
                                 

-جامعه شناسی تمایل شهرنشینان به داشتن خانه های دوم در روستاهای زادگاهی

 ( کرمان استان   دهستان دلفارد مورد مطالعه روستاهای)اجدادی
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 چکیده 
پایرر  مهااجر  ، آلودگی و ... بیش از آنکهیاقتصادبه دلیل فشارها و تورمهای مختلف جمعیتی،   امروزه شهرهای بزرگ

عکوس با قید فصلی و موقت باشند، مهاجر فرست هستند. اگر چه مالکیت خانه های دوم روستاری در قالب مهاجرت م

های دوم به خانه  بحساب می آرند، اما در قالب پدرده تمرکز زداری اجتماعی و مهاجر فرستی شهرها بحساب می آرد. 

ضامنا  رکی دو دهه اخیر به نوعی ادامه حیات شهری در مناطق روستاری بشمار مای آرناد،   عنوان رک پدرده اجتماعی

-جغرافیاریارن تحرک    اند راه حل مؤثری برای تجدرد حیات نواحی روستاری باشد. توگسترش و رواج ارن پدرده می

ارجاد خانه های   و  درگری در خارج از قلمرو شهرها  مهاجرتمنتج به شکل گیری موج    و تعامل شهر و روستا،  جمعیتی

در ارن مطالعه   ست. شده ا  کرمان )منطقه دلفارد(  ی خوش آب و هوای نزدرک شهرهای بزرگ از جملههادوم در روستا

از قالب روشی آمیخته  بهره بارده و به لحاظ روشی،    بهره برده ارم. سبک زندگی    روابط شهر و روستا و  از نظرره های

بخش مرکزی شهرستان روستاهای روش کیفی اساس کار و روش کمی در کنار آن استفاده شده است. جامعه آماری، 

ارزرابی شدند.نتارج مطالعه حااکی از آن اسات  روستا بعنوان نمونه  21ه  ک  روستا  137شامل    جیرفت)دهستان دلفارد(

 جوان و میانسال اغلابمالکان  گسترش رافته.    مرکزی دهستانبیشتر در روستاهای    موج مهاجرت معکوس فصلیکه  

کین و ماالدر حالیکاه  بوده و از هر موقعیتی جهت بهره برداری از خاناه هاا اساتفاده میکنناد  کرمانجیرفت و  ساکن  

مناسبتها مراجعه می کنند. تمامی مالکاان باا  سال سن داشته و اغلب 60اغلب بیش از   کرمان و بندرعباسمهاجررن  

های زندگی، نوع و اولورت های دوم روستاری را می توان بر اساس سبکصاحبان خانهساکنین نسبت فامیلی داشتند،  

های خاا  خاود جوران با ورژگیجوران و منزلتجوران، هورتاغتای به سه دسته فرها، شرارط و عوامل زمینهانگیزه

 نامیدرم.  فَهمتقسیم نمود که به اختصار آن را 

 

 . مهاجرت فصلی معکوس  ، مهاجرت، مهاجرت معکوس روستایی، خانه دوم، دهستان دلفارد کلیدی:  واژگان
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 مقدمه
م       دارای  روستایی  مهاجرت  نتیجه  در  بزرگ که  تراکم جمعیت،  امروزه شهرهای  مواد شکالتی چون  قیمت  افزایش 

افزایش فشارهای روانی و   های هوا و صدا )مجموعا زیست محیطی(،، آلودگیهای زندگیمصرفی، مسکن و کالَ هزینه
زا، و اضطراب  ارزش   وجود فضاهای استرس  این قبیل ها، آسیبها و سنتکاهش سطح  از  اجتماعی و فرهنگی و  های 

قول)  اند،شده آن "  1چنی  به  هر  به  میل  میشهرنشینی  خلق  ساکنانش  در  ندارد،  خود  که  را  از  "کندچه  گریز  به  میل   ،
خانه مستقل شدن  نظم شهر،  برابر  در  مقاومت  خانوادهشلوغی،  و  برابر  ها  در  مقاومت  بازنشستگی،  آمدن سن  پایین  ها، 

بود افزایش د  ن(گمنامی و در عین حال تحت کنترل  رانتیدر کنار عواملی چون  اقتصاد  دلیل  به  )متعاقبا   رآمد گروهی 
)به دلیل خدماتی شدن و  ماشینی و صنعتی شدن مشاغل و امکان کنترل  ایجاد قشری جدید(، وجود فراغت و وقت کافی

دور( فعالیت از  وها  رفاه  سطح  افزایش  نقل    ،  و  حمل  بهبود  دلیل  به  جابجایی  و  تحرک  سهولت  زندگی،  استانداردهای 
و خصوص  روستایی    ی،عمومی  نواحی  به شبکه   -اتصال  منطقهشهری  ارتباطی  به    ای،های  از شهرنشینی،عالقه   گریز 

سرمایه گذاری و پس انداز شخصی،   عالقه به بازگشت به طبیعت و دوری از محیط پر سر و صدای شهری و آلوده آن، 
  به رفاه ذهنی و آرامش و آسایش روانی، دستیابی    ،در مناطق روستایی   پائین بودن هزینه زندگی و گذران اوقات فراغت
های ارثی باعث شده گروهی از  ها و زمینهای روستایی و وجود خانهارائه تسهیالت از طرف دولت برای نوسازی بافت

به دور بوده  ذکر شده  مسائل  مشکالت و  برای گذران اوقات فراغت خود و خانواده باشند که از    فضاییها به دنبال  خانواده
ا با  خانواده   و هنجارهای  هارزش و  و   والدین  به   همسان  منتج  این تحرک جمعیتی و جغرافیایی  باشد.  مهاجرت    نزدیکتر 

های دوم در مناطق روستایی خوش آب و هوای نزدیک شهرهای بزرگ از جمله  ایجاد خانه  لی و یا موقت بامعکوس فص
دلفارد استان    دهستان  است.    کرمان در  دومخانهشده  تعر  های  از    هستندهایی  خانهیف  طبق  کمتر  سال    91که  در  روز 

می باشغال  معمواًله  شود.  روستایی  نواحی  از جمله  مختلف  نواحی  در  که  مساکنی  دیگر  شهرها    عبارت  ساکنان  توسط 
ها این نوع از خانهگیرد.  ساخته یا خریداری شده و در روزها و مدتی معین با هدف فراغت و تفریح مورد استفاده قرار می

نوظهور پدیده  که  است  یپدیده  بعنوان  جداگانهنه  ب  ،ای  از سیستم شهریه  بلکه  بخشی  بررسی  عنوان  در  است.    قابل 
مالکیت خانه تمرکزبرخی کشورها،  قالب  در  زندگی جدید  ناپذیر  اجتناب  عنوان بخش  به  دوم  گرفته  های  نظر  در  زدایی 

ج شهرنشینی دیگری در خارج از قلمرو شهرهای بزرگ شده شکل گیری موتمرکز زدایی و  این مساکن منجر به  شود.  می
 . (125: 1373)شاریه،است

ابتدای دوران قاجاریه )حدود  خانه سال   150های دوم به عنوان یک پدیده اجتماعی در داخل کشورمان حداقل از 
ر انگلستان و اروپا ظاهر  و کمی پیش از آن د  18در همین حدود و در نیمة قرن  2پیش( آغاز شده، تقریبا و به قول شارپلی 

(. اما چه در ایران و چه در اروپا  مالکیت و استفاده از این خانه ها، محدود به اشراف، درباریان 47:  1395گردید )شارپلی،  
شکل   پیش  قرن  نیم  حدود  از  فراگیر  تقریبا  و  عمومی  طور  به  پدیده  و  روند  این  بود،  نظامیان  جمله  از  خاص  اقشار  و 

وتاکا معتقد است این پدیده به طور سازمان یافته از اواخر قرن نوزدهم و از اروپا آغاز شد و به نظر وی ، گر چه ی3گرفت
 (.42: 1392این پدیده از نواحی کوهستانی آلمان یا قلمروهای ساحلی فرانسه سرچشمه گرفته باشد )عنابستانی، 

بازدید از منطقه مورد مطالعه  طی مطالعات و بررسی اولیه و  ( متوجه ازدیاد و رشد دلفارد  دهستان)روستاهای  های 
سال گذشته( بوده و همیشه این سوال در ذهن محقق بوده که چرا و بنا بر    10های دوم طی چند سال اخیر )بیش از  خانه

 20از  ر  ای، گروهی از افراد که تقریباً از ده مهاجرت کرده و با روستا قطع رابطه کردند یا روستاهایی که کمتچه انگیزه
های  دست به ساخت و ساز خانهبه نوعی به دنبال بازگشت در قالب مهاجرت معکوس بوده و    خانوار ساکن دارد، افراد

 
1 Chaney 
2 Sharpley 

دانند، حضور مالکان و اربابااان در مناااطق روسااتایی اساات. دیده در ایران موجود نبوده و تنها آنرا مختص درباریان میشاید یکی از دالیلی که مستندات زیادی از گذشته این پ   3
اروپااایی اغلااب  که مالکان و اربابان  عنوان مقر تابستانی به حساب آمد در حالی های روستایی آنان بهبیش از نیم قرن پیش بود که در ایران مالکان به شهرها رفته و خانه تقریباً

 کردند.شهرنشین بودند و تنها در مواقعی از سال به روستاها مراجعه می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 17

https://jvfc.ir/article-1-99-fa.html


 75                                                        ...  ه داشتن خانه های دوم درجامعه شناسی تمارل شهرنشینان ب / یاشتری مهرجرد

مهاجرت معکوس و اقدام    تصمیم بهعث  باهایی    چه عوامل و انگیزهبنابراین سوال اساسی آنکه،  ؟،  می زنندبزرگ و زیبا  
 شود؟ستایی میهای دوم در مناطق روساخت یا خرید خانه به

ایجاد و    مهاجرت معکوس و  روندها،  انگیزهبررسی علل، چرایی، دالیل،  بر همین اساس مهمترین هدف این تحقیق  
 های دوم در منطقه است.بندی صاحبان خانههای دوم و سنخخانه انواع

 در   دود صورت گرفته(بیشترین مطالعات صورت گرفته )در میان مطالعات مح در باب ضرورت این مطالعه باید گفت  
های شمالی و  های کالبدی، زیست محیطی و گردشگری بوده و اغلب در حوزه استاندر بخش  های دومخصوص خانه 

ای واکاوی  بینانه و بسنده  به طور واقعاجتماعی و فرهنگی آن  های  همه هنوز جنبه  با ایناطراف شهر تهران بوده است.  
مهاجرت معکوس باشد، ه اولین در نوع خود جهت بررسی خانه های دوم در قالب  به نظر می رسد این مطالعنشده است.  
 اقتصاد  -گردشگری-  های مختلف جغرافیاروند رو به رشد مطالعات و تحقیقات در این موضوع با توجه به حوزههمچنین  

اجتماعی و فرهنگی و در    یهاو مولفه  جای خالی عواملها که  روند فزاینده ایجاد این خانه  حقوق و  -  علوم اجتماعی  -
  .دسازکامال مشهود میرا یک کالم تحلیل یا بررسی جامعه شناختی 

سفانه آمار دقیقی از میزان گستردگی این پدیده در کل کشور موجود نیست اما وجود اطالعات، آمار، تحقیقات، و أمت
نوشته منطقه ساحلی  بالگ  اغلب شهرهای  تبریز،  از سرتاسر کشور شامل  یزد،هایی  کرمان، اراک،    دریای خزر، مشهد، 

 گیری بر چشم اثرات بالطبع روستاها، در بومی غیر مالکان حضور و این پدیده گسترش . ضمنا  موید این ادعاست  ...  شیراز و

 . ضرورت بررسی این پدیده و پیامدهای آن دوچندان است که گذاشت خواهد روستایی جوامع

های دوم عالوه بر مردم عادی به تازگی مورد توجه  خانهمهاجرت معکوس در قالب    پدیده جدید و رو به رشددر هر حال  
نیز قرار گرفته چرا که ساخت خانه در محیطدولت  آپارتمانی  و  را های ویالیی  های روستایی، ساخت و ریخت روستاها 

ها، و تجاوز به حریم رودخانه  های کشاورزی، تعرضکاربری باغات و زمین  ریخت جمعیتی، تغییر  تغییر داده، باعث تغییر
های اجتماعی در برابر ورود افراد جدید، افزایش فشار جمعیتی بر روستا، کاهش  انداز روستایی، افزایش مقاومتتغییر چشم

رسد بر های جدید رفتاری و زندگی شده، و به نظر میها و سبکها و ارزشهای سنتی روستا و ارائه ایدهیا تغییر ارزش 
 های روستایی، تواند باعث باالرفتن ارزش و اقتصادی شدن زمینثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر میأ آن نیز تکارکرد  

های روستایی، متنوع سازی اقتصاد روستایی، رواج ساخت و سازهای  نوسازی و بازسازی منازل روستایی، بازسازی جاده
 وستاها و نهایتا توسعه اقتصادی روستاها نیز شود. مهندسی در روستا، ایجاد شغل و آمدن تسهیالت مختلف به ر

 

 روش تحقیق  
و نهایتا از روش  1در معنای کلی، از روش اکتشافی و توصیفی و در سطح تفسیری بهره برده ایم  در تحقیق حاضر، 

به ت.  شده اس آوری اطالعات استفاده    )از قالب روشی آمیخته هسه بایبر بهره برده(جهت جمع "کیفی کمی و  "ترکیبی  
ایم. در این تحقیق ما با سه بخش روبرو هستیم.  طوری که برای هر بخش از اهداف تحقیق از بهترین روش بهره برده

ها از روش اسنادی و پیمایش و ابزار و سنخ شناسی آن بر اساس ویژگی های افراد و خانه مهاجرتابتدا بررسی ساختاری 
های دوم  خرید یا ساخت خانهمهاجرت معکوس و های افراد جهت رسی انگیزهپرسشنامه استفاده شده، در مرحله دوم به بر
-بهره برده 2با روش مصاحبه و بحث گروهی  سنخ بندی مالکان خانه های دوماز ابزار پرسشنامه استفاده شده و نهایتا به 

  21 روستا و در این میان 137به تعداد  کرماناستان  دهستان دلفاردشامل کلیه روستاهای جامعه آماری این تحقیق  ایم. 
 دو گروه ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: روستا بعنوان نمونه انتخاب شده و 

 
 کیفی و فاقد فرضیه هستیم.   -با توجه به اکتشافی بودن موضوع و محتوای این مطالعه ، مدل ما  تفسیری - 1

2 Focus group 
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نفاار بااه  140نفر است که بر اساااس جاادول مورگااان  228گروه اول شامل مالکین خانه های دوم است که برابر با  
 های دوم هر روستا مورد ارزیابی قرارگرفت.نسبت جمعیت و تعداد خانه

ای از اعضای شورای اسالمی روستا، دهیارها، مطلعین و ریش سفیدان، صاااحبان کااار و پیشااه  گستره   شامل  روه دومگ
است. که از هر روستا حداقل یک پرسشنامه به صورت گروهی در قالب بحث گروهی تکمیل شده اساات. ضاامنا باارای فهاام  

 د و تاثیرات آن نیز پرداخته ایم.   موارد مذکور و معانی کنشهای افراد به مشاهده خانه ها و کارکر 
 

 چارچوب تئوررک تحقیق 

 مبانی تجربی
 های دوم در داخل و خارج از کشور ارایه شده است.ها انجام شده دربارة خانهدر جدول یک خالصه ای از نتایج پژوهش

 های دومها دربارة خانه نتایج پژوهش .1 جدول

ف 
ردی

 

 سال موضوع  محققان
 جامعه آماری

 و حجم نمونه

 روش تحقیق

 یا بررسی
 نتایج مهم

1.  Marjavara 

  به رو مسیر
تخریب؟  

-خانه گردشگری"
 دوم در های
ای  جزیره جوامع

 "کوچک

2007 
  جزیرة سه

 در متفاوت
 سوئد

روش کمی و 
 پیمایشی

 مجمع در متفاوت جزیرة  سه در پژوهش این
  مهاجرت داد ننشا نتایج  و شد سوئد انجام الجزایر
 با  گذشته به نسبت مردم را  وضع جزایر این به

 و  های شغلیفرصت  قبیل از مهمی رویدادهای
 . کرد بهتر خانواده تشکیل

 اپاسیس   .2

گردشگری و 
های دوم در خانه

سواحل کرواسی  
دو مدعی برای  
یک فضا مورد  
 مطالعه کرواسی 

 روش کمی  کشور کرواسی  2003

احل کرواسی بعد های دوم در سوگردشگری خانه 
از جنگ جهانی دوم رشد چشمگیری داشته است؛ 
به طوری که امروزه، رقیبی جدی برای پدیدة 

 آید. گردشگری به شمار می

 مارجاوارا  .3
-گردشگری خانه

های دوم در سوئد: 
 ها جاییریشة جابه

 روش کمی  کشور سوئد  2002
های دوم، در سه بعد محیطی،  توسعة خانه

آثار مثبت و منفی بسیاری به  اقتصادی و اجتماعی
 همراه دارد. 

 رابرتسون   .4

روند تصمیم گیری 
خریداران خانه  
های دوم و 

الگوهای گسترش 
 های دومخانه

 آلمان 1977
روش اسنادی و 

 کمی 

های دوم محصولی مشابه و معتقد است خانه
شود و برای یکنواخت نبوده، بلکه خریداری می
ذشت زمان نیز اهداف مختلف استفاده شده و با گ

گیری قبل یابد. وی مدلی را برای تصمیمتغییر می
های دوم ارائه کرده و طبق و بعد از تملک خانه 
های دوم گیری در مورد خانه این چارچوب تصمیم

قطعی نیست بلکه به صورت فرآیندی پویا در 
باشد و به همین ها میرابطه با سودمندی این خانه

های به فروش خانه دلیل این فرآیند ممکن است
دوم در یک ناحیه و خرید آن در جای دیگر یا 

 های دوم موجود منجر شود. حفظ خانه

5.  

محمد رضا 
جواد  و  رضوانی

 صفایی

-گردشگری خانه
ات  های دوم و اثر
آن بر نواحی  

روستایی: فرصت  

1392 
نواحی روستایی  
شمال تهران  
 )رودبار قصران( 

تحقیق از نوع  
کاربردی و روش 
تحقیق آن 
توصیفی و  

ریزی و ضعف مدیریت، از  به دلیل فقدان برنامه
های موجود این ناحیه در زمینه گردشگری فرصت

ین نیازهای فراغتی شهروندان تهران از  برای تأم
یک طرف و تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی 
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 های دومها دربارة خانه نتایج پژوهش .1 جدول

ف 
ردی

 

 سال موضوع  محققان
 جامعه آماری

 و حجم نمونه

 روش تحقیق

 یا بررسی
 نتایج مهم

تهدید )نواحی   یا 
روستایی شمال 

 تهران( 

نواحی روستایی از طرف دیگر به درستی استفاده  تحلیلی 
 نشده است. 

6.  
فر و خوش

 دیگران 

بررسی تأثیر  
-گردشگری خانه
های دوم بر 

سرمایة اجتماعی  
)مورد مطالعه:  

روستاهای لیره سر  
و سیاورز 

 شهرستان تنکابن( 

1391 

دو روستا در 
غرب مازندران  

واقع در 
شهرستان 

تنکابن )بخش 
خرم آباد( و 
حجم نمونه 

 نفر  228

دو روش اسنادی 
 و پیمایشی

های دوم با اثرات اقتصادی مثبت گسترش خانه
)افزایش سطح تحصیالت و میزان درآمد( و 

های پیامدهای اجتماعی منفی )کاهش در مؤلفه 
 ت. سرمایه اجتماعی( همراه بوده اس

7.  
عنابستانی و 
 دیگران 

پیامدهای اجتماعی  
و اقتصادی توسعة  
-گردشگری خانه
های دوم در 
نواحی روستایی  
)مطالعة موردی:  
دهستان شیرین 
درة شهرستان  

 قوچان( 

1391 

روستای  32
دهستان 
شیرین دره  
شهرستان 

قوچان و حجم 
روستا با 7نمونه 

  1184جمعیت  
 خانوار 

از نظر هدف،  
 کاربردی 

روش   و از نظر
 توصیفی تحلیلی 

های دوم شدت تأثیر متغیر توسعة گردشگری خانه
بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان 

 برآورد شده است.  0/ 502منطقة ییالقی قوچان،  

8.  

محمدرضا 
، ی رضوان

  عبدالرضا رکن
 الدین افتخاری
 و همکاران 

ای  تحلیل مقایسه
  آثار اقتصادی
-گردشگری خانه
های دوم با  

گردشگری روزانه  
بر نواحی روستایی،  
با رویکرد توسعه  

 پایدار
)مطالعه موردی:  
شهرستان 

شمیرانات، استان  
 تهران( 

1390 

ساکنان محلی  
روستای  5

شهرستان 
شمیرانات،  

استان تهران و 
حجم نمونه 

سرپرست   105
 خانوار 

روش توصیفی  
تحلیلی و   –

ای،  مقایسه
همچنین مبتنی  
بر روش اسنادی 

و میدانی 
 ای( )پرسشنامه

براساس دیدگاه ساکنان محلی، تأثیر اقتصادی 
های دوم بیشتر است و تفاوت گردشگری خانه 

های معناداری بین آثار اقتصادی گردشگری خانه 
 دوم با گردشگری روزانه وجود دارد. 

 پور محمود جمعه  .9

سکونتگاه نوع  
سوم، راهکاری  
برای رسیدن به 
الگوی مناسب  

سکونت در راستای  
 توسعه پایدار 

1389  

روش مبتنی بر  
تحلیل مفهومی  
ل نظری و تحلی

کیفی واقع گرا از  
وضع موجود و 
آرمانگرا از وضع 

 مطلوب 

برای حل مسائل و مشکالت جوامع معتقد است 
-نظر مینشدنی بهشهری و روستایی که گاه حل

حل و الگویی جایگزین بود. رسد، باید به دنبال راه
دیگر، در ارتباط با یافتن الگوی مناسب  عبارت به

معیارهای مناسب یافتن به سکونتگاه برای دست
انگاری شهر یا زندگی با کیفیت، باید پایان دوگانه

روستا و شهر و روستا را اعالم کنیم و به دنبال 
های که به صورت خانه شکل سومی از سکونت

 .باشیم فصلی و موقتی است، 

های دوم مانند پیامدهای کالبدی گسترش خانه روش توصیفی  روستا   24 1388بررسی آثار کالبدی  عنابستانی   .10
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 های دومها دربارة خانه نتایج پژوهش .1 جدول

ف 
ردی

 

 سال موضوع  محققان
 جامعه آماری

 و حجم نمونه

 روش تحقیق

 یا بررسی
 نتایج مهم

های دوم بر خانه
-توسعة سکونتگاه 
های روستایی: 

ی مطالعه مورد
روستاهای ییالقی 

 شهر مشهد

ییالقی شهر 
مشهد و حجم  

  238نمونه 
 خانوار روستایی 

تغییر کاربری مزارع و باغات، تجاوز به حریم  تحلیلی 
ها و تغییر چشم انداز روستایی همچنین رودخانه

حیات اقتصادی،   این پدیده چه برای تجدید
-اجتماعی و فرهنگی روستاهای این ناحیه فرصت
هایی را فراهم ساخته است. عدم وجود رابطة  

گیری معنادار بین عوامل طبیعی و انسانی در شکل
های اجتماعی و های دوم اما وجود انگیزه خانه

اقتصادی مالکان غیربومی در گسترش این پدیده 
 نقش داشته است. 

 

11.  
حاجیلویی،  

 یری و سنایی قد

-نقش و تأثیر خانه
های دوم بر 

ساختار اقتصادی،  
اجتماعی ناحیة  
 کالردشت 

1387 

گانه   8محالت 
شهر کالردشت  

روستای  19و 
 پیرامون

های روش
ای و  کتابخانه

منابع اسنادی و 
مشاهدة مستقیم 
 و بررسی میدانی 

 

های اجتماعی  تأثیر شگرف این پدیده بر دگرگونی
و نیز بروز ناهماهنگی در  و اقتصادی کالردشت

 چهره و ساختار محیطی آن 

12.  
 ضیائی

 و صالحی نسب

-شناسی خانه گونه
های دوم و بررسی 
تأثیرات کالبدی  
آنها بر نواحی  
روستایی رودبار 
قصران )شمال 

 تهران( 

 

1387 

نواحی روستایی  
در منطقة  

رودبار قصران  
و حجم نمونه 
 یک روستا

تحقیق از نوع  
کاربردی و روش 

ام آن انج
 –توصیفی 
 تحلیلی 

تأثیرات منفی ناشی از حضور مالکان غیربومی 
های دوم به مراتب کمتر از تأثیرات قدیمی خانه

 متناظر آن از جانب مالکان غیربومی جدید است. 

 سمیرا  نوذری   .13

 هایخانه نقش
  در تغییر دوم
و   اراضی کاربری
  اقتصادی  توسعة

 روستای کردان 

1386   

 1365ی دوم عمدتاً از دهة هاشکل گیری خانه
های اخیر شدت پیدا کرد. رواج یافت و طی سال 

پیامدهای منفی این الگو تغییر میزان آب روستا و 
تغییر چشم انداز طبیعی و تخریب و تغییر کاربری 
باغات و مزارع و پیامدهای مثبت اقتصادی آن 

زایی، افزایش درآمد ساکنان، افزایش رفاه اشتغال
 روستا است. عمومی مردم 

14.  
محمدرضا 
 رضوانی 

تحلیل روند ایجاد 
-و گسترش خانه
های دوم در 
 نواحی روستایی 

1381 
مناطق شمال 

 کشور 
 

به تاریخچه محدودی از روند ایجاد و گسترش 
های دوم در جهان و ایران )در مناطق شمال خانه

کشور( پرداخته و با دیدی جغرافیایی به این 
است ایجاد و موضوع پرداخته است و معتقد 

های دوم در مناطق روستایی بیشتر گسترش خانه
خودجوش بوده و بدون نظارت دولت بوده که 

های زیادی به زیست محیط زده و دولت خسارت
 باید پیشگیری و کنترل کند. 

15.  

 رکن عبدالرضا

 افتخاری الدین

 و اسماعیل

 گردشگری نقش

 توسعه در روستایی

 روستاها 
1381  

  روش توصیفی
تحلیلی با شیوه  

 ای کتابخانه

های گردشگری روستایی را بر مبنا و در قالب خانه 
دوم مطرح کرده و معتقد است این مهم از عوامل 

 روستایی است.  اقتصادی توسعه
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جربی و کلیه متون در دسترس این حوزه حاکی از آن است که اولین تحقیقات در داخل کشور مربوط  های تبررسی
های میالدی است. ضمناً بجز دو مطالعه، مابقی مربوط به بررسی خانه  70شمسی و در اروپا از دهه    80به ابتدای دهه  

گونه که قبالً نیز بیان شد تمامی این ه و همانهای تهران، مازندران، خراسان بوددوم در مناطق خوش آب و هوای استان
ای در حوزه خانة دوم با دید جامعه شود گفت هیچ مطالعهمطالعات در حوزه گردشگری و جغرافیا است و با اطمینان می

گی  فرهن  -های اجتماعیشناسانه دیده نشده است. بر همین اساس در این مطالعه با دیدی جامعه شناسانه به دنبال انگیزه
فرهنگی هستیم؛ ضمناً بجز    -اجتماعی  ویژگی هایبا تاکید بر    سنخ شناسی مالکان آنها  های دوم و همچنین  ایجاد خانه

مطالعاتی معدود و پراکنده، تقریباً مطالعات منسجمی در محدوده مرکزی کشور انجام نشده بنابراین از این منظر نیز این  
 باشد. مطالعه بی بدیل می

گذرد ای نوظهور که از حدود نیم قرن از پیدایش دوباره و گسترش آن میبه عنوان موضوع و پدیده  1های دوم خانه
پدیده سایر  اقتصادی،  نظیر  مختلف  منفی  و  مثبت  اثرات  توانند  می  و  وجهی هستند  چند  و  پیچیده  معاصر،  دوران  های 

داش-اجتماعی روستایی  جامعه  بر  جغرافیایی  محیطی،  زیست  سیاسی،  جنبهفرهنگی،  از  دلیل  همین  به  باشند.  های  ته 
ها و  توان از دریچه حوزههای دوم را میتوان آنها را بررسی و تبیین نمود. سوای از این موضوع که پدیده خانهمختلف می

اگردشگری،  جغرافیاهایی چون  رشته در حوزه    حقوق،  قتصاد،  بررسی کرد،   .... اجتماعیو  بوده و    علوم  متفاوت  موضوع 

 
ها های دوم دارای چند ویژگی هستند و به عبارتی با این ویژگیتوان گفت خانهدر مجموع می.  Crawley, 2000)(تشکیل شده است    Secondو    Homeخانة دوم از دو لغت    - 1

ود، دارای ش غت از آنها استفاده میتواند در داخل یا خارج از محدوده شهری باشند اما اینجا مراد ما آنهایی است که در محدوده روستایی قرار دارند، برای گذران اوقات فرا قابل تعریف هستند: می
های اول افراد است با امکاناتی محدودتر، گروهی برای شود، معموال کوچکتر از خانهفرهنگی دارد، بین سه تا پنج ماه در طول سال از آنها استفاده می   -مناسکی و مناستی و در مجموع اجتماعی  

 هداف اقتصادی و سرمایه گذاری در آخرین رده اولویت مالکان آنهاست)مولف(.  گیرند، اانجام کارهایی که در شهرها منع قانونی و عرفی دارد از آن بهره می

 

 های دومها دربارة خانه نتایج پژوهش .1 جدول

ف 
ردی

 

 سال موضوع  محققان
 جامعه آماری

 و حجم نمونه

 روش تحقیق

 یا بررسی
 نتایج مهم

 قادری

 حسینی ابری   .16
بررسی پدیده 
 نوظهور خانه دوم 

 روش اسنادی  1380
های دوم در ایران به صورت  گسترش خانه

 ت و کنترل است. خودجوش و بدون نظار

 فشارکی   .17

بررسی اثرات  
اجتماعی خانه دوم  
در منطقه طرقبه و  
 شاندیز شهر مشهد 

1373 

روستاهای 
طرقبه و  

شاندیز شهر  
 مشهد

روش کمی و 
 پیمایشی

های دوم را در ایجاد رقابت تأثیرات اجتماعی خانه
و از بین رفتن پیوستگی جامعه روستایی، تغییر 

و فرهنگی، تجاوز به  مفهوم کار، تعارض اجتماعی
 داند. حریم ساکنین می

18.  

علی حاجی نژاد  
و ابوذر پایدار و 
 حبیب اله بیاد 

تحلیل روند 
تغییرات و تحوالت  

روستاهای 
دهستان دلفارد با 
تأکید بر نقش شهر  

 جیرفت 

 دهستان دلفارد  1395
روش کمی و 
 پیمایشی

غییرات ملموس و عینی در زمینه سکونتی و  ت
ه روستاهای دلفارد ملموس بود  معیشتی و جمعیتی

نتایج آزمون تی نیز نشان داد در سالهای اخیر و 
کالبدی و  ویژه در ابعاد تغییرات چشمگیری، به
اقتصادی، در روستاهای    فرهنگی و اجتماعی

مثبت و ا دلفارد رخ داده که این تغییرات عمدت
 دیآ حساب می سازنده به

19.        

 الینن  .20
های دوم در خانه
های شهری حومه 

 مورد مطالعه فنالند
 روش کیفی  کشور فنالند 

های دوم در نواحی روستایی سبک زندگی در خانه
های سنتی زندگی  ها برگرفته از شیوه و حومه

روستایی است و در واقع، محیط حومه برای  
های زندگی سنتی مورد استفادة استفاده از شیوه 

 گیرد. بهره برداران قرار می 
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-ها و نظریات مختلفی آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در همین خصوص طی بررسیتر و با دیدگاهان عمیقتومی
های دوم و پیامدهای آن در حوزه جامعه شناسی هایی که به نحوی با ظهور و گسترش خانهها و نظریههای اولیه قالب 

)با    پیوند و تعامل شهر و روستادیدگاه  ار گرفت. در این میان دو  خاصه جامعه شناسی روستایی مرتبط بود مورد ارزیابی قر
ای از شهر به روستا شده و منفی نگر یا یک  ها و امکانات توسعهمثبت نگر که موجب اشاعه و نشت ویژگیرویکرد  به دو  

باعث شده افراد رو  )اینکه چه سبک زندگی   1دیدگاه سبک زندگی( و دوم  سویه که به ضرر روستا و به نفع شهر بوده است
می  های دوم کنند یا اینکه احتماال رواج این پدیده بنا بر ایجاد سبک زندگی جدیدی بوده است(  به ایجاد و ساخت خانه

 .پرداخته ایم های فوق الذکرگیرد که در این مقال به دیدگاههای موجود در حوزه مورد بررسی قرار تواند 

 روستا –پیوند شهر دردگاههای حوزه 
مثبت نگر که موجااب اشاااعه و رویکرد  ر بررسی موضوع مناسبات شهر و روستا به طور کلی، محققان آن را به دو  د

ای از شهر به روستا شده و منفی نگر یا یک سویه که به ضرر روستا و به نفع شهر بااوده ها و امکانات توسعهنشت ویژگی
 .انداست طبقه بندی کرده

 1950از دهااه  .ص موضوع مورد نظر نیز با توجه به دو نگاه مذکور متکی اسااتهای صورت گرفته در خصوپژوهش
قطب رشد که بر   نظریه  .توسعه تحت تأثیر قرار داده است  ریزیبرنامهدر روابط شهر و روستا بر اساس    ،سه نظریه اساسی

ای کااه توسااعه دهااد. بااه گونااهورزد و به آن اولویت ماایترین شهرها تأکید میگذاری کالن در صنایع و در بزرگسرمایه
نظریة استراتژی توسعه از باال که ریشه   ،گردداقتصادی روستاها می  –اقتصادی شهرها باعث توسعه اجتماعی    –اجتماعی  

اندیشااد و  های بزرگ و استفاده از فناوری پیشاارفته ماایانسانی با اجرای طرح مراکز در اقتصاد نوکالسیک دارد و به رشد 
کااه طبااق آن شااهرهای زایااا بااه شااهرهایی  .ایا که هوزلیتز برای نخستین بار به بیان آن پرداخته استنظریة شهرهای ز

-گذارد و برعکس شهرهای انگلی به شهرهایی گفته ماایشود که تأثیرات مفید و مثبتی در حوزه نفوذ خود میاطالق می
باارداری شااهر از روسااتاهای پیرامااون بهااره گردد. جریان یک طرفه وهای روستایی میشود که باعث سیر قهقرایی حوزه

مفهوم شهرهای انگلی و شهر به عنوان اشاعه دهنده و موتور محرکه که توسعة روستایی مفهوم شهرهای زایا یا خالق را 
در مقابله با این دیدگاه وبرث .  (50  -52:  1380کند)افراخته،  در شناسایی نقش و پیوند روستایی شهری به ذهن متبادر می

کند کااه شان معرفی میهای مرکزی حوزه پیرامونیشهرهای شرق اسالمی را به عنوان مکان  1975و  1973های  سالدر  
 .روناادای دارند و کانون نوآوری و ساماندهی اقتصادی برای حوزه نفوذ پیرامونی به شاامار ماایکارکردهای مثبت و سازنده
سااازد و باارای تولیاادات آنهااا یازهای روستاییان را باار آورده ماایشمارد که نهای مرکزی بر میطالب نیز شهرها را کانون

کند)ارتزاق می کنند شامل نیروی کااار، مومنی بر این باور است که شهرها از نواحی روستایی دریافت می  .کندبازاریابی می
اش را قه نفوذ روسااتاییبدین معنی که شهر همانند زالو یا انگل منط  .سرمایه، مواد غذایی و ...( بی آنکه چیزی پس بدهد

-ها و تجربه کشورهای آسیایی و آفریقایی چنین نتیجه می( وی از مجموع این دیدگاه153:  1379مکد )ابراهیم زاده،  می
دهند و توسعه بخشی از این سیستم بدون توجه بخااش دیگاار گیرد که شهر و روستا سیستم واحد ارگانیگی را تشکیل می

در همین راستا ماکس دروئو با اشاره به مناسبات شهر و روستا در مجموع نقش شااهرها را غیرمنطقی و غیر ممکن است.  
شمارد زیرا دولت در شهر مستقر اساات ثااروت و غنااای شااهر باایش از روستاساات و در برابر روستاها هدایت کننده بر می

شااهری در   -ناادهای روسااتا  هااا در شااناخت پتانساایل پیوگیرد همچنین بر نقش دولااتها همه از شهر نشأت مینوآوری
هااای ملاای شود. عالوه بر ایاان، سیاسااتشان و تأثیر مثبت آنها در کاهش فقر این مناطق تأکید میایهای توسعهفعالیت

ریزان محلی به منظور شناخت نیاز شااهر و روسااتا و فااراهم آوردن دسترساای مسااتقیم اقتصادی و حمایت دولت از برنامه
ابااراهیم  (.160و 146آیااد)همان می مؤثر و مثبت در پیوندهای روستایی شهری به شمار میروستاییان به مراکز شهری گا

داند و تأکید دارد که به زاده، در مطالعه ای، رابطه ایرانشهر با نقاط روستایی را به دلیل خدمات رسانی ضعیفش خالق نمی

 
1 life style 
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ت ضروری است. ابراهیم زاده ضمن تأکید بر سرمایه منظور ظهور پدیده رخنه به پایینِ تأثیراتِ توسعه، دخالت مستقیم دول
اجتماعی شهر و روستا بر این باور است که شهر زاباال نااه تنهااا خصاالت انگلاای   –های دولتی در حیات اقتصادی  گذاری

کنااد نسبت به نواحی روستایی خویش ندارد بلکه با تزریق سرمایه به این مناطق به توسعة روسااتایی کمااک مااؤثری ماای
اساس تحلیل های این مطالعه بر دیدگاههای سبک  زندگیساات و دیاادگاههای کااالن پیونااد   .(372،  1379زاده    )ابراهیم

 روستایی توان تبیین موضوع را ندارد.-شهر
 

 دردگاههای حوزه سبک زندگی
که ،  1920در ادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت و مفهوم سازی وجود دارد، یکی مربوط به دهه  

است  رفته  کار  به  اجتماعی  تعیین طبقه  عنوان شاخص  به  غالباً  و  افراد  اجتماعی  موقعیت  و  ثروت  معرف  زندگی  سبک 
( و دوم به عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در متن تغییرات مدرنیته و رشد فرهنگ 1935  2؛ چاپمن 1995  1)چاپین 

( و در این معنا  1987    4؛ لش و یوری1991و    1987  3فدرستون   ؛1984؛ بوردیو  1991یابد )گیدنز  مصرف گرایی معنا می
های اجتماعی روز  ها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیلها و نگرش سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزش 

 (. بر همین اساس به بررسی دیدگاههای آنان پرداخته ایم. 44: 1381)اباذری،  یابدبه روز افزایش می
گذاشته و  نمایش به را خود اجتماعی تا جایگاه های دوم(کنند )در اینجا ساخت خانهمی مصرف را کاالها افراد وبلن، رنظ به

را در وصف افرادی  «اصطالح »طبقة مرفه کنند. وی متمایز فروتر و فراتر طبقات خود را به طبقه خاصی نزدیک کرده و از
کار هستند. اعضااای کاسب ةی غیرمولد دارند و از این نظر، همچون افراد طبقدبرد که به لحاظ اقتصادی عملکربه کار می

نظیاار  حیااات ضااروری نیسااتند ةبه مصرف متظاهرانه )خرید کاالهایی که برای اداماا   ،این طبقه برای جلب توجه دیگران
د از وقاات( غیرمول اا   ة( و فراغاات متظاهرانااه )اسااتفادهای دوم، دارا بودن چند خودرو و کاالهایی از این دسااتهمین خانه

آورنااد، هایی که اعضای این طبقه مستقیماً به ثبات اقتصااادی جامعااه وارد ماایبر زیان  پردازند. بنا به نظر وبلن، عالوهمی
زمان و پول ای خواهد بود که به اتالف این امر، جامعه  ةشوند که نتیجبرای اعضای طبقات اجتماعی نیز الگوی رقابت می

دادن خااود و کاری باارای محتاارم جلااوهاز کار تولیدی و بدنی، آسایش متظاهرانه، گرایش بااه محافظااه  پرهیز.  پردازندمی
های از دیگاار نشااانه  ،رقاباات و یغماااگری  دادن اصل و نسب، دیرینگی و خااویگرایش به مشاغل مالی، گرایش به نشان

( مصاارف نمایشاای، دیگاار یااک امتیاااز 1بنابراین، از نظر وبلن:  است. امعهمشخص منزلتی و اعتباری طبقة باال و مرفه ج
( مصرف نمایشی بازتاب 2نیست که محدود به طبقة مرفه دارای منزلت باال باشد، بلکه در هر قشری از جامعه وجود دارد. 

افراد دارای منزلاات باالساات.  چشمی باوهمجستن از افراد دارای منزلت برابر و چشم  های منزلتی افراد برای تفوقخواسته
 شود.عنوان ابزاری برای نمایش یا اثبات منزلت باال استفاده می( مصرف نمایشی اغلب به 3

تحلیل ترکیب انواع سرمایه برای   های زندگی،شناسی مصرف و تحلیل سبکترین میراث اندیشه بوردیو برای جامعهعمده
بااودن  و مصرف فرهنگی است. از سوی دیگر، تأکیااد بوردیااو باار الگومنااد  تبیین الگوهای مصرف و مبنای طبقاتی قرایح

. الگوهای سبک زندگی نیز بوده استة  های پژوهش درباربخش تکنیکالزامات منش است، الهام  ةاعمال مصرف که نتیج
ن تقسیم ساعات هایی چوعرصه  فرد در  ةکنندبندیشده و طبقهبندیسبک زندگی که شامل اعمال طبقه  ،بوردیو  ةدر نظری
رفااتن اساات، در واقااع   گفتن و راههای معاشاارت، اثاثیااه و خانااه، آداب سااخنروز، نااوع تفریحااات و ورزش، شاایوهشبانه
ای است های مصرف عامالن اجتماعیهای زندگی شیوهترجیحات افراد است. از یک سو، سبک  ةیافتیافته و تجسمعینیت

های مصاارفی بازتاااب نظااام اجتماااعی اند. این شیوهشأن و مشروعیت اجتماعی  های مختلفی از جهتبندیکه دارای رتبه

 
1 Chapin 
2 Chapman 
3 Feathrston 
4 Lash & Urry   
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مصرف صرفاً راهی باارای  ،دهدمراتبی است؛ اما چنانچه بوردیو در کتاب تمایز برحسب منطق دیالکتیکی نشان می  سلسله
 . دادن تمایزات نیست، بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز استنشان

د است دیگر احاطه بشر به وسیله بشر پایان گرفته و اینک شاهد محاصره بشر به وساایله اشاایا هسااتیم. ژان بودریار معتق
گیاارد. مصاارف کننااده در چنااین شاارایطی ها صورت میدیگر مبادله روزانه بین افراد نیست بلکه با تجارت، کاالها و پیام

-ای سنی و جنسی منفعالنه یا غیرنقادانه با چنین جامعههکند، چون این افراد برخالف دیگر گروهبسیار خالقانه رفتار می
های زناادگی جدیاادی در بااازار دهند و سبککنند. افراد در بازار معنی، کاالهای خریداری شده را تغییر میای برخورد نمی

ار مصاارف ایجاااد های جدیدی را در بازآید که مقولهکنند. این امر به شکل یک نوع کار خالقانه در میایجاد می  1ایتوده
ها و اجناس خاص خود، ها، مارککنند که از طریق رنگکند. آنها زیباشناختی خاص خود را به بازار مصرف تحمیل میمی

توان در اوقات فراغت )مصرف زمان(، مصارف فرهنگاای، خریااد لباااس، مصاارف غااذا و در گیرد. این امر را میصورت می
 شاهده کرد.های دوم ماینجا ایجاد یا خرید خانه

شااهر کردن راهی برای بیان خود در رابطه با دیگران و انبوه جمعیاات حاضاار در کالنخاص مصرف  ةشیوبه اعتقاد زیمل  
د و منزلاات اساات، کردن نمادهااای م اا فرد فقط از طریق بسط شدید فردگرایی که هدف آن دنبااال  ،به اعتقاد زیمل.  است
 کردن راهی برای اثبات خود و حفظ اقتاادار فااردی اساات.گونه مصرفاین.  تواند فشارهای زندگی مدرن را تحمل کندمی

ای برای مد قایل است در داند وی کارکرد دو گانهرا محرک مصرف می  –به واسطه مد    –متمایز ساختن خود از دیگران  
وجه دیگر آن که  یک وجه، اعالم تمایل فرد برای متمایز شدن از دیگران و بیان هویت فردی و خواست فردیت است، اما

جنبة طبقاتی دارد، سبب همبستگی گروهی و تقویت انسجام اجتماعی طبقاتی است. از نظر وی، مصرف نمایشاای )نظیاار 
کننااد. در اجتماااعی براباار بااازی می  -دارا بودم خانه دوم( یک بازی رایزنی منزلتی است که افراد دارای منزلت اقتصادی  

انسان است که ریشه در نیازهای انسانی دارد، اما فاارد، در طااول زناادگی و در حااین   معنای زیمل، بازی، شکلی از فعالیت
 یابد.هایش تکامل میفعالیت

-های ساختاری مدرنیته به واسطه بازتابندگی منادی به یکدیگر گااره ماایهای زندگی و دگرگونینزد گیدنز تحول سبک
های کاانش و تعااداد مراجااع مقتاادرتر، انتخاااب ساابک ن زمینهخورند به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروز، کثرت یافت

( 1383یابد. گیدنز )ای اهمیت میهای روزانه به طور فزایندهزندگی برای ساختن هویت شخصی و در پیش گرفتن فعالیت
بک داند و معتقد است که انسان تحت فشار ساختار اجتماعی ساا انسان را به عنوان عامل در شکل گیری هویتش مؤثر می

کناایم بااه های زندگی پیروی میکند. به نظر او در دنیای متجدد کنونی، همه ما نه فقط از سبکزندگی را بیشتر تقلید می
تعبیر دیگر ناچار به این پیروی هستیم. در حقیقت ما انتخاب دیگری به جز گزینش نداریم. به نظر وی هرچه وضع و حال 

رد بیشتر به دنیای مابعد سنتی تعلق داشته باشد، سبک زندگی او نیز بیشااتر بااا بجامعه و محیطی که فرد در آن به سر می
اش و ساخت و همچنین با تجدید ساخت آن سروکار خواهااد داشاات. البتااه منظااور گیاادنز از هسته واقعی هویت شخصی

 ها بر روی همه افراد باز است.   کثرت انتخاب این است که در همه انتخاب
 

 رین سواالت این مطالعه به شرح ذیل است:بر همین اساس مهمت
 چیست؟ در منطقه  این پدیدهاجتماعی و فرهنگی عوامل  مهمترین −

وضااعیت  ،بازنشسته بااودن یااا نبااودن، تحصیالت، جنس، سنتماعی، اج  -تصادی)از جمله پایگاه اقای  عوامل زمینه •
 چیست؟ در منطقه  شغلی، میزان ارتباط با روستا یا نسبت با روستاییان(

 چیست؟ های دوم ها و علل تشکیل خانهانگیزه •

صاحبان خانه های دوم از جمله انگیزه، قومیت، ساان، وضااعیت اقتصااادی، وضااعیت مهاجران و  ویژگیهای شاخص   •
 چیست؟  اشتغال، وضعیت سالمت، شهر محل سکونت و...

 
1 Mass market 
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 رافته های تحقیق 
خانه های دوم در تمامی روستاهای منطقه  جاد  موج مهاجرت معکوس با ایمهمترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که  

درصد این خانه ها سنتی و    30بوده. سبک ساخت و معماری حدود    مرکزی دهستانگسترش دارد اما بیشتر در روستاهای  
که ساکن    افرادیبرگرفته از فرهنگ منطقه اما با مصالح مدرن و شهری است و مابقی کامال سبک مدرن و شهری است.  

جیر و  ساکن  فتکرمان  که  در حالی  گذرانند  می  مناطق  این  در  را  مناسبتها  سایر  و  هفته  آخر  تعطیالت   ینهستنداغلب 
  95، تقریبا تمامی )یا عروسی و عزا مراجعه می کنند  تنها در مناسبتها چون اعیاد، مناسبتهای مذهبی وکرمان و بندرعباس

 ون ایجاد شده اند. تاکن 90سال گذشته خاصه از سال  15تا  10طی  مهاجرتهادرصد(
اجتماعی اغلب آنها متوسط و درصد کمی باال بوده، از لحاظ سنی حدود دو سوم -اقتصادی پایگاهد، مرد بودن افراد تمامی  

نیمی از   قزیب بهو کمتر داشتند.    دیپلمدرصد از آنها تحصیالت    70سال سن دارند، از لحاظ تحصیلی بیش از    50بیش از  
اهل همانجا یا به نحوی با ساکنین روستا نسبت فامیلی   آنهادرصد متاهل بودند، تمامی    90بیش از  بازنشسته بودند،    آنان

درصد آنها والدین فوت شده شان را در همان   72درصد آنها متولد همان روستا بودند ضمنا    80داشتند بطوریکه بیش از  
بودند.   به خاک سپرده  باال رفتن قیمت  روستا  دلیل  به  اخیرا  و اضی و آب هوای مطار البته  بندرعباس  از شهرهای  بوع، 

باعث بروز    ورود این دسته از مهاجریندر برخی روستاها  اطراف آن نیز که هیچ پیوندی با منطقه ندارند، مراجعه می کنند.  
فرهنگی مثبتی چون ایجاد اتحاد و همدلی و جلب  -تشنج و اختالف میان ساکنین شده و دربرخی دیگر اثرات اجتماعی

 مشارکت آنان در اقدامات و اتفاقات روستا داشته است.  
های دوم روستایی است که با در ادامه، یکی از مهمترین اهداف این مطالعه سنخ بندی و سنخ شناسی صاحبان خانه

 ای کااهتوجه به نبود مطالعات اجتماعی و جامعه شناختی در این حوزه، کار بدیع و در عین حال دشواری اساات، بااه گونااه
های دوم روستایی بیشتر به ظاااهر و الیااة اول ایاان پدیااده پیشتر نیز مطرح شد، مطالعات صورت گرفته درخصوص خانه

ها )از جمله، سن، جنس، تحصیالت، شغل و...( های فردی صاحبان این خانهها و مشخصهپرداخته و به جز بررسی ویژگی
نکه مطالعات حوزه سبک زندگی نیز )علی رغم تعداد زیاااد آنهااا در های دیگر اجتماعی پرداخته نشده بود. ضمن آبه مؤلفه

بندی طبقاتی، سنخ بندی خاصی ارائه نکرده بودند. با تمامی این تفاسیر با تالش فراوان و با حضااور کشور( به غیر از سنخ
اسااان و ماادیران های مختلف )از اساتید و متخصصااان علماای تااا کارشنچندین ساله در منطقه و طیف وسیعی از مصاحبه

های دوم روسااتایی بر این اساس صاحبان خانه  اجرایی و روستائیان( به دسته بندی جدیدی در این خصوص دست یافتیم.
جویااان، ای بااه سااه دسااته فراغتها، شرایط و عوامل زمینااههای زندگی، نوع و اولویت انگیزهرا می توان بر اساس سبک

 نامیدیم. فَهمهای خاص خود تقسیم نمود که به اختصار آن را جویان با ویژگیجویان و منزلتهویت
 

 گروه فراغت جوران را لیت جوران 

دارای تحصیالت دانشگاهی هسااتند، از   تعداد کمیسال قرار گرفته، همگی مرد و    45تا    35این افراد در گروه سنی  
ر و اکثرا والدینشان در قید حیات بااوده ، (، همگی متولد شهها و کشت و صنعتهای جیرفتلحاظ شغلی شاغل )در کارخانه

آخاارین ، ایاان گااروه  هسااتنداجتماعی متوسط  -و دارای پایگاه اقتصادی  کرمانو تعدادی    جیرفتتقریباً تمامی آنها ساکن  
زیبایی شناختی یااا   مشخصه هایهای کوچک و متوسط بدون  طی چند سال گذشته هستند، دارای خانهگروه اقدام کننده  
کردند، اغلااب تعداد کمی برای ساخت از وام استفاده بوده و معمواًل خارج از محدوده خانه پدری قرار دارد و سنتی و مدرن  

ها بااه دوستان، فامیل و حتی برادران و خواهرانشان دارای خانه دوم روستایی بوده، معمواًل در طول هفته و آخر همه هفته
دهااد، کارهایی که در شهر محدود یا عرف و قانون اجازه آنرا نمی  صورت مجردی یا با دوستان برای خوشگذرانی و انجام

کننااد. از لحاااظ ها میکنند، این افراد بیشتر تالش و هزینه خود را برای خوشگذرانی و کسب لذت در این خانهمراجعه می
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برایشااان دارای کااارکرد ذائقه خیلی قائل به مارک، کالس و طبقه نبوده و از هر نوع کاالیی اعم از مادی یا فرهنگی کااه 
باشد، استفاده کرده، به عبارت دیگر دارای ذائقه همه چیز پسند بوده و خیلی کم به بازسازی امور عمااومی روسااتا کمااک 

-کنند. از لحاظ سرمایه مذهبی در سطح متوسط و پائین بودند و اغلب مصرفشان را بر مبنای مد دارنااد)یکی از نشااانهمی
 ر و گفتار آنها در روستا است(.های آن پوشش و نحوه رفتا

 

 گروه هورت جوران

سال به باال قرار گرفته، همگی مرد بوده، دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم هسااتند، از   55این افراد در گروه سنی  
ها ساکن متولد روستا و اغلب والدینشان در همان روستا دفن شدند، اغلب آن  همهلحاظ شغلی تقریباً تمامی آنها بازنشسته،  

هسااتند)اغلب در جیرفاات دارای اجتماااعی باااال    -و دارای پایگاااه اقتصااادی    کرمان و تعدادی جیرفت و بندر عباس بوده
ها و پیشگامان ساخت خانه دوم روسااتایی ، این گروه از جمله اولینهستند(  کرمانگلخانه تولید صیفی جات و یا مغازه در  

های بزرگ به نسبت سایرین بوده و قریب بااه نیماای از آنهااا باارای ساااخت از وام آیند، دارای خانهدر منطقه به شمار می
ها اصولی ساخته شده و دارای زیرسازی اساساای اساات(، اغلااب دوسااتان نزدیکشااان استفاده کردند )به عبارت دیگر خانه

ص کااه در تابسااتان دارای ها )بااه خصااوها و برخی تعطیالت و تابستاندارای خانه دوم روستایی بوده، معمواًل در مناسبت
دشت، در هیچ کدام از روستاهای منطقه از کااولر دامنه و  هوای بسیار مطبوعی است به طوری که علیرغم قرار گرفتن در  

، ایاان افااراد باارای ارضاااي نیازهااای کنناادشود( معمواًل مجردی یا تنها با همسر خود مراجعه میجهت تهویه استفاده نمی
اه ذهنی و درونی و به دنبال هویت گم شده در روستاهای آباي و اجدادی و حس نوستالژیکی که غیرمادی و دستیابی به رف

نسبت به روستا داشتند، اقدام به ساخت خانه دوم روستایی کردند و از لحاظ ذائقه قائل به کالس و طبقااه نبااوده و از هاار 
تااوان اما از طرف دیگر نمیکنند ته باشد استفاده مینوع کاالیی اعم از مادی یا فرهنگی که برایشان کارکرد و کارایی داش

کننااد. از لحاااظ ساارمایه دارای ذائقه همه چیز پسند هستند، معمواًل به فقرا و بازسازی امور عمومی روستا کمک می  گفت
آنها در های آن پوشش معمولی مذهبی در سطح باالیی بودند و کمترین میزان مصرف را بر مبنای مد دارند )یکی از نشانه

 کردند. روستا است(، اغلب این گروه اذعان داشتند چنانچه روستا دارای امکانات حداقلی هم بود اقدام به ساخت می

 

 گروه منزلت جوران را تمارز جوران

دارای تحصیالت دانشااگاهی هسااتند، از اغلب سال قرار گرفته، همگی مرد بودند،   55تا    45این افراد در گروه سنی  
(، اکثراً متولد شهر و اغلب والدینشااان یااا یا گلخانه داردار و  تعداد کمی بازنشسته و مابقی شاغل )بیشتر مغازه  لحاظ شغلی

 -و دارای پایگاااه اقتصااادی    جیرفاات و بناادرعباس در قید حیات یا تعدادی در همان روستا دفن شدند، اغلب آنها ساااکن  
های کوچک و متوسااط پیش اقدام به ساخت کردند، دارای خانهستند، این گروه طی کمتر از یک دهه  هاجتماعی متوسط  

اما زیبا و مدرن بوده و معمواًل درون محدوده خانه پدری قرار ندارد و حدوداً نیمی از آنها برای ساخت از وام استفاده کردند 
لشااان دارای خانااه دوم ها اصولی ساخته شده و دارای زیر سازی اساسی است(، اغلب دوستان و فامی)به عبارت دیگر خانه

کنند، این افراد بیشتر تالش و هزینااه خااود را در ها مراجعه میها، تعطیالت و تابستانروستایی بوده، معمواًل در آخر هفته
کننااد تااا نشااان دهنااد از رفتار، کردار، گفتار، نوع پوشش، نوع وسایل مورد استفاده و نحوه گذران اوقات فراغت صرف می

مااالی در سااطح   اغلااب از لحاااظها بزرگ و پر بچه بوده و  متمایز بوده و به دلیل آنکه اغلب در خانواده  دیگران متفاوت و
خواهند جایگاه اجتماعی خود را به نمایش گذاشته و خود را از متوسط و پایینی بودند اکنون با اقدام به ساخت خانه دوم می

الس و طبقه بوده و از هر نوع کاااالیی اعاام از مااادی یااا فرهنگاای سایرین متمایز سازند. از لحاظ ذائقه قائل به مارک، ک
استفاده نکرده و بیشتر دارای مصرف نمایشی به خصوص در روستا با کمک کردن به فقرا و بازسازی امور عمومی روسااتا 

)یکاای از  هستند. از لحاظ سرمایه مذهبی در سطح متوسط و باال بودند و بیشترین میزان مصرف را باار مبنااای مااد دارنااد
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های آن پوشش و نحوه رفتار و گفتار آنها در روستا است(، اغلب این گروه اذعان داشتند چون روستا دارای امکانااات نشانه
 رفاهی الزم بوده اقدام به ساخت کردند.

 

 مدل تجربی تحقیق
تغیرها و نهایتاً تعماایم با عنایت به اکتشافی و توصیفی بودن این مطالعه به دنبال بررسی و شناخت روابط علی بین م

خااارج از معنااای متعااارف  -ها نبودیم، بر همین اساس در نتیجه این مطالعه به مدلی کیفی و شبه کمی دست یافتیم داده
در این مطالعه با توجه به شرایط و روش تحقیق، قابل آزمون و کمی پذیر نبوده بلکااه بااا رویکاارد   -مدل نظری و تجربی

لهای مبتنی بر شواهد تحلیل شده است. بر همین اساس در این مدل که برگرفتااه از نتااایج و تفسیری و استدال -توصیفی
های دوم روستایی ساخت یا خرید خانهمهاجرت معکوس و یافته های تحقیق است، با چهار بخش که به نوعی با اقدام به 

ا شااامل امکانااات روسااتا و جریااان و هاا ها بوده کااه پاایش برناادهمرتبط است، روبروییم. مهمترین بخش این مدل انگیزه
ها هستند بعبارت دیگر این پیش برنده ها هستند که باعث می شااود انگیاازه هااا قااوت ساز انگیزهضدجریان بستر و زمینه

دارا بودن خانه های دوم نقش زیرساختی دارد. شاید اگاار امکانااات اولیااه و عواماال و    مهاجرت  یافته و در تصمیم افراد به
روستاها موجود نبود، افراد حتی به این موضوع فکر هم نمی کردند، علی رغم احساس نیاز به هویت یابی و جاذب در این  

گرهااا های دوم روسااتایی دارنااد امااا تعاادیلها نقش مهمی را در اقدام به ساخت یا خرید خانهگذران اوقات فراغت. انگیزه
دینی یا معنوی و نحوه گذران اوقات فراغت بر نوع و کیفیاات   اجتماعی، سرمایه  -ای، پایگاه اقتصادی  شامل عوامل زمینه

 .کرده اند های دوم روستاییساخت یا خرید خانهمهاجرت و  ها اثرگذار بوده و نهایتاً اقدام بهانگیزه
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.مدل تجربی مطالعه 1شکل   

 
 

 تیجه گیری و ارائه راهکارهان
 اکثر کشورهای در امروزه.  است دوره معاصر مهم ایهپدیده از دوم هایخانه گسترش  و  رشدمهاجرت معکوس و  

 هایخانه است. برخی متخصصان برخوردار زیادی رونق از پدیده  این کشور ایران و منطقه مورد مطالعه ما  در ویژه به جهان

 زنند. پیوند می 1"خرده شهرگرایی فصلی "مفهوم  با را دوم
 مرفه و کوچک بخش به دوم های خانه تدارک و ، بهره گیریتمالکی نیز این نوع مهاجرت معکوس فصلی و  گذشته در

شد اما امروزه درخواست آن توسط اغلب آهاد جامعه از طبقه متوسط به باال صورت می گیرد که شاهد  می محدود جامعه
 است.  دلفاردتان دهساین ادعا گسترش روز افزون آن در تمامی نقاط کشور از جمله 

پ این  باید گفت  اواسط دهه  بطور خالصه  از  نوظهور  بطور گسترده ای بخصوص در  مناطق    80دیده  ایران  شمسی در 
واقعیت   اما  ستانی از سالیان قدیم رواج داشته است.ه مرکزی کشور رواج یافته، گر چه این پدیده در مناطق ساحلی و کو

 
1 Seasonal Suburbanization 
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مهاجرت  ؛ گروه اول  1قسیم کرد خانه های دوم در کشور را می توان به دو گروه عمده تاین نوع مهاجرت و  آن است که  
ستانی کشور از جمله مناطق ساحلی استانهای مازندران و گیالن، جزایر کیش و  هدر مناطق ساحلی و کومعکوس فصلی  

انگیزه ایجاد این   این نوع مهاجرت و ایجاد  قشم و مناطق کوهستانی شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و .. رواج دارند. 
خانه ها  و    این نوع مهاجرتبیشترین کارکرد آن برای گذران اوقات فراغت است. در خصوص    خانه ها بیشتر اقتصادی و

اما   اقتصادی، گردشگری و جهانگردی صورت گرفته  تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه های جغرافیا، محیط زیست، 
... رواج دارند. انگیزه ایجاد  که در مناطق مرکزی کشور از جمله یزد، کرمان، اراک و  مهاجرت های معکوسی  گروه دوم  

این خانه ها بیشتر فرهنگی و هویتی بوده و انگیزه اقتصادی آخرین اولویت را داشته و بیشترین کارکرد آن مناسبتی و نیز 
خانه ها تقریبا هیچ تحقیقات و مطالعه ای)بجز چند مطالعه  مهاجرتها و  برای گذران اوقات فراغت است. در خصوص این  

فرهنگی و -جام نشده و نکته مهمتر اینکه در خصوص هیچکدام از این دو گروه، مطالعه ای در حوزه اجتماعیپراکنده( ان
 بطور خاص جامعه شناسی صورت نگرفته است. 

مهاجرتها و مهمترین وجه تمایز و تفاوت اساسی این مطالعه با سایر مطالعات این حوزه آن است که جامعه مورد بررسی،  
هایی که در مناطق مرکزی کشور رواج دارند( و با رویکردی جامعه شناختی بوده و از روش   مهاجرتم)خانه های گروه دو

نیز جهت جمع آوری اطالعات    "کمی و کیفی "اکتشافی و توصیفی و در سطح تفسیری بهره برده ایم ضمنا از روش ترکیبی  
 شده است.  استفاده  

 در همین راستا پیشنهاد می شود: 
توسط بنیاد  خانه های دوم روستایی که در قالب مهاجرت معکوس شکل گرفته،  اطالعاتی کامل  ایجاد یک بانک   -1

 مسکن یا بخشداریها نظیر اطالعات به روز خانه های بهداشت جهت هر گونه بررسی و تحلیل محققین.

این  نوع    یی در خصوص دالیل و انگیزه هاجمعیت شناسی و جامعه شناس  جغرافیایی،  مطالعات بیشتری با رویکرد -2
 ایجاد این خانه های در سرتاسر کشور انجام شود. مهاجرت معکوس و

در مناطق مختلف کشور انجام این  نوع مهاجرت معکوس  بررسی و مطالعه اجتماعی پیامدهای ایجاد و گسترش   -3
اجتماعی و  فرهنگی  تداخل  و  طرف  یک  از  واردها  تازه  و  ساکنین  میان  اختالف  و  تنش  ایجاد  که  چرا  و    شود. 

بررسی  و  آن  بررسی  و  بوده  محتمل  دیگر  طرف  از  روستایی  مناطق  در  شهرنشینی  فرهنگ  و  موج  گسترش 
 راهکارهای کاهش اثرات منفی آن بسیار اهمیت دارد.

خانه های دوم در سایر رشته های علمی از جمله حقوق، اکولوژی،  مهاجرت معکوس و  مطالعه جامع و همه جانبه   -4
)اقتصاد سیاسی(، تاریخی، گردشگری و جهانگردی و توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگی  روانشناسی، اقتصاد توسعه 

 در کنار سایر مولفه ها و متغیرها.

 
 

 

 
 این تقسیم بندی برای اولین بار توسط نویسنده ارائه شده است. - 1
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