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  هاي روستایی ایران مدرنیته و تحول کالبدي ـ فضایی سکونتگاه

  
 *فرهاد عزیزپور  

 
  01/05/1393                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  23/08/1394                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده
اخیر، شاهد تحوالت فراوانـی بـوده اسـت. ایـن       ویژه در پنج دهه به ،هاي جغرافیایی کشورفضاصورت یکی از  به روستاییهاي  سکونتگاه
خصوص در بعد کالبدي رخ داده است. در این میان، نفوذ تفکر مدرنیتـه   عوامل مختلفی بوده که در ابعاد گوناگون به تحت تأثیرتحوالت 

کـردن تفـاوت    با لحـاظ    ریزي کشور اهمیت فراوانی دارد. این مقاله در نظام سیاستگذاري و برنامه (البته، وجهی از آن با عنوان مدرنیسم)
توجهی به تفکر مدرنیته، ضمن بیان تحوالت رخ داده در روستاها که متأثر از این عامل هستند، به بررسی موضوع  توجه یا بی  نظرها درباره

داده در روسـتاهاي ایـران    رخـ فضـایی    کالبـدي تحوالت ه دو سؤال پاسخ داده شود: آیا پرداخته است. در این بررسی، سعی شده است ب
و آیا تحول و نوگرایی در نظـام  ؟ ریزي کشور است یا متأثر از وجه غالب آن یعنی مدرنیزاسیون در نظام برنامهتفکر مدرنیته متأثر از نفوذ 

   یتیمـاه  کـه   حاضـر    مقالـه ایسـتی نگـاهی نوسـتالوژیک بـه روسـتاها کـرد؟       کالبدي ـ فضایی روستاهاي ایران اساساً نامطلوب اسـت و ب  
 يآور جمـع  روشهاي روستایی ایـران اسـت.    مطالعه سکونتگاه   جامعه. است شده نیتدو بیینیت ـتوصیفی   یروش با  دارد يادیبن ي ـ نظر

با توجه به ماهیت نظـري و    براي تحلیل اطالعات نیز. استهاي پژوهشی)  ها و طرح ها، مقاله (کتاب يا نهبخاکتا روش بر یمبتن اطالعات
دهد تحول و نوگرایی (نه در چارچوب مدرنیته) امري  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میروش عقالنی و استداللی مروري مقاله، از 

ـ      ناپذیر براي روستاهاي کشـور اسـت. بـا وجـود ایـن، هـر       محتوم و گریز   ا شـرایط و الزامـات محیطـی و    گونـه تحـولی بایـد متناسـب ب
نظام کالبدي ـ فضایی روستاها داراي قواعدي است که بـه آن صـفاتی خـاص       اجتماعی ـ اقتصادي روستاها صورت پذیرد. بدین معنا که 

هنگ محلی داده است. این قواعد و صفات برخاسته از فر گرایی نرود و گرایی نماد متانت، و اعتدال وحدت، و کمال تعادل، و نظیر توازن
  توانـد   مکان است و فقط تجلی آن متناسب بـا شـرایط زمـانی و فرهنگـی مـی      زمان و بی (سنتی)، تاریخ و بوم سرزمین ایران است که بی

  متفاوت باشد.
 
  
  
  

   .هاي روستایی، ایران مدرنیته، تحول کالبدي ـ فضایی، سکونتگاه: واژگان کلیدي

     azizpour@khu.ac.ir .علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی   یی، دانشکدهریزي روستا استادیار جغرافیا و برنامه *
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  مقدمه    
انـدازهاي جغرافیـایی (شـهر و روسـتا) را      فضا و چشم

هـاي ناشـی از پیونـد اندیشـه و      ترین پدیده توان عینی می
هـاي   عرصـه ). 1380مـؤمنی، ( دتفکر با مکان قلمـداد کـر  

اندازهاي جغرافیـایی   چشم  عبارتی به  شهري و روستایی و
هـاي فکـري را    یتفضایی هستند که ظرف ـ ظروف مکانی

متناسب با شرایط زمانی در ساختار و کارکرد خود متبلور 
هاي سـاختاري ـ کـارکردي     ویژگی  سازند. در حقیقت می

هـاي   و پـارادایم هـا   نظریـه  زیستی تحت تـأثیر هاي  عرصه
  ابند. ی می برخاسته از اندیشه و تفکر بشر تجلی

از جملـه  (نقالب کشـاورزي و تحـوالت ناشـی از آن    ا
افـزایش میـزان    )،هـاي روسـتایی و شـهري    ظهور کـانون 

تولیدات، تقسیم اجتماعی کار، گسترش هنر، سـاختارهاي  
در عصـر سـنتی/ ماقبـل     ...شـهرها و  اداري، تشکیل دولت

به جهت استیالي تفکر کلیسـایی   ،مدرن در روندي زمانی
پـاپلی  ( جـدي رو بـه رو گردیـد    مسـائل قرون وسطی، با 

منافات تغییـر، تحـول و پیشـرفت بـا     ). 18: 1381 یزدي،
سعادت و رستگاري بشر در چارچوب اعتقـادي کلیسـاي   

تـا اندیشـه و تفکـر      قرون وسطی در غرب سبب گردیـد 
تحوالت   گرایی گردد. در چنین شرایطی دچار نوعی واپس

در کنـار چنـین   هاي زیسـتی (  کانون ساختاري ـ کارکرديِ 
فئودالی) بسیار کنـد   اندیشه و سازمان تولید مبتنی بر نظام

  .  دبو درونیو 
داري (عصر  تضادهاي درونی وجوه تولید ماقبل سرمایه
گري مـذهبی   سنتی/ ماقبل مدرن)، انقالب صنعتی، اصالح

کینــز  هــاي اقتصــادي جــان ماینــارد اندیشــه و پروتســتان
گیـري تفکـر مدرنیتـه را     هاي شکل عواملی بودند که زمینه

بـا   ،مدرنیتـه    اندیشه ).15: 1378بحرینی، ( فراهم ساختند
عقالنیت، نفی اسطوره، نگرش انتقادي، تأمل در «تأکید بر 

فضاي تمـدن   متعلق بهانسانِ  ،»نفس و خودآگاهی فلسفی
کشـاند و   قرون وسطایی غرب را از حاشیه بـه مرکـز مـی   

مـرادي،  ( آورد ارمغان مـی  انسان بر طبیعت را به   قدرت غلبه
بـــا تــأثیر بـــر وجــه تولیـــد    ). چنــین رونــدي  5: 1381

توانســت   داري، نظـارت، مراقبـت و قـدرت نظـامی     سـرمایه 
 فضـاهاي ویـژه   بـه  ،هـاي مختلـف   تأثیرات شگرفی بر حوزه

  جا). همان پاپلی یزدي،(بگذارد  ،جغرافیایی (شهر و روستا)
  

ــه  ــر ب ــر مدرنی  نظ ــور تفک ــا ظه ــرمن ب ــال ب ــه، مارش ت
هـاي   بـوم  اي خلـق و زیسـت   هاي انسـانی تـازه   بوم زیست

، مسـیر کلـی حیـات شـتاب     شود میقدیمی و کهنه نابود 
رچـه و  کپااز قـدرت منسـجم و ی  اي  ، اشکال تـازه یابد می

هاي  خیزش. گیرد شکل میطبقاتی    انواع جدیدي از مبارزه
ــت ــا شــناختی میلیــون  جمعی انســان را از بــوم و   تــن ه
و در  ســازد مــیشــان جــدا  آبــا و اجــداديهــاي  ســکونتگاه

هـاي   را بـه درون دنیـایی تـازه و شـیوه     راه جهـان آنـان   نیمـه 
و غالبـاً همـراه بـا    (کشـاند. رشـد سـریع     اي مـی  زیستی تازه

افـزایش شـهرها و جمعیـت     )تحوالت ناگهـانی شهرنشـینی  
هاي گروهـی کـه    هاي ارتباطات جمعی و رسانه  نظامشهري، 

هـا و جوامـع بسـیار دور     ه داشتند، انسانپویا و فعاالن  توسعه
هـا را   و آن دهـد  میرا تحت پوشش قرار  گوناگونیاز هم و 

    .)378: 1378و رطانسی،  (بوین سازد با هم مرتبط می
در چـارچوب   معمارانشهرسازان و  ،تأکید جغرافیدانان

ــه ــون     اندیش ــولی چ ــر اص ــه ب ــتنمدرنیت ــز،  نداش تمرک
گرایـی   ساده و کردن انداردبندي و تفکیک فضا، است منطقه
ــه ــارکردي چشــمـ    تحــول ســاختاري  زمین ــدازهاي  ک ان

. تبلور فضـایی  کردندویژه شهرها) را فراهم  جغرافیایی (به
ــان    ــد، خیاب ــدنی جدی ــاي م ــون نهاده ــري چ ــا،  عناص ه

 ، فضاي رسمی بازي کودکـان ها ناها، مید ها، پارك بزرگراه
الت واخـت تحـو  کنهـاي ی  شـکل بـا   ییها خراش آسمان و

تحـت تـأثیر   انـدازهاي جغرافیـایی    فضایی بودند که چشم
و سـیماي متفـاوتی از گذشـته یافتنـد.     ها قرار گرفتنـد   آن

ــنفکران  ــتمداران و روش ــار  دورهسیاس ــاهده  ،قاج ــا مش   ب
مانـدگی   آن بـا عقـب    هاي جوامع غربی و مقایسه یشرفتپ
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بـر وجـه    ،در ایـن تعامـل    داخلی، مسحور غرب شدند و
تأکید کردند که مبتنی بـر عقـل ابـزاري     رنیتهخاصی از مد

معطـوف بـه    کـه  آنبـیش از    هـا  آن ).5: 1381مرادي، بود (
ــند،    ــت انســان باش ــی و هوی ــرد جمع ــت خ ــر در ماهی تغیی
ــد از مظــاهر زنــدگی اجتمــاعی و ظــواهر   محصــور در تقلی

عبـارت   . بـه جـا)  (همـان  نـد گردید جدید  دنیاي  تکنولوژیکی
سـتجوي حقیقـت و پیشـرفت علمـی     دنبـال ج  ها به آن  دیگر

ــرفت،     ــد و پیش ــه رش ــیدن ب ــت و رس ــخیر طبیع ــراي تس ب
  .  )8 :(همانمدرنیزاسیون را در کانون توجه خود قرار دادند 

هاي جغرافیایی کشور (شهر ـ روسـتا)   فضا«با این نگاه، 
ها و اشکال فضـایی کـامالً    قالبید براي اعالن هویت جد
به منزله  ،اي جغرافیاییهانداز چشم .بیگانه به خود گرفتند

بـر   تأکیـد هـا (  تبلـور مکـانی ـ فضـایی دگرگـونی ارزش     
هاي کهن و پایدار سـازمان فضـایی    ارزش ،مدرنیزاسیون)

و  ‘کهنه’ به ‘کهن’  هبا استحال و به دور افکندند خویش را
هـا   ساختار و سازمان فضایی آن ‘عقب ماندگی’به ‘ سنت’

ــده تلقــی شــدند. کهنــه و عقــب ــ مان هاي فضــا ن رو،از ای
کـارایی خـویش را    )و نه عینـی (ذهنی  دیدگاهجغرافیایی از 

هاي سنگین عینـی و مـادي در    از دست دادند. نتیجه، دخالت
هاي جغرافیـایی در  فضـا که ذهنیـت   هاست، حال آن کالبد آن

  .  )85: 1373حبیبی، ( »اند هویت کهن خویش باقی مانده
فیـایی بـه   هاي جغرافضاالگوي تحول، تغییر و پیشرفت 

تأکید بر عقل   عبارتی به  (یا ي مدرنیتهاجاي توجه به محتو
پـردازد و   بـه تقلیـد شـکلی از مصـادیق آن مـی      ،انتقادي)

که ایـن عناصـر و عوامـل را درونـی کـرده باشـد و        آن بی
اي این تحول را درك کـرده   که مبانی فلسفی و نظریه آن  بی

لید که تقلید را نه تو هاي مطروحه آن مظاهر و شکل ،باشد
هـاي   کند. دخالت سنگین در بافت و سـاخت شـالوده   می

ــا ــود، فض ــایی موج ــطهاي جغرافی ــاد   فق ــدف ایج ــا ه ب
هاي جدید صورت نپذیرفت، بلکه این دخالـت در   شالوده

  .  )86(همان: موجود بود و هست   هپی نفی شالود

هاي فضـا از  ، در جایگـاه بخشـی  هـاي روسـتایی   عرصه
ــأثیر وجــه غالــب مدرنیتــهتحــت  ،جغرافیــایی کشــور  ،ت

ـ فضـایی در طـول    شاهد تحوالت مکانی )مدرنیزاسیون(
 ،انقــالب ســفید .بــوده اســت ســطوح متفــاوتزمــان در 

ایـن  در کنـار    افـزایش قیمـت نفـت و    ،اصالحات ارضی
کشت   چون ایجاد و توسعههایی   سیاستبر  تأکیدروندها، 

سـازي اراضــی، تجمیـع و ادغــام    ارچــهکپهـا، ی  و صـنعت 
ــه و اجــرا هــاي روســتایی، ســکونتگاه ــاي  طــرح يتهی ه

  بخشی، بهسازي و هادي از جمله عواملی هستند کـه  روان
چـون  متأثر از مدرنیزاسیون، تحـوالت مکـانی ـ فضـایی      

شـدن   بـایر  ،تخلیـه جمعیتـی   ،اگـر ساختار فضـایی تمرکز 
انیـک  گهاي غیرار بافت بخشی به عینیت، اراضی کشاورزي

فلکـه  عـریض، بلـوار،   نسـبتاً  هـا   ان(غالباً شطرنجی)، خیاب
در قبل و بعد از انقـالب  را پارك  ها) و اصطالح  میدان (به

ایجــاد ها روســتاســاختار فضــایی و اسـالمی در ســازمان  
 نیـافتن   ن علـل تحقـق  یتبیـ ایـن مقالـه بـا هـدف      .کردند

هـاي   ـ فضایی مثبـت و کـارا در عرصـه     کالبديتحوالت 
  زیر است: تسئواال پاسخگویی به در پیروستایی ایران 

  

داده در روســتاهاي  رخ فضــایی کالبــدي ـ  تحــوالت آیـا  
ریـزي کشـور    در نظام برنامهتفکر مدرنیته ایران متأثر از نفوذ 

 و:؟  است یا متأثر از وجه غالب آن، یعنی مدرنیزاسیون

ــدي  ــام کالب ــوگرایی در نظ ــا تحــول و ن ــ آی فضــایی  ـ
سـتی نگـاهی   روستاهاي ایران اساساً نامطلوب است و بای

 نوستالوژیک به روستاها کرد؟

گیـري   تواند بستري براي جهت پاسخ به این سؤاالت می
ویـژه در   به  روستایی کشور  تر سیاستگذاران توسعه مناسب

بعد کالبدي، فراهم سازد؛ چرا کـه هنـوز، از بعـد فکـري،     
ــر   ــا تأکیــد ب ــوگرا (ب ــین دو تفکــر ن کشاکشــی اساســی ب

گـــرا  یـــد) و بـــومگیـــري عناصـــر فضـــایی جد شـــکل
ــتالوژیک ــوزه  (نوس ــرا) در ح ــه  گ ــراي   برنام ــزي و اج ری

  روستایی وجود دارد.    هاي توسعه طرح
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 یصورت گرفتـه، تفـاوت اساسـ    قاتیبا تحق سهیدر مقا
 میبا مفاه تهیتفاوت مفهوم مدرن یبازشناس حاضرپژوهش 

 يریـ گ قواعـد شـکل   یبازشناسـ  ون،یزاسیو مدرن یینوگرا
حاصـل   يامدهایپ نییروستاها و تب ییـ فضا  ينظام کالبد

  نهیشــیدر چــارچوب مـرور پ   از تحـوالت رخ داده، البتـه  
  موجود است.

 

  مبانی نظري
  ، خاستگاه و اصولمدرنیته  اندیشه

  خاستگاه
منافات تغییر، تحول و پیشرفت با سعادت و رسـتگاري  
بشر در چارچوب اعتقادي کلیساي قـرون وسـطی سـبب    

گرایی گردد و  دچار نوعی واپس اندیشه و تفکرکه گردید 
تهـاجم    خطرناك و نشـانه  ريدگرگونی، نوجویی و نوآو«

). 1382، (وارگـاس یوسـا  » نیروهاي خارجی قلمداد شود
و تحت تأثیر عواملی چـون تضـادهاي    اوضاعیدر چنین 

داري، انقـالب صـنعتی،    درونی وجوه تولید ماقبل سرمایه
ي اقتصادي جان ها اندیشه و گري مذهبی پروتستان اصالح

در مدرنیتـه    شـه گیـري اندی  هـاي شـکل   ماینارد کینز زمینه
 منازعات روشـنفکري اروپـاي غربـی فـراهم شـد       صهعر
  ).15: 1378بحرینی، (

مدرنیته در اساس خود غربی است. این نظریه در بنیاد «
تـاریخ    ن کتاب فلسـفه یرا از قرا توان آن می وست اهگلی 

هابرمـاس نیـز در گفتـار     راحتـی اسـتخراج کـرد.    هگل به
 ،کند. در عـین حـال   مدرنیته بر آن تأکید می  فلسفی درباره

ن پروتسـتا اخالق  با عنوانماکس وبر نیز در اثر معروفش 
و کنـد   مـی داري بر همـین نظـر پافشـاري     و روح سرمایه

ــل  ــه را عق ــی مدرنیت ــاً  آن و )Rationalism( گرای را اساس
ایـن    با ایـن حـال  ). 29: 1381هودشتیان، ( »داند غربی می

خارج از تمامیت غربـی، برخـی از     امر نافی آن نیست که
هاي مختلف از فضـاهاي   عناصر سازنده مدرنیته در حوزه

بر این نکته  «از جمله شرق، نیامده باشند.   جغرافیایی دیگر
ــه  بســیاري از شــرقیان و ــد  از جمل ــان تأکی ــراوان  ایرانی ف

انـد کـه    خـی ادعـا کـرده   اند و بر ایـن اسـاس نیـز بر    کرده
هـا   شـرق اسـت. امـا آن     مدرنیته غربی در اسـاس سـاخته  

کنند عناصري که خارج از فضـاي غربـی بـر     فراموش می
هـم پیوسـته تمـدن     اند در فضاي بـه  این سرزمین راه یافته

انـد و کارشـان در نهایـت     غرب در طول زمان بلعیده شده
 :انهمـ (» به تقویت چهارچوبه آن تمـدن انجامیـده اسـت   

  مدرنیتـه اساسـاً غربـی اسـت و بـه گذشـته        بنابراین). 30
اقتصـادي ایـن    و  تاریخی، مذهبی، هنري، فلسفی، سیاسی

  فضاي جغرافیایی متصل است. 
  

 اصول

اي فلسـفی ـ تـاریخی داراي     اندیشـه   منزلـه  مدرنیتـه بـه  
بـه   جـا  ایندر  ودهد  را شکل می اصولی است که بنیان آن

  ):5: 1381مرادي، (پردازیم  می تبیین آن
  الف) عقالنیت 

ترین اصل مدرنیته فرزانگـی انسـان و عقالنیـت آن     مهم
خرد است که توان سنجش فقط . بر مبناي این اصل است

دارد و انسان بـر مبنـاي ایـن اصـل     را درستی و نادرستی 
خردگرایی،   . بدین ترتیبکندهمه چیز سئوال  ازتواند  می

ایی بــراي شــناخت  مبنــ ،تجربــی و اســتقرا   مشــاهده
  . شداجتماعی  و هاي فیزیکی، زیستی واقعیت

  ب) نفی اسطوره 
انسـان در تعبیـر و درك از جهـان     ،اساس ایـن اصـل   بر

بر همین   کند و هرگونه اتکا به اوهام و اسطوره را نفی می
تکامل و پیشرفت انسان را منوط به رد و  ]مدرنیته[ ،اساس

مدرنیتـه از سـنت و     دانـد. البتـه   طرد اسطوره و سنت می
که  به جاي آن  جوید. بنابراین اسطوره به نفع خود سود می

در آن حل شود، عناصر سنت و اسطوره را در چهار بند و 
  ).107 :1381شتیان،  هود( کند پیکره خود حل می
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  ج) نگرش انتقادي 
پدیـد   صورت مخلوق نو به ،خرد حاکم بر خویش و آزاد

بـا تأکیـد     مدرنیته .کل گرفتش انهبا ظهور روح نقاد ،بشر
سعی دارد انسان را از مجموعـه اعتقـادات    ،بر این نگرش

از حیـات عقلـی و    و مقدس و از حصار محرمات برهاند
زمینه را بـراي شـکوفایی     . همچنینزدایی کند فکري قبیله

خالقیت انسان فراهم اساساً هنرها و  ،شگرف علوم، فنون
  ).1382، (وارگاس یوسا کند

  مل در نفسد) تأ
اساسی   هسته (در نقشجا که به انسان  خودگرایی از آن

 مدرنیتـه  از اصـول اساسـی   اسـت مـرتبط   )زایش مدرنیته
انسـان بـراي رسـیدن بـه      ،کانـت از نظـر  . رود شمار می به

سـه وجـه از   بـه  عبـارتی شـناخت نفـس     ی و بهایخودگر
  ):112-111: همانهودشتیان، کند ( میشناسایی توجه 
: منطـق اسـت)    ور فردي (که مربوط به حوزهشناسایی شع
لزومـی  «خـود    فرد در امر استقالل نظر و ایـده در این وجه، 

اش  براي رجوع به دیگران براي تشخیص قضـاوت شخصـی  
    ؛»شود ندارد و قضاوت او از شعور خودش ناشی می
زیباشناسـی    شناسایی ذوق فردي (که مربوط بـه حـوزه  

اً امـري خصوصـی   قضـاوت اساسـ   ،وجـه این در : است)
این یا آن شعر، تـابلوي    است. در امر قضاوت آنچه درباره

نقاشی یا موسیقی مطرح است ذوق فردي است و نه میل 
  ؛ و... یا ذوق جمعی

عمـل و    شناسایی عمل فـردي (کـه مربـوط بـه حـوزه     
مدرن زمانی شـکل   فردیتعمل،   در حوزه: اخالق است)

هاي خود،  سایی توانگیرد که آدمی بتواند از طریق شنا می
ها را بـا   غایت چیزها را به خود بازگرداند و سودمندي آن

خود را در همچنین منافع شخصی و فردي خود گره زند. 
از خـود بپنـدارد و بـا    ئـی  ها را جز ها سهیم بداند و آن آن

آگاهی به منافع خود و با قضـاوت و شـعور خـویش بـه     
  وندد. قانون عمومی و منافع جمعی و اجتماعی بپی

  ح) خودآگاهی فلسفی 
خودآگاهی فلسفی یکـی از اصـول مدرنیتـه مبتنـی بـر      

بـه خـود و    ،عبـارت دیگـر   دستیابی انسان به خـرد یـا بـه   
جــا انســان بــراي  حقیقـت آزادي خــویش اســت. در ایـن  

شود و خـود اوسـت    به خود و تجربه متوسل میشناخت 
  رسد.  که به آگاهی و شناخت می

  مدرنیتـه، جامعـه    ول اندیشـه در چارچوب اهداف و اص
هـایی چـون تأکیـد بـر علـم قبـل از        مدرن داراي ویژگـی 

کـردن،   شدن با استانداردسازي، تخصیصی فناوري، همسان
  سـازي، تـراکم، تمرکـز، خـانواده     سـازي، انبـوه   زمـانی  هم

هـاي فسـیلی و    گرایـی، اسـتفاده از انـرژي    اي، ملـی  هسته
محوري  ي و سودمحور اي، عصر کنترل محیط، انسان هسته
  ).16: 1381پاپلی یزدي، ( است

  مدرنیسم و مدرنیزاسیونو ارتباط آن با  مدرنیته
شناسـی اختالطـی بـا     مدرنیته از نظر معناشناسی و معرفت

ــت   ــه اس ــیون یافت ــم و مدرنیزاس ــون مدرنیس ــاهیمی چ  ،مف
توان یافـت کـه تفـاوت     که امروزه کمتر کسی را می طوري به

نیزاسیون را دریافته و قادر به تبیـین  مدرنیته، مدرنیسم و مدر
شـود   جا سعی مـی  در این از این رو،ها باشد.  هاي آن تفاوت

  پرداخته شود.   مذکور به اختصار به تبیین سه مفهوم
کنـد.   اي خود را از مدرنیسـم جـدا مـی    مدرنیته در نقطه

شـدن و تحـول در    شاید بتوان گفت که مدرنیسم بیشتر نو
مان اداري، ارتش و جوانـب دیگـر   ، ساختفناورياقتصاد، 

  همچنـین  ).107: 1381هودشتیان، (جامعه را در نظر دارد 
نگرش کلی اسـت کـه علـم را تـا حـد قـوانین        مدرنیسم

دهـد و پیشـرفت    تکنولوژیک یا مکانیکی عام تقلیـل مـی  
محـدود   فنـاوري اجتماعی را صرفاً به رشد کمی تولید و 

که مدرنیتـه (کـه    ن. حال آ)143 :1366کاتوزیان، ( کند می
را شـکل   آن  بسـا پایـه   با مدرنیسم داراي پیوند است و چه

از  را کـه دریافـت ذهنـی نـو    بل ،دهد) نه فقط نوگرایی می
عبارت  . بهشود شامل می نیز زمان و تحول تاریخی ،هستی
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 :1381هودشتیان، (نظر دارد   را در» ذهنیت«مدرنیته    دیگر
اگـر مدرنیسـم    .یسـم نیسـت  مدرن  ،مدرنیته  . بنابراین)108

 ،تمدن جدید غـرب اسـت  » بیرونی«بیش   و  نمودهاي کم
فلسـفی و  ــ    فکـري » درونـی «در مقابل مدرنیتـه عناصـر   

  .  )72 :همان( رود شمار می بهفرهنگی آن 
هانري لوفور تفاوتی روشن میـان مدرنیتـه و مدرنیسـم    

ه آغازین و انباشـت   مدرنیته اندیشه به نظر او،. کند میطرح 
مدرنیته مفهوم  ،لوفور از نظراست.  از انتقاد و خودانتقادي

بـه   ،کنـد  جا خود را از مدرنیسم جدا می است و در همین
. بـا ایـن   شود همان شکلی که اندیشه از کردار تفکیک می

تواند بدون مفهـوم مدرنیتـه بـه     تاریخ مدرنیسم نمی ،حال
از  هـا جـوانبی   آید، چرا که هر دوي این پدیـده  نگارش در

  ).73 :همان(دنیاي مدرن هستند 
مدرنیزاســیون مجموعــه تحــوالتی اســت کــه در امــر  «

ــی    ــام اداري، سیاس ــاد، نظ ــه، در اقتص ــایی جامع  و  روبن
یابـد. ایـن    فضاهاي شـهري، روسـتایی تجلـی عینـی مـی     

انـد و غیرمسـتقیم    تحوالت مستقیماً بـا مدرنیسـم مـرتبط   
  تـی دیگـر  بارع به). 75 :همان(» هستندتحت تأثیر مدرنیته 

 اسـت،  مدرنیزاسـیون یـا نوسـازي    ،تجلی عینی مدرنیسم
   . ه و...کارخان تأسیساستقرار پل،  مانند
  

  روش پژوهش
فرا  روش با دارد يادیبني ـ  نظر یتیماه که حاضر  مقاله
هـاي   مطالعـه سـکونتگاه    جامعه. است شده نیتدو تحلیل

ی روستایی ایران است که بررسی تحوالت کالبدي ـ فضای 
پهلـوي و جمهـوري اسـالمی)      معاصر (دوره  آن در دوره

 اطالعـات  يآور جمـع  روش  مدنظر است. در ایـن مقالـه  
هـاي   ها و طـرح  ها، مقاله (کتاب يا کتابخانه روش بر یمبتن

تحلیل اطالعات نیز با توجه بـه ماهیـت   . استپژوهشی) 
استفاده روش عقالنی و استداللی نظري و مروري مقاله با 

بـا توجـه بـه مبـانی فکـري و        ت. در ایـن روش شده اسـ 

مسئله، محقق به کشف روابـط    هاي موجود درباره واقعیت
  یابد. پردازد و به نتایج علمی دست می ها می بین آن

  مدرنیته و روند تکوین آن در ایران 
 در دورانآشنایی ایـران بـا آن     که جرقه ،مدرنیته  اندیشه

بـا اسـتبداد صـغیر    در ایـران   ،مشروطه شـروع شـده بـود   
نوسـازي  «(محمدعلی شاه)، اختالف بـین روشـنفکران و   

خواهی خام، رادیکال و تحمیلی و  رضاشاه که نماد تجدد
: 1381مـرادي،  (» از سوي دیگر مظهر استبداد داخلی بـود 

یعنـی   ،به بیراهـه کشـانده شـد و وجـه خاصـی از آن     ) 4
 ییمکه ارتباط غیرمستق فتدر ایران نضج یا، مدرنیزاسیون

  با مدرنیته داشت. 
کـردن کشـور، ایجـاد     کردن آداب و رسوم، صنعتی اروپایی

 امکانات زیرساختی، تغییر لباس ارتشیان، صـدور شناسـنامه  
از جمله مصادیق مدرنیته بود که دولت رضـاخان سـعی   و... 

هـدف نهـایی    ،بخشی آن داشت. در ایـن حرکـت   در عینیت
بـود کـه    یرانـی هـاي ا  هـا، نهادهـا و ارزش   سـنت   نفی همـه 

  شد.   هاي ملی قلمداد می حقارت  مانده و سرچشمه عقب
رونـد مدرنیزاسـیون در    ،1332مرداد  28 بعد از کودتاي

تـرین   چرا که نفـت بـه مهـم     یابد کشور تحرکی دوباره می
 ،کاتوزیـان   به عقیـده   منبع مازاد اقتصادي در سطح ملی و

ـ      مهم دل ترین عامل مـؤثر در چگـونگی زنـدگی و کـار ب
هاي  مدرنیزاسیون موجب دگرگونی ،. در این دورهشود می

  د.  گرد میمتعددي در ایران 
، بـرخالف انقـالب   1357در سـال   پیـروزي انقـالب  با 

و همـین امـر   گیـرد   میقدرت را در دست  ارباز ،مشروطه
  هـاي گذشـته    د تـا حرکـت بـه سـوي سـنت     وش میسبب 

ــداق   ــا مص ــت ب ــت مخالف ــه  در جه ــاي مدرنیت ــی   ه یعن
گرایـی و   دانسـتن مصـرف    مومذ. مشودآغاز   رنیزاسیونمد

 ...ریـزي و  برنامـه  توجه انـدك بـه   زیستی، گرایش به ساده
کارهـاي   و هاي سنتی در مقابل ساز بیانگر گرایش به روش

ردان جدیــد بــود تمــمــدرن در میــان افــراد عــادي تــا دول
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چنین شرایطی اگرچـه بـا شـروع    ). 199: 1375ریاضی، (
پـس از پایـان جنـگ در سـال      ،م یافـت جنگ دوام و قوا

مــدن دولــت جدیــد و آغــاز دوران    آو روي کار 1367
ــه یــک ،بازســازي ــه (مدرنیســم/   ب ــاره مصــادیق مدرنیت ب

بـاره،   ایـن  در. جلوه نمود اي مدرنیزاسیون) با ابعاد گسترده
گیري طبقات جدیـد، سیاسـت    افزایش حجم پول و شکل

هــاي  اســتدوران جنــگ و انتقــاد از سی درفرهنگــی بــاز 
هـاي   همپـاي زمینـه   گونـاگون و هاي  دولت قبلی در زمینه

فراهم آمده در نسل جوان و دانشگاهی بر شفافیت هرچه 
  ).203: همان( بیشتر مدرنیسم/ مدرنیزاسیون افزود

شک ما در ایران نـه   گفت بیتوان  میبندي  جمعیک در 
یافتـه و نـه نظـام اداري     دولت همگون، نـه قـانون تحقـق   

)، چراکـه  84: 1381هودشتیان، (گرا داشتیم  عقلموزون و 
به طور واقعی و از درون، نه   ماو اندي سال  در طول صد

کـردیم و   خواستیم، نه نیاز آن را حس می آن تحول را می
  اندیشـه  «ذکور نه قادر به فهم چیستی آن بودیم. تحول مـ 

مـا را بـه سـنجش     وجـود نیـاورد و   بـه را در مـا  » انتقادي
بسـیار   ایـن دوران . مـا در تحـول   کردن تشویق مان گذشته

هـاي رشـد    شاخصبه   باره این  در .ماتیک عمل کردیمگپرا
به کارکردهاي عملـی    . همچنیننگاهی عملگرایانه داشتیم

 ینو و فرهنگ يا  امور بسنده کردیم و نگران برپایی اندیشه
ــاد در     ــد اقتص ــا رش ــام ب ــا، همگ ــاورينوپ ــودیم   فن   نب

  . )84 :1381هودشتیان، (
و تأثیر آن در نظام کالبـدي ـ فضـایی     مدرنیته  اندیشه

  هاي انسانی  سکونتگاه
جغرافیـایی   فضـاهاي مدرنیتـه را در    تبلور عینی اندیشه

جسـتجو کـرد    بایست بعد از پایان جنگ جهانی غرب می
  شد.  که نیاز به بازسازي، نوسازي و بهسازي احساس می

 ،یی (شهر) در غـرب جغرافیا فضاهايسازماندهی براي 
ویـژه عقالنیـت، عقـل     (بـه  در چارچوب اصـول مدرنیتـه  

متخصصان علوم و اندیشمندان  انتقادي و تأمل در نفس)،

تفکر  معماري)،  ویژه به  و (نظیر جغرافیا، شهرسازي مرتبط
ــه  ــدي را در حــوزه برنام ــزي و طراحــی شــهري   جدی ری

ایـن   تولید کردند. در چـارچوب  ریزي عقالنی) باز (برنامه
هــا بــه  اســاس آن تعریــف شــد کــه بــر رویکــرد، اصــولی

  ).1توجه شد (جدول شماره  سازماندهی فضاهاي شهري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـهري بـه     هـاي توسـعه   طـرح  ،لایـن اصـو  اسـاس   بـر 
ها در بعد  هاي آن ترین ویژگی مداخالتی پرداختند که مهم

  ):29: 1378بحرینی، ( کالبدي به شرح زیر است
  ؛فراوانتراکم سکونی با هاي م کاربري -
  ها از یکدیگر؛   تفکیک کامل فضاها و فعالیت -
    ؛و همگون یکنواختعناصر فضایی  -
نظـام دسترسـی متفــاوت از نظـر عـرض و عملکــرد      -

    ؛ها) بزرگراهو  (خیابانهاي عریض
ي تجـاري ـ رفـاهی بـا     هاواحد و گیري مساکن شکل -

  ها)   خراش تعدد طبقات (آسمان
  ها؛ دانمی و ها ركگیري پا شکل -

  ...و -
  افته در برهـه ی   تنها در کشورهاي توسعه این تحوالت نه

بلکـه در    شـود  مشاهده مـی  میالدي 70و  60زمانی خاص 
ویژه در شهرها و روسـتاهاي   به  کشورهاي در حال توسعه

هجري شمسی تا بـه امـروز) نیـز     60  ایران (از اواخر دهه
هـاي کشـور، تهـران     بین شـهر در   باره این نمایان است. در

ریزي فضاهاي جغرافیـایی متـأثر از    . اصول برنامه1ج 
  .)29: 1378بحرینی، ( اصول مدرنیته

43 

اتکاء صرف به متخصصان   گرایی؛ منطق ریاضی و عقل
  علوم گوناگون؛

  ریزي متمرکز؛ برنامه  هاي اساسی؛ توجه به کارکرد
  توجه به مدیریت اجرایی؛ بی  زیباشناختی علمی؛

هاي گسترده عمومی بر تقدم رفع نیاز
  تفکیک فضاها؛  زیباشناختی؛

گرایی و  جامعیت، قطعیت، تعین
  کردن؛ و... استاندارد  ها؛ گرایی در روش عقل
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 :1375ریاضی، ) اثرپذیري باالتري دارد (2(جدول شماره 
168-169 ،190-192:(  

  بعد از انقالب قبل از انقالب
هاي قدیمی و احداث  تعریض خیابان

  هاي جدید؛  خیابان
گیري و توسعه  شکل

  ها؛ بزرگراه
ها و  تفکیک اراضی داخلی شهر با فئودال

  اشراف؛ 
هاي  فروشگاهگیري  شکل

  اي؛ زنجیره
گیري  اساس شکل جداگزینی اکولوژیکی بر

  طبقات جدید؛ 
ایجاد و توسعه مترو 

  شهري؛ 
تغییر کاربري فضاهاي کهن به کارکردهاي 

  ؛پارکینگبه  اجدید مانند تبدیل کاروانسر
  گیري فرهنگسراها؛  شکل

  و...  و...
  
  
  

 ایرانهاي روستاـ فضایی  کالبدي تحول

گیـري نظـام    هاي بومی (سنتی) شکل مندي انونالف) ق
  کالبدي ـ فضایی 

  ـ نظام کالبدي ـ فضایی روستاهاي کشور در روند زمانی 
مکانی متـأثر از شـرایط محیطـی و اجتمـاعی ـ اقتصـادي       

اند. ایـن تحـوالت همـواره مبتنـی بـر       تغییر و تحول یافته
اســاس  قواعــدي اتفــاق افتــاده اســت کــه روســتائیان بــر 

عبـارت دیگـر    انـد. بـه   دسـت آورده  ان از محیط بـه ادراکش
اساس دانش بـومی در فضـاي زیسـت خـود      روستائیان بر

(اعم از انتخاب مکان مناسب استقرار، تخصیص فضـا بـه   
انـد. ایـن قواعـد     ها و...) به نظام کالبدي شکل داده فعالیت
  هاي کالبدي روستا مشهود است.  نظام زیر  در همه

هـاي   توان به تفکیـک زیـر نظـام    می  از جمله این قواعد
معابر و مسکن اشاره کـرد    کاربري اراضی، محالت، شبکه

  ).1389( احمدیان و محمدي: 
  نظام کاربري اراضی

) در تالقی بـا  فراوانشرایط اقلیمی نامناسب (سرماي  -
فرهنگــی تعـدد فضــاهاي مـذهبی را موجــب    ادهـاي اعتق
ـ تهران) استان . در روستاي لزور (شود  می کـه   رغـم ایـن   هب

ه شـد بزرگ در مرکز روستا احداث   یک مسجد و حسینیه
اي کـم از   بـا فاصـله   دیگـر  مسجد (نمازخانـه)  11است، 

. دلیل ایـن امـر دسترسـی آسـان و     اند یکدیگر ایجاد شده
  ؛استدر فصول سرد   سریع به نمازخانه

 

ــاربري   - ــراي ک ــان مناســب ب ــه  در انتخــاب مک ــا، ب ه
  البتـه  که مرغوبیت نداشته باشند.شود  هایی توجه می زمین

 ،بـه ترتیـب اولویـت    ،اراضی بایر، مراتع و اراضی دیـم از 
در روسـتاهاي   .شـود  مـی اسـتفاده   ها کاربريبراي استقرار 

ـ   فهرج (یزد) و الفت (هرمزگان) مکـان  خـی از  رگزینـی ب
صـورت  هاي آموزشی و درمـانی در اراضـی بـایر     کاربري
   ؛است گرفته

  

غالبــاً متــأثر از گزینــی گورســتان  مکــاندر روسـتاها،   -
انجـام   و مسـاجد  اعتقادات مذهبی در مجـاورت امـامزاده  

در روسـتاهاي آرتیمـان   گزینی  گونه مکان این گرفته است.
  شده است؛(همدان) و زیارت (گلستان) دیده 

 یــابی مکـان سـبب  هـا   انسـجام فضـایی بـین کـاربري     -
(بـازار)   ، بهداشتی و تجـاري (مسجد) ي مذهبیها کاربري

ي اســفندآباد هاشــده اســت. در روســتا در کنـار یکــدیگر 
مسـجد و  سـفید (اصـفهان)    دستک (گیالن) و قلعه ،(یزد)

حسینیه تقریباً در میان روستا واقـع شـده و بـازار نیـز در     
   ؛گزینی شده است ن ها مکا مجاورت آن

  

تعـدد   تا سبب شده ها گزینی اجتماعی قومیت  جدایی -
در برخــی از روســتاها و تجــاري  هــاي مــذهبی کــاربري

آبـاد (خوزسـتان) وجـود     سلطانروستاي . در وجود آید به
هـا در سـه محلـه     ها و شـیرالی  ها، قنواتی شولی  سه طایفه

  ؛است شدهموجب احداث سه مسجد 
 

ــین مناســب و ارزان  -   در محــدوده ،قیمــت وجــود زم
ي عمومی ها کاربريیابی  مکان سبب ،اطراف بافت کالبدي

 و مایوان (خراسـان) روستاهاي است.  شده ن اراضیدر ای
 از این جمله هستند؛ قانقرمه (گلستان)

 و... -

. تحوالت کالبدي شهر تهران در قبل و بعد از 2ج 
  .)30قالب (همان: ان
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 نظام محالت

ها و برخی دیگـر   ادهمزها و تکایا، اما مساجد، حسینیه -
از بناهاي مذهبی تجلی کالبدي اعتقادات مذهبی در سطح 

موجـب پیـدایش    اً. این اماکن یـا مسـتقیم  هستندروستاها 
آمدن مراکز محـالت   پدیداند یا پس از  حالت شدهمراکز م

 ؛اند ها را تقویت کرده آن

هاي خویشاوندي (فـامیلی) در طـول    گروهو طوایف  -
در محـالت جداگانـه    کـدام و هر انـد  زمان به روستا آمده

هفـت   ،ند. در روستاي کردیچال (مازندران)ا هاسکان گزید
 د؛ان وجود آورده تعدد محالت را به گروه فامیلی

 در روستاهایی که معیشت غالب بـه نحـوي بـا دریـا     -
ــت  ــرتبط اس ــکل  م ــاورت آن ش ــالت در مج ــز مح مراک

مراکــز    همــهروســتاي الفــت (هرمزگــان)  درانــد.  گرفتــه
  کمــی از آن   فاصـله  محـالت در مجـاورت دریــا و یـا بــا   

    اند؛ شدهایجاد 
مراکـز محـالت بـه دلیـل تبعیـت از       ،در بافت قـدیم  -

صـورت   بـه  ...ا مظهر چشـمه و قنـات و  مذهبی ی يعنصر
 روسـتاهاي  در تـوان  مـی  را مندي قانون است. این اي نقطه

 ،)گلستان( ازدارتپه ،)گیالن( دستک ،)مازندران( کردیچال
  کرد؛ مشاهده و...) خراسان( مایوان

 و... -

  معابر  شبکه
ایجاد معابر پیچ در پیچ، پرهیز از ایجاد معـابر   ،کل در -

عابر عمود بر جهت بـاد مـزاحم از جملـه    وسیع و ایجاد م
راهکارهایی است که در بافت روسـتاهاي واقـع در اقلـیم    

و  بادهـاي مضـر  داراي کـه معمـوالً     کشـور گرم و خشک 
اسـت. در روسـتاي    شـده  اسـتفاده  هستند، هاي کویر شن

اسفندآباد (استان یزد) با توجـه بـه جهـت بـاد غالـب (از      
هـاي کـویري، معـابر     نغرب به شرق) و براي مقابله با ش

اصلی در جهت شمالی ـ جنوبی (عمـود بـر جهـت بـاد)      
 ؛اند شکل گرفته

-     مفیـد  در اقلیم معتدل و مرطـوب، جهـت دریافـت بـاد 

بـا عـرض زیـاد و در جهـت بـاد دیـده        گیـري معـابرِ   شکل
سرك (اسـتان   در روستاهاي دنگشکل از معابر شود. این  می

 ؛خوبی مشهود است مازندران) و دستک (استان گیالن) به

 گـرفتن  بـراي معابر   در اقلیم سرد و کوهستانی، شبکه -
نور کـافی آفتـاب، در جهـت شـمالی ـ جنـوبی اسـتقرار        

اند. در روسـتاهاي دهلـر (اسـتان کرمانشـاه)، ونـایی       یافته
(استان لرستان) و ذاکرکنـدي (اسـتان آذربایجـان شـرقی)     

 چنین الگویی دارند؛معابر   هشبک

معابر تبعیـت معـابر     شبکهدر مذهب  ثیراتتأیکی از  -
واسـطه از مسـجد و حسـینیه      واسطه و یا بـدون   اصلی با

بـه مسـجد و   سـرانجام  بدین مفهوم که ایـن معـابر    ،است
(شهرسـتان   آبـاد  شوند. در روستاي تـرك  حسینیه ختم می

پنج معبر اصلی و فرعی بـه مسـجد و    اردکان استان یزد) 
 ؛اند ت قدیم) ختم شدهحسینیه (واقع در مرکز باف

در روستاهایی که معیشت غالب دامداري است، مبدأ  -
مسیر حرکت انسان را تا حدي معین م و مقصد حرکت دا

که مقصد کنار آب، کشتزار، چراگـاه   کند و بسته به این می
و خطوط اصـلی بافـت و    ها تو روستایی دیگر باشد جه

 ؛گیرد معابر شکل می  بندي شبکه استخوان

  ..و. -
 

  مسکن
 شـکل  گنبـدي  هاي بام احداث و خشک گرم اقلیم در -
 کـاهش  موجـب  و دارد مناسبی عملکرد باد با مواجهه در

رایـج  نیـز  اسـتفاده از بـادگیر     همچنـین  .شود  می بام دماي
و در چند طرفه (بسته به جهت باد مفیـد   معموالًاست که 

 و فهـرج  هـاي  روسـتا  در امـر  ایـن  .اسـت خاص)  یجهت
 شود؛ می مشاهده) یزد استان( اداسفندآب

 داراي مسـکونی  واحـدهاي  مرطوب، و گرم اقلیم در -
 در کـه  گراسـت  درون   نیمه و مرکزي حیاط گسترده، پالنی
 شـرق)  جنوب تا جنوب جهت(مفید  باد از استفاده جهت
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 کوچـک  نسـبتاً  و متوسـط  ها پنجره سطح اند. یافته استقرار
 باد گرم ورود از گیريجلو امر این دالیل از یکی که است

 شــکل و اســت تابســتان فصــل در ســاختمان داخــل بــه
  است؛ کشیده و بلند ها پنجره

 بـا  مسـکونی  واحـدهاي  کوهسـتانی  و سـرد  اقلیم در -
 واحـدها  اسـتقرار  جهـت  گردند. می احداث فشرده پالنی

 مـایوان  روسـتاي  در. اسـت  غـرب  جنـوب  تا شرق جنوب
 بـاد  از اسـتفاده  يبرا مسکونی واحدهاي) خراسان استان(

 اند؛ یافته استقرار شرق جنوب و جنوب به رو مناسب

 دلیل به مسکونی واحدهاي مرطوب، و معتدل اقلیم در - 
 با دار شیب بام داراي فراوان بسیار رطوبت و بارش وجود

 فاقد ضمناً و بوده آزبست و حلب گالی، سفال، پوشش
 چینی کرسی یا چوبی هاي پایه روي بر است و زیرزمین
 سرك دنگ روستاي در ها ویژگی این. اند یافته استقرار

 شود؛  می دیده )گیالن استان( دستک و) مازندران استان(

  و... -
هـاي سـنتی نظـام کالبــدي     منـدي  بـا نگـاهی بـه قـانون    

 ً توان بر این نکته تأکید کرد که اساسا می  روستاهاي کشور
هـا را   آن هایی هستند که هاي روستایی داراي ویژگی بافت

گرایـی،   گرایـی، دورن  کننـد. نمـاد   از سایر فضاها جدا مـی 
توازن و تعـادل، کمـال و وحـدت و اعتـدال و متانـت از      

  هاست. جمله این ویژگی
  

حائز اهمیت این است که از گذشـته تـا     نکته  جا در این
معاصر، که مصادف با تحوالت برونی نظام کالبـدي    دوره
ـ   این صفات بی  بود مکـان بـوده اسـت و فقـط      یزمـان و ب

ها با توجـه بـه امکانـات در دسـترس و شـرایط       تجلی آن
محیطی و اجتماعی ـ اقتصادي تغییر کرده است. با وجود  

قاعده و بـدون توجـه    هاي اخیر بی این، این تحول در دهه
  به الزامات محلی بوده است. 

 

ب) مــداخالت مــدرن در نظــام کالبــدي ـ فضــایی   
  ی کشورهاي روستای سکونتگاه

دسـتیابی بـه مصـادیق     بـراي ارتباط با غرب و اشـتیاق   
ــر  ــیون) ه ــرب (مدرنیزاس ــرفت غ ــه پیش ــزي را ک   از  چی

صـورت   بخش است به نظر سازمان فرهنگی جامعه هویت
   )اي اي و نگارخانــه تـا حــد مـوارد مــوزه  (مفـاهیم ســنتی  

  جدیـد    عـه هویـت جام   منزلـه  آنچـه بـه   .رانـد  میبه عقب 
 شهـای  گیرد ریشـه  می وضوع تبلیغ قرارو مشود   می مطرح

. اسـت بیگانـه  الً نه درون هویت ایرانی که در هویتی کـام 
شده بـراي اعـالن ایـن هویـت      کار گرفته اشکال فضایی به

جغرافیــایی  فضــاهاي .نیــز کــامالً بیگانــه هســتند جدیــد
هـا،   صـورت تبلـور مکـانی ـ فضـایی دگرگـونی ارزش       به

  ضـایی خـویش را بـه    هاي کهن و پایدار سـازمان ف  ارزش
کهـن بـه کهنـه و سـنت بـه        . بـا اسـتحاله  نـد افکن دور می

مانـده   عقـب هـا   آن و سازمان فضـایی  بافت ،ماندگی عقب
ذهنی دیدگاه هاي جغرافیایی از انداز چشمو  شود می تلقی

ــی ( ــه عین ــت  )و ن ــویش را از دس ــارایی خ ــی ک ــد م  ده
  .  )85 :1373حبیبی،(

ــور   ــاریخ کش ــار در ت ــین ب ــراي اول ــت د ،ب ــأثر از ول مت
  ریزان با گرایش شدید بـه نـوگرایی (مدرنیزاسـیون)     برنامه

انـدازهاي   چشـم  و سـاختار شـود کـه سـازمان     بر آن مـی 
ـ اي  جغرافیایی را بر مبناي اندیشه   گرگـونی سـازد   ی دبرون

  هـاي اجتمـاعی ـ اقتصـادي       ي در پایـه کاو کندو یچه و بی
یجـه  نتعینیـت فضـایی جدیـد بدهـد.     ها  آن بهو فرهنگی 

(در  هاروسـتا  هاي کشـور از جملـه   سکونتگاه  که چهره آن
سـازي و تفکیـک    طرح هادي روستایی، طرح آمـاده قالب 
گردیدنـد   شـدید  فضایی  کالبدي ـ دچار تحوالتی ) اراضی

 برداشتی ابزاري و تکنوکراتیـک از مدرنیتـه بـود     که نتیجه
  ).3(جدول شماره 
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ــه   ــین بــ ــیص زمــ تخصــ
ـ   هـاي نـا   فعالیت ا متجـانس ب

 شرایط روستا؛
  معابر؛  ایجاد الگوي هندسی در شبکه

هاي عـریض و   ایجاد خیابان
  شکل؛ گیري مساکن با الگوي هم شکل  بعضاً بلوار؛

جاي میدان در   ایجاد فلکه به
  روستا؛

حذف فضاهاي فعالیتی از مسکن با تعیین 
  استاندارد؛  سرانه

ــاختار    ــاطع در س ــاد تق ایج
  معابر؛  شبکه

اکز محالت در بافت جدید گیري مر شکل
  به شکل خطی؛

ایجاد کمربندي (رینگ) براي 
  روستا؛

گیري بافت جدید با ساختار شهري  شکل
  نامانوس؛

گــذاري و یــا ایجــاد  جــدول
  کانیو به شکل ناتمام؛

ها از عناصر  تغییر مراکز محالت و پاتوق
  طبیعی به محل عناصر جدید شهري؛

 و مسـاعد  اراضـی  نـابودي 
  ؛اورزيکش حاصلخیز

 بـدون  کـانیو  و جداول شدن اجرا یکسان
  .محلی و محیطی هاي تفاوت به توجه

  
  
  
  
  

ج) پیامـدهاي مـداخالت مـدرن در نظـام کالبـدي ـ       
  فضایی 

کـه از   آن انـدازهاي جغرافیـایی بـی    الگوي تحول چشـم 
مضامین مدرنیته حرکت کند به تقلید شکلی مصـادیق آن  

شرایط گذار بـه نـوگرایی   که  آن بی . در این میان،پردازد می
را در خـود   را درك کرده باشد یا عناصر و عوامل مؤثر آن

این عناصر و عوامل را درونی کرده باشـد و   و داشته باشد
کـرده   نهادینهمبانی فلسفی و نظري این تحول را  ،باالخره

را نه تولید که تقلید  هاي مطروحه آن مظاهر و شکل ،باشد
هـاي   افت و سـاخت شـالوده  کند. دخالت سنگین در ب می

بـا هـدف ایجـاد    فقـط  اندازهاي جغرافیایی موجود،  چشم
اي جدید صورت نمی پذیرد بلکه این دخالـت در   شالوده

  .)85 :1373حبیبی،(موجود است   پی نفی شالوده
اقـدامی (طـرح    از متأثر روستاهاي کشور این مسئله در
آن تحت تـأثیر   بر حاکم نظري چارچوب هادي) است که

 نگـاهی  رك ناقص از اصول مدرنیته اتفاق افتاده است. باد
 نگـاه  شـود کـه    مـی  روشـن  هادي هاي طرح چارچوب به

 کـه  اسـت  فیزیکی و ساختاري نگاهی طرح این بر حاکم
 نگـاه  از جدا. دارد روستایی نقاط کالبدي  توسعه در سعی
 روسـتایی  نقـاط   توسعه امر به ها طرح این کهاي  جانبه یک

 و هــا ویژگــی بــه کــافی و الزم تــوجهی بــی، دارنــد
 و اقتصـادي ، اجتمـاعی  محیطـی،  هاي خـاص  خصوصیت

 و ریـزي  برنامـه   مرحلـه  در روستایی نقاط فرهنگی ویژه به
 هـا ایـن   طـرح  ایـن  اجرایـی  و عملی نتایج. است طراحی
 بـا  حـاکم  نگـاه  که کند می روشن ناقص، چند هر را مسئله
 تکنوکراتیک و فنی در پی رشد صرفاً ابزاري عقل بر تکیه

 کالبــدي و ســاختار کــردن مــدرنیزه دیگــر، عبــارت بــه و
 و تحــوالت مناســب  اندیشــه کـه  ایــن بــدون روستاسـت، 

 طریـق،  کنـد تـا از ایـن    تجدید ساختار همراه را تغییرات
 ایفـا  را خـود  مثبت عملکرد و نقش جدید کالبدي عناصر

 ترین پیامدهاي ناشی از مداخالت مدرن انسانی مهم. کنند
هاي روسـتایی کشـور بـه شـرح زیـر اسـت        در سکونتگاه
ــعیدي،  ــري،  1383(س ــتانی و اکب ــار؛ 1391؛ عنابس  ،يقه

؛ 1382 غالمرضـایی،  ؛1384 جمشـیدیان،  و عظیمی؛ 1386
؛ بنیاد مسـکن انقـالب   1386، نژاد يعبد؛ 1387 ،ترکاشوند
  ):  1388اسالمی، 

نظـر گـرفتن    تخریب بافت ارکانیگ روسـتا بـدون در   -
  یاز و تقاضا؛  عامل ن

تیـپ بـدون    شـکل و هـم   الگوي مسکن هـم  گسترش -
  ؛ شرایط روستاتوجه به 

  از نظــم هندســی جدیــد هــا  برخــورداري بافــت  -
 شهري؛  شبه 

  خــوانی عناصــر کالبــدي جدیــد بــا بافــت هــمضــعف 
  قدیم روستا؛ 

کارآیی عناصر ساختی ایجاد شـده در روسـتا    ضعف -
  با توجه به عملکردشان؛  

هاي  فضایی سکونتگاه –تحوالت کالبدي . 3ج 
 انقالب مسکن ادیبن ؛1386 محمدزاده،(.روستایی کشور

؛ 1389؛ زرافشانی، 1387 ترکاشوند، ؛1388 ،یاسالم
   .)1388زارعی، 
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 هاي باارزش روستا؛  ها و بافتتخریب بنا -

  ایجاد اختالل در نظام طبیعی دفع سطحی آب؛ -
 تضعیف انسجام فضایی بافت روستا؛ -

 تضعیف روابط فردي و گروهی بین روستائیان؛ -

گـرا میـان روسـتائیان در انجـام      تضعیف روابط جمع -
 هاي عمرانی روستا؛ فعالیت

  و... -
  
  نتیجه   

ریزي سـیر تحـول    توسعه و برنامه امروز که دنیايِ تفکر
دارد، می هاي نو گام بر پیماید و به سوي دریچه خود را می

ــران در حــوزه  ــه ای ــع از جمل ــوز   برخــی جوام ــل هن  عم

ــاره  ــر اندیشــه هــایی تأکیــد دارد کــه بحــث درب ــا  آن  ب ه
طلبد. البته ایـن تأکیـد نـه بـر      هاي دانشگاهی را می کرسی

  بلکـه بـر صـورت و    خمیرمایه و ویژگـی مـاهوي تفکـر،   
هاي عرضی تفکر بدون درك درسـت   بر ویژگی  عبارتی به

  از آن است. 
ورود تفکر مدرنیته در جامعه ایران، جدا از نقدي کـه از  

شناسـی بـر آن    شناسـی و روش  شناسی، معرفت بعد هستی
درك و برداشـت از آن    نحوه  وارد است، کشمکش درباره

، تأکید بر عقل انتقادي جاي  به عقل ابزارياست. تأکید بر 
نفی سنت به جاي نفی باورهـاي غلـط و ضـد پیشـرفت،     
تأکید بر ابعاد فنی و تکنوکراتیک تحول به جاي تأمـل در  

در کل، تأکید بر نـوگرایی و    و خودآگاهی فلسفینفس و 
ایـران    مدرنیزاسیون به جاي مدرنیته ماحصل درك جامعه

مدرنیتـه اسـت.    ریـزان از  ویـژه سیاسـتگذاران و برنامـه    به
هاي کالبـدي خـود در فضـاهاي     در مداخله همین علت  به

گیـري خـاص کـه تأکیـد بـر اصـول        روستایی بـا جهـت  
ــه ــه) دارد و در    برگرفت ــه مدرنیت ــم (و ن ــده از مدرنیس ش

گرایـی،   ریـزي عقالنـی از جملـه اثبـات     چارچوب برنامـه 
گیـري   پذیري دولت، رشد سـریع اقتصـادي بـا بهـره     نقش

حـیط طبیعـی بـه نحـوي سـاختار کالبـدي       حداکثري از م
هـاي مـاهوي و    روستاها را متحول ساختند که با ویژگـی 

این میـراث    ،روستایی خوانا نیست. بنابراین  درونی جامعه
ملی   توانست ظرفیت مطلوبی براي توسعه که می  فرهنگی

ایـن رونـد     باشد، از حیز انتفاع خـارج شـده اسـت. البتـه    
ه با فرهنگ ملـی کماکـان ادامـه    بیگانگی تحوالت رخ داد

  کـه بـه هنگـام تهیـه     داشته و تقویت نیز شده است، چنان
هـا روابطـی    شـده در برنامـه   هاي هادي روابط طـرح  طرح

هستند که رنگ و بوي محلی و درونی ندارنـد و تقلیـدي   
. ایـن فراینـد   اند از الگوهاي شهري متأثر از نوگرایی غربی

سـازي   هاي آماده نظیر طرحهاي جدید ( حتی با آغاز برنامه
هـاي   جـایی سـکونتگاه   هاي جابه و تفکیک اراضی و طرح

  شوند. روستایی) وجود دارند و حتی تقویت می
  

  جا باید به این اصل توجه کنـیم کـه تحـول     در این  البته
ناپـذیر بـراي    و دگرگونی (نوگرایی) امري محتوم و گریـز 

هـاي   هر از جملـه سـکونتگا   هـاي انسـانی کشـو    سکونتگاه
  است. با وجـود ایـن، بایـد متناسـب بـا شـرایط         روستایی

هـا صـورت    و الزامات محیطی و اجتماعی ـ اقتصـادي آن  
پذیرد؛ بدین معنا که نظـام کالبـدي ـ فضـایی روسـتاهاي      
کشور داراي قواعدي است که بـه کالبـد صـفاتی خـاص     

   ،کمـال  تعـادل،  و گرایـی، تـوازن   درون گرایـی،  نظیر نمـاد 
متانت داده است. این قواعد و صـفات   و الاعتد، وحدت

برخاسته از فرهنگ محلی (سنتی) و تاریخ و بوم سرزمین 
  مکـان اسـت و فقـط تجلـی      زمان و بـی  ایران است که بی

ــی    ــی م ــانی و فرهنگ ــرایط زم ــا ش ــب ب ــد  آن متناس   توان
  متفاوت باشد. 

  
    پیشنهاد

علمی و کارشناسـان    شده، جامعه حاصل  اساس نتیجه بر
اندیشی در تفکر خود بـه   تعامل با روستائیان باید به بازدر 

ســؤاالت زیــر پاســخ دهنــد. پاســخ بــه ایــن ســؤاالت و  
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توانـد زمینـه را    اي معتبر می کردن آن در قالب بیانیه  فرموله
براي تحولی فراهم سازد که ماهیتی درونی و متناسـب بـا   

  اندیشه و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی است:
  

بخــش بــه ســاختار کالبــدي  هویــتهــاي  منــدي قــانون
  اند؟ هاي روستایی کدام سکونتگاه

 

این قواعد در بسترهاي محیطی و اجتماعی ـ اقتصـادي   
ــه شــده ــد و چگونــه چگونــه فرمول ــومی  ان در فرهنــگ ب

 اند؟ روستائیان مورد توجه و تأکید قرار گرفته

هـاي روسـتایی    این قواعد با شرایط امروزي سـکونتگاه 
 انطباق یابد؟   تواند اي می کشور تا چه اندازه

پذیري کم روستائیان از قواعد مرسوم بهسازي  علل تأثیر
ها به قواعدي که  آن  بافت کالبدي و گرایش بیش از اندازه
 ، چیست؟ اند بیرونی و فاقد اصالت بومی و محلی

سازوکار نهـادي تحقـق ایـن امـر چیسـت؟ و جایگـاه       
اي اجرایـی و  هـ  روستائیان، نخبگان، کارشناسـان دسـتگاه  

  سیاستگذاران کجاست؟
  
  منابعفهرست  
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- Giddens, A. 1991. The Consequences of modernity, 
Stanford University Press. Use. 
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