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Introduction: The transformation of villages into cities has many visible and hidden 

consequences, such as the change of the physical structure, the increase of the cost of living 

and the deterioration of the cohesion of the local community. The aim of this article is to study 

the sociology of the main reasons for the transformation of the village into a city and its effects 

and consequences with special attention to the social and identity dimensions of the villagers. 

For this reason, Qala-e-Naw city was selected as the field of study from the functions of Rey 

city in Tehran province, which has been transformed from a village to a city for several years. 

Method: The research method was qualitative and based on grounded theory. Using random 

sampling among Qala-e-Naw and Snowball residents (experts and professionals), in-depth 

interviews were conducted until theoretical saturation was reached, which finally included 20 

interviews.  

Findings :The data analysis identified three main categories of goals from the transformation 

from rural to urban, changes after urbanization, and the negative consequences on social 

structure and identity, which according to the interviews are in the first category: Physical 

development and creation of space for development, an urban title instead of a village, an 

urban budget, and the improvement of urban services in the second category; The lack of 

tangible changes, the opening of agencies and offices, the increase in the cost of living, the 

increase in urban fees, the change in the local context, the increase in construction activity and 

the increase in land prices, the improvement of urban services and economic growth and 

prosperity and in the third category: The lack of direct awareness and information, the impact 

on spatial identification and sense of belonging, the lack of active participation, the lack of a 

sense of ownership, and the lack of self-governance and self-management were extracted. 

Conclusion:The results show that the most important reasons for converting a village into a 

city in the eyes of rural residents are to have more and more urban services and benefits. 

However, the transformation of a village into a city also has unintended consequences, such as 

changes in the local environment with direct impacts on rural economic activities, such as 

livestock and agriculture, the influx of foreigners, and higher living costs, especially for 

housing. The transformation of the village into a city also has negative consequences in social 

and identity terms, such as the reduction of the sense of belonging to the space.  
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 ها:   کلیدواژه

تبدیل روستا به شهر، توسعة 

روستایی، حس تعلق و تملک به 

مکان، شهر قلعه نو، مشارکت 

 فعال، هویت اجتماعی.

های زندگی  دیل روستاها به شهر پیامدهای پیدا و پنهان بسیاری مانند دگرگونی بافت کالبدی، افزایش هزینه: تبمقدمه

ترین دالیل تبدیل  شناختی مهم و زوال انسجام اجتماع محلی را به همراه داشته است. هدف این مقاله مطالعة جامعه
اد اجتماعی و هویتی ساکنان روستا است. به همین دلیل شهر روستا به شهر و آثار و پیامدهای آن با تأکید ویژه بر ابع

عنوان میدان  قلعه نو از توابع شهرستان ری در استان تهران که چند سالی است از روستا به شهر تبدیل شده است به
 مطالعه انتخاب شد.

ادفی، از میان ساکنان قلعه گیری تص ای است و با استفاده از نمونه : روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریة زمینهروش

های عمیقی تا رسیدن به اشباع نظری صورت پذیرفت که  نظران و متخصصان( مصاحبه برفی )صاحب نو و گلوله
 مصاحبه را شامل شد.  20درنهایت 

ترین اهداف از تبدیل روستا به شهر، تغییرات پس از شهرشدن و  ها به سه دستة مهم : پژوهش در تحلیل دادههایافته

گرفته، در دستة نخست توسعة  های صورت پیامدهای منفی ساختار اجتماعی و هویتی دست یافت که بنا به مصاحبه
جای روستا، برخورداری از بودجة شهری و بهبود خدمات  کالبدی و ایجاد فضا برای توسعه، داشتن عنوان شهری به

های زندگی، افزایش  ها و دفاتر، افزایش هزینه شهری، در دستة دوم عدم ایجاد تغییرات محسوس، بازشدن نمایندگی
وساز و افزایش قیمت زمین، بهبود خدمات شهری و رشد و رونق  عوارض شهری، تغییر در بافت بومی، افزایش ساخت

یابی فضایی و حس تعلق، نداشتن  رسانی مستقیم، تأثیر بر هویت اقتصادی، و در دستة سوم نبود آگاهی و اطالع
 گری و خودمدیریتی استخراج شد. داشتن حس تملک و تصاحب و عدم خودادارهمشارکت فعال، ن

ترین دالیل تبدیل روستا به شهر در نگاه ساکنان روستایی، برخورداری  دهد مهم : نتایج پژوهش نشان میگیرینتیجه

دهای ناخواسته مانند های شهری است. با وجود این، در تبدیل روستا به شهر، پیام مندی هرچه بیشتر از خدمات و بهره
های اقتصادی روستایی مانند دامداری و کشاورزی، ورود افراد غریبه  تغییر در بافت بومی با اثرگذاری مستقیم بر فعالیت

دهند. تبدیل روستا به شهر در ابعاد اجتماعی و هویتی نیز  ویژه مسکن روی می های زندگی به و افزایش هزینه
 تعلق به فضا به همراه دارد. پیامدهایی منفی نظیر کاهش حس

توسعة (. دالیل و پیامدهای تبدیل روستا به شهر از نگاه روستاییان ...، 1400میرزایی، حسین، زنگنه شهرکی، سعید )ایمانی جاجرمی، حسین، زاده، زهره،  تاج: استناد

 : JRD.2022.340067.668707 http//doi.org/DOI/10.22059. 370-353(،2)14، شهری( _محلی )روستایی
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 مقدمه و طرح مسئله. 1
 ساکن یتنفر جمع 100 هر از. داشت شهری جمعیت به روستایی جمعیت کمی برتری از نشان ایران در سرشماری اولین یآمارها
 جمعیت نفر 100 هر از اما اکنون. کردند می زندگی شهری مناطق در نفر 32 فقط و اروستاه در نفر ۶۸ به نزدیک هنگام، آن در کشور
درصد از جمعیت را شامل  4/31تنها  1335کنند. میزان شهرنشینی که در سال  می زندگی شهری مناطق در نفر 74 از بیش کشور

یندۀ تعداد فزاهای اخیر، رشد  ران نیز طی سالید. در ایرس 1395درصد در سال  ۸/74و  1390درصد در سال  4/71شد، به رقم  یم
یرات فرایند شهرگرایی شتابان بر ساختار فضایی و جمعیتی تأثی کوچک، از جمله شهرهاشهرها از طریق تبدیل مراکز روستایی به 

ر در سال شه 1139، 13۸5شهر در سال  101۶به  1335شهر در سال  199که تعداد شهرهای کشور از  یطور بهکشور بوده است؛ 
شهر جدید که برای جذب سرریز  2۶ جز(. از این تعداد، 1395رسیده است )مرکز آمار ایران،  1395شهر در سال  1243 و 1390

 اند. اند که به شهر تبدیل شده اند، بقیه روستاهایی بوده جمعیتی شهرهای بزرگ احداث شده
های محلی است. این افزایش شگفت  یتهورفتن تدریجی روستاها و  یرگذار گسترش شتابان شهرها ازمیانتأثاز پیامدهای مهم و 

یر قرار داده است و سبب بروز مسائل اجتماعی، فرهنگی و هویتی و پیامدها و تأثشهرها و جمعیت شهری، حیات روستایی را تحت 
(. در این میان، رشد شتابان 1۶۶: 13۸۶زاده و همکاران،  یمابراهمحیطی شده است ) یستزمشکالت پیچیدۀ اقتصادی، اجتماعی و 

بوده است. بسیاری از مناطق و  اثرگذار شهر کالنشدت بر مناطق همجوار این  ی اخیر بهها دههجمعیتی و کالبدی شهر تهران در 
ان، چیذر، ؛ برای مثال در شمال تهران مناطقی مانند سوهانک، نیاوراند بودهی تهران امروز، زمانی روستایی مستقل، مجزا و آباد ها محله

قیطریه، دروس، قلهک، زرگنده، اوین و درکه، در شرق و شمال شرق مناطقی نظیر تلو، خاک سفید، سرخ حصار، و نارمک، در 
آباد، قلعه مرغی،  ، حصارک کن، پونک، باغ فیض، و در جنوب مناطقی مانند یافتآباد سعادتو غرب مناطقی مانند طرشت،  غرب شمال

 اند. همگی زمانی روستا بوده ،آباد دولتآباد، و  یتق

داری در چارچوب اقتصاد متکی به نفت سبب رکود بخش کشاورزی و روستایی و در مقابل، رشد  یهسرمادر نیم قرن اخیر، توسعة 
رفتن نقش شهرهای کوچک، توسعة شهرمبنا و پیدایش نوعی شبکة شهری است که به  شهری شده است. حاصل این پویش، ازمیان

و برخی از  نظران صاحبزمان  مرور به(. 3: 13۸۸پیرامون منجر شده است )ضرابی و موسوی، -گوی توسعة فضایی مرکزگیری ال شکل
ین حداقل شرایط برای توسعة تأمهای بزرگ انسانی و تالش برای  ها در سکونتگاه گذاری یهسرماگیران به راهبرد عدم تمرکز  تصمیم

. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک، ایجاد اقتصادی مردم روستا توجه کردند-اجتماعی
های  کردن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقق تعادل ی همجوار شهرها در جهت خارجروستاهاشهرهای جدید و ادغام برخی 

ها بر رشد شهرها و تحلیل هویت  یاستسز غالب (. پیامد چنین راهبردی تمرک19: 1392ای، نمود پیدا کرد )زنگنه و همکاران،  ناحیه
عملکردی سکونتگاهی، اهداف توسعة پایدار و  مراتب سلسلهکه بدون یک نظام سکونتگاهی متناسب و یک  روستایی است؛ درحالی

ستاها و مراتبی مانند رو های سطوح میانی و پایینی نظام سلسله یجه توسعه و بهبود سکونتگاهدرنتمتوازن محقق نخواهد شد. 
 گذاران قرار گرفته است. یاستسی اخیر مورد توجه پژوهشگران و ها سالدر  ها شهرکهای سنتی و کوچک مانند  سکونتگاه

 پیشینۀ تحقیق. 2
 از پاسخگویان از درصد 5/2۸ دهد تنها یمشهر نشان  به( اصفهان) اژیه روستای تبدیل دربارۀ نتایج( 1390) همکاران و پژوهش برقی

 ترین مهم از را دام نگهداری های محدودیت و عوارض ،وساز ساخت های هزینه افزایش پاسخگویان. داشتند رضایت یریتغی چنین



 

 

 

 

 

 1401، پاییز و زمستان 2شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی   356 
  

 

 شهرستان در واقع) دیلمان روستای تبدیل سیاست یراتتأثهم که ( 1391) همکاران و کریمی .کردند اعالم شان یتینارضا دالیل
 اقتصادی، رونق در این تبدیل بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که کوهستانی اطقمن توسعة در را شهر به( گیالن استان سیاهکل

 ثانی اسکندری و تحقیق سرایی. است نداشته چندانی یرتأث محیطی-کالبدی وضعیت ارتقای و فرهنگی-اجتماعی های شاخص بهبود
 به کارکردها بسط جمعیت، نگهداری و تثبیت کاشمر، در شهرستان به شهر در ریوش سیاست تبدیل روستای داد هم نشان( 13۸۶)

در تشریح نکات منفی این  (1390) همکاران و است. فیروزنیا ناموفق تسهیالت و امکانات اشتغال، ارائة و نفوذ حوزۀ و پیرامونی نواحی
های  گیری تصمیم در ییروستا های سکونتگاه ساکنان مشارکت و حضور عدم مانند اصولی یارهایمع و شرایط ، به درنظرنگرفتنمسئله

به این نتیجه رسیدند که در استان گیالن، جریان تبدیل ( 1397) همکاران و کنند. عزیزی یممربوط به تبدیل روستاها به شهر اشاره 
 .هستند سیاسی ماهیت دارای ینوع به همگی که داده رخ اصلی ةمؤلف پنج طریق روستا به شهر از

یا  شهرها به این نتیجه رسید که این( 13۸0) خرامه کنند؛ برای مثال ایزدی یمق ارزیابی حال برخی این سیاست را موف ینباا
خدماتی را پدید آورده، برخی  و تجاری اداری، های زمینه در شغلیفرصت تعدادی  حدودی شهر، تا به شده یلتبد همان روستاهای

 اقتصادی عوامل در بررسی( 13۸۸) همکاران و . نوریاند شدهامکانات را افزایش داده و موجب کندی مهاجرت به شهرهای بزرگ 
 و شهری توسعة کنندۀ هماهنگ بستر راشهرها  شهر در اسالمشهر، این به روستا الحاق از حاصل تعارضات ایجاد کالبدی و

 شهری خدمات اکزمرخأل  تقریباً ها آنکه  و توضیح دادند کردند قلمداد شهری شبکة با روستایی فضاهای اتصال حلقة و روستایی
 جدید شهرهای نفوذ حوزۀ روستاهای بهداشتی و آموزشی اداری، تجاری، خدمات تقویت در و کنند یم پر روستایی های حوزه در را

 .اند بودهمؤثر 
 در( 13۸۸) پریشان و فضلی بررسی کردند؛ برای مثال، رحمانی توأمانبرخی از تحقیقات هم نکات مثبت و منفی این سیاست را 

همراه با  اگرچه شهرشدن، از پس کارکردی-ساختاری تحوالت که رسیدند نتیجه این به سور، کانی التاسیس جدید شهر العةمط
 قیمت افزایش وها(  آن مانند و برق آب،) زندگی های هزینه افزایش دامداری، و زراعت های فعالیت نقش کاهش مانند منفی تغییرات

 یریمهاجرپذ افزایش و یمهاجرفرست کاهش خدمات، یفیو ک کمی افزایش مانند مثبتی تغییراتاست،  زمین بازی بورس رواج و زمین
 یستأس تازه شهر دو تطبیقی مطالعة در( 13۸9) همکاران و رضوانی. را همراه داشته است ها خانه فضایی آرایش هندسی نظم بهبود و
 رسیدند نتیجه این ، بهاند شده تبدیل شهر به روستا از گذشته سال 20 در که کردستان استان در صاحب و لرستان استان در یروزآبادف

با ( 1392) شهرکی همچنین زنگنه. شود یمدیده  مطالعه مورد روستای دو در سیاست یک اجرای از معکوسی گاه و متفاوت یراتتأث که
 همة در شهر به کوچک روستاهای بدیلسیاست ت بر این نظر است که «شهرها خام» پدیدۀ ة پیدایشمسئلنگاهی در مقیاس ملی به 

 پایتخت، از فاصله مانند یرهاییمتغ با ییبامعنا و مستقیمیکامالً  رابطة این سیاست. داشته است وجود ایران در شهری نظام های دوره
 بیشتر استان مرکز شهرهای مراکز و تهران از هرچه که معنی بدین. دارد استان گیری شکل سال و استان مرکز شهرهای از فاصله
 برای تالش در یبعد تک نگاهی با راهبرد شود. این یم افزوده شهر به شده تبدیل کوچک روستاهای تعداد بر بگیریم، فاصله

 ارادۀ و خواستدرنظرگرفتن  و سویی از سنجی ظرفیت و نیاز بدونشهرها  به روستایی نقاط تبدیل برد که یم یاد از یی،تمرکززدا
 روند ظاهر، در. هرچند بود خواهد شکست به محکوم که داشت نخواهد پی در چندانی موفقیتتنها  نه دیگر،بومی از سوی  ساکنان
 و گرفت خواهند پیش در را تضعیف روند کالبدی و هویتی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد آمد، خواهد نظر بهرشد  روبه شهری توسعة
 .خویش دارند زیست فضای با مشارکتی را و مکانی تعلق مترینک که بود خواهیمرو  روبه انسانی هایی توده یت بادرنها
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 نظری تأمالت. 3
پردازانی است که فضا را از زاویة دید متفاوتی مطالعه کرده و بر این باور  یهنظرهانری له فور متفکر فرانسوی، از جمله نخستین 

 و کالبدی فضای قالب در را خویشتن ها انسان که معنا بدین دهد. می رخ فضا در تغییر با اجتماعی تغییر نوع است که هر
 خواهد حاکم را خود خاص قواعد فرد، هر زندگی بر( روستا یا شهر) یزندگ فضای البته و کنند می اجتماعی بازآفرینی شان یزیکیف

ز حقوق اولیه گیرد و داشتن حق فضای زیست، ا خالصه هویت اجتماعی در ارتباط مستقیم با فضای کالبدی شکل می طور به .کرد
شان و بروز مشکالت هویتی فراهم خواهد  یزندگاست، ولی سلب این حق از ساکنان، زمینه را برای بیگانگی فضایی افراد با محیط 

 فضا آن به تعلق و -چه شهر و چه روستا-مصنوع  فضای در زندگی به بنا فرد ی این رویکرد، هربرمبنا(. 5۸: 139۶، 1کرد )له فور
 و واقعی مشارکت در افراد که زمانی .زندگی خویش باشد محیط برای گیری تصمیم در مشارکت حق جمله از حقوقی دواج تواند می

 از استفاده بینند. حق می جمعی زندگی و فضاها الیق ناظر را خودشان و شود می آشکار ها آن جمعی قدرت شوند،کار گرفته  به فعال
 و تقوایی) شود یمبه فضا، معنا و هویت فضایی  تعلق احساس گیری شکل سبب عمومی بعد فضا و مشارکت در تولید آن در

هایی  یتفعالعمرانی هستیم،  های پروژه و جدید یوسازها ساختتبدیل روستا به شهر شاهد افزایش  (. به دنبال91 :1394 همکران،
 هویت، یی بیها سکونتگاهمکانی، -هویت فضایی کردن و با مخدوش آورد یوجود م بهروستایی  قبالًای در بافت  گسترده که تغییرات
 و گیری تصمیم قدرت از آگاهی، برخورداراین در حالی است که افراد (. 35 :139۸ بگلو، قره)آورد  یمپدید  نابسامان و ناهماهنگ

 کنند می جربهت را بیشتری اعتماد و رضایت یجهدرنت و داشت خواهند فضا به بیشتریخاطر  تعلق زندگی، محیط در مشارکت حق
 (.134 :1393 همکاران، و رهبری)

 یشناس روش. 4
نفر است. قلعه نو دارای  5352( جمعیت آن 1395شهر قلعه نو از توابع شهرستان ری در استان تهران است و طبق آخرین سرشماری )

 شوندگان، ت گرفت. دستة اول مصاحبهصور مصاحبه نفر 20جریان تحقیق، با  در زن( است. 2۶33مرد و  2719نفر ) 5352خانوار و  15۸3
 صورت به قرار داشتند که( نفر 15) محلی مطلعان و در دستة دوم ساکنان بودند و و کارشناسان دانشگاه استادان شامل( نفر 5) مطلعان
 انتخاب شدند.( مردان و زنان) جنسی شغلی، سنی و مختلف های طیف میان از و میدان در محقق حضور با و تصادفی
 و استراوس) شد انجام محوری کدگذاری و باز کدگذاری شامل کدگذاری نوع دو ای، زمینه نظریة براساس ها داده تحلیل منظور به

افزار،  در جدیدترین نسخة این نرم تفاده شد.اس 3کیودا مکس افزار نرم از های کیفی (. برای کدگذاری و تحلیل داده55 :199۸، 2کوربین
 کرد.های متناسب با پژوهش را طراحی و ارائه  تحقیق، مدلهای  دادها بتوان پس از کدگذاری ت تعبیه شده یابزارهای

دسته نشانه( استخراج شد.  17باز برمبنای سؤاالت اصلی تحقیق، از میان مفاهیم و جمالت مصاحبه واحدهای معنی ) در کدگذاری
به این ترتیب آن دسته از  بندی شدند. بندی و مقوله ی باز طبقهدر مرحلة بعد و طی کدگذاری محوری، کدهای اولیة حاصل از کدگذار

 .(1جدول ) هایی که رابطة نزدیکی با یکدیگر داشتند، در یک مقولة اصلی قرار گرفتند نشانه
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 شده استخراجهای  مقوله .1جدول 
 فرعی های مقوله اصلی مقولۀ یا هسته های مقوله

و  یاجتماع یمنف یامدهایپ

 یتیهو

  یممستق یرسان و اطالع یهآگا عدم

  شده انجام تغییرات با تعلق حس و فضایی یابی هویت بر یرتأث

  فعال مشارکت نبود

  تصاحب و تملک حس نبود

  یریتیخودمد و یگر اداره خود نبود

 تبدیل از هدف ترین مهم

 شهر به روستا

  توسعه برای فضا ایجاد و کالبدی توسعة

  روستایی یجا هب شهری عنوان داشتن

  شهری بودجة از برخورداری

  شهری خدمات بهبود

 از پس یجادشدها تغییرات

 شهرشدن

  محسوس تغییرات ایجادنشدن

  شهری خدمات دفاتر وها  بانک ادارات، نمایندگی بازشدن

  زندگی یها هزینه افزایش

  شهرداری عوارض افزایش

 

 بومی بافت در تغییر
 دامداری و کشاورزی فعالیت بر اثرگذاری

 جدید افراد ورود

  زمین قیمت افزایش ووساز  ساخت افزایش

  شهری خدمات بهبود

  اقتصادی رونق و رشد

 ها یافته .5
 نیتر مهم( ها پاسخاز سوی پاسخگویان )بیش از نیمی از  ارجاعترین اهداف مورد توجه، بهبود خدمات شهری با بیشترین  از میان مهم

 وضوح بهرتبة بعد را به خود اختصاص داده است. این امر  روستاهابوده و سپس تالش برای توسعة کالبدی و ایجاد فضا برای توسعة 
ترین دلیلی است که  نشان از آن دارد که تفکر تبدیل روستا به شهر برای برخورداری از خدمات بهتر و بیشتر شهری مهم

؛ چرا کرد یمنیز بیانات روستاییان ساکن را تأیید  اندرکاران دستاید یادآور شد که نظرات متخصصان و . باند کردهبیان  شوندگان مصاحبه
انسان اقتصادی برای برخورداری از امکانات شهری و بودجة بیشتر اقداماتی  عنوان بهنیز بر این باور بودند که روستاییان  ها آنکه 

 .دهند یمانجام 
ما اصلی داریم در اقتصاد. انسان عاقل اقتصادی یعنی هر کس »: کند یمبیان  ها یاریدهی و هردارشیکی از مدیران ارشد ادارۀ 

 «عقالنیتی برای تصمیم دارد: کسی که دنبال آن است که روستایش به شهر تبدیل شود.
 لیدل بهرا  باور عمومی که ممکن است خواست تبدیل روستا به شهر برخالفاز سویی توجه به این نکته ضروری است که 

دهاتی بداند )تالش روستاییان برای برخورداری از عنوان شهری(، مقولة داشتن -انگاری شهری سنتی در دوگانه یها یگذار ارزش
کرد که  سؤالبه همین خاطر زمانی که پرسشگر از یک کشاورز  نبوده است. دهندگان پاسخی روستایی، مورد توجه جا بهعنوان شهری 

امکانات بیشتری برای خود و خانواده  میخوا یمنه اصالً. ما )روستاییان( فقط »ن شهری داشته باشید، او پاسخ داد: مهم نیست که عنوا
هم که شده به  ها بچه خاطر بهشیم بعد از چند سال  مجبور می جهیدرنتی ما وجود نداره. ها بچهداشته باشیم. اینجا هیچ امکاناتی برای 

 «کنیم. مکان نقلشهر 
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 شهر به روستا تبدیل از هدفترین  . مهم2جدول 
 ارجاع زانیم کد

 22 یشهر خدمات بهبود

 13 توسعه یبرا فضا جادیا و یکالبد ةتوسع

 5 یشهر ةبودج از یبرخوردار

 0 ییروستا یجا به یشهر عنوان داشتن

 
تقاضای مداوم مردمی برای احداث  های موجود در روستا و محرومیت لیدل بهقلعه نو نشان داد  مصاحبه با اعضای شورای شهر

های طرح هادی روستایی برای تعریف محدودۀ روستا و نبود فضای  امکانات خدماتی مانند استخر، باشگاه و... و همچنین محدودیت
دی روستا ی از اجازۀ توسعة کالبمند بهرهکالبدی کافی برای توسعة روستا، دهیاری به این نتیجه رسید که برای ارائة خدمات بهتر و 

های اطراف درجهت افتتاح پاسگاه، استخر و زمین بازی، باید روستای قلعه نو به شهر تبدیل شود. دهیار اسبق و  برای استفاده از زمین
میلیارد سرمایه داشتیم، ولی زمین  13زمانی که دهیاری را به شهرداری تحویل دادیم، »رئیس شورای شهر قلعه نو توضیح داد: 

؛ برای مثال زمانی که روستا بودیم، همة کارهای یک زمین ورزشی را کردیم، ولی داد ینمسازیم؛ چون طرح هادی اجازه نداشتیم که ب
. ما فکر کردیم با اند ندادهچون در بافت طرح هادی روستایی نبود، االن پنج سال است که نیمه افتاده و اجازۀ تکمیل کار را هم 

 «شهرشدن این مشکل حل شود، ولی نشد.
در زمان روستابودن درخواست زمین بازی، استخر و... را »ی اشاره کرد: نیچن نیایکی از اعضای شورای شهر قلعه نو نیز به موارد 

ملک اراضی کشاورزی وارد فاز توسعة شهری شود، ولی بعد از شهرشدن مشکالت  دداشتند. با طرح توسعة شهری تصمیم گرفته ش
صورت گرفته که از زمان  ها یاریدهدر زمان  شده انجامی ها پروژهتر از دهیاری بمانیم.  رصد عقبسیاسی و اداری سبب شد پنجاه د

 «صفر شده است. ها پروژهشهرشدن، انجام 
مصوب  ی کشور(ها یاریدهو  ها یشهردارسرانة واریز اعتبارات وزارت کشور )سازمان  ةنام آیین 2از سوی دیگر در مادۀ 

 سبزی شاخص جمعیت، سرانة پسماند تولیدی و سرانة فضای برمبنامحاسبة بودجه  لیدل بهجة شهرها )سهم بود ئتیه 2۶/10/1400
در روستاها به امید برخورداری از  نفوذ یذها یا افراد  در بسیاری از موارد، دهیاری جهیدرنتچندین برابر بودجة روستایی است.  ...(و

 دهند. می بودجة بیشتر، طرح تبدیل روستا به شهر را ارائه
زند و این  رسد برخالف ظاهر سیاست حفظ روستاها در کشور، قوانین و مقررات، روند تبدیل روستا به شهر را دامن می نظر می به

ها دارای قدرت بیشتری در ارائة خدمات باشند و  ها نیز مانند شهرداری کند. این در حالی است که چنانچه دهیاری روند را تشویق می
برای تبدیل روستا به  ازهاینررات موجود، اجازۀ برخورداری روستاها از امکانات رفاهی بیشتری را تعریف کنند، بسیاری از قوانین و مق

بودجة کافی برای  نیتأمبازوی اجرایی در روستاها و  عنوان بهها  بخشیدن به دهیاری شهر پاسخ داده خواهد شد. به بیانی دیگر، با قدرت
 ن روستایی، تالش برای تغییر ماهیت و هویت روستایی توجیه چندانی نخواهد داشت.ارائة خدمات به ساکنا



 

 

 

 

 

 1401، پاییز و زمستان 2شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی   360 
  

 

 
 شهر به روستا تبدیل از هدفترین  . مهم1نمودار 

 ۀ میزان وزن و ارجاع بیشتر پاسخگویان است.دهند نشانشده  : ضخامت خطوط رسمتوضیح

رو، تغییرات در  یشپدهد که در تحلیل  های مختلف رخ می حوزهطبیعی است که پس از تبدیل روستا به شهر، تغییرات گوناگونی در 
. تغییر در بافت بومی در دو بخش اثرگذاری بر دندترین عاملی بود که ساکنان بدان اشاره کر مهم بافت بومی با بیشترین ارجاع،

عنوان شده است. شایان  دهندگان پاسخ ها( توسط یبهغرهای اقتصادی روستایی مانند کشاورزی و دامداری و ورود افراد جدید ) فعالیت
اعتمادی و عدم قطعیت درمورد آنچه در فضای  ذکر است در بیشتر موارد، ورود افراد جدید و ناشناس برای ساکنان محلی با نوعی بی

های کشاورزی و  زمینرفتن  کردند که با تغییر در بافت بومی و ازبین افراد اعالم می درواقعدادن است همراه بود.  زیستشان در حال رخ
ها  یافغانستانها را  های جدید از سویی و ورود افراد جدید و ناشناخته که تعداد زیادی از آن ها و خیابان یس فروشگاهتأسدامداری و 
 نوانع بهاعتمادی نسبت به شرایط جدید ایجاد شده است؛ برای مثال یکی از کشاورزان که  دادند از سوی دیگر، موجی از بی تشکیل می
هاشون رو بسازن یا  ها دوست دارن زمین یلیخخب قیمت زمین زیاد شده و »کرد عنوان کرد:  یمی را اداره ا مغازهشغل دوم 

ی جدید اومدن. ها آدمگن اینجا دیگه جای کشاورزی نیست. از طرفی  هاشون مسکونی بشه. می یی که دوست دارن زمینکشاورزها
ن یا اجاره  یی از ورامین و قرچک که اونحا براشون گرون بوده، اومدن و اینجا خونه گرفتهها آدمیا شناسیم؛  ینمهای جدید که  یافغان

گم شاید بهتر بشه همه چی، ولی از  شناسیم. از طرفی می ینم اصالًن که ما  جدید اضافه شده آدمن. توی کوچة ما تعداد زیادی  کرده
نااشنا من رو نگران  آدمشناسم. اومدن این همه  ینم اصالًی جدیدی که ها مکانو  ها آدمترسونه.  طرفی محیط جدید گاهی منو می

 «می کنه کمی. دیگه روستای دنج خودمون رو نداریم.
نمی  اصالًکردند، ولی من االن  یمی همسایه بازی ها بچهی توی کوچه با راحت بهی من ها بچه قبالً»معلم ساکن در قلعه نو گفت: 

 «نمی شناسمشون. اصالًبرن توی کوچه بازی کنند. کسایی اومدن و همسایة ما شدن که من تونم اجازه بدم تنها 
نوعی بیگانگی و  وضوح بهکه چه اتفاقاتی بعد از تبدیل روستای شما به شهر افتاده،  سؤالدر پاسخ جوانان شاغل در روستا به این 

شناختن. ولی االن  یمهمه همدیگه رو توی روستای ما  قبالً. یگه هیچی مثل قبل نیستد»خورد:  یمغریبگی با فضای جدید به چشم 
شناسم. خیلی از دوستام  ینمدیگه خیلی از فضاهای جدید رو  اصالًشه که من  خیر. آدما ناآشنا هستن. فضاهای جدید داره درست می

ریبگی با فضا باعث شده فکر کنم کنه. این همه غ رفتن. کارگرا اومدن و همشون مجرد و تنها هستن و این منو بیشتر نگران می
 «کردم. ینمتونم برم از اینجا شاید. ولی قبالً خیلی به رفتن فکر  می
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ۀ تغییرات محسوس بعد از تبدیل روستا به شهر باشد، درصد پایینی را به خود اختصاص دهند نشاندر همین بخش، مواردی که 
ی و رشد و رونق مورد انتظار است؛ مواردی مانند بازشدن نمایندگی، بخش خدمات شهر یترضاۀ عدم ارائة دهند نشانداده است که 

« آیا خدمات شهری بهتر شده»ادارات و دفاتر خدمات شهری، بهبود خدمات شهری و رشد و رونق اقتصادی. در پاسخ پرسش 
یک شهروند. ما  عنوان بهدیم  یمخیر هیچ اتفاقی نیفتاده و ما فقط مالیات بیشتری »گوید:  پاسخگو که دارای بنگاه امالک است می
و  پرورشکن بذاریم یا با تانکر بخریم. گاز و برق هست، ولی نوسان زیادی داره. آموزش و  حتی آب شرب هم نداریم و باید یا تصفیه

ه یه جاهایی ازت، همه چی مثل قبله. اصالًنه »چنین بود:  سؤالپاسخ یک سالمند ساکن در قلعه نو نیز به این « ادارات نداریم چندان.
 «کنه صد تا چیز رو از ما می گیره. بدتر هم شده. شهرشدن اگه ده تا کار می

 شهرشدن از پس . تغییرات3جدول 

 میزان ارجاع کد
 بومی: بافت در تغییر

 دامداری و کشاورزی فعالیت بر اثرگذاری
 جدید افراد ورود

35 

13 

22 

 27 زندگیهای  هزینه افزایش

 22 زمین قیمت افزایش وساز و ساخت افزایش

 22 محسوس تغییرات ایجاد عدم

 19 شهرداری عوارض افزایش

 ۸ شهری خدمات دفاتر وها  بانک ادارات، نمایندگی بازشدن

 3 شهری خدمات بهبود

 3 اقتصادی رونق و رشد

بسیاری از دامداران  ز سوی دیگر،پس از شهرشدن قلعه نو و با افزایش قیمت زمین از سویی و محدودیت مشاغل سنتی در شهر ا
اند. همچنین افراد جدید زیادی در قالب خریدار  های مسکونی تبدیل کرده ها یا زمین های مزروعی خود را به گلخانه و کشاورزان، زمین

نو پیش از این با بافت اند. این در حالی است که قلعه  که اغلب دارای تابعیت افغانستانی هستند وارد شهر قلعه نو شده مستأجرزمین یا 
شهر در همسایگی  آباد طالبشد و بیشتر ساکنان، بستگان و نزدیکان یکدیگر بودند )اتفاقی که هنوز در روستای  سنتی و بومی اداره می

یی که در آن کنند؛ چرا که معتقدند دیگر اعتمادی به فضا نو رخ نداده است(. ساکنان قلعه نو از ورود افراد جدید ابراز نگرانی می قلعه
 شناسند. نمی درستی همسایة خود را نیز گاهکنند ندارند و حتی  زندگی می

شهرداری به مخارج  عوارض شدن اضافهاز جمله قیمت زمین مسکونی و  زندگیهای  هزینه از سوی دیگر با شهرشدن افزایش
ۀ ساکنان شهر انداز بهکنان قلعه نو بر این باورند که است که بسیاری از سا آنجاآمده است. نکتة جالب  یشپها، از پیامدهای  خانواده

 کنند، اما از کمترین خدمات شهری برخوردار نیستند. تهران عوارض پرداخت می
ی بود که به محقق داده شد. این بدان معنی است که پرتکرارهای  هم از پاسخ شهرشدن از پس محسوس تغییرات ایجاد عدم

شهر قلعه نو این هدف نیز جامة عمل نپوشیده بود.  درموردشوند،  ف بهبود خدمات به شهر تبدیل میبسیاری از روستاها با هد هرچند
 مند هستند. یهگالساکنان قلعه نو از نداشتن خدمات شهری مانند آب شرب مناسب، برق و گاز حتی پس از تبدیل قلعه نو به شهر 



 

 

 

 

 

 1401، پاییز و زمستان 2شهری( ، دورۀ چهاردهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی   362 
  

 

ذاری تبدیل روستا به شهر در بهبود شرایط گاهی بسیار ناچیز بوده است. یرگتأثاین عرصه نیز بر این باورند که میزان  نظران صاحب
، اند شدهحاال مشکل اینجاست که خیلی از روستاهایی که جمعیت کافی نداشته و تبدیل به شهر »یکی از استادان دانشگاه بیان کرد: 

ر فقط اعمال قدرت دولتی را در روستا افزایش ها نیفتاده و فقط اسمش عوض شده است. تبدیل روستا به شه اتفاق خاصی هم در آن
یگاه جاین در خصوص اهمیت همچناو .« دهد یمکند و مشارکت را کاهش  دهد و کار را از دست دهیار و اهالی روستا خارج می یم

توجیه داشت؛ چون  از نظر مدیریتی بالتکلیف بودند شاید روستاهاالبته بحث تبدیل روستا به شهر زمانی که »ها توضیح داد:  یاریده
مدیریتی در روستا نیست و خدماتی که شهرداری  خألدر شهرها شهرداری بود و در روستا شورا و دهیاری نبود، ولی در حال حاضر 

 .«های بیشتر است؛ چون نهادهای دیگر نیستند یاریدهیف وظاقلمرو  اتفاقاًتواند ارائه دهد و  یمتواند ارائه دهد دهیاری هم  یم

 
 شهرشدن از پس . تغییرات2ر نمودا

دهد که ساکنان فضاهای روستایی  یجادشده در ساختار اجتماعی و هویتی ساکنان، این مسئلة کلیدی را نشان میاپیامدهای منفی 
کننده در  قطب مشارکت عنوان بهنشدن  ین درنظرگرفتههمچنزیستشان و  یطمحیل ناآگاهی از داشتن حقوق فردی نسبت به دل به

تر نیز توضیح داده  یشپکه  طور همان، پیامدهای منفی را در ساختار هویتی و اجتماعی خویش تجربه خواهند کرد. اتخاذشده تصمیمات
شان  یزندگمتوجه اثرات ارتباط افراد با محیط  ماهیتی فراتر از هویت فیزیکی آن درنظر داشته باشیم، عنوان بهشد، چنانچه فضا را 

گیری هویت افراد اثرگذار بوده  دهد تا چه اندازه فضا بر شکل حوزۀ جغرافیای انسانی و اجتماعی نشان میخواهیم بود. مطالعات اخیر 
 گذارد. ( بر همین اصل صحه می1397است. مفهوم هویت فضایی )یزدانی و همکاران، 

امدهای منفی ساختار اجتماعی و یپدهد در حیطة  ای دربارۀ موضوع مورد بررسی نشان می به روش زمینه شده انجامبرآیند مطالعات 
یابی فضایی و حس تعلق افراد به فضای زیست، بیش از دیگر عوامل از این مسئله  یر بر هویتتأثهویتی ناشی از تغییر روستا به شهر، 

 یرپذیری داشته است.تأث
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به شهر توضیح داد:  شدن پاسخگوی شاغل در مغازه ساکن در قلعه نو درخصوص احساس فردی نسبت به روستا پس از تبدیل
شناختم و همة آدما یه جورایی با ما فامیل بودن، ولی االن دیگه مثل قبل نیست. اینجا رو دوست  یم کامالًینجاها رو امن  قبالًخب »

مون رو توی  شناسیم. من و دوستام همه بچگی ینمشه و آدمایی که  کنم دیگه هیچی مثل قبل نشه. شلوغ می یمدارم، ولی فکر 
شناختم، ولی االن دیگه هیچی مثل قدیم نیست و نمی  یمی اینجا بازی کردیم و بزرگ شدیم و من وجب به وجب اینجا رو ها کوچه

 ها کوچههام مثل خودم توی  شه. دیگه اینجا برام خیلی امن نیست که بتونم بذارم بچه شه. طبیعی هم هست. همه چی عوض می
شناختمش و دوستش  یمنجا بریم اگر شرایط اجازه بده. فرق اینجا با بقیة جاها این بود که از ای اصالًبزرگ بشن و بازی کنن. شاید 

 .«م تونم جای دیگه زندگی کنم برای رشد خودم و خانواده شه مثل بقیة جاها. خب می داشتم، ولی االن داره می
توان آن را از  قولة دومی است که میدر کنار آن، عدم مشارکت فعال ساکنان در تعیین سرنوشت روستا )فضای زیستشان( م

یر بر حس تملک و تصاحب افراد و تالش برای اداره و تأثپیامدهای منفی ساختار اجتماعی و هویتی در تبدیل روستا به شهر یاد کرد. 
روستا به شهر  به هیچ عنوان مسئلة تبدیل»مطرح کردند:  شوندگان مصاحبهموارد دیگری بود که  مدیریت روستا توسط خود افراد نیز

از من یا اطرافیانم اگر منظورتونه،  شخصه به»یا .« کنم نظر کسی از اهالی خواسته شده باشه ینمدر فضاهای عمومی مطرح نشد. فکر 
کنم شاید نتونم  یماین همه گرونی و تغییر پیش اومده. فکر  عالوه به».« ی پرسیده باشن توی آدمای معمولیاز کسکنم  ینمفکر 

یل زندگی بدم. بیشتر نگرانم راستش. شغل پدرم هم که کشاورزه در خطره. اگر کشاورزی نکنه چیکار کنه؟ اون این همه راحت تشک
 «ای بلد نیست. سال فقط همین کار رو کرده. کار دیگه

تفاق کوچیک اگه حتی یه ا قبالًدیگه خیلی برام فرقی نداره. »پاسخگویان حس عدم کنترل بر محیط را بدین شکل بیان کردند: 
حساب  اصالًشدن. خواستة مردم مهم بود، ولی االن اینقدر همه چی با سرعت داره اتفاق می افته که  یمخواست بیفته، همه باخبر  یم

 «همه چی از دستمون دررفته. انگار دیگه فرقی نداره.

 هویتی و اجتماعی ساختار منفی یامدهایپ. 4جدول 

 میزان ارجاع کد
 40 شده انجام تغییرات با تعلق حس و فضاییبی یا هویت بر یرتأث

 35 فعال مشارکت عدم

 21 تصاحب و تملک حس عدم

 20 یریتیخودمد وگری  خوداداره عدم

 20 مستقیم یرسان اطالع و آگاهی نبود

 
 نظریهای  بحث در کهطور  . هماندارد نخست پیامدهای منفی قرار رتبة در روستا ساکنان فضایییابی  هویت روند یرپذیریتأث
 برقرار خود اطراف فضای با که است ارتباطی یبرمبنا خویش هویت از افراد تعریف از بخشی شد، عنوان فضایی هویت با مرتبط

. هستند شهری ساکنان با متفاوتی هویتی تعاریف دارند، دارای که یا شده شناخته و سنتی زیست فضای یلدل به روستا ساکنان. کنند می
 بر مبتنی اقتصادی ساخت سنتی، کالبدی و فیزیکی بافت ،...(و اقوام همسایگان،) نزدیک یوندهایپ با فضایی در اغلب اروست ساکنان
 تغییراتبالطبع  شهر به روستا هویت با تغییر که است حالی در این. کنند می زندگی( نسل به نسل مشاغل) کشاورزی و دامداری
 تغییرات و گسترده یوسازها ساخت معیشتی، و اقتصادی ساختار در تحول جمله از تغییرانی یم،شاهد هستها  حوزه همة در راای  گسترده
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 ساکنان هویتی تعریف روند در تغییرات این است، اثرگذار افرادیابی  هویت در فضا که آنجا از. جدیدهای  سازمان و افراد ورود کالبدی،
 .داد اهدخو رخ شده تبدیل شهر به شان یزندگ مکان که روستایی

 گرفته قرار دوم رتبة در ارجاع پاسخگویان براساس گیری تصمیم روند در فعال مشارکت نبود و ساکنانگیری  کناره نیز آن از بعد 
 ی،باالدست مراجع در تصمیمات اتخاذ وها  آن خواستة و نظر نداشتن اهمیت یلدل به کهاند  بوده باور این بر ساکنان از بسیاری. است
 .ندارد وجود نیز مشارکت یبرا دلیلی

 
 هویتی و اجتماعی ساختار منفی یامدهایپ. 3نمودار 

 در قلعه نو اثرات تبدیل روستا به شهر. 5-1

شهرداری قلعه  1400فقط با سه کارمند اداره شده است و این در حالی است که در سال  139۸تا سال  1392دهیاری قلعه نو از سال 
دهیاری قلعه نو که در حال حاضر به شورای شهر تبدیل شده، با داشتن تجربه در هردو زمان )دهیاری و کارمند دارد. شورای  47نو 

یل دل بهها،  تجربة این افراد نشان داده که در زمان دهیاری است. فربه شهرداری از بهتر چابک که دهیاری شهرداری( بر این باور است
شدند، میزان اعتماد به  مام اعضای دهیاری از بافت ده و از میان افراد آشنا انتخاب میآشنایی ساکنان با افراد منتخب خود و اینکه ت

شدن  داد. در زمان دهیاری، قلعه نو شاهد اجرایی بود و دهیاری با چابکی بیشتری وظایف خود را انجام می تریشبدهیاری بسیار 
، اورژانس، دادگاه، احداث دو مجموعة جمعه امامت گاز، دفتر تئاتر، شرک یآمفهای بیشتری بود: احداث ساختمان شهرداری،  پروژه

واحد مسکونی. همچنین در دوران دهیاری، صدور پروانة ساخت  500واحد و مجموعة مسکونی بسیج با  250مسکونی امام حسن با 
بلکه از سوی فرمانداری شد، ولی شهردار ساکن شهر تهران بوده و نه از طرف شورای شهر،  نیز در کمترین زمان ممکن صادر می

بودن  ناآشناشدن شهردار از خارج از بافت شهری و  یل انتخابدل بهها  پیشنهاد و انتخاب شده است. به همین دلیل، از زمان شهرداری
ت. این کادر شهرداری، میزان اعتماد افراد نیز به کادر شهرداری کاهش یافته است. عالوه بر این، دسترسی به شهردار بسیار دشوار اس

یر بوده پذ امکاندر حالی است که دهیار فردی مورد اعتماد از بافت سنتی روستا بوده که ارتباط با او همواره برای همة ساکنان روستا 
کردن زمین و اراضی برای ارائة خدمات عمومی به مردم بسیار بیشتر  این است که در زمان دهیاری، میزان وقف توجه قابلاست. نکتة 

 کاهش یافته است. شدت بههای شهری  از زمان تشکیل شهرداری، میزان وقف و همکاری عمومی با ارگان متأسفانه بود، ولی
 13داشتن بودجة  وترین دالیلی که دهیاری قلعه نو احساس نیاز به تبدیل به شهرشدن را داشت، محدودیت اراضی  از مهم

یل محدودیت دهیاری برای دل بهبیشتر بود، ولی به بیان دهیار قلعه نو،  میلیاردی از سویی و درخواست عمومی مردم برای امکانات
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های احداثی بیشتر، تالش برای تبدیل قلعه نو به شهر برای داشتن زمین بیشتر و ارائة بیشتر خدمات شهری به  کردن طرح اجرایی
امروز در عمل  متأسفانهشدن روستا به شهر بود که  لرو تبدی یشپمردم در دستور کار قرار گرفت. برای توسعة کالبدی بیشتر، تنها راه 

ی آن، افراد ارتباط اصولی نیز با ناآشنا اصوالًیل ساختار فربه و دل بهگونه خدمات خاصی ارائه نکرده است، بلکه  یچه تاکنونشهرداری 
 کاهش یافته است.شدت  ی بهشهرداریل عملکرد غلط دل بهاند و از سوی دیگر میزان بودجه نیز  آن برقرار نکرده

های اقتصادی سنتی مانند  یجادشده پس از شهرشدن به تغییر در بافت بومی روستا و اثرگذاری بر فعالیتاها به تغییرات  بیشترین پاسخ
ها، ورود افراد جدید  کشاورزی و دامداری و ورود افراد جدید به فضای زیست اشاره داشته است. شایان ذکر است که در مصاحبه

اعتمادی به فضای زیست را با خود به همراه داشت.  های دیگر از عواملی بود که ابراز نگرانی و افزایش بی ص کارگرانی با ملیتخصو به
و تغییرات کالبدی نیز از دیگر پیامدهای شهرشدن است که نظر بسیاری از ساکنان قلعه نو را به خود جلب  وساز ساختین آغاز به همچن

یل دل بهویژه هزینة تهیة مسکن  های زندگی به ها نشان داد که افزایش عوارض و هزینه های آن ة افراد در پاسخکرده است. تجربة زیست
کننده بوده است. اما  شده ناراحت افزایش قیمت زمین و اجاره، بدون دریافت خدمات شهری برای ساکنان روستای به شهر تبدیل

یجه درنتیل روستا به شهر بهبود خدمات و رونق بیشتر اتفاق افتاده، اغلب پاسخ منفی دادند. که آیا با تبد سؤالپاسخگویان در پاسخ به این 
شهر جدید قلعه نو، بعد از تبدیل روستای محل سکونتشان به شهر، بهبود چشمگیری در ارائة خدمات شهری  و ساکناناز نظر اهالی 

یابی فضایی  ادالت جدید در فضای زیست سنتی ساکنان روستایی، هویتو ورود مع کارکردهاصورت نپذیرفته است. شهرشدن با تغییر در 
گری و  ین عدم مشارکت فعال و آگاهی افراد از این تغییرات، خود به نبود حس خودادارههمچنکند.  می رو روبهاین افراد را با مشکل 

ی نوع بهواهد بود. حس عدم تعلق و تصاحب نیز خ اثرگذارآن، بر حس تعلق و تصاحب روستاییان  تبع بهشود که  یریتی منجر میخودمد
 یر زیادی خواهد گذاشت.تأثاعتمادی را نشر خواهد داد که بر عالقه و حساسیت افراد به تعیین سرنوشتشان  نارضایتی و بی

 1شکل صورت  بندی کلی به توان در یک دسته شدن به شهر را می در روستاها پس از تبدیل گرفته صورتکلی تغییرات  صورت به
 بیان کرد.

 
 شهرشدن از پس روستاها راتیتأث از یبند دسته. 1 شکل
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 گیری بحث و نتیجه. 6
ترین دلیل خواست تبدیل روستا به شهر، برخورداری  دهد مهم یمرو نشان  یشپهای پژوهش  تر نیز اشاره شد، یافته یشپکه  طور همان

مانند خدمات و نظافت شهری و شهرداری، خدمات سالمت مانند بیمارستان  از خدمات شهری و امکانات بیشتر و بهتر است. امکاناتی
های تفریحی  های ورزشی، مکان و درمانگاه و داروخانه، خدمات مالی نظیر بانک و ادارات، خدمات تفریحی مانند باشگاه ورزشی، زمین

های هادی که محدودۀ  یل داشتن طرحدل بهروستاها  عدرواقو... . از سوی دیگر توسعة کالبدی و ایجاد فضا برای توسعه هم مهم است. 
یل دل بهو سازندگی مشخصی دارند، ولی چنانچه روستایی  وساز ساختسازد، حیطة  توسعه را برای ده سال آتی مشخص می

بینی  ا پیشهای مردمی و رشد جمعیت، درخواست توسعة کالبدی و تدارک امکاناتی را داشته باشد که طرح هادی امکان آن ر درخواست
ترین دالیلی بوده که سبب شده روند تبدیل  های کالبدی یکی از مهم نکرده باشد، در عمل امکان تحقق آن فراهم نیست. محدودیت

ین مالی بیشتر نیز از موارد مورد اشاره است. تأمسرعت بیشتری انجام گیرد. برخورداری از بودجة شهری و  شهر باروستای قلعه نو به 
 یرگذار برای این تصمیم مهم خواهد بود.تأثی مطلعان، همین برخورداری از بودجة بیشتر از عوامل به نظر برخ

شدۀ قلعه نو نیز نشان از این دارد که میزان  یلتبدهای پژوهش در دو بخش مصاحبه با مطلعان و ساکنان روستای تازه به شهر  داده
ست )تبدیل روستا به شهر( بسیار اندک بوده است. مصاحبه با مطلعان و توجه به مشارکت و خواست مردمی در تصمیماتی از این د

دهد حق رسمی و قانونی برای ساکنان روستایی درنظر گرفته نشده است.  گذاری در این حوزه نشان می در حیطة قانون مؤثرافراد 
اصلی ضروری یاد شده است، بستر  عنوان بهت و اسناد، از مشارک منشورهادر مواد  هرچندنگاهی به اسناد نیز نشان از این دارد که 

 اجرای این اصول چندان مهیا نیست.
یرات منفی و مخربی تأثیامدهای منفی ساختار اجتماعی و هویتی، در فرایند تبدیل روستا به شهر به پرو با محوریت  یشپتحقیق 

یابی فضایی و حس تعلق افراد، نشان از این  یر بر هویتتأثشود.  پرداخت که در ابعاد هویتی و اجتماعی بر ساکنان روستاها تحمیل می
یابی فضایی به ارتباط  یر قرار خواهد گرفت. هویتتأثتحت  شدت بهیابی فضایی افراد نیز  امر دارد که در تبدیل روستا به شهر، هویت

 دهد و ارتباط این امر با فضای زیستش اشاره دارد. میان تعریفی که فرد از خود ارائه می
فعالیت غالب در حال تبدیل به شهری است که از نظر سیمای ظاهری در  عنوان بهها سابقة کشاورزی و دامداری  لعه نو با سالق 

سازد و از سویی موجب جایگزینی  می ناآشنا آنجاة چندسالحال تغییرات سریع است؛ تغییراتی که فضا را برای ساکنان چندین و 
یگزینی، کارکردهای جدیدی را برای این فضا جاشود. این  های قدیمی می ی فعالیتجا بهی دار بنگاهی و دار مغازههایی مانند  فعالیت

هویت با حس تعلق پایین  کند که با فضای زیست سنتی افراد ارتباط چندانی ندارد و این مسئله سبب ایجاد فضایی بی یمتعریف 
 شود. یمساکنان در آن 

است و  توجه قابلباید عنوان کرد که کشورمان ایران دارای سابقه و پیشینة روستایی  هآمد دست بهدر تشریح چارچوب مفهومی 
ی ها نظامی اعتماد برخوردارند، برمبنااز شبکة روابط گسترده و عمیق  ها آندارای ساختاری سنتی است. ساکنان  عموماًحیات روستایی 

کنند. به همین دلیل،  موارد، مشاغل خانوادگی خود را دنبال می گیری سنتی همچنان کارکرد دارند و افراد در بسیاری از تصمیم
های مزروعی که ارث  ینزمخصوص ارتباط کشاورزان با  دارای رابطة محکم و عمیقی با فضای زیست خود هستند )به اصوالًروستاییان 

ییر و تحول در نظام سنتی روستاها سرعت دهند. روند تغ یمی چندین نسل پیاپی در یک روستا به زندگی خود ادامه گاهپدران است( و 
ی معنادارو هنجارها حکایت از  ها ارزشیل قدمت و ثبات دل بهروستاها  چندانی نداشته و نظم موجود در ساختار اجتماعی و فرهنگی

قسیمات کشور در به یکباره و با تغییر موقعیت محل زندگی خود در ت ها آنتسلط افراد بر سرنوشت خود و خانوادۀ خویش دارد، اما 
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شده، شرایط جدیدی را بر زندگی خود  ی جدید احداثشهرهاجریان فرایند تبدیل روستا به شهر یا حتی تغییر مکان زندگی و انتقال به 
 ها گرفته تا تغییرات ینزمدهد؛ از ساختار اقتصادی و قیمت  یمبینند. اتخاذ چنین تصمیماتی با سرعت زیاد همه چیز را تغییر  حاکم می

های  یتمل)گاهی با  ناآشناین ورود افراد غریبه و همچنو  ناهماهنگ و سریع بعضاًی وسازها ساختکالبدی و فضایی گسترده با 
گیری تا حد بسیاری قدرت  یمتصمی سنتی، ساختارهای جا بهها  یشهرداری دولتی مانند ها ارگانمتفاوت(. در کنار این موارد، حضور 

ی خواست و عالیق ساکنان روستا که بنا به برمبنانه  اتخاذشدهکند و دیگر تصمیمات  یموستاهای بکر دولتی را وارد ر گر کنترل
روستاییان کاهش  یگر ادارهیجه توان خوددرنتشود.  یمو بدون مشارکت افراد اجرایی  ها دولتصالحدید و منافع اقتصادی و سیاسی 

 یابد. یم
داشتن مشارکت و قدرت در تعیین سرنوشت فضای زیست خود و گذران زندگی در یل ندل بهدر این فضای کالبدی جدید، افراد 

بسیار در حال تغییر و تحول است )چه تحوالت کالبدی و چه تحوالت اجتماعی(، نوعی سردرگمی  و سرعتشهری جدید که با شدت 
ی حتی گاهبا قرارگرفتن در روندی که خصوص سالمندان،  ی مختلف ساکن در روستا بهقشرهاکنند.  یمو فروپاشی هویتی را تجربه 

با محیط فیزیکی زندگی خویش  کم کم، قادر به درک تغییرات و تحوالت سریع ارزشی و هنجاری نخواهند بود و اند نکردهخود انتخاب 
جدی قرار یر تأثبودن در فضا را تحت مؤثرارتباطی با محیط معناداری و تالش برای  یبنیز احساس بیگانگی خواهند کرد و همین 

شدن کنشگران و کاهش سریع و شدید مشارکت اجتماعی را به  یدتر نیز این بیگانگی فضایی با خود، منفعلجدی ها نسلخواهد داد. در 
 یتمندی خواهند شد.رضاهمراه خواهد آورد؛ وضعیتی که مسبب کاهش اعتماد اجتماعی و 

ی روستاها قدمی توانمندسازوزۀ توسعه و مدیریت روستایی درجهت رسد چنانچه قوانین و مقررات جاری در ح نظر می به درمجموع
کند؛ برای مثال اگر امکان اجرا و استفاده از  تری جلوه می بردارند، خواست مردم برای افزایش کیفیت زندگی در شکل و اندازۀ طبیعی

محقق شود )برای  شی، رفاهی و تفریحیخدمات مورد نیاز مردم روستا مانند خدمات آموز هرگونهخدماتی مانند خدمات شهری یا 
 نمونه سینما و مراکز تفریحی(، این گرایش تا حد زیادی مهار خواهد شد.

تری با شهرها قرار گیرد. صرف تبدیل روستا به شهر امکان استفادۀ بیشتر از  های روستایی در تناسب منصفانه از سوی دیگر، بودجه
. این در حالی است که روستاها نیز به تناسب نیاز، جمعیت و درآمدهای داخلی خویش سازد مهیا می شهرهابودجة کشوری را برای 

ها برای تبدیل روستا به شهر  گری ترین دالیلی که بسیاری از البی توانند بهرۀ بیشتری از بودجة کشوری داشته باشند. یکی از مهم می
بندی با تمرکز بیشتر بر رعایت حقوق روستاییان، یکی  نظام بودجهشود. اصالح  بندی خالصه می افتد، در همین بخش بودجه اتفاق می

یبی و اقناع فر عوامدر این حوزه خواهد بود. به نظر محققان، تعدیل بودجة روستا و شهر در برابر یکدیگر امکان  مؤثردیگر از اقدامات 
 کاهش خواهد داد. شدت بهنفوذ را  یذهای  عمومی درجهت تحقق منافع گروه

در اتخاذ تصمیمات مهمی مانند تبدیل روستا به شهر یا تغییرات فضایی و کالبدی کلید موفقیت  محور مشارکتی الگوهاه توجه ب
گری  ید بر مشارکت فعال ساکنان روستایی و تقویت حس خودادارهتأکطور که بارها اشاره شد،  های ملی است. همان هرچه بیشتر طرح

یابی  شود، بلکه هویت موجب رشد حس تعلق و تصاحب روستاییان نسبت به فضای زیستشان می تنها نه یریتی در این افرادخودمدو 
نیز یعنی حفظ حیات سالم روستایی؛ امری که  باثباتدهد. داشتن هویت قوی و  تر شکل می تر و باثبات فضایی این افراد را هرچه قوی

 مخدوش شده است. شدت بهامروزه 
سفیدی یا اعتماد باالی روستاییان  یشرگیری سنتی حاکم در روستا مانند  ی تصمیمسازوکارهابهینه از نباید از یاد برد که استفادۀ 

ها خواهد کرد.  ها و پروژه ها کمک شایانی برای پیشبرد هرچه بهتر طرح ی است که به دولتباارزشبه ساکنان بومی، ثروت و اندوختة 
 تخاذ تصمیمات از باال، اصلی مهم در مدیریت باکفایت است.ی نابودی آن با اجا بهی از این دارایی مند بهره
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های مهم در سطوح مختلف است. مشارکت  گیری یمتصمو  ها طرحشایان ذکر است مشارکت به معنای همکاری روستاییان در 
ه باشند. در چنین گیری و اجرا دخالت داشت یمتصمشود که روستاییان بتوانند در سطوح ذهنی، عینی،  یممطلوب اما زمانی انجام 

را تضمین  ها طرحجریانی، روستاییان بدون نیاز به اعمال کنترل و نظارت خاص به اجرای طرح کمک خواهند کرد و عمالً موفقیت 
های روستاییان و مشارکت آگاهانه و  ییتوانایزی مناسب، استفاده از ر برنامه(. عالوه بر این، 17: 1391کنند )طالب و همکاران،  یم

ی توسعه فراهم کند. بر این اساس، در اتخاذ تصمیمات مهمی مانند ها طرحتواند بستر مناسبی برای موفقیت  یم ها آنلبانة داوط
توان به لزوم تقویت  یمریزان و روستاییان ایجاد شود که  ی بین برنامها سازندهتغییرات کالبدی در فضای زیست افراد، روابط مثبت و 

 اعتماد اشاره کرد.
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