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 چکیده
 در یربومیغ ساکنان توسط مجلل یالهایو ساخت و کشور شمال ییروستا ینواح در مرغوب یها نیزم دیخر

 در دیجد ساکنان عنوان به ها بهیغر حضور کنار در وسازها ساخت نیا. است داشته یریچشمگ رشد ریاخ یها سال

 ،راتییتغ نیا. است شده منجر روستا یزندگ سبک در یریچشمگ راتییتغ به ،انیبوم با آنان یزندگ و روستاها

 یمتضاد ای متفاوت ادراک و احساسات آنان که یطور به است؛ داشته انییروستا یزندگ بر یونگوناگ آثار و امدهایپ

 کردیرو از استفاده با پژوهش نیا اساس،  نیا بر .کنند یم تجربه شیخو یروستاها در ها بهیغر حضور تداوم از

 از مطالعه نیا .است روستا در اه هیغرب حضور از انییروستا نیب در مختلف یها احساس درک دنبال به یدارشناسیپد

 یریگ نمونه و دسترس در یریگ نمونه نوع دو براساس که پژوهش کنندگان مشارکت از نفر 76 با مصاحبه قیطر

 در فومن شهرستان ۀتابع یروستاها از روستا هشت ساکنان ۀستیز ۀتجرب به ،ندشد انتخاب تنوع حداکثر با هدفمند

 ای موقت ساکن یها بهیغر برابر در آنان ۀشد تجربه احساسات لیتحل امکان قیطر نیا از تا پرداخت النیگ استان

 احساسات بروز سبب روستا در ها بهیغر حضور داد نشان پژوهش نیا یها افتهی جینتا. شود فراهم روستا در دائم

 یندیناخوشا تاحساسا شده موجب روستا در آنان حضور که یا گونه به است؛ شده انییروستا نیب در ندیناخوشا

 نیا ۀجینت نیهمچن. شود ادراک ییروستا ساکنان نیب در یتینارضا و یمانیپش حقارت، خشم، ض،یتبع تضاد، نظیر

 دیتشد ها، بهیغر ۀمالکان یها شینما ،ییروستا ستیز یالگو شدندوگانه رینظ ییامدهایپ ند،یناخوشا یها احساس

 .است داشته دنبال به را جوانان در مهاجرت به لیم شیافزا و ییوستار جیرا اقتصاد یفروپاش ،یاجتماع یها ینابرابر

 .فومن ها، بهیغر روستایی، ،یدارشناسیپد ناخوشایند، احساسات: یدیکل های هواژ
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Abstract 
The purchase of high-value land in rural areas in the north of the country by non-

native residents and the construction of luxury villas by them has increased sharply in 

recent years. These constructions, together with the presence of strangers as new 

residents in the villages and their coexistence with the locals, have led to significant 

changes in village lifestyles. These changes have different consequences and impacts 

on the lives of villagers, causing them to experience different or contradictory 

feelings and perceptions of the continued presence of strangers in their villages. 

Therefore, using this phenomenological approach, this study seeks to understand the 

different feelings of villagers towards the presence of strangers in the village. 

Through interviews with 32 research participants selected on the basis of two types of 

available samples and purposive samples with maximum diversity, this study 

addressed the lived experiences of villagers in eight villages in Fuman Town in Gilan 

Province by analyzing their experienced feelings towards strangers living temporarily 

or permanently in the village. The results of this study showed that the presence of 

strangers in the village caused unpleasant feelings among villagers, such as conflict, 

discrimination, anger, humiliation, regret, and dissatisfaction. The result of these 

unpleasant feelings are also consequences such as the duplication of the rural way of 

life, the ownership of the strangers, the aggravation of social inequalities, the collapse 

of the current rural economy, and the increase in the desire of young people to 

emigrate. 
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 مسئله طرح و مقدمه

 انییروستا از یبرخ شده سبب ،یکشاورز بر یمبتن دیتول فراوان یاقتصاد و یاجتماع مشکالت

 چرا ؛باشند شیخو دیتول یها وهیش در رییتغ دنبالبه یاجتماع و یاقتصاد تیامن کردن فراهم یبرا

 رییتغ ندیفرا(. 063: 6300 رود،یگان و یر) ندارد یاقتصاد هیتوج گرید کشاورزی ها آن باور به که

است که  نیزم یکاربر رییدارد و آن تغ یحتم ۀجینت کی یرکشاورزیبه اقتصاد غ یزاقتصاد کشاور

 و وکتیب) در روستا خواهد شد نیزم تیریدر نوع استفاده و مد رییامر موجب تغ نیا

 خواهد ییروستا ۀجامع بطن در یمتعدد آثار نیزم یکاربر رییتغ(. ۸۸: 6337 در،یجیاستروسن

 یبرا ییرروستایغ ساکنان به نیزم فروش به انییروستا بیرغت ،آثار این از یکی که داشت

 یپ در اساسی های چالش ییروستا یاراض تیمالک در امر نیا که است یرکشاورزیغ یها استفاده

 به اغواکننده یشنهادهایپ با روستا در یزندگ به مشتاق نانیشهرنش و ها بهیغر. داشت خواهد

 شوند یم آنان مستعد یها نیزم مالک یراحت به ،نیزم سوداگران ۀمرموزان غاتیتبل کنار در انییروستا

 رییتغ موجب شدت به ،روستا بطن در 0دوم ۀخان اصطالح به ای مجلل و لوکس یالهایو احداث با و

 و یسنت ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف یها نهیزم در متعدد یامدهایپ خلق ای کارکردها

 جادیا به ها آن شوق و ها بهیغر هجوم درواقع(. 60: 07۸1 ،رانهمکا و یقدم) ندشو یم آن یکالبد

 ساختار زین و انییروستا شیآال یب فرهنگ بر یی،روستا یاراض در متیق گران یمسکون یواحدها

 ۀتجرب شود یم سبب امر نیهم(. 67: 2000 هال، و مامیلیو) گذارد می ریتأث شدت به روستا یسنت

 .ردیگ شکل یمحل ساکنان ادراک و روستا در ها آن حضور از یمتفاوت ۀستیز 

 ییروستا ینواح در خصوص به روستاها در ها یالسازیو ۀگون قارچ رشد ،ریاخ یها سال در

 متمول یها بهیغر حضور از یموج ،مناطق نیا مطلوب یوهوا آب و عتیطب لیدل به ،رانیا شمال

 و کشانده کشور از بخش نیا یاروستاه به کشور مختلف نقاط از را یشهر متوسط به متعلق ای

 یریگ شکل موجب ها آن نیب منافع تعارض وجود علت به موارد از یبرخ در آنان حضور شیافزا

 از ها بهیغر ادراک ،است روشن آنچه. است دهش انییروستا نیب در ژهیو به یتأمل قابل احساسات

 یبرا یمحل را روستا ها بهیغر. است متفاوت کامالً یمحل ساکنان ادراک با روستا در یزندگ

 از. انگارند یم تالش و کار یبرا ییفضا را آن ییانروستا اما ،دانند یم فراغت گذاران و حیتفر

                                                            
1  . second-home 
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 یفضا گاهی شود یم موجب امر نیهم که کنند ینم دنبال را ییروستا منافع ها یربومیغ رو این

: 0111 ،. )مارسدنشود لیتبد یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع یها تقابل یبرا یطیمح به روستا

 و موقت سکونت رشد و ینیشهرنش مسلک با ها بهیغر حضور شیافزا ،گرید عبارت به( 03۸

 وال، و سونیمات) است زده برهم را روستایی ۀجامع یزندگ ساختار روستا، در ها آن مدت کوتاه

 نینابراب ؛دنریپذ ینم یراحت به را یاجتماع راتییتغ از سطح نیا ییانروستا(. 61: 01۸6

 اساس، نیا بر. کنند یم تجربه را روستا در ها بهیغر حضور تداوم از یمتفاوت ادراک و احساسات

 در فومن شهرستان یوهوا آب خوش و بکر یروستاها از روستا هشت انتخاب با مطالعه نیا

 یدرصدچهل حدود رشد با گذشته یها سال به نسبت ریاخ سال پنج یط که النیگ استان

 گرفته صورت یربومیغ افراد توسط وسازها ساخت از یادیز بخش و اند بوده مواجه یالسازیو

. کند فهم ،کنند یم ادراک بهیغر حضور از یمحل ساکنان که را ییها تجربه تا بود آن دنبالبه ،است

 لیدالبه روستاها نیا در یول شود، نمی فروخته زمین ها بهیغر به صرفاً که شد ادآوری دیبا البته

 صادر ساخت پروانه 73 تا 60 نیب ساالنه متوسط طور به ریاخ سال پنج یط خصوص به مختلف

 ها بهیغر توسط الیو ساخت ۀدیپد رو این از. شد بنا ها بهیغر توسط آن درصد ۸3 از شیب که شد

 ۀمشاهد زین و روستاها نیا به یسطح ینگاه با امر نیا. است کرده دایپ یصعود ریس شدت به

 ،هستند ساکن آن در یافراد هفته آخر و لیتعط امیا در فقط که سکنه از یخال متعدد یالهایو

 رشد پدیدۀ انییروستا ابدیدر که است آن دنبالبه پژوهش نیا یطورکل به. است مشهود کامالً

 روستا، یمحل ساکنان ،کنند یم تجربه چگونه را روستا در یربومیغ افراد حضور و یالسازیو

 یروستا در ها بهیغر حضور به یاحساس چه انییروستا ،کنند یم فیتوص ونهچگ را ها بهیغر

 از انییروستا نیب در مختلف یها احساس ای تجربه آثار و امدهایپ تیدرنها و دارند شیخو

 .ستیچ ها هیغرب حضور

 یتجرب ۀنیشیپ

 یحیتفر یواحدها وساز ساخت به شانیا اقدام و روستاها در انیربومیغ حضور ریاخ یها دهه در

 ،یحقوق گوناگون یمنظرها از که بوده یمختلف پژوهشگران ۀمطالع مورد موضوع ،یمسکون و

 بر عمدتاً مطالعات از دسته نیا. اند پرداخته بدان یستیز طیمح ،یمعمار ،یگردشگر ،ییایجغراف

 و روستا در دوم یها خانه احداث به ادیز لیم ،یمسکون یوسازها ساخت ،یالسازیو شیافزا
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 و ها بهیغر حضور به یشناخت جامعه منظر از کمتر پژوهشگران. اند داشته دیتأک نیزم یکاربر رییتغ

 .اند کرده توجه روستا در آنان از مانده یبرجا آثار

 عامل دو ،النیگ اهکلیس یروستاها در یدانیم یبررس کی انجام با( 0716) آمار ،نمونه یبرا

 در مؤثر عوامل جمله از یکشاورز یها تیفعال نبودنصرفه به و ییروستا تیجمع کاهش یادیبن

 همکاران و ییلویحاج یمهدو. داشت انیب منطقه نیا یروستاها در یالسازیو ریچشمگ رشد

 الهایو احداث که رسیدند جهینت نیا به یا مطالعه در( 0716) صاحبکار و یعنابستان و( 07۸3)

 نیا. شد انییروستا یزندگ در راتییتغ عانوا بروز موجب یحدود تا روستاها در دوم ۀخان ای

 در راتییتغ نیا ،(071۸) همکاران و پور یعل یها یبررس براساس. بود متنوع اریبس راتییتغ

 همکاران و پسندقماش و( 07۸۸) مقدمنیگل. بود یکالبد و یاجتماع ،یاقتصاد مختلف ابعاد

 آن روستا در هیرو یب یوسازها ساخت نیچن محسوس راتییتغ جمله از که کردند اظهار( 0712)

-یحیتفر کارکرد به را روستاها یکشاورز کارکرد و زند می برهم را آن یسنت بافت که است

 .دهد می رییتغ یفراغت

 یدارا را انیربومیغ توسط روستا در متعدد یالهایو احداث پژوهشگران از یاریبس

 و یمهرجرد یاشتر ،رابطه  نیا در. اند دانسته ییروستا یزندگ بر یمنف و مثبت یامدهایپ

 فراهان شهرستان یروستاها در الهایو و وساز ساخت به یشناخت جامعه نگاه با( 0710) همکاران

 ساکنان انیم اختالف و تشنج بروز موجب دوم یها خانه جادیا روستاها یبرخ در که کردند دیتأک

 و یهمدل و اتحاد جادیا مانند یمثبت یفرهنگ و یاجتماع اثرات ،گرید یروستاها یبرخ در و شده

 و نژادیحاتم پژوهش مطابق. است داشته همراهبه روستا ۀتوسع در را آنان مشارکت جلب

 روستاها در شانیا توسط الیو احداث و انیربومیغ حضور یاجتماع بعد در ،(071۸) همکاران

 مانند یمنف ابعاد و روستا ساکنان یها مهاجرت کاهش و یاجتماع تیامن شیافزا نظیر یمثبت ابعاد

 ساکنان نیب در را یاجتماع گسست و ورسوم آداب ینابود ،یشهر یزندگ سبک نفوذ شیافزا

 ،روستا در یالسازیو رشد یاجتماع آثار بر پژوهشگران شتریب دیتأک. است آورده وجود به روستا

 و یرکتولیم یها یبررس طبق. بود روستایی ۀجامع اتیح در آن یمنف تبعات رگذارتربودنیتأث

 یفرهنگ تعارضات و مصرف شیافزا ی،اجتماع بعد در ها یالسازیو نیا تداوم ،(0714) همکاران

 کی انجام با( 0710) همکاران و فر خوش نیهمچن. است داشته همراهبه را نامهاجر با انییروستا

 نیا به ،کابنتن شهرستان «سر رهیل» و «اورزیس» یروستا دو بر یا سهیمقا و یشناخت جامعه ۀمطالع
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 اعتماد ،یرسم یاجتماع مشارکت نظیر یاجتماع یۀسرما یها مؤلفه که یافتند دست جهینت

 ۀخان که سر رهیل یروستا از دارد دوم یها خانه که اورزیس یروستا در ینهاد اعتماد و یاجتماع

 .است کمتر داری معنا طوربه ندارد، دوم

 نیا اهداف شبردیپ یبرا یخوب یها دهیا وانت یم شیوب کم هم یخارج مطالعات از یبرخ در

 در یاراض یکاربر رییتغ( 6336) یل و النگ یها افتهی براساس ،نمونه یبرا ؛کرد اقتباس مطالعه

 یجا بر روستا در دیمتعد یاجتماع و یاقتصاد ،یستیز طیمح ،یعیطب گوناگون آثار روستاها

. است شده روستا در ثروتمند یربومیغ ساکنان حضور موجب یروشن به امر نیا. است گذاشته

 را روستا یسنت و یعیطب اتیح افراد نیا داد نشان( 6303) نیتکانیپ و نیپسالنیو یها یبررس

. اند کرده لیتبد حیتفر یبرا یمکان به یکشاورز یبرا یمکان از را روستا وکنند می دیتهد شدت به

 دگرگون را انییروستا تیذهن روستا، به یشهر واردان تازه ورود ،(6300) یر تیروا به همچنین

 یزندگ یها سنت یبرا یچالش را یربومیغ ساکنان حضور تداوم ی،محل مردم اغلب و است کرده

 و فارستاد و( 6307) همکاران و کندو مطالعات طبق چالش نیا. دانند  یم شیخو ییروستا

مک یها افتهی برحسب و بخشیده قوام ها آن نیب را روستا در یریدرگ و تنش ،(6307) کیفردر

 شده روستا در انییرروستایغ حضور به یمنف شیگرا شیافزا موجب ،(6334) همکاران و یگ

 احساس ای نداشتن عالقه منفی، گرایش این گیری شکل علت ،(6330) هال قاتیتحق بر بنا. است

 و ها آن نیب یارزش یها یریگ جهت تفاوت و انییروستا منافع به دوم ۀخان صاحبان تیمسئول

 احداث داد نشان( 6331) همکاران و ندورنیهوگ قاتیتحق ،راستا نیا در. است یمحل ساکنان

. است شده روستا در یزندگ سبک تفاوت موجب روستاها در( یالسازیو) دوم یها خانه

 مانند دیگر روستا یاهال گرید روستاها در ییبناها نیچن رشد با میدانی، تحقیق نتایج براساس

 مطابق. است رفتن نیازب حال در ییروستا اجتماع ۀدیپد و شناسند ینم را گریمده گذشته

 های مؤلفه ۀدست دو به پژوهشگران گفت توان یم ی،خارج و یداخل یپژوهش اتیادب یبند جمع

 جدول در که داشتند دیتأک ییروستا یوسازها ساخت از حاصل پیوستۀوقوع به آثار و ایجادکننده

 .است آمده اختصار به آن مختلف ابعاد 0
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-یخارج و یداخل مطالعات از برگرفته یها دهیا. 0 جدول

 

 ینظر ۀنیزم

 ینظر چارچوب از محققان عمدتاً ،شود یم گرفته بهره یدارشناسیپد روش از که یمطالعات در

 دتوان یم قیتحق اهداف با مرتبط ینظر یها دگاهید مرور شک بدون اما کنند، ینم استفاده یخاص

 قالب در ی،نظر لحاظ به پژوهش نیا. باشد مؤثر پژوهش یها افتهی به یبخش عمق در

 که حوزه نیا در جیرا یها هینظر از یبرخ. است احساسات یشناس جامعه به کینزد یکردهایرو

 :از اند عبارت بود، خواهند راهگشا احتماالً قیتحق ندیفرا در

 یریگ شکل در را عامل نیتر یادیبن یو: 0کمپر تئودور یارتباط-یساختار یۀنظر. 0

 نظر بر بنا. دارد یم انیب احساسات بر یاجتماع روابط یامدهایپ و یاجتماع ساختار ،احساسات

 ۀتجرب به خود ۀنوب به که است منزلت و قدرت ،افراد نیب روابط یساختار ابعاد نیتر یاساس ،او

 (.47: 07۸۸ انپور،یک و یگانخوراس یربان) شود یم منجر افراد نیب یمتفاوت احساسات

                                                            
1  . Kemper 

 مؤلفه های ایجادکننده 

 کاهش جمعیت روستایی •

 به صرفه نبودن فعالیت های کشاورزی •

 تغییرات اجتماعی حاصل از مدرنتیه•

 دورشدن از چالش های پیش روی زندگی شهری  •

 آثار به وقوع پیوسته

 تغییر سبک زندگی روستایی•

 دگرگونی کارکردی روستاها •

تغییر ماهیت روستا از محلی برای فعالیت کشاورزی به محلی برای •
 تفریح

 ایجاد فضای متناقض تنش و همدلی بین ساکنان •

 شکل گیری تعارض منافع میان بومیان و غیربومیان •

 افزایش مهاجرت روستاییان به شهر•

 کاهش مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی •

 ازبین رفتن پدیدۀ اجتماع روستایی •
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 از یبادوام سطح به نزیکال یۀنظر در یاحساس یانرژ: نزیکال رندال یاحساس یانرژ یۀنظر. 2

 متقابل کنش در رشدنیدرگ به لیتما ای یاجتماع یوستگیپ از ییمعنا ،یشخص قدرت اق،یاشت

 یجمع تیهو خلق ای رییتغ یبرا یعامل ،آن عیتوز ۀنحو و یانرژ نیا. شود یم گفته یاجتماع

 یو. دارد جامعه سطح در یاجتماع یقشربند و گوو گفت رینظ یمتعدد یکاربردها که است

 یده شکل ای یختگیبرانگ مسبب را یاحساس یانرژ در نوسانات و بیرق یها گروه در کشمکش

 (.26: 0712 ،ییآقابابا و انپوریک) داند یم احساسات

 یکیزلوژیف عوامل است معتقد او :0شات سوزان یاجتماع کنترل و یریپذ نقش یۀنظر. 9

 شود، یم احساس قیعم درک ای تجربه موجب آنچه یول ،است یضرور احساسات درک یبرا

 احساس ۀتجرب یبرا ،شات دگاهید براساس (.0764: 0131 شات،) است کنشگران ریتفس

 کنترل همان که یاجتماع کنترل از یا عمده قسمت یبرا که یریپذ نقش احساسات ،کنشگران

 تیموقع در فرد قرارگرفتن بدون توانند ینم یانسان احساسات از یاریبس. دارد تیاهم است، خود

 انپور،یک و یخوراسگان یربان) شوند تجربه یگرید مقابل در خاص کردیرو اخذ و یاجتماع

07۸۸ :42-41.) 

 یاحساس طور به ای یریرپذیتأث با افراد ی،و نظر براساس: سیه دیوید ریتأث کنترل یۀنظر. 0

 احساسات با که دهند یم انجام یشکل به را آن و دهند یم نشان واکنش یاجتماع ۀواقع هر به

 نیب یهماهنگ عدم و موقعیتی تأثیرات درواقع. رددا مطابقت زودگذر راتیتأث و یادیبن

 وجبم و زاندیانگ یبرم را احساسات ،دارد یفرهنگ یهنجارها در شهیر که نیادیبن احساسات

 (12-۸6: 6330 ،جان و ترنر. )شود می ها آن یعاطف واکنش

 یاحساس یختگیبرانگ به ،احساسات نییتب در یو مدل در :6ترنر جاناتان یقیتلف یۀنظر. 5

 نیب یناهمخوان ای یهمخوان شدت ای زانیم قیطر از احساسات دارد دیتأک ترنر. شود یم توجه

 یوقت اساس،  نیا بر. شوند یم ختهیبرانگ کند، یم تجربه فرد که یزیچ و دارد انتظار فرد که یزیچ

: 0111 ترنر،) دهد یم رخ یشتریب شدت با یاحساس یختگیبرانگ باشد، باال یناهمخوان زانیم

070-072). 

                                                            
1
. Shott 

2
. Turner 
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 ندیفرا در ینظر ۀنیزم کی به حصول یبرا را الزم یبسترها یحدود تا شده مطرح یها هینظر

 احساسات یاساس بعد دو به یطورکل به ها هینظر نیا. آورد می فراهم محقق یبرا ،قیتحق

 متفاوت اشکال یگرید و کننده ترغیب دالیل یکی که دارند اشاره جامعه بطن در گرفته شکل

 با تعامل در انییروستا که یواکنش و روستا در ها بهیغر حضور ۀتجرب. است احساسات بروز

 و یوستگیپ زانیم زین و آنان یاجتماع تیموقع و ساختار به توجه با ،داشت خواهند ها آن

 انییروستا یفرهنگ و یاجتماع یها ارزش با ها بهیغر یرفتارها یهمخوان عدم ای یهمخوان

 احساسات نیا. یزدبرانگ ها آن در را ندیخوشا ای ندیناخوشا احساسات از یا مجموعه تواند یم

 اشکال ،ستا روستاها در گرفته صورت راتییتغ و تازه یها تجربه از یناش که شده ختهیبرانگ

 ،یهمدل احساس مثبت و سازنده یرفتارها تسلط با تواند یم ییسو از که یطور به دارد؛ یمختلف

 افتنیشکل با ،گرید یسو از و بخشد قوام آنان در را زیآم مسالمت یستیزهم و مشارکت

 ها آن بر ها بین آن ...و تناقض تنش، ،یناامن تضاد، بر یمبتن روابط ۀتجرب ۀرسازندیغ احساسات

 .ابدی تفوق

 قیتحق شناسیروش

 یدارشناسیپد. است گرفته  صورت یدارشناسیپد کردیرو با که است یفیک نوع از حاضر ۀمطالع

 با که یطور به ؛آورد یم فراهم را مطالعه مورد ۀدیپد از افراد ادراک ای تجارب یدسترس امکان

 ۀدیپد به نسبت شانیها تجربه مورد در افراد که ییها دگاهید و یذهن یمعان کردیرو نیا از استفاده

  (.06: 6337 همکاران، و)گال  کرد کشف توان یم دارند، یم ابراز مطالعه مورد

 یاصل هدف روستا در ساکن یها بهیغر و انیبوم نیب احساس درک که آنجا از اساس نیا بر

 ها آن نیب احساسات ۀتجرب لوبمط فهم یبرا روش نیا از استفاده لزوم ،است پژوهش نیا

 .بود خواهد مؤثرتر

 در ها بهیغر حضور ۀتجرب ،0یریتفس یدارشناسیپد کردیرو از استفاده با پژوهش نیا در

 با ههمواج در کنندگان مشارکت ریتفس از و بررسی و لیتحل خود ییمعنا خاص بافت در ،روستا

 دام از را محقق یریتفس یدارشناسیپد از یریگ بهره دیگر، عبارت به .شد استفاده دهیپد نیا

 تعامل آن ریتفس و دهیپد بهتر درک یبرا و بخشد یم ییرها جانبه کی ریتفس ای صرف فیتوص

                                                            
1  . interpretive phenomenology 
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 از استفاده(. 030: 6333 ،سون سوان و وجنار) آورد یم فراهم کننده مشارکت و او نیب یا دوجانبه

 مورد ۀدیپد مفسران ۀمثاب به قیتحق کنندگان مشارکت که دارد را تیمز نیا ،لیتحل ۀویش نیا

 دگاهید قیتلف با پژوهشگر که شد خواهد موجب تیدرنها امر نیا. دنشو یم گرفته درنظر مطالعه

 نیا یاجرا یبرا. کند ارائه قیتحق یها افتهی از ییایپو لیتحل ش،یخو یها برداشت با آنان

 خلق با که صورت نیبد ند؛شد یریتفس لیتحل بالفاصله ها مصاحبه تک تک ،یلیتحل کردیرو

 ها آن نیب یارتباط یالگو ،ها آن در موجود یها تفاوت کردن کم و یده نظم با ابتدا ،نیمضام

 انیبوم احساسات ۀتجرب از حاصل یینها ۀدیپد زین و یاصل ،یفرع نیمضام سپس و شد ترسیم

 آن با یفرع و یاصل نیمضام ارتباط و یاصل ۀدیپد کشف. شد استخراج ها بهیغر حضور از

 در ساکن یها هیغرب و انیبوم نیب ندیناخوشا احساسات یشناس سنخ بتواند پژوهشگر شد موجب

 نیا در ها داده یآور جمع که است ذکر  انیشا. کند ارائه را آن با مرتبط یامدهایپ زین و روستا

 یگوو گفت انامک که گرفت صورت باز سؤاالت و افتهیساخت مهین ۀمصاحب از استفاده با ،مطالعه

 تیوضع زین و شده انجام یها مصاحبه تعداد. آورد فراهم را کنندگان مشارکت و محقق نیب قیعم

 .است شده انیب 7 و 6 های جدول در قیتحق کنندگان مشارکت یکل

 استان در فومن شهرستان ۀتابع یروستاها از روستا هشت شامل قیتحق نیا در مطالعه دانیم

 در ،ها بهیغر با انیبوم ۀستیز ۀتجرب درک افتیدر لیدل به. است آمده 6 جدول در که بود النیگ

 ۀجامع در آن افتنیتیعموم و مطالعه مورد ۀدیپد با بودن مواجه عامل دو روستاها انتخاب

 ها بهیغر حضور تعدد ،روستاها نیا انتخاب لیدل دیگر، عبارت به. شد واقع توجه مورد ییروستا

 پنج در انیربومیغ به نیزم فروش به انیبوم از یاریبس لیم زین و آنان توسط یالسازیو کثرت و

 ،قیتحق مورد یروستاها در یطورکل به شود، می مشاهده 6 جدول در که طور همان. بود ریاخ سال

 یدرصد چهل حدود متوسط رشد شاهد گذشته یها سال به نسبت ریاخ سال پنج در

 در آنان درصد ۸3 قیتحق نیا کنندگان مشارکت اظهار هب بنا که میا بوده ییروستا یوسازها ساخت

 .است شده احداث انیربومیغ توسط 0710 از پس یها سال
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 مطالعه مورد کنندگان مشارکت عیتوز ةنحو و روستاها در شده ساخته یالهایو یفراوان. 2 جدول

 روستا نام

 ساخت یها پروانه متوسط

 سال از قبل هساالن ةصادرشد

 (عدد به) 0930

 ةصادرشد ساخت یها پروانه متوسط

 در 0933 تا 0935 سال از ساالنه

 (عدد به) سال کی طول

مصاحبه تعداد

 گاندونش

 (نفر به)

 4 62 02 فوشه

 4 60 04 آباد دیس

 4 64 00 آبرود

 0 63 00 کردمحله

 4 64 04 درآالتیح

 0 6۸ 63 باال دهیز

 4 64 00 کلرم

 6 04 03 مورکوهیت

 یریگ نمونه و آسان ای دردسترس یریگ نمونه قیطر دو به مطالعه نیا دگانکنن مشارکت

 در یافراد آسان، ای دردسترس یریگ نمونه از استفاده با که صورت  نیبد شدند؛ انتخاب هدفمند

 اطالعات نظر مورد دهیپد دربارۀ و بودند دسترس در یاتفاق طور به که کردند مشارکت قیتحق

 از یناب تجارب که یافراد ۀمطالع ۀنیزم هدفمند، یریگ نمونه از استفاده با نیهمچن. داشتند را الزم

 ندیفرا در که شد متوقف یهنگام یریگ نمونه ندیفرا. شد فراهم داشتند، مطالعه مورد ۀدیپد

 درک امکان گرید و است گرفته  صورت ها داده اشباع شد مشخص ها داده لیوتحل هیتجز

 .ندارد وجود متفاوت و دیجد یها تجربه

 ،یتیجنس مختلف تنوع از کنندگان مشارکت که شد تالش پژوهش نیا در یطورکل به

 موضوع ۀدربار آنان متفاوت ادراکات و تجارب درک ۀنیزم تا باشند برخوردار یسن و یلیتحص

 نفر 04 و مرد آن نفر 0۸ که شد انجام مصاحبه 76 پژوهش نیا در. شود فراهم یراحت  به مطالعه

 یدارا نفر 00 ها آن میان از و داشتند سواد هیبق بودند، سواد بی که نفر 4 جز به. دندبو زن

 .داشتند سن سال 70 ریز نفر 0۸ نیهمچن. بودند باالتر و یکاردان التیتحص
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 قیتحق کنندگان مشارکت یکل تیوضع. 9 جدول

 شغل التیتحص سن تیجنس کد شغل التیتحص سن تیجنس کد

 67 مرد 0
 یدانشجو

 یکارشناس
 کارمند پلمید 23 مرد 03 دانشجو

ییابتدا 36 زن 0۸ کارگر ییراهنما 01 مرد 6 دار خانه   

 66 زن 01 کشاورز پلمید 00 مرد 7
 یدانشجو

یکارشناس  
 دانشجو

سواد یب 27 مرد 63 معلم یکارشناس 63 زن 4  کشاورز 

 61 زن 60 کشاورز یکاردان 67 مرد 0
 یکارشناس

 ارشد
 کارمند

 60 مرد 66 دار مغازه یکارشناس 63 مرد 2
 یدانشجو

یکارشناس  
 دانشجو

ییابتدا 24 زن 67 دار خانه ییراهنما 03 زن 3 دار خانه   

 6۸ مرد ۸
 یکارشناس

 ارشد 
یکارشناس 64 مرد 64 معلم دار مغازه   

ییابتدا 26 مرد 60 دار خانه ییراهنما 06 زن 1  کشاورز 

 60 مرد 03
 یدانشجو

 یکارشناس
پلمید 03 مرد 62 دانشجو  کارگر 

سواد یب 20 زن 63 کارمند پلمید 62 زن 00 دار خانه   

 63 زن 6۸ معلم یکاردان 73 مرد 06
 یدانشجو

یکارشناس  
 دانشجو

پلمید 64 مرد 61 دار خانه یکارشناس 62 زن 07 کاریب   

سواد یب 01 زن 73 کشاورز ییراهنما 03 مرد 04 دار خانه   

یکاردان 60 زن 70 دار مغازه یکارشناس 63 زن 00 کاریب   

سواد یب 0۸ مرد 76 کارمند پلمید 70 مرد 02  کشاورز 

 مطالعه نیا در اوصاف نیا با. است دشوار اریبس یفیک یها پژوهش در قیتحق تیفیک یابیارز

. شود حاصل «یاعتمادبخش» و «یریاعتبارپذ» ندیفرا دو قیطر از قیتحق مناسب تیفیک شد یسع

 یآور جمع و لیتحل نیب یشگیهم یها وبرگشت رفت و ها داده مداوم ینیبازب قیطر از درواقع
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 ها آن یریاعتبارپذ که شد یسع شده حاصل اتیتجرب از یابیخودارز زین و آمده دست به اطالعات

 ییروا از استفاده( 0: شد توجه قیطر دو از ها داده یبخشاعتماد به نیهمچن. شود فراهم

 و میمفاه ساخت در مطالعه مورد افراد یها دگاهید و تجارب اسانعک به توجه یعنی0یریتفس

 در که قیتحق جینتا مورد در مطلع یها کننده یبررس از یریگ بهره( 6 ی؛فرع و یاصل نیمضام

 با آنان یها دگاهید و ریتفاس نیب یهمسان جادیا و اند داشته را الزم یها ییآشنا پژوهش ۀنیزم

 . پژوهشگران یها افتهی

 

 ها افتهی

 ،انییروستا نیب در ها غریبه با اجتماعی تعامل از شده تجربه یاساس ۀدیپد دهد یم نشان ها افتهی

: کرد جدا هم از توان می مضمون دو قالب در که است ها آن نیب در ناخوشایند احساسات وجود

 . انییروستا نیب در ناخوشایند احساسات پیامدهای( ب ناخوشایند؛ احساسات انواع( الف

 ها بهیغر حضور از انییروستا نیب در ندیناخوشا احساسات ةدیپد یفرع و یاصل نیمضام. 0 جدول

 

                                                            
1. interpretive validity 

 یفرع نیمضام یاصل نیمضام دهیپد

 

 

 

 

 

 

 ندیناخوشا احساسات

 

 

 

 

 

 احساسات انواع

 ندیناخوشا

 تضاد 

 ضیتبع 

 خشم 

 حقارت 

 یمانیپش 

 یتینارضا 

 

 

 یامدهایپ

 ندیناخوشا احساسات

 ییروستا ستیز یالگو شدندوگانه 

 ییروستا یزندگ شدناز تنش 

 ها بهیغر ۀمالکان یها شینما 

 یاجتماع یها ینابرابر دیتشد 

 ییروستا جیرا اقتصاد یفروپاش 

 جوانان در مهاجرت به لیم شیافزا 
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 ندیناخوشا احساسات انواع( الف

 و سازد یم دگرگون را ییروستا یزندگ یها واره عادت روستا در ها بهیغر حضور: تضاد احساس

 قرار هم برابر در را یدیتول یزندگ و یمصرف یزندگ شامل روستا در یزندگ از شکل دو توأمان

 تواند یم و کند ینم جادیا یستیزهم و سازش روستا در یسادگ به یزندگ نوع دو نیا. دهد یم

 ها بهیغر یبرا و انییروستا یبرا دیتول و کوشش محل روستا. باشد تضاد و تعارض ایجادکنندۀ

 ساکن یها بهیغر متفاوت یزندگ سبک و ییآسا تن. است یگذران خوش و آرامش فراغت، محل

 انیبوم نیب در دانند، یم ییروستا یزندگ ۀالزم را کوشش و تالش که یانییروستا با ،روستا در

 نیا از یبخش ۀکنند منعکس که ای جمله. آورد می وجود به تضاد احساس روستا در ساکن

 وضعمون روز هر ما ،کنن یم یزندگ نجایا دارن راحت اونا»: است انییروستا نیب در احساس

 اینا یول ،میدیند ور یزندگ خوش رنگ وقت چیه ما روستا تو(. 63) شه یم گذشته از بدتر

 («.76) کنن یم شونوها  یگذران خوش نجایا دارن راحت( ها بهیغر)

 احساس ،دارند ها بهیغر برابر در انییروستا که یاحساسات نیتر عیشا از: ضیتبع احساس

 ۀاجاز ها،روستا در ها بهیغر یباال قدرت و نفوذ نظیر یعوامل قتیحق در. است ضیتبع

 یبرا الزم یها رساختیز کردن فراهم رمجاز،یغ یها یکاربر رییتغ رمتعارف،یغ یوسازها ساخت

 نیب در احساس نیا ۀددکننیتشد ای جادکنندهیا اند، کرده  یداریخر غیربومیان که ییها نیزم

. است شده یمحل ساکنان و ها بهیغر نیب ۀفاصل جادیا موجب شدت به عامل نیا. است انییروستا

 :کند یم بازگو انییروستا نیب در را احساس نوع نیا از یبخش زیر اظهارت

 بسازم کیکوچ آلونک یه پسرم یبرا تونم ینم من یول ،بسازن الیو نجایا تونن یم ها یتهرون»

 («.60) رنیگ یم ونیلشتحو همه ،دارن پول نایا چون ؛(7)

 و خشم بروز احتمال ،شود تر قیعم ها بهیغر و ییانروستا نیب ۀفاصل هرچقدر: خشم احساس

 یصورت متفاوت بهخود را  خشم یاجتماع بستر در افراد. بود خواهد بیشتر ها آن نیب در نزاع

 بر که ی. گروه0کرد:  میافراد را به دو گروه تقس انتو یم اساس  نی. بر اکنند یم انیب ایاحساس 

مقدم و ی. )اصغردهند می بروزخشم خود را  که ی. گروه6 شوند؛ یم مسلطخشم خود خود 

ابراز  شود یمنجر م یریعمدتاً خشم خود را که به نزاع و درگ انییروستا( 66: 07۸3همکاران، 

 نیا با من»: است ها آن نیب در حس نیا ۀدهند نشان انییروستا از یکی جمالت. دارند یم
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 اشتمذ ینم بود، خودم دست اگر خدا به(. 62) متنفرم ازشون یبدجور ،نکن یم اونا که ییکارها

 («.4) زهیریم مه به ور ما روان و اعصاب داره اونا یرفتارها( 06) باشه اونا بدن به سر که

شمردن توسط و کوچک یاحترام یر بوفو به ها بهیتعامل با غر در انییروستا: حقارت احساس

حس  نیاست. ا دهاحساس حقارت در آنان ش تیتقو موجبامر  نیاند که ا آنان را تجربه کرده

 لیاز قب یرعادینامطلوب و غ یرفتارها جادیاسبب  که یطور ؛ بهدارد رانگریمخرب و و ینقش

 یمحل ساکنانبر  اه بهیغر یاز سو تیو ترور شخص گرانید بی، تخریطلب یبرتر ،ییخودنما

ساده و  یو سبک زندگ ی، فقر و تنگدستانییروستا نیحس در ب نیا یریگ شکل لی. از دالشود یم

 یکی یها . صحبتاست ها بهیغر نیدر ب یطلب و تفوق یمنش ارباباحساس  و انییروستا شیآال یب

(. 0) دونن یم ونخودش ۀبرد ور ما هاشون یبعض»مسئله است:  ینا ییدکنندۀشوندگان تأ مصاحبه از

 یکش برده ما از داریسرا عنوان به بعد و سازند یم یچنان آن یالیو و خرند یم مفت ور ما یها نیزم

 («.01) دونن یم ندهوم عقب و یدهات ور ما واقعاً ها متمدن اصطالح به نیا(. 07) کنن یم

 که چرا ؛است یسخت میتصم ،ییروستا یک یبرا نیزم فروش به میتصم: یمانیپش احساس

 خود قدر گران یۀسرما نیا فروش به میتصم یزمان او. است وی یآبرو و هیسرما نیتر مهم نیزم

 لیدال به که انییروستا از دسته آن. باشد نداشته خود شتیمع نیتأم یبرا یمنبع گرید که ردیگ یم

 یها نهیهز خرج فرزندان، یۀزیجه و ازدواج ۀنیهز نیتأم ،یبدهکار و قرض یادعا نظیر مختلف

 تفوق ها آن در یمانیپش احساس همه از شیب شوند، یم خود نیزم فروش به ناچار... و درمان

 ،روستا در نیزم متیق شیافزا همچنین و الیو فروش و نیزم یدالل شیافزا با البته. کند یم دایپ

 یتر نییپا یها متیق با گذشته در را خود نیزم که یانییروستا نیب در یمانیپش احساس ۀدامن

 نیزم فروش و کنند یم شکست احساس شدت به افراد دسته نیا. است شتریب اند، فروخته

 و کنند یم سرزنش را خود همواره نیبنابرا برندارد؛در ها آن یبرا یناکام از ریغ ای نتیجه

 مسئله این راستا نیا در شوندگان مصاحبه های صحبت .دهند یم دست از را شیخو نفس اعتمادبه

 دیبا حاال و بفروشم وخودم نیزم مفت من که شد باعث میضیمر و یبدبخت: »دهد می نشان را

 هرگز نداشتم اجیاحت اگر من(. 63) بره یم یتهران داره ور سودش و شده گرون نیزم که نمیبب

 («.62) زدم ینم شیآت نوارز وخودم نیزم

 و سو یک از ییوستار اقتصاد نبودنصرفه به ،ییروستا ۀجامع مشکالت: یتینارضا احساس 

 در شدید یتینارضا ایجاد موجب دیگر، سوی از انییروستا موطن در ها بهیغر یینما قدرت
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خود را با  یزندگ تیفیکه آنان ک شود یورتر م شعله یاحساس زمان نیا. شود یم روستاییان

سخت  یدگزن از ها بهیغر یزندگ ادیز طبقاتی ۀ. فاصلکنند یم سهیساکن در روستا مقا یها بهیغر

 یتینارضا ندیاحساس ناخوشا زیو ن یمنف یها تیافکار و ذهن روستاییان در یی،روستا پررنجو 

 در ایپو یزندگ ۀزیانگ ییروستا که شود یم سبب یتینارضا احساس این. کردخواهد  ایجاد

به  کم کمروستا،  در یاز زندگ یتیکه نارضا رفتیپذ باید گرید دیشا .بدهد دست از را روستا

 ییانماندن و کارکردن در روستا را از روستا ای یاز زندگ بردنلذت ۀاجازشده که  تبدیل یحرانب

 نیا ۀکنند انیب یمطالعه تا حدود نیاکنندگان  مشارکت یاز سو زیر های صحبتربوده است. 

 میندار یکار و زندگ یبرا یا زهیروستا انگ دراوضاع  نیا باواقعاً »: ستا ها آناحساس در 

 («.0) بدتره هم مرگ جور هزار از روستا تو یزندگ جور نی. ا(03)

 ندیناخوشا احساسات یامدهایپ( ب

 و ها بهیغر حضور با روستا در ،است مشهود کامالً آنچه: ییروستا یستیز یالگو شدندوگانه

 از یاریبس در یستیزدوگونه نیا. است شده حاکم متفاوت یستیز یالگو دو یمحل ساکنان

 و یحیتفر یازهاین رفع ایبر یمکان را روستا ها بهیغر. دارند قرار هم از نیادیبن تضاد در موارد

 انیبوم هم طرفی از(. 401: 6300 برگ، و اوروگ). دانند یم ییجو لذت یبرا یمأمن زین و یفراغت

 شتریب آن امکانات و خدمات دیبا که دانند یم یکشاورز و شتیمع کار، یبرا یمحل را روستا

 یها تیماه و کارکردها رییتغ موجب روستا در انیربومیغ یالسازیو تعدد و هیرو یب شدر. شود

 به یکشاورز بر یمبتن اقتصاد از را ییروستا اقتصاد یروشن به امر نیا. است شده روستا یسنت

 یمبتن یاجتماع به محور کار اجتماع از ییروستا یزندگ تیماه و داده رییتغ یگردشگر اقتصاد

 روستا در هدوگان زیست دیگر، عبارت به( 43: 6306 ،یشارپل. )است کرده تغییر لیتبد حیتفر بر

 ،ییآسا تن مصرف، بر یمبتن یکی که است کرده جادیا روستا در یزندگ سبک نوع دو

 یسازگار. است فقر و یستیز ساده تالش، د،یتول یۀپا بر یگرید و یاندوز ثروت و ییگرا تجمل

 فرهنگ یاساس محور. ستین ریپذ امکان یسادگ به متفاوت یزندگ کسب دو نیا نیب رشیپذ و

 متعهد آن به را دخو وستهیپ آن یمحل ساکنان که است روستا تیهو و اصالت حفظ ،ییروستا

 ۀنحو دادن شکل رییتغ با ییروستا ۀجامع تیهو به یتوجه بی با ها بهیغر انیم نیا در اما ،دانند یم
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 سبک هب ورشی با و زنند یم برهم را روستا یاقتصاد و ینگفره ساختار روستا، در یزندگ

 .کنند یم جادیا روستا تیماه در یادیز یها تنش ،ییروستا یزندگ

 یها نیبر زم شیخو ۀمالکان نۀقتدارم شیبا نما ها بهیغر: ها بهیغر ۀمالکان یها شینما

را در روستا نضج  یدار از فرهنگ پول یشکل اندازه، و حد یب یمصرف یو بروز رفتارها ییروستا

 به که ییها نیزم از یاریبس. در روستا است یتیرع نظام ارباب ینیبازآفر ی،نوع که به دهند یم

 و کیتفک با اکنون شد، می استفاده مختلف طرق به روستا یاهال نیب در یعموم ای یمشاع شکل

 همالکان یها قدرت از یدیجد شینما نامالک نیا. است کرده دایپ یدیجد نامالک ،یکاربر رییتغ

 در گاهیوب گاه حضور زین و متیق گران و کیش یها خانه ساختن با آنان از یبعض. دهند یم بروز

 رایب را شیخو یاقتصاد یها یتوانگر خاص، یظاهرها و لوکس یها نیماش با ها خانه نیا

 ینابرابر از دهندهآزار یها صحنه نیا ۀمشاهد با زین انییروستا. آورند یدرم نمایش به انییروستا

 انگریب یحدود تا ریز های صحبت. شوند می یدرماندگ و حسرت دچار جامعه در ثروت عیتوز

 کنند یم نگاه گشنه گدا و تیرع چشم به ور ما یان،م ما روستای به که یوقت ااین»: است ادعا نیا

 آخر و یلیتعط هر(. 1) دن یم نشان ما به ونوخودش یزرنگ و پول قدرت دارن همش(. 03)

 («.07) میدار یبازیالکچر جوالن نجایا ما ،شه یم که یا هفته

 یها فرصت و منابع ۀناعادالن میتقس امدیپ ،یاجتماع ینابرابر: یاجتماع یها ینابرابر دیتشد

 حقوق تفاوت ،یزندگ یها وهیش تفاوت نظیر یموارد(. 303: 6330 س،یو) است جامعه موجود

 و ها بهیغر نیماب یاقتصاد یدرآمدها ادیز ۀفاصل زین و ها ارزش ربودنیمغا ها، فرصت و

. است ساخته آشکارتر شیپ از  شیب انییروستا نیب در را یاجتماع ینابرابر احساس ،انییروستا

 خواهد یپ در را یخطرناک عوارض روستا درون در یاجتماع ینابرابر ۀآزاردهند احساس

 و گذارد می اثر شدت به یاجتماع یوندهایپ بر که است یتینارضا و خشم آن نیتر عیشا. داشت

 دو ها غریبه با رویارویی در انییروستا. شود می روستا در یجمع و یفرد روابط گسست موجب

 یواقع یاجتماع ینابرابر. کنند یم تجربه ذهنی اجتماعی نابرابری و واقعی اجتماعی نابرابری نوع

 شکل گذارند، یم شینما به روستا در ها بهیغر که یرفاه و یماد ابزار و امکانات وجود از

 سبک و رفتار از انییروستا که یلیتخ یا سهیمقا و تصور از ی،ذهن یاجتماع ینابرابر و ردیگ یم

 ،انییروستا تصور و ذهن از منبعث یاجتماع ینابرابر. ردیگ یم نشئت دارند، ها بهیغر یزندگ

 نیا اگر. است ییروستا ۀجامع کل به تیسرا حال در سرعت به و ینابرابر نوع نیتر مخرب
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 ؛شود انییروستا و ها بهیغر کشمکش و تقابل ۀعرص روستا است ممکن ،شود دیتشد احساس

 از را ها بهیغر و خود بین ینابرابر یذهن احساس تا زنند یم چنگ یزیچ هر به انییروستا که چرا

 :کند می تأیید را مسئله این باره این در انییروستا از یبرخ اظهارات. ببرند نیب

(. 73) کردن بدبخت رو ما و کنن یم یزندگ شونخود یبرا دارن االن ما بیج زدن با اونا»

 یشگیهم ریفق نوهم باز ما و دنیخر مفت ور ما نیزم. ستین تحمل قابل یوضع نیچن اصالً

 .«(66) میهست

 کشاورز ترشدن زهیانگ یب موجب روستا در ها بهیغر حضور: ییروستا جیرا اقتصاد یفروپاش

 شدن کم و روستا در ها بهیغر حضور کنار در دیگر، عبارت به. است یکشاورز یها تیفعال به

 یها ینابرابر دیتشد ان،ییروستا یزندگ تیفیک آمدننییپا نظیر یعوامل ،یکشاورز یاراض

 تیفعال نبودنصرفه به ،ییروستا داتیتول از یتیحاکم ینهادها نکردن تیحما ،یاجتماع

 یزیچمشاغل،  ریبا سا سهیدر مقا یکشاورز ۀبودن حرفپرزحمت کنار در یدامدار و یشاورزک

 جوانان نیب در خصوص به روستا در یاقتصاد جیرا یها تیفعال به انییروستا رغبت کاهش جز

 یکشاورز مزارع و ها باغ دنیبلع و هاروستا به ها بهیغر هجوم. داشت نخواهد یپ در ییروستا

 یتر تلخ تیواقع بلکه ،ستین رانیا شمال یروستاها در تلخ تیواقع تنها ال،یو ختسا منظور به

 اکانین و اجداد یاقتصاد تیفعال ۀادام به ییروستا جوانان یلیم یب ،دارد همراهبه دهیپد نیا که

 این کنندۀ بیان شونده مصاحبه ییروستا جوانان از یکی های صحبت. است روستا در شیخو

( 0! )؟هش ینم کشاورز از یتیحما چیه یوقت میکن یکشاورز کار دیبا یچ یابر: »است موضوع

 و ها یتهرون نیا داریسرا اونا مثل دیبا آخرش یم،بد ادامه ور مادرمون و پدر راه همه ما هاگ

 («.70) میباش ها یاصفهان

 به لیم شیافزا جز یا جهینت ،روستا در ها بهیغر حضور: جوانان در مهاجرت به لیم شیافزا

 به لیم همه از شیب که یکسان انییروستا نیب در البته. داشت نخواهد یپ در روستا از زیگر

 خود یتعال ،یشهر فرهنگ نفوذ با ییروستا جوانان. هستند جوانان دارند، را روستا از مهاجرت

 یا ذره هاآن در ،روستا در ماندن تصور. کنند یم جوو جست( شهر) روستا از ریغ یمکان در را

 ای ییروستا فرهنگ ماندنزنده بر اصرار ییروستا جوانان درواقع. کند نمی ایجاد شرفتیپ ۀزیانگ

 و یفراموش حال در روستا فرهنگ یوقت. دانند  ینم اعتبار و ارزش یدارا را ییروستا اقتصاد

 نیا در. ستین ریپذ هیتوج گرید روستا در یزندگ که است مشهود اریبس ،ردیگ یم قرار اضمحالل
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 گهید: »دارد داللت موضوع این بر شونده مصاحبه ییروستا جوانان از یکی های صحبت ،راستا

 طیشرا مایقد(. 66) یدامدار نه و صرفه یم یکشاورز نه. میباش روستا تو که ندهونم یباق یزیچ

 دیبا ،میکن شرفتیپ نکهیا یبرا(. 02) رهآیم یبدبخت و فقر فقط ندنوروستامتو االن. کرد یم فرق

(«. 61) شهیم مادربزرگامون ای پدبزرگا ای مادرامون و پدر مثل مونندهیآ وگرنه ؛میبر روستا از

در  مهاجرت ۀزیانگ ها بهیبا حضور غر ،دارد یمتعدد لیهرچند دال ییجوانان روستا مهاجرت

 متصور یروشن ۀندیآ و فرصت خود یبرا روستا در ییروستا جوانشده است.  شتریب اریآنان بس

 بود خواهد یبزرگ ۀبازند قطعاً ،نکند ترک را روستا اگر که رسد می درک نیا به پس. ستین

 ی،اقتصاد و یاجتماع یقو و دیجد گاهیپا به دنیرس یبرا پس(. 66۸: 0132 همکاران، و)کونل 

 داتیحجم تول فیجدا از تضع ه،یرو یب مهاجرت که گفت دیبا اما کند، یم مهاجرت شهر به

 یماند تا زندگ ینم یباق ینسل گرید رایمحو کامل روستا منجر خواهد شد؛ ز، به یکشاورز

 را رونق بخشد. لیاص ییروستا

 یریگ جهینتبحث و 

شمال کشور و  ییروستا یخصوص در نواح در روستاها به انیربومیحضور غ ریاخ انیسال یط

 یجد یها جامعه را با چالش آن، ساختار ییروستا یمجلل در اراض یالهایرشد ساخت و

آنان در  یموقت یو زندگ ها بهیتوسط غر یالسازیو وعیش لیدل به انییکرده است. روستا مواجه

احساس  نیا یۀما . جانکنند یآنان احساس م بارا  یمتفاوت یارتباط ۀتجرب یروشن روستا، اکنون به

 یمختلف اشکال و ابعاد تواند یم احساس نیدارد. ا یساکنان محل یبرا یندیناخوشا جیعمدتاً نتا

: 01۸1 س،یتوت) باشد نوسان در یمنف احساسات ای مثبت احساسات قالب در و ردیبگ خود به

 یامدهایپ ،شود تجربه جامعه بستر ای فرد در مثبت احساس یوقت است روشن کامالً(. 703

 تعامل از یمنف احساسات اگر ،برعکس و داشت خواهد دنبال به جامعه و فرد یبرا یمطلوب

 افراد ذهن و جامعه روح بر یندیناخوشا یامدهایپ ،شود ادراک جامعه و فرد نیب در یعاجتما

 غیربومی یالهایو که ییروستاها بومیان داد نشان مطالعه نیا یها افتهی. کرد خواهد دایپ الیاست

 یافراد را ها بهیغر ها آن. ندارند خوشایندی احساس ها آن صاحبان حضور از دارند، زیادی

 ییروستا ۀجامع نظم که دانند یم طلب منفعت و فردگرا ،خوشگذران تنبل، طلب، راحت ،یمصرف

 .ندارد تیاهم آنان یبرا روستا منافع حفظ اساساً و اند زده هم بر را
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 در ها بهیغر یرفتارها از یاریبس که است آن بیانگر مطالعه نیا نکنندگا مشارکت احساسات

 تضاد، نظیر ندیناخوشا احساسات از یمختلف اشکال نشد ختهیبرانگ ای یریگ شکل سبب روستا

. است شده انییروستا در یمحل ساکنان نیب در یتینارضا و یمانیپش حقارت، خشم، ض،یتبع

 دیتشد ها، بهیغر ۀمالکان یها شینما ،ییروستا ستیز یالگو شدندوگانه رینظ ییامدهایپ

 را جوانان در مهاجرت به لیم شیافزا و ییروستا جیرا اقتصاد یفروپاش ،یاجتماع یها ینابرابر

 نیا. است شده ندیناخوشا احساسات ابراز به ها آن ۀکنند بیترغ وضوحبه که دربرداشته روستا در

 یاجتماع یمفهوم ،کنند می انیب ها بهیغر از انیبوم که یندیناخوشا یها احساس داد نشان قیتحق

 کم کم و ریتفس و فیتعر قابل افراد یماعاجت متقابل یها کنش درون در شات باور به که است

 یمنف روابط. است افتنیقوام حال در ها آن نیب در رسازندهیغ یاجتماع روابط از شکل نیا

 نیب در ندیناخوشا احساسات یختگیبرانگ موجب ،ترنر ریتعب به انیبوم و ها بهیغر نیب ۀافتی تحکم

 نباشند سازگار هم با روستا در قشر دو نیا روابط شده سبب که ای گونه  به است؛ شده انییروستا

 ندیناخوشا یها احساس نیا رشد لیدل. شود تیتقو در ها آن نیب در نیادیبن تضاد ینوع به و

 یریگ شکل عامل که ستا ها آن نیب منزلت و قدرت نابرابر ساختار وجود کمپر، زعم به

 و هیغرب نیماب یف یها کنش بنامطلو ادراک ۀتجرب. شود یم آنان نیب در متعارض یها ادراک

 جادیا با و آورد می وجود به ها آن در هم را یمتفاوت یاحساس یانرژ نز،یکال اعتقاد به بنا انیبوم

 ستیز نیا. بخشد یم تحکم روستا بطن در را دوگانه ستیز ینوع یا جداگانه یجمع تیهو

 ،سیه باور دگاهید با مطابق که ای هگون به ؛بخشد یم قوت را ها آن نیب تقابل استعداد دوگانه

 یسنت یزندگ سبک و ها آن نیب تعارض ینوع روستا در ها بهیغر خاص یزندگ سبک شینما

 که آورد یم وجود به دارد، ییروستا یفرهنگ یها ارزش و نیادیبن یهنجارها در شهیر که روستا

 خواهد ها بهیغر ابربر در انییروستا داریپا احتماالً و یمقطع یعاطف یها واکنش موجب امر نیا

 .بود نخواهد روستا یاجتماع نظم در اخالل جز یزیچ آن داد برون که شد

 گونه چیبدون ه ،در آن الهایو ساخت و ییروستا یاراض یکاربر رییداشت که تغ دیتأک دیبا

را  ییروستا ۀمختلف جامع یکارکردها امر نیارشد است و  روستاها در حال  درجامع  تیریمد

 یاست. پس برا یهر جامعه ضرور یاجتماع اتیح درداده است. وجود روستاها  رییتغ شدت به

 تعلق ۀزیانگ شی. افزاردیگ صورت یاتاقدام دیبا شیخو یروستاها به انییروستاتعلق  شیافزا
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و  یامکانات رفاه شیو افزا ها رساختیز ۀتوسع شت،یبا رونق مع شیموطن خو به انییروستا

راهبرد  درنظرداشتن با امر نیا و( 074: 0710و همکاران،  زاده فی)شرخواهد بود  سریم یخدمات

 شود یم داریپد ینوع توسعه هنگام نیبه ا یابیدست یی. تواناافتی خواهدتحقق جانبه  همه ۀتوسع

کنند.  ریهرکدام در دو جهت متفاوت با هم س نکهینه ا ؛کار کنند گریکدیکه دولت و جامعه با 

 (066: 0710 ،یشانفرو یباجیو د ای)ازک

 شنهادهایپ

 را ییروستا یاراض ،جامع و شفاف قانون نیتدو تیفور به شود یم شنهادیپ ناگذار قانون به -

 ینهادها و اشخاص وسیلۀ به قانون دورزدن ای سوءاستفاده هرگونه تا دهند قرار تیاولو در

 .رود نیب از یکل به زمینه نیا در مختلف

 داشته درنظر اصل کی عنوان به را روستا در یکشاورز دیتول از تیحما دیبا گذاران استیس -

 یی،روستا زیحاصلخ و مرغوب یها نیزم فروش در بازدارنده عامل نیتر مهم که چرا ؛باشند

 .است ییروستا یبرا آن از حاصل یدرآمدها و یکشاورز رونق

 ۀزیانگ هشکا و مهاجرت از زیادی حدود تا روستاییان زندگی در رفاه و امکانات افزایش -

 با ییروستا ۀجانب همه ۀتوسع شکل نیبد. کند می جلوگیری نیزم فروش برای ها آن

 و نیزم به تعلق و روستا در حضور ۀزیانگ تواند یم ییروستا جوانان از تیحما درنظرگرفتن

 .کند قبل از شتریب ها آن نیب در را خاک

 با نیبنابرا ؛ندارد متداول راهکار روستاها همۀ در آن یکاربر رییتغ و نیزم فروش از ممانعت -

 یها برنامه دیبا مختلف ییروستا جوامع یها تفاوت زین و ها تیظرف به توجه و کامل شناخت

 .کرد نیتدو نهیزم نیا در کارا و متناسب

 آخر و لیتعط امیا در دوم یها خانه از استفاده نظورم به نانیشهرنش ادیز یتقاضا به توجه با -

 امکان که شود می داده روستاهایی در انیربومیغ به یمسکون یبناها ساخت ۀاجاز هفته،

 این به تا نیست صرفه به مقرون یا نیست فراهم چندان ها آن در دامداری و کشاورزی فعالیت

 .شود جلوگیری رانیا شمال ییروستا مناطق همۀ در آن ۀگون قارچ رشد از صورت
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 منابع
 رویکرد با گیالن استان روستایی های سکونتگاه در گردشگری عۀتوس شناسی آسیب ،(0716) تیمور آمار،

 توسعۀ و فضا اقتصاد ،(سیاهکل شهرستان دیلمان دهستان: موردی مطالعۀ) فضایی-مکانی عدالت

 .016-030 ،0 شمارۀ دوم، دورۀ ،روستایی

مطالعات و  ان،یردر ا ییروستا ۀتوسع یها برنامه نقد ،(0710، شکوه )فروشانی دیباجیو  مصطفی ازکیا،

 .060-037 :0 شمارۀ پنجم، دورۀ ،یراندر ا یاجتماع یقاتتحق

 بررسی و ایران در دوم های خانه شناختی جامعه بررسی ،(0710) همکاران و اباذر مهرجردی، اشتری

 هشتم، دورۀ ،اجتماعی توسعۀ و رفاه ریزی برنامه ،(فراهان شهرستان موردی مطالعۀ) آن پیامدهای

 .30-43 :60 شمارۀ

 نسخۀ مقدماتی اعتباریابی ،(07۸3) طاهره رضازاده، و الهام راد،حکیمی محمدعلی، مقدم،اصغری

 دورۀ ،رفتار دانشور. دانشجویی جمعیت در خشم بیان صفت حالت پرسشنامۀ تجدیدنظرشده

 .70-60: 6۸ شمارۀ پانزدهم،

 دوم های خانه اثرات تحلیل و بیارزیا ،(071۸) احمد حاتمی، و محمد بیرانوند، حسین، نژاد،حاتمی

 سیستم کاربرد ،(عبداهلل حاج قلعۀ روستاهای: موردی نمونۀ) روستایی های مکان بر گردشگری

 .01-03 :0 شمارۀ دهم، دورۀ ،ریزی برنامه در ازدور سنجش و جغرافیایی اطالعات

 بر دوم های خانه گردشگری رتأثی بررسی ،(0710) سارا زاده، کریم و مریم پور،عبداله غالمرضا، فر، خوش

 و ریزی برنامه ،(تنکابن شهرستان سیاورز و سر لیره روستاهای: مطالعه مورد) اجتماعی سرمایۀ

 .006-070 :6 شمارۀ اول، دورۀ ،گردشگری توسعۀ

 ،کاربردی شناسی جامعه احساسات، شناسی جامعه ،(07۸۸) مسعود کیانپور، و علی خوراسگانی، ربانی

 .24-70 :6 مارۀش بیستم، دورۀ

 پدیدارشناسی ،(0710) مهنوش شریفی، و علیرضا اژدرپور، غالمحسین، زاده، عبداهلل محمد، زاده، شریف

 دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ زابل، شهرستان در مکانی تعلق از روستاییان برداشت

 .07۸-007 :0 شمارۀ هشتم،

 فضاهای در دوم های خانه گسترش بازتاب ،(0716) نوبخت سبحانی، و معصومه براری، حسین، پور، علی

 .0۸-43 :6 شمارۀ اول، دورۀ ،پیراشهری فضاهای توسعۀ مازندران، استان پیراشهری

 توسعۀ بر دوم های خانه گردشگری آثار ای مقایسه تحلیل ،(0716) ناهید صاحبکار، و اکبر علی عنابستانی،

 گردشگری قوچان، شهرستان درۀشیرین دهستان الیاه و مالکان دیدگاه از روستایی های سکونتگاه

 .60-3 :4 شمارۀ سوم، دورۀ ،آینده انداز چشم و
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 گردشگری نقش بررسی ،(1389) رحیم آنامرادنژاد، بردی و ناصر فیروزجانی، زاده عقیلی مصطفی، قدمی،

 :0 شمارۀ اول، دورۀ ،ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات مقصد، اراضی کاربری تغییرات در

 .46ـ60

 نقش تحلیل ،(0712) مسعود مهدوی، و پرویز کردوانی، سیدرحیم، مشیری، محمدتقی، پسند،قماش

 در نو نگرش الهیجان، مرکزی بخش روستاهای کشاورزی اراضی کاربری تغییر در دوم های خانه
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