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روستايي (مورد  هايتبيين الگوي تبديل روستا به شهر با تأكيد بر حق به سكونتگاه
   ١ مطالعه: شهر قلعه نو)

  
سعيد زنگنه  ،سيد احمد فيروزآبادي ،حسين ايماني جاجرمي ،زادهزهره تاج

 حسين ميرزايي شهركي،

  
  )١٥/٠٤/١٤٠١ريخ پذيرش، تا٢٩/٠٢/١٤٠١(تاريخ دريافت

 

  چكيده
حاضر با هدف تبيين الگوي تبديل روستا به شهر با تأكيد بر حق به  پژوهش

 يفيپژوهش، كمطالعه در اين روش روستايي در شهر قلعه نو انجام شده است.  هايسكونتگاه
روش مصاحبه عميق استفاده عات از الاطبراي گردآوري است.  يانهيزم هيبر نظر يو مبتن

جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش ساكنان شهر قلعه نو هستند. براي انتخاب . شده است
 يريگبر هدف و نمونه يمبتن ي غيراحتماليريگنمونههاي روش ازپژوهش  نمونهجامعه 

. رفتيصورت پذنفر)  ٢٠( يبه اشباع نظر دنيرستا  هامصاحبه استفاده شده است. نظري
استفاده شده است. در مرحله  MAXQDA 2020 افزارنرماز  هاداده ليو تحل هيتجزبراي 
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ها، كدهاي اوليه حاصل از كدگذاري باز طي كدگذاري باز و محوري دادهاستخراج مقوالت 
بندي شدند. به اين ترتيب آن دسته از مقوالتي كه رابطه نزديكي با بندي و مقولهطبقه

 ٢٥سازي ها و فشردهدر نتيجه كدگذاري دادهيكديگر دارند در يك مقوله اصلي قرار گرفتند. 
هاي منفي پيامدمقوله اصلي به دست آمد.  ٥مفهوم در كدگذاري باز، در كدگذاري محوري 

هاي تبديل روستا به شهر، تغييرات ايجاد شده ترين هدفساختار اجتماعي و هويتي، مهم
تبديل روستا به شهر پس از شهر شدن، تحقق حق به فضاي زيست و سازوكارهاي حاكم در 

 اند كه بر مبناي آنها نظريه داده بنياد تحقيق شكل گرفته است.هاي اصلي و محوريمقوله

  
   مشاركت. ،سكونتگاه، شهر قلعه نو به تبديل روستا به شهر، توسعه، حق :مفاهيم اصلي

  
  و بيان مسأله مقدمه

هاي راكز روستايي به شهرهاي اخير، رشد فزاينده تعداد شهرها از طريق تبديل مطي سال
كوچك، بازگوي تاثير فرآِيند شهرگرايي شتابان بر ساختار فضايي و جمعيتي كشور است، به طوري 

رسيده است  ١٣٩٥شهر در سال  ١٢٤٣به  ١٣٣٥شهر در سال  ١٩٩كه تعداد شهرهاي كشور از 
سرريز جمعيتي شهرهاي شهر جديد كه براي جذب  ٢٦جز ه). از اين تعداد ب١٣٩٥(مركز آمار ايران، 
 اند. اند كه به شهر تبديل شدهاند، بقيه روستاهايي بودهبزرگ احداث شده

هاي اخير مورد ترين مصاديق حق به توسعه در سالحق به سكونتگاه به مثابه يكي از جديد
 هاي متفاوت به ويژه علوم اجتماعي قرار گرفته است. در مطالعات نظري اخير فضا ازتوجه حوزه

هاي اجتماعي آن توجه تعاريف صرفاً جغرافيايي و اقتصادي فاصله گرفته و بيش از پيش به كاركرد
به خوبي تحليل و  ٢پرداز فرانسوي اين مهم را در نظريه حق به شهرنظريه ١لوفورشود. هانري مي

ناسي شاي از جمله جغرافيا، معماري، شهرسازي و جامعهتشريح كرده است. مطالعات ميان رشته
يابي افراد در جامعه است كه نشان داده است كه فضاي زيست، يكي از عوامل اثرگذار بر روند هويت

ها نيستند كه با شود. اين بدان معني است كه اين تنها انسانياد مي» هويت فضايي«از آن با عنوان 
ها نيز بر روند انسان گذارند بلكه مكان زندگيزيست خود اثر ميتغييرات فيزيكي و كالبدي بر محيط

گيري هويت در ارتباط با محيط يابي و تعريف انسان از خويشتن اثرگذار خواهد بود. شكلهويت
هاي محيطي، تعامالت شناختي و عاطفي فرد با محيط زندگي شخص در قالب وابستگي و دلبستگي

دهد ل نشان ميكه خود را به شكل حس تعلق و تملك به فضاي زيست و تالش براي مشاركت فعا
). طرح حق به سكونتگاه نيز در ادامه اين مباحث معنا يافت و به اين ٨٠: ١٣٩٣(ارباب و همكاران، 

 
1. Hanry Leffobre 
2. Right to the city 
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ها نسبت به فضاي زيست خويش داراي حقوقي هستند كه بايد كند كه همه انسانمهم اشاره مي
عقيده بودند كه پردازان انتقادي اما بر اين توسط واضعان  قانون در نظر گرفته شود. نظريه

داران بزرگ با به دست گرفتن كنترل فضاهاي شهري و به حداقل رساندن صدا و خواست سرمايه
). از ٩٠- ٥١: ١٣٩٥دارند (هاروي، ساكنان تنها در جهت باال بردن سودهاي اقتصادي خود قدم بر مي

ي مردمي روز به هاها نيز با طراحي شهرها به عنوان فضاهايي جهت كنترل تودهسوي ديگر دولت
  كنند.  روز امكان شنيده شدن صداهاي مردمي و اعتراضات را كمتر مي

المللي نيز تنها با تمركز بر صحبت از حق به سكونتگاه نه تنها در كشور ما كه در عرصه بين
شود. با توجه به رشد روز افزون شهرها و متاثر فضاهاي شهري، بخصوص كالن شهرها دنبال مي

وستايي، پژوهش حاضر با طرح حق به روستا (برگرفته از مفهوم حق به شهر) به عنوان شدن حيات ر
مفهومي بديع و نوين بر اين باور است كه هرچند صحبت از حق به سكونتگاه داراي ارزش و ضرورت 
حياتي است اما اين اهميت براي روستاها دو چندان خواهد بود چرا كه ماهيت و هويت فضاهاي 

  پرچم رشد سريع شهرها به شدت مورد تهديد قرار گرفته است.  روستايي زير
نكته مهم ديگري كه در اكثر موارد مغفول مانده و از سوي تصميم گيران توجه چنداني بدان 

هاي هويتي و بيگانگي فضايي ساكنان اين مناطق است. افرادي كه چندين نسل خود شود، بحثنمي
اال سپري كرده و شبكه گسترده و عميقي از اعتماد و روابط هاي برا در مناطق روستايي با قدمت

اند و در بسياري از موارد مشاغل هاي سنتي داشتهگيرياند، نظام تصميماجتماعي را تجربه كرده
كنند به يكباره و با تغيير موقعيت محل زندگي خود در تقسيمات كشور خانوادگي خود را دنبال مي

منفعل شدن كنند. اين بيگانگي فضايي،با خود، دگي خود تجربه ميشرايط حاكم جديدي را بر زن
  كنشگران و كاهش سريع و شديد مشاركت و اعتماد اجتماعي را به همراه خواهد آورد. 

از آنجا كه در تحقيق پيش رو مسائلي كه تا كنون مغفول مانده مانند ابعاد هويتي و اجتماعي 
شهر مورد توجه است، محقق با تشريح نظريه حق به شهر جوار كالنشهرها به تبديل روستاهاي هم

كه تنها نظريه مدون در اين زمينه است كه تاكيد اصلي خود را بر روي مفاهيم مورد توجه در  لوفور
عرصه هويتي و فضايي قرار داده، مدل مفهومي كلي را استخراج نموده است. با توجه به مطالب بيان 

 هايالگوي تبديل روستا به شهر با تأكيد بر حق به سكونتگاهشده پژوهش حاضر با هدف تبيين 
گيري در زمينه تبديل روستا روستايي در پي بررسي اين مسئله است كه الگوي مناسب براي تصميم

توان از آن براي اصالح به شهر با توجه به رويكرد مبتني بر حق به سكونتگاه چيست و چگونه مي
هايي بيشترين ر فرآيند تبديل روستا به شهر در كشورمان چه سازوكارنظام فعلي استفاده كرد؟ و د

  گذاري را دارند؟ تاثير
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  ادبيات نظري
را به عنوان يك عين خارجي موضوع بررسي قرار » شهر«نخستين كسي است كه  لوفورهانري 

ا وي با شدند. امداراي حقوق دانسته مي» طبيعت« و » انسان«داده. تا پيش از اين نگرش، تنها 
طرح مقوله حق به شهر، براي نخستين بار در كتابي با همين نام، شهر را به عنوان يك موجوديت 
تاريخي داراي حقوق دانسته كه همان تعلق داشتن به همه شهروندان و فراهم بودن امكان تغيير در 

درخواست و «از نظر وي حق به شهر نوعي  ).٩٠: ١٩٩٥(لوفور،  آن براي تك تك ساكنان شهر است
كه فردي باشد، است. اين حق بيش از اين» مطالبه براي دستيابي تحول يافته به زندگي شهري

) ١٠٢: ١٣٩٣مفهومي عمومي و البته منبع برتري براي تحقق ساير حقوق در شهر است (اطهاري، 
 دهي مجدد بهكه مستلزم تغييراتي است كه اين تغييرات نيز نيازمند قدرتي جمعي براي شكل

ها در شهر و هاي شهري هستند. مفهوم حق به شهر مستلزم و منوط به آزادي تك تك انسانفرايند
  ). ٢٢: ١٣٩٢بازسازي آن است (هاروي، 

حق به شهر، به عنوان يكي از حقوق شهروندان كه حاصل روابط اجتماعي و زندگي شهري آنها 
 لوفورمكانات شهري تعريف شده است. هاي فردي و دسترسي  صرف به ااست، بسيار فراتر از آزادي

نامد، حقي كه در پي زندگي افراد در شهر و تعلق آنها به حق به شهر را حق به زندگي شهري مي
در اين بخش از نظريه خود  لوفور). نكته قابل توجهي كه ١٠٣: ١٣٩٣شود (اطهاري، شهر ايجاد مي

ي زندگي در فضاي شهري و تعلق به آنجا دهد، توجه به حقوق براي افرادي است كه در پارائه مي
توان چنين برداشت كرد كه؛ هر فرد بنا به زندگي در شود. از اين سخن ميبراي اين افراد حاصل مي

گيري براي تواند واجد حقوقي از جمله حق مشاركت در تصميمفضاي انساني و تعلق به آن فضا مي
  محيط زيست خود باشد. 

كه با حق به شهر ارتباط تنگاتنگي دارد، فضا و  لوفوردر ديدگاه يكي ديگر از مفاهيم مهم 
حقيقت شهر، همانا توانايي آن براي زايندگي فضاي  لوفوربازتوليد آن در شهر است. در ديد 

). ٩١: ١٣٩٤كند (تقوايي و همكاران، اجتماعي است كه وي آن را در تمايز با فضاي انتزاعي طرح مي
اجتماعي، حوزه عمل تمام اعضاي جامعه است بدون وجود هيچ گونه  اين در حالي است كه فضاي

   ).٧٠: ١٩٩٥(لوفور،  امتيازي براي قشر خاصي
در برداشتي سه وجهي از فضاي اجتماعي بر اين باور بود كه فضا به سه شكل توليد  لوفور

  ).٩٠: ١٩٩٥(لوفور،  نمادين -نهادي و توليد فضاي زيسته -شود: توليد مادي، توليد ايدئولوژيكمي
 لوفورشوند. از نظر فضاهاي اجتماعي نيز  از طريق روابط ديالكتيكي اين سه حوزه ايجاد مي

يابي به حق به بدون درك اين سه فضا و البته روابط ديالكتيكي و چگونگي بازتوليد آن، فرايند دست
 لوفورع فضاي سه بعدي مد نظر ). در واق١٠٦: ١٣٩٣افتد (اطهاري، شهر آنچنان كه بايد اتفاق نمي

اي در توان بدين گونه تحليل كرد؛ فضاي اجتماعي ابتدا در بعد كردار فضايي هم چون زنجيرهرا مي
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هاي مادي مشخصي مبتني ها كه در جاي خود بر بنيانها و تعاملاي از فعاليتهم تنيده يا شبكه
شود؛ در درجه دوم اين ) ظاهر ميروستايي-است (مانند مورفولوژي و محيط ساخته شده شهري

اي از فضا تواند خود را در زبان تعريف و به مثابه فضا مشخص كند و سپس بازنماييكردار فضايي مي
  ).٦١: ١٩٩٥(لوفور،  را شكل دهد

ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و فرو ريختن ديوار برلين، در قرن بيستم و به
ترين شيوه زيست سياسي مطرح شده است. حقانيت و مشروعيت دموكراسي به عنوان مطلوب

آمريكايي آن خارج شده و در سراسر -دموكراسي به عنوان بهترين نوع فرمانروايي از امكان اروپايي
هاي سياسي براي كسب مشروعيت و تداوم حيات خود از جهان نفوذ كرده است. اينك همه نظام

ايجاد بعضي از نهادهاي سياسي دموكراتيك مدعي چنين جويند و با برچسب دموكراسي سود مي
آمريكاي التين خود را از زير  ٧٠و  ٦٠هاي حقانيت و مشروعيتي هستند. كشورهاي نظامي دهه

اند و به سمت تأسيس و تقويت نهادهاي دموكراتيك حركت هاي نظامي خالص كردهبارحكومت
هاي معاصر خاورميانه و ي مانند برخي از حكومتهاي غير دموكراتيكاند. به همين ترتيب نظامكرده

موارد متعدد ديگر با تشكيل پارلمان و يك نظام حزبي مدعي داشتن دموكراسي هستند. با وجود 
توان به اين نتيجه رسيد كه عمالً چيزي با عنوان ها مياين، با نگاهي حتي سطحي به اين نظام

ها قالبي از دموكراسي را رد. برخي از اين نظامدموكراسي در بسياري از اين كشورها وجود ندا
اند. محتوايي كه شايد با محتواي اند و محتواي خاص  مورد نظر خودشان را درون آن قرار دادهگرفته
هاي اقتدارگرا چندان تفاوتي نداشته باشد. اين قالب و محتواها شايد از نظر پژوهشگران سياسي نظام

هاي كننده و فريبنده هستند. نظامبراي بسياري از شهروندان گمراهقابل تحليل و فهم باشند ولي 
غير دموكراتيك از انواع مختلف شايد از روي تجربه سياسي آموخته باشند كه الفاظ مطلوب سياسي 
را به نفع خودشان مصادره كنند؛ اما چنان تعريفي از آن عرضه و ارايه كنند كه با ماهيت و جوهره 

توان ). امروزه كمتر كشوري را مي٢٧١: ١٣٩٤انطباقي نداشته باشد (بشيريه، آن مفهوم هيچگونه 
هاي دموكراتيك نداند. تعداد سراغ گرفت كه دم از دموكراسي نزند و خود را متعهد به اصول و ارزش

افزايش پيدا  ٢٠٠٢كشور در سال  ١٢١به  ١٩٧٤كشور در سال  ٤١كشورهاي دموكراتيك از 
). براي تحقق دموكراسي عوامل متعددي برشمرده شده است. هيچ ٤: ١٣٨٥ اند (عبداللهي،كرده

عامل واحدي براي تبيين دموكراسي در تمام كشورها يا يك كشور كافي نيست، دموكراسي حاصل 
كند. از همه مهمتر، عللي كه سبب گذار به ها در هر كشور فرق ميهاست و تركيب علتتركيب علت

). ٢٦: ١٣٨٩سازند تفاوت دارند (فاضلي، هايي كه تحكيم آن را فراهم ميشوند با علتدموكراسي مي
توان يك الگوي ثابت را براي تمامي كشورها بدون در نظر داشتن فرهنگ، دين، اقتصاد، بنابراين نمي

  سياست، جغرافيا و ... ارايه كرد.
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كه دغدغة آن اي يكصد ساله دارد. باخواهي در ايران سابقهبحث دموكراسي و دموكراسي
هاي تاريخي متعددي گردد و بعد از آن نيز فرصتدموكراسي در ايران به انقالب مشروطيت برمي

براي دموكراتيك شدن ايران پيش آمده است، تا به حال استقرار دموكراسي جنبة عملي پيدا نكرده 
هايي چون ). در واقع گفتمان دموكراسي بر كردار٤: ١٣٨٤و تحقق نيافته است (عبداللهي، 

محدوديت قدرت، قانونگرايي، مشاركت، رقابت، تحمل و تساهل، نوگرايي و قرائت دموكراتيك از دين 
  ). ٧١: ١٣٩٤تأكيد داشته است (بشيريه، 

ها هاي موجود در زمينه ظهور و بروز دموكراسي در ايران،  نياز به اتخاذ سياستبا توجه به ضعف
سازي دموكراسي را در جامعة  مبستگي اجتماعي، قابليت بوميهايي است كه ضمن ايجاد هو برنامه

مردم در مورد  ريزي در اين زمينه داشتن آگاهي نسبت به نگرشايران داشته باشند. براي برنامه
تواند راهگشا باشد. بنابراين با در هايي كه توسط حكومت در حال اجرا است، ميها و برنامهسياست

ها و بروندادهاي حكومت در ايران، سعي شده است تا گرايش گذاريياستنظر داشتن دروندادها، س
تواند نشان دهندة  هاي حكومت و حكمراني كه ميشهروندان تهراني نسبت به واقعيت

  گريزي شهروندان باشد، بررسي شود. جويي يا دموكراسيدموكراسي

  
  . مدل مفهومي برگرفته از نظريه حق به شهر١شكل 

 مشاركت - 
 آگاهانه عمل - 

 گراييفرم از دوري - 
 معمول

 خود آن از /تصاحب - 
 كردن

جريان توليد 
 و آفرينش

 فضا

  گريخود اداره - 
  زداييبيگانه - 

  بازآفريني فضاي شهري - 
پس زدن نيروهاي  - 

  گركنترل

 

گيرشكل
ي حس 

 تعلق

  آگاهي يافتن- 
قدرت  - 

  گيري تصميم
 حق مشاركت - 

افزايش  - 
  اعتماد

افزايش  - 

گيري شكل
معنا و 
هويت 
 فضايي
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ش آغازين تحقيق حاضر اين است كه وضعيت گرايش شهروندان تهراني به بنابراين پرس
دموكراسي چگونه است و چه عواملي بر گرايش به دموكراسي تأثير دارند؟ منظور از دموكراسي، در 

هاي برابر سياسي، ايجاد فرصت -هاي اجتماعي تحقيق، يك روش حكومتي است كه براي آزادي اين
  كند.ريزي ميگذاري و برنامهطه دين با سياست؛ سياستسياسي و راب -اجتماعي 

  
  حق به سكونتگاه

هاي متعددي در ها و منشوربعد از تصويب حق به شهر به عنوان يكي از حقوق بشري، قطعنامه
المللي صورت پذيرفته ها و مجامع بينسازي اين نظريه توسط دولتجهت فرموله كردن و پياده

ست كه بيشتر متون با تمركز بر مفهوم حق بر شهر، مقوله حق به سكونتگاه است. الزم به يادآوري ا
  اند.   را به صورت خاص حق به شهر متمركز كرده

  بر اساس نتايج اين پژوهش:
-١٣٧٣حقوق شهروندي روستايي در برنامه اول توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ( -١

 ) در  قالب حق داشتن مسكن بيان شده است.١٣٦٨

- ١٣٧٩ق شهروندي روستايي در برنامه دوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (حقو -٢
 ) بيان نشده است.١٣٧٥

-١٣٨٤حقوق شهروندي روستايي در برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ( -٣
) در قالب حق برخورداري از آموزش و پرورش با كيفيت و حق برخورداري از درآمد ١٣٨٠

 ست.مكفي بيان شده ا

-١٣٨٩حقوق شهروندي روستايي در برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ( -٤
هاي مختلف با در نظر ) در قالب حق برخورداري از امنيت، حق مشاركت در فعاليت١٣٨٥

 گرفتن شرايط يكسان ، حق داشتن محيط زيست سالم و مانند آن بيان شده است.

- ١٣٩٤پنجم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (حقوق شهروندي روستايي در برنامه  -٥
) در قالب حق برخورداري از بيمه، حق دادخواهي در امورات مختلف، حق تشكيل ١٣٩٠
شده است (البته  هاي حقوقي، حق برخورداري از اشتغال پايدار، حق مالكيت بيانتشكل

ي روستاييان نشده اي به حق تعيين سرنوشت مكان زندگالزم به اشاره است كه توجه ويژه
  .است)

هاي انجام شده در اين پژوهش كه جز موارد كمياب پرداختن به به طور كلي بنا به بررسي
ريزي كشور توجه به مقوله حقوق شود، در نظام برنامهحقوق شهروندي روستايي نيز محسوب مي

ندك) وجود دارد و از ها (به صورت اشهروندي روستايي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در برنامه
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برنامه اول تا پنجم (به جز برنامه دوم كه حقوقي مورد نظر نبوده است) به لحاظ فراواني، اهداف، 
هاي ساختاري به لحاظ ايده، ها و اقدامات از يك روند تكاملي حكايت دارد ولي از كاستيسياست

  ).٢٣٢: ١٣٩٤كند (افتخاري و بدري، ريزي و مديريت نيز حكايت ميبرنامه
نكته قابل توجهي كه بايد در همين جا مد نظر قرار گيرد آن است كه در ميان مطالعات پيشيني 

هاي اين رويداد (تبديل نقاط روستايي به شهر) و كه در اين زمينه انجام شده است اكثر آنها به پيامد
ادي در رتبه اول الويت اند كه البته پيامدهاي اقتصنقاط مثبت و منفي اين سياست راهبردي پرداخته

اي بر عناصر هويت ساز محيطي و قرار گرفته است. بر همين مبنا اين پژوهش توجه و تاكيد ويژه
  تاثيري كه تغييرات فضايي بر آنها دارند، خواهد داشت.

شهر نشان  به) اصفهان( اژيه روستاي تبديل درباره نتايج) ١٣٩٠( همكاران و پژوهش برقي
 افزايش پاسخگويان. داشتند رضايت تغييري چنين از پاسخگويان از درصد ٥/٢٨ تنها دهد كهمي

 شان نارضايتي داليل ترينمهم از را دام نگهداري هايمحدوديت و عوارض ساز، و ساخت هايهزينه
 در واقع( ديلمان روستاي تبديل سياست هم كه تاثيرات) ١٣٩١( همكاران و كريمي .كردند اعالم

بررسي كردند به اين  كوهستاني مناطق توسعه در را شهر به) گيالن ستانا سياهكل شهرستان
 ارتقاي و فرهنگي - اجتماعي هايشاخص بهبود اقتصادي، رونق در اين تبديل نتيجه رسيدند كه

هم ) ١٣٨٦( ثاني اسكندري و تحقيق سرايي. است نداشته چنداني تاثير محيطي - كالبدي وضعيت
 نگهداري و تثبيت كاشمر، در شهرستان به شهر در ريوش ستايسياست تبديل رو كه داد نشان

 ناموفق تسهيالت و امكانات اشتغال، ارائه و نفوذ حوزه و پيراموني نواحي به كاركردها بسط جمعيت،
هاي روستايي به شهر ) بر اين باور است كه در كشور ما فرآيند تبديل سكونتگاه١٣٨٣بود. گلي (

ها در شرايطي به گيرد و بسياري از سكونتگاهزيابي مقدماتي صورت ميبدون هيچ گونه شناخت و ار
 هاي الزم و ضروري شهري هستند. رحمانيشوند كه فاقد پيش نيازها و زير ساختشهر تبديل مي

 تحوالت كه رسيدند نتيجه اين به سور، تازه تاسيس كاني شهر مطالعه در) ١٣٨٨( پريشان و فضلي
 نقش كاهش چون منفي اگر چه همراه با تغييرات شدن، شهر از پس كاركردي -ساختاري

 قيمت افزايش و) هاآن مانند و برق آب،( زندگي هايهزينه افزايش دامداري، و زراعت هايفعاليت
 وكيفي كمي افزايش همچون مثبتي تغييرات ديگر سوي از بوده اما زمين بازي بورس رواج و زمين

را  هاخانه فضايي آرايش هندسي نظم بهبود و مهاجرپذيري شافزاي و مهاجرفرستي كاهش خدمات،
 تاسيس تازه شهر دو روي تطبيقي مطالعه در) ١٣٨٩( همكاران و رضواني. همراه داشته است

 تبديل شهر به گذشته سال ٢٠ در كه كردستان استان در صاحب و لرستان استان در فيروزآباد
 مورد روستاي دو در سياست يك اجراي از معكوسي اهگ و متفاوت تاثيرات اند، در يافتند كهشده

 مورد هايقلمرو كليه در را زندگي كيفيت شهر، به فيروزآباد روستاي تبديل. شودديده مي مطالعه
 كيفيت نتوانسته شهر به صاحب روستاي تبديل اما داده ارتقا سالمت حوزه استثناي به بررسي
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 بخشد. همچنين زنگنه بهبود كار و فراغت؛ اوقات و فريحت سالمت؛ آموزش؛ قلمرو چهار در را زندگي
بر اين باور است  »شهرها خام« پديده با نگاهي در مقياس ملي به مساله پيدايش) ١٣٩٢( شهركي

داشته  وجود ايران در شهري نظام هايدوره همه در شهر به كوچك روستاهاي سياست تبديل كه
 از فاصله پايتخت، از فاصله چون هاييمتغير با معنايي با و مستقيم كامال رابطه اين سياست. است

) نيز در تحقيقي با ١٣٩٨عزيزي و همكاران (. دارد استان گيريشكل سال و استان مركز شهرهاي
دارند كه تبديل بيان مي» هاي روستايي به شهرمفهوم سازي فرايند تبديل سكونتگاه«عنوان 

مولفه اصلي رخ داده كه همگي به نوعي  ٥گيالن از طريق  هاي روستايي به شهر در استانسكونتگاه
مقوله عبارتند از؛ مداخله توسط قدرت سياسي براي تبديل  ٥داراي ماهيت سياسي هستند. اين 

روستاها به شهر، بازتعريف نحوه مديريت فضا، نگرش مردم نسبت به شهر و روستا، ناديده گرفتن 
  ها به منابع دولتي. گي اقتصادي سكونتگاهها و وابستهاي كليدي سكونتگاهظرفيت

ها، عدم در مطالعات انجام شده در كشور نشان داده كه يكي از داليل اصلي شكست اين سياست
ها است. به واقع گيري و مشاركت ذينفعان اصلي يعني مردم محلي و دخالت وسيع و آمرانه دولتنظر

توانند ضمانت اجرايي پيدا كنند كه قبل از هر چيز، هاي استقرار نظام روستايي زماني مياجراي طرح
ها و ديدگاه مردم محلي، با ها، ضعفهمراهي مردم محلي را داشته باشد و با شناخت الزم از توانايي

  ).١٠٣: ١٣٩٧ريزي صحيح و اصولي منطبق با واقعيت انجام گيرند (ويسي و همكاران، برنامه
  

  روش شناسي تحقيق
اي اين پژوهش به دنبال آن است كه فراتر از روابط علت و معلولي، درك هاز آنجا كه سوال

تري از مسائل داشته باشد و براي آشنايي با بينش و تفكرات و عقايد مردم تر و گستردهعميق
طراحي شده و ماهيت اكتشافي دارد، در نتيجه اين تحقيق در زمره تحقيقات كيفي قرار دارد. براي 

اي) استفاده شده بنيادي (زمينههاي كيفي مبتني بر نظريه اي تحقيق از روشهپاسخگويي به سوال
اطالعات و  يآورجمعو مشاهده و  مصاحبه نيمه ساختاريافته يريروش با به كارگ نيا دراست. 

 به ق،يتحق نيفراهم شود. در ا يمورد بررس موضوعدربارة  يقيدق يشناخت نظر تا ها تالش شدداده
و  تخصصاساس  كنندگان بربه موضوع پژوهش انتخاب مشاركت توجهاطالعات با  يمنظور گردآور

 يمبتن ي غيراحتماليريگنمونهروش با  قيانتخاب شركت كنندگان تحق. آغاز شد هدفمند به صورت
افراد مورد  نشيهدفمند براي گز رييگاز نمونه كرد. دايپ ادامه نظري يريگبر هدف آغاز و با نمونه

 پژوهش استفاده ريمس افتنيو  ازيتعداد افراد مورد ن صيتشخ براينظري  رييگز نمونهمصاحبه و ا
هاي مختلف مورد مصاحبه قرار گرفتند و مدت جلسات در نفر از گروه ٢٠براي اين منظور،  .شد

در اين مطالعه براي روايي و اعتبار  دقيقه، تا رسيدن به اشباع نظري  ادامه پيدا كرد. ٦٥٠مجموع 
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و استراتژي مميزان بيروني به عنوان مشاور خارجي استفاده شده  يق از الگوي لينكن و گوباتحق
ها در مطالعه ميداني با اجتماعات انساني ساكن در مناطق مورد نظر آوري دادهابزار جمعاست. 

  عميق استفاده شده است.  مصاحبه آوري اطالعات از روشبرخورد داشته كه براي جمع
 هيابالغ د مطالعه در اين پژوهش شهر قلعه نو از توابع شهرستان ري است. بر اساسمنطقه مور

قلعه نو مركز بخش قلعه  يروستا ليتبد ،١٣٩٧كشور با اشاره به موافقت بعمل آمده در خرداد  ريوز
 .در شهر قلعه نو اعالم شده است يشهردار سيبه عنوان شهر قلعه نو و تاس ينو از توابع شهرستان ر

ين منظور شهر قلعه نو از توابع شهرستان ري در استان تهران به عنوان جامعه مورد مطالعه مد بد
نفر  ٥٣٥٢ خانوار و ١٥٨٣) داراي ١٣٩٥نظر قرار گرفت. شهر قلعه نو بر اساس آخرين سرشماري (

  جمعيت است. 
  

  هاتوصيف داده
مكس ها در نرم افزار مصاحبه گذارياي و كددر اين بخش سعي شده با استفاده از نظريه زمينه

نفر)  ٥ها ارائه شود. مصاحبه شوندگان در دو دسته مطلعان (دورنماي كلي از داده ٢٠٢٠ي اِ  يد ويك
نفر) كه به صورت هدفمند  ١٥هاي مختلف و مرتبط و ساكنان (از ميان كارشناسان و مديران بخش

و سني و جنسي در نظر گرفته شده  هاي مختلف شغليو با حضور محقق در ميدان و از ميان طيف
بودند، مورد مصاحبه قرار گرفتند. در آغاز هر مصاحبه توضيحي كلي درباره موضوع و هدف تحقيق 

ها و سازي مصاحبهشد. پس از پيادهشد و در ادامه سواالت مرتبط از آن دسته پرسيده ميداده مي
اي، نسبت به اصل از مصاحبه با روش زمينههاي حهاي كلي، به منظور تحليل دادهاستخراج روايت

  ها اقدام شد.ها و استخراج مفاهيم و مقولهگذاري دادهكد
مفهوم  ٢٥ها هاي مصاحبهباز بر مبناي سواالت اصلي تحقيق از ميان جمله گذاريدر كد

 اند. در مرحله بعد و طي كدگذاري محوري، كدهاي اوليهآورده شده ١استخراج شد كه در جدول 
بندي شدند. به اين ترتيب آن دسته از مفاهيمي كه رابطه بندي و مقولهحاصل از كدگذاري باز طبقه

سازي مفاهيم نزديكي با يكديگر دارند در مقوله اصلي قرار گرفتند. حاصل اين مرحله از فشرده
ترين همترين اهداف تبديل روستا به شهر؛ ماستخراجي پنج مقوله اصلي است كه عبارتند از: مهم

 به حق هاي منفي ساختار هويتي و اجتماعي؛ تحققتغييرات روستا پس از شهر شدن؛ آثار و پيامد
 شهر. به روستا تبديل در حاكم هايزيست؛ و سازوكار فضاي

. در شدنداصلي پيرامون پديده مورد مطالعه شناسايي  مفاهيمها و باز، مقوله دركدگذاري
هاي اصلي ظاهر شدند تا مقوله ها پيوند دادهمقوله مند با زيرطور نظام به ها، مقولهمحوري كدگذاري

شده است. الزم به ارائه اي پژوهش مقوله هستهكدگذاري گزينشي،  در نهايت از طريق .شوند
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كننده ها، كامال تشريحيادآوري است كه تمامي مفاهيم و كدهاي استخراجي بر مبناي متن مصاحبه
  گذاري شده است. دگان و با نگاهي به نظريه حق به شهر هانري لوفور كدنظر مشاركت كنن

  
  هاي الگوي تبديل روستا به شهر. مراحل كدگذاري مفاهيم و مقوله١جدول 

  كدگذاري گزينشي
  اي)(مقوله هسته

كدگذاري محوري 
  هاي اصلي)(مقوله

  كدگذاري باز (مفاهيم) و ميزان ارجاع

ا ب
ست

رو
ل 

دي
 تب

ي
گو

ن ال
يي

تب
هر

 ش
ه

  

هاي منفي پيامد
ساختار اجتماعي و 

  هويتي

بر  ريتاثارجاع)،  ٢٠( ميمستق يو اطالع رسان يعدم آگاه
ارجاع)،  ٤٠( انجام شده راتييو حس تعلق با تغ ييفضا يابيتيهو

 ٢١( حس تملك و تصاحب عدمارجاع)،  ٣٥( مشاركت فعال عدم
 ).ارجاع ٢٠ي (تيريو خود مد يگرخود اداره عدمارجاع)، 

ترين هدف از مهم
  تبديل روستا به شهر

 داشتنارجاع)،  ١٣( توسعه يفضا برا جاديو ا يتوسعه كالبد
از بودجه  يبرخوردارارجاع)،  ٠يي (روستا يبه جا يعنوان شهر

  ارجاع). ٢٢ي (خدمات شهر بهبودارجاع)،  ٥ي (شهر

تغييرات ايجاد شده 
  پس از شهر شدن

 يندگيشدن نما بازارجاع)،  ٢٢( محسوس راتييتغ جاديعدم ا
 شيافزا  ،ارجاع) ٨ي(ها و دفاتر خدمات شهربانك، ادارات

 ١٩ي (عوارض شهردار شيافزاارجاع)،  ٢٧ي (زندگ يهانهيهز
 تيبر فعال ياثرگذارارجاع)،  ٣٥ي (در بافت بوم رييتغارجاع)، 
ارجاع)،  ٢٢( ديافراد جد ورودارجاع)،  ١٠ي (و دامدار يكشاورز

 بهبودارجاع)،  ٢٢( نيزم متيق شياخت و ساز و افزاس شيافزا
  ارجاع). ٣ي (و رونق اقتصاد رشدارجاع)،  ٣ي (خدمات شهر

تحقق حق به فضاي 
  زيست

 تملك و تصاحب حسارجاع)،  ٣ي (تيريو خود مد يگرخود اداره
  ارجاع). ٠( سرنوشت نييمشاركت و حق تع حقارجاع)،  ٦(

سازوكارهاي حاكم در 
  ستا به شهرتبديل رو

ارجاع)،  ١٢ي (اسيدخالت س ،ارجاع) ٢(مردمي  درخواست
ارجاع)،  ٩( نفع يذ افرادارجاع)،  ١٠( و از باال يدولت ماتيتصم

 ٦( كياستراتژ تيموقعارجاع)،  ١يي (بناريامكانات ز داشتن
  ارجاع). ١٢( نيقوان نقصارجاع)، 

  
  ها داده تحليل و تجزيه

 بين ارتباط و كنندگان مشاركت هايگفته به ارجاع با هامقوله از يك شرح هر به بخش، اين در

 شيوة از يكديگر با مفاهيم دادن ربط و تفسيري نوشتن بخش براي محققان شود.مي پرداخته هاآن

  .اندگرفته بهره آمده است دست به مقوالت در آنچه و هامصاحبه ارجاع بر اساس تفسيري
دهد؛ تغيير بدون مشاركت و هاي اصلي و  مفاهيم نشان ميمقوله ها و ارتباط بينتحليل روايت 

كند بلكه در كنار آن دار مياراده مردمي در فضاي زيست افراد نه تنها حقوق اجتماعي افراد را خدشه
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زيست آنها اي چون تاثير منفي بر روند تعريف هويت افراد در ارتباط با محيطهاي ناخواستهپيامد
شان را به همراه يي) و آسيب به حس تعلق و تصاحب افراد نسبت به محيط زندگييابي فضا(هويت

تفاوتي و عدم اعتماد تواند با مشكالتي چون حس بيدارد، طبيعي است كه مسائلي از اين دست مي
و رضايت همراه شود. در كنار آن عدم مشاركت فعال ساكنان در تعيين سرنوشت روستا مقوله دومي 

ان آن را از پيامدهاي منفي ساختار اجتماعي و هويتي در تبديل روستا به شهر تواست كه مي
دانست، تاثير بر حس تملك و تصاحب افراد و تالش براي اداره و مديريت روستا توسط خود افراد نيز 

اند. پاسخگويان در اين از موارد ديگري است كه توسط مصاحبه شوندگان مورد توجه قرار گرفته
  ش خود به اين صورت بيان نمودند:زمينه واكن

خير به هيچ عنوان «جريان تبديل روستا به شهر بوديد؟ پاسخگو:  پرسشگر: شما در
كنم نظر اين مسئله تغيير روستا به شهر در فضاهاي عمومي مطرح نشد. من فكر نمي

به شخصه از من يا اطرافيانم اگر منظورتونه «و يا » كسي از اهالي خواسته شده باشه
  ».كنم از كسي پرسيده باشن توي آدماي معموليه خير. فكر نميك

پاسخگويان حس عدم كنترل خويش بر محيط را بدين شكل بيان نمودند: 
خواست دونم ديگه خيلي برام فرقي نداره. قبال اگه حتي يك اتفاق كوچيك مينمي«

ي با سرعت شدن خواسته مردم مهم بود ولي االن اينقدر همه چبيفته همه باخبر مي
افته كه اصال حساب همه چي از دستمون در رفته. انگار ديگه فرقي داره اتفاق مي

  ».نداره
ترين هدف هاي مورد توجه، بهبود خدمات شهري با بيشترين ارجاع از سوي از ميان مهم

ترين و سپس تالش براي توسعه كالبدي و ايجاد فضا ها) مهمپاسخگويان (بيش از نيمي از پاسخ
ها رتبه بعد را به خود اختصاص داده است. اين امر به وضوح نشان از آن دارد كه اي توسعه روستابر

ترين دليلي است كه تفكر تبديل روستا به شهر براي برخورداري از خدمات بهتر و بيشتر شهري مهم
نيز بيانات كاران اندراند. بايد يادآور شد كه نظرات متخصصان و دستمصاحبه شوندگان بيان كرده
ها نيز بر اين باور بودند كه روستائيان به عنوان انسان كرد چرا كه آنروستاييان ساكن را تائيد مي

  دهند. اقتصادي به دنبال برخورداري از امكانات شهري و بودجه بيشتر اقداماتي انجام مي
خواست از سويي توجه به اين نكته ضروري است كه بر خالف باور عمومي كه ممكن است 

روستايي بداند -هاي سنتي در دوگانه انگاري شهريگذاريتبديل روستا به شهر را به دليل ارزش
(تالش روستاييان براي برخورداري از عنوان شهري)، مقوله داشتن عنوان شهري به جاي روستايي، 

  دهندگان نبوده است. مورد توجه پاسخ
مهم نيست كه عنوان شهري  زماني كه پرسشگر از يك كشاورز سوال پرسيد كه:

خواهيم امكانات بيشتري خير اصًال. ما (روستائيان) فقط مي«داشته باشيد؟ پاسخ داد: 
هاي ما وجود نداره. در براي خود و خانواده داشته باشيم. اينجا هيچ امكاناتي براي بچه
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ها هم كه شده شهر نقل مكان نتيجه مجبور ميشيم بعد از چند سال به خاطر بچه
  ». كنيم

 از افراد تعريف از بخشي شد، عنوان فضايي هويت با مرتبط نظريهاي بحث در كه همانطور
 به روستا ساكنان. كنندمي برقرار خود اطراف فضاي با كه است ارتباطي مبناي بر خويش هويت
 شهري ساكنان با متفاوتي هويتي تعاريف دارند كهاي شده شناخته و سنتي زيست فضاي دليل

 و فيزيكي بافت ،...) و اقوام همسايگان،( نزديكهاي پيوند با فضايي در اغلب روستا ساكنان. نددار
) نسل تداوم يافته به نسل مشاغل( كشاورزي و دامداري بر مبتني اقتصادي ساخت سنتي، كالبدي
 همه در رااي گسترده تغييرات شهر، به روستا هويت با تغيير كه است حالي در اين. كنندمي زندگي
هاي ساز و ساخت معيشتي، و اقتصادي ساختار در تحول جمله؛ از تغييراني شاهد هستيم.ها حوزه

 افراديابي هويت در فضا كه آنجا از. جديدهاي سازمان و افراد ورود كالبدي، تغييرات و گسترده
 به شانزندگي نمكا كه روستايي ساكنان هويتي تعريف روند بر تغييرات اين نتيجه است در اثرگذار

  .دهدمي رخ شده تبديل شهر
 اتخاذ وها آن خواست و نظر نداشتن اهميت دليل به باورند كه اين بر ساكنان از بسياري

 تجربه رسدمي نظر به. ندارد وجود نيز مشاركت براي دليلي دستي، باال مراجع به وسيله تصميمات
گيري تصميم در افراد مشاركت عدم راههم به نيز زندگي محيط به تعلق حس در كاهش از سطحي

خود  عدم نيز نو قلعه شهر ساكنان مشاركت عدم. افتدمي اتفاق زندگي مكان سرنوشت درباره
 خود در افراد توانايي  و باور كه است حالي در اين. كرده است عنوان مديريتي را خود وگري اداره
  .    است هازيست آن محيط به ادافر حقوق ابتدايي اصول از خود مديريتي وگري اداره

ترين دليلي كه باعث ترغيب افراد به تبديل روستا به شهر مهم كه دهدمي نشان ١ نتايج جدول
شهري است. متاسفانه در كشور ما، روستاها به دليل نداشتن  خدمات از بيشتر شود برخورداريمي

تي در مقايسه با شهرها با مشكالت امكانات كافي و محروميت از خدمات بهداشتي، آموزشي و خدما
كنند. در روستاي قلعه نو به دليل نداشتن امكانات حداقلي چون مركز زيادي دست و پنجه نرم مي

بهداشت، مراكز آموزشي، ادارات و مراكز خدماتي مورد نياز، ساكنان مجبور به عبور و مرور مداوم 
  براي تامين نيازهايشان بودند. 

شود چرا كه ترين دليلي است كه منجر به تبديل روستاها به شهر ميليمحروميت روستاها اص
دانند. گيران تنها راه گسترش روستاها و اختصاص دادن خدمات را تبديل روستا به شهر ميتصميم

هاي موجود در روستا و دهد كه به دليل محروميتمصاحبه با اعضاي شوراي شهر قلعه نو نشان مي
براي احداث امكانات خدماتي چون استخر، باشگاه و... و همچنين تقاضاي مداوم مردمي 

هاي طرح هادي روستايي براي تعريف محدوده روستا و نبود فضاي كالبدي كافي براي محدوديت
مندي از اجازه توسعه توسعه روستا، دهياري به اين نتيجه رسيد كه براي ارائه خدمات بهتر و بهره
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هاي اطراف جهت افتتاح پاسگاه، استخر و زمين بازي، بايد از زمينكالبدي روستا براي استفاده 
  روستاي قلعه نو به شهر تبديل شود.

زماني كه دهياري را به «گويد: دهيار اسبق و رئيس شوراي شهر قلعه نو مي
ميليارد سرمايه داشتيم ولي زمين نداشتيم كه بسازيم  ١٣شهرداري تحويل داديم 

داد. براي مثال زماني كه روستا بوديم ما همه كارهاي يك چون طرح هادي اجازه نمي
زمين ورزشي را كرديم ولي چون در بافت طرح هادي روستايي نبود االن پنج سال 

اند. ما فكر كرديم با شهر شدن است كه نيمه كاره افتاده و اجازه تكميل كار را هم نداده
  ».اين مشكل حل شود ولي نشد
ما «قلعه نو نيز به مواردي اين چنيني اشاره كرده است؛  يكي از اعضاي شوراي شهر

در زمان روستا بودن درخواست زمين بازي، استخر و .. را داشتيم ولي با طرح توسعه 
كند كه ملك اراضي كشاورزي وارد فاز توسعه شهري شوند ولي بعد شهري مشخص مي

سبت به دهياري از شهر شدن مشكالت سياسي و اداري باعث شده ما پنجاه درصد ن
ها صورت گرفته كه از زمان شهر هاي انجام شده در زمان دهياريعقب هستيم. پروژه

  ».ها صفر شدهشدن انجام پروژه
هاي مختلف رخ طبيعي است كه پس از تبديل روستا به شهر تغييرات گوناگوني در حوزه

ترين عاملي بوده كه اع  مهمرو، تغييرات در بافت بومي با بيشترين ارجدهد كه در تحليل پيشمي
هاي اقتصادي اند؛ تغيير در بافت بومي در دو بخش اثرگذاري بر فعاليتساكنين به آن اشاره نموده

دهندگان عنوان شده ها) توسط پاسخروستايي چون كشاورزي و دامداري و ورود افراد جديد (غريبه
 در پس از شهر شدن اتفاق افتاده ، تغييربه نظر ساكنان شهر قلعه نو از  ميان تغييراتي كه . است
بومي از جمله اثرگذاري بر فعاليت كشاورزي و دامداري و ورود افراد جديد بيشترين توجه را به  بافت

از جمله قيمت زمين مسكوني و اضافه  زندگيهاي هزينه خود جلب كرده است. با شهر شدن افزايش
 تغييرات ايجاد پيامدهاي پيش آمده است. عدمها از شهرداري به مخارج خانواده شدن عوارض

تكراري بود كه توسط مصاحبه شوندگان به محقق هاي پرشدن هم از پاسخ شهر از پس محسوس
شوند داده شد؛ به اين معني كه هر چند بسياري از روستاها با هدف بهبود خدمات به شهر تبديل مي

  پوشيده است. ولي در مورد شهر قلعه نو اين هدف نيز جامه عمل ن
كرد عنوان كرد كه اي را اداره مييكي از كشاورزان كه به عنوان شغل دوم مغازه

هاشون رو بسازن و يا ها دوست دارن زمينخب قيمت زمين زياد شده و خيلي«
هاشون مسكوني بشه ميگن اينجا ديگه جاي هايي كه دوس دارن زمينكشاورز

شناسيم و يا هاي جديد كه نمياومدن افغانيهاي جديد كشاورزي نيست. از طرفي آدم
هايي از ورامين و قرچك كه اونجا براشون گرون بوده اومدن و اينجا خانه گرفتن و ادم

  ». يا اجاره كردن
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هاي همسايه هاي من به راحتي توي كوچه با بچهقبال بچه« معلم ساكن در قلعه نو: 
زه بدم تنها برن توي كوچه بازي كنند. تونم اجاكردند ولي من االن اصال نميبازي مي

  ».شناسمشونكسايي اومدن و همسايه ما شدن كه من اصال نمي
در همين بخش مواردي كه نشان دهنده تغييرات محسوس بعد از تبديل روستا به شهر باشد 
درصد پاييني را به خود اختصاص داده است كه نشان دهنده عدم ارائه رضايت بخش خدمات شهري 

و رونق مورد انتظار است؛ مواردي چون باز شدن نمايندگي، ادارات و دفاتر خدمات شهري،  و رشد
  بهبود خدمات شهري و رشد و رونق اقتصادي.

خير هيچ «پرسشگر: آيا خدمات شهري بهتر شده؟ پاسخگو (داراي بنگاه امالك): 
. ما حتي آب دهيم به  عنوان يك شهرونداتفاقي نيافتاده و ما فقط ماليات بيشتري مي

شرب هم نداريم و بايد يا تصفيه كن بذاريم و يا با تانكر بخريم. گاز و برق هست ولي 
  ». نوسان زيادي دارد. آموزش و پروزش و ادارات نداريم چندان

دهد كه باز شدن الزم به اشاره است تفحصي در تاريخچه دهياري و شهرداري قلعه نو نشان مي
و شعبات و دفاتر خدمات شهري مانند دفتر گاز، اورژانس، شعبه دادگاه هاي ادارات برخي نمايندگي

همگي با تالش دهياري صورت پذيرفته و متاسفانه در زمان شهرداري تا كنون نمايندگي جديدي 
نظران اين عرصه نيز بر اين باور بودند كه ميزان تاثيرگذاري تبديل روستا ايجاد نشده است. صاحب

  يط گاهي بسيار ناچيز بوده است.به شهر در بهبود شرا
حاال مشكل اينجاست كه خيلي از روستاهايي كه «يكي از اساتيد دانشگاه بيان نمود: 

اند اتفاق خاصي هم در آنها نيفتاده و فقط جمعيت كافي نداشته و تبديل به شهر شده
اسمش عوض شده است. تبديل روستا به شهر تنها اعمال قدرت دولتي را در روستا 

دهد و كار را از دست دهيار و اهالي روستا خارج كرده و مشاركت را كاهش زايش مياف
  ». دهدمي

گري و حق به شهر با الهام از نظريه لوفور داراي سه ركن اصلي است كه عبارتند از؛ خود اداره
خود مديريتي؛ حق مشاركت و حق تعيين سرنوشت؛ و حس تملك و تصاحب. براي سنجش ميزان 

 ١ن حق سواالتي در ارتباط با اين سه عامل پرسيده شد، همانگونه كه در جدول شماره تحقق اي
اي از سوي پاسخگويان نشان از آورده شده حق مشاركت و تعيين سرنوشت بدون هيچ ارجاع و اشاره

اند كه حقي در مشاركت و يا تعيين اين امر دارد كه هيچ كدام از پاسخ دهندگان بر اين باور نبوده
  نوشت خويش دارند. سر

كشاورز ساكن در قلعه نو در پاسخ به اين پرسش كه آيا در تصميمات مهم نظر شما 
 انتخابات موقع فقط نبوديم جريان در ما اصال نه«نيز خواسته مي شود؟ گفته است: 

 گذاشته ميون در ما با چيزي موارد بقيه در و كنن جلب رو ما نظرات تا كردنمي تالش
   .»شدنمي



 تبديل روستا به شهر با تأكيد بر...تبيين الگوي 

٩١ 

گري و خود مديريتي نيز مشخص نموده كه تعداد بسيار كمي از افراد سوي ديگر خود اداره از
  كنند.كنند كه در مسائل مرتبط با محيط زيست خود و اداره آن نقشي ايفا ميفكر مي

 مكانيسمي همچين خب ولي بودم شريك شهر اداره و مديريت توي دارم دوس«
 هاآدم اين تعداد هستن كم چون بدي اگه يا بدي نظر تونينمي يعني االن نيست
  ».كنه عمل و بده گوش كسي كنمنمي فكر خيلي

گذارد كه البته شان صحه ميحس تعلق و تملك نيز بر حس تعلق و تملك افراد بر محيط زيست
تواند به علقه قديمي روستاييان كه اكنون ساكنان شهر هستند باز گردد. بسياري از پاسخگويان مي
غيير شرايط بعد از شهر شدن و امكان ترك شهر قلعه نو سخن به ميان آورده اند. در مجموع از ت

ها به دليل ارجاع كم (فراواني پايين) نشان از آن دارد كه نتايج تحليل و كدگذاري  مصاحبه
  هاي حق به فضاي زيست در ميان ساكنان قلعه نو در سطح بسيار پاييني قرار گرفته است. ركن

 االن خب ولي بوديم دوست و فاميل همه و شناختممي كامل را اينجا من كه گفتم«
 اومدن جديد هايآدم. بهش باشه حواسم بايد ميره مدرسه بچمم حتي نيست ديگه
. بشه عوض چي همه وقتي .اينجا به ندارم اعتماد قبل مثل ديگه. شده باز جديد مراكز
  ». قبل مثل كني اعتماد تونيمي نه و شهر اين به داري تعلق قبل مثل نه ديگه

و يا يكي از صاحبان مغازه اغذيه فروشي در پاسخ به اين نكته اشاره كرد كه دوستانم اينجا را 
  تر كرده است.اند و اين كار ترك اينجا را براي من راحتترك كرده

 كه االن ولي. شناسيممي كه همه با بود ما روستاي قبال. نيست قبل مثل هيچي«
 از خيلي ديگه اصال من كه ميشه درست داره جديد فضاهاي. هستن آشنانا آدما خير

 و مجرد همشون و اومدن كارگرا. رفتن دوستام از خيلي. شناسمنمي رو جديد فضاهاي
 فكر شده باعث فضا با غريبگي همه اين. كنهمي نگران بيشتر رو من اين و هستن تنها
  ».كردمنمي فكر رفتن به قبال خيلي ولي. شايد اينجا از برم تونممي كنم

هاي ارائه شده درباره سازوكارهاي حاكم در تبديل روستا به شهر از در بخش انتهايي پاسخ
دهد كه دخالت عوامل قدرت با مطلعان و متخصصان از سويي و ساكنان از سوي ديگر نشان مي

اري را بر سازوكارهاي تبديل روستا نفع بيشترين اثرگذگذاري افراد ذيمفاهيم تصميمات دولتي و اثر
هايي گيريمنظور از تصميمات دولتي و از باال آن دسته تصميم به شهر در كشورمان داشته است.

گذاري افراد است كه تنها از سوي مقامات دولتي و بدون مشاركت عمومي صادر شده است و اثر
گردند؛ براي مثال روستا به شهر منتفع مي نفع نيز به آن دسته از افرادي اشاره دارد كه از تبديلذي

ها از نمايندگان مجلس، مالكان زمين و سرمايه در روستا كه با تبديل به شهر با ارزش افزوده سرمايه
   شوند.نظر اقتصادي منتفع مي

دهيار و شوراي «نظران عرصه سياسي در اين باره بيان داشته كه: يكي از صاحب
شهرداري . شدمي حس اينجا در شهرداري ارند و فقدانند درخشاني كارنامه روستا
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 عمراني براي انجام كارهاي بيشتري از قدرت است و تردهياري مستقل نسبت به
  ».كند ايجاد اساسي تحول تواندمي برخوردار است كه

رود؛ نقض قوانين به اين از سوي ديگر مقوله نقض قوانين نيز از ديگر عوامل اثرگذار به شمار مي
هاي جمعيتي و يا مواردي كه در قانون به عنوان عني است كه روستايي را به رغم داشتن حداقلم

  عوامل تبديل روستا به شهر بدان اشاره شده، با نقض قوانين جاري به شهر تبديل نماييم. 
 نقاط ما«گويد: ها در اين باره ميها و دهيارييكي از مديران سازمان شهرداري

 مي تبديل شهر به آن بدون چه و جمعيتي حداقل با چه كه اريمد زيادي روستايي
 چرا و شودنمي تشكيل كميته چرا كه آوردمي فشار مجلس نماينده«و يا » شوند

 دارد، اجتماعي و فرهنگي داليل كه استثنا مورد چند از جداي. شودمي گيريسخت
  ».است بهتر شوند شهر كه است سمت اين به روستايي افراد ذهني معامله ولي
بنايي براي تبديل روستا به شهر با ارجاعات حداقلي هاي مردمي و داشتن امكانات زيردرخواست

كنند. ترين سازوكارهايي هستند كه در تبديل روستا به شهر نقش ايفا مياهميتترين و كماثراز بي
ترين مكانيسم نفع مهمذي افراد يا و دولتي تصميمات جمله از قدرت عوامل اما به جاي آن دخالت

حاكم در تبديل روستا به شهر در كشورمان بوده است. همچنين بسياري از اين روستاها بدون 
قوانين مصوب از  هاي زيربنايي) و با نقضهاي قانوني (جمعيت مناسب و يا آمادگيداشتن حداقل

داقلي ساكنان اصلي شوند كه اين امر نشان دهنده مشاركت حسوي وزارت كشور به شهر تبديل مي
  روستاها در اين تغييرات است. 

گيري براي فضاي زيست روستايي رسد در روند تصميمبا توجه به نكاتي كه بيان شد، به نظر مي
شرايط  ٢از جمله تبديل روستا به شهر بهتر است تا با سيستمي مشابه مدل ارائه شده در شكل 

ده مورد نظر شناسايي شوند و به دنبال آن راهبردهاي گر براي پدياي و شرايط مداخلهعلي، زمينه
ها ارزيابي شوند. الزم به اشاره است كه ساز مناسب بازگو شده و در پايان نيز پيامدهاي اين سياست

ها به هاي اين چنيني، نه تنها براي روستا كه به صورت كلي براي احقاق حق همه انسانو كار
  شان الزم االجرا است.زيستمحيط
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  روستايي هاياي تبديل روستا به شهر با تأكيد بر حق به سكونتگاه. مدل زمينه٢شكل 

  
در تشريح چارچوب مفهومي به دست آمده بايد عنوان كرد كه ايران داراي سابقه و پيشينه 

ها از شبكه ساكنان آنروستايي قابل توجه است و حيات روستايي عموما داراي ساختاري سنتي است. 
گيري سنتي همچنان كاركرد هاي تصميمروابط گسترده و عميق بر مبناي اعتماد برخوردارند، نظام

كنند. به همين دليل روستاييان دارند و افراد در بسياري از موارد مشاغل خانوادگي خود را دنبال مي
گاهي چندين نسل پياپي در يك  اصوال داراي رابطه محكم و عميقي با فضاي زيست خود هستند و

دهند. روند تغيير و تحول در نظام سنتي روستاها سرعت چنداني نداشته و روستا به زندگي ادامه مي
ها و هنجارها حكايت نظم موجود در ساختار اجتماعي و فرهنگي روستاها به دليل قدمت و ثبات ارزش

ها به يكباره و با تغيير موقعيت محل رد. اما آناز معناداري تسلط افراد بر سرنوشت خود و خانواده دا
زندگي خود در تقسيمات كشور در جريان فرايند تبديل روستا به شهر و يا حتي تغيير مكان زندگي و 

كنند. اتخاذ چنين هاي تازه تأسيس شده، شرايط جديدي را در زندگي خود تجربه ميانتقال به شهر
ها گرفته تا دهد؛ از ساختار اقتصادي و قيمت زمينتغيير ميتصميماتي با سرعت زياد همه چيز را 

شرايط علي: سازوكارهاي حاكم 

 بر تبديل روستا به شهر
: يانهيزم طيشرا

ساختار  يمنفي مدهاايپ

  تيهو و ياجتماع

گر: شرايط مداخله

ترين اهداف تبديل مهم

 روستا به شهر
پديده: تبيين الگوي تبديل 

روستا به شهر با تأكيد بر حق 
هاي روستاييبه سكونتگاه  

استراتژي: تحقق حق به 
 فضاي زيست

پيامدها: تغييرات ايجا شده 
 پس از شهر شدن
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تغييرات كالبدي و فضايي گسترده با ساخت و سازهاي بعضا ناهماهنگ و سريع  و همچنين ورود افراد 
هاي دولتي ها و ارگانهاي متفاوت). در كنار اين موارد حضور سازمانغريبه و ناآشنا (گاهي با مليت

گر دولتي را گيري تا حد بسياري قدرت كنترلجاي ساختارهاي سنتي تصميمها به چون شهرداري
كنند و ديگر تصميمات اتخاذ شده نه بر مبناي خواست و عاليق ساكنان روستا كه بنا وارد روستاها مي

شود. در نتيجه توان ها و بدون مشاركت افراد اجرايي ميبه صالحديد و منافع اقتصادي و سياسي دولت
  يابد. گري روستاييان كاهش ميارهخود اد
  

  گيريبحث و نتيجه
گيري در زمينه تبديل روستا به شهر با توجه به رويكرد در رابطه با الگوي مناسب براي تصميم

مبتني بر حق به سكونتگاه، از ميان نظرهاي متخصصان و مطلعان و نكات مورد توجه محقق كه در 
يص داده شد استخراج شده است. با توجه به آنچه از سوي طول مسير تحقيق اثرگذار و كليدي تشخ

متخصصان و صاحب نظران مطرح شده است؛ براي اصالح الگوي فعلي و حاكم بر كشور و حركت به 
تر، اقدامات كليدي و مهمي است كه بايد صورت پذيرد. در ابتدا بايد اشاره كرد سوي الگوي كاربردي

گذاري ندارد و ارگان و يا نهادي وجود ملي متولي قانون كه روستاها و حيطه روستايي در بخش
ندارد كه در سطح ملي براي حقوق روستاييان تالش كند؛ در نتيجه اختصاص دادن بخش و يا 

گذاري و اجرايي باشد تا بتواند از حقوق روستا و روستاييان در نهادي كه داراي قدرت قانون
ها قانون گذاري دفاع كند و براي احقاق آنيزي و سياسترهاي مختلفي چون اعتبارات، برنامهعرصه

هاي اصالح نظام حاكم خواهد بود. با پر شدن اين خال مديريتي اصالح نظام تصويب نمايد از الويت
بندي شهر و روستا نيز از ديگر اصالحات مورد نياز است. سنگين بودن كفه ترازو به نفع بودجه

براي توسعه شهري و در نظر نگرفتن اصل عدالت در  هاي كالنشهرها و اختصاص بودجه
مندي از سهم بيشتري از بودجه بندي بودجه كشوري، مديران روستا و روستاييان را براي بهرهتقسيم

كشور بر آن خواهد داشت تا براي تبديل به شهر تالش كنند و ماهيت روستاها را تحت شعاع قرار 
گيري ها، به عنوان ارگان اصلي تصميمقدرت و توان دهياريدهند. از سوي ديگر لزوم اصالح حيطه 

ها با قدرت اجرايي قانون اساسي)، كمك خواهد كرد تا دهياري ٧و اداره امور كشور (طبق اصل 
بيشتر براي امكان تغييرات كالبدي و يا اصالح طرح هادي در صورت ضرورت و امكان ارائه خدمات 

شهر گستره  به تبديل به نياز اين امكان را داشته باشند كه بدونمورد نياز روستائيان به روستاها 
ارائه خدمات درخواستي به روستاييان را در حد يك شهر افزايش دهند و نياز به تبديل شدن به 

  مندي از خدمات شهري كاهش دهد.شهر را براي دسترسي به خدمات بيشتر، بهتر و بهره
و  )١٣٩٠( همكاران و ش حاضر با پژوهش برقيدر زمينه تغييرات پس از شهر شدن پژوه

 نقش كاهش عوارض، ساز و و ساخت هايهزينه از نظر افزايش) ١٣٨٨( پريشان و فضلي رحماني
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 بازي بورس رواج و زمين قيمت افزايش زندگي، هايهزينه افزايش دامداري، و كشاورزي هايفعاليت
تغييرات پس از شهر شدن روستا به شهر و  ترين هدف از تبديلمهمدر زمينه  .زمين هم جهت است

 يفضا برا جاديو ا يكالبدتوسعه از نظر عدم ) ١٣٩١( همكاران و نتايج پژوهش با نتايج كريمي
نتايج پژوهش گلي  .ي هم جهت استو رونق اقتصاد رشد، عدم بهبود خدمات شهري و عدم توسعه

ر فرايند تبديل روستا به شهر تأييد ) مبني بر عدم توجه به شناخت و ارزيابي مقدماتي د١٣٨٣(
 يحق به فضا هاي منفي ساختار اجتماعي و هويتي، تسجيلكننده پژوهش حاضر در زمينه پيامد

است. در زمينه سازوكارهاي حاكم در تبديل  روستا به شهر ليحاكم در تبد يهاو سازوكار ستيز
مبني بر  )١٣٩٢( شهركي ) و زنگنه١٣٩٨روستا به شهر نتايج پزوهش با نتايج عزيزي و همكاران (

  .مداخالت سياسي براي تبديل روستاها به شهر همسو و هم جهت است
ها و يا حتي فراتر از آن (به دليل ماهيت مشاركتي و ها بتوانند همانند شهرداريچنانچه دهياري

م چنين ارائه مندي از بودجه كافي و هگيري، بهرهتري براي تصميمسنتي روستاها) امكانات گسترده
خدمات مورد نياز ساكنان روستا داشته باشند، عملكرد بهتري در ارتباط با مردم و جلب اعتماد و 

هاي مشاركتي در اداره رضايت مردمي خواهند داشت. با توجه به همه اين نكات و لزوم تقويت بنيان
و در نظر گرفتن مفهوم گيري بر اساس رويكرد حق به سكونتگاه شهر و روستا، الگوي مناسب تصميم

ها به عنوان ارگان نوين حق به روستا، تاكيد بر مشاركت و نظر خواهي روستاييان با ارتباط با دهياري
گيري رسمي از سويي و لزوم تقويت هاي تصميمگيري و خط ارتباطي روستاييان با نظاممهم تصميم

گيري نوين در الگوي تصميمحس تعلق و تصاحب روستاييان نسبت به محيط زيست خويش است. 
  اي داشت. تمركز ويژه تر شدن دست دولتبايد بر واگذاري امور به خود روستاها و كوتاه

شود؛ براي تقويت در نتيجه، در الگوي مناسب مبتني بر حق به سكونتگاه كه از آن صحبت مي
هر تصميم و حس تملك و تصاحب نسبت به محيط زيست خود ساكنان روستاها بايد در اتخاذ 

اجراي هر تغييري (از جمله تبديل روستا به شهر) آگاهي كافي و مشاركت فعال داشته باشند. با 
تر ها در اداره امور كوتاهگري و خود مديريتي است كه دست دولتداشتن مشاركت و حس خود اداره

واهد شد. داشتن ها خهاي مشاركت محور در روستاها يا ديگر سكونتگاهشده و باعث تقويت بنيان
گيري باعث خواهد شد تا افراد به صورت آگاهانه در توليد فضاهاي نقش فعال نيز در فرآيند تصميم

عمومي نقش بازي كنند و با افزايش حس تعلق به فضاي زيست خويش و در عين حال افزايش 
ضاي زندگي يابي فضايي يعني تعريف هويت خويشن در ارتباط با فاعتماد و رضايت عمومي، هويت

گيري اجرايي ترين محور در الگوهاي تصميماتفاق خواهد افتاد. در رويكرد حق به سكونتگاه، اصلي
شدن اصل حضور فعال ساكنان، مشاركت در توليد فضا و تصاحب فضاي زندگي توسط همين افراد 

  .كنندميها اصولي هستند كه موجبات زيست بهتر را براي تك تك افراد فراهم است چرا كه اين
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توان به عنوان يكي از ها، ميرو را به دليل بديع بودن در برخي حوزهموضوع تحقيق پيش
هاي صورت گرفته در حوزه حق به سكونتگاه با تاكيد بر حيات روستايي در نظر نخستين تالش

ير گرفت. با همه تالشي كه محقق براي دقيق بودن كار انجام داده است، بديهي است كه در اين مس
ها و اشتباهات بسياري رخ داده باشد. اميد است اين تحقيق گشاينده مسيري باشد كه جديد چالش

اند در همه سطوح بيش از پيش در آن حقوق روستايياني كه تا به امروز اغلب مورد غفلت واقع شده
  شود؛ مورد توجه قرار گيرد. با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي

 بازوهاي اجرايي در روستا به خصوص دهياري جهت حفظ حق به روستا  سازيتوانمند
  در برابر شهر شدن و ارتقا هويت روستايي؛ 

 محور در اتخاذ تصميمات مهمي چون تبديل روستا به شهر و هاي مشاركتتوجه به الگو
  هاي ملي؛يا تغيير فضايي و كالبدي براي موفقيت هر چه بيشتر طرح

 گري و خود مديريتي ل ساكنان روستاها و تقويت حس خود ادارهتاكيد بر مشاركت فعا
در اين افراد در راستاي تقويت رشد حس تعلق و تصاحب روستاييان نسبت به فضاي 

  ها؛ زيست آن
 گيري سنتي حاكم بر روستا مانند نفوذ ريش هاي تصميماستفاده بهينه از سازوكار

  ها.ها و پروژهبهتر طرحسفيدان و معتمدان روستا براي پيشبرد هر چه 
  

  منابع 
ارتباط مدت زمان سكونت با  يواكاو« ،)١٣٩٣( ارياسفند ،زبردست ،يمحمد مهد ي،زيعز ،پارسا، ارباب

فصلنامه  ،»شهر تهران ٢٢: منطقه يمطالعه مورد ديجد يمكان در توسعه شهر تيهو يريگشكل
   . ٥٩-٧٢ ، ص١٢، شماره ٣، دوره يمطالعات شهر

فصلنامه جامعه ، »رهايي از شهربندي: جستاري درباره حق به شهر هانري لوفور« ،)١٣٩٣ال (اطهاري، كم
  . ١٠١-١١٠ص  ،١١، شماره ٣، سال فرهنگ و رسانه

در  ييساكنان مناطق روستا يتمنديرضا يبررس« ،)١٣٩٠(محمود  ي،اله فيس ،وسفي ي،قنبر د،يحم ي،برق
  .٢٣٣-٢١٥ص ، ٣١، شماره ٩دوره  ،ايفجغرافصلنامه  ،»به شهر يينقاط روستا ليتبد
بررســي نقش نظريه حق به شــهر در توليد و بازتوليد «، )١٣٩٤احمد ( ،يزدانيان ،داوود ،عزيزي ،علي اكبر ،تقوايي

  .٩٩- ٨٨ ، ص٥٠و  ٤٩شماره ، ٤، دوره هفت شهر نشريه شهرسازي و معماري ،»فضاي شـهري
كاركردي پس از تبديل نقاط -تحوالت ساختاري« ،)١٣٨٨( مجيد ،پريشان ،عبدالرضا ،رحماني فضلي

، دوره تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي ،»شهرستان بانه) -روستايي به شهر (مورد: شهر كاني سور
  .  ١٠١-١٢٨ص ، ٧، شماره ٩



 تبديل روستا به شهر با تأكيد بر...تبيين الگوي 

٩٧ 

روستاها به شهر و نقش آن در  يارتقا«) ١٣٨٩فاطمه ( ي،احمد ،نيحس ،انيمنصور ،محمدرضا ي،رضوان
لرستان و  يهاو صاحب در استان روزآباديف ي: شهرهاي(مطالعه مورد يساكنان محل يزندگ تيفيبهبود ك

  .٣٣-٦٥ص  ،١، شماره ١دوره  ،ييروستا يهاپژوهش ،»كردستان)
ارزيابي پيامدهاي اقتصادي ادغام روستاها پس از «)، ١٣٩٤علي (بدري، سيد ،الدين افتخاري، عبدالرضاركن

مجله ، »آباد از شهرستان طارم علياه توسعه پايدار: مورد روستاهاي بالكلور و جمالحادثه زلزله از ديدگا
  . ٢٣-٦٠ص ، ٢شماره  ٧دوره  ،مدرس

 دةيپد شيدايو پ يمل اسيبه شهر در مق يينقاط روستا ليتبد نديفرا« ،)١٣٩٢( ديسع ي،شهركزنگنه
  .  ٥٣٥-٥٥٧ص ، ٣، شماره ٤، دوره ييروستا يهاپژوهش، »شهرهاخام

كوچك و نقش  يبزرگ به شهرها يروستاها ليتبد« ،)١٣٨٦محمد ( ي،ثان ياسكندر ،نيمحمدحس يي،سرا
، و توسعه ايفصلنامه جغراف ،»)شهرستان كاشمر وشي: ريموردشناس( ياهيناح يبخشآن در تعادل

  .١٨٢-١٦٥: صص ١٠، شماره ٥دوره 
 يهاسكونتگاه ليتبد نديفرا يسازمفهوم« ،)١٣٩٨( يمهد ،برنافر ،ارياسفند ،زبردست ي،مهدمحمد ي،زيعز

   . ١-١٣ص ، ١، شماره ٣، دوره يدانش شهرساز، »شهر به ييروستا
ارزيابي اثرات تبديل روستا به « ،)١٣٩٣( محمدرضا ،رضواني ،سيدعلي ،محمد، بدري ،بهرام، سلماني ،كريمي

شهرستان  - ني (مورد: بخش ديلمانشهر در توسعه مناطق كوهستاني با استفاده از روش نظريه بنيا
 . ٩٥-١١٠ص ، ١٤٥، شماره ٣٣، دوره مسكن و محيط روستا ،»سياهكل)

مدرس  ،»روستا به شهر: استان تهران ليدر تبد يكاربرد منطق فاز« ،)١٣٨٥ي (عل ي،عسگر ،يعل ي،گل
  . ١٣٩-١٥٨ص ، ٢، شماره ١٠، دوره اينامه جغرافژهيو ي،علوم انسان
  سرشماري عمومي نفوس و مسكن. ،)١٣٩٥( مركز آمار ايران

امكان سنجي اجراي طرح ادغام و تجميع « ،)١٣٩٧( سوران ،منوچهري ،سيدهادي ،نيافرزاد، طيب ،ويسي
(مطالعه موردي: بخش خاووميرآباد،  روستاهاي مرزي با تأكيد بر سطح توسعه ظرفيتي روستاييان

  .٨٧-١٠٢ص ، ١٦٢شماره  ،٣٧، دوره مسكن و محيط روستا ،»شهرستان مريوان)
، ترجمه »هاي ماليهاي شهري بحرانحق به شهر، ريشه« ،)١٣٩٢مري فيلد، اندي ( ،، ديويدهاروي

  خسرو كالنتري، تهران: انتشارات مهرويستا.
، ترجمه خسرو كالنتري و پرويز صداقت، »از حق به شهر تا شهرهاي شورشي« ،)١٣٩٥هاروي، ديويد (

  تهران: نشر آگاه.
Lefebvre, Henry (1997), «everyday life in the modern world (Translated by 

Philip Wander)  » . 
Lefebvre, Henry (1995), «Production of space (Translated by Donald Nicolson-

Smith) Black-well». 
 

 


