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ارزیابی نگرش ساکنان مناطق روستایی نسبتبه گسترش خانههای دوم
مطالعۀ موردی :روستاهای پیرامون شهر سبزوار
دکتر رضا خسروبیگی بزچلویی * ،افسانه بازقندی

چکیده
در واکنش به مشکالت اقتصادی و کمبودهای رفاهي ،طي سالها ی اخیر ،بسیاری از مناطق روستایي مجاور شهرها از مزیتهای
گسترش خانهها ی دوم برای باالبردن درآمد و گذران امور زندگي استفاده کردهاند .اگرچه خانههای دوم فرصتهای جدیدی را برای
کمک به ساکنان محلي به وجود آورده ،اما به استناد سوابق مطالعاتي حضور افراد شهرنشین در روستا زمینهساز بروز بسیاری از
اختالفات و درگیریها نیز شده است؛ چراکه ساکنان محلي بهدنبال آینده و توسعۀ روستا و در مقابل ،مالکان خانههای دوم در مسیر
گذشته و حفظ روستا قرار دارند؛ البته باید گفت ،بازارهای بومي خانههای دوم -یعني روستاهای مجاور شهرهای میاني و کوچک -چنین
تضادهایي را کمتر تجربه کردهاند؛ شاخصهای که در تفرجگاههای ییالقي پیرامون شهر سبزوار بهوضوح دیده ميشود .سؤال کلیدی
پژوهش این است که :اساسا چگونه ساکنان محلي و مالکان خانههای دوم با یکدیگر به اشتراک منافع ميرسند؟ پژوهش حاضر به روش
مطالعۀ موردی و تحلیل (محتوای) دادههای کیفي انجام گرفته که از طریق مصاحبههای نیمهساختیافته و عمیق از  50نفر از ساکنان
محلي گردآوری و استخراج شده است .نتایج نشان ميدهد که هر یک از طرفین محتوای نیمبي (توسعه و حفظ روستا) خود را به
اشتراک گذاشته و ترجیحات سکونتيشان به موازات همدیگر است .ابعاد همبستگي این دو شامل بهبود کیفیت محیط سکونتگاهي،
برگرداندن چهرۀ گذشتۀ روستا و زنده نگهداشتن ارزشهای محلي ميشود .گرچه هجمههای سنگیني علیه خانههای دوم وجود دارد،
هنوز هم در برخي از مناطق ظرفیتهای الزم برای گسترش خانهها ی دوم بدون چالش و عاری از هرگونه آسیب فراهم است؛ بنابراین
شناسایي جنبههای متمایز جغرافیایي ،فرهنگي و اجتماعي گسترش خانههای دوم در سیاستگذاریهای توسعهای ضروری است.
واژههای کلیدی :ساکنان محلي ،دیدگاههای روستایي ،منافع ،گردشگری خانههای دوم ،سبزوار.
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مقدمه
روستابودگی 1ایرانی در حال تغییر است .بیگماا،
یکی از واضحترین جنبههای این تغییر پدیدۀ نوظهاور
خانههاای دو  2اسات (رضاوانی 95 :1832؛ فیروزنیاا و
همکارا)145 :1851 ،؛ البته نمیتوا ،روندهای جهانی
توسعۀ فضاهای روستایی (یعنی کاایییشاد 8،ادغاا
شهری روستایی 4و شهرگریزی )9را در گسترش چنین
پدیاد ای نادیاد گرفات ( Rye & Gunnerud berg,
 )2011: 127اما دربارۀ ایارا ،ضضایه تاحادودی فار
دارد .بههرحال عالضه به خاناه هاای دو و زنادگی در
روستا به گفتما،های رایج و روزمرۀ سااکنا ،شاهری
تبدیل شد است .چه شهرهایی که باا تاراکب بایز از
حااد جمعیاات و گلااودگی هااوا مواجااه هسااتند و چااه
شهرهایی که مشکلی از این حیث ندارند در دو حالات
تقاضا برای بهر گیاری از یایال هاای خاوشگبوهاوا
پیراماو ،شااهر مشاهود اساات .ایان بیااانبر بازساااخت
اضتصااادی و گاااار از تولیاادگرایی بااه پساااتولیدگرایی
اسات ( )Illbery & Bowler, 1998: 57در جااییکاه
روستا بیشتر بهعنوا ،مکاانی بارای مصار  3شاناخته
می شود تا مکانی برای تولید (.)Halfacree,2007:131
درواضع جنبههای روستابودگی با ارائۀ خدماتی در بازار
نظیر چشباندازهای طبیعای و زیباا غاااهای ساالب و
ارگانیک 5سانت و ارزشهاای فرهنبای ضابال تفسایر
شااد اساات ( .)Perkins 2006: 251بااا ایاان همااه
گسترش خانه های دو در ایرا- ،فارغ از روندهای های
عمومی -را میتوا ،به تحویت عمیا اجتمااعی ربا
داد .سطح زنادگی در چناد ساال اخیار  -باهویاه باا
افزایز چندبرابری ضیمت نفت و تزریا نقادینبی باه
1-Rurality
2-Second Home
3-Commodification
4-Urban–Rural Integration
5-Counter urbanization
6-Discourses
7-Post- Productivism
8-Consuming
9-Organic

جامعه -بای رفتاه و باا دو دهاۀ گاشاته ضابالمقایساه
نیساات؛ گرچااه کلیش اهای در ذهاان مااا وجااود دارد و
براساس گ ،تصور میکنیب وضع اضتصاادی بادتر شاد
است .مارد نسابتباه ضبال رفاا بیشاتری را تهرباه
می کنند و تمایل به لوکس گرایای و مصار زدگای در
بین مرد افازایز پیادا کارد اسات .اماروز تعاداد
کسانی که سفر مایکنناد و درکال تمایال باه تفاریح
دارنااد زیاااد اساات؛ البتااه افاازایز تعااداد اتومبیاال و
سرمایهگااری های عمومی در زیرساخت هاای حمال و
نقل و درنتیهه تسهیل عبور و مرور به نواحی حومهای
و روستایی در این امار بایتاثییر نباود .ضامن اینکاه
طرح های بهسازی و نوسازی سکونتبا های روستایی و
برخورداری از خدمات در سطح هاای گونااگو ،نقاز
بسزایی در جمعیاتپاایری و جااب سااکنا ،شاهری
داشت .از همۀ اینها مهبتر بستۀ حماایتی تساهیالت
کببهر باود کاه توسا دولات بارای تههیاز مساکن
روستایی ارائه شد و توا ،مالی افراد (چه باومی و چاه
غیربومی) را برای ساخت و ساز و خریاد خاناه تقویات
کاارد .در سااایۀ ایاان حمایااتهااا بااود کااه بساایاری از
روستاییانی که به شهر مهاجرت کرد بودند و با زادگا
و خویشاوندا ،خود ارتباط داشتند اضادا باه سااخت
خانههای جدید یا بازسازی خاناههاای ضادیمی پادری
خود کردند .این باور وجود دارد که با چنین تحاویتی
 شاامل عااادیشاد ،ورود افااراد جدیاد بااه روسااتا وگسترش خانه های دو  -ارتباطاات ایایل اضتصاادی و
اجتماعی و رواب ضدرت در محال باه چاالز کشاید
خواهد شاد .اساتدیل مای شاود مارد محلای اغلا
گسترش خاناههاای دو و تااز واردا 11،شاهری و باه
نوعی همسایبی با گ،ها را چالشای بارای سانت هاای
زندگی روستایی خاود مایدانناد ()Rye, 2011: 263
زیاارا ساااکنا ،محلاای و خانااههااای دو خواسااتار
ترکی ا هااای جمعیتاای جهااتگیااریهااای ارزشاای و
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تفاوت های ساکنا ،محلای و تااز واردا ،هنباامی
بیشتر گشکار می شاود کاه موضاو توساعۀ روساتایی
مطرح باشد .دیدگا های متنااض از ایان ضارار اسات:
ساااکنا ،محلاای احساااس مزبتاای از خااود در براباار
طرح های توسعهای نشا ،میدهند؛ درحالیکه مالکاا،
خانه های دو  4از منتقدا ،واضعی هرگونه تغییر هستند
( .)Farstad, 2011: 165درواضع این توهب کاه روساتا
منبع طبیعت چشب اندازهای زیبا و فرهنگ و سانت و
بااه تعبیاار کلاای تصااویر شاااعرانه 9اساات بااا عطااز
روسااتاییا ،باارای برخااورداری از امکانااات و خاادمات
مدرنی کاه در شاهرها باه گساانی در دساترس اسات
شدیدا تضاد دارد .گاشته از این مقاماات و مساووی،
محلی (شوراها و دهیارها) در موضعی متفااوت و فاارغ
از چالز های نظری محافل علمی و دانشباهی به ایان
مسوله دامن زد و بر گساترش خاناههاای دو و ورود
افراد تاز وارد ایرار دارند (افشاار  .)21 :1858باا ایان
عقید که برای توساعۀ روساتاها چاار ای جاز تغییار
کاربری برخی اراضی وجود ندارد ولای در عاین حاال
باید ترتیبی اتخااذ شاود کاه در تغییار کااربری هاا از
اراضی غیرکشاورزی استفاد شود و اگر اجبار برای این
کار بود از اراضی کببازد تر استفاد شود.
به طورکلی مقاومت در برابار گساترش خاناههاای
دو امری بدیهی اسات زیارا سااکنا ،محلای فضاای

پیرامااونی خااود را از طری ا تقاباالهااای فرهنباای و
اجتماعی مدیریت میکنناد (.)Marsden, 1999: 508
گرچه روستاییا ،در موج اول باا یاک افازایز ضیمات
زمین مواجاه مای شاوند و خیلای شاادما ،و باهطاور
غیرمترضبه ای تصمیب می گیرناد کاه زماین هایشاا ،را
بفروشند؛ اما بعد از مدت کوتاهی پشیما ،شد و اباراز
ندامت می کنند؛ بنابراین علیرغاب ایارار مساووی ،و
سیاستگاارا ،بار اساتقرار خاناههاای دو در ناواحی
روستایی ساکنا ،محلای نسابتباه ایارات مزبات گ،
تردید دارند (مخالفتهایی در حاال حاضار مبنای بار
تغییر بیرویۀ کاربریهاای اراضای از ساوی مساووی،
یورت می گیرد که بیشتر مربوط به ساخت و سازهای
غیرمهاااز اساات و اگاار ساااخت و سااازی در محاادودۀ
ضانونی طرح هادی و دارای مهوز باشد گساترش گ ،از
دید مساووی ،ایارادی نادارد) .باه هرحاال رویاارویی
ساکنا ،محلی و مالکا ،خاناههاای دو و تفااوتهاای
موجود بین گ،ها بر سر دوگانۀ توسعه و حفا ناواحی
روستایی به نوعی مشکلساز شد و اینکه به چاه نحاو
می تواند برطر شود هناوز پاسار روشانی بارای گ،
وجود ندارد .در این پهوهز سعی خواهد شد شواهدی
جدید از رابطۀ ساکنا ،محلی و مالکا ،خاناههاای دو
ارائه شاود .سااال ایالی تحقیا بادینگوناه مطارح
میشود :ساکنا ،محلی و مالکا ،خانههای دو در چاه
یورتی باه نقطاۀ اشاترا درباارۀ دوگاناۀ توساعه و
حف  3نواحی روستایی خواهند رسید؟
فارسااتاد و رای )2118( 5مااینویسااند علاایرغااب
سیا نماییهای یورت گرفته دربارۀ تعاامالت سااکنا،
محلی و مالکا ،خانه های دو اشتراکات میا ،ایان دو
11
را نیز می تاوا ،گشاکار کارد .در ایان ارتبااط ماولر
( )2112توضیح می دهد ساکنا ،محلی هیچ مخالفتی
با ترجیحات 11سکونتی مالکا ،خانه هاای دو ندارناد

1-Leisure
2-Everyday Life
3-Local Residents
4-Second Home Owners
5-Rural Idyll

6-Conflicts
7-Development
8-Preserving
9-Farstad & Rye
10-Müller
11-Preferences

شیو های زندگی و جایباا در اضتصااد محلای -بارای
نمونه روستا بهعنوا ،مکانی برای کار در مقابل مکاانی
برای تفریح 1و گارا ،اوضات فراغت -جایبا در اضتصااد
ملی -برای نمونه وضعیت های اجتمااعی فرهنبای -و
ارتباط با چشباندازهای روستایی -برای نموناه محلای
برای زندگی روزمر  2در مقابل محلای بارای مصار و
لاتجویی -متفاوتی از یکدیبر هستند
(.)Farstad & Rye, 2013: 41
8
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به شرط اینکه این ترجیحات خللی در پیشبرد اهادا
اضتصادی و اجتماعی گ،ها وارد نسازند .این به یک باور
عمومی تحت عنوا ،منط نیمبی 1یا «نه پشت دیاوار
ما» اشار دارد ( & Phillips, 1998: 411; Murdoch
 .)Marsden, 1994:232یعنی «هرکاری مایخاواهی
انها بد ولی ناه در مهااورت 2محال زنادگی و کاار
من» .به ماوازات خا فکاری نیمبیساب 8هار یاک از
طرفین درگیر در حرکتی مشابه تنها توسعۀ اضتصاادی
و اجتماعی روستا (به نفع ساکنا ،محلای) و یاا حفا
تصاویر شاعرانه از روستا (به نفع مالکا ،خانههای دو )
را در مهاورت محال زنادگی و کاار خاود مایخواهاد
( .)Farstad & Rye, 2013: 49حتی در برخی از موارد
مالکا ،خانه های دو هماۀ تاوا ،و تاالش خاود را در
تحق هار چاه بیشاتر توساعۀ اضتصاادی و اجتمااعی
روستا بهکار گرفتهاند و باالعکس سااکنا ،محلای نیاز
سعی کرد اند تا بر تصاویر شاعرانۀ ماورد نظار مالکاا،
خانه های دو خللی وارد نشود و به بهترین نحو تهربه
شود (.)Rye, 2011: 271
علیپور و همکارا )211 ( ،تصریح کرد اند نحاوۀ
بروز خواسته های توسعهای و محافظهکارانه و رویارویی
ترجیحات هر یک از طرفین درگیر بساته باه ارزش و
معانی افراد در محل است؛ بنابراین عالو بار رویاارویی
ساکنا ،محلی و مالکا ،خانههای دو ممکن اسات باا
اشااکال دیبااری از ارتباطااات یعناای سااازش/رفاضاات و
همکاری نیز مواجه شویب.
با اینکه در ادبیات حال حاضار خاناههاای دو بیشاتر
تضاد میا ،ساکنا ،محلی و مالکا ،خاناههاای دو باه
تصویر کشید شد ؛ پهوهز حاضر در یک جهتگیری
()Not In My Back Yard

 -8نیمبی( )NIMBYمخفف عبارت «نهپشت دیوارما»
است .نیمبی به باوری نزد عموم اشاره دارد که طی آن مردم با اجرای هر پروژۀ
عمرانی ،زیرساختی یا خدماتی موافق هستند ،به شرطی که نزدیک به محل
زندگی و یا در مجاورت آنها نباشد؛ برای مثال ،نیمبیها اغلب با اجرای
طرحهایی مانند چاههای نفت ،پاالیشگاهها ،پادگانهای نظامی ،محلهای دفن
زباله ،دکلهای برق فشارقوی ،برخی مراکز سرگرمی و تفریح و بزرگراهها به
شرطی موافقند که مزاحمتی ایجاد نکند و به دور از محل زندگیشان باشد.
2-Vicinity
3-Nimbyism




متفاوت بر جنبههای مزبت این ارتبااط در روساتاهای
حومهای مهاور شهر سبزوار تثکید کارد اسات .گنچاه
ضابلمالحظه است پراکندگی جغرافیایی خانه های دو
دیبر تنها به شهرهای بزرگ اختصاص ندارد بلکاه در
سراسر کشور گساترش پیادا کارد اسات (فیروزنیاا و
همکارا .)199 :1851 ،در بیشتر نقاط کشاور افاراد در
منطقۀ خود اضدا به ساخت و ساز یا خرید خاناههاای
دو کاارد انااد؛ بنااابراین انتظااار ماایرود هاابپوشااانی
بیشتری میا ،ساکنا ،محلی و مالکا ،خاناه هاای دو
در وجااود داشااته باشااد؛ چیاازی کااه در روسااتاهای
پیرامو ،شاهر سابزوار نیاز دیاد مای شاود .درواضاع
مالکیاات و اسااتفاد از خانااههااای دو در ایاان مااورد
مطالعاتی را نمی توا ،به برش های دوگانۀ شهر /روساتا
و یا شهر/حومه نسبت داد؛ چراکاه مالکاا ،خاناههاای
دو اغل ریشۀ محلی دارند و از روساتاییانی هساتند
کااه بااه شااهر مهاااجرت کاارد بودنااد و بااا زادگااا و
خویشاوندا ،خود ارتباط داشاتند بناابراین اضادا باه
ساااخت و یااا خریااد خانااههااای دو در منطقااۀ خااود
کرد اند .اینگونه گمد است که اکزر خانههای ویالیای
و دو در روستاهای کشور بهیورت خودجوش و بدو،
هرگونه برنامۀ روشن و سیاست مادو ،گساترش پیادا
کرد اند (حسینی ابری 24 :1831؛ رضوانی 95 :1832؛
دادور خانی و همکارا )2 :1852 ،بناابراین سااکنا،
محلی بهطور ناخواسته با این پدید روباهرو شاد اناد؛
اما گسترش خانه های دو در سابزوار باه درخواسات
ساکنا ،محلی بود و اگار احیاناا افاراد غیرباومی نیاز
ضصد ساخت و یا خرید خانههای دو را داشاته باشاند
ضراردادهایی باهیاورت عرفای وضاع شاد اسات کاه
پیشاپیز جلوی بروز هرگونه اختالفی را میگیرد.
پهوهز حاضر دریدد پاسر به ایان سااال اسات کاه
چبونه می توا- ،در عین داشاتن ترجیحاات ساکونتی
متفاوت -مقبولیات شایساتهای در جامعاۀ محلای باه
دساات گورد؟ بساایاری از تحقیقااات تهرباای ارتباطااات
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میااا ،ساااکنا ،محلاای و خانااههااای دو را براساااس
نظریههای تبادل و رفتارگرایی و همچنین کانزهاای
اجتماعی مورد بررسی ضرار داد اند .درحالیکاه اتخااذ
اینگونه جهتگیاریهاا ممکان اسات از در جاامع
رواب متقابل و پویاییهای درونی جامعۀ محلی تا حاد
زیااادی ممانعاات بااه عماال گورد و درنتیهااه از عنایاار
کلیدی در جریا ،تحقی غلفت شود
(.)Flyvbjerg, 2004: 283; Alipour et al, 2017: 165

از طرفی واضعیتهاای گساترش خاناههاای دو در
ساابزوار اسااتفاد از هرگونااه مبنااای نظااری را دشااوار
ساخته است و باهناچاار مایبایسات باه واضعیاتهاای
اجتماعی محل رجو کرد تا پیزفرضهای انتزاعای و
نظااری .بااه همااین خاااطر روش مطالعااه در پااهوهز
حاضر  -گنچه که به وسیلۀ رای ( )2111نیاز برجساته
شد  -کیفی و هد گ ،کاربردی است.
خانههای دوم :فرصتت یتا تهدیتد؟ متروری بتر
ادبیات موضوع
ولف )15 ( 1معتقد است مبحث خاناههاای دو
در مطالعات روستایی از دهۀ  15 1ماورد توجاه ضارار
گرفت .بر همین اساس تعاریف مختلفی در طای ایان
سال ها از خانههای دو یورت گرفته و تاحدودی کاار
در این زمینه را با مشکل مواجه کارد اسات .باا ایان
اویا معانی متعددی به خانههای دو ضمیمه شاد
است؛ ازجمله« :استراحت و گرامز» «تمدد اعصااب و
روا« »،خانۀ روحانبیز« » 2خانهباغ« »8رمانتیاک»4
«ساد و بیگییز نزدیک به طبیعت»؛ البته خانههاای
دو معانی فضایی و مکاانی هاب باه خاود گرفتاهاناد؛
ازجمله« :زندگی فصالی در حوماۀ شاهر» «فضااهای
9
مکمل زندگی شاهری» ( ;Jeong et al., 2014: 550
 .)Alipour et al, 2017: 166).درنتیهه خانههای دو
1-Wolf
2-Spiritual
3-Cottage Garden
4-Romantic
5-Complementary
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اغل در مناطقی باارزش طبیعی بای و چشب انادازهای
زیبا نظیر دریاچههاا و ساواحل و کوهساتا ،و جنبال
گسترش پیدا کرد اند؛ البته گردشبری خانه هاای دو
ماایبایساات متفاااوت از دیباار گونااههااای گردشاابری
شناسایی شود -گنچه کاه باهوسایلۀ ماولر و همکاارا،
( )2114برجسته شد  -به چند دلیل :گ،ها به احتمال
زیاد برای مدت طوینی در روستا میمانند گ،ها بارهاا
و بارها به هما ،محل مراجعاه خواهناد کارد و گ،هاا
دارای مالکیت شخصی در روستا هستند .با ایان هماه
ایطالح خانۀ دو یرفا باه معناای یاک سااختما ،و
جابهجایی افراد از شهر به روستا نیست؛ بلکاه بخشای
از سکونتبا روساتایی شاد اسات کاه از ایان حیاث
چشبانداز اضتصادی و اجتماعی روستایی را دساتخوش
تغییراتی کرد است (.)Paris, 2014: 6
در سالهای اخیر مطالعات متعددی در کشاور باه
بررساای تااثییرات پدیاادۀ نوظهااور خانااههااای دو در
چشب انداز روستایی پرداخته اند .گنچه که مشهود است
اجما کلای درخصاوص گساترش خاناه هاای دو در
نواحی روساتایی وجاود نادارد .از یاک ساو برخای از
محققا ،در جهتگیری های پیز رو بر این عقیاد اناد
که خانه های دو موج تحریاک مناابع پایاه (یعنای
کشاااورزی مرتااع کوهسااتا ،و جنباال) در نااواحی
روستایی و بهبود سطح معیشت و رفا ساکنا ،محلای
میشود .از سوی دیبر برخی از محققا ،نبرانای خاود
را نسبتبه گسترش خانههای دو ابراز کرد اند و ادامه
ایاان وضااع و پیاماادهای نااامطلوب گ( ،یعناای تغییاار
کاربری بورسبازی زماین و مساکن تخریا محای
زیست) را به یالح نواحی روستایی نمیدانند.
نخست تحقیقاتی که ایرات مزبت گسترش خانه هاای
دو در نااواحی روسااتایی را بااه تصااویر کشااید انااد
(فشاااارکی 1 1 :18 8؛ گماااار  9 :1839؛ رضاااوانی و
همکارا89 :1851 ،؛ عیناالی و رومیاانی  .) 9 :1852در
تحقیقات اینگونه گمد است کاه روساتا در ماوج اول
گسترش خانه هاای دو باا تحریاک اضتصاادی بخاز
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ساخت و سااز مواجاه شاد اسات .در بخاز زماین
مسکن پیما،کاری سااختما .،بعاد از سااخت و سااز
زمینه های ارائه خدمات مختلف به متقاضایا ،شاهری
فراهب شد است .فروش محصویت کشاورزی و دامای
غاا ینایع دستی و همچنین جشنوار هاای گشایزی
گل و گیا موسیقی و تفریح و سرگرمی (در مهماو
داد و ستد کس سرمایه و اشتغالزایی).
سیس تحقیقاتی کاه باا دیاد انتقاادی نسابت باه
گسترش خانه های دو در نواحی روستایی نبریستهاند
(حسینی ابری 24 :1831؛ رضوانی  1 :1832؛ رضوانی
و یااافایی 115 :1834؛ گماااار  9 :1839؛ ضااایایی و
 1 :183؛ عنابساااتانی 145 :1833؛
یاااالحینسااا
فیروزنیا و همکارا1 :1851 ،؛ دادورخاانی و همکاارا،
25 :1852؛ رمضا،زاد لسبویی وهمکارا.) 29 :1854 ،
در تحقیقااات ایاانگونااه گمااد اساات کااه درگماادزایی
خانااههااای دو ناااچیز و درکاال ناپایاادار بااود اساات؛
درواضع روستاییا ،به ضیمتهای ناچیز زمینهایشا ،را
به متقاضیا ،ساخت خانه های دو میفروشند و خاود
مشغول پیما،کاری و ساخت و ساز مایشاوند کاه باه
طور فصلی و موضتی است .ضمن اینکه به دلیل اضامت
مقطعی و موضتی افراد در روستا خدماتدهی و فاروش
محصول در پار ای از سال رون دارد .بیشتر مطالعاات
به این نتیهه رسید اند کاه گساترش ایان پدیاد در
کشور بهیورت خودجوش و فاضد نظارت برناماهریازی
بااود و چنااین شاارایطی منهاار بااه بااروز پیاماادهای
نامطلوبی در روستا شد است .باید توجه داشات کاه
ایرات مزبت گردشابری بار جواماع محلای باه طاور
طبیعی به وضو نخواهد پیوست؛ بلکه برای تحقا گ،
باید گردشبری به نحو مایری مدیریت شاود .از دیبار
عواملی که در تحقیقات برجساته شاد تغییرکااربری
اراضی و ساخت و سازهای غیرمهااز و باههابخاورد،
تعادل جمعیتی و ترکی اجتمااعی و درنهایات تغییار
چهرۀ روستا و تخری محی زیست است؛ البتاه باازار
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خانههای دو و بورسبازی و سوداگری زمین و مسکن
از مهبترین دغدغههای تحقیقاتی بود است.
مقولااۀ روسااتابودگی و تصاااویر شاااعرانه یکاای از
اساسیترین موضوعات مربوط به خانه هاای دو اسات
کااه در محافاال دانشااباهی و علماای مااا کمتاار باادا،
پرداخته شد است .نظر بر این است که خانه های دو
نمادهای هویتی روستا و روستایی را از محتوای ایالی
خود تهی و ضربانی ایدئولوژیهای مصرفی و لاتجویانه
می کند .این پسزمینۀ فکری در ارتبااط باا چاارچوب
نظری روستابودگی است و مفهاو تصاویر شااعرانه از
روستا را انعکاس میدهد که اشار به حوماۀ ایاد گل و
گرمااانی 1دارد ( .)Bunce, 2003: 15گنچااه کااه ضاباال
مالحظه است در دو دهۀ اخیار مفهاو روساتا تغییار
کرد است .ازگنهایی که روستا تحت تثییر واضعیتهای
بیرونی 2ضرار گرفته است باا توجاه باه گفتماا،هاای
عامهپسند مرد تعریف می شود تا ویهگیهاای درونای
( .)Duenckmann, 2010: 285در واکنز به «چرخز
فرهنبی» بود که تعریف روستا تغییار کارد؛ فراینادی
که در حال حاضر زمیناهسااز جریاا ،هاای فکاری در
مطالعااات روسااتایی شااد اساات .چنانکااه بساایاری از
تحقیقات روستایی موضوعات کاری خود باا چاارچوب
روششناسی «بازنمایی اجتماعی» بروزرسانی کرد اناد
( .)Fish & Phillips, 1997: 1ایادۀ روساتا باهعناوا،
بازنمایی بهوسایلۀ هالفااکری ( )1558گساترش پیادا
کاارد کااه برگرفتااه از مفهااو بازنمااایی اجتماااعی
موسکوویسی بود که روستا را به عنوا ،فرهنبی تعریف
میکرد تا موضعیت فیزیکی خاص .به عقیدۀ هالفااکری
روستا بیشتر به واسطۀ ادبیات رسانههاا (باهخصاوص
تلویزیااو )،دولاات خااانواد دوسااتا ،و گشاانایا ،و
ماسسات و نهادها ساخت ماییاباد تاا مارد باومی و
ساختار اضتصادی و اجتمااعی درونای؛ پاس روساتا در
ذهن مرد جاای دارد .باه هماین خااطر میشال بال

1-Idealized and Utopian Countryside
2-Outside Realty
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(  )211معتقد است روستا برای مدت طاوینی اسات
که از مفهو ماتریالیساتی (ماادی) باه گرماا،گرایاناه
(ذهنی) تغییر هویت داد است .درواضاع روساتا از ناو
رمزگاااری شااد و تحات ساایطر و نفاوذ ارزشهااای
اخالضی و کارکردهای ایادئولوژیک ضارار گرفتاه اسات
( .)Halfacree, 1993: 32یعنی القای این ذهنیات کاه
روستا از لحاظ اخالضی و حس زیباییشناسای بار شاهر
برتری دارد و اگر بهدنبال زندگی اید گل هستید روساتا
تنها جایی است کاه ایان خواساته را عملای مایکناد؛
بنااابراین بازنمااایی اجتماااعی را ماایبایساات ساااختی از
ضدرت دانست و از اینحیاث ماهیات روساتا متکای باه
تولید معانی از بیرو ،است ( .)Jones, 1995: 36در ایان
ارتباط بازنمایی هایشاعرانه از روستا با نفوذ ضدرتمندانه
خود مرد را باه بازدیاد از ناواحی روساتایی باهعناوا،
گردشبر و یاا اضامات در ضالا خاناههاای دو ترغیا
مایکنناد ( .)Van Dam et al., 2002: 461گنچاه کاه
مشااهود اساات بااا وجااود تغییاارات یااورت گرفتااه در
فضاهای روستایی و معانی متصل به گ ،سعی مایشاود
تا بازنماییهاای روساتا و زنادگی روساتایی در گاشاته
باضی بماند ( .)Bunce & Bunce, 1994: 37باه گوناهای
گفتما ،های عامهپساند1سااختیافتاه اغلا روساتا را
بهعنوا ،مکانی طبیعی و بکر به تصویر میکشند کاه در
گ ،فضائل ضدیمی و اشکال زندگیگاشته همچنا ،جاری
و ادامه داشته باشد (.)Murdoch & Pratt, 1997: 55
این جهتگیری سودای تغییار فضاای روساتایی و
تخریا «خصویاایات ذاتاای »2روسااتا را درساار دارد
(.)Malmsten, 2004: 5یعنی اگر روستاییا ،نمیتوانند
از طری تولید در هدایت و ههماونی 8فرهنبای خاود
مشارکت داشاته باشاند ایان نقاز را مایتوانناد باا
جایبزین کرد ،ارائۀ خادمات مصارفی باه متقاضایا،
شهری ایفا کنند .تصویرساازیهاای یاورت گرفتاه از
روستا در ادمه منهار باه درگیاریهاای میاا ،مناافع
1-Popular Discourses
2-Essential Character
3-Hegemony
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تفریحی (مصر گرایی) و سنت های ضبلی (یعنی تولید
کشاورزی) خواهد شد؛ زیرا هال )2119( 4عقید دارد
مالکا ،خانههای دو یرفا یک گردشبر هساتند و باه
همین خاطر عالضاۀ کمتاری نسابت باه چشاب اناداز و
جوامع روستایی از خاود نشاا ،مایدهناد و احسااس
مسااوولیتی در ایاان ارتباااط ندارنااد بنااابراین سااعی
ماایکننااد تااا از روس اتا و روسااتاییا ،دوری گزیننااد.
درمقابل ساکنا ،دائمی اغلا باه دنباال محافظات از
خصوییات ذاتی مکا،هایی هستند که خانه هاای دو
در گ ،ضاارار گرفتااهانااد و بااه همااین خاااطر جلااوی
پیشاارفتهااایی را خواهنااد گرفاات کااه ممکاان اساات
شیو های زندگیشاا ،و باه ناوعی تصاویر شااعرانه از
روستا را به مخاطر بیاندازد .گنچاه کاه مشاهود اسات
مالکا ،خانه های دو و مارد محلای هار دو «فضاای
مشابهی را به اشترا گااشته و طل میکنند (تصویر
شاعرانهای از روستا) اما مقاید اساتفاد هریاک از گ،
متفاااوت اساات» (.)Overvåg & Berg, 2011: 419
اوروگ و برگ )2111( 9خاطر نشا ،میکنناد مالکاا،
خانه های دو از گنچه باهعناوا ،تصاویر شااعرانهای از
روستا میشناسند عمدتا باهدلیال تماایالتتفریحای و
لاتجویی و گارا ،اوضات فراغت محافظت مایکنناد؛
زندگی سالب و طبیعی امان و گرا دناج و راحات .در
مقابل ساکنا ،محلی بیشتر درگیر با پیزبرد توساعه
هستند؛ مسکن زیرسااختهاای خادماتی و رفااهی و
اشااکال مختلااف تهربیااات اضتصااادی (ریسااکپااایر
مراضبتی خودتعریاف بادو ،نوساا ،هاای باازاری و
محلی) .اوروگ ( )2111در مطالعات بعدی خود بهطور
واضحتر بیا ،میدارد :درحالیکه ساکنا ،دائمی بر کاار
و گارا ،امورات زندگی شامل جنباههاای اجتمااعی و
اضتصادی تمرکز دارناد؛ جمعیاتهاای خاناههاای دو
بهدنبال بهار گیاری از فعالیاتهاای طبیعاتمحاور و
تفریح هستند .این بدا ،معنی اسات کاه هار دو ضشار
4-Hall
5-Overvåg and Berg
6-Caring
7-Self-Definition
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منااافع مختلفاای را در مکااا،هااای روسااتایی پیبیااری
میکنند .تقسیببندی مولر ( )2112مبنای بار معرفای
استراتهیهای ارتباطات (مختلف) انسا ،با محای نیاز
در راستای نقطاهنظار میشال بال اسات« .اساتراتهی
موز وار »1که دید هنری (طبیعت سنت و فرهنگ) به
روستا دارد و نزدیک به چشب اندازهایی است که ماورد
ضبول مالکاا ،خاناه هاای دو اسات .درواضاع مالکاا،
خانههای دو تمایل به حف روستا دارند و با هرگوناه
توسعه و تغییر مخالف هستند .در مقابال «اساتراتهی
خانه »2که روستا را محل زندگی (معیشات و کشات و
کار) میداند و نزدیک به چشباندازهایی است که مورد
ضبول ساکنا ،محلی است .ایان اساتراتهی درخواسات
توسااعۀ نااواحی روسااتایی «فااارغ از هرگونااه عنایاار
8
بیبانه » را دارد (.)Müller, 2002: 432
مرد محلی معتقدند رشد و توساعه موجا بهباود
وضعیت زنادگیشاا ،مایشاود درحاالیکاه مالکاا،
خانه های دو عالضاه باه حفا وضاع موجاود دارناد:
طبیعت و حیات وحز که ظرفیت هایی را برای بازدید
و تفریح فراهب میسازد همچنین زندگی دهقانی کاه
تهربه هایی از کشاورزی و دامداری در مقیاس کوچاک
ارائه میدهد ( .)Jaakson,1986: 385از طرفی مالکا،
خانه های دو اغل شیو های زندگی شهری همرا باا
هنهارها و ارزشهای متفاوت از خود بروز میدهند که
درگیریهایی را در محل به وجود میگورد
(.)Marjavaara, 2008: 17

رای ( )2111معتقااد اساات تضاااد میااا ،ساااکنا،
محلاای و مالکااا ،خانااههااای دو درخصااوص توسااعۀ
اضتصادی و حفا تصاویر شااعرانه مایبایسات ماورد
بازنبری ضرار گیرد زیرا این تقابلهاای دوتاایی 4فاضاد
نکات دضی و کافی برای واکااوی ارتباطاات اجتمااعی
جمعیااتهااای محلاای و خانااههااای دو هسااتند.
1-Museum-Strategy
2-Home-Strategy
3-Without Alienating its Single Elements
4-Binary




همااا،طورکااه گفتااه شااد بااه مااوازات خ ا فکااری
نیمبیسب هر یک از طرفین درگیر در حرکتای مشاابه
تنهااا توسااعۀ اضتصااادی و اجتماااعی روسااتا (بااه نفااع
ساکنا ،محلی) و یا حف تصاویر شاعرانه از روستا (باه
نفع مالکا ،خانههای دو ) را در مهاورت محل زنادگی
و کار خود میخواهد .زمانی که هر یک از طارفین باه
حداضل خواستههای خود برسد و در عین حال خطوط
ضرمز طر مقابل نیز شکسته نشود تضادی باه وجاود
نمیگید .حتای رای ( )2111در ناروژ باه ایان دسات
یافت که در برخای از ناواحی مالکاا ،خاناههاای دو
ایرار زیادی بر حف تصاویر شاعرانه روستایی ندارناد
ساکنا ،محلی نیز گ،چنا ،بر سر مطالباات توساعهای
خود پافشاری نمیکنند .به عبارت دیبار در برخای از
نواحی ساکنا ،محلی به مانند مالکا ،خانههاای دو از
تصااویر شااعرانه روساتا حمایات مایکردناد مالکااا،
خانااههااای دو نیااز همکاااریهااایی درجهاات توسااعۀ
اضتصادی و اجتماعی روستا داشتهاند .با این توضیح که
هر یک از طرفین درگیر می توانناد در منطا نیمبای
یکدیبر وارد شاد و از ایان حیاث اشاتراکاتی در امار
ترجیحات سکونتی داشته باشند.
در یک نتیهاهگیاری خاناههاای دو و ارتباطاات
اجتماعی مربوط به گ ،هب مساتعد باد فهمیاد شاد،
اساات و هااب ماایتوان اد متعااالی شااود .اگاار گسااترش
خانههای دو عملی تقبیح شد محسوب شاود  -نظار
به اینکه افراد شهری هویت محال را از باین مایبرناد
بنااابراین بایسااتی مااانع از ورود گ،هااا شااد -خسااارت
جبرا،ناپایری به بار خواهد گورد و روستا را از تکامال
و پیشرفت باز میدارد .تثکید بار ایان نکتاه کاه هماۀ
جمعیت خانه های دو درست شبیه خودماا ،هساتند
این پدید را دگرگو ،خواهد کرد .این فهاب اضاداماتی
را با کمتارین زیاا ،و بیشاترین فایاد بارای طارفین
درگیر یورتبندی خواهد کرد که در ادامه شخصایت
یک جامعۀ روستایی و تعامل سازندۀ گ،ها با متقاضیا،
خانههای دو را مشخص میکند.
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نسخۀ ایراني خانههای دوم

رودخانهها در ها و پشت سار گااشاتن بلنادیهاا در

خانه های دو در ایرا ،به منزلۀ بنیا ،فرهنگ و گداب
و رسو سنتی و تبلور روح ملات اسات بناابراین نیااز

خانه های ییالضی دامنۀ البرز اترا و باه چارای دا هاا
(گاوهای بومی) در مراتع سرسابز مشاغول مایشاوند.
گاشته از اینها بسیاری از روستاییانی که باه شاهرها

مورد مطالعه ضرار گیرد .درواضاع شارای شاکلگیاری
خانههای دو در ایرا ،با سایر کشورها متفاوت است.

مهاجرت کرد اند باه دییال مختلاف ازجملاه حفا
میااراخ خااانوادگی نساابتبااه زادگااا خااود مقایااد

فرهنگ ییال نشینی و داشتن خانههای دو در نواحی
روستایی و خوشگبوهوای مهاور شهر ضدمتی دیرینه

اضتصادی و تفریحی اراضی کشاورزی و بااغی خاود را
حف کرد (رضوانی و همکارا )25 :1851 ،و باه ناوعی
خانۀ پدری برای گ،ها حکب خانۀ دو دارد و یاا اینکاه

دارد تا بیشتر در درو ،بافت اضتصادی و اجتماعی ملی

 .) 8 :183بارای نموناه
دارد (ضیایی و یاالحینسا
بسیاری از روستاهای خوشمنظر و خاوش گب وهاوا و
دارای موضعیاات مناس ا تفرجبااا ییالضاای شاااها ،و
درباریا ،بود؛ ازجمله :مهموعۀ سعدگباد کاخ نیااورا،
کاخ یاحبقرانیه کوشک احمدشاهی کاخ سلطنتگباد
(در تهرا )،ییالضات رامسر و گمل (در شمال) .این تنها

خود اضدا به ساخت ویال و خانۀ دو کارد اناد .حاال
خانه های دو طی سال های اخیر بیشاتر باه ضارورت
جداییناپایر هویت زنادگی تبادیل شاد اناد .فارار از
شلوغی و گلودگی هوا و میل به زندگی گرا بخازتار و
سااالمت جسااب و روا ،در کنااار طبیعاات سااب شااد
مناط ییالضی و خاوشگبوهاوا باه محلای پرطرفادار

مختص خاانوادۀ سالطنتی و درباریاا ،نباود رضاوانی
( )1832بهنقلاز ژنرال گارد 1،در سال  1313میالدی
مینویسد« :تقریبا تماامی مارد تهارا ،باه اساتزنای
ماارد فقیاار در فصاال گرمااا و ناسااالب شااهر را تاار
میکنند و باه کوهساتا ،پناا مایبرناد تاا از خنکای

برای ساخت خانه های ویالیای و دو سااکنا ،تبادیل
شود (عنابستانی  )1 :1833حتی در سال های اخیار
بسیاری از افاراد منااط ییالضای و خاوشگبوهاوا را
برای سکونت دائمی خود انتخاب میکنند .نکتۀ دیبار

روستاهای البرز و کو پایه هاای گ ،بهار مناد شاوند»؛
البته زنادگی فصالی و چنادمکانی باود ،معیشات در
برخی از نقاط کشور -به ویاه در اساتا،هاای شامالی
گلسااتا ،مازناادرا ،و گاایال -،بااه نااوعی تااداعیگاار

اینکااه در حااال حاضاار ضاارورت ساااخت و یااا خریااد
خانه های ویالیی و دو دیبر مختص طبقه یروتمناد و
مرفه نیست و در تمامی ییاه هاای طبقاات اجتمااعی
جامعه نفوذ کرد است .در گاشته افراد متمول بادو،

خانه های ییالضای و باه تعبیاری دو اسات .در فصال
زمستا ،بهدلیل بارش بار و ضطاع را هاای ارتبااطی
تقریبا بدو ،سکنه میشود ولی با شرو فصال بهاار و
تابستا ،باری دیبار زنادگی باه منطقاه باازمیگاردد
(فاضل نیا و همکارا118 :1851 ،؛ ملکشاهی و حسینیا،
188 :1858؛ رمضا،زاد لسبویی وهمکارا.) 29 :1854 ،
بهطوریکه در مستند «اینها ایرا ،اسات» دیادیب در
ارتفاعااات گماال و بااا شاارو فصاال گرمااا بساایاری از

حتی لحظهای فکر جداشد ،از شهر بهدنبال ساخت و
یا خرید ویال در بیرو ،شاهر بارای اضامات گخار هفتاه
خانواد شا ،بودند؛ اخیرا طبقۀ متوس جامعه هب باه
این جرگاه اضاافه و باه تعبیاری سابکزد شاد اناد.
به هرحال تعداد خانه های دو در ایرا ،همسو با روناد
افزایشاای خانااههااای دو در جهااا ،افاازایز ضاباال
مالحظه ای یافته است .هرچند گمار دضیقی در اینباار
وجود ندارد اما مشااهدات انهاا گرفتاه و مالحظاات

روستاییا ،با سختکوشی مزالزدنای ضامن عباور از

تحقیقاتی نشاانبر گساترش تعاداد ویاال در روساتاها
به ویه روستاهای کوهساتانی و خاوش گب وهاوا اسات

1-Gardane
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(فیروزنیااا و همکااارا .)199 :1851 ،در شاارای حاضاار
ویالسازی و خانه های دو خاص شهرهای بزرگی نظیر

درواضع مصاحبههای عمقی به محق کماک مایکناد
بین مصاحبهکنند و مصاحبهشوند باهطاور مساتقیب

تهرا ،البرز ایفها ،مشهد تبریز و شیراز و همچنین
اسااتا،هااای شاامالی نیساات بلکااه در اسااتا،هااای
خوشگبوهوا نظیر اردبیل ضزوین همادا ،لرساتا ،و

تبادل اطالعات شود و از این طری بارروی موضاوعات
ایلی تمرکز کند؛ ضمن اینکه عریههای جدیادی باه
رویز باز شود و درنتیهه دامنۀ تحقی را بسا دهاد

حتاای یاازد و کرمااا ،نیااز بااا گ،روبااهرو هسااتیب

(.)Saunders et al, 2003: 393

(افشار  .)21 :1858باید توجه کرد که خانههای ویالیی
و دو از لحاااظ کیفاای نیااز تغییاار کاارد اساات .از
گنهاییکه این پدید عاالو بار طبقاات مرفاه در باین
طبقات متوس هب عمومیت پیداکرد اسات بناابراین
ساااد تاار شااد و دیباار تهمااالت گاشااته را ناادارد.
بههرحال خانههای دو نسبتبه گاشته تغییر زیاادی
داشتهاند یعنی ابعاد گسترد تاری باه خاود گرفتاه و
بیز از پیز موردتوجه اضشاار مختلاف شاهری اسات
(ضیایی و یالحینس  .) 8 :183بدو ،شک خانههای
ویالیای و دو وارد چرخاۀ بااازار و باهعباارتی کاااییی
شد اند و مشکل تغییار کااربری و سااخت و ساازهای
غیرمهاز در نواحی روستایی وجود دارد .باا ایان هماه
دولت و مسووی ،محلی گردشابری خاناههاای دو را
برای احیای اضتصادی و اجتماعی نواحی روستایی مهب
میدانند.
روش تحقیق
روش تحقیاا در پااهوهز حاضاار از نااو مطالعااۀ
موردی 1و تحلیل داد های کیفای 2اسات .بادو،شاک
میبایست مصاحبههای نیمهساختیافته 8و عمیا  4در
دستور کار ضارار گیارد؛ چراکاه جنباههاایی از پدیادۀ
موضو تحقی را برای محق گشکار میکند کاه خاود
او خودبهخود به فکر گ،ها نمیافتاد
(.)Brannen, 2005: 182

1-Case Study
2-Qualitive Data
3-Semi-Structured
4-In-Depth

منطقۀ مورد مطالعه
مطالعۀ حاضر در تفرجبا های ییالضای پیراماو ،شاهر
سبزوار معرو به منطقۀ طبس یاورت گرفتاه اسات:
شامل روستاهای طبس سنگ سفید رازضند بازضناد و
دیواندر .این روستاها که در دل کو های شامالی شاهر
سبزوار ضرار گرفته اند در زمستا ،ها گب و هوایی سارد
با بارشهای سنبین بر و در تابستا،ها گب و هاوایی
معتدل و مناس

برای تفریح و گاارا ،اوضاات فراغات

دارند .در های سرسابز کاو هاای مرتفاع رودخاناه و
گبشارهای متعدد و بهطاور کال اناوا چشابانادازهای
طبیعی زیبا شایساتبی ایان منطقاه را بارای تبادیل
شد ،به یک ضط مهب گردشبری طبیعی در خراسا،
رضوی به ایبات مایرسااند (طبسای  3 :1854طبشان
وبسایت رسمی روستای طبس) .منطقۀ طابس عاالو بار
ضابلیاتهااای گردشاابری از رونا کشاااورزی بااهویااه
باغداری نیز برخوردار است؛ بهطوریکه از لحاظ تولیاد
محصویت باغی و سردرختی در سطح شهرستا ،رتباه
اول را داراست.
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جدول  :8خصوصیات منطقۀ مورد مطالعه
روستا

جمعیت
ساکنا ،محلی

جمعیت
خانههای دو

تعداد
خانههای دو

تعداد مصاحبهشوندگا،

طبس

42

811

111

ساکنا ،محلی ( )11شورا /دهیار ()4

سنگ سفید

483

1 1

31

ساکنا ،محلی ( ) شورا /دهیار ()8

رازضند

223

9

29

ساکنا ،محلی ( )9شورا /دهیار ()2

دیواندر

211

91

21

ساکنا ،محلی ( )8شورا /دهیار ()1

بازضند

185

181

91

ساکنا ،محلی ( )8شورا /دهیار ()1

مثخا :سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1851فرمانداری شهرستا ،سبزوار دهیاریها و شوراهای اسالمی

شکل  :8منطقۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیب :نبارندگا1859 ،

روش گردآوری اطالعات
1
در مهمو  41مصاحبه از نو حضوری و رودررو
با ساکنا ،محلی (شامل روستاییا ،و مسووی :،شوراها
و دهیارهااا) یااورت گرفاات .مطاااب بااا نظاار باارور 2و
همکاااارا )2112( ،معماااوی انتخااااب  21تاااا 81
مشارکتکنند برای شناسایی مهموعاهای منساهب از
موارد کفایت میکند هما،گونه کاه در ایان پاهوهز
بدا ،عمال شاد شارکتکننادگا ،درجاۀ مناسابی از
اطالعات را به اشاترا گااشاتند 89 .شارکتکنناد
برای رسید ،به اشبا اطالعااتی (و اینکاه پاس از گ،

اطالعات جدید دیبری بهدست نمایگیاد) کاافی باود.
شرکتکنندگا ،از روش نمونهگیری هدفمندمتهانس
(همبن) انتخاب و بهیورت تصاادفی 4ماورد مصااحبه
ضرار گرفتند (انتخاب یکنمونه از موارد مشابه و افرادی
کااه دارای ویهگاایهااای یکسااا ،هسااتند) .موضااو
مصاحبهها درضال ساالهای زیر شکل گرفت:
 -1نظاار خااود را دربااارۀ میاازا ،مشااارکت اجتماااعی
یاحبا ،خانههای دو در جامعاۀ محلای بیاا ،کنیاد؛
 -2به نظر شما شورا و دهیاریهای محال چاه نقشای
در توسعه /عد توسعه خاناههاای دو در ایان منطقاه

1-Face-to-Face
2-Brewer

3-Homogeneous Purpose Sampling
4-Random

8
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داشتهاند و به عبارتی چبونه خانههای دو را مادیریت
میکنند؛  -8نظر خاود را باا گساترش هرچاه بیشاتر
خانه های دو در ایان منطقاه بیاا ،کنیاد؛ و  -4چاه
چشب اندازی از زندگی روستایی بارای شاما خوشاایند
است و گیندۀ توسعۀ روستایی باید چبونه باشد (البتاه
بنابر تعهد اخالضی نامی از شارکتکننادگا ،باه میاا،
8
نخواهد گمد) .متو ،به یورت دستی 1کدگااری( 2بااز
4
و محاوری ) شادند ( ;Ryan & Bernard, 2003: 1
)Jackson ,2001: 199; Stemler, 2001: 137؛ در
ادامااه از طریاا کاادهای تحلیلاای  -ماننااد توسااعۀ
اجتماااعی و اضتصااادی /تصاااویر شاااعرانه /ترجیحااات




سکونتی بهاشاترا گااشاته -باه موضاوعات کلیادی
ارتباط ساکنا ،محلی با مالکا ،خانه های دو رسیدیب.
از رویکرد تحلیلی ریچی 9و همکاارا )2118( ،در ایان
پهوهز استفاد شد .نخست متو ،مرت و بازنویسای
شد؛ سیس متو ،باه دضات ماورد مطالعاه و تهزیاه و
تحلیاال ضاارار گرفاات و مفاااهیب و معااانی مااورد نظاار
استخراج و کدگااری شد؛ در نهایات چاارچوب اولیاۀ
تحقی که نقز یاک راهنماا را ایفاا مایکناد شاکل
گرفت و بهطور نظا مند البویی بارای تحلیال تماامی
متو ،شد.

جدول  : 1نتایج کدگذاری بههمراه مقوالت اصلي و فرعي

مقولهها

مقولۀ کلی

الف) مطالبات توسعهای
همبستبی ساکنا ،محلی
و مالکا ،خانههای دو

ب) ییانت از تصاویر
شاعرانه

مقولۀ فرعی
 -1اضتصادی و معیشتی
 -2رفاهی و عمرانی
 -1چشبانداز کشاورزی و باغی
 -2چشبانداز طبیعی و کوهستانی
 -8فعالیتهای روزمر

ماخا :نبارندگا1859 ،

یافتههای تحقیق
گرچه اغل مطالعات همچنا ،بار ایان باورناد کاه
گیار منفی خانههای دو بیشتر از گیار مزبت گ ،اسات؛
یا گنچه که بیشتر مدنظر ماسات نسابتباه ارتباطاات
ساکنا ،محلی و افاراد تااز وارد شاهری تردیاد وجاود
دارد در پهوهز حاضر جنبههای مزبت و سازندۀ ایان
پدید نمود بیشتری پیدا کرد است.
مطالباتتوسعهای (اقتصادی و اجتماعي) ساکنان محلي

گنچه مشخص است بیشتر مارد محلای خواساتار
رسیدگی به وضعیت نابهسااما ،اضتصاادی باود و باه
نوعی دغدغۀ معیشت و کسا و کاار دارناد .درواضاع
بساایاری از روسااتاهای ایاان منطقااه از باایگباای و
خشکسالی رنج مایبرناد و مساائل معیشاتی و ایهااد

درگمد به مشکل و چالز ایلی روستاها تبادیل شاد
است .چنین وضعیتی موج شد است روساتاییا ،یاا
مهاجرت کنند و بافتهاای روساتایی خاالی از ساکنه
شود و یا مشاغلی دیبار در روساتاها ایهااد شاود کاه
چندا ،درگمدزا نیست .یکی از اهالی معتقد بود که:
«در چند سال اخیر به دلیل کبگبی و خشکسالی و
کسااادی کساا و کااار و کمبااود درگمااد بساایاری از
روستاییا ،بهخصوص جوانا ،روستا را تر و به شاهر
مهاجرت کرد اند؛ درعوض افرادی که مدتها ضبل باه
شهر رفتاه بودناد و در گاشاته سااکن هماین روساتا
بودند دوبار بازگشته و با ساخت خانههای دو مانع از
این شدند که جمعیت کااهز یاباد و خاالی از ساکنه
شود»( .کد :اضتصادی و معیشاتی /مصااحبه  /2خاانب:
1
 4ساله /رازضند).
1-Manually
2-Coding
3-Open Coding
4-Axial Coding
5-Ritchie
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این در حالی است که درگمد حایل از فروش زمین باه
متقاضاایا ،شااهری توانسااته ساارمایهای باارای بخااز
کشاورزی و دامداری فراهب سازد .ضامن اینکاه باازار
ساخت و ساز خاناههاای دو ساب ایهااد اشاتغال و
کس ا درگمااد شااد اساات حتاای برخاای از مالکااا،
خانه های دو با سرمایهگااری و احداخ مهتماع هاای
گاوداری اشاتغالزایای کارد اناد البتاه مارد محلای
معتقدند مسووی ،و دستبا هاای اجرایای بایاد بارای
ایهااد درگمااد و اشاتغال در روسااتاها همات بیشااتری
داشته باشند .درواضع دولت با تاثمین زیرسااخت هاای
یز و اعطای تسهیالت اعتباری میتواناد رونا را باه
کشاورزی و دامداری بازگردانند.
همچنین مرد محلی از نبود امکاناات ساکونتی و
خادماترفااهی و گموزشای در روساتای خاود شاکایت
دارند البته در دو دهۀ اخیر اضدامات ضابلتوجهی بارای
ارتقای کیفیت زندگی روستایی و بهبود زیرساخت های
عمرانی و مسکن و ارائۀ خدمات ناوین یاورت گرفتاه
است که روستاییا ،معتقدند برای اجرای گ ،نیاز است
مدیرا ،و مقامات محلی ضدری مسوولیتپایرتر شاوند.
یکی از اهالی معتقد بود که:
«با وجود کبکاریهاای مساووی ،محلای (شاورا و
دهیار) در امر توسعه و مصر بودجاه .افاراد تااز وارد
شهری در بسیاری از موارد کمکحال ماا باود اناد .در
زمینه های عمرانی و رفاهی گسفالت بر گب و تلفن
حتاای گموزشاای (مدرسااه)»( .کااد :رفاااهی و عمراناای/
مصاحبه /4 :گضا 1 :ساله /طبس).
مرد محلای معتقدناد خاناه هاای دو جااابیت هاای
سااکونتی را در ایاان منطقااه تقویاات کاارد اساات .بااا
گسترش خانه هاای دو و سااخت و ساازهای یاورت
گرفته از یک سو بافت های ضدیمی روستا نوسازی شد
و از سوی دیبار انبیازۀ روساتاییا ،را بارای نوساازی
بافتهای فرساود باای بارد اسات .ضامن اینکاه باا
گسترش خانه های دو دسترسای باه نیازمنادی هاای
اساسی سکونتی ازجمله گب و بار و گااز و بهداشات
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گسااا،تاار شااد اساات .خانااههااای دو روسااتا را
جمعیتپایر کارد و باا جلاوگیری از مهااجرفرساتی
جاذبههای سکونتی را بای بارد اناد .یکای از اهاالی در
اینبار توضیح میدهد:
«خانه های شیک و نوسازی ساخته شد شیروانی های
ضرمزرنگ مانند شاندیز و طرضبه .روساتا مزال گاشاته
شلوغ شاد ؛ ماا دیبار تنهاا نیساتیب»(.کاد :رفااهی و
عمرانی /مصاحبه /1 :خانب42 :ساله/دیواندر).
مسووی ،محلی (شورا و دهیاار) معتقدناد روساتاهای
ییالضی مهاور شهر سبزوار ضابلیت تبدیلشد ،باه یاک
منطقۀ گردشبری بکر را دارند؛ البته ضوانین باید جاری
و از ساخت و ساز در درو ،بافات ضادیمی و واگاااری
غیرضانونی زمین جلوگیری شود از سوی دیبر منطقاه
نیز باید توسعه یابد؛ دنیا تغییار کارد و ماا نیاز بایاد
نبا ما ،را تغییر دهیب .یکی از دهیارها معتقد بود:
«این روستا ییالضی اسات .باهدلیال کوهساتانیباود،
طبیعت زیبایی دارد؛ از طرفای باه شاهر هاب نزدیاک
است؛ بنابراین عالضهمندا ،زیادی برای سرمایهگاااری
دارد ولی مسووی ،سنگاندازی میکنند و مایگویناد
منابع طبیعی از بین میرود و بههب مایخاورد .گرچاه
را هایی است که این معضل حل شود یعنی واگاااری
زمینهاای بالاساتفاد و کاببهار باه افاراد تااز وارد.
بهجای اینکه به مهاجرت معکوس توجه داشته باشاند
مرد را از روستا فراری میدهند .با اینکه فایالهای باا
شهر نداریب را روستای ماا هناوز گسافالت نیسات .از
مهب ترین جاذبه های طبیعی این منطقه ضلۀ سایا کاو
است که گردشبرا ،بهدلیل بدی دسترسی مهبورند از
مسیرهایی دیبری به غیر از این روستا به گنها بروند».
(کد :اضتصادی و معیشتی /مصاحبه /1 :گضا (دهیار)98 :
ساله/رازضند).
مرد محلی عقید داشتند گسترش خانههاای دو
در بیرو ،از محدودۀ مسکونی روستا به واسطۀ ضاوانین
طرحهادی مانع از سااخت و ساازهای جدیاد در درو،
بافتهاای ضادیمی و درنتیهاه نوساازی گ ،مایشاود.
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بهعالو با ساخت و ساز در بیارو ،از بافات روساتایی
زماینهااای باااغی و زراعاای و مراتااع داماای تخریا و
تکااهتکااه خواهااد شااد .در ایاان میااا ،احتمااال دارد
واگااریهاای غیرضاانونی نیاز یاورت گیارد و مساثله
تشدید شود .یکی از اهالی معتقد بود:
«مسووی ،درست عمل نکردند .نباید در هر جاایی
و به هر کسی زمین میفروختند .بورسباازی زماین و
مسکن به را انداختند .ضیمتها بای کشاید .افاراد نیاز
بااه طمااع افتاااد و بااهراحتاای زمااینهااا و خانااههااا را
فروختند»( .کد :چشب انداز کشاورزی و باغی مصاحبه:
گضا 4 :ساله طبس).
اینگونه استنتاج می شود که ساکنا ،محلی گسترش
خانه هاای دو را مزیتای بارای محال مایدانناد اماا
میخواهناد چناین تحاولی کمتارین هزیناه را بارای
تصویر شاعرانۀ روستا داشته باشد.
صیانت مردم محلي از تصویر شاعرانۀ روستای محتل
زندگي خود

هرگا سخن از روستا به میا ،میگید ذهن انساا،
به یکبار متوجه کار تولید و تالش میشود.
درواضع زنادگی روساتایی براسااس تولیاد سااما،
گرفته و اضتصااد گ ،متکای بار کشااورزی و داماداری
است .مرد محلی معتقدند زماین گب دا و طیاور و
همچنین کار و تاالش بخاز تفکیاکناپاایر زنادگی
روستایی است و اگر این عنایر حیاتی را از روستاییا،
ببیرند دیبر چیزی از روستا بااضی نمایماناد .اماروز
بهدلیل استقبال گسترد ای که شهرنشینها از منااط
روستایی دارند سرمایهگاااری هاای یاورت گرفتاه و
امالکی ساخته شد است و هموار اینگوناه اساتدیل
میشود که با تغییر کاربری غیرمهاز برای کشااورزی و
درکل تولید مشکالتی را به باار گورد اناد .درحاالیکاه
یکی از اهالی معتقد بود:
«بسیاری از مالکا ،خانه های دو به روستا گمد اند
تا کارهای اضتصادی کنند و از اینطری منبع درگمدی
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داشته باشند .به همین خاطر مشغول باه کشااورزی و
دامداری شد اند .ضمن اینکاه در کناار کسا و کاار
تفریح و اوضات فراغت خود را هب بهجا میگورند»( .کد:
چشبانداز کشاورزی و باغی مصااحبه 1 :گضاا (شاورا):
 41ساله دیواندر).
همزما ،با رکاود باازار مساکن و زماین در شاهر
بسیاری از افراد به سرمایهگااری در حومه و خرید بااغ
و زمااین زراعاای رو گورد انااد و از ایاان طری ا کس ا
منفعت میکنند .اگر در موج اول گساترش خاناههاای
دو ضیمت زماین و مساکن در روساتا باای رفات و از
محل فروش زمین و مسکن سارمایۀ یز بارای رونا
بخااز کشاااورزی و تولیااد بااهدساات گمااد؛ در ادامااه
انبیااز هااای اضتصااادی مالکااا ،خانااههااای دو نیااز
زمینهساز توساعۀ فعالیاتهاای کشااورزی و دامای در
منطقه شد.
در تعریف روستا همچنین مای تاوا ،گفات روساتا
مکانی است نزدیک به طبیعت بکر و دلنواز زمین های
کشاورزی سرسبز و درختا ،زیبا و متنو و سایبا،های
خنک و گب ها و چشمههاای جااری .مارد محلای در
مصاحبه ها هموار از گب و هوای مطبو و کوهساتانی
و طبیعت و چشباندازهای زیبا و بکر روساتاهای خاود
تعریف کرد اند و به نوعی شکرگزار خداوند هستند که
چنین نعمتی به منطقه عطا کرد است .مارد محلای
اعتقاد دارند طبیعت محل زندگی ما است و زندگی ماا
با طبیعت عهین شد و باید در حف گ ،کوشا باشیب
تا دیبرا ،نیز از گ ،بهر مند شاوند .یکای از اهاالی در
اینبار توضیح میدهد:
«سرسبزی و چشباندازهای زیبا و کوهستانی فریتی
است برای توسعۀ روستایی؛ زیرا با جاذبهای که دارد
افراد زیادی را به اینها میکشاند»( .کد :چشبانداز
طبیعی و کوهستانی مصاحبه 4 :خانب 93 :ساله
سنگ سفید).
برخال بسیاری از اظهار نظرهای یورت گرفته در
مطالعات خانه های دو ساکنا ،محلای باا افاراد تااز

ارزیابی نگرش ساکنان مناطق روستایی نسبت به گسترش ...

وارد شااهری دربااارۀ حفاا و نبهااداری طبیعاات و
چشباندازهای بکر و زیبا هب عقید اند.
درنهایت روساتا بارای ماا همیشاه یاادگور کاار و
کوشز و سارزندگی اسات .جنا و جاوش و تاالش
مرد در زمین کشاورزی و باغها و مراتع همبی نشاا،
از شور و نشاطی است که در مارد زحماتکز روساتا
وجود دارد .همۀ اعضای خانواد روستایی پابهپای هاب
در تولید و اضتصاد خانواد نقز دارند؛ برای مزال زنا،
روستایی در منطقه یابح زود از خاواب بیادار شاد و
مشغول کارهاایی مانناد گمااد کارد ،خاورا مارغ و
جوجهها دا های کوچک جابهجاا کارد ،چهارپایاا،
جاروزد ،گماد کرد ،خمیار پخات ناا ،گبداد ،باه
گوسفندا ،و بر ها تهیۀ غاا و هرکار دیبر کاه وجاود
داشته باشد میشوند .ضمن اینکه دوشاادوش ماردا،
در دامااداری باغااداری و زراع ات تااالش ماایکننااد .از
طرفی رواب یمیمانه و نزدیاک در اجتماا کوچاک
روسااتا اهمیاات زیااادی دارد .ماارد منطقااه در غااب و
شادی یکدیبر شریک هستند ش نشینی و یلۀرحاب
را هموار بهجا میگورند در هنباا ساختیهاا و باروز
مشکالت به یاری هب میشتابند و در عمارا ،و گباادی
روستا مشارکت می کنند .متثسفانه رکاود اضتصاادی و
نبود درگمد و همچنین عد بهر مندی از امکانات اولیۀ
سکونتی باعاث مهااجرت سااکنا ،روساتایی باه ویاه
جوانا ،به شهر شد و به نوعی روستا از جن و جوش
و رون افتاد و بهتدریج خالی از سکنه میشاود .یکای
از اهالی معتقد بود که:
«جمعیت روستا بهواسطۀ خاناه هاای دو افازایز
پیدا کرد است .از این اتفا خوشحالیب .بله یک عاد
مهاجرت کرد اناد .باهجاای گ ،افارادی کاه در شاهر
سکونت دارند به زادگاهشاا ،بازگشاتهاناد .باا سااخت
خانههای ویالیی و دو روساتا را گبااد کردناد .زنادگی
هنااوز هااب ادامااه و جریااا ،دارد»(.کااد :فعالیااتهااای
روزمر مصاحبه :گضا 45 :ساله سنگ سفید).
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گنچه بیز از همه در حین مصاحبه توجه ما را باه
خود جل کارد تثکیاد مارد بار برپاداشاتن مراساب
تعزیهخوانی روضهخوانی و عزاداری عاشورای حساینی
بود؛ زیرا اکزر ضری به اتفا ساکنا ،روستاهای منطقه
از سادات هستند و ارادت خایی به اهلبیت عصمت و
طهارت و به ویه ابا عبداهللالحسین دارند .یکی از اهالی
معتقد بود که:
«با گسترش خانه های دو موافقب .هرچه جمعیات
بیشتر باشد در ما محر مراساب عازاداری باشاکو تار
برگزار می شود»( .کد :فعالیت های روزمر مصاحبه2 :
خانب 9 :ساله بازضند).
ابعاد همبستگي ساکنانمحلي و مالکان خانههای دوم

به زعب فارستاد و رای ( )2118حتی اگر تحقیقاات
پیشین بر این مهب یحه گاارند که گسترش خانههای
دو امکاناتی را برای توسعۀ روستا بهوجود گورد است؛
این به گ ،معنا نیست که سااکنا ،محلای باه واساطۀ
توسعهای کاه اتفاا افتااد از خواساتههاای شااعرانۀ
خودشااا ،یاار نظاار و چشاابپوشاای کننااد .درواضااع
ساکنا ،محلی توسعۀ روساتایی باه واساطۀ گساترش
خانههای دو را به این شرط میپایرناد کاه کمتارین
هزینه را برای تصاویر شاعرانه روستایشا ،داشته باشد.
نبرانی ساکنا ،محلی بیشاتر در منطا نیمبای جاای
میگیرد .بدین شرح که ساکنا ،محلی مخالف سااخت
و ساز در مهاورت زندگی و محل کاار خاود هساتند و
میکوشند مانع از حضور افراد تاز وارد در ایان فضااها
شوند .بدو،شاک سااکنا ،محلای نسابتباه سااخت
ویالها در مسیر گبراهه های منتهی به زمین کشااورزی
و باغی ساکت نمینشاینند .اگار ماانعی در مسایر گب
ضرار ببیرد کشاورزی که بارای مزاال نایبسااعت گب
برای گبیاری باغز دارد گب را از دسات مایدهاد .ناه
میتواند وارد ویالی مرد شود که ماانع را باردارد ناه
میتواند زمینز را گبیاری کند.
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این موضو باعث از بین رفتن باغهایی میشود که
روستاییا ،برای به یمر رساند ،گ،ها در طول ساالیا،
زحمااات فراواناای کشااید انااد .از طرفاای اگاار مالکااا،
خانههای دو -در این بحارا ،بایگبای و خشکساالی-
بیمحابا اضدا به حفر بیرویۀ چا در باغ ویالهای خود
کنند سااکنا ،محلای سااکت نماینشاینند .سااکنا،
محلی در برابر اختالیت و ناهنهاریهاای اجتمااعی و
بروز هرگونه ناامنی به واسطۀ گسترش خاناههاای دو
واکنز نشا ،میدهند البته در روساتاهای سابزوار –
بهدلیال باومی باود ،اغلا مالکاا ،خاناههاای دو -
اختالفات ماکور گ،گونه که باید فریت بروز نیافتهاناد
و محدود هستند؛ زیرا ساخت و ساازهایی کاه یاورت
میگیرند یا در زماین هاای پادری و گباا و اجادادی و
بیشااتر جااایبزین ساااختما،هااای ویاارا ،و ضاادیمی
ماایشااوند؛ بایااد گفاات ساااخت و سااازهایی کااه در
ضسمتهایی از زماینهاای کشااورزی و بااغی یاورت
میگیرند تخری و ضطع درختاا ،را باه همارا نادارد.
ضمن اینکه افراد شهرنشین از نظر فرهنبی با ساکنا،
محلی هماهنگ هستند و به دور از هر ناو مشاکالت
رفتاری و کهرفتاریها بهطور مسالمتگمیز در کنار هاب
زندگی می کنند؛ و به طورکلی حس غریبای نسابت باه
گ ،ها وجود ندارد .گفتنی است افراد غریبهای هاب کاه
اضدا به ساخت و یا خرید خانههای دو کارد اناد یاا
شناخته شد هستند و یا با تثیید و معرفی افراد باومی
در روستا حضور دارند و به نوعی یالحیت گ،ها بارای
ساااکنا ،محلاای محاارز شااد اساات .نبایااد ارتباطااات
اجتماعی ساکنا ،محلای و مالکاا ،خاناههاای دو در
تحقیقات اشتبا تبیین شود؛ درگیریها از گنها شارو
می شود که این ماجرا دست کسانی میافتد که درواضع
بهدنبال سودجویی هساتند و باا باورسباازی زماین و
مسکن و گسترش بیرویه ساخت و ساز شکل ظااهری
روستا را به هب میریزند.
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یکی از اهالی معتقد بود که« :شورای محلی تمایال
به گسترش هرچه بیشتر خانه های دو دارند .از طری
مهوز ساخت و سااز و عاوارض سااینه مناافع زیاادی
متوجه گ،ها میشود .احتمال دارد درست عمل نکنناد
و خرابی به بار گورند»( .کاد :چشاب اناداز کشااورزی و
باغی مصاحبه 5 :گضا :ساله طبس).
به هرحال طی این سال ها خاناه هاای دو رشادی
طبیعی در روستاهای سبزوار داشته و گسترشدهندگا،
این پدید دارای ریشههای عمی اجتماعی و فرهنبای
در محل هستند و سرمایههای کال ،سرگردا ،به باازار
خانههای دو ورود نکرد است .درواضع بازار خانههاای
دو در سبزوار به نوعی بومی بااضی ماناد اسات و باه
مانند سایر نقااط کشاور یعنای اساتا،هاای شامالی و
اطرا کال،شهرهایی نظیر تهرا ،یا ایافها ،و مشاهد
در معاارض ههااو ویالسااازا ،غیربااومی و ناگشاانا بااه
منطقه و انباو ساازی ضارار نبرفتاه اسات .اَهاب ابعااد
همبستبی ساکنا ،محلی و مالکاا ،خاناه هاای دو -
بهتبعیت از گیار مزبتای کاه گساترش ایان پدیاد در
روستاهای پیرامو ،شهر سبزوار داشته -باه شارح زیار
ضابل بیا ،است:
بهبود کیفیت محیط سکونتگاهي
ساکنا ،محلی معتقدند مالکا ،خانههاای دو نقاز و
تثییر بهسزایی در محرومیتزدایی و کمک باه اضتصااد
منطقه داشته اند؛ زیرا اندوخته هاای ماالی و اطالعااتی
گ ،ها کمک ضابلتوجهی به ایهاد سارمایهگاااری هاای
جدید در روستا کارد اسات .از دیاد سااکنا ،محلای
اغل تاز واردا ،افاراد مرفاه و ذینفاوذ هساتند و در
ادارات مختلااف منصاابی دارنااد (رؤسااا و کارکنااانی از
ادارات را و ترابااری بنیاااد مسااکن باار گب گاااز و
مخااابرات)؛ بنااابراین زمینااههااای جاااب تسااهیالت
اضتصادی و امکانات رفااهی و عمرانای را بارای روساتا
فراهب گورد اند .بهعالو ساکنا ،محلای معتقدناد کاه
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گسترش خانههاای دو و ورود افاراد شاهری نقاز و
تثییر بهسزایی در ارتقای فرهنگ ایفا کرد است .یکای
از اهالی معتقد بود که:
«با گسترش خانههای دو موافا هساتب .باهدلیال
اینکه افراد فرهنبی و رؤسای اداری به اینها مایگیناد
فرهنگ عمومی روستا افزایز مییابد .ضاانو،ماداری و
حس مسوولیتپایری تقویت می شود( ».کد :رفااهی و
عمرانی مصاحبه 4 :گضا (شورا) 2 :ساله طبس).
در مهمو روستاییا ،گساترش ایان پدیاد را یاک
ضرورت و حتای پایزنیاازی بارای توساعۀ روساتایی
میدانند.
برگرداندن چهرۀ گذشتۀ روستا
ساکنا ،محلی معتقدند حضاور مالکاا ،خاناههاای
دو باعث شد است تا حیات دوباار باه ایان منطقاه
برگردد .اگر افراد تاز وارد نبودند روستاهای منطقه باا
این همه ضابلیت و زیبایی در گیناد ای ناه چنادا ،دور
خالی از سکنه و یا به خانۀ سالمندا ،تبدیل میشادند
(در سالهای اخیر جمعیت روستاهای پیرامو ،سبزوار
همچااو ،بساایاری از روسااتاهای دیباار کاااهز یافتااه
است) .درواضاع بسایاری از فرزنادا ،و اهاالی ضادیمی
روستا که هباکنو ،در سبزوار و مشهد و تهرا ،کسا
و کااار دارنااد و زناادگی ماایکننااد خوشاابختانه در
سال های اخیر با بازگشت باه زادگاا خاود و سااختن
خانه های ویالیی و دو تحار و پویاایی کاه پاس از
مهاجرت در روستاها کمرنگ شد بود را زناد کردناد.
روستا به روال گاشته با جن و جوش و هیهاانی کاه
بسیاری هنوز با خاطراتز تسکین پیدا میکنند همرا
شد است .یکی از اهالی معتقد بود که:
«با ساخت خانه های ویالیی و دو جمعیات رو باه
افزایز گااشته .چراغ خانه ها به سوساو زد ،افتااد و
درکل چرخ زندگی در روستا به حرکت درگمد است».
(کد :فعالیت های روزمر مصاحبه 8 :خانب 91 :سااله
دیواندر).
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بهگفتۀ سااکنا ،محلای خاناههاای ویالیای و دو
جلوۀ ییالضی خایی به روستاهای منطقه داد اند .دیبر
روستا روبهزوال و ناابودی نیسات .هار ساال گباادتر و
خانههای ویرا،شدۀ گ ،ضد راست کرد و نمای زیبایی
به روستا میبخشند.
زنده نگهداشتن و احیای ارزشها و سنتهای محلي

مالکا ،خانه های دو نقز باهسازایی در حفا و
تقویت ارزشها و سنتهاای ایایل باومی و تعصابات
دینی منطقه ایفا کرد اند .یکی از جاذبههاای روساتای
منطقااه مراسااب تعزیااهخااوانی و عاازاداری ابااا عبااداهلل
الحسین است که از سالیا ،بسیار دور با حضاور اهاالی
ساکن در روستا و سایر شهرستا،ها و همچنین اهاالی
روسااتاهای مهاااور و شااهر ساابزوار بااا نظااب خایاای
همهساله برپا میشود .با حضور گار افاراد شهرنشاین
در ایا عزاداری اتحاد و همدلی در روستا به اوج خاود
میرسد .ساکنا ،محلی تصریح کرد اند که کمک هاای
نقدی مالکا ،خانههای دو به هیواتهاای عازاداری و
مساجد موج شد است تا شاهد شکو هرچه بیشاتر
این مراسب سنتی و مردمی باشیب.
نتیجه
در مقالۀ حاضر در پی پاسر به این ساال بودیب که
اساسا ساکنا ،محلای چبوناه باا ترجیحاات ساکونتی
مالکا ،خانههای دو کنار میگیناد؟ یاا اینکاه مالکاا،
خانه های دو چبونه ساکنا ،محلی را مهاب به گنچاه
که میخواهند میکنند؟ همانطورکه گفته شد ساکنا،
محلی به دنبال توسعۀ روستایی هساتند و باه افازایز
رشد اضتصادی و بهبود سطح زندگی فردی و اجتمااعی
میاندیشند .در مقابل مالکاا ،خاناه هاای دو عالضاۀ
زیادی به حف کیفیت طبیعی و سنتی روستا دارناد و
بهدنبال تحق زندگی اید گلی هستند که در شاهر باه
نوعی نایاب شد است (یاا هماا ،شاعر خااطر انبیاز
«خوشا به حالت ای روستایی چه پا و خر چاه باا
یاافایی .)»...باادیهی اساات -گنچااه کااه در بساایاری از
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تحقیقات مربوط به خانه های دو نیز برجساته شاد -
همزما ،نمی توا ،ترجیحات ساکونتی دوگاناه توساعۀ
روستا و حف روستا را با همدیبر در یکجا جمع کرد
(درگیااری و اخااتال نظاار ساااکنا ،محلاای و مالکااا،
خانه های دو )؛ گرچه مرجعیت و اعتباار ایان دوگاناه
نظااری در بساایاری از مطالعااات بااه ایبااات رسااید و
بهعنوا ،یک البو ضابل تعمیب به ساایر ساکونتبا هاای
روستایی است؛ اما حداضل درباارۀ روساتاهای پیراماو،
شهر سبزوار این نکته ید نمیکند .نتاایج باهدسات
گمد نشا ،میدهاد باا اینکاه توساعۀ روساتا و حفا
روستا دو مقولۀ کامال متناض محسوب میشاوند اماا
در اینبار مطالعاتی در کناار هاب گماد اناد .سااکنا،
محلاای بااه ایاان نتیهااه رسااید انااد کااه یکاای از
پیزشرطهای ایلی بقای حیات اضتصادی و اجتمااعی
سکونتبا های روستایی گسترش خانه هایدو و تعامل
با افراد شهرنشین است؛ یعنی مهااورت باا خاناههاای
دو باعث میشود فریتهای ارزشامندی (اضتصاادی-
مادی و اجتماعی) برای جامعۀ میزبا ،فراهب شود؛ چرا
که معتقد بودند از لحاظ اضتصادی و امکانات رفااهی و
زیربنااایی بااا مشااکالت و کمبودهااای فراواناای مواجااه
هستند .مهاب تار از ایان روزباهروز از تعاداد سااکنا،
روستاهای منطقه به ویه جوانا ،کاسته میشاود و باه
شهر مهاجرت میکنند؛ اگر وضع به همین منوال ادامه
یابد روستا به خانۀ سالمندا ،تبدیل میشاود .اماروز
با احداخ خانههای ویالیی و دو یکبار دیبر مارد باه
زادگاهشا ،بازگشاتند روساتا رونا گرفات و شاور و
نشاط و امید به زندگی در بین روستاییا ،زند شد .در
این ارتباط فارساتاد و رای ( )2118عقیاد دارناد در
کشورهایی که روستاهایشا ،اضتصاد شکنند ای دارند و
با کاهز جمعیت مواجه هساتند انتظاار مایرود کاه
ساکنا ،محلای در ازای باهدسات گورد ،فریاتهاای
اضتصااادی بااا ترجیحااات سااکونتی افااراد شهرنشااین و
پیامدهای گ ،در مهاورت زندگی خود باه ناوعی کناار
بیایند و به اجبار بینظمیها را تحمل کنند .در چناین
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مواردی روستاییا ،به محافظهکاری روی مایگورناد و
چشما ،خود را به روی اختالفات و تفاوتهایی کاه باا
هب دارند میبندناد؛ باه ایان معناا کاه تاا زماانی کاه
مایتواناد از فریاتهاای باهوجاود گماد باهواساطۀ
گسترش خانه های دو استفاد میکند اماا همچناا،
با گ ،مشکل دارناد .فارساتاد ( )2111عقیاد دارد در
جایی که ساکنا ،محلی نسبتبه خانههای دو بادبین
هستند انتظار دارند مالکا ،خانههای دو باه روساتا و
ساااکنا ،محلاای کمااک کننااد باادو ،اینکااه هاایچ
چشبداشت و توضعی از کسای داشاته باشاند .یز باه
ذکر است که درباارۀ روساتاهای سابزوار تاا حادودی
موضو فر دارد؛ همانطورکه گفته شد ساکنا ،محلی
پیز از هر چیز از ایاالت افاراد شهرنشاین اطمیناا،
حایل کرد اند و یقین دارند که تمامی تالش خاود را
برای عمرا ،و گبادانی روستا باه کاار خواهناد گرفات
اینگوناه هاب شاد اسات و مردانای از جانس تباار و
دلسوزی دست به کار شد اند و باا سااخت خاناههاای
دو امید را در دل روستاهای منطقاه زناد کارد اناد.
درعاااوض سااااکنا ،محلااای در ضااادردانی از افاااراد
شهرنشین محی امن و گرامای را بارای تفاریح گ،هاا
مهیا کرد اند .عالو بر اینکه در نبود مالکاا ،خاناۀ دو
از اموال گ،ها حراست مای کنناد طبیعاتکوهساتا،
دشتهای وسیع و سرسبز کوچاهبااغهاا ضنااتهاا و
چشمهها را برای استفاد به اشترا گااشتهاند .گنچاه
که نظر ما را بیشتر به خود جل کرد ساکنا ،محلای
مصرانه خواستار به اشترا گااشتن اعتقادات مااهبی
و باورهای دینی خود باا افاراد شهرنشاین هساتند تاا
ظرفیت و جاذبههای طبیعی .گ،هاا معتقاد بودناد کاه
عزاداری عاشورای حسینی و مراساب تعزیاهخاوانی در
ایا ما محر بدو ،حضور مالکا ،خانه های دو شاور
و هیها ،خاص خود را پیدا نخواهد کرد .مطاب با نظر
ییتناار و لسااینیچ )2118( 1درحااالیکااه در رواباا
متقابل هر یک طرفین میبایسات ذینفاع باشاند و از

1-Leitner and Lessenich
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تعامل بهوجود گمد سود ببرند اما همبستبی مبحزای
از کمک به هبنو و یاکطرفاه و بالعاوض اسات؛ باه
کسی که توا ،کمک به دیبری را ندارد .با ایان هماه
نتایج تحقی نشا ،میدهد که سااکنا ،محلای تعهاد
اخالضی خود را نسبتبه حداکزرساازی مطلوبیاتهاای
محی روستایی درجهت بهر برداری مالکا ،خاناههاای
دو ب اهجااا گورد انااد .در پااهوهز حاضاار همکاااری و
تشریک مساعی ساکنا ،محلی و مالکا ،خانههاای دو
نمود بیشتری پیدا کرد است تا تعارض و تضاد مناافع
بین این دو (معدود مطالعاتی که به این نتیهاه دسات
یافتاااهاناااد :رای ()2111؛ فارساااتاد و رای (.))2118
درواضع سااکنا ،محلای و مالکاا ،خاناه هاای دو در
روستاهای سبزوار محتوای نیمبی خود را باه اشاترا
گااشته اند و ترجیحات سکونتیشاا(،توساعه و حفا
روستا) به موازات یکدیبر ضرار گرفته و وابسته باه هاب
اساات :یعناای تااالش باارای بهبااود کیفیاات محاای
سااکونتباهی برگردانااد ،چهاارۀ گاشااتۀ روسااتا و
زند نبهداشتن و احیای ارزشها و سانتهاای محلای.
باید گفت نحاوۀ تملاک اراضای و ساختگیاریهاای
یورتگرفته در یدور مهوز (به بهانۀ حف بافت ضدیب
روستا) باعث میشود خانههای دو تاا حاد ممکان از
بافت روستا فایله ببیرند؛ بهطوریکه سااکنا ،محلای
به نحو مایری از امتیازات همهاواری و همساایبی باا
خانه های دو و کمک های مالکا ،بهر نخواهناد بارد.
با توجه به اینکه بازار خانههای دو در سبزوار به نوعی
بومی است دلیلی ندارد که نبرا ،گسترش این پدیاد
در بافات روساتا شاامل خریاد و بازساازی خاناههااای
ضدیمی یا خرید زمین و ساخت خانههای نو باشایب .در
گخر پیشنهاد میشود که:
 .1با وجود ت ویالسازی و گسترش بیرویۀ خانههاای
دو در مناط ییالضی و گردشبری کشور و تخریا و
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دستاندازی به طبیعات و تغییار سااختار اضتصاادی و
فرهنباای روسااتا هنااوز هااب در برخاای از مناااط
ظرفیتهای یز برای گسترش خانههای دو بادو ،از
بین رفتن اکوسیستب طبیعی وجود دارد؛ در شاهرهای
میانی و کوچک از گنهاکه جامعه بسیار همبان اسات
شاهد شکا های عمی فرهنبی و اجتماعی و طبقاتی
که در بسیاری روستاها به واسطۀ گسترش خاناه هاای
دو وجود دارد نخواهیب بود .ضمن اینکاه بساترهای
تاریخی فرهنبی اجتماعی و مااهبی مناسابی بارای
اتحاد و همبستبی ساکنا ،محلی و مالکا ،خاناه هاای
دو مهیا است که از بروز هرگونه تضاد و اخاتال نظار
جلاوگیری مایکنااد .از ایانرو شناسااایی جنباههااای
متمااایز جغرافیااایی و فضااایی و فرهنباای و اجتماااعی
گسترش خانههای ویالیی و دو در سیاستگااریهای
توسعهای ضروری است.
 .2برخال بسیاری از حساسیتها و سختگیریهای
ضانونی و فضایی یورتگرفته در ساخت و ساز ویال و
خانههای دو ؛ مهب است از هرگونه بیا ،دیدگاهی که
ممکن است گسترش این پدید بهعنوا ،یک تهدید
تلقی شود خودداری شود هنوز هب گسترش خانههای
دو میتواند در دستور کار گیندۀ توسعه روستایی ضرار
گیرد .در جایی که خصوییات بازار خانههای دو
بومی و محلی است نبرانی مسووی ،محلی نسبتبه
تبعات و پیامدهای منفی زیستمحیطی طبیعی و
فرهنبی بیمورد است .از طرفی مسووی ،محلی به
چه دلیل به کسانی که تمایل دارند در منطقۀ خود
خانههای دو و بهخصوص زمینهای موجود در
بافتهای روستایی داشته باشند اجازۀ ساخت و ساز
نمیدهند .این اضدا عرضۀ زمین و ویالهای فاضد
اسناد معتبر در خارج از بافت روستا و درنتیهه تخری
زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی را تشدید میکند.
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Introduction
In the present article, we seek to answer the question of how local residents are essentially resettled
with residential property preferences of second homeowners? And how do second-house
homeowners make locals accountable for what they want? As stated, local residents are looking for
rural development and are thinking of increasing economic growth and improving the level of
individual and social life. In contrast, the owners of the second homes have a great interest in
preserving the natural and traditional quality of the countryside and are pursuing the ideal of living in
the city, somewhat scarce. Obviously, what is also highlighted in many studies of 5secondary homes
-can not simultaneously combine dwelling preferences for rural development and village preservation
(the disagreement between local residents and the owners of second homes) . Although the authority
and credibility of this dual theorem has been proven in many studies and can be generalized to other
rural settlements, it does not apply to villages around Sabzevar, at least. In fact, the ownership and
use of second homes in this case can not be attributed to the dual cuts of a city / village or city /
suburb. Because the owners of the second homes often have local roots and are from the villagers
who migrated to the city and linked with their hometowns and relatives, they have been making or
buying second homes in their area.
Methods and Material
The method of this study is qualitative and its purpose is applied. Data collection has been extracted
from semi-structured and in-depth interviews from 40 local residents. The participants were selected
through homogeneous purposeful sampling and interviewed randomly (selecting a sample of similar
cases and those with the same characteristics). The topics of the interviews were formed in the form
of the following questions: 1) Express your opinion on the level of social participation of the owners
of the second homes in the local community; 2) What role do you think the council and the local
departments have in the development / development of second homes In this area how they handle
second homes; (3) express your opinion on the expansion of second homes in this area; and (4) what
kind of rural landscape is pleasant to you, and What should be the future of rural development (of
course, for moral obligatiions , the participants will not be named) The texts were manually coded.
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The results show that while village development and village conservation are two completely
conflicting categories, studies have been combined. Local residents have committed their moral
commitment to maximizing the utility of the rural environment to exploit the owners of second
homes. local residents and second homes owners in Sabzevar have shared their content and
preferences of their Nimbyism (development and protection of the rural) parallel to each other and
are interdependent: an attempt to improve the quality of the residential environment, return the past
faces of the village and the survival and revival of local values and traditions.
Local residents have concluded that one of the prerequisites for the survival of the economic and
social life of rural settlements is the expansion of second homes and the interaction with urban
people; the proximity to second homes makes valuable opportunities (economic, material, and
Social) for the host community. Because they believed that there were many problems and
deficiencies in terms of economics and infrastructure. More importantly, the number of inhabitants of
the villages in the region, especially the youth, is decreasing daily and migrating to the city; if the
situation continues, the village becomes a nursing home. Today, with the construction of villa
houses, and second homes, once again, people returned to their native land, the village flourished,
and the vitality and life expectancy survived among the villagers.
Conclusion
Forstad and Ray (2013). Argue that in countries where their villages have fragile economies and face
declining populations, It is expected that local residents in some way will be caught up in the face of
gaining economic opportunities with the residents' preferences and the consequences of their lives,
and will endure irregularities. They come up with some kind of compulsion and will endure
irregularities. In such cases, the villagers are turning to conservatism and their eyes are closed to the
differences and differences that they have in common; in that sense, as long as they can, the
opportunities created by the expansion of the second home But still have problems with it. Forrestad
(2011) argues that where local residents are pessimistic about second homes, they expect the owners
of the second homes to help the village and local residents without having any eyes and hopes of
someone. It should be noted that in the case of Sabzevar villages it is somewhat different, as it was
said that local residents first of all have ensured the authenticity of urban residents and are sure that
all their efforts will be made for the development and prosperity of the village, This has been the
case, and men of descent and compassion have been working, and by building second homes have
revived hope in the heart of the villages of the region. Instead, the local residents have provided a
safe and relaxed environment recreation of the people of the city. Although there are heavy invasion
against second homes, some areas still have the capacity to expand second homes without challenges
and free of any damage. Therefore, identifying the distinct geographic, cultural and social aspects of
the development of second homes in developmental policies is essential.
Keywords: Local residents, Rural perspectives, Interests, Second homes tourism, Sabzevar.
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