اسپانيا، پرتوريكو و سوريه
  .42-29هاي روستايي در ايران، صص همچنين نگاه كنيد به سيد محمد تقي ميرابوالقاسمي، نهضت

  .72-65هاي روستايي در ايران، صص  قي ميرابوالقاسمي، نهضتنگاه كنيد به سيد محمد ت 10
  :7نگاه كنيد به سيد محسن حبيبي و زهرا اهري، بررسي تطبيقي دگرگوني جمعيت، خانوار، سكونت و شهرگرايي ايران فرانسه روماني، ص 11

 درصد؛ در سـال     28 جمعيت شهرنشين    1300در سال   . ت، رشد بطئي داشته ئ تحولي آرام را تجربه كرده اس          1340در ايران رشد جمعيت شهري تا دهه        “
  ”.داده است  يك سوم جمعيت كشور را تشكيل مي1340به عبارتي جمعيت شهري تا سال .  درصد بوده است34,5، 1340 درصد؛ و در سال 29,4، 1320

هـاي   روسـتايي در شـهرها و همچنـين نقـش شـركت     جهت آشنايي بيشتر با تاثير اصالحات ارضي بر مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش كارگران        12
زاده، تحـوالت اجتمـاعي در    عبـدالعلي لهـسايي  : نشيني در حومه شـهرها نگـاه كنيـد بـه           هاي دهقانان و پيدايش پديده زاغه       سهامي زراعي در ضبط زمين    

  .287-278روستاهاي ايران، صص
، )قبل از انقالب اسـالمي    (نشيني شهري و فرآيند تحول آن         علي حاج يوسفي، حاشيه   : نشيني نگاه كنيد به     همچنين جهت اطالعات بيشتر در زمينه حاشيه      

  .16-13صص
  :7نگاه كنيد به سيد محسن حبيبي و زهرا اهري، بررسي تطبيقي دگرگوني جمعيت، خانوار، سكونت و شهرگرايي ايران فرانسه روماني، ص 13

اين تحركات سبب شد . شي از مهاجرت روستاييان به شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ شد شاهد تحرك جمعيتي و تمركز شهري نا1340ايران بعد از دهه “
نرخ شهرنشيني پيشي گرفتـه  )  ميالدي به بعد1980( به بعد 1360ولي از دهه .  نيمي از جمعيت كشور را شامل شود 1357كه جمعيت شهرنشين در سال      

 1370 و1360هـاي   سيل مهاجرت از روسـتا بـه شـهر در دهـه    ). اند دجمعيت شهرنشين بوده درص64,5، 1380در سال   (يابد    اي مي   سابقه  است و شتاب بي   
  .تر شد كه خود نشان از شتاب يافتن فرآيند مدرنيزاسيون اجتماعي و به تبع آن گسترش شهرنشيني دارد گسترده

 به بعد شاهد كاهش رشـد جمعيـت،     1970اما از دهه     به سمت مناطق كالن شهري بوده است،         1970در فرانسه روند مهاجرت به شهرهاي بزرگ تا دهه          
 كه اين پديده ناشـي      …. شوند  كاهش عمومي تحركات جمعيتي و تغيير توزيع مقصد مهاجرين هستيم به ترتيبي كه مناطق مهاجرپذير ديگري پديدار مي                 

ه فرانسه كم كم به كشوري متشكل از شهرهاي كوچـك  تر مدرنيزاسيون جامعه است كه به عدم تمركز شهري انجاميده و سبب شده ك  از مراحل پيشرفته  
  .و متوسط تبديل شود

تري از مدرنيزاسيون جامعه است، شتاب رشد كالن شهرها و شهرهاي بزرگ هنوز نسبت بـه شـهرهاي ديگـر بـسيار بـاالتر                          در ايران كه در مراحل پايين     
 ”.است

 :فهرست منابع
  .رهنگي صراط، تهران، موسسه ف”ما و مدرنيت “،)1376(آشوري، داريوش 
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