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منتج شده   اراك   وهواي نزدیک شهرهاي بزرگ از جمله      ي خوش آب  هاروستا
 در این مطالعه از نظریـات مهـاجرت معکـوس و سـبک زنـدگی بهـره         .تاس

در این مطالعه از قالب روشی آمیختۀ هسه بایبر بهـره بـرده و  روش               . ایم برده
جامعـۀ  . کیفی اساس کار بوده و روش کمی در کنار آن اسـتفاده شـده اسـت            

 شماري بـه    که با تمام   روستا 32 شامل   فراهانآماري، بخش مرکزي شهرستان     
  . ارزیابی شدند ترکیبیروش

هاي دوم بیشتر در روستاهاي  نتایج مطالعه حاکی از آن است که خانه
)  درصد50کمتر از(مالکان ساکن قم و اراك . زبان گسترش یافته فارس

)  درصد50بیش از (که ساکنان تهران  ها درحالی تعطیالت آخر هفته و مناسبت
زم موجود و چیدمان همۀ منازل ترکیبی لوا. کنند ها مراجعه می تنها در مناسبت

. اند  سال قبل ایجاد شده10 تا 5ها در  از سنتی و مدرن است، تقریباً همۀ خانه
 اقتصادي ـ اجتماعی اغلب آنها پایگاه درصد مالکان زن بوده، 10حدود 

 درصد 90 سال سن دارند، 50متوسط و باال بوده، حدود دوسوم بیش از 
همۀ مالکان با ساکنان نسبت فامیلی داشتند، . ودندداراي لیسانس و کمتر ب

دوسوم اعالم کردند پوشش آنها بهتر از پوشش شهري آنها براي تمایز و  
هاي دوم باعث  در برخی روستاها ایجاد خانه. نشان دادن تمکن مالی است

برخی اثرات اجتماعی ـ فرهنگی  بروز تشنج و اختالف میان ساکنان شده و در
یجاد اتحاد و همدلی و جلب مشارکت آنان در اقدامات روستا مثبتی چون ا
ها و نیازهاي شده شامل دستیابی به ارزش  هاي استخراج تم. داشته است

فرامادي ــ بازگشت به هویت ــ نمایش یا اثبات منزلت باال ــ احساس یا 
 .چیزپسند بوده است ابراز تمایز ــ مصرف بر مبناي مد و ذائقۀ همه

خانه دوم، سبک زندگی، مهاجرت فصلی معکوس، روش  :لیديمفاهیم ک
  تماتیک

  



   
  
  
  

 43   ...     هاي دوم در ایران شناختی خانه  جامعهبررسی

  مسئلۀ پژوهش
مشکالتی چون تراکم جمعیت، با مهاجرت روستایی براثر امروزه شهرهاي بزرگ که 

هاي هوا و صدا ، آلودگیهاي زندگیافزایش قیمت مواد مصرفی، مسکن و کالَ هزینه
 زا، د فضاهاي استرس و اضطراب افزایش فشارهاي روانی و وجو،)محیطی زیست(

رو  روبههاي اجتماعی و فرهنگی و از این قبیل ها، آسیبها و سنتکاهش سطح ارزش
شهرنشینی میل به هر آنچه را که خود ندارد، در ساکنانش خلق « قول چنی به (،هستند

ها و ، میل به گریز از شلوغی، مقاومت در برابر نظم شهر، مستقل شدن خانه»کند می
حال تحت  ها، پایین آمدن سن بازنشستگی، مقاومت در برابر گمنامی و درعینخانواده

 متعاقباً( دلیل اقتصاد رانتی  در کنار عواملی چون افزایش درآمد گروهی به)نکنترل بود
دلیل خدماتی شدن و  ماشینی و  به (، وجود فراغت و وقت کافی)ایجاد قشري جدید

 ، افزایش سطح رفاه و)ها از دوررل فعالیتشدن مشاغل و امکان کنت صنعتی
ونقل عمومی و  دلیل بهبود حمل استانداردهاي زندگی، سهولت تحرك و جابجایی به

عالقه به  اي،هاي ارتباطی منطقهشهري به شبکه ـ  اتصال نواحی روستاییخصوصی،
ي  عالقه به بازگشت به طبیعت و دوري از محیط پرسروصداي شهرگریز از شهرنشینی،

 زندگی و گذران ۀین بودن هزینیانداز شخصی، پا گذاري و پس  سرمایهو آلودة آن،
  دستیابی به رفاه ذهنی و آرامش و آسایش روانی،، در مناطق روستاییاوقات فراغت

هاي ها و زمینهاي روستایی و وجود خانه براي نوسازي بافتی تسهیالت دولتۀارائ
 براي گذران اوقات فراغت خود و فضاییدنبال  ا بههارثی باعث شده گروهی از خانواده

  و هنجارهايهابه دور بوده و با ارزشذکرشده مسائل مشکالت و خانواده باشند که از 
این تحرك جمعیتی و جغرافیایی به ایجاد . تر باشد  نزدیک همسان ووالدین خانواده

                                                
1. Chaney 
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بزرگ از جمله هواي نزدیک شهرهاي  و هاي دوم در مناطق روستایی خوش آبخانه
  .  شده است منجرشهرستان فراهان در استان مرکزي

روستاهاي (هاي اولیه و بازدید از منطقۀ مورد مطالعه طی مطالعات و بررسی
 10بیش از (هاي دوم در چند سال اخیر متوجه ازدیاد و رشد خانه) شهرستان فراهان

-را و بنا بر چه انگیزهبوده و همیشه این سؤال در ذهن محقق بوده که چ) سال گذشته

اي، گروهی از افراد که تقریباً از روستا مهاجرت کرده و با آن قطع رابطه کردند یا 
هاي وساز خانه  خانوار ساکن دارد، افرادي دست به ساخت20روستاهایی که کمتر از 

بزرگ و زیبا زده و بیش از این تعداد در آن روستا خانل دوم ساخته شده؟ چگونه است 
ا وجود فقر، بیکاري رو به افزایش، فشار اقتصادي بر خانوارها و قالب جامعه باز که ب

چهارم سال از آنها  کنند که کمتر از یکهاي دوم اقدام میهم گروهی به ساخت خانه
هاي هایی باعث تصمیم به ساخت یا خرید خانهکنند؟ چه عوامل و انگیزهاستفاده می

  شود؟ و برگشت اقتصادي زیادي ندارد، میدوم در مناطق روستایی که توجیه
ها، انگیزهبررسی علل، چرایی، دالیل، ترین هدف این پژوهش  بر همین اساس مهم

 بررسی هاي دوم و همچنینبندي صاحبان خانه هاي دوم و سنخ خانهروند ایجاد و انواع
 .در منطقه استفرهنگی این پدیده  ـ کارکرد و اثرات اجتماعی

در میان (گرفته  بیشترین مطالعات صورت این مطالعه باید گفت در باب ضرورت
هاي کالبدي،  در بخشهاي دومخصوص خانهدر )مطالعات محدود صورت گرفته

هاي شمالی و اطراف شهر تهران  استانةمحیطی و گردشگري و اغلب در حوز زیست
-بینانه و بسنده قعطور وا هاي اجتماعی و فرهنگی آن بههمه هنوز جنبه با این. بوده است

 در این موضوع ها پژوهشروند رو به رشد مطالعات و همچنین . اي واکاوي نشده است
 حقوق وی، علوم اجتماعد، اقتصا، گردشگري، هاي مختلف جغرافیابا توجه به حوزه

 اجتماعی و فرهنگی و هاي و مؤلفهجاي خالی عواملها که روند فزایندة ایجاد این خانه
؛ همچنین در دساز مشهود میکامالًرا شناختی  تحلیل یا بررسی جامعهدر یک کالم 
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هاي فراوانی در خصوص  و کتابها  پژوهشدر خارج از کشورهاي اولیه، بررسی
و اثرات آن بر منطقه ) بحث حقوقی( ل اقتصادي، وضعیت مالکیتئمسا جایابی،

ل اجتماعی و ئ مسایاهمیت بیدلیل  به( است محیطی انجام شده زیستاثرات خصوص  هب
   .) در این حوزه کمتر کار شده،فرهنگی
سفانه آمار دقیقی از میزان گستردگی این پدیده در کل کشور موجود نیست اما أمت

هایی از سرتاسر کشور شامل تبریز، وجود اطالعات، آمار، تحقیقات و بالگ نوشته
ید این ؤ م...ز واراك، شیرا  ساحلی دریاي خزر، مشهد، یزد،ۀاغلب شهرهاي منطق

 تبع به روستاها، در غیربومی مالکان حضور و دوم هايخانه گسترشهمچنین . ادعاست

ضرورت بررسی این پدیده و  که گذاشت خواهد روستایی جوامع گیري بر چشم اثرات
 . کند پیامدهاي آن را دوچندان می

تازگی  ي بهبر مردم عاد هاي دوم عالوهرشد خانه  جدید و روبهةپدیدحال  هر در
هاي ویالیی و آپارتمانی در مورد توجه دولت نیز قرار گرفته چرا که ساخت خانه

هاي روستایی، ساخت و ریخت روستاها را تغییر داده، باعث تغییر کاربري باغات محیط
انداز روستایی، ها، تغییر چشمهاي کشاورزي، تعرض و تجاوز به حریم رودخانهو زمین

 اجتماعی در برابر ورود افراد جدید، افزایش فشار جمعیتی بر هايافزایش مقاومت
هاي ها و سبکها و ارزش ایدهۀهاي سنتی روستا و ارائروستا، کاهش یا تغییر ارزش
از . ثیرگذار خواهد بودأرسد بر کارکرد آن نیز تنظر می و به جدید رفتاري و زندگی شده

 هاي روستایی،تصادي شدن زمینتواند باعث باالرفتن ارزش و اقطرف دیگر می
سازي اقتصاد  هاي روستایی، متنوعنوسازي و بازسازي منازل روستایی، بازسازي جاده

وسازهاي مهندسی در روستا، ایجاد شغل و آمدن تسهیالت  روستایی، رواج ساخت
  . اقتصادي روستاها نیز شودۀنهایت توسعدرمختلف به روستاها و 
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  روش پژوهش 
در معناي کلی، از روش اکتشافی و توصیفی و در سطح تفـسیري بهـره   ر، در پژوهش حاض 

از قالب روشی آمیختۀ هسه بایبر بهـره      (» کیفیکمی و   « و نهایتاً از روش ترکیبی       برده ایم 
که براي هر بخش از اهداف  طوري به. شده است    آوري اطالعات استفاده     براي جمع ) برده

. رو هـستیم  در این پژوهش ما با سه بخش روبـه      . ایمپژوهش از بهترین روش بهره برده     
هـاي افـراد و      شناسی آن براساس ویژگی    ابتدا بررسی ساختاري پدیدة خانۀ دوم و سنخ       

ها از روش اسنادي و پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شـده، در مرحلـۀ دوم بـه                  خانه
ر پرسشنامه اسـتفاده    هاي دوم از ابزا   هاي افراد براي خرید یا ساخت خانه      بررسی انگیزه 

شده و نهایتاً به بررسی پیامدهاي اجتماعی فرهنگـی آن در جامعـۀ روسـتایی بـا روش                
کلیۀ روستاهاي بخش  پژوهشجامعۀ آماري این . ایم بهره بردهمصاحبه و بحث گروهی

شود که در این میان دو گـروه           می   روستا را شامل   32مرکزي شهرستان فراهان به تعداد      
  : است شدهزیر بررسی 

 نفر است که براساس     228هاي دوم است که برابر با        گروه اول شامل مالکان خانه    
هـاي دوم هـر روسـتا مـورد       نفر به نسبت جمعیت و تعـداد خانـه         140جدول مورگان   

  .ارزیابی قرار گرفت
اي از اعضاي شوراي اسالمی روستا، دهیارهـا، مطلعـان و          گستره شامل گروه دوم 

صورت  ان کار و پیشه است که از هر روستا حداقل یک پرسشنامه بهسفیدان، صاحب ریش
همچنین براي فهـم مـوارد مـذکور و    . گروهی در قالب بحث گروهی تکمیل شده است 

  .  ایم ها و کارکرد و تأثیرات آن نیز پرداخته هاي افراد به مشاهدة خانه معانی کنش
  

                                                
-با توجه به اکتشافی بودن موضوع و محتواي این مطالعه، مدل ما  تفسیري ـ کیفی و بدون فرضیه است . 

2. Focus group 
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  چارچوب نظري پژوهش
اي نوظهور که از حدود نیم قرن از پیدایش و پدیدهعنوان موضوع   بههاي دومخانه

 هاي دوران معاصر، پیچیده و چندگذرد، نظیر دیگر پدیدهدوباره و گسترش آن می
فرهنگی،   ـ  اجتماعی توانند اثرات مثبت و منفی مختلف اقتصادي، وجهی هستند و می

ه همین دلیل از ب. محیطی، جغرافیایی بر جامعۀ روستایی داشته باشند سیاسی، زیست
سواي از این موضوع که پدیدة . توان آنها را بررسی و تبیین کردهاي مختلف میجنبه
، گردشگري، جغرافیاهایی چون ها و رشتهتوان از دریچۀ حوزههاي دوم را میخانه

- موضوع متفاوت بوده و میعلوم اجتماعیبررسی کرد، در حوزة ...  وحقوق، قتصادا

در . ها و نظریات مختلفی آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادا دیدگاهتر و بتوان عمیق
نحوي با ظهور و  هایی که بهها و نظریههاي اولیه قالبهمین خصوص در بررسی

شناسی  شناسی خاصه جامعه هاي دوم و پیامدهاي آن در حوزة جامعهگسترش خانه
با توجه به (یدگاه مهاجرت معکوس در این میان دو د. روستایی مرتبط بود، ارزیابی شد

رویه هاي بیدلیل مهاجرت حاضر بخشی از آن به  شرایط و وضعیت شهرها که در حال
توانند به روستاها و اتفاق افتاده و از طرف دیگر امکانات و شرایطی که مهاجران می

موج هاي دوم را در قالب تواند پدیدة خانهوهمه می مناطق قبلی خود بازگردند، همه
هاي خاص آن، از جمله فصلی و موقتی بودن، معکوس  ها با ویژگیجدید مهاجرت

                                                
- خانۀ دوم از دو لغت Home و Second تشکیل شده است (Crawley, 2000) .توان گفت در مجموع می

توانند در داخل یا خارج از می: ها قابل تعریف هستندرتی با این ویژگیعبا هاي دوم چند ویژگی دارند و بهخانه
هایی است که در محدودة روستایی قرار دارند و براي گذران اوقات  محدودة شهري باشند اما اینجا مراد ما خانه

در طی سال از آنها شود؛ مناسکی و مناستی اجتماعی ـ فرهنگی دارند؛ بین سه تا پنج ماه فراغت از آنها استفاده می
هاي اول افراد است و با امکاناتی محدودتر؛ گروهی براي انجام تر از خانه شود؛ معموالً کوچکاستفاده می

گذاري در آخرین  گیرند؛ اهداف اقتصادي و سرمایهکارهایی که در شهرها منع قانونی و عرفی دارد از آن بهره می
  . ردة اولویت مالکان آنهاست

  
  



  
  
  
  
 1395، پاییز 28شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     48 

و دوم دیدگاه سبک زندگی ) بودن و دخیل بودن عواملی غیر از اقتصادي بررسی کند
هاي دوم رو آورند یا اینکه چه سبک زندگی باعث شده افراد به ایجاد و ساخت خانه(

مورد ) بر ایجاد سبک زندگی جدیدي بوده استاینکه احتماالً رواج این پدیده بنا 
  .بررسی قرار گرفت

  
  هاي حوزة مهاجرت دیدگاه) الف

ایم در این پژوهش از این باب به موضوع مهاجرت و مهاجرت معکوس پرداخته
هاي فصلی گیري موقت از آن در قالب مهاجرت که پدیدة نوظهور خانۀ دوم و نوع بهره

هاي مهاجرت معکوس باید به  درخصوص دیدگاه.و موقت با صفت معکوس آن است
این نکته توجه داشت که ادبیات خاصی در داخل کشور تولید نشده ــ چرا که پدیدة 
نوظهوري است و بیشتر فصلی است تا دائمی ــ همچنین ادبیات خارجی موجود 
درخصوص مهاجرت معکوس در اروپا و امریکا و کانادا نیز مربوط به مهاجران از 

  . هاي اغلب مستعمرة آنها بوده و تناسبی با پژوهش حاضر نداشته استکشور
هاي مهاجرت ربطی به موضوع پژوهش حاضر گرچه ظاهراً نظریات و دیدگاه

هاي اولیۀ هاي این پدیدة نوظهور در مهاجرت ها و ریشهندارد، اما از این باب که زمینه
هاي شهري و شهرنشینی که باعت بر مسائل و متغیر روستا ـ شهري است و اینکه عالوه

ها ها نیز دخیل است، برخی از دیدگاههاي روستابروز این پدیده است، برخی از ویژگی
لو، بایرلی، . هاي شبکه، امکه تا حدودي با موضوع پژوهش مرتبط بودند از جمله نظریه

رفته روستا ـ شهر،  جبري مهاجرت  و جاذبه ـ دافعه مورد ارزیابی و بررسی قرار گ
  .است

تواند مهاجرت بالقوه را به ونقل می ها، نقش ارتباطات و حملدر نظریۀ شبکه
دست  مهاجرت بالفعل تبدیل کند، چون هم اطالعات الزم را از نقاط مختلف به

هاي مهاجرت ونقل بسیاري از هزینه آورند و همچنین با توجه به گسترش حمل می
که یکی از عواملی است که مهاجرت بالقوه را در قالب این نظریه، شب. یابدکاهش می
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هاي خارج از کند و موجب شده مردم دربارة فرصتبه مهاجرت بالفعل تبدیل می
عناصر مهم . دست آورده، یاد بگیرند و از آن آموزش ببینند منطقۀ خود اطالعات به

الزم و ها، همکاران، دوستان، اعضاي خانواده که اطالعات ند از رسانها شبکه عبارت
هاي دوم در مناطق هاي دیگر از جمله خانهمورد اطمینان دربارة شغل و فرصت

شبکۀ مهاجرت را معموالً دو پدیدة عمدة . دهندروستایی را به مهاجران بالقوه می
  .دکنن ونقل تقویت می انقالب ارتباطات و حمل

زندگی هاي ارزشی فرد از محل قضاوت(هاي رفتاري لو معتقد به انگیزه. ام
رفتار فرد تابعی از انتظارها، (و هنجاري ) شهري و زندگی روستایی در قالب خانۀ دوم

او در کار خود به نقش . براي مهاجرت است) هاي فکري و هنجارهاي ذهنیگرایش
کند که مهاجرت و پردازد و تصریح مینسبی رضایت افراد از محل سکونت خود می

صورت خودانگیخته با هدف  عقالیی است که بهگزینی مجدد، عملی هدفمند و  مکان
هاي  عبارت دیگر متقاضیان خانه پذیرد؛ بهاصالح یا حفظ کیفیت زندگی فرد صورت می

  .هستند) غیرمادي روستایی(به دنبال رفاه ذهنی ) مادي شهري(دوم در ادامۀ رفاه عینی 
ت اي اقتصادي درخصوص مهاجرت دارد، معتقد اسبایرلی که بیشتر نظریه

همچنین عامل . گذارندمتغیرهاي زیادي در روستاها و شهرها بر تصمیم مهاجرت اثر می
ها و گیري به مهاجرت، میزان دریافت قابل انتظار یا درواقع تفاضل هزینهمهم در تصمیم

شامل هزینۀ فرصت (هاي مهاجرت هزینه. هاي ناشی از مهاجرت استدریافتی
بر  و دریافتی مورد انتظار مهاجر عالوه...)  سفر ورفته، هزینۀ زندگی، هزینۀ ازدست

اختالف درآمد روستایی و شهري، آسایش و آرامش زندگی در کنار طبیعت روستایی را 
هاي دوم در مناطق روستایی درخصوص مهاجرت معکوس و ایجاد خانه. به همراه دارد

 باید گفت همه یا هاکه درخصوص هزینه طوري توان این نظریه را تبیین کرد، بههم می
هاي زندگی، مصرفی و زیرساختی در روستاها تا نصف شهري است و اغلب هزینه

درخصوص درآمدها، اگرچه افراد درآمد مستقیم ندارند، اما همین که مالیات و عوارض 
تر است، پایین... هاي جاري اعم از آب، برق، گاز وکنند و هزینهشهري پرداخت نمی
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آید، البته در کنار هزینه شده و درآمد غیرمستقیم به حساب میجویی  نحوي صرفه به
  .آسایش و آرامش زندگی در طبیعت روستایی

شود و شهر نیز به روسـتا  شهر، روستا به شهر آورده می   ـ در قالب راهبر در وستا    
شود افـراد شهرنـشین   بر پویایی شهر و روستا، باعث می شود و این تبادل عالوه  برده می 
گیري از محیط روستا، زندگی راحـت شـهري را     هاي بهره  سایر عوامل و انگیزه    در کنار 

عبارت دیگر زندگی راحت و پر از انواع امکانات شهري در کنار محـیط               به. تجربه کنند 
  .آرام و دلنشین و نزدیک به طبیعت روستایی

در نظریۀ جبري مهاجرت، این حرکت پاسخی به محیط اقتصادي، اجتماعی تلقی            
اگر چه این نظریه به نظریۀ جذب و دفع شبیه است اما در نظریۀ جبري تأکیـد            . کنندمی

عالوه فشارهاي اجتماعی، فرهنگی و احساسی مثل مـسائل خـانوادگی،            بر دفع است به   
هاي اجتمـاعی و    ها، آسیب ها و سنت  سست شدن بنیان خانوادگی، کاهش سطح ارزش      

در اینجـا شـهر بـه    (امـل دافعـۀ مهـاجرت    فرهنگی و مسائلی از این دست به عنوان عو    
شـود کـه   آید و به این مفهوم مهاجرت یـک تحـرك مأیوسـانه مـی             به شمار می  ) روستا

دهد تا حرکت و تالش     را بیشتر نشان می   ) شهر(واکنش به نارضایتی و ناراحتی از مبدأ        
تا در همـین راسـ    ). 84: 1373 زاده، لهـسانی (و بهبود نمودهاي عینی و اقتصادي زندگی        

مشکالت شهري معاصر براي افرادي که توان مالی و امکانـات زیرسـاختی مناسـبی در              
جایی حتی فصلی و موقـت بـه روسـتاها بـراي فـرار از           اختیار دارند، جبري براي جابه    

  .وجود آورده است هاي فرهنگی اجتماعی شهري بهها، مشکالت و آسیبناراحتی
درمورد تأثیر عوامل اجتماعی بر مهاجر لی نظریۀ کلی . اس. ها اورتنظریۀ تفاوت 

او مسئله را این چنین بیان داشته که در هر مبدأ و مقصد مهاجرت، عوامل مثبـت       . است
کنـد؛ اخـتالف   و منفی وجود دارد که مهاجران را به خود جذب کرده یا آنان را دفع می      

فع و جـذب  اورت لی به د. دهدزیادتر بین این عوامل اجتماعی مهاجرت را افزایش می       
نظریـۀ وي   ). 114: 1368زاده،   لهستانی(داند  تأکید کرده و آن را منشأ بروز مهاجرت می        

که فرایند عوامـل   به نظریۀ عوامل جاذبه و دافعه معروف است و بر آن اساس درصورتی    
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شود و اگر چنـان   برانگیزنده و بازدارنده مثبت باشد، میل به مهاجرت در افراد ایجاد می           
 بتواند این تمایل را از بین ببرد موانع موجود در جریـان مهـاجرت نیـز                 عوامل شخصی 
او به عوامل شخصی نیـز بـسیار   . یابداي اعمال نکند، مهاجرت عینیت می  تأثیر بازدارنده 

-دهد، تحت تأثیر این عوامل است که برخی از افراد مهاجرت را ترجیح مـی اهمیت می 

-پس ویژگی. مانندیگر در محل خود باقی میورزند و برخی ددهند و به آن مبادرت می

هاي شخصی مهاجران از جملـه سـن، جـنس، تحـصیالت، اشـتغال، وضـعیت تأهـل،                  
  .آوردشمار می هاي خانوادگی و غیره را نیز از عوامل مؤثر بر مهاجرت بههمبستگی

هاي انتخابی حوزة مهاجرت استخراج توان از نظریهدر مجموع عوامل زیر را می
  :کرد

هاي هاي باالي اقامت و اجارة منزل، هزینهائل اقتصادي، چون هزینهمس .1
  ؛... شخصی از یک طرف و سرریز درآمدها و ثروت افراد براي گذران اوقات فراغت و

نارضایتی از شرایط زندگی در شهرها با توجه به وجود تعارضات اجتماعی ـ  .2
ها و تناقض با سانهفرهنگی بین شهریان، ناسازگاري و وجود تبلیغات گستردة ر

هاي فرهنگی ـ اجتماعی در واقعیت، فاصلۀ طبقاتی، دوري از خویشاوندان و آسیب
ها، کاهش تعارضات و ها و پایبندي به ارزششهرها و متقابالً وجود و قوت سنت

  هاي فرهنگی ـ اجتماعی در روستاها؛آسیب
ندگی تصمیمات شخصی و ادراکات ذهنی از شرایط فرهنگی و سادگی و ز .3

  طبیعی روستاها و دستیابی به رفاه ذهنی؛
  ؛)هاجاذبه و دافعه(هاي مهاجرت وجود جریان و ضد جریان .4
ریزي دولت از جمله تسهیالت بانکی و توسعۀ امکانات روستاها با برنامه .5

  ؛... هاي هادي وهاي دسترسی، تلفن و موبایل، طرحامکانات زیرساختی نظیر گاز، راه
  و آشنایان؛ تعامل با خویشان  .6
وضعیت تأهل، تحصیالت، سن، جنس، وضعیت : هاي فردي نظیرویژگی .7

  .هاي خانوادگیاشتغال، درآمد، همبستگی
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  هاي مربوط به سبک زندگی دیدگاه: ب
واقعیت آن است که افراد مختلفی در نیم قرن گذشته درخصوص سبک زندگی، 

دلیل آنکه این  اند، بههوجوه آن و نقش و تأثیر آن بر وجوه مختلف زندگی نظر داد
نحوي از حاشیه  موضوع زاییدة شرایط عصر کنونی افراد و کشورهاي مختلف بود و به

توان به قلب متن خود را رسانده و شاید بتوان گفت امروزه تقریباً هیچ موضوعی را نمی
وجوداین در این مطالعه ضمن بررسی  با. بدون در نظر گرفتن سبک زندگی تحلیل کرد

ها، متغیرهاي اخذشده و م و دامنۀ مفهومی سبک زندگی، صرفاً به بررسی دیدگاهمفهو
هاي دوم مرتبط است از جمله وبلن نحوي به انگیزة ایجاد و ساخت خانه مطالعاتی که به

تمایزگذاري (، بودریار )تمایز(، بوردیو )هویت یابی(، گیدنز )مصرف نمایشی و انبوه(
، )مدگرایی، تمایز و رایزنی منزلتی(، زیمل )ت فراغتاجتماعی و چگونگی گذران اوقا

، خواهیم )سرمایۀ معنوي(، ایناکون ) اقتصادي ـ اجتماعی پایگاه(لمبرت و برگمن 
  . پرداخت
تـا   )هـاي دوم  در اینجا ساخت خانـه    (کنند    می مصرف را کاالها افراد وبلن، نظر به
 طبقۀ خاصی نزدیک کرده و از     گذاشته و خود را به       نمایش به را خود اجتماعی جایگاه
کـار    را در وصف افرادي بـه      »طبقۀ مرفه « اصطالح   او. کنند متمایز فروتر و فراتر طبقات

 ۀي غیرمولد دارند و از این نظر، همچون افراد طبق        دبرد که به لحاظ اقتصادي عملکر     می
 بـه مـصرف متظاهرانـه       ،اعضاي این طبقه براي جلب توجه دیگـران       . کار هستند   کاسب

هـاي دوم، دارا    ، نظیر همین خانـه     حیات ضروري نیستند   ۀخرید کاالهایی که براي ادام    (
ـ ةاسـتفاد (و فراغت متظاهرانـه     ) بودن چند خودرو و کاالهایی از این دست        د از  غیرمولّ

هایی که اعضاي این طبقـه مـستقیماً بـه        بر زیان  نظر وبلن، عالوه   بنا به . پردازند  می) وقت
آورند، براي اعضاي طبقات اجتماعی نیز الگـوي رقابـت      ارد می ثبات اقتصادي جامعه و   

. پردازنـد  اي خواهد بود که به اتالف زمان و پول مـی           این امر، جامعه   ۀشوند که نتیج  می
کاري بـراي محتـرم      از کار تولیدي و بدنی، آسایش متظاهرانه، گرایش به محافظه          پرهیز
دادن اصل و نسب، دیرینگـی    ه نشان دادن خود و گرایش به مشاغل مالی، گرایش ب         جلوه
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هاي مشخص منزلتی و اعتباري طبقـۀ بـاال و        از دیگر نشانه   ،رقابت و یغماگري   و خوي 
  .است مرفه جامعه

هـاي   شناسی مصرف و تحلیل سـبک    بوردیو براي جامعه   ۀترین میراث اندیش   عمده
بقاتی قـرایح  تحلیل ترکیب انواع سرمایه براي تبیین الگوهاي مصرف و مبناي ط  زندگی،

بودن اعمـال مـصرف      از سوي دیگر، تأکید بوردیو بر الگومند      . و مصرف فرهنگی است   
الگوهـاي سـبک   ة هاي پـژوهش دربـار   بخش تکنیک   الزامات منش است، الهام    ۀکه نتیج 

شده و   بندي  سبک زندگی که شامل اعمال طبقه      ، بوردیو ۀدر نظری . زندگی نیز بوده است   
روز، نـوع تفریحـات و    هایی چون تقـسیم سـاعات شـبانه      رصهع  فرد در  ةکنند بندي طبقه

رفتن است، در واقـع      گفتن و راه   هاي معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن       ورزش، شیوه 
هاي  هاي زندگی شیوه  از یک سو، سبک   .  ترجیحات افراد است   ۀیافت یافته و تجسم   عینیت

 شـأن و  نظـر تلفـی از  هـاي مخ   بنـدي  اي است کـه داراي رتبـه       مصرف عامالن اجتماعی  
مراتبـی   هاي مصرفی بازتـاب نظـام اجتمـاعی سلـسله          این شیوه . اند مشروعیت اجتماعی 

 ،دهـد   نـشان مـی    تمایز برحـسب منطـق دیـالکتیکی      است؛ اما چنانچه بوردیو در کتاب       
دادن تمـایزات نیـست، بلکـه خـود راهـی بـراي ایجـاد                مصرف صرفاً راهی براي نشان    

  .هستتمایزات نیز 
وسیلۀ بشر پایان گرفته و اینک شـاهد   ریار معتقد است دیگر احاطۀ بشر به ژان بود 

دیگر مبادلۀ روزانه بین افراد نیست بلکه با تجـارت،          . وسیلۀ اشیا هستیم   محاصره بشر به  
کننده در چنین شرایطی بـسیار خالقانـه رفتـار           مصرف. گیردها صورت می  کاالها و پیام  

هاي سنی و جنسی منفعالنه یا غیرنقادانه بـا   گر گروه کند، چون این افراد برخالف دی     می
شـده را تغییـر    افراد در بازار معنی، کاالهاي خریداري  . کننداي برخورد نمی  چنین جامعه 

شـکل   این امر بـه . کنند ایجاد می  ايهاي زندگی جدیدي در بازار توده     دهند و سبک  می
. کنـد را در بازار مصرف ایجاد میهاي جدیدي آید که مقولهیک نوع کار خالقانه در می   

                                                
1. Mass market 
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هـا،  کنند کـه از طریـق رنـگ   آنها زیباشناختی خاص خود را به بازار مصرف تحمیل می    
توان در اوقـات فراغـت      این امر را می   . گیرد ها و اجناس خاص خود، صورت می      مارك

، مصارف فرهنگی، خرید لباس، مصرف غذا و در اینجا ایجاد یـا خریـد            )مصرف زمان (
  .هاي دوم مشاهده کردخانه

 با دیگران و ارتباطکردن راهی براي بیان خود در   خاص مصرفةشیونظر زیمل   به
 فـرد فقـط از طریـق بـسط شـدید       از نظـر او   . شهر اسـت   انبوه جمعیت حاضر در کالن    
ـ    فردگرایی که هدف آن دنبال     توانـد فـشارهاي     د و منزلـت اسـت، مـی       کردن نمادهاي م
کردن راهی براي اثبات خود و حفظ اقتدار       گونه مصرف  این .زندگی مدرن را تحمل کند    

او . دانـد  متمایز ساختن خود از دیگران ــ با مد ــ را محرك مـصرف مـی              .فردي است 
اي براي مد قائل است؛ در یک وجه، اعالم تمایل فرد براي متمایز شـدن      کارکرد دوگانه 

جـه دیگـر آن کـه جنبـۀ     از دیگران و بیان هویت فردي و خواست فردیت است، امـا و         
از نظـر  . طبقاتی دارد، سبب همبستگی گروهی و تقویت انسجام اجتماعی طبقاتی است          

یک بازي رایزنـی منزلتـی اسـت کـه افـراد      ) نظیر داشتن خانۀ دوم(او، مصرف نمایشی  
  . کنند داراي منزلت اقتصادي ـ اجتماعی برابر بازي می

اي سـاختاري مدرنیتـه بـا       هـ هـاي زنـدگی و دگرگـونی      نزد گیدنز تحـول سـبک     
دلیل باز بودن زنـدگی اجتمـاعی امـروز،     به. خورندبازتابندگی منادي به یکدیگر گره می 

هاي کنش و تعـداد مراجـع مقتـدرتر، انتخـاب سـبک زنـدگی بـراي          کثرت یافتن زمینه  
اي اهمیـت  طور فزاینـده  هاي روزانه بهساختن هویت شخصی و در پیش گرفتن فعالیت      

دانـد  گیري هویتش مؤثر می    دلیل عامل بودن در شکل      انسان را به  ) 1383(نز  گید. یابد می
و معتقد است که انسان تحت فشار سـاختار اجتمـاعی سـبک زنـدگی را بیـشتر تقلیـد         

هاي زنـدگی پیـروي     به نظر او در دنیاي متجدد کنونی، همۀ ما نه فقط از سبک            . کند می
جـز   در حقیقت ما انتخاب دیگري به.  هستیم کنیم، به تعبیر دیگر ناچار به این پیروي       می

نظر او هرچه وضع و حال جامعه و محیطـی کـه فـرد در آن بـه سـر           به. گزینش نداریم 
برد بیشتر به دنیاي پساسنتی تعلق داشته باشد، سبک زندگی او نیز بیـشتر بـا هـستۀ                   می
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اش و ساخت و همچنین با تجدید سـاخت آن سـروکار خواهـد            واقعی هویت شخصی  
ها بر روي همۀ  البته منظور گیدنز از کثرت انتخاب این است که در همۀ انتخاب      . شتدا

  .افراد باز است
ایناکون اولین کسی بود که مفهـوم سـرمایۀ فرهنگـی بوردیـو را أخـذ و آن را در             

کار برده و شامل انواع  او سرمایۀ معنوي را معادل سرمایۀ مذهبی به. کار برد حوزة دین به
ش و کردار مانند دانش نسبت به کتـاب آسـمانی، حـضور و مـشارکت در              گوناگون دان 

هـاي مـذهبی    مکان مذهبی، خواندن کتاب مقدس و دانش نسبت بـه نمادهـا و داسـتان          
رسد سـطح   نظر می  بنابراین، مالکیت خانۀ دوم، یک نوع رفتار مصرفی است و به          . است

اجدادي بیشتر و با مالکیت خانۀ باالي دینداري، با مالکیت خانۀ دوم در روستاهاي آبا و 
  . دوم در مناطق ساحلی و کوهستانی کمتر همراه است

  :ترین سؤاالت این مطالعه به شرح زیر است بر همین اساس مهم
 در منطقـه  هاي دومخانهایجاد و گسترش اجتماعی و فرهنگی  عوامل   ترین مهم 
 چیست؟

 جـنس،  سـن تمـاعی،   اجتـصادي ـ  از جملـه پایگـاه اق  (اي بررسی عوامل زمینه ،
 وضعیت شغلی، میزان ارتباط با روستا یا نسبت بـا  ،بازنشسته بودن یا نبودن   ،  تحصیالت
 ؛)روستاییان

   هـاي دوم، از جملـه احـساس          ها و علل تـشکیل صـاحبان خانـه          بررسی انگیزه
، )رفاه عینی به ذهنی(شهري، تغییر ذائقۀ زندگی از مادي به غیرمادي  / یابی محلی   هویت

ی هاي خودمـان  ها و ارزش  توجه به سنت   به طبیعت، احساس تمایز، مدگرایی،       بازگشت
 ؛ ...و

  هـاي دوم از جملـه انگیـزه، قومیـت، سـن،       هاي شاخص صاحبان خانـه    ویژگی
 ؛... وضعیت اقتصادي، وضعیت اشتغال، وضعیت سالمت، شهر محل سکونت و

 ۀ و جامعـ  فرهنگی کـه ایـن پدیـده بـر روسـتا     ـ اجتماعی  پیامدهايترین  مهم 
  روستایی دارد چیست؟
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  هاي پژوهش یافته
هاي دوم در کل روستاهاي منطقه  ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که خانه مهم

سبک ساخت و معماري حدود . زبان بوده گسترش دارد، اما بیشتر در روستاهاي فارس
ن و شهري ها سنتی و برگرفته از فرهنگ منطقه اما با مصالح مدر  درصد این خانه30

در (مالکانی که ساکن قم و اراك هستند . است و بقیه کامالً سبک مدرن و شهري است
ها را در این مناطق  اغلب تعطیالت آخر هفته و دیگر مناسبت) درصد 50مجموع حدود 

ها  تنها در مناسبت) درصد 50بیش از (که مالکان ساکن تهران  گذراندند، درحالی می
لوازم موجود و . کنند  مذهبی و یا عروسی و عزا مراجعه میهاي چون اعیاد، مناسبت

ها  منازل ترکیبی از سنتی و مدرن است، اما فضاي اغلب خانه) درصد 95(چیدمان همۀ 
به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم شده و چیدمان نیز به همان گونه و با همان وسایل و 

 90ویژه از سال  ال گذشته به س10ها در  خانه) درصد 95(امکانات است، تقریباً همۀ 
  .اند تاکنون ایجاد شده
 اقتصادي ـ اجتماعی پایگاهاند،   درصد از مالکان زن و بقیه مرد بوده10تنها حدود 

سال  50اغلب آنها متوسط و درصد کمی باال بوده، از لحاظ سنی حدود دوسوم بیش از 
 لیسانس و کمتر درصد از آنها تحصیالت 90سن دارند، از لحاظ تحصیلی بیش از 

درصد متأهل بودند، تمامی  90بیش از نیمی از مالکان بازنشسته بودند، بیش از . داشتند
که بیش  طوري نحوي با ساکنان روستا نسبت فامیلی داشتند، به مالکان اهل همانجا یا به

  درصد آنها والدین فوت 72درصد آنها متولد همان روستا بودند، در ضمن  80از 
  . ا در همان روستا به خاك سپرده بودندشان ر شده

درصد مالکان اعالم کردند پوشش آنها معادل یا بهتر از پوشش شهري  70حدود 
 این کار را براي تمایز و  نشان بوردیوقول وبلن، زیمل و  عبارت دیگر و به آنهاست، به

یباً رسمی و روابط میان این افراد و ساکنان روستا تقر. دهند دادن تمکن مالی انجام می
هاي دوم باعث بروز تشنج و  در برخی روستاها ایجاد خانه. بر پایۀ احترام متقابل است
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اختالف میان ساکنان شده و در برخی دیگر اثرات اجتماعی ـ فرهنگی مثبتی چون 
  . ایجاد اتحاد و همدلی و جلب مشارکت آنان در اقدامات و اتفاقات روستا داشته است

ها و ارزش« در خصوص تم 1 شده در جدول  مطالعۀ ارائهنتایج بخش پیمایشی
-سوم صاحبان خانه دهد قریب به دونشان می» نیازهاي فرامادي و بازگشت به هویت

تا حد زیادي یکی انگیزة ساخت خانۀ دوم روستایی را دستیابی )  درصد60(هاي دوم 
ستالژي نسبت به یا همان حس نو ها و نیازهاي فرامادي و بازگشت به هویتبه ارزش

هاي دوم  درصد صاحبان خانه60اند که این میزان، همان حدود موطن خود اعالم کرده
دلیل دارا بودن یک حس نوستالژي   سال سن داشتند و این افراد به55است که باالي 

هاي دوم در روستاهاي آبا و اجدادي خود نسبت به موطن خود اقدام به ساخت خانه
شامل عرق محلی و حب (هاي اول آنها ه چهار مورد از اولویتجالب است ک. کردند

هاي وطن، بازسازي و نوسازي منزل پدري و یادآوري دوران کودکی، شرکت در مراسم
نیز در ) ها و افزایش ارتباط با اقوام و فامیلروستا از جمله عروسی، عزا و میهمانی

نی بوده و همگی در سن که این افراد که اغلب تهرا طوري همین خصوص بوده، به
رو بودند اما  رغم آنکه با مخالفت همسر و فرزندانشان روبه بازنشستگی قرار دارند، به

هاي قدیم آنها اعم از فامیل و دوستان و آشنایان اقدام ايدوره دلیل آنکه تعدادي از هم به
نیز با اتکا کردند، این گروه از افراد ) ساخت خانۀ دوم در روستاي اجدادي(به این کار 

در همین رابطه باید گفت اکثر  . به آن حس تعلق و هویتی، ترغیب به این عمل شدند
زبان بوده و متولد همان روستا و اغلب، والدینشان در  این افراد از روستاهاي فارس

  . همان روستا دفن شده بودند
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  ادي و بازگشت به هویتها و نیازهاي فرام توزیع فراوانی پاسخگویان دربارة تم ارزش-1 جدول
 درصد تجمعی درصد فراوانی ها و هویت ارزش

 5/13 5/13 19 پایین

 7/40 2/27 38 متوسط

 0/100 3/59 83 باال

  100 140 جمع

  
نمایش یا « در خصوص تم 2شده در جدول  نتایج بخش پیمایشی مطالعۀ ارائه

هاي دوم ی از صاحبان خانهدهد بیش از نیم نشان می» اثبات منزلت باال و احساس تمایز
عبارت دیگر اغلب  به. در حد باالیی به مصرف نمایشی و ابراز تمایز اعتقاد داشتند

زنند و هاي دوم در زندگی روزمره دست به مصرف منزلتی براي تمایز میصاحبان خانه
هاي ساخت یا مالکیت خانۀ دوم بنابراین این نکته قابل اثبات است که یکی از انگیزه

وستایی مصرف منزلتی یا نمایش منزلت و نشان دادن تمایز یا عقب نماندن از رقابت ر
شامل برنامه داشتن براي هر (هاي اول آنها ضمناً سه مورد از اولویت. با دیگران است

قیمت ثروت فرد را به دیگران نشان  روز و هفتۀ خود، مالکیت و خرید وسایل گران
نیز در ) قیمت طبقۀ اجتماعی فرد را به دیگران گراندهد، مالکیت و خرید وسایل  می

 سال قرار داشته و 55 تا 40که این افراد در فاصلۀ سنی  طوري همین خصوص بوده، به
تقریباً همۀ آنها ساکن اراك و تهران بوده و اغلب شاغل و تعداد کمی در سن 

قل مخالف آنها بازنشستگی قرار دارند، اکثر آنها همسر و فرزندانشان موافق یا حدا
وار شوهرانشان،  که اغلب همسران آنها نیز در پیروي از رفتار نوکیسه طوري به(نبودند 

هاي مد روز، کمک متظاهرانه به فقراي روستا، به دنبال نشان دادن خود با پوشیدن لباس
هاي تند و تیز بر تن فرزندان و کودکان ــ حتی  هاي مد با رنگپوشاندن لباس

هاي محرم ــ صحبت از خریدهاي فاخرانه و فخرفروشانه ثالً در عزاداريغیرمتناسب م
ها، در دست داشتن تبلت و وسایلی از این نوع در دست کودکان ــ با دیگر خانم
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عبارتی این  کنند و بههاي خود فخرفروشی میکه آنها نیز به هم سن و سالی طوري به
این گروه زمانی که ...). ــ و ان آنهاستدست فرزند فرهنگ و رفتار در حال بازتولید به

وآمد در محیط روستا با ماشین یا وسایلی که  در روستا حضور دارند یا در حال رفت
هاي خود یا باالتر در منزلتی امکان فخر و نشان دادن منزلت دارد، بوده یا با هم

زبان  ارسدر همین رابطه باید گفت اکثر  این افراد از روستاهاي ف. حشرونشر هستند
زبان و اغلب متولد شهر و تعدادي متولد روستا و  بوده، تعداد کمی هم روستاهاي ترك

  . اغلب والدینشان در قید حیات یا در صورت فوت در روستا دفن شده بودند
  

   توزیع فراوانی پاسخگویان دربارة تم نمایش یا اثبات منزلت باال و احساس تمایز-2 جدول
 جمعیدرصد ت درصد فراوانی 

 3/12 3/12 17 پایین

 5/46 2/34 48 متوسط

 9/100 5/53 75 باال

   100 140  جمع
  

مصرف بر مبناي مد « دربارة تم 3شده در جدول  نتایج بخش پیمایشی مطالعۀ ارائه   
هاي دوم مدگرا بوده و بر مبناي دهد بیش از دوسوم صاحبان خانه  نشان می » یا مدگرایی 

تـوان نتیجـه گرفـت انگیـزة بخـش اعظمـی از             ارت دیگر مـی   عب به. کنندمد مصرف می  
که در سؤاالت دیگر نیـز   طوري هاي دوم پیروي از مد و مدگرایی است، بهصاحبان خانه 

هاي دوم نیز داراي خانـۀ دوم  نشان داد اغلب اقوام و دوستان و همکاران صاحبان خانه         
قوام و دوستان، به ساخت خانـه  دلیل غافل نماندن از قافلۀ ا بودند و شاید بتوان گفت به   

در ضـمن   . آیدشمار می  هاي اولیۀ آنها به   دوم روستایی اقدام کردند یا حداقل از اولویت       
مد یا مورد عالقه و پذیرش بودن سـاخت یـا خریـد    (هاي اول آنها سه مورد از اولویت   
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وز خانه در روستا، داشتن یک خانه در روستاي آبا و اجدادي یک واقعیـت دنیـاي امـر           
هـاي   است، اغلب افراد اطراف آنها خانۀ دوم دارند، تمایل بـه خریـد وسـایل بـا طـرح          

هـاي  نیز مؤید همین نکته بوده و لذا این نکته قابل اثبات است که یکی از انگیزه    ) جدید
ساخت یا مالکیت خانۀ دوم روستایی مد بودن، پیروي از مد شدن دارا بودن خانـه دوم        

که این افـراد تقریبـاً همـان     طوري ز رقابت با دیگران است، به  روستایی و عقب نماندن ا    
هاي آنهـا نیـز تقریبـاً یکـسان اسـت،           گروهی هستند که مصرف منزلتی داشته و ویژگی       

 سال قرار داشته و ساکن اراك و تهـران  55 تا 35که تمامی آنها در فاصلۀ سنی       طوري  به
ار دارند، اکثر آنها جزء گروهی بوده و اغلب شاغل و تعداد کمی در سن بازنشستگی قر        

کردند؛ در همین رابطه   هاي خود را عوض می     سال خانه  10هستند که در مدت کمتر از       
زبان بـوده، تعـداد کمـی هـم روسـتاهاي           باید گفت اکثر  این افراد از روستاهاي فارس        

زبان و اغلب متولد شهر و تعداد کمی متولـد روسـتا و اغلـب والدینـشان در قیـد                ترك
  .هاي دوم این انگیزه را ندارندچهارم صاحبان خانه در همین رابطه یک. ات بودندحی

  
   توزیع فراوانی پاسخگویان دربارة تم مصرف بر مبناي مد یا مدگرایی-3 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی مدگرایی

 6/25 6/25 36 پایین

 3/64 7/38 54 متوسط

 0/100 7/35 50 باال

    100 140 جمع

  
گرفتـه و   هاي صورت هاي دوم در منطقه با توجه به مصاحبه    ربارة پیامدهاي خانه  د

اي از آنها در جدول زیر ارائـه         شده در منطقۀ مورد مطالعه خالصه      هاي تکمیل  پرسشنامه
  .شده است
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  هاي دوم بر روستا و روستاییان پیامدهاي مختلف خانه-4جدول 
  اجتماعی ـ فرهنگی ايملی ـ منطقه

 زیبا شدن فضاي ظاهري روستا -

استفاده از مصالح بادوام و مقاوم و احساس  -
 امنیت بیشتر

 انداز روستایی و شهري شدن روستا تغییر در چشم -

کمک و مشارکت در تعمیر و بازسازي ابنیۀ  -
روستا از جمله مسجد و حسینیه، مدرسه، خانۀ 

 بهداشت، مزار یا قبرستان

  هاي روستاتغییر برخی از کاربري -

ترغیب و کمک به احیا و اصالح منابع آب  -
 خصوص قنوات به

غلبه بافت جدید بر بافت فرسوده، قدیمی و  -
 شهري شدن روستا و در خطر افتادن هویت روستا

رواج معماري جدید در روستا و ناهماهنگی آن  -
 با نیازها و معیشت روستاییان

 از بین رفتن بافت سنتی و بومی روستا -

   سبک معماري غیربومیاستفاده از مصالح و -

 ...)روي و ورزش، پیاده(روش زندگی سالم / رواج سبک -

امکان حفظ ارزش هاي بومی و سنتی و گسترش و  -
 انتقال آن در شهرها

افزایش درك روستاییان درخصوص اهمیت حفاظت از  -
 انداز و محیط زیست چشم

امکان تعمیر و بازسازي ابنیه و امکانات روستا با  -
 مشارکت مالی آنها

ایجاد رقابت در میان روستاییان و دیگران با نشان دادن  -
 توان مالی

 کمک به فقرا و ارکارافتادگان روستا -

هاي باال بردن سطح دانش و آگاهی مردم محل در حوزه -
 مختلف

باال رفتن سطح توقعات روستاییان از دولت و مسئوالن  -
 زنی روستاییان و افزایش قدرت چانه

 تی هر روستا و آبا و اجداديهاي سن حفظ فرهنگ و ارزش -

 ایجاد اتحاد و همدلی میان روستاییان  -

 گرایی  و ریخت و پاش رواج فرهنگ مدگرایی و مصرف -

  وساز ایجاد اختالف و درگیري بر سر مالکیت زمین و ساخت -
  اقتصادي  کالبدي

 زیباشدن فضاي ظاهري روستا -

استفاده از مصالح بادوام و مقاوم و احساس  -
 امنیت بیشتر

 انداز روستایی و شهري شدن روستا غییر در چشمت -

کمک و مشارکت در تعمیر و بازسازي ابنیۀ  -
روستا از جمله مسجد و حسینیه، مدرسه، خانۀ 

 ...بهداشت، قبرستان و

 هاي روستا تغییر برخی از کاربري -

 باال رفتن قیمت اراضی روستاها -

 براي افزایش درآمد روستاییان نظیر افزایش تقاضا -
 محصوالت محلی نظیر ماست و کره محلی، فروش زمین، کار

 .. و هاها، نگهداري خانهکارگري براي ساخت بنا، اسپار زمین

سرایداري، ایجاد مغازه، (هاي اشتغال افزایش فرصت -
 )هاي ساختمانیفعالیت
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ترغیب و کمک به احیا و اصالح منابع آب  -
 خصوص قنوات به

و قدیمی و غلبه بافت جدید بر بافت فرسوده  -
شهري شدن روستا و به خطر افتادن هویت روستا     

ناهماهنگی معماري جدید روستا با نیازها و  -
 معیشت روستاییان

 از بین رفتن بافت سنتی و بومی روستا -

  استفاده از مصالح و سبک معماري غیربومی  -

 هاي تحقیقیافته: مأخذ

  
  مدل تجربی پژوهش

ن این مطالعه به دنبال بررسی و شناخت روابط علی با عنایت به اکتشافی و توصیفی بود
ها نبودیم، بر همین اساس درنتیجه این مطالعه به مـدلی           بین متغیرها و نهایتاً تعمیم داده     

کمی دست یافتیم که خارج از معناي متعارف مدل نظري و تجربی، در ایـن   کیفی و شبه 
پـذیر نبـوده، بلکـه بـا      مـی مطالعه با توجه به شرایط و روش پژوهش، قابل آزمـون و ک       

بر همـین  . هاي مبتنی بر شواهد تحلیل شده است رویکرد توصیفی ـ تفسیري و استدالل 
هاي پژوهش است، با چهـار بخـش کـه        اساس در این مدل که برگرفته از نتایج و یافته         

. رویـیم   هاي دوم روستایی مرتبط اسـت، روبـه       نوعی با اقدام به ساخت یا خرید خانه         به
ها شامل امکانات روستا و جریان و برنده ها بوده که پیشن بخش این مدل انگیزه  تری  مهم

ها هستند کـه   برنده عبارت دیگر این پیش  ها هستند، به  ساز انگیزه ضدجریان بستر و زمینه   
هـاي دوم نقـش    ها قوت یافته و در تصمیم افراد به دارا بودن خانه           شود انگیزه   باعث می 

  گر امکانات اولیه و عوامل جاذب در این روستاها موجود نبـود،       شاید ا . زیرساختی دارد 
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 هاانگیزه
  

ها و دستیابی به ارزش - 1
 فرامادينیازهاي 

  بازگشت به هویت - 2
 نمایش یا اثبات منزلت باال  -3
  احساس تمایزابراز یا -4
مصرف بر مبناي  -5

 )مدگرایی( مد
 پسندچیز ذائقۀ همه - 6

  

اقدام به ساخت 
  یا خرید

 هاي دومخانه
 روستایی

)تعدیلگرها(گرها  مداخله
  

 ايعوامل زمینه - 1
 عنويسرمایۀ دینی ـ م - 2
پایگاه اقتصادي ـ  -3

 اجتماعی
نحوة گذران اوقات  -4

 فراغت

  
  هاپیش برنده

  
 امکانات روستا - 1
 جریان و ضد جریان - 2

  پیامدها
  

 اقتصادي  - 1
 اي ـ ملیمنطقه - 2
 اجتماعی ـ فرهنگی -3
 کالبدي -4
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یـابی و     رغم احـساس نیـاز بـه هویـت          کردند، به   افراد حتی به این موضوع فکر هم نمی       
هاي دوم ها نقش مهمی را در اقدام به ساخت یا خرید خانهانگیزه. گذران اوقات فراغت

اي، پایگـاه اقتـصادي ـ اجتمـاعی،     اما تعدیلگرها شـامل عوامـل زمینـه   روستایی دارند، 
ها اثرگـذار   سرمایۀ دینی یا معنوي و نحوة گذران اوقات فراغت بر نوع و کیفیت انگیزه             

هاي دوم روستایی، داراي پیامدهاي فرهنگی  بوده و نهایتاً اقدام به ساخت یا خرید خانه        
  .اي ـ ملی است که به تفصیل به آنها پرداختیمـ اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و منطقه

 

  گیري و ارائۀ راهکارها نتیجه
اکثر  در امروزه. است دورة معاصر مهم هايپدیده از دوم هايخانه گسترش و رشد

 زیادي رونق از پدیده این کشور ایران و منطقۀ مورد مطالعه ما در ویژه به جهان کشورهاي
 »شهرگرایی فصلی خرده«مفهوم  با را دوم هاينهخا برخی متخصصان. است برخوردار
  . زنندپیوند می
 جامعه مرفه و کوچک بخش به دوم هايخانه تدارك و مالکیت، گذشته در
شد، اما امروزه اغلب قشرهاي جامعه از طبقۀ متوسط به باال آن را درخواست می محدود

اط کشور از جمله کنند که شاهد این ادعا گسترش روزافزون آن در تمامی نق می
  .شهرستان فراهان استان مرکزي است

طور   شمسی در ایران به80اجماالً باید گفت این پدیدة نوظهور از اواسط دهۀ 
خصوص در مناطق مرکزي کشور رواج یافته، گرچه این پدیده در مناطق  اي به گسترده

 هاي ه خانهواقعیت آن است ک. ساحلی و کوهستانی از سالیان قدیم رواج داشته است
هایی که در  ؛ گروه اول خانهوان به دو گروه عمده تقسیم کردت دوم در کشور را می

هاي مازندران و گیالن،  مناطق ساحلی و کوهستانی کشور از جمله مناطق ساحلی استان

                                                
1. Seasonal Suburbanization 

-بندي را اولین بار نویسنده ارائه کرده است   این تقسیم.  
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. رواج دارند... جزایر کیش و قشم و مناطق کوهستانی شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد و
ها بیشتر اقتصادي و بیشترین کارکرد آن براي گذران اوقات   خانهانگیزة ایجاد این

هاي  ها تحقیقات و مطالعات زیادي در حوزه در خصوص این خانه. فراغت است
جغرافیا، محیط زیست، اقتصادي، گردشگري و جهانگردي صورت گرفته اما گروه دوم 

انگیزة . رواج دارند...  وهایی که در مناطق مرکزي کشور از جمله یزد، کرمان، اراك خانه
ها بیشتر فرهنگی و هویتی بوده و انگیزة اقتصادي آخرین اولویت را  ایجاد این خانه

در . داشته و بیشترین کارکرد آن مناسبتی و نیز براي گذران اوقات فراغت است
) جز چند مطالعه پراکنده به(اي  ها تقریباً هیچ تحقیقات و مطالعه خصوص این خانه

اي در  کدام از این دو گروه، مطالعه تر اینکه درخصوص هیچ شده و نکته مهمانجام ن
  .شناسی صورت نگرفته است طور خاص جامعه حوزة اجتماعی ـ فرهنگی و به

ترین وجه تمایز و تفاوت اساسی این مطالعه با سایر مطالعات این حوزه آن  مهم
یی که در مناطق مرکزي ها خانه(هاي گروه دوم  است که جامعۀ مورد بررسی، خانه

اکتشافی و توصیفی و شناختی بوده و از روش  و با رویکردي جامعه) کشور رواج دارند
آوري  نیز براي جمع» کمی و کیفی«ایم ضمناً از روش ترکیبی  در سطح تفسیري بهره برده

  . شده است اطالعات استفاده 
  :شود در همین راستا پیشنهاد می

ها نظیر  کامل توسط بنیاد مسکن یا بخشداريایجاد یک بانک اطالعاتی  -1
 .هاي بهداشت براي هرگونه بررسی و تحلیل محققان روز خانه اطالعات به

هاي  شناختی درخصوص دالیل و انگیزه مطالعات بیشتري با رویکرد جامعه -2
 .هاي در سرتاسر کشور انجام شود ایجاد این خانه

هاي دوم در  ترش خانهبررسی و مطالعۀ اجتماعی پیامدهاي ایجاد و گس -3
چرا که ایجاد تنش و اختالف میان ساکنان و . مناطق مختلف کشور انجام شود

واردها از یک طرف و تداخل فرهنگی و اجتماعی و گسترش موج و فرهنگ  تازه
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شهرنشینی در مناطق روستایی از طرف دیگر محتمل بوده و بررسی آن و بررسی 
 .ر اهمیت داردراهکارهاي کاهش اثرات منفی آن بسیا

هاي علمی از جمله  هاي دوم در دیگر رشته جانبۀ خانه مطالعۀ جامع و همه -4
، تاریخی، گردشگري و )اقتصاد سیاسی(شناسی، اقتصاد توسعه  حقوق، اکولوژي، روان

 .جهانگردي و توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگی در کنار سایر مؤلفه ها و متغیرها

 :ها شامل ساخت خانههمچنین پیشنهاداتی در خصوص  -5

  توجه بیشتر به ابعاد کیفی کار تا ابعاد کمی آن؛ -
  وسازهاي جدید؛ شناخت مصالح بومی و استفاده از آنها در ساخت -
  اي و نهادي؛ هاي برنامه پیشبرد منابع کشور در چارچوب -
  ؛)سازي بهسازي و مقاوم( ها تجارب کشور در این زمینه مروري بر -
ردمی و یک نظام فنی روستایی براي نظارت و کنترل اقدام به ایجاد نهادهاي م -

  دقیق فرایند اجرا در هر مکانی؛
هاي هادي روستایی  هاي دیگر مانند طرح راستا کردن این طرح با دیگر طرح هم -

  ؛... و
اهمیت دادن به بحث ترویج و فرهنگ اسالمی ـ ایرانی براي ارتقاي کمی و  -

 .کیفی این خانه ها

  
  منابع 
  نشر؟؟:  تهران،الگوهاي سبک زندگی در ایران، )1386. (، تقیآزاد ارمکی. 
نامۀ علوم ، »از طبقه تا  سبک زندگی«، )1381. (اباذري، یوسف؛ حسن چاوشیان -

  .20، شمارة اجتماعی
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بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کاالهاي فرهنگی «). 1390. (الیاسی، مجید و دیگران -
زمستان،  و پاییز دوم، شمارة دوم، ل، سافرهنگی پژوهی جامعه. »در بین جوانان

  . 76ـ55صص 
نشر و پژوهش : ي، تهرانصبر وخسرجمۀ تر، فمصر، )1381. (تبررا ك،باکا -

 . شیرازه

  . نشر ثالث:  پیروز ایزدي، تهران، ترجمۀجامعۀ مصرفی، )1389. (بودریار، ژان -
، ترجمۀ حسن هاي ذوقی نقد اجتماعی قضاوت: تمایز، )1390. (بوردیو، پیر -

 . نشر ثالث: چاووشیان، تهران

  .1390بنیاد مسکن انقالب شهرستان فراهان،  -
  . سمتانتشارات : تهران، مصرف و فرهنگ، )1390. (بهار، مهري -
انتشارات :  تهران، باقر ساروخانی،فرهنگ علوم اجتماعی، )1380. (بیرو، الن -

 . کیهان

 در دوم هاي هخان گسترش و ایجاد روند تحلیل«، )1382(. محمدرضا رضوانی، -
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