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اباذر اشتری مهرجردی
عضو هیئتعلمی و استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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استادیار گروه مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور ،نور ،ایران
تاریخ دریافت8931/6/4 :

تاریخ پذیرش8931/3/81:

چکیده
امروزه شهرهای بزرگ در نتیجه مهاجرت در دهههای گذشته دارای مشکالت زیادی هستند .در مقابل ،برخی گروهها جهت دوری
از مشکالت شهری به دنبال فضایی برای گذران اوقات فراغتت خت د و ختان اده هستتند .ایت حرترم منتته بته شتکلگیتری مت
مهاجرت دیگری در خار از قلمرو شهرها و با ایجاد خانههای دوم در روستاهای خ ش آب و ه ای نزدیک شتهرهای بتزرگ در
قالب مهاجرت معک س روستایی از جمله ارام شده است .در ایت ماالعته از نیریتات مهتاجرت معکت س و ستبک زنتدگی بهتره
برده ایم .در ای ماالعه از قالب روشی آمیخته بهره برده و روش کیفی اساس کتار و روش کمتی در کنتار آن استتفاده شتده استت
ضمنا از روش حرلیل حماحیک نیز بهره بردهایم .جامعه آماری ،بخش مرکزی شهرستان فراهان شامل  23روستا که با حمام شماری بته
روش حرکیبی ارزیابی شدند .نتایه ماالعه حاکی از آن است که م

مهاجرت معک س فصلی یا م قت بیشتر در روستتاهای فتارس

زبان گسترش یافته .مهاجری ساک قم و ارام(کمتر از 05درصد) حعایالت آخر هفته و مناسبتها در حالیکه ساکنان حهران(بیش از
 05درصد) حنها در مناسبتها مراجعه میکنند .حقریبا حمامی مهتاجری یتی  8حتا  32ستال یتیش ایجتاد شتدهانتد .یایگتاه اقتصتادی-
اجتماعی اغلب آنها مت سط و باال ب ده ،حدود دو س م بیش از  05سال س دارند 05 ،درصد دارای لیسانس و کمتتر ب دنتد ،ضتمنا
حدود  35درصد مالکان زن ب دند .حمامی آنها با ساکنی روستاها نسبت فامیلی داشتند ،در برختی روستتاها ایجتاد خانتههتای دوم و
مهاجرت معک س باعث بروز اختالف میان ساکنی شده و در برخی ،اثرات اجتماعی-فرهنگی مثبتی چ ن ایجاد احراد و همتدلی و
جلب مشارکت آنان در اقدامات روستا داشته است .حمهای استخرا شده شامل دستیابی به ارزشها و نیازهای فرامادی ،بازگشت به
ه یت ،نمایش یا اثبات منزلت باال ،احساس یا ابراز حمایز ،مصرف بر مبنای مد و ذائقه همه چیز یسند ب ده است.

واژگان کلیدی" :خانه دوم"؛" سبک زندگی"؛" مهاجرت فصلی معکوس"؛" روش تماتیک"

( -8نویسنده مسئول) h.ebrahim@lihu.usb.ac.ir
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مقدمه
امروزه شهرهای بزرگ که در نتیجه مهاجرت روستایی دارای مشکالتی چون ترراک جمعیرت ،افرزای
مصرفی ،مسکن و کالَ هزینههای زندگی ،آلودگیهای هوا و صدا (مجموعا زیست محیطی) ،افزای
و وجود فضاهای استرس و اضطراب زا ،کاه

ییمرت مرواد
فشارهای روانری

سطح ارزشها و سنتها ،آسیبهای اجتماعی و فرهنگری و از ایرن

یبیل شدهاند( ،به یول چنی" 8شهرنشینی میل به هر آنچه را که خود ندارد ،در ساکنان

خلق میکند" ،میل به گریرز

از شلوغی ،مقاومت در برابر نظ شهر ،مستقل شدن خانهها و خانوادهها ،پایین آمدن سرن بازنشسرتگی ،مقاومرت در
برابر گمنامی و در عین حال تحت کنترل بودن) در کنار عواملی چون افزای

درآمد گروهی بره دلیرل ایتصراد رانتری

(متعایبا ایجاد یشری جدید) ،وجود فراغت و ویت کافی(به دلیل خدماتی شدن و ماشینی و صنعتی شردن مشراغل و
امکان کنترل فعالیتها از دور) ،افزای

سطح رفاه و استانداردهای زندگی ،سهولت تحرک و جابجایی به دلیل بهبرود

حمل و نقل عمومی و خصوصی ،اتصال نواحی روستایی  -شهری به شبکههای ارتباطی منطقهای ،عالیه بره گریرز از
شهرنشینی ،عالیه به بازگشت به طبیعت و دوری از محیط پر سر و صدای شهری و آلوده آن ،سرمایه گذاری و پر
انداز شخصی ،پائین بودن هزینه زندگی و گذران اویات فراغت در مناطق روستایی ،دستیابی به رفاه ذهنری و آرامر
و آسای

روانی ،ارائه تسهیالت از طرف دولت برای نوسازی بافتهای روستایی و وجود خانهها و زمینهرای اریری

باعث شده گروهی از خانوادهها به دنبال فضایی برای گذران اویات فراغت خود و خانواده باشند کره از مشرکالت و
مسائل ذکر شده به دور بوده و با ارزشها و هنجارهای والدین خانواده همسان و نزدیکتر باشد .این تحرک جمعیتری
و جغرافیایی منتج به مهاجرت معکوس روستایی با ایجاد خانههای دوم در روسرتاهای خروش آب و هروای نزدیر
شهرهای بزرگ از جمله شهرستان فراهان در استان مرکزی شده است.
طی مطالعات و بررسیهای اولیه و بازدید از منطقه مورد مطالعه (روستاهای شهرستان فراهان) متوجه ازدیراد و رشرد
خانه های دوم طی چند سال اخیر (بی

از  81سال گذشته) بوده و همیشه این سوال در ذهن محقق بوده کره چررا و

بنا بر چه انگیزه ای ،گروهی از افراد که تقریباً از ده مهاجرت کرده و با روستا یطع رابطه کردند یا روستاهایی که کمتر
از  01خانوار ساکن دارد ،افرادی دست به مهاجرت معکوس و ساخت و ساز خانههای بزرگ و زیبا میزنند؟ چگونه
است که با و جود فقر ،بیکاری رو به تزاید ،فشار ایتصادی بر خانوارهرا و یالرب جامعره براز هر گروهری ایردام بره
مهاجرت معکوس و ساخت خانههایی میکنند که کمتر از ی

چهارم سال از آنها اسرتااده مریشرود؟ چره عوامرل و

انگیزههایی باعث تصمی به مهاجرت معکوس و ساخت یا خرید خانههای دوم در مناطق روستایی که خیلری توجیره
و برگشت ایتصادی ندارد ،میشود؟ بر همین اسراس مهمتررین هردف ایرن تحقیرق بررسری علرل ،چرایری ،د،یرل،
انگیزههای روند مهاجرت معکوس و ایجاد و انواع خانههای دوم ،سرنخبنردی و همننرین بررسری کرارکرد و ایررات
اجتماعی -فرهنگی این پدیده در منطقه است.
در باب ضرورت این مطالعه باید گات مطالعات ناچیزی در خصوص مهاجرت معکوس صورت گرفتره و از طرفری
بیشترین مطالعات صورت گرفته (در میان مطالعات محدود صورت گرفته) در خصوص خانههای دوم در بخ هرای

Chaney
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مهاجرت معکوس روستایي با979 ...

کالبدی ،زیست محیطی و گردشگری بوده و اغلب در حوزه استانهای شمالی و اطراف شهر تهران بوده است .با این
همه هنوز جنبه های اجتماعی و فرهنگی آن به طور وایع بینانه و بسندهای واکاوی نشده است .همننین رونرد رو بره
رشد مطالعات و تحقیقات در این موضوع با توجه به حروزههرای مختلرج جغرافیرا -گردشرگری -ایتصراد  -علروم
اجتماعی  -حقوق و روند فزاینده ایجاد این خانهها که جای خالی عوامل و مولاههای اجتماعی و فرهنگی و در یر
کالم تحلیل یا بررسی جامعه شناختی را کامال مشهود میسازد ضرمنا طری بررسریهرای اولیره ،در خرار از کشرور
مطالعات در خصوص مهاجرا معکوس بیشتر در خصوص مهاجرین سایر کشورها بوده و موضوع شهری و روسرتایی
مسئله نبوده ،ضمنا تحقیقات و کتابهای فراوانی در خصوص جایابی ،مسایل ایتصرادی ،وضرعیت مالکیرت (بحرث
حقویی) و ایرات ایجاد خانههای دوم بر منطقه بخصوص ایرات زیست محیطری انجرام شرده اسرت (بره دلیرل عردم
اهمیت مسایل اجتماعی و فرهنگی در این حوزه کمتر کار شده).
متأ ساانه آمار دییقی از میزان گستردگی این پدیده در کل کشور موجود نیست اما وجود اطالعات ،آمار ،تحقیقرات ،و
بالگ نوشته هایی از سرتاسر کشور شامل تبریز ،اغلب شهرهای منطقه ساحلی دریای خزر ،مشهد ،یرزد ،اراک ،شریراز
و ...موید این ادعاست .ضمنا گسترش خانههای دوم و حضور مالکان غیر بومی در روستاها ،بالطبع ایرات چش گیرری
بر جوامع روستایی خواهد گذاشت که ضرورت بررسی این پدیده و پیامدهای آن دوچندان است.
در هر حال پدیده جدید و رو به رشد مهاجرت معکوس در یالب خانههای دوم عالوه بر مردم عادی به تازگی مرورد
توجه دولت نیز یرار گرفته چرا که این نوع مهاجرت و ساخت خانههای ویالیی و آپارتمانی در محیطهای روستایی،
ساخت و ریخت روستاها را تغییر داده ،باعث تغییر کاربری باغات و زمینهای کشاورزی ،تعرض و تجاوز به حرری
رودخانهها ،تغییر چش انداز روستایی ،افزای
جمعیتی بر روستا ،کاه

مقاومرت هرای اجتمراعی در برابرر ورود افرراد جدیرد ،افرزای

فشرار

یا تغییر ارزشهای سنتی روستا و ارائه ایدهها و ارزشهرا و سرب هرای جدیرد رفتراری و

زندگی شده ،و به نظر میرسد بر کارکرد آن نیز تأییرگذار خواهد بود .از طرف دیگر میتواند باعث با،رفتن ارزش و
ایتصادی شدن زمینهای روستایی ،نوسازی و بازسازی منازل روستایی ،بازسازی جادههرای روسرتایی ،متنروعسرازی
ایتصاد روستایی ،روا ساخت و سازهای مهندسی در روستا ،ایجاد شغل و آمدن تسرهیالت مختلرج بره روسرتاها و
نهایتا توسعه ایتصادی روستاها نیز شود.
در تحقیق حاضر ،در معنای کلی ،از روش اکتشافی و توصیای و در سطح تاسیری بهره بردهای  8و نهایترا از روش ترکیبری
"کمی و کیای" جهت جمع آوری اطالعات استااده شده است .به طروری کره بررای هرر بخر
بهترین روش بهره بردهای  .در این تحقیق ما با سه بخ

از اهرداف تحقیرق از

روبرو هستی  .ابتردا بررسری سراختاری پدیرده خانره دوم و

سنخشناسی آن بر اساس ویژگیهای افراد و خانهها از روش اسنادی و پیمای

و ابرزار پرسشرنامه اسرتااده شرده ،در

مرحله دوم به بررسی انگیزههای مهاجرین و خرید یا ساخت خانههای دوم از ابزار پرسشنامه استااده شده و نهایتا به
بررسی پیامدهای اجتماعی فرهنگی آن در جامعه روستایی با روش مصاحبه و بحث گروهی 0بهره برردهایر  .جامعره

 -8با توجه به اکتشافی بودن موضوع و محتوای این مطالعه ،مدل ما تاسیری -کیای و فاید فرضیه هستی .
Focus group
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آماری این تحقیق شامل کلیه روستاهای بخ

مرکزی شهرستان فراهان به تعداد  90روستا و در ایرن میران دو گرروه

ذیل مورد بررسی یرار میگیرد:
گروه اول شامل مهاجرین در یالب مالکین خانههای دوم است که برابر با  001نار است که بر اساس جدول مورگران
 841نار به نسبت جمعیت و تعداد خانههای دوم هر روستا مورد ارزیابی یرارگرفت.
گروه دوم شامل گسترهای از اعضای شورای اسالمی روستا ،دهیارها ،مطلعین و ریر
است .که از هر روستا حدایل ی

سرایدان ،صراحبان کرار و پیشره

پرسشنامه به صورت گروهی در یالب بحث گروهی تکمیل شده اسرت .ضرمنا بررای

فه موارد مذکور و معانی کنشهای افراد به مشاهده خانهها و کارکرد و تاییرات آن نیز پرداختهای .

شكل  -3-1نقشه شهرستان فراهان
Source: Farahan County Governorate:2016

فراهان پی

از این بعنوان محدوده و منطقهای از استان مرکزی تلقی میشد که در یسمت شمال و شمال شرق اسرتان

یرار گرفته و محدوده فارس زبانی شامل شهرستانهای تارش ،آشتیان و بخشری از شرهر اراک مریشرد ،امرا در سرال
 8913در تقسیمات کشوری شهرستانی با نام فراهان با دو بخ
فرمهین و فش

مرکزی ،خنجین و شامل  879روسرتا تشرکیل شرد.

بخ

مرکزی خود به دو بخ

بخ

مرکزی شهرستان فراهان به تعداد  90روستا با مجموع  0311خانوار و  1399نار 8جمعیت است.

 -8بر اساس سرشماری ناوس و مسکن سال 8931

تقسی شده که جامعه مورد مطالعه ما شرامل روسرتاهای فررمهین از

مهاجرت معکوس روستایي با973 ...

چارچوب تئوریک تحقیق
خانههای دوم 8به عنوان موضوع و پدیدهای نوظهور که از حدود نی یرن از پیدای

دوباره و گسترش آن مریگرذرد

نظیر سایر پدیده های دوران معاصر ،پینیده و چند وجهی هستند و میتوانند ایرات مثبت و منای مختلرج ایتصرادی،
اجتماعی-فرهنگی ،سیاسی ،زیست محیطی ،جغرافیایی بر جامعه روستایی داشته باشند .به همین دلیرل از جنبرههرای
مختلج میتوان آنها را بررسی و تبیین نمود .سوای از این موضوع که پدیرده خانرههرای دوم را مریتروان از درینره
حوزهها و رشتههایی چون جغرافیا ،گردشگری ،ایتصاد ،حقوق و ....بررسی کرد ،در حوزه علروم اجتمراعی موضروع
متااوت بوده و میتوان عمیقتر و با دیدگاه ها و نظریات مختلای آن را مورد ارزیرابی و بررسری یررار داد .در همرین
خصوص طی بررسیهای اولیه یالبها و نظریههایی که به نحوی با ظهور و گسترش خانههرای دوم و پیامردهای آن
در حوزه جامعهشناسی خاصه جامعه شناسی روستایی مرتبط بود مورد ارزیابی یرار گرفت .در ایرن میران دو دیردگاه
مهاجرت معکوس (با توجه به شرایط و وضعیت شهرها که در حال حاضر بخشی از آن به دلیل مهراجرتهرای بری-
رویه اتااق افتاده و از طرف دیگر امکانات و شرایطی که مهاجرین میتوانند به روستاها و مناطق یبلی خود بازگردند،
همه و همه میتواند پدیده خانههای دوم را در یالب مو جدید مهاجرتها با ویژگیهای خاص آن از جمله فصرلی
و مویتی بودن ،معکوس بودن و دخیل بودن عواملی غیر از ایتصرادی بررسری نمایرد) و دوم دیردگاه سرب
(اینکه چه سب

زنردگی

زندگی باعث شده افراد دست به مهاجرت معکوس زده و به ایجاد و سراخت خانرههرای دوم روی

آورد یا اینکه احتما ،روا این پدیده بنا بر ایجاد سب

زندگی جدیدی بوده است) مورد بررسی یرار گرفت.

الف:دیدگاههای حوزه مهاجرت
در این پژوه

از این باب به موضوع مهاجرت و مهاجرت معکوس پرداختهای که پدیده نوظهور خانره دوم و نروع

بهرهگیری مویت از آن در یالب مهاجرتهای فصلی و مویت با صات معکوس آن است .در خصروص دیردگاههرای
مهاجرت معکوس باید به این نکته توجه داشت که ادبیات خاصی در داخل کشرور تولیرد نشرده  -چررا کره پدیرده
نوظهوری است و بیشتر فصلی است تا دائمی -در یانی ادبیات خارجی موجود در خصروص مهراجرت معکروس در
اروپا و امریکا و کانادا نیز مربوط به مهاجرین از کشورهای اغلب مسرتعمره آنهرا بروده و تناسربی برا تحقیرق حاضرر
نداشته است.
گرچه ظاهرا نظریات و دیدگاههای مهاجرت ربطی به موضوع تحقیق حاضر نردارد امرا از ایرن براب کره زمینرههرا و
ریشه های این پدیده نوظهور در مهاجرتهای اولیه روستا  -شهری است و اینکه عالوه بر مسایل و متغیرهای شهری
و شهرنشینی که باعت بروز این پدیده است ،برخی از ویژگیهای روستاها نیز دخیل میباشد ،برخی از دیدگاهها کره

 -8خانة دوم از دو لغت  Homeو  Secondتشکیل شده است ) .(Crawley, 2000در مجموع میتوان گات خانههای دوم دارای چند ویژگی هستند و به عبارتی
با این ویژگیها یابل تعریج هستند :می تواند در داخل یا خار از محدوده شهری باشند اما اینجا مراد ما آنهایی است که در محدوده روستایی یرار دارند ،برای گذران
اویات فراغت از آنها استااده میشود ،دارای مناسکی و مناستی و در مجموع اجتماعی  -فرهنگی دارد ،بین سه تا پنج ماه در طول سال از آنها استااده میشود ،معمو،
کوچکتر از خانه های اول افراد است با امکاناتی محدودتر ،گروهی برای انجام کارهایی که در شهرها منع یانونی و عرفی دارد از آن بهره میگیرند ،اهداف ایتصادی و
سرمایه گذاری در آخرین رده اولویت مالکان آنهاست(مولج).
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تا حدودی با موضوع تحقیق مرتبط بودند از جمله نظریههای شبکه ،ام لو ،بایرلی ،روستا  -شهر ،جبرری مهراجرت و
جاذبه  -دافعه مورد ارزیابی و بررسی یرار گرفته است.
در نظریة شبکهها ،نق

ارتباطات و حمل و نقل میتواند مهاجرت بالقوه را به مهاجرت بالاعل تبدیل کند چرون هر

اطالعات ،زم را از نقاط مختلج به دست میآورند و همننین با توجه به گسترش حمل و نقل بسیاری از هزینههای
مهاجرت کاه

می یابد در یالب این نظریه ،شبکه یکی از عواملی است که مهاجرت برالقوه را بره مهراجرت بالاعرل

تبدیل میکند و موجب شده مردم دربارۀ فرصتهای خار از منطقه خود اطالعات به دست آورده ،یاد بگیرنرد و از
آن آموزش ببینند .عناصر مه شبکه عبارتند از رسانه ها ،همکاران ،دوستان ،اعضای خانواده که اطالعات ،زم و مورد
اطمینان دربارۀ شغل و فرصتهای دیگر از جمله خانه های دوم در مناطق روستایی را به مهاجرین برالقوه مریدهنرد.
شبکه مهاجرت معمو ً،به وسیله دو پدیدۀ عمده انقالب ارتباطات و حمل و نقل تقویت میشود.
ام .لو معتقد به انگیزههای رفتاری (یضاوتهای ارزشی فرد از محل زندگی شهری و زندگی روستایی در یالب خانره
دوم) و هنجاری (رفتار فرد تابعی از انتظارها ،گرای های فکری و هنجارهای ذهنی) بررای مهراجرت اسرت .وی در
کار خود به نق

نسبی رضایت افراد از محل سکونت خود میپردازد و تصریح میکند که مهاجرت و مکران گزینری

مجدد ،عملی هدفمند و عقالیی است که به صورت خودانگیخته در جهرت اصرالی یرا حارف کیایرت زنردگی فررد
صورت میپذیرد به عبارت دیگر متقاضیان خانه های دوم در ادامه رفاه عینی (مادی شهری) به دنبال رفاه ذهنی (غیرر
مادی روستایی) هستند.
بایرلی که بیشتر نظریهای ایتصادی درخصوص مهاجرت دارد ،وی معتقد است متغیرهای زیادی در روستاها و شهرها
بر تصمی مهاجرت ایر میگذارد .ضمنا عامل مه در تصمی گیری به مهاجرت ،میزان دریافت یابل انتظار یا در وایرع
تااضل هزینهها و دریافتیهای ناشی از مهاجرت است .هزینههای مهراجرت (شرامل هزینره فرصرت از دسرت رفتره،
هزینه زندگی ،هزینه سار و )...و دریافتی مورد انتظار مهاجر عالوه بر اختالف درآمد روستایی و شرهری ،آسرای
آرام

و

زندگی در کنار طبیعت روستایی دارد .در خصروص مهراجرت معکروس و ایجراد خانرههرای دوم در منراطق

روستایی ه میتوان این نظریه را تبیین نمود به طوری که در خصوص هزینه هرا بایرد گارت کره تمرامی یرا اغلرب
هزینه های زندگی ،مصرفی و زیرساختی در روستاها تا نصج شهری است و درخصروص درآمردها ،اگرر چره افرراد
درآمد مستقی ندارند اما همین که مالیات و عوارض شهری پرداخت نمیکنند و هزینههای جاری اعر از آب ،بررق،
گاز و ...پایینتر است ،به نحوی صرفه جویی هزینه شده و درآمد غیر مستقی به حساب میآید البته در کنار آسرای
و آرام

زندگی در طبیعت روستایی.

در یالب راهبردروستا-شهر ،روستا به شهر آورده میشود و شهر نیز به روستا برده میشرود و ایرن تبرادل عرالوه برر
پویایی شهر و روستا ،باعث میشود افراد شهرنشین در کنار سایر عوامل و انگیزههرای بهررهگیرری از محریط روسرتا،
زندگی راحت شهری را تجربه کنند .به عبارت دیگر زندگی راحت و پر از انواع امکانات شهری در کنار محریط آرام
و دلنشین و نزدی

به طبیعت روستایی.

در نظریه جبری مهاجرت ،این حرکت به عنوان پاسخی به محیط ایتصادی ،اجتماعی تلقری مریکننرد .اگرر چره ایرن
نظریه به نظریه جذب و دفع شبیه است اما در نظریه جبری تأکید بر دفع است به عالوه فشارهای اجتماعی ،فرهنگری
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و احساسی مثل مسائل خانوادگی ،سست شدن بنیان خرانوادگی ،کراه

سرطح ارزشهرا و سرنتهرا ،آسریبهرای

اجتماعی و فرهنگی و مسایلی از این دست به عنوان عوامل دافعة مهاجرت (در اینجا شهر به روستا) به شمار میآیرد
و به این ماهوم مهاجرت ی

تحرک مأیوسانه میشود که واکن

به عدم رضایت و ناراحتی از مبدأ (شرهر) را بیشرتر

نشان میدهد تا حرکت و تالش و بهبود نمودهای عینری و ایتصرادی زنردگی ( .)lahsaee zade,1994:84در همرین
راستا مشکالت شهری معاصر برای افرادی که توان مالی و امکانات زیرر سراختی مناسربی در اختیرار دارنرد ،جبرری
جهت جابجایی حتی فصلی و مویت به روستاها جهت فرار از ناراحتیها ،مشکالت و آسیبهای فرهنگی اجتمراعی
شهری به وجود آورده است.
نظریه تااوت ها اورت .اس .لی نظریة کلی در مورد تأییر عوامل اجتماعی بر مهاجر است .او مسأله را این چنین بیران
داشته که در هر مبدأ و مقصد مهاجرت ،عوامل مثبت و منای وجود دارد که مهاجران را به خود جذب نموده یا آنران
را دفع مینماید اختالف زیادتر بین این عوامل اجتماعی مهاجرت را افزای

میدهد .اورت لی به دفع و جذب تأکید

نموده و آن را منشأ بروز مهاجرت میداند ( .)libid:114نظریة وی به تئوری عوامل جاذبه و دافعه معروف است و بر
آن اساس در صورتی که فرآیند عوامل برانگیزنده و بازدارنده مثبت باشد ،میل به مهاجرت در افراد ایجاد مریشرود و
اگر چنان عوامل شخصی بتواند این تمایل را از بین ببرد موانع موجرود در جریران مهراجرت نیرز ترأییر بازدارنردهای
اعمال نکند ،مهاجرت عینیت مییابد .وی به عوامل شخصی نیز بسیار اهمیت میدهد ،تحت تأییر ایرن عوامرل اسرت
که برخی از افراد مهاجرت را ترجیح میدهند و به آن مبادرت میورزند و برخی دیگر در محل خود بایی مریماننرد.
پ

ویژگی های شخصی مهاجران از جمله سن ،جن  ،تحصیالت ،اشتغال ،وضعیت تأهل ،همبستگیهای خانوادگی

و غیره را نیز از عوامل مؤیر بر مهاجرت به شمار میآورد.
در مجموع عوامل زیر را میتوان از نظریههای انتخابی حوزه مهاجرت استخرا کرد:
 .8مسائل ایتصادی ،چون هزینههای با،ی ایامت و اجاره منزل ،هزینه های شخصی از ی

طرف و سر ریز درآمردها

و یروت افراد جهت گذران اویات فراغت و...
 .0عدم رضایت از شرایط زندگی در شرهرها برا توجره بره وجرود تعارضرات اجتمراعی  -فرهنگری برین شرهریان،
ناسازگاری و وجود تبلیغات گسترده توسط رسانهها و تنایض با وایعیرت ،فاصرله طبقراتی ،دوری از خویشراوندان و
آسیبهای فرهنگی  -اجتماعی در شهرها و متقابال وجود و یوت سنتها و پایبندی به ارزشها ،کاه

تعارضرات و

آسیبهای فرهنگی -اجتماعی در روستاها
 .9تصمیمات شخصی و ادراکات ذهنی از شرایط فرهنگی و سادگی و زندگی طبیعی روسرتاها و دسرتیابی بره رفراه
ذهنی
 .4وجود جریان و ضد جریانهای مهاجرت (جاذبه و دافعهها)
 .1توسعه امکانات روستاها با برنامهریزی توسط دولت از جمله تسهیالت بانکی و امکانات زیر سراختی نظیرر گراز،
راههای دسترسی ،تلان و موبایل ،طریهایهادی و...
 .6تعامل با خویشان و آشنایان
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 .7ویژگی های فردی نظیر :وضرعیت تأهرل ،تحصریالت ،سرن ،جرن  ،وضرعیت اشرتغال ،درآمرد ،همبسرتگیهرای
خانوادگی
ب :دیدگاههای مربوط به سبک زندگی
وایعیت آن است که افراد مختلای طی نی یرن گذشته در خصوص سب

زندگی ،وجروه آن و نقر

و تراییر آن برر

وجوه مختلج زندگی نظر دادهاند ،به دلیل آنکه این موضوع زائیده شرایط عصر کنونی افراد و کشورهای مختلج بود
و به نجوی از حاشیه به یلب متن خود را رسانده و شاید بتوان گات امروزه تقریبا هیچ موضوعی را نمیتروان بردون
در نظر گرفتن سب

زندگی تحلیل کرد .با این وجود در این مطالعه ضرمن بررسری ماهروم و دامنره ماهرومی سرب

زندگی ،صرفا به بررسی دیدگاهها ،متغیرهای اخذ شده و مطالعاتی که به نحوی به انگیزه ایجاد و سراخت خانرههرای
دوم مرتبط است از جمله وبلن(مصرف نمایشی و انبوه) ،گیدنز(هویت یرابی) ،بوردیو(تمرایز) ،بودریار(تمایزگرذاری
اجتماعی و چگونگی گذران اویات فراغرت) ،زیمل(مردگرایی ،تمرایز و رایزنری منزلتری) ،لمبررت و برگمن(پایگراه
ایتصادی -اجتماعی) ،ایناکون(سرمایه معنوی) ،خواهی پرداخت.
به نظر وبلن ،افراد کا،ها را مصرف میکنند (در اینجا ساخت خانههای دوم) تا جایگاه اجتمراعی خرود را بره نمرای
گذاشته و خود را به طبقه خاصی نزدی

کرده و از طبقات فراتر و فروتر متمایز کنند .وی اصطالی «طبقة مرفه» را در

وصج افرادی به کار میبرد که به لحاظ ایتصادی عملکرردی غیرمولرد دارنرد و از ایرن نظرر ،همنرون افرراد طبقرة
کاسبکار هستند .اعضای این طبقه برای جلب توجه دیگران ،به مصرف متظاهرانه (خرید کا،هرایی کره بررای ادامرة
حیات ضروری نیستند نظیر همین خانره هرای دوم ،دارا برودن چنرد خرودرو و کا،هرایی از ایرن دسرت) و فراغرت
متظاهرانه (استاادۀ غیرمولّد از ویت) میپردازند .بنا به نظر وبلن ،عالوه بر زیانهایی که اعضای این طبقه مستقیماً بره
یبات ایتصادی جامعه وارد میآورند ،برای اعضای طبقات اجتماعی نیز الگوی ریابت میشروند کره نتیجرة ایرن امرر،
جامعهای خواهد بود که به اتالف زمان و پول میپردازند .پرهیز از کار تولیدی و بدنی ،آسای
محافظهکاری برای محترم جلوهدادن خود و گرای

به مشاغل مالی ،گرای

متظاهرانه ،گرای

بره

به نشاندادن اصرل و نسرب ،دیرینگری و

خوی ریابت و یغماگری ،از دیگر نشانههای مشخص منزلتی و اعتباری طبقة با ،و مرفه جامعه است.
عمده ترین میراث اندیشه بوردیو برای جامعهشناسی مصرف و تحلیل سب های زندگی ،تحلیل ترکیب انواع سررمایه
برای تبیین الگوهای مصرف و مبنای طبقاتی یرایح و مصرف فرهنگی است .از سوی دیگر ،تأکید بوردیو بر الگومنرد
بودن اعمال مصرف که نتیجة الزامات من
بوده است .در نظریة بوردیو ،سب

است ،الهامبخ

تکنی های پژوه

دربارۀ الگوهای سرب

زنردگی نیرز

زندگی که شامل اعمال طبقهبندیشده و طبقهبندیکنندۀ فرد در عرصههایی چرون

تقسی ساعات شبانهروز ،نوع تاریحات و ورزش ،شیوههای معاشرت ،ایاییه و خانره ،آداب سرخنگارتن و راه رفرتن
است ،در وایع عینیتیافته و تجس یافتة ترجیحات افراد است .از ی

سرو ،سرب هرای زنردگی شریوههرای مصررف

عامالن اجتماعیای است که دارای رتبهبندیهای مختلای از جهت شأن و مشروعیت اجتمراعیانرد .ایرن شریوههرای
مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛ اما چناننه بوردیو در کتاب تمایز برحسب منطق دیالکتیکی نشان
میدهد ،مصرف صرفاً راهی برای نشاندادن تمایزات نیست ،بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز است.
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ژان بودریار معتقد است دیگر احاطه بشر به وسیله بشر پایان گرفته و این

شاهد محاصره بشر به وسیله اشیا هستی .

دیگر مبادله روزانه بین افراد نیست بلکه با تجارت ،کا،ها و پیامها صورت میگیرد .مصرف کننده در چنین شررایطی
بسیار خالیانه رفتار میکند ،چون این افراد برخالف دیگر گروه های سنی و جنسی مناعالنه یرا غیرنقادانره برا چنرین
جامعهای برخورد نمیکنند .افراد در بازار معنی ،کا،های خریرداری شرده را تغییرر مریدهنرد و سرب هرای زنردگی
جدیدی در بازار تودهای 8ایجاد میکنند .این امر به شکل ی

نوع کار خالیانه در میآید که مقولههای جدیدی را در

بازار مصرف ایجاد میکند .آنها زیباشناختی خاص خود را به بازار مصرف تحمیل مریکننرد کره از طریرق رنر هرا،
مارکها و اجناس خاص خود ،صورت میگیرد .این امر را مریتروان در اویرات فراغرت (مصررف زمران) ،مصرارف
فرهنگی ،خرید لباس ،مصرف غذا و در اینجا ایجاد یا خرید خانههای دوم مشاهده کرد.
به اعتقاد زیمل شیوۀ خاص مصرف کردن راهی بررای بیران خرود در رابطره برا دیگرران و انبروه جمعیرت حاضرر در
کالنشهر است .به اعتقاد زیمل ،فرد فقط از طریق بسط شدید فردگرایی کره هردف آن دنبرالکرردن نمادهرای مرد و
منزلت است ،میتواند فشارهای زندگی مدرن را تحمل کند .اینگونه مصرفکردن راهی بررای ایبرات خرود و حارف
ایتدار فردی است .متمایز ساختن خود از دیگران – به واسطه مد – را محرک مصرف میداند وی کارکرد دو گانرهای
برای مد یائل است در ی

وجه ،اعالم تمایل فرد برای متمرایز شردن از دیگرران و بیران هویرت فرردی و خواسرت

فردیت است ،اما وجه دیگر آن که جنبة طبقاتی دارد ،سبب همبستگی گروهی و تقویرت انسرجام اجتمراعی طبقراتی
است .از نظر وی ،مصرف نمایشی (نظیر دارا بودم خانه دوم) ی

بازی رایزنی منزلتی است کره افرراد دارای منزلرت

ایتصادی  -اجتماعی برابر بازی میکنند.
نزد گیدنز تحول سب های زندگی و دگرگونیهای ساختاری مدرنیته به واسطه بازتابندگی منرادی بره یکردیگر گرره
میخورند به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروز ،کثرت یافتن زمینههای کن
سب

زندگی برای ساختن هویت شخصی و در پی

گرفتن فعالیتهای روزانه به طور فزاینردهای اهمیرت مرییابرد.

گیدنز ( )8919انسان را به عنوان عامل در شکلگیری هویت
ساختار اجتماعی سب

و تعرداد مراجرع مقتردرتر ،انتخراب

مؤیر می دانرد و معتقرد اسرت کره انسران تحرت فشرار

زندگی را بیشتر تقلید میکند .به نظر او در دنیای متجدد کنونی ،همه ما نه فقط از سب هرای

زندگی پیروی می کنی به تعبیر دیگر ناچار به این پیروی هستی  .در حقیقت ما انتخاب دیگری به جز گزین

نداری .

به نظر وی هرچه وضع و حال جامعه و محیطی که فرد در آن به سر میبرد بیشتر به دنیای مابعد سنتی تعلرق داشرته
باشد ،سب

زندگی او نیز بیشتر با هسته وایعی هویت شخصیاش و ساخت و همننین با تجدید ساخت آن سروکار

خواهد داشت .البته منظور گیدنز از کثرت انتخاب این است که در همه انتخابها بر روی همه افراد باز است.
ایناکون اولین کسی بود که ماهوم سرمایه فرهنگی بوردیو را أخذ و آن را در حروزۀ دیرن بره کرار بررد .وی سررمایه
معنوی را معادل سرمایة مذهبی به کار برده و شامل انواع گونراگون دانر
آسمانی ،حضور و مشارکت در مکان مذهبی ،خواندن کتاب مقدس و دان
است .بنابراین ،مالکیت خانه دوم ،ی

و کرردار ماننرد دانر

نسربت بره کتراب

نسبت به نمادها و داسرتانهرای مرذهبی

نوع رفتار مصرفی است و به نظر میرسد سطح برا،ی دینرداری ،برا مالکیرت

خانه دوم در روستاهای آباء و اجدادی بیشتر و با مالکیت خانه دوم در مناطق ساحلی و کوهستانی کمتر همراه است.
Mass market

1
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بر همین اساس مهمترین سوا،ت این مطالعه به شری ذیل است:
 مهمترین عوامل اجتماعی و فرهنگی ایجاد و گسترش خانههای دوم در منطقه چیست؟
 بررسی عوامل زمینهای (از جمله پایگاه ایتصادی -اجتماعی ،سن ،جن  ،تحصیالت ،بازنشسته برودن یرا نبرودن ،وضرعیت
شغلی ،میزان ارتباط با روستا یا نسبت با روستاییان)

 بررسی انگیزهها و علل تشکیل خانههای دوم از سوی صاحبان از جمله احساس هویتیابی محلری  /شرهری ،تغییرر ذائقرة
زندگی از مادی به غیرمادی (رفاه عینی به ذهنی) ،بازگشت به طبیعت ،احساس تمایز ،مدگرایی ،توجه به سنتها و ارزشهرای
خودمانی و...
 ویژگیهای شاخص صاحبان خانههای دوم از جمله انگیزه ،یومیت ،سن ،وضعیت ایتصرادی ،وضرعیت اشرتغال ،وضرعیت
سالمت ،شهر محل سکونت و...
 مهمترین پیامدهای اجتماعی و فرهنگی که این پدیده بر روستا و جامعه روستایی دارد چیست؟

یافتههای تحقیق
مهمترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت معکوس و خانههای دوم در تمامی روستاهای منطقره بروده امرا
بیشتر در روستاهای فارس زبان گسترده شده است.
جدول شماره  1وضعیت صاحبان خانههای دوم بر حسب قومیت
یومیت

فراوانی

درصد

فارس

887

1936

ترک

09

8634

جمع

841

81131

Source: Research findings, 2017

سب

ساخت و معماری حدود  91درصد این خانه ها سنتی و برگرفته از فرهن

است و مابقی کامال سب

منطقه اما با مصالح مدرن و شرهری

مدرن و شهری است .مهاجرینی که ساکن ی و اراک هسرتند(مجموعا حردود  11درصرد)

اغلب تعطیالت آخر هاته و سایر مناسبتها را در این مناطق میگذراندند در حالی که مالکان ساکن تهرران(بی
درصد) تنها در مناسبتها چون اعیاد ،مناسبتهای مذهبی و یا عروسی و عزا مراجعه میکنند.
جدول شماره  2وضعیت صاحبان خانههای دوم بر حسب محل زندگی
محل زندگی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

تهران

14

6131

6131

اراک

47

9936

3936

ی

3

634

81131

جمع

841

811

Source: Research findings, 2017

تقریبا تمامی ( 31درصد)خانهها طی  81سال گذشته خاصه از سال  31تاکنون ایجاد شدهاند.
جدول شماره  3وضعیت صاحبان خانههای دوم بر حسب مدت زمان ساخت  /خرید خانه دوم
مدت زمان خرید خانه دوم

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از دو سال

87

8038

8038

 0تا  1سال

01

0131

9038

 1تا  81سال

17

6038

3439

بیشتر از  81سال

1

137

811

جمع

841

811

کمترین 8 :سال بیشترین 80 :سال میانگین 4 :سال انحراف معیار 0 :سال مد9:
Source: Research findings, 2017

از 11

مهاجرت معکوس روستایي با971 ...
جدول شماره  4وضعیت صاحبان خانههای دوم بر حسب جنس
جن

فراوانی

درصد

مرد

891

3031

زن

81

739

جمع

841

811

Source: Research findings, 2017

جدول شماره  5وضعیت صاحبان خانههای دوم بر حسب میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دیپل و زیر دیپل

11

9339

9339

کاردانی و کارشناسی

74

1033

3038

کارشناسی ارشد و دکتری

88

733

811

جمع

841

811

Source: Research findings, 2017

تنها حدود  81درصد از مالکان زن و مابقی مرد بودهاند ،پایگاه ایتصادی-اجتماعی اغلب مهاجرین متوسرط و درصرد
کمی با ،بوده ،از لحاظ سنی حدود دو سوم بی
تحصیالت لیسان

از  11سال سن دارند ،از لحاظ تحصیلی بی

و کمتر داشتند .حدود نیمی از مالکان بازنشسته بودند ،بی

از  31درصرد از آنهرا

از  31درصرد متاهرل بودنرد ،تمرامی

مالکان اهل همانجا یا به نحوی با ساکنین روستا نسبت فامیلی داشتند بطوریکه بی

از  11درصد آنهرا متولرد همران

روستا بودند.
حدود  71درصد مالکان اعالم کردند پوش

آنها معادل یا بهتر از پوش

شهری آنهاست بعبارت دیگر و بقول وبلن،

زیمل و بوردیو این کار را برای تمایز و نشان دادن تمکن مالی انجام می دهند .روابط میان این افراد و ساکنین روسرتا
تقریبا رسمی و بر پایه احترام متقابل است .در برخی روستاها ایجاد خانههای دوم باعث بروز تشنج و اخرتالف میران
ساکنین شده و دربرخی دیگر ایرات اجتماعی-فرهنگی مثبتی چون ایجاد اتحاد و همدلی و جلب مشرارکت آنران در
ایدامات و اتاایات روستا داشته است.
نتایج بخ

پیمایشی مطالعه ارائره شرده در «جردول شرماره  »8در خصروص تر "ارزشهرا و نیازهرای فرامرادی و

بازگشت به هویت" نشان میدهد یریب به دو سوم صاحبان خانههای دوم ( 61درصد) تا حد زیادی یکی انگیزههای
مهاجرت معکوس و ساخت خانه دوم روستایی را دستیابی به ارزشها و نیازهای فرامادی و بازگشت بره هویرت یرا
همان ح

نوستالژی نسبت به موطن خود اعالم کردهاند که این میزان ،همان حدود  61درصرد صراحبان خانرههرای

دوم است که با،ی  11سال سن داشتند و این افراد به دلیل دارا بودن ی

ح

نوستالژی نسبت به موطن خود ایدام

به ساخت خانه های دوم در روستاهای آباء و اجدادی خود کردند .جالب است که چهرار مرورد از اولویرتهرای اول
آنها (شامل عرق محلی و حب وطن ،بازسازی و نوسازی منزل پدری و یادآوری دوران کودکی ،شررکت در مراسر -
های روستا از جمله عروسی ،عزا و میهمانیها و افزای

ارتباط با ایوام و فامیل) نیرز در همرین خصروص بروده بره

طوری که این افراد که اغلب تهرانی بوده و همگی در سن بازنشستگی یرار دارند ،علیرغ آنکه با مخالارت همسرر و
فرزندانشان رو برو بودند اما به دلیل آنکه تعدادی از ه دورهایهای یدی آنهرا اعر از فامیرل و دوسرتان و آشرنایان
ایدام به این کار (ساخت خانه دوم در روستای اجدادی) کردند ،این گروه از افراد نیز برا اتکرا بره آن حر

تعلرق و

هویتی ،ترغیب به این عمل شدند .در همین رابطه باید گات اکثر این افراد از روستاهای فرارس زبران بروده و متولرد
همان روستا و اغلب ،والدینشان در همان روستا دفن شده بودند.
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جدول شماره  6توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص تم ارزشها و نیازهای فرامادی و بازگشت به هویت
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

پائین

19

13.5

8931

ارزشها و هویت
متوسط

38

27.2

4137

با،

83

59.3

81131

جمع

140

100

Source: Research findings, 2017

نتایج بخ

پیمایشی مطالعه ارائه شده در «جدول شماره  »0در خصوص ت «نمای

تمایز» نشان میدهد بی

یا ایبات منزلت برا ،و احسراس

از نیمی از مهاجرین و صاحبان خانههای دوم در حد با،یی اعتقراد بره مصررف نمایشری و

ابراز تمایز داشتند .به عبارت دیگر اغلب آنها در زندگی روزمره دست به مصرف منزلتی جهت تمایز مریزننرد و لرذا
این نکته یابل ایبات است که یکی از انگیزه های مهاجرت معکوس و ساخت یا مالکیت خانه دوم روسرتایی مصررف
منزلتی یا نمای

منزلت و نشان دادن تمایز یا عقب نماندن از ریابت با سایرین است .ضمناً سه مورد از اولویتهرای

اول آ نها (شامل برنامه داشتن برای هر روز و هاته خود ،مالکیت و خرید وسایل گرانییمت یروت فرد را به دیگرران
نشان میدهد ،مالکیت و خرید وسایل گرانییمت طبقة اجتماعی فرد را بره دیگرران نشران مریدهرد) نیرز در همرین
خصوص بوده به طوری که این افراد در فاصله سنی  41تا  11سال یرار داشرته و تقریبراً تمرامی آنهرا سراکن اراک و
تهران بوده و اغلب شاغل و تعداد کمی در سن بازنشستگی یرار دارنرد ،اکثرر آنهرا همسرر و فرزندانشران موافرق یرا
حدایل مخالج آنها نبودند (به طوری که اغلب همسران آنها نیز در پیروی از رفتار نوکیسهگی شوهرانشان ،بره دنبرال
نشان دادن خود با پوشیدن لباسهای مد روز ،کم

متظاهرانه به فقرای روستا ،پوشاندن لباسهای مد با رنگهای تنرد

و تیز بر تن فرزندان و کودکان-حتی غیر متناسب مثالً در عزاداریهای محرم  -صحبت از خریدهای فاخرانه و فخرر
فروشانه با سایر خان ها ،در دست داشتن تبلت و وسایلی از این نوع در دست کودکان – به طوری که آنها نیز به هر
و رفتار در حال بازتولید توسط فرزندان آنهاست-

سن و سالیهای خود فخرفروشی میکنند و به عبارتی این فرهن

و .) ....این گروه زمانی که در روستا حضور دارند یا در حال رفت و آمد در محیط روستا با ماشرین یرا وسرایلی کره
امکا ن فخر و نشان دادن منزلت دارد ،بوده یا با ه منزلتیهای خود یا با،تر در حشر و نشر هستند .در همرین رابطره
باید گات اکثر این افراد از روستاهای فارس زبان بوده تعداد کمی ه روستاهای ترک زبران و اغلرب متولرد شرهر و
تعدادی متولد روستا و اغلب والدینشان در یید حیات یا در صورت فوت در روستا دفن شده بودند.
جدول شماره  7توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص تم نمایش یا اثبات منزلت باال و احساس تمایز
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

پائین

17

12.3

8039

متوسط

48

34.2

4631

با،

75

53.5

81131

جمع

140

100

Source: Research findings, 2017

نتایج بخ

پیمایشی مطالعه ارائه شده در «جدول شماره  »9در خصوص ت «مصرف بر مبنای مد یا مردگرایی»نشران

میدهد بی

از دو سوم صاحبان خانه های دوم(مهاجرین) مدگرا بوده و بر مبنای مد مصرف میکنند .به عبارت دیگر

میتوان نتیجه گرفت انگیزه بخ

اعظمی از صاحبان خانههای دوم پیروی از مد و مدگرایی است بره طروری کره در

سوا،ت دیگر نیز نشان داد اغلب ایوام و دوستان و همکاران صاحبان خانرههرای دوم نیرز دارای خانره دوم بودنرد و
شاید بتوان گات به جهت غافل نماندن از یافله ایوام و دوستان ،ایدام به ساخت خانه دوم روستایی کردند یا حردایل

مهاجرت معکوس روستایي با989 ...

از اولویتهای اولیه آنها به شمار میآید .ضمناً سه مورد از اولویتهای اول آنها (مد یا مورد عالیه و پرذیرش برودن
ساخت یا خرید خانه در روستا ،داشتن ی

خانه در روستای آباء و اجدادی ی

وایعیت دنیای امرروز اسرت ،اغلرب

افراد دور و بر آنها دارای خانه دوم هستند ،تمایل به خرید وسایل با طریهای جدید) نیز مؤید همین نکته بوده و لذا
این نکته یابل ایبات است که یکی از انگیزههای ساخت یا مالکیت خانه دوم روستایی مد بودن ،پیرروی از مرد شردن
دارا بودن خانه دوم روستایی و عقب نماندن از ریابت با سایرین است به طوری که این افرراد تقریبراً همران گروهری
هستند که مصرف منزلتی داشته و ویژگیهای آنها نیز تقریباً یکسان است بطوریکه تمامی آنها در فاصله سرنی  91ترا
 11سال یرار داشته و ساکن اراک و تهران بوده و اغلب شاغل و تعداد کمی در سن بازنشستگی یرار دارند ،اکثر آنهرا
جزء گروهی هستند که کمتر از  81سال خانههای خود را عوض میکردند ،در همین رابطه باید گات اکثر ایرن افرراد
از روستاهای فارس زبان بوده تعداد کمی ه روستاهای ترک زبان و اغلب متولد شهر و تعداد کمی متولرد روسرتا و
اغلب والدینشان در یید حیات بودند .در همین رابطه ی

چهارم صاحبان خانههای دوم فاید این انگیزه بودند.

جدول شماره  8توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص تم مصرف بر مبنای مُد یا مُدگرایی
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

پائین

36

25.6

0136

مدگرایی
متوسط

54

38.7

6439

با،

50

35.7

81131

جمع

140

100

Source: Research findings, 2017

در خصوص پیامدهای خانههای دوم در منطقه با توجه به مصاحبههای صورت گرفته و پرسشنامههرای تکمیرل شرده
در منطقه مورد مطالعه خالصهای از آنها در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول شماره  -3پیامدهای مختلج خانههای دوم بر روستا و روستائیان
اجتماعی -فرهنگی

ملی -منطقهای
-

زیبا شدن فضای ظاهری روستا

-

روا سب  /روش زندگی سال (ورزش ،پیادهروی و)...

-

استااده از مصالح بادوام و مقاوم و احساس امنیت بیشتر

-

امکان حاف ارزش های بومی و سنتی و گسترش و انتقال آن در شهرها

-

تغییر در چش انداز روستایی و شهری شدن روستا

-

افزای

-

امکان تعمیر و بازسازی ابنیه و امکانات روستا با مشارکت مالی آنها

-

ایجاد ریابت در میان روستاییان و سایرین با نشان دادن توان مالی

-

کم

و مشارکت در تعمیر و بازسازی ابنیه روسرتا از جملره مسرجد و حسرینیه،

مدرسه ،خانه بهداشت ،مزار یا یبرستان
-

تغییر برخی از کاربریهای روستا

-

ترغیب و کم

-

غلبه بافت جدید بر بافت فرسوده ،یدیمی و شهری شدن روستا و در خطر افتادن

به احیا و اصالی منابع آب بخصوص ینوات

هویت روستا

درک روستاییان درخصوص اهمیت حااظت از چش انداز و محیط زیست

-

کم

-

با ،بردن سطح دان

-

با ،رفتن سطح تویعات روستاییان از دولت و مسئولین و افزای

به فقرا و ارکارافتادگان روستا
و آگاهی مردم محل در حوزههای مختلج

-

حاف فرهن

ایجاد اتحاد و همدلی میان روستاییان

و ارزشهای سنتی هر روستا و آباء و اجدادی

-

روا معماری جدید در روستا و عدم هماهنگی آن با نیازها و معیشت روستاییان

-

-

از بین رفتن بافت سنتی و بومی روستا

-

روا فرهن

-

ایجاد اختالف و درگیری بر سر مالکیت زمین و ساخت و ساز

-

استااده از مصالح و سب

معماری غیر بومی

کالبدی

مدگرایی و مصرف گرایی و ریخت و پاش

ایتصادی

-

زیبا شدن فضای ظاهری روستا

-

-

استااده از مصالح بادوام و مقاوم و احساس امنیت بیشتر

-

-

تغییر در چش انداز روستایی و شهری شدن روستا

کارکارگری برای ساخت بنا ،اسپار زمینها ،نگهداری خانههاو..

-

کم

و مشارکت در تعمیر و بازسازی ابنیه روسرتا از جملره مسرجد و حسرینیه،

مدرسه ،خانه بهداشت ،یبرستان و...
-

تغییر برخی از کاربریهای روستا

-

ترغیب و کم

-

غلبه بافت جدید بر بافت فرسوده و یدیمی و شرهری شردن روسرتا و بره خطرر

به احیا و اصالی منابع آب به خصوص ینوات

افتادن هویت روستا
-

عدم هماهنگی معماری جدید روستا با نیازها و معیشت روستاییان

-

از بین رفتن بافت سنتی و بومی روستا

-

یدرت چانه زنی روستاییان

استااده از مصالح و سب

معماری غیر بومی

-

با ،رفتن ییمت اراضی روستاها
افزای
افزای

درآمد روستاییان نظیر ،افزای

تقاضرا بررای محصرو،ت محلری نظیرر ماسرت و کرره محلری ،فرروش زمرین،

فرصتهای اشتغال (سرایداری ،ایجاد مغازه ،فعالیتهای ساختمانی)
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نتیجهگیری ودستاورد علمی وپژوهشی
رشد و گسترش مهاجرت معکوس و خانههای دوم از پدیدههای مه دوره معاصر است .امرروزه در اکثرر کشرورهای
جهان به ویژه در کشور ایران و منطقه مورد مطالعه ما این پدیده از رونق زیادی برخوردار اسرت .برخری متخصصران
خانههای دوم را با ماهوم "خرده شهرگرایی فصلی" 8پیوند میزنند.
در گذشته ،مالکیت و تدارک خانههای دوم به بخ

کوچ

و مرفه جامعه محدود میشرد امرا امرروزه درخواسرت آن

توسط اغلب آهاد جامعه از طبقه متوسط به با ،صورت می گیرد که شاهد این ادعا گسترش روز افزون آن در تمرامی
نقاط کشور از جمله شهرستان فراهان استان مرکزی است .بطور خالصه باید گات این پدیده نوظهور از اواسرط دهره
 11شمسی در ایران بطور گسترده ای بخصوص در مناطق مرکزی کشور روا یافته ،گرر چره ایرن پدیرده در منراطق
ساحلی و کوستانی از سالیان یدی روا داشته است .وایعیت آن است که خانههای دوم در کشور را مریتروان بره دو
گروه عمده تقسی کرد0؛ گروه اول خانههرایی کره در منراطق سراحلی و کوسرتانی کشرور از جملره منراطق سراحلی
استانهای مازندران و گیالن ،جزایر کی

و یش و مناطق کوهستانی شهرهای تهران ،اصاهان ،مشرهد و ..روا دارنرد.

انگیزه ایجاد این خانهها بیشتر ایتصادی و بیشترین کارکرد آن برای گذران اویرات فراغرت اسرت .در خصروص ایرن
خانه ها تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه های جغرافیا ،محیط زیست ،ایتصادی ،گردشگری و جهانگردی صورت
گرفته اما گروه دوم خانههایی که در مناطق مرکزی کشور از جمله یزد ،کرمران ،اراک و ...روا دارنرد .انگیرزه ایجراد
این خانه ها بیشتر فرهنگی و هویتی بوده و انگیزه ایتصادی آخرین اولویت را داشته و بیشترین کارکرد آن مناسربتی و
نیز برای گذران اویات فراغت است .در خصوص این خانهها تقریبا هیچ تحقیقرات و مطالعرهای(بجرز چنرد مطالعره
پراکنده) انجام نشده و نکته مهمتر اینکه در خصروص هینکردام از ایرن دو گرروه ،مطالعرهای در حروزه اجتمراعی-
فرهنگی و بطور خاص جامعهشناسی صورت نگرفته است.
مهمترین وجه تمایز و تااوت اساسی این مطالعه برا سرایر مطالعرات ایرن حروزه آن اسرت کره او ،دو پدیرده نروین
مهاجرت معکوس و خانه دوم را همزمان مورد مدایه یرار داده و همننین جامعره مرورد بررسری ،خانرههرای گرروه
دوم(خانههایی که در مناطق مرکزی کشور روا دارند) و با رویکرردی جامعره شرناختی بروده و از روش اکتشرافی و
توصیای و در سطح تاسیری بهره بردهای ضمنا از روش ترکیبی "کمی و کیای" نیز جهت جمرع آوری اطالعرات اسرتااده
شده است .همننین نتایج این مطالعه می تواند چراغ راهی برای تصرمی گیرران و مسرئولین حروزه روسرتایی خاصره بنیراد
مسکن ،بخشداری و دهیاریها و حتی در سطح کالن کشوری باشد.
در همین راستا پیشنهاد میشود:
 -8ایجاد ی

بان

اطالعاتی کامل خانه های دوم روستایی که در یالب مهاجرت معکوس شکل گرفته ،توسرط بنیراد

مسکن یا بخشداریها نظیر اطالعات به روزخانههای بهداشت جهت هر گونه بررسی و تحلیل محققین.
 -0مطالعات بیشتری با رویکرد جمعیتشناسی و جامعهشناسی در خصوص د،یل و انگیزههای ایرن نروع مهراجرت
معکوس و ایجاد این خانههای در سرتاسر کشور انجام شود.
Seasonal Suburbanization
-0این تقسی بندی برای اولین بار توسط نویسنده ارائه شده است.

1
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 -9بررسی و مطالعه اجتماعی پیامدهای ایجاد و گسترش این نوع مهاجرت معکوس در مناطق مختلج کشرور انجرام
شود .چ را که ایجاد تن
مو و فرهن

طرف و تداخل فرهنگی و اجتماعی و گسترش

و اختالف میان ساکنین و تازه واردها از ی

شهرنشینی در مناطق روستایی از طرف دیگر محتمل بوده و بررسی آن و بررسی راهکارهرای کراه

ایرات منای آن بسیار اهمیت دارد.
 -4مطالعه جامع و همه جانبه مهاجرت معکوس و خانههای دوم در سایر رشتههای علمی از جمله حقوق ،اکولوژی،
روانشناسی ،ایتصاد توسعه(ایتصاد سیاسی) ،تاریخی ،گردشگری و جهانگردی و توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگری
در کنار سایر مولاهها و متغیرها.
مدل تحلیلی تحقیق

Source: Research findings

5-

در پایان باید گات با عنایت به اکتشافی و توصیای بودن این مطالعه به دنبال بررسری و شرناخت روابرط علری برین
متغیرها و نهایتاً تعمی دادهها نبودی  ،بر همین اساس در نتیجه این مطالعه به مدلی کیای و شبه کمی دست یافتی کره
خار از معنای متعارف مدل نظری و تجربی ،در این مطالعه با توجه به شرایط و روش تحقیق ،یابل آزمرون و کمری
پذیر نبوده بلکه با رویکرد توصیای-تاسیری و استد،لهای مبتنی بر شواهد تحلیل شده است .بر همین اساس در ایرن
مدل که برگرفته از نتایج و یافتههای تحقیق است ،با چهار بخ
دوم روستایی مرتبط است ،روبرویی  .مهمترین بخ

که به نوعی با ایدام به ساخت یرا خریرد خانرههرای

این مدل انگیزهها بوده که پی

برندهها شامل امکانات روستا و
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برنردههرا هسرتند کره باعرث مریشرود

جریان و ضدجریان بستر و زمینهساز انگیزهها هستند بعبارت دیگر این پری

 شراید اگرر امکانرات اولیره و.زیرساختی دارد

انگیزهها یوت یافته و در تصمی افراد به دارا بودن خانههای دوم نق

 علی رغ احساس نیراز بره، افراد حتی به این موضوع فکر ه نمیکردند،عوامل جاذب در این روستاها موجود نبود
مهمی را در ایدام به ساخت یا خرید خانههای دوم روستایی دارنرد

 انگیزهها نق.هویتیابی و گذران اویات فراغت

 سرمایه دینری یرا معنروی و نحروه گرذران اویرات، اجتماعی-  پایگاه ایتصادی،اما تعدیلگرها شامل عوامل زمینهای
 دارای،فراغت بر نوع و کیایت انگیزهها ایرگذار بوده و نهایتاً ایردام بره سراخت یرا خریرد خانرههرای دوم روسرتایی
 شرری، تحلیلها.  ملی است که به تاصیل به آنها پرداختی- کالبدی و منطقهای، ایتصادی، اجتماعی-پیامدهای فرهنگی
و نسبت تمامی متغیرها و مولاه ها پیشتر شری داده شده و تکرار آنها وجهی ندارد و مدل ذیل فشرردهای از نسربت و
.رابطه مولاههای فوق میباشد
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