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  چكيده

در حال حاضر روستاهايي در تهران وجود دارند كه  متاثر از پديده مهاجر پذيري  .
در  پژوهش حاضر اين . اندشرايط خاصي و متفاوتي با روستاهاي كالسيك پيدا كرده

ومي هفم -با استفاده از چارچوب نظري» روستاي در حال گذار«روستاها با عنوان 
اين پژوهش ارائه چارچوب جامعه شناختي هدف . اندمهاجرت مورد بحث قرار گرفته

هاي اجتماعي ـ اقتصادي تشخيص و معرفي روستاهاي در حال گذار مبتني بر ويژگي
اين تحقيق با استفاده از روش پژوهش اسنادي و مطالعه ميداني تالش كرده . آنها است

كه دهد نتايج پژوهش نشان مي. است تا شناخت دقيقتري از اين روستاها فراهم كند
مهاجرين از سه منشاء شهرهاي حاشيه تهران، شهر تهران و ساير شهرهاي كشور به 

كنند مهاجرين با وجود آنكه در روستاها زندگي مي. اندروستاهاي مورد بررسي وارد شده
اما شيوه معيشت غالب خدماتي و صنعتي است كه در خارج از روستا و عموما در تهران 

اين امر در كنار عواملي مانند كم آبي موجب . گيردو شهرهاي حاشيه آن صورت مي
- روستاهاي مورد بررسي را مي. هاي كشاورزي شده استكاهش يا ازميان رفتن فعاليت

رود و با توان روستاهاي خوابگاهي ناميد كه شكل سكونتي جديدي به شمار مي
 . هاي بينادي دارندروستاهاي كالسيك تفاوت
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  مقدمه 

. )176؛ 1382: و بشـيريه  42؛ 1385: عظيمـي (ايران كشوري در حال توسعه و در حال گذار است
در . است يكي از پيامدهاي جوامع در فرايند گذار و به تبع كاهش جمعيت روستاييافزايش شهر نشيني 

قع بيشتر ساكنان جديد شهرها روستايياني هستند كه به دنبال كسب معاش و شرايط بهتر زندگي بـه  وا
 ،و داود پـور  100 :1385 ،اعتمـاد  ؛92؛ 1383 ،كاسـتللو  ؛117 ؛1375 ،رگاگل(شهرها مهاجرت كرده اند

1384: 181(.  
تاها خود پذيرنده برخي روس ،افزايش چشمگير مهاجرت از روستا به شهر همپايدر نيم قرن اخير 

با گسترش نسبي شبكه حمل و نقل بين شهري، بسياري از كارگران و تهيدستان شهري  .هستندمهاجر 
هستند كه آمال شان زندگي در شهر بوده است  كسانيدر حقيقت اينان . در اين نقاط سكني مي گزينند

نهـايي،   مقصـد يش جمعيـت  همـراه بـا افـزا   . در روستايي ديگر گون مستقر شده انـد  به ناچار و اينك
اي خصوصيات روستايي  با ايستارهاي آنان از زندگي در شهر در هم مي آميزند و بـا سـاختن جامعـه   

مشـكالت  در چنين شرايطي . رسانندكمك ميشان به سوي شهر شدن پناهگاهيافتن سوق به سامان، ناب
گي بخش اقتصاد غير رسمي، همعضالت اقتصادي ناشي از فرباز قبيل  شهري كشورهاي در حال توسعه

، كمبود مسكن، و پيامدهاي اجتماعي سالم معضالت زيست محيطي مانند آلودگي، كمبود آب آشاميدني
براي پاسخگويي به نيازهاي جمعيت رو بـه  خدماتي، بهداشتي و آموزشي نظير كمبود منابع و امكانات 
روستاهاي مهاجر پذير كه  سربار) 853 - 856 :1386 ،گيدنز(و فقربيكاري تزايد، توزيع سني نامتعادل، 

  .شودمي ،در نزديكي شهر مركزي و شهرهاي اطراف واقع شده اند
در ايران پايتخت و شهر مركزي تهران به اتفاق شهرها و سكونتگاه هاي خودرو اطراف نمونه اي از 

 1374در سال  .مجموعه شهري در كشورهاي در حال توسعه را به همراه مشكالت شان نشان مي دهند
دولت جمهوري اسالمي ايران با هدف مقابله با مشكالت و فراهم آوردن امكان برنامه ريزي و مديرت 

طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري «واحد براي شهر تهران و كانون هاي جمعيتي اطراف، آئين نامه 
در ايـن تصـويب   . ترا تصويب كرده اسـ » تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها

نامه منطقه كالنشهري تهران متشكل از همه شهرستان هاي استان تهران به غير از فيروزكـوه اسـت كـه    
غمامي، خاتم (بازار واحدي از سكونت و كار را تشكيل داده اند و عناصر آن با هم ارتباط روزمره دارند

خط مشي هـا و سياسـت   «اليحه  1383در سال نيز مجلس شوراي اسالمي ). 5 - 6 :1386 ،و اطهاري
بر طبق اين قانون  استان تهران بـه  . را به تصويب رسانده است» هاي كلي طرح مجموعه شهري تهران

  ). 64 :1385 ،متوسلي و اسماعيل زاده( عنوان منطقه كالنشهري تهران ديده شده است
تاهاي داراي جمعيـت  روس. آمارها نشان مي دهد روستاهاي منطقه كالنشهري تهران مهاجر پذبرند

همـواره بـا رشـد بـاالي      1375تـا   1345نفر در اين منطقه حد فاصل سرشماري هـاي   2500بيش از 



  

              25                                        ... تحليلي جامعه شناختي از ويژه گي هاي روستاهاي در حال گذار
 

  

 1385سال منتهـي بـه    10همچنين طي ). 78 :1382 ،زنجاني(جمعيت و مهاجر پذيري مواجه بوده اند
صـد در روسـتاهاي   در 2/13از ايـن ميـزان   . نفر مهاجر جذب اين منطقه شده اند 2'977'329مجموعاً 

دهد كه افزايش جمعيت در نشان مي 1385نتايج سرشماري . منطقه كالنشهري تهران سكونت گزيده اند
 روستاهاي پر جمعيت استان تهران رونـد تنـدتري نسـبت بـه روسـتاهاي كـم جمعيـت داشـته اسـت         

)www.sci.org.ir،1387 .(ان كه با رشـد  به نظر مي رسد آن دسته از روستاهاي منطقه كالنشهري تهر
  .جمعيت و مهاجرپذيري مواجه هستند، در فرايند گذار از روستا به شهر قرار گرفته اند

ي كه به استان تهران تهران سهم بسياري در پذيرش مهاجرين يكالنشهرمنطقه شهرستان هاي عضو 
، تهران بيكيلومتري جنوب غر 40شهرستان رباط كريم با توجه به واقع شدن در . وارد مي شوند دارند

را مهـاجرين وارد شـده بـه منطقـه     از  درصد 9به ترتيب پس از شهرستان هاي تهران، كرج و شهريار، 
 1385بر اساس نتايج سرشـماري سـال    .)71و  66 :1385 ،متوسلي و اسماعيل زاده(استجذب كرده 

اي داده خـانوار شـهري و روسـتايي جـ     149'444را در  614'586شهرستان رباط كريم جمعيت بالغ بر
آبادي و بقيه در  45خانوار روستايي در  20'338نفر از جمعيت شهرستان رباط كريم در 105'736. است

از اين تعداد . نفر مهاجر را جذب كرده است 269'703سال  10اين شهرستان طي . شهر ساكن هستند 3
كـريم از پـذيرش    سهم رباط. در مناطق روستايي شهرستان ساكن شده اند) نفر 55'996(درصد  8/20

اين مسئله بيشتر . درصد است 14مهاجريني كه به مناطق روستايي منطقه كالنشهري تهران وارد شده اند 
  .روستاهاي اين شهرستان را در فرايند گذار از روستا به شهر قرار داده است

بخـش  در اين مقاله كه بخشي از يافته هاي پژوهشي در دو روستاي حصار مهتـر و انجـم آبـاد از    
مركزي شهرستان رباط كريم واقع در منطقه كالنشهري تهران را ارائه مي كند، سعي مي شود؛ در مـورد  

  . چارچوبي جامعه شناختي براي تشخيص روستاهاي در حال گذار و ترسيم سيماي آنها بحث شود
  

 نظري  - چارچوب مفهومي 

عواملي كه ممكن است . شهر است مهاجرت دائمي به شهر تنها يكي از انواع ارتباط روستاييان با
بسته به شرايط زندگي . زمينه مهاجرت به شهر را فراهم كند از روستايي به روستايي ديگر متفاوت است

محدود شدن ). 89 :1383 ،كاستللو(كنندو نوع ارتباط روستا با شهر، روستاييان به شهر مهاجرت مي
حات ارضي و سرمايه گذاري ناكافي در بخش فرصت اشتغال در روستا بواسطه اقداماتي نظير اصال

كشاورزي، روستاييان را در پي يافتن شغل در بخش هاي صنعت و خدمات عمومي روانه شهرها مي 
روستاييان مهاجر در شهر با مسائل و معضالت بسياري از قبيل اشتغال، محل  .)104 :1381 ،لويد(كند

اغلب مهاجرين روستايي حلبي آباد ها و  محل زندگي. سكونت وتحصيالت فرزندان مواجه هستند
عده اي از اين مهاجران در پي برقراري تعادل ). 54 :1377 ،و ويكراناياك دياس(حاشيه شهرها است
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بين شغل و تامين امكانات مناسب زندگي؛ اقدام به مهاجرت به شهرهاي حاشيه شهر مركزي و يا 
   .روستاهاي اطراف شهرهاي مركزي و حاشيه اي مي كنند

با قرار گرفتن در حوزه نفوذ شهري كاركردهايي را روستاهاي اطراف شهرهاي مركزي و حاشيه اي 
در خدمت رفع نيازهاي شهرهاي مركزي و حاشيه اي در حوزه هاي جغرافيايي، اداري، سياسي، 

 .)318 :1998 ،دامز و  38 :1382 ،رضواني(مي گيرند هفرهنگي، كالبدي، خدماتي و خوابگاهي بر عهد
 »بسياري از روستاهاي پيرامون مادر شهرها، به عنوان خوابگاه و محل سكونت جمعيت اضافي شهرها«
بيشترجمعيت مهاجر اين نقاط جمعيتي در بخش . مورد استفاده قرار مي گيرند) 248 :1381 ،فريد(

ه به اميد آن دسته از مهاجريني ك. نيست هايي شاغل اند كه با كار و توليد زراعي روستا در ارتباط
زندگي بهتر از زادگاه شان با هدف استقرار در شهر مهاجرت كرده اند اما توان اقتصادي الزم جهت 

اسليواز و ديگران، ( سكونت در شهر را ندارند؛ سرانجام در روستاهاي مهاجر پذير ساكن مي شوند
حركت آنها در فرايند با افزايش فزاينده جمعيت اين روستاها در نتيجه مهاجر پذيري . )9- 10: 2010

روستاهاي مهاجر پذير در سلسله مراتب درجات روستايي و . تبديل شدن به شهر تسهيل مي شود
اصطالح زير شهري از اين رويكرد  ).37 :1375 ،فشاركي(مي شوند» زير شهري«شهري وارد مرحله 

. طعي نيستندسرچشمه مي گيرد كه شيوه زندگي روستايي و شيوه زندگي شهري دو قطب خالص و ق
بلكه اين شيوه ها در پيوستاري قرار دارند كه طي آن ممكن است خصوصيات اصلي هر يك در 

  ).137 :2010 وبستر و ديگران،( خصوصيات اصلي ديگري متداخل شود
مهاجر پذيري وارد مرحله زير شهري  به دليلآن دسته از روستاهايي كه  :روستاهاي در حال گذار

عموماً تحت عنوان اين روستاها در ادبيات نظري موجود . ر حال گذار هستندروستاهاي د مي شوند؛
روستا ـ شهر  مفهوم. مورد توجه قرار گرفته اند 2»شهرگرايي روستايي«و  1»روستا ـ شهر«پديده هاي 

ناحيه هاي روستا ـ شهري با تراكم جمعيتي باال، اشتغال غير . اي استقائل به يك رويكرد توسعه
، و ظرفيت هاي الزم براي رسيدن به رشد و توسعه داراي حدي از كشاورزير كنار اشتغال كشاورزي د

). 61؛ 1363: فريدمن و داگالس( خودگرداني بوده و به عنوان قطب توسعه مورد توجه قرار مي گيرند
 ميالدي در پاسخ به پديده مهاجرت از شهرها به 1960نشيني شهري نيز در سالهاي دهه  مفهوم روستا

مهاجرين علي رغم سكونت در روستا، در اين مفهوم . شد طرح روستاها در كشورهاي توسعه يافته
اشتغال و وابستگي هاي خود در شهر را حفظ كرده و به صورت روزانه بين شهر و روستا در رفت و 

   .)119 :1373 ،برنار شاريه(دليل اين امر آرامش زندگي در روستا است. هستندآمد 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
١ Agro polis  
٢ Rurbanisation 
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گستره مفهومي روستا ـ شهر و شهر گرايي روستايي از يك سو، و ويژگيهاي خاص  با توجه به
تحت  فوقبا علم به وجود اين ديدگاه ها، نقاط جمعيتي و از سوي ديگر  بحثنقاط جمعيتي مورد 

در حال  اياين نقاط جمعيتي در جامعه . مي گيردمورد بررسي قرار » روستاهاي در حال گذار«عنوان 
بلكه سطح توسعه يافتگي آنها بازتابي از سطح . نمي توان گفت كه توسعه يافته اند و ده اندگذار واقع ش

مشكالت شهري مختص به كشورهاي در حال توسعه نيز سربار آنان  و. استكل  توسعه يافتگيِ جامعه
ها آن«: مي نويسد و اطالق كرده است» سكونتگاه هاي خودرو«عنوان  اين روستاهاشيخي به  .شده است

آنها در نهايت امر . نه روستا به شمار مي آيند و نه تماماً ويژگي هاي جامعه و ساختار شهري دارند
   .)80 :1385( »!سكونتگاهي بين شهر و روستا با گرايش به دومي و متاثر از مشخصه هاي اولي هستند

وص در حالي كه در ادبيات جامعه شناسي و توسعه روستايي بحثي در خص :مراحل گذار
روستاهاي در حال گذار صورت نگرفته است؛ در ادبيات شهرسازي مقصد نهايي اين نقاط جمعيتي در 

ادبيات نظري و تجربي نشان مي دهد روستاهاي . فرايند گذار تبديل شدن به سكونتگاه خودرو است
در اين . دارد نام» شكل گيري اوليه«مرحله اول . مهاجرپذير در فرايند گذار از سه مرحله عبور مي كنند

مرحله كارگران شاغل در صنايع با فراهم كردن زميني در مساحت كم و با كمك سايرين يك شبه 
در اين مرحله زيرساخت هاي الزم جهت سكونت نظير خدمات . سرپناهي براي خويش مي سازند

در ارتباط رشد جمعيت باال و سكونتگاه . به طور كامل مهيا نشده است... عمومي، آب، برق، تلفن و 
عملكردي كامل با كالنشهر مركزي است، اين در حالي است كه ساكنين از ايستارها و ويژگي هاي 

  .اجتماعي ـ فرهنگيِ روستايي پيروي مي كنند
در اين مرحله رشد سريعي در نتيجه ي ورود . نام دارد» دوره انتقال و گذار سكونتگاه«مرحله دوم 

و به خصوص بخش هاي حاشيه كالنشهر و گاهي هم از ساير جمعيت بيشتري از منطقه كالنشهري 
در اين دوره ضمن اينكه وابستگي شغلي به كالنشهر باال است، . استان ها به سكونتگاه اتفاق مي افتد

ويژگي هاي اجتماعي ـ فرهنگي تفاوتي با . شغل هاي خدماتي در محدوده سكونتگاه افزايش مي يابد
. صر شهري تحت تأثير چهره كالبدي روستاييِ غالب، كم رنگ مي شودمرحله قبل نداشته و حضور عنا

در اين دوره رشد انفجاري جمعيت كند و . نام دارد» دوره پيوستگي، انسجام و ثبات نسبي«مرحله سوم 
سرانجام متوقف و دوره مهاجر فرستي آغاز مي شود و سكونتگاه غير رسمي ضمن اينكه به رسميت 

در اين مرحله رشد انفجاري جمعيت متوقف شده و تكثير در . مه دار مي شودشناخته شده است شناسنا
  ).305 - 309 :1380 ،شيخي(سكونتگاه هاي رقيب پيراموني آغاز مي گيرد
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  چارچوب نظري تشخيص روستاهاي در حال گذار

؛ 1383: فيالكوف(عرضه زمين مسكوني ارزان قيمت در مقايسه با شهرهاي مركزي و حاشيه اي
در كنار كسترش  )171 :1383 ،گلي و ديگران(، نزديكي مسافت به شهرهاي مركزي و حاشيه اي)35

، از جمله داليل مهاجر )33 :1383 ،طاهرخاني و ركن الدين افتخاري(شبكه حمل و نقل بين شهري
وجود امكانات نسبي رفاهي از ديگر داليل جذب مهاجرين در . پذيري روستاهاي در حال گذار است

اي و مركزي هاي صنعتي در پيرامون شهرهاي حاشيهبا توجه به استقرار كارگاه. نقاط جمعيتي است اين
و امكان اشتغال مهاجرين در اين كارگاه ها از سويي و فراهم بودن امكان سكونت ارزان  آنها در 

حاشيه اي روستاهاي در حال گذار از سويي ديگر، اين نقاط جمعيتي در ارتباط عملكردي با شهرهاي 
و مركزي، ايفاي كاركرد خوابگاهي براي كاركنان كم درآمد بخش هاي خدمات و صنعت را بر عهده 

  .دارند
 

  ويژگي هاي مشخص كننده روستاهاي در حال گذار - 1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روستاهاي 

در حال 

 گذار

 كاركرد خوابگاهي

 تغيير شيوه معيشت

 امكانات نسبي رفاهي

  مهاجر پذيري

قرار گرفتن در مرحله 

  زير شهري

گرايش به شهري 

  شدن

ظهور نظام فرهنگي دو 

  گانه

ي مسافت به نزديك

 شهر مركزي

نزديكي مسافت به 

 شهر حاشيه

 

گسترش شبكه حمل 

  ين شهريو نقل ب

ارزاني قيمت زمين 

 نسبت به شهر

 

عرضه زمين 

 مسكوني
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دم تهيدستانِ مهاجري كه با علم به ع. روستاهاي در حال گذار مي شوند از سه مبداء وارد مهاجرين
به روستاهاي ) به غير از استان تهران(از استان هاي مبداء تواناييِ زندگي در مركز و يا شهر حاشيه، 

  مسير دوم راه ورود آناني است كه. مهاجرت مي كنند، از مسير اول وارد مي شوند شهر مركزينزديك 
اين . مي گزينند سكنيشهر در روستاهاي نزديك از شهرهاي حاشيه ي اطراف شهر مركزي مهاجرت و 

 آنانو نه فراهم آوردن امكانات زندگي براي آنها است نه حاشيه را ياراي  مهاجرين كساني هستند كه
و دسته . حاشيه را به قصد روستاهاي نزديك ترك مي كنندشهر توان زيستن در حاشيه را دارند، پس 

اينان كساني اند . ا وارد مي شوندسوم مهاجريني هستند كه مستقيماً از شهر مركزي به اين سكونتگاه ه
كه ديگر تاب و توان زندگي در شهر مركزي را ندارند، در نتيجه به سكونتگاهي در نزديكي آن 

  . كنندمهاجرت مي
در حالي كه يكي از داليل سكونت مهاجرين در اين روستاها امكان حفظ ويژگي هاي زندگي 

ه دليل تماس هاي روزانه با شهر و دسترسي به وسايل روستايي و قومي و قبيله اي است؛ ساكنان آنها ب
در نتيجه با تداخل ويژگي هاي فرهنگيِ روستايي . ارتباط جمعي ميل به بروز رفتارهاي شهري نيز دارند

ورود اين روستاها در مرحله زير شهري آغاز حركت در . كندو شهري، نظام فرهنگي دوگانه ظهور مي
در واقع روستاهاي در حال گذار با قرار گرفتن در مرحله زير . است فرايند گذار از روستا به شهر

در اين مرحله سكونتگاه نه به طور كامل از ويژگي هاي . شهري؛ گرايش به شهري شدن پيدا مي كنند
به . فرهنگي و اجتماعي ـ اقتصادي روستايي برخوردار است و نه صورت شهر به خود گرفته است

رات اجتماعي در اين روستاها نمي توان در يك دسته بندي دو قطبي آنها را عبارت ديگر با وقوع تغيي
  .روستا و يا شهر ناميد

  
   روش تحقيق

و پرسشنامه به عنوان ابزارهاي  مشاهدهمطالعه اسنادي، تكنيك هاي روش اين تحقيق پيمايش و از 
، )80؛ 1383: دواس(همچنين با توجه به سه اصل هزينه، دقت، و كفايت. تحقيق استفاده شده است
حجم نمونه آماري براي سكونتگاه انجم . درصد جامعه آماري قرار گرفت 15مبناي تعيين حجم نمونه 

، و حجم نمونه آماري براي سكونتگاه حصارمهتر با 189خانوار، برابر با  1258آباد با جامعه آماري 
  . برآورد شد 36خانوار برابر با  240جامعه آماري 

  :آبادروستاي انجم 

در مسير جاده شهر شهريار به شهر رباط كريم  ي انجم آباد از توابع بخش مركزي رباط كريم روستا
كيلومتر و مسافت آن تا  1و در حد فاصل اين دو شهر واقع شده است، فاصله انجم آباد تا جاده اصلي 

م آباد با شهر تهران روستاي انج. استكيلومتر  10شهريار و رباط كريم هر يك از شهر هاي حاشيه اي 
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مديريت (هكتار است  808مساحت روستاي انجم آباد و اراضي متعلق به آن  . كيلومتر فاصله دارد 45
  ). 1387: جهاد كشاورزي شهرستان رباط كريم

اقوام بختياري و شاهسون تشكيل . سال پيش مي رسد 165سابقه شكل گيري انجم آباد به بيش از 
سال پس از شكل گيري نيز عده اي از شيراز و كاشان  60. انجم آباد بوده انددهنده هسته اصلي ساكنين 

از اين به بعد اين آبادي همواره مهاجر . براي اشتغال در بخش كشاورزي به انجم آباد مهاجرت كرده اند
در دوران كنوني نيز گسترش شبكه حمل ). 19 :1370 ،جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران( پذير بوده است

مركزي دو شهرحاشيه اي رباط كريم و شهريار، و شهر  انجم آباد بامسافت كم قل بين شهري و و ن
   .تهران، زمينه پذيرش مهاجرين را فراهم كرده است

جهاد ( 1335نفر در سال  634سال از  50انجم آباد ظرف مدت جمعيت  بر اساس آمار موجود
نتايج سرشماري ( رسيده است 1385ر سال د نفر 4850 به) 19؛ 1370: دانشگاهي دانشگاه تهران
ساله جمعيت انجم آباد با نرخ رشد ساالنه  50در اين دوره ). 1387 و 1385 ،عمومي نفوس و مسكن

اين در حالي است كه متوسط رشد ساالنه جمعيت در همين بازه زماني . درصد مواجه بوده است 9/3
 50رشد جمعيت در نقاط روستايي كشور در همچنين متوسط نرخ . درصد بوده است 5/2در كل كشور 

). 27 - 28 :1385نتايج كلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن (درصد بوده است 1سال مورد بحث 
  . به عبارت ديگر نرخ رشد جمعيت در روستاي انجم آباد از كل كشور و كل نقاط روستايي بيشتر است

ز امكانات راه آسفالته، وسايل نقليه عمومي، اين روستا ا. زبان مردم انجم آباد فارسي و تركي است
برق، تلفن، گاز شهري، دفتر پستي، پست بانك، دفتر مخابرات، مركز تلفن، شعبه توزيع نفت، پوشش 
امواج راديويي و تلويزيوني، مدارس دخترانه و پسرانه ابتدايي، راهنمايي و متوسطه، آب آشاميدني 

درمانگاه و مركز بهداشت، داروخانه، مطب پزشك، مطب  تصفيه شده، آب لوله كشي، خانه بهداشت،
مامائي، مطب دندان پزشك، حمام، باشگاه ورزشي، سالن ورزشي چند منظوره، مسجد، حسينيه، پايگاه 
مقاومت بسيج، شركت تعاوني روستايي، شوراي حل اختالف، شوراي اسالمي روستايي و دهياري 

 1379تهيه و تدوين، و در سال  1370نجم آباد در سال همچنين طرح هادي روستاي ا. برخوردار است
در نقشه كاربري هاي پيشنهادي در طرح هادي انجم آباد، اراضي ذخيره جهت كاربري . اجرا شده است

  ).  1370 ،جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران( مسكوني پيش بيني شده است
تعداد بهره بردارن اراضي  1382سال بر مبناي اطالعات نرم افزار آبادي هاي مركز آمار ايران در 

هكتار از اراضي اين روستا مشغول به باغداري  198نفر بوده است كه در  160كشاورزي انجم آباد 
همچنين بخش . هكتار است 2/1به اين ترتيب متوسط اندازه واحد بهره برداري براي هر نفر . هستند

در روستاي انجم  1370تركيب اشتغال در سال . دكوچكي از اهالي به دامداري نيمه صنعتي اشتغال دارن
 5/38. مشغول به كار هستند) درصد 3/42(آباد نشان مي دهد كه بيشتر شاغلين در بخش خدمات 
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اكثر شاغلين بخش هاي . درصد نيز در بخش صنعت اشتغال داشته اند 2/19درصد بخش كشاورزي، و 
؛ 1370: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران(ده اندخدمات و صنعت در بيرون از روستا مشغول به كار بو

در حال . اين مضوع نشان مي دهد كه روستا براي بخشي از جمعيت خود كاركرد خوابگاهي دارد). 30
حاضر  نيز بيشتر مردم بومي اين روستا در بخش كشاورزي، و بيشتر مردم مهاجر در بخش هاي 

چنين تعدادي از مهاجران در بخش كشاورزي به هم. خدمات، ساختمان و مشاغل صنعتي اشتغال دارند
در سال هاي اخير به دليل كمبود آب كشاورزي . عنوان كارگر روز مزد به فعاليت اقتصادي مي پردازند

مالكين باغات خشك شده اي كه . اكثر باغات اين روستا كه عموماً باغ انگور بوده اند خشك شده است
زم را براي ساخت و سازهاي غير رسمي در بخش مسكن تأمين در مجاورت روستا قرار دارند زمين ال

  . كرده اند

  :روستاي حصار مهتر
اطالع دقيقي از زمان . واقع شده است شهرستان رباط كريم در بخش مركزي» حصار مهتر«روستاي 

 جاده شهريار به رباط كريم كليومتري 5/1در فاصله اين روستا . شكل گيري حصار مهتر وجود ندارد
. استكيلومتر  6 و 17به ترتيب  شهريار و رباط كريمشهر هاي تا روستا ع شده است مسافت واق

اين روستا تا  .كيلومتر فاصله دارد 45 از طريق اتوبان تهران ـ ساوه با شهر تهران حصار مهترروستاي 
 هكتار است 500مساحت حصار مهتر . كيلومتر فاصله دارد 2پادگان هاي نظامي منطقه پرندك 

عبور جاده پر تردد از نزديكي اين روستا كه پادگان ها و خانه ). 24 :1373 ،خوشيني و رستمي ثاني(
هاي سازماني نظامي پرندك را به جاده شهريار و رباط كريم وصل مي كند، امكان تردد آسان ساكنين 

شهرهاي  حصار مهتر در ارتباط عملكردي با. حصار مهتر را به شهرهاي اطراف فراهم ساخته است
  .شهريار و رباط كريم و برخي سكونتگاه هاي مجاور نظير آالرد، قرار دارد

 865 به 1335نفر در سال  486سال از  50حصار مهتر ظرف مدت جمعيت  بر اساس آمار موجود
. درصد بوده است 1/1ساله  50نرخ رشد ساالنه جمعيت در اين دوره  .رسيده است 1385در سال  نفر

بيشتر ) درصد 1(د اندكي از نرخ رشد ساليانه جمعيت در نقاط روستايي كل كشور اين نرخ هر چن
روستاي . كمتر است) درصد 5/2(است اما  از نرخ متوسط ساالنه كل كشور در همين بازه زماني 

 كه جمعيت آن با نرخ رشد ساالنه منفي 1355تا  1345حصارمهتر به غير از حد فاصل سال هاي 
  . ه است، همواره با افزايش جمعيت روبرو بوده استروبرو بود%) -2/1(

اين روستا از امكانات راه آسفالته، وسايل نقليه . زبان مردم حصار مهتر فارسي و تركي است
عمومي، آب آشاميدني تصفيه نشده، آب لوله كشي، برق، تلفن، گاز شهري، صندوق پست، مخابرات، 

ترانه و پسرانه ابتدايي و راهنمايي، خانه بهداشت، پوشش امواج راديويي و تلويزيوني، مدارس دخ
بهورز، حمام، مسجد، پايگاه مقاومت بسيج، شركت تعاوني روستايي، شركت تعاوني توليد كشاورزي، 
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همچنين طرح هادي روستاي حصار مهتر در سال . شوراي اسالمي روستايي و دهياري برخوردار است
  . اجرا شده استتهيه و تدوين، و در سال هاي اخير  1373
نشان مي دهد تعداد بهره بردارن  1382اطالعات نرم افزار آبادي هاي مركز آمار ايران در سال  

در . هكتار از اراضي مشغول به باغداري هستند 60نفر است كه در  60اراضي كشاورزي در حصار مهتر 
ماً باغ انگور بوده اند خشك سال هاي اخير به دليل كمبود آب كشاورزي اكثر باغات اين روستا كه عمو

تركيب اشتغال در سال . بخش كوچكي از اهالي نيز به دامداري نيمه صنعتي اشتغال دارند. شده است
همچنين محل . اشتغال دارند) درصد 7/45(نشان مي دهد كه اكثر شاغلين در بخش كشاورزي  1370

در ). 21 :1373 ،رستمي ثاني خوشيني و(درصد از شاغلين در بيرون از روستا است 3/30اشتغال 
حصارمهتر به دليل كمبود آب كشاورزي بيشتر باغات انگور خشك و در مواردي تبديل به سكونتگاه 

  .بي ضابطه شده است
  

 ويژگي هاي جامعه شناختي روستاهاي در حال گذار 

ارتباط بر اساس مشاهدات ميداني مهاجر پذيري و افزايش جمعيت، همزمان با  گستره نفوذ وسايل 
، )طي دهه اخير(، و ماهواره )ش. ه 1352از سال  (، تلويزيون )ش. ه 1320از سال (جمعي نظير راديو 

. نظام فرهنگي دوگانه اي بين دو قطب شهري و روستايي در انجم آباد و حصارمهتر حاكم كرده است
رش فرهنگ شهري رسانه ها با تبليغ و به نمايش گذاردن شيوه زيست شهري، روستاييان را به پذي

اين در حالي است كه ايستارهاي فرهنگ روستايي و روابط چهره به چهره در ميان . ترغيب مي كنند
از سويي ديگر عده اي كه به طور روزانه به شهر تردد مي كنند . بخشي از مردم اين روستاها حاكم است

دارند با الگو برداري از شيوه و آن دسته از مهاجريني كه پيش از اين در شهر ساكن بوده اند تمايل 
به اين ترتيب روستاهاي انجم آباد و . زيست شهري، فرهنگ و شيوه زيست شهرنشينان را اختيار كنند

اين در حالي است كه مشاهدات نشان مي دهد . حصارمهتر به سوي  شهري شدن گرايش پيدا كرده اند
قومي و فرهنگ روستايي نيز هستند، در  ساكنين اين روستاها در عين حال به دنبال حفظ ويژگي هاي

  . نتيجه نظام فرهنگي دوگانه شهري ـ روستايي در روستاهاي انجم آباد و حصارمهتر ظهور كرده است
با . افزايش جمعيت به خودي خود اين روستاها را در فرايند گذار از روستا به شهر قرار داده است

دوران مهاجر پذيري و امكانات زندگي بهتر در گام دوم  اين تفاوت كه انجم آباد به دليل آغاز زود تر
فرايند گذار است، و در نظام سلسله مراتب روستا ـ شهري به طور كامل به مرحله زير شهري وارد شده 

  .است و حصارمهتر در گام اول فرايند گذار و در ابتداي مرحله زير شهري قرار دارد
خانوار و در روستاي حصار مهتر با جمعيت  1258  نفر 4850در روستاي انجم آباد با جمعيت  
. است 60/3و در حصارمهتر  85/3متوسط بعد خانوار در انجم آباد . خانوار ساكن هستند 240نفر  865
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اين در حالي . تفاوت محسوسي بين بعد خانوار در روستاهاي انجم آباد و حصار مهتر وجود ندارد
روستا از متوسط بعد خانوار در نقاط روستايي كل كشور  است كه متوسط بعد خانوار در  اين دو

نتايج كلي سرشماري عمومي ( است) 89/3(كمتر و مشابه متوسط بعد خانوار در نقاط شهري ) 36/4(
به اين ترتيب حركت هر دو روستا در فرايند گذار با كوچك شدن بعد ). 31 :1385نفوس و مسكن 

اين يافته نشان مي دهد آغاز حركت روستاها در فرايند . استخانوار بمانند نقاط شهري همراه بوده 
گذار با كوچك شدن بعد خانوار همراه است و اين مسئله نمي تواند متاثر از جايگاه روستا در مراحل 

  .گذار باشد
  

  مبداء مهاجرت سرپرستان خانوار به روستاهاي در حال گذار - 2نمودار 

  

  

اين در حالي است كه . انجم آباد را مهاجرين تشكيل مي دهنددرصد از سرپرستان خانوار در  5/72
درصد مهاجرين هر  25. درصد بومي هستند 66درصد از سرپرستان خانوار در حصارمهتر مهاجر و  44

. دو روستا پيش از اين در يكي از شهرستان هاي عضو منطقه كالن شهري تهران سكونت داشته اند
درصد مهاجرين به حصارمهتر مستقيماً از شهر  25نجم آباد و درصد مهاجرين به ا 31همچنان كه 

درصد  50درصد و در حصارمهتر  56در انجم آباد . مركزي تهران وارد اين دو سكونتگاه شده اند
  . مهاجرين پيش از اين در منطقه كالنشهري تهران سكونت داشته اند

هاجرين به انجم آباد خارج از درصد م 44درصد مهاجرين به حصار مهتر و  50محل سكونت قبلي 
نتايج نشان مي دهد روستاي انجم آباد كه در مرحله دوم فرايند . منطقه كالنشهري تهران بوده است

گذار قرار دارد ضمن اينكه ميزبان مهاجرين بيشتري از كل منطقه كالن شهري تهران بوده است؛ از 
مرحله اول گذار به سر مي برد جذب مبادي مهاجرتي بيشتري نسبت به روستاي حصارمهتر كه در 

  . مهاجر كرده است
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كما اينكه . درصد از كل مهاجرين، در جستجوي كار به انجم آباد مهاجرت كرده اند 35مجموعاً 
درصد از كل مهاجرين وارده شده به انجم آباد طي سال هاي پس از پايان جنگ تحميلي و تا اواخر  42

هر چند . لت جستجوي كار به اين سكونتگاه مهاجرت كرده اندبه ع) 1366ـ  1375(دوران سازندگي 
بايد توجه داشت كه در تمام دوران مورد تحليل سكونتگاه انجم آباد همواره در معرض پذيرش 

  . مهاجرين در جستجوي كار بوده است
  

  )ارقام به درصد(علت مهاجرت سرپرستان خانوار به روستاي در حال گذار   -1جدول 

    

  سال
                  

    

  روستا

  

 علــــت

  مهاجرت

و قبل  1355
  از آن

الي  1356

1365  

الي  1366

1375  

الي  1376

1385 

و به  1386

 بعد

 كل

باد
م آ

نج
ا

هتر  
ارم

حص
  

باد
م آ

نج
ا

هتر  
ارم

حص
  

باد
م آ

نج
ا

هتر  
ارم

حص
  

باد
م آ

نج
ا

هتر 
ارم

حص
 

باد
م آ

نج
ا

هتر  
ارم

حص
  

باد
م آ

نج
ا

هتر  
ارم

حص
  

جســتجو

  كار ي

36  40  33  0  42  33  35 29 23 100 35 5/37 

ــكن  مس

ارزان 

  قيمت

7  0  8  0  42  67  45 57 77 0 33 5/37 

پيروي از 

  خانوار

57  60  36  0  13  0  15 14 0 0 23 25 

ــي  جنگـ

ــودن  بــ

شـــرايط 

  منطقه

0  0  5/20  0  0  0  0  0  0 0 6 0 

 0 3 0 0  0  5  0  3  0  3  0  0  ساير

 100 100 100 100  100  100  100  100  0  100  100  100  كل

  
  

درصد شاغلين در حصارمهتر در محل سكونت شان  28درصد از شاغلين انجم آباد و  45تنها 
ضمن اينكه . اين به اين معني است كه اين روستاها داراي كاركرد خوابگاهي هستند. مشغول به كارند
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يچ كدام از دو نشان دهنده ميزان باالي وابستگي شغلي به كانون هاي اقتصادي اطراف است و اينكه ه
روستاي در حال گذار از يك بازار اقتصاد محلي جهت پاسخ به  نيازهاي اقتصادي ساكنين شان بهره 

. به عبارت ديگر اين روستاها داراي ارتباط عملكردي با كانون هاي اقتصادي اطراف هستند. مند نيستند
براي هر سه ) 1380(خي ارتباط عملكردي با كانون هاي اطراف يكي از ويژگي هايي است كه شي

نيز در تحقيق خود نتيجه مي ) 1379(خراط زبردست ). 305 – 309(مرحله فرايند گذار بر مي شمارد
گيرد كه سكونتگاه هاي خودرو در ارتباط عملكردي با شهر تهران و شهرهاي حاشيه آن قرار 

  ).67(دارند
در خارج از ) درصد 55(باد نسبت به انجم آ) درصد 72(ميزان بيشتري از شاغلين حصارمهتر 

با حرك روستاها در فرايند گذار . اين مسئله ناشي از تفاوت در مراحل گذار است. روستا شاغل هستند
. برخي از نيازهاي خدماتي روستا از قبيل مغازه داري و ساخت و ساز  در همانجا پاسخ داده مي شود

تر در فرايند گذار است؛ بيشتر كساني كه در از اين رو در انجم آباد كه يك گام جلو تر از حصار مه
  .داخل روستا شاغل اند، در بخش خدمات فعاليت مي كنند

  
 بحث و نتيجه گيري

در منطقه كالنشهري تهران برخي نقاط روستايي وجود دارند كه جمعيت آنها به طور فزاينده اي رو 
نقاط جمعيتي . مهاجر پذيري استمهمترين ويژگي اجتماعي ـ اقتصادي اين روستاها . به افزايش است

همچنين اين سكونتگاه ها با . مذكور همانند جامعه ايران در فرايند گذار از سنت به مدرنيته قرار دارند
افزايش جمعيت و تأثير پذيري از شهر مركزي تهران و شهرهاي اطراف آن در فرايند گذار از روستا به 

روستاها هم تحت تأثير تغيير و تحوالت اجتماعي و فرهنگي  به اين ترتيب اين. شهر نيز قرار گرفته اند
ناشي از حركت جامعه ايران به سمت مدرنيته قرار دارند و هم دچار وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي، 

در . فرهنگي و سياسي ويژه اي شده اند كه  ناشي از قرار گرفتن در فرايند گذار از روستا به شهر است
 روستاهاي مورد مطالعه. فرهنگي دوگانة روستايي ـ شهري حاكم استاين نقاط جمعيتي ساختار 

 ساكنينفرهنگ و ساختار و سازمان روستايي خويش را با گونه هاي فرهنگي متمايز و بعضا متضاد 
جايگزين و به همراه افزايش فزاينده جمعيت به سمت تبديل شدن به سكونتگاه خودرو جديد خويش 

طرح » روستاهاي در حال گذار«ن پژوهش اين نقاط جمعيتي تحت عنوان در اي. سوق پيدا كرده اند
روستاهاي در حال گذار در فرايند حركت خويش به سمت شهر شدن از سه مرحله عبور مي . شده اند

مرحله دوم كه با رشد . نام دارد» شكل گيري اوليه«مرحله اول كه آغاز مهاجر پذيري است . كنند
و مرحله سوم . نام دارد» انتقال و گذار«رو سكونتگاه همراه است؛ مرحله انفجاري جمعيت و رشد خود

  .اين روستاهاست» پيوستگي، انسجام و ثبات نسبي«دوره 
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با انطباق برخي ويژگي هاي جامعه شناختي روستاهاي حصارمهتر و انجم آباد با ويژگي هاي 
سكونتگاه . گذار هستند مشخص كننده روستاهاي در حال گذار مشخص شد اين دو روستا درحال

جايگاه اين روستا در . انجم آباد به دليل امكانات بهتر با افزايش جمعيت بيشتري مواجه بوده است
اين در حالي است كه . است» انتقال و گذار سكونتگاه«فرايند گذار از روستا به شهر در دوره دوم يعني 

بافت روستايي خويش در اولين گام مسير  روستاي حصار مهتر در عين مهاجر پذيري با حفظ فرهنگ و
  . است» شكل گيري اوليه«نام اين دوره . گذار قرار گرفته است

طي دهه هاي اخير دو روستاي انجم آباد و حصارمهتر با افزايش جمعيت در نتيجه ي مهاجر 
 دهد شروع زودتر مهاجر پذيري و تداوم سكونتنتايج تحقيق نشان مي. پذيري روبرو بوده اند

. مهاجرين يكي از مهمترين داليل تفاوت روستاها در قرار گيري دريكي از  مراحل سه گانه گذار است
جستجوي كار، مسكن ارزان قيمت، و پيروي از خانوار به ترتيب مهم ترين داليل مهاجرت به 

 محل سكونت قبلي بيش از نيمي از مهاجرين يكي از نقاط جمعيتي. روستاهاي در حال گذار هستند
  . منطقه كالنشهري تهران بوده است

در هر دو روستا به دليل كمبود آب كشاورزي باغات بسياري خشك و بيشتر زمين هاي مزورعي 
مالكين آن دسته از . اين مسئله يكي از عوامل تغيير شيوه معيشت در اين روستاها است. باير شده اند

روستا بوده اند و دست اندركارانِ محلي  باغات خشك شده و زمين هاي باير كه نزديك بافت مسكوني
بي ضابطه و غير (زمين و مسكن با تفكيك اين اراضي، زمين الزم را براي ساخت و ساز غير رسمي 

محل اشتغال بيشتر ساكنين روستاهاي در حال گذار يكي از . در اختيار مهاجرين قرار داده اند) مجاز
روستاها در ارتباط عملكردي با شهر مركزي تهران و و  در نتيجه اين. كانون هاي اقتصادي اطراف است

در واقع ارتباط عملكردي با شهر تهران و . يا يكي از شهرهاي منطقه كالنشهري تهران قرار دارند
شهرهاي اطراف يكي از ويژگي هاي حيات اقتصادي ـ اجتماعي اين روستاها در تمام مراحل گذار 

يكي به شهر مركزي تهران و شهرهاي حاشيه اي شهريار و وجود امكانات نسبي رفاهي و نزد. است
رباط كريم باعث شده است كه كاركنان بخش هاي صنعت و خدمات از اين روستاها به عنوان خوابگاه 

اين يافته مبين يكي ديگر از داليل تغيير شيوه معيشت از كشاورزي به خدماتي و يا . استفاده كنند
اين يافته كه برخي از روستاها كاركرد خوابگاهي دارند و شيوه  .صنعتي در اين دو سكونتگاه است

معيشت در آن ها متفاوت از روستاهاي كالسيك است واقعيتي است كه در آثار مهمترين جامعه شناسان 
به . ـ مورد توجه نبوده است) 1384(و طالب ) 1383(، ازكيا و غفاري )1380(روستايي ايران ـ وثوقي 

ن دستاورد اين پژوهش معرفي روستاهايي است كه ضمن اينكه شيوه معيشت عبارت ديگر مهمتري
غالب در آن ها كشاورزي و دامداري نيست، در خدمت كانون هاي اقتصادي اطراف و شهر مركزي 

اين يافته در . تهران، براي كاركنان تهيدست بخش صنعت و خدمات كاركرد خوابگاهي ايفا مي كنند
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دوگانة روستايي ـ شهري نشان دهنده تفاوت در ساختار اجتماعي ـ  كنار حاكميت نظام فرهنگي
  .اقتصادي و ويژگي هاي جامعه شناختي اين روستاها با روستاهاي كالسيك است

  منابع
 ،نشر ني ،توسعه روستايي با تأكيد بر جامعه روستايي ايران) 1383(ازكيا، مصطفي و غالمرضا غفاري  .1

 .تهران

فرخ حساميان،  ،شهرنشيني در ايران: در/ جرت در ايران در دهه هاي اخيرمها) 1385(اعتماد، گيتي  .2
 .تهران ،موسسه انتشارات آگاه ،گيتي اعتماد و محمد رضا حائري

 .مشهد ،نيكا ،سيروس سهامي: ترجمه ،شهرها و روستاها ،)1373( برنار شاريه، ژان  .3

 ،دوره جمهوري اسالمي ايران ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران ،)1382(بشيريه، حسين  .4
 .تهران ،موسسه نگاه معاصر

 ،طرح هادي روستاي انجم آباد ،)1370(جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، واحد طرح ها و تحقيقات  .5
 .تهران ،اداره بهسازي مسكن، سازمان جهاد سازندگي استان تهران: به سفارش

دي سكونتگاه هاي خودروي اطراف بررسي ارتباط عملكر« ،)1379(خراط زبردست، اسفنديار  .6
 73صفحات  ،8شماره  ،دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران ،فصلنامه هنرهاي زيبا ،»كالنشهر تهران

 .تهران ،65 –

به سفارش سازمان  ،طرح هادي روستاي حصار مهتر ،)1373(خوشيني، سيامك و امير رستمي ثاني  .7
 .تهران ،جهاد سازندگي استان تهران

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي  ،كالنشهر تهران و سكونتگاه هاي خودروي ،)1384(ر، زهره داود پو .8
 .تهران ،شهرسازي و معماري

 ،درسنامه برنامه ريزي توسعه روستايي ،)1377(ويكراماناياك . اي. دبليو. دياس، هيران دي و دي .9
 .تهران ،روستاييوزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل  ،ناصر فريد: ترجمه

 .تهران ،ني ،هوشنگ نايبي: ترجمه ،پيمايش در تحقيقات اجتماعي ،)1383(اي . دواس، دي .10

 .تهران ،ماكان ،رابطه شهر و روستا ،)1382(رضواني، علي اصغر  .11

مركز مطالعات و  ،مجموعه شهري تهران؛ گزيده مطالعات جمعيتي ،)1382(زنجاني، حبيب اهللا  .12
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