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 هاي تهران درياني
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 چکيده
ها و نهادهاي پايدار مهاجرين روستاها و شـهرهاي مختلـف در       تشکل )۱(»هاي زادگاهي   انجمن«

. اند و داراي اهداف خاصي هستند     گيري طي کرده    اند که فرآيندي را براي شکل     شهرهاي بزرگ 
هـاي آن پرداختـه       هاي تهـران و ويژگـي       هاي زادگاهي درياني    پژوهش حاضر به بررسي انجمن    

هـاي     مصاحبه، مصاحبه گروهي و مـشاهده، ويژگـي        اين پژوهش با روش کيفي همراه با      . است
هـاي دريـاني در       هاي زادگاهي در ايـران، تـشکل        هاي زادگاهي، مصاديق انجمن     اساسي انجمن 

هاي مورد نيـاز ايـن        داده. تهران، و اثرات آنها را بر توسعه روستاي دريان را بررسي کرده است            
نتـايج تحقيـق    .  گردآوري شـده اسـت     هاي ساکن در تهران و روستاي دريان        پژوهش از درياني  

اي،   هـاي مـذهبي، خيريـه       اي از تـشکل     هاي تهران داراي طيف گسترده       که درياني  دهد  مينشان  
 فرهنگي هستند و به وسيله روابـط خويـشاوندي و           -المنفعه و اجتماعي    اقتصادي، حمايتي، عام  

 زماني شـامل ترکيبـي از   هـاي سـا     ها از لحاظ ويژگي   اين انجمن . کنند  ميقومي با هم فعاليت       هم
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، کننـد  مـي اند که به صورت دموکراتيـک رهبـران و اعـضاي اصـلي را انتخـاب               آشنايان و اقوام  
هاي   اي طوالني در فعاليت   اي براي همکاري با نهادهاي دولتي دارند، و از سابقه            گسترده  ظرفيت
 اشـتغال، احـداث     گـذاري، ايجـاد     هـا بـا سـرمايه       در نهايت اين انجمـن    . اي برخوردارند   توسعه

 . کارخانجات و رسيدگي به امور روستا نقش مهمي در توسعه روستاي دريان دارند

 /توسـعة روسـتايي   )/ روستا(دريان  / مهاجران روستايي / هاي زادگاهي   انجمن: ها  کليد واژه 
 .هاي تهران درياني

* * * 
 مقدمه

ص مهـاجرت از  در بسياري از موارد مهاجرت و به خـصو  ات متعارف مهاجرت،يدر ادب

. ديدنـد    روستا و ايجاد مشكالتي براي شهرها مـي         نيافتگي  روستا به شهر را باعث توسعه     

هـاي انـساني و مـادي از روسـتا اتفـاق             اي كه بر اساس خـروج سـرمايه        توسعه نيافتگي 

 مهاجرت يران بر اثرات منفيات مربوط به مهاجرت در ا  يتاکنون در ادب  «چنانچه  . افتاد  مي

»  نقش مهاجران در توسـعه نقـاط مبـدأ مـورد غفلـت قـرار گرفتـه اسـت                   د شده و  يتأک

امـا مهـاجرت چـه در مقيـاس داخلـي و چـه در مقيـاس                 ) ۱۳۸۶،  يي و رجـا   يرضوان(

 از مهـاجرت كـه      يشكل. ستياي و داراي پيامدهاي منفي ن       المللي هميشه ضدتوسعه    بين

 مبدأ در شهرهاي    يهنگ و فر  ي، اقتصاد يد روابط اجتماع  يبه نهادسازي مهاجران و بازتول    

ماندگي و توسعه روسـتايي را بـه دنبـال دارد و             انجامد، خروج روستا از عقب      يبزرگ م 

 است که به مقوله مهاجرت و مهاجران و نقش آنها در اجتماعات مبدأ شـكل                يزين چ يا

 .دهد مي  جديدي
.  استينقش مهاجران در توسعة كشور و اجتماعات زادگاه خود، داراي اهميتي جد

هـا،   ند، شـبكه يجو ي که در فرآيند توسعه زادگاه خود از نهادها و روابط بهره م       يمهاجران
 و با همديگر در مقصد و با افراد سـاكن           كنند  ميجاد  يها و نهادهاي اجتماعي را ا       انجمن

احساس مسئوليت در امـور زادگـاه،       . کنند  مي برقرار   يدر اجتماعات مبدأ روابط اجتماع    
هـاي توسـعه اجتمـاعي، اقتـصادي و           و ارسال بسياري از مؤلفـه      )۲(جريان وجوه ارسالي  
 . را در زادگاه به همراه دارديا ن روابط و نهادها، اثرات توسعهيفرهنگي با استفاده از ا
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، در شكل پايدار خـود بـه تـدريج تبـديل بـه              كنند  ميهايي كه مهاجران ايجاد       شبكه
ها به واسطه سرمايه اجتماعي مستتر    انجمنشود؛ اين     يهايي م   ، نهادها و سازمان    ها  انجمن

، يشاونديـ ، روابـط خو   ييآشـنا :  همچـون  يرگذار مهم ي تأث يها  ن مؤلفه يدر آنها و همچن   
 و مانند آن، نسبت به وضع عمومي مهاجران و همچنين اجتماع زادگـاه خـود                يتيوال  هم

. وندشـ   دار نقشي مهم در توسعه اجتماعات خود مـي           و عهده  كنند  مياحساس مسئوليت   
هـاي اجتمـاعي پايـا،        مهاجران اجتماعات مختلـف بـا تـشكيل شـبكه روابـط و شـبكه              

هاي مبتني بر اجتماع و غيره، هم در راه كمك متقابل بـه               هاي داوطلبانه و سازمان     انجمن
وكار، مسكن و غيره مؤثرند و هم بـا           همديگر براي پيشرفت اقتصادي، پيدا كردن كسب      

گذاري سهم مهمي در توسـعه اجتماعـات بـومي پيـدا              هفرستادن وجوه ارسالي و سرماي    
هـا، تمـايالتي      هـا، علقـه     مهاجران همواره در زادگاه خود خويشاوندان، ميـراث       . كنند  مي

در مـواردي وجـوه     . شود وجوهي به اجتماع زادگاه خود ارسال كنند       دارند كه باعث مي   
ع زادگـاه هزينـه      عمومي اجتما  يها  نهيارسالي مهاجران به صورت جمعي است و در زم        

گذاري در ايجاد مؤسسات توليدي، زيربنايي و عمراني از ديگر كارهايي             سرمايه. شود  مي
هاي مهاجرين    ن موجب امتداد علقه   يدهند و ا    است كه مهاجران در زادگاه خود انجام مي       

 .شود به فرزندانشان در زادگاه مي
اجتماعي مهـاجران، و از    هاي اجتماعي و سرمايه       زادگاهي مصداق بارز شبكه     انجمن
 يي و مبتني بر شناخت متقابل و آشـنا        يشاوندياي، خو  اي قومي، طايفه   تر شبكه همه مهم 

تـوان بـه درسـتي آن را تـشكل و نهـادي پايـدار از                 است و مـي   ) يشهر  ، هم يتيوال  هم(
مهاجران مبادي مختلف در شهرهاي بزرگ خواند، كه به امور افـراد عـضو و مهـاجران                 

 . و بر آن است تا نقشي سازنده در توسعه اجتماعات مبدأ و زادگاه ايفا كندمشتاق است 
ن يهمچنـ . ن ثابت برخـوردار باشـند     يد از مکان، اعضا و قوان     يهاي زادگاهي با   انجمن

انجمـن  . ک داشـته باشـد    يـ  دموکرات يد رونـد  يـ  آنهـا با   ي اصل يانتخاب رهبران و اعضا   
هاي زادگـاهي ايرانـي رسـمًا بـه      ي از انجمن ا  تهران به عنوان نمونه    يها   درياني يزادگاه

ثبت رسـيده، داراي اساسـنامه اسـت، و رونـد انتخـاب اعـضا و رهبـران آن بـه شـكل                       
 .ها به آن اشاره شده است باشد كه در بخش يافته دموكراتيك مي
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 پيشينة نظري 

 يونـدها ي مناسـبات و پ    ي که شهر سبب فروپاشـ     کنند  ميان  ي ب ينيات شهر و شهرنش   ينظر
ــست ــد خو(ن ينخ ــمانن ــ و قوميشاوندي ــد) تي ــه پ يو تب ــا ب ــدهايل آنه ــ ثانويون  ه ي

 در چارچوب مکتـب  ين مطالعات شهرياما با نخست. شود يم)  و شغلييگيمانند همسا (
 از دست رفته در     يها  تي هو ي بازساز يکاگو مشخص شد که در شهرها همواره نوع       يش

 بزرگ  يدر شهرها » ي قوم ياه  محله«د آمدن   يپد.  وجود دارد  ي همبستگ يها  قالب شبکه 
 ورود بـه    ي برا ي، ابزار يشاوندي و خو  ي قوم يها  تي آن است که هو    يايافته گو يتوسعه  

م ي از برخـورد مـستق     ي ناشـ  يجامعه بزرگ و فرهنگ غالب و کـاهش ضـربات فرهنگـ           
ز در يـ ران نيـ در ا). ۲۹۲-۲۹۱: ۱۳۸۳، يفکوه(گرند يکديب با   ي نابرابر و غر   يها  فرهنگ

 و ي، نـژاد ي قـوم يهـا  ها عمـدتًا بـر اسـاس تعلـق      محلهيريگ ، شکل يدوره شهر اسالم  
ان رفتـه    يـ  از م  يادي تا اندازه ز   ين امر در شهر مدرن صنعت     ياما ا .  بوده است  يشاونديخو

 از  ين حال، تعـداد   يبا ا . اند شکل گرفته  ي اجتماع يبند  و محالت عمومًا بر اساس شکل     
 هماننـد   ييهـا   ن محله يوان گفت که نقش چن    ت  ياند و م   مانده يها به شکل سابق باق      محله
 يهـا   يکاگو آنها را مطالعه کرده اسـت، برقـراري ورود         ي که مکتب ش   ي مشابه يها  محله
  اسـت   ي شـهر  ي تـداوم زنـدگ    ي مهـاجران بـرا    يسـاز   ش مطمئن به شهر و آمـاده      يکماب

ن شـهرها را    يـ  از ا  ي کـامل  يهـا    بزرگ و محله   يتوان شهرها   ي گاه م  يحت). ۴۰۲: همان(
 و  ي فرهنگ -يب اجتماع ي به حساب آورد که در ترک      ييـ شهرها رهيا عش ي شهرها   تاـروس

ــازوکارها ــيس ــدازه ز  ي درون ــا ان ــود ت ــ خ ــط موجوديادي ــ رواب ــا تي ــ پيه  نيشي
 يد و بازسـاز   يـ ن بازتول يـ ا). ۳۲۱: همـان  (کننـد   مـي د  يرا بازتول ) ي، کوچندگ ييروستا (

توانـد    ي م ي سنت ي اجتماع يها   شبکه اي ي اجتماعات سنت  يني خانوار و بازآفر   ياشکال سنت 
 ). ۱۰۵: ۱۳۸۷ن، يکاکر( باشد ي رفع مسائل اجتماعي برايابزار

ن خود در   ي روابط و مناسبات نخست    ي بزرگ به بازساز   ين مهاجران در شهرها   يبنابرا

شتر جوامـع و    يـ پردازند که از قبـل در ب        يدار م ي پا ي و نهادها  ي همبستگ يها  قالب شبکه 

دار، يـ  پا ين نهادها يافته از ا  ي توسعه ياما شکل .  وجود داشته است   ينراي جامعه ا  يشهرها

 متنـوع   يها  تي و حما  ي درون شهر  ي هستند که عالوه بر کارکردها     ي زادگاه يها  انجمن
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 مهاجران  يها  يگذار  هيها و سرما    ت کمک ي شبکه، کارکرد توسعه زادگاه و هدا      ياز اعضا 

ک دهـه اسـت کـه       يشتر از   يادا معتقدند ب  فاکس و ب  . به سمت توسعه زادگاه را نيز دارند      

ش داده و   يه خـود را افـزا     يکـا، سـرما   ي در آمر  يکي مهاجران مکز  يصدها انجمن زادگاه  

 انـد   ت کـرده  يـ  در اجتماعـات مبـدأ فعال      يت عمـوم  ي و مسئول  ي توسعه اجتماع اصل   يبرا

)Fox and Bada, 2008: 435 .( 

 يها و کارکردها    تي، و فعال  ياه زادگ يها  نه انجمن ي که در زم   يشتر مطالعات يرويكرد ب 

 و توسـعه    ي از مهاجرت، وجـوه ارسـال      يآنها صورت گرفته است، در چارچوبي مفهوم      

ن سـه مؤلفـه   يد اي باي زادگاهيها  انجمني در بررسيعني) Caglar, 2006:1(قرار دارد 

 .رديمورد توجه قرار گ

ي كـارگري و    هـا  هاي زادگاهي تا سـازمان     هاي مهاجران، عضويت از انجمن     سازمان

هـايي بـا عـضويت        هاي زادگاهي، سازمان  انجمن. گيرد هاي مذهبي را در بر مي       جماعت

اگـر چـه در ابتـدا       . گيرنـد  اند كه به دست افرادي از اجتماعات مبدأ شكل مـي          مهاجران

هـاي رسـمي      هايي غير رسمي بودند اما امروزه تبديل بـه سـازمان           بسياري از آنها، گروه   

هاي حمايت اجتماعي، منتقل كننده فرهنگ        زادگاهي به عنوان شبكه    هاي  انجمن. اند  شده

ن ايـن   يهمچنـ .  هستند يها به نسل تازه متولد شده مهاجران در مقاصد مهاجرت          و ارزش 

هاي توسعه اجتماعي به نمايندگي از اجتماعات مبدأ و حمايـت از              ها درگير طرح   انجمن

ن، از حقـوق مهـاجران در       يـ  بـر ا   حقوق مهاجران در اجتماعات مبدأ هـستند، و عـالوه         

 مركـز واحـد و      يهـا دارا    ن انجمـن  يهر كدام از ا   . کنند  ميز حمايت   ياجتماعات مقصد ن  

اند، تعداد زيادي از رهبـران      ها نسبتَا ثابت    بسياري از اعضاي اين انجمن    . اعضايي هستند 

 ندآنها از ثبات اقتـصادي برخوردارنـد و نماينـدگان قـانوني يـا شـهروند آمريكـا هـست                   

)Fox and Bada, 2008: 443.( 
 از مهـاجران،    ياري کـه بـس    دهـد   مـي  مهاجران نشان    يقات در مورد کنش جمع    يتحق

 کنند  مي يآورند و آن را در اجتماع مقصد بازساز        را به همراه مي    ي از اجتماع اصل   يدرک
)Ibid.,: 440 .(هـاي مـردم     زادگـاهي سـازمان  يهـا  ها، انجمـن  يکيدر مورد نمونه مکز
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هـا   در اياالت متحده اين سازمان. اند  اند كه به دست مهاجران مكزيكي شكل گرفته       عادي
هاي اجتمـاعي هـستند كـه از مهـاجران همـسان شـهرها يـا روسـتاهاي                   مبتني بر شبكه  

 يآور ها با فراهم    ن انجمن يا. اند ل شده يمكزيكي در اجتماعات جديد اياالت متحده تشک      
هاي اجتمـاعي، بـه دنبـال بهبـود حيـات            ه و پروژه  المنفعپول براي صندوق كارهاي عام    

و هم در محـل سـكونت فعلـي         ) مكزيك(شان هم در مبدأ     مطلوب اجتماعات زادگاهي  
، به ويژه در منـاطق مركـزي        ۱۹۸۰ها از قبل از دهه       اين سازمان . هستند) اياالت متحده (

). Rivera-Salgado, 2006: 5(انـد   آنجلس و شيكاگو افـزايش يافتـه   مادرشهرهاي لوس
گردان .  فعال دارند  ي اعضا يي و شناسا  يري عضوگ ي برا يي محورها ي زادگاه يها  انجمن

 نفره تـشكيل    ۱۵ تا   ۵هاي زادگاهي معموَال از يك هسته داوطلبي         معتقد است که انجمن   
وطن در اجتماعاتشان از طريق مجـالس  شوند كه با استفاده از بسيج صدها مهاجر هم       مي

دوستانه مالي را در اجتماعـات مبـدأ     هاي انسان  ، پروژه )۳( روديوها ها، آزمايي رقص، بخت 
هايي كه به نفع     ها نه تنها نقش فعالي در شناسايي پروژه        اغلب اين باشگاه  . دهند  انجام مي 

هاي خود تالش    ها و پروژه   كنند، بلكه در اجرا، تحقق و كنترل طرح         زادگاه است ايفا مي   
 ). Gordan, 2006: 10( دهند مي انجام روستا در شركايشان با تنگاتنگي همكاري و نمايندمي

 هـستند   هاي زادگاهي داراي ماهيتي اجتمـاعي  هاي مهاجران يا انجمن     در كل، انجمن  
گيرنـد و بـه     که حول محور يك فعاليت مـذهبي يـا يـك فعاليـت ورزشـي شـکل مـي                  

 ارنـد تـا    هـا گـرايش د      هـا و ميهمـاني       همچون جـشن   يهاي اجتماع    فعاليت دهي  سازمان
از اين طريق افراد اجتماع گرد هم جمـع شـوند، در مـورد مـسائل اساسـي مربـوط بـه                      

 ند ي توسعه اجتماع مبدأ ارسال نما     يگيري کنند، و وجوهي برا      اجتماع اصلي خود تصميم   
)Vargas-Lundius, 2004: 10.( 

ده  متنـوع شـ  يا هاي اخير به شکل گسترده هاي زادگاهي  در سال هاي انجمن  فعاليت
: ليـ  متعـددي از قب    يهـا   تيها براي فعال    ن انجمن يله ا ي شده به وس   يآور  پول جمع . است

هاي زادگاه، احداث مدارس يا مراكز بهداشت، سـاختن           آسفالت و سنگفرش كردن جاده    
هـا، و حتـي       هاي گنـدزدايي آب، سـاخت يـا بهـسازي قبرسـتان             ها، نصب دستگاه    پارك

.  در گورسـتان محلـي مـصرف شـده اسـت           برگرداندن مهاجران فوت شده بـراي دفـن       
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. انـد   ز تمركز نمـوده   يهاي زادگاهي همچنين بر توسعه اجتماعي اجتماعات مبدأ ن          انجمن
ق فراهم كردن   يآنها براي بهبود استانداردهاي بهداشتي و آموزشي ساكنان اجتماع، از طر          

ـ          هاي دانشجويي، كتاب براي كتابخانـه       هزينهكمك ي، و  هـا، تجهيـزات پزشـكي و داروي
هـاي زادگـاهي      عالوه، انجمن به. كنند  ميت  يهاي ورزشي محلي فعال     تأمين هزينه فعاليت  

، يهـاي اسـتخدام     گـذاري مـالي در آن دسـته از پـروژه             درگير سرمايه  يدر موارد بيشتر  
اند كه مـديريت آنهـا بـه دوش اعـضاي اجتمـاع خودشـان، و                 شده يدرآمدي، و توليد  

 )۴(هاي غيـر دولتـي     هاي زادگاهي و سازمان     ضاي انجمن نظارت بر آنها اغلب بر عهدة اع      
ر از نقـش    يـ  اخ يهـا   هاي زادگـاهي در سـال       ن اغلب انجمن  يبنابرا). .Ibid(محلي است   

 و برخي از آنها تمركز جديدي براي         اي كه در توسعه زادگاه خود دارند، آگاه شده        بالقوه
 )..Ibid(اند  كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي مبدأ به دست آورده

 که در حـدود      دهد  ميها نشان     هاي زادگاهي مكزيكي    مطالعه ديگري در مورد انجمن    
هـاي  هـاي انجمـن     هـا و كمـك       ميليون دالر آمريكا، هدايايي بـوده کـه از همكـاري           ۶۰

نـه  يهـا در مكزيـك هز   اي، سالمتي و زيرسـاخت  هاي مدرسه  انجام پروژهيزادگاهي برا 
هـا ايـن اسـت كـه در بيـشتر       نبه مهـم ايـن كمـك   يك ج). Orozco, 2003(شده است 

هاي زادگاهي بيشتر از بودجه شهرداري براي امـور        انجمن يها  نفع، کمک اجتماعات ذي 
 ). Ibid, 2004: 6(المنفعه نفع داشته است  عام

شتر مـوارد،   يـ اي اسـت، در ب      هاي زادگاهي كه بيشتر به شـكل شـبكه          ت انجمن يفعال
 از  ياريدهنـد کـه بـس     فاكس و بـادا توجـه مـي       . باشد كمك به وجوه ارسالي جمعي مي     
گـر بـه اجتماعـات خـود بـاز          ي د ي، و برخـ   کننـد   مـي مهاجران، اجتماعات خود را رهـا       

 مهاجران بـه اجتمـاع      ينده وجوه ارسال  ياد به حجم فزا   يرغم توجه ز  يولي عل . گردند  يم
شان در  يـ ها  هت از خـانواد   يـ  حما ي از مهاجران منـابع خـود را بـرا         يمبدأ، تنها تعداد کم   
 يها ل شبکهينجا تشکيدر ا). Fox and Bada, 2008: 440 (کنند مياجتماع مبدأ ارسال ن

 بـه  ي فـرد ي وجـوه ارسـال  يدهـ   به جهتيادي کمک ز  ي زادگاه يها  ن و انجمن  يمهاجر
 ي جمع شده برا يق وجوه فرد  ين طر ي تا از ا   كند  مي ي جمع ي وجوه ارسال  يسمت و سو  

 .نه شوديتوسعه اجتماعات هز
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هـاي   انجمـن . هـاي اجتمـاعي هـستند    هاي زادگاهي، بيشتر ابزار رسمي شبكه       انجمن

هاي فوتبال    هايي اجتماعي اساسٌا حول بازي      ها در ابتدا به عنوان شبكه       زادگاهي مكزيكي 

هاي روز مقـدس شـكل گرفتنـد و بيـشتر شـامل سـازمان رسـمي                   ها و شادي    و مهماني 

هـا   اهميت اين انجمـن ). Zabin and Escala, 1998(شدند ها و نهايتٌا اتحاديه مي باشگاه

گيري براي افزايش درآمد در ايـاالت        ، و هدف  يرساندوستي، كمك  مبتني بر ماهيت نوع   

 يآور   جمـع   پـول .  به اجتماعات مهاجران در مكزيک اسـت       يمتحده به منظور نفع رسان    

 در  ها عمدتاً   گذاري شود، اما سرمايه    ها خرج مي  اي از فعاليت     مجموعه گسترده  يشده برا 

هـاي    هـاي زادگـاهي احـداث زيرسـاخت         وقتي كه انجمن  . دهد  ميساختار زيربنايي رخ    

، وضعيت اجتماعات محلـي خـود را بـا          كنند  ميها را تأمين      ها و پل    عمومي، از قبيل راه   

گـذاري آنهـا در    به همين نحـو، سـرمايه   . بخشند  تسهيلگري معامالت اقتصادي بهبود مي    

گـذاري مـستقيم در سـرمايه انـساني اسـت          زشي و بهداشتي يك سـرمايه     هاي آمو   پروژه

)Lopez et al., 2001: 10-11 .(       با اينكـه مهـاجران در خـارج از زادگـاه خـود زنـدگي

گذاري در مؤسسات كشور زادگاهشان هـستند، هـم بـه             مند به سرمايه  ، اما عالقه  كنند  مي

دگاه، و هم براي کـسب درآمـد يـا           استخدام اعضاي خانواده در زا     ياي برا عنوان وسيله 

ايـن انـواع    . دارايي بيشتر براي دوران بازنشستگي يا بازگشت احتمالي به زادگـاه خـود            

تواند تأثير مهمي بر کاهش فقـر و  گـسترش             ها بر روي وجوه ارسالي مي       گذاري  سرمايه

 ). Azad, 2004: 4(وكار در اجتماعات زادگاه داشته باشد  كسب

 يهـا   و بهبود وضع خانوادهي فرهنگ يها   نگهداشت علقه  ي در پ  ي زادگاه يها  انجمن

 ي افراد از کـشورها    ييها  ن سازمان يدر چن .  هستند ي اصل يساکن در اجتماعات کشورها   

 ). Orozco, 2004: 2 (کنند ميت ي خود فعاليت شهرهاي بهتر شدن وضعيمختلف برا

 روش تحقيق

هـايي    روش كيفي، با شيوه    يهاافتهي.  استفاده شده است   يفيق حاضر از روش ک    يدر تحق 
اين شيوه ممكـن اسـت      . شوند كسب مي  يسازهاي آماري يا هر گونه كمي      غير از روش  
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هـا، رفتارهـا و همچنـين كـاركرد سـازماني،            به تحقيق درباره زندگي افراد، شـرح حـال        
حتـي ممكـن اسـت بعـضي از         . الملل معطوف باشـد    هاي اجتماعي يا روابط بين     جنبش
استراوس و  (ه شيوه آماري كمي شده باشد، اما خود تجزيه و تحليل كيفي باشد              ها ب  داده

هـايي كـه    هاي كيفي براي پرده برداشـتن از پديـده        همچنين روش ). ۱۷: ۱۳۸۵كوربين،  
تحقيق كيفي را محققان علوم اجتماعي و رفتـاري         . روند اند به كار مي    كمتر شناخته شده  

موضوعات مربوط بـه رفتـار انـسان و كـاركرد آن            هاي مختلف با     و كساني كه در زمينه    
ها و افراد    ها، گروه  تواند براي مطالعه سازمان    اين شيوه مي  . دهند سروكار دارند، انجام مي   
 ).۱۹: همان(مورد استفاده قرار گيرد 

 و مشاهده بوده    يز با استفاده از فنون  مصاحبه، مصاحبه گروه        ي اطالعات ن  يگردآور
، مسئوالن  ي زادگاه يها   انجمن ي، اعضا ي زادگاه يها  هبران انجمن ها با ر    مصاحبه. است
 .ان انجام گرفته استي دري شهرستان و مردم روستاي روستا، مسئوالن دولتيمحل

 ارائـه   ي ساکن تهران بوده است که بر اساس آمارهـا         يها  يانيجامعه مورد مطالعه در   

ن در  يهمچنـ . انوار هستند  هزار خ  ۲۰۰۰ها حدود     ياني رهبران و بزرگان در    يشده از سو  

ز مراجعـه و بـا      يـ ان ن يـ  در ي به روستا  يا   مشاهده و ثبت اثرات توسعه     يق برا ين تحق يح

ان از توابـع شهرسـتان      يـ  در يروسـتا .  مصاحبه شده اسـت    ي محل يمردم و مقامات دولت   

 ۱۳۸۵ سـال    ين روستا بـر اسـاس سرشـمار       يا.  است يجان شرق يشبستر در استان آذربا   

 شبـستر، مرکـز     يلـومتر ي ک ۲۵ اسـت کـه در        خـانوار  ۶۹۱ت و   يـ ع نفر جم  ۲۲۳۱ يدارا

 . شهرستان قرار گرفته است

ـ   بـه .  وارد تهـران شـدند     ۱۳۱۵ تـا    ۱۳۱۰ يها  ن سال يها ب   يانين در ياول ن يعـالوه، اول

 يانيـ  در يمـ ي ابراه يمهـد .  بودند ياني در يمي در تهران، خانواده ابراه    يانيرگذاران در يتأث

جان بـوده و از     ين بزرگ آذربا  يريوي از خ  .  است ياني در يها  ن چهره يتر   از معروف  يکي

 يس درمانگاه، مـدارس متعـدد و کارهـا        ي ساخت بازار شبستر و تأس     ي بزرگ و  يکارها

س شرکت شهرآرا   ي با تأس  يحاج مهد . گر بوده است  يگر در منطقه و نقاط د     ي د يا  هيريخ

 شـهرآرا،  يهـا  اد محلـه يـ  کـرد و بن يران معرفـ يساز در ا ن آپارتمانيخود را به عنوان اول  
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ن در بازار   ي همچن يو.  بوده است  ياشهر و ستارخان به دست و     يال، آر يونو، تهران   انيدر

 . ران شدي ايج از تاجران بزرگ چايس كرد و به تدري عقاب را تأسيشرکت چا

 هاي تحقيق يافته

  تهران يها ياني دريها تشکل
 يئـت سـ   يالحسنه، ه   ندوق قرض ، ص يئت عزادار ي تهران شامل ه   يها  ياني در يها  تشکل

 کـه در آن جلـسات و        يها و مکـان     ن تشکل ي ا يمحل اصل . ه است يرينفره و درمانگاه خ   

هـا از     يانيـ در.  تهران اسـت   يها  يانيه در ينيشود حس   يها برگزار م    ياني در يها  ييگردهما

ن ي داشتند؛ ايئت عزاداري خود، هيت مهاجريش جمعيمت به تهران و با افزاي عز يابتدا

ه در  ينياما احداث حس  . شده است  و در منازل مردم تشكيل مي      يا  ئت به صورت دوره   يه

نـد  يها به هم شـده و فرآ        ياني در يکي ثابت، باعث نزد   ي، با فراهم آوردن مکان    ۱۳۶۰سال  

هـا را مـستحکم نمـوده اسـت تـا در مراسـم مختلـف،                  يانيـ  در ي اجتماع  ل شبکه يتشک

 . دي به اجرا در آي به راحتيريند عضوگيرآ و فييره آشنايها و غ يهمانيها، م جشن

ا يـ  ي محـور مراسـم  اول: ان استيها حول دو محور عمده در جر ن تشکل يفعاليت ا 
 ير مـذهب  ي و چه غ   ي مختلف، چه مذهب   يها  ها در مناسبت   بدين معنا که درياني    ؛يمناسبت

ان ي م  در ين رسم يچن. دهند خود را نشان مي    ي و همبستگ  يکينزد) يمانند عزا و عروس   (

 بزرگ کـه شـناخت      ي در شهرها  ي و مذهب  ي اجتماعات قوم  يمهاجران مختلف و اعضا   

؛ يعنـي ايجـاد     ي و کمک  يتيدوم، محور حما  .  وجود دارد  ي به هم دارند، تاحدود    يکينزد

 و جلب توجـه و      يزادگاه   از افراد هم    تيها جهت حما    ييها  و برگزاري گردهما    تشکل

 نفـره، شـرکت     يئت س ي ه يها  يي نمونه، گردهما  يبرا. ي به امور زادگاه اصل    يمندعالقه

ن دو محور جدا از يالبته ا.  داردين مقوله جايالحسنه در ا ان و صندوق قرضيعمران در

 ۱جـدول   . ک راسـتا قـرار دارنـد      يـ رند، چرا که هر دو در       يگ  ي قرار نم  يهم مورد بررس  

 .دهد ميت آنها نشان يعالطة فيها را در تهران با نوع و ح ياني مهم دريها نهادها و تشکل
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 ها در تهران هاي مهم درياني  نهادها و تشکل-۱جدول 

 تعداد حيطه فعاليت نوع فعاليت نهاد و شبکه پايدار

 ۱ تهران مذهبي هيئت عزاداري

 ۱ تهران المنفعه حمايتي و عام صندوق قرض الحسنه

 رهبران محلي و رسيدگي  هاي تهران  هيئت امناي درياني
 ۱ و دريان تهران ها در تهران و دريان  دريانيبه امور

 ۱ دريان عمراني و حمايتي هاي تهران هيئت سي نفره درياني

 ۱ تهران اقتصادي شرکت تعاوني ياران دريان

 ۱ دريان اقتصادي شرکت عمران دريان

 ۱ تهران مذهبي، فرهنگي، اجتماعي حسينيه و هيئت امناي حسينيه

 ۱ تهران المنفعه ي و عاما خيريه درمانگاه خيريه

 هاي تحقيق يافته: منبع

ان است، يا ي يا يه طور مجزا در تهران و در  ياني در يها  حيطة فعاليت نهادها و تشکل    

 ي تهران به روسـتا    يها  يانيدهندة توجه در  زمان در هر دو نقطه جريان دارد كه نشان        هم

 ينکه، نهادهاي ا تيار پراهمي بسنکته. ها به روستا است يانيق دريافتن عاليخود و امتداد    

نـوع  . انـد   افتـه يان سـوق    يت در در  يشتر به سمت فعال   يتر ب    و مدرن  ي ساختار رسم  يدارا

المنفعـه،     و عـام   يتي، حمـا  يمذهب:  شامل يا  ف گسترده يز ط ي ن ياني در يها  ت تشکل يفعال

 .گيرد را در بر ميي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصاديعمران

 راني در اياه زادگيها ق انجمنيمصاد
ران هـستند و محـوري      يـ  در ا  ي زادگـاه  يهـا    از انجمن  يها در مرحله اول مصداق      ئتيه

هـا و روسـتاها ايجـاد        ها در ميان مهاجران همسان شهرسـتان       اساسي را براي گردهمايي   
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هـاي زادگـاهي در ايـران بـه          گيري انجمن  بناهاي شكل  ها را بايد از سنگ     هيئت. كنند  مي

ها و مناسك مذهبي، خبرگيري و ايجاد انسجام و اعتماد            مناسبت جايي كه . حساب آورد 

هـاي زادگـاهي    شـروع حركـت انجمـن    . آورد هاي قومي را به وجـود مـي        در ميان گروه  

 مذهبي بوده است، ولي با مرور زمان از حالت خبرگيـري             ها نيز در ابتدا از هيئت      درياني

 تهـران و روسـتاي دريـان شـده          ها در  خارج شده و به طور عملي درگير مسائل درياني        

ان، و  يـ  تهـران، شـرکت عمـران در       يها  ياني نفره در  يئت س يها، ه   ئتيعالوه بر ه  . است

ران هـستند؛   ي در ا  ي زادگاه يها   از انجمن  ي عال يقي تهران، مصاد  يها  ياني در يئت امنا يه

 .ان استي دري به امور روستايدگين نهادها تنها رسي ايريگ  شکليل اصليدل

هـاي   هاي تهران به علت قـرار گـرفتن در چـارچوب انجمـن     فره دريانيهيئت سي ن 

گيـري   مدرن كه داراي اساسنامه، مكان ثابت، انتخابات و اعضاست، و نيز به دليل جهت             

هـاي زادگـاهي در ايـران اسـت كـه           به سمت توسعه زادگاه، مصداقي عـالي از انجمـن         

 و از يك منبع مـالي ثابـت        گيري آن رسيدگي به امور دريان است       ترين علت شكل   اصلي

 .شود حمايت مي

 ياني دري زادگاهيها  انجمني سازمانيها يژگيو
ن ي واحدنـد و بنـابرا     يک روسـتا  يـ ان و اقـوام از      ي از آشـنا   يبـ ي تهـران ترک   يهـا   يانيدر

انـد و   آنان بسيار متحد و همبـسته     . ن آنان وجود دارد   ي در ب  يادي ز يشکل و هم  يهماهنگ

 است که   يز به نحو  يت ن يشکل عضو . دهنداواني نشان مي  گر توجه فر  يت همد يبه وضع 

ل يـ  هستند و بـه دل     ي زادگاه يها  خود عضو انجمن   ساکن تهران، خودبه   يها  يانيتمام در 

عالوه، حضور  به.  وجود ندارد  يازي به ثبت اسام   يگر دارند، ن  ي که نسبت به يكد    يشناخت

ت آنهـا در    ياثبـات عـضو   ها، موجـب    واليتيها در مراسم مختلف و در جمع هم         يانيدر

موجبـات   ،يها در مراسم مختلف خصوص    همچنين، دعوت از درياني   . شود  يها م   تشکل

 ماننـد صـندوق     ياما نهاد . آورد  يها فراهم م    ت افراد را در تشکل    ي و اعالم عضو   يکينزد

 . استي ثبتي اعضايالحسنه دارا قرض
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 يار روشن، سـاختار   ي چارچوبي بس  يها، دارا  انجمن ي اصل يانتخاب رهبران و اعضا   

 يانجمـن زادگـاه   . هاسـت   يانيـ  از مـشارکت در    يک، و تبلور  يمنسجم و کامًال دموکرات   

 هـا و متـشکل از        يانيـ ن تـشکل در   ين و معتبرتـر   يتـر بـزرگ )  نفره يئت س يه(ها    يانيدر

 از ي اساسنامه است، انتخاب اعضاي اصلين تشکل که دارا  يدر ا .  است ي عضو اصل  يس

 . گيرد يطريق انتخابات صورت م

  يم دارا يان در قـد   يـ  در يروسـتا : نحوة  انتخاب هيئت سي نفره بدين شـرح اسـت          

 تهـران  يهـا  يانيـ در. ز بوده استيزج، تپه، مراد، و کهر  يِدکاهو، د يپنج محله به اسامي  م     

 جداگانـه و در     يهـا   م، در نوبـت   يان قـد  ين پنج محله در   يبر اساس تعلق به هر يك از ا       

نـده  يداها و افراد داوطلب شش نفـر را بـه عنـوان نما            ين کاند ي خود، از ب   يها  ييگردهما

 يئـت سـ   يگر ه يم با همد  يان قد ي هر پنج محله در    يمجموع اعضا . کنند  ميخود انتخاب   

ک يـ  هر محله،    ي اصل ياز هر شش نفر اعضا    . دهند  يل م ي تهران را تشک   يها  يانينفره در 

 حـق امـضا و      يفـر دارا  شود که در مجمـوع پـنج ن         ي شناخته م  ينفر به عنوان عضو اصل    

 اساسنامه است   ي نفره دارا  يئت س ي و ه  ين انجمن زادگاه  يا. ص اعتبارات هستند  يتخص

 نفـره هـر چهـار       يئت س يانتخابات ه . شود  ي برگزار م  يا  و انتخابات آن به صورت دوره     

 بعد  ۸ تا   ۴ئت چهارشنبه آخر هر ماه از ساعت        يجلسات ه . شود  ي بار برگزار م    کيسال  

 نفـر از اعـضا   ۱ + ۱۵شود و بـا حـضور   يها برگزار م يانيه دريني محل حس از ظهر و در   

ص اعتبـارات بـه   يماننـد تخـص  (مات گرفته شـده در جلـسه   يتصم. کند ميدا  يت پ يرسم

 يقانون)  تهران يها  ياني در ياز برا ي مورد ن  يها  ان و کمک  ي در ي روستا ي عمران يها  طرح

 . اجراست و قابل
از طريـق مبلغـي اسـت بـه صـورت سـاالنه از تمـام                 نفـره    يئت سـ  ين اعتبار ه  يتأم

كم مبلـغ   د ساالنه دست  يهر خانوار با  . شود  ي ساکن در تهران گرفته م     ياني در يخانوارها

 .  نفره پرداخت كنديئت سي هزار تومان به حساب ه۶۰

ه ينيهمچنـين، حـس   .  مکاني ثابت است   يها در تهران دارا     ياني در يها  نهادها و تشکل  

در .  مراسـم درنظـر گرفتـه اسـت        يها و برگزار    يي گردهما ي را برا  ي ثابت ها مکان   يانيدر
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 يئـت امنـا   ي نفـره و ه    يئت سـ  يالحسنه، ه    صندوق قرض  ي نيز برا  يه دفاتر ينيمحل حس 

 يس، مکان ثابتي بـرا    يحسينيه از زمان تأس   .  تهران اختصاص داده شده است     يها  يانيدر

 اساسـنامه   ي ثابـت، دارا   ي دفتـر مرکـز    ن نهادها عالوه بر   يا. ها فراهم آورده است     يانيدر

 .ز شده استي نيالحسنه، ثبت رسم  قرض  صندوقيهستند و حت

ک انجمن همسو بـا     يها به عنوان      ياني در ي زادگاه يها   انجمن ي ساختار يها  تيظرف
 توسعه زادگاه

  مردم و روستايازهاي از ني آگاه-الف

ن مرحله را يها چند گاهي درياني انجمن زاد ي مردم و روستا برا    يازهاي از ن  ي نحوه آگاه 

 تهـران   يها  يانيد، در ياي به حساب ب   ي فرع يا  در مرحله اول که شايد مرحله     . کند  مي يط

اد ي و اع  يشتر مراسم مختلف همچون مراسم مذهب     ي نفره در ب   يئت س ي ه يو بالطبع اعضا  

ستا و   رو يک با کمبودها  يروند و از نزد   ان مي ي، و در فصل تابستان به در      كنند  ميشركت  

، شامل تعيين افراد رابط و مـسئول از         يمرحله دوم و اصل   . شوند  ي مردم باخبر م   يازهاين

 . رسيدگي به امور مردم استي نفره برايئت سيطرف ه

ار روسـتا و بـا      يـ  خـودگردان و ده    ي روستا با نظر شورا، شـهردار      يازهايها و ن    طرح

ان شهردار خـودگردان    ي م نيدر ا . شوندي م يبند  تيص داده و اولو   ي تشخ يمشورت اهال 

ن عوامـل بـا انتقـال    يـ ا. كنـد  مي نفره عمل يئت س ين روستا و ه   يروستا به عنوان رابط ب    

 يهـا   يانيـ ن در ي نفـره و همچنـ      يئـت سـ   ياز روستا به ه   ي مورد ن  يها  ها و طرح    يازمندين

 .كنند ميها آماده   طرحي و اجرايريگ مي تصميتهران، زمينه را برا

هـا خـود بـر        يانيـ  در يئت امنـا  يها و بزرگان و ه       رهبران تشکل   از موارد،  يا  در پاره 

 مـورد نيـاز روسـتا را        يهـا   هـا و پـروژه       مردم روستا، طرح   يازهاياساس درک خود از ن    

 .كنند مي يريگ ميدهند و در مورد آنها تصمص مييتشخ
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 ها ها و پروژه ص منابع به طرحي تخصي چگونگ-ب

 نفـره صـورت     يئـت سـ   ي ه ي تنهـا از مجـرا     هـا   يانيـ ص منابع و ارسال وجوه در     يتخص

 شـهردار، شـورا و   ياز مـردم از مجـرا  ي مورد نيها  ها و پروژه از آنجا كه طرح  . رديگ  ينم

پردازد و نقـش    ص بودجه مي  ي نفره فقط به تخص    يئت س يشود و ه   مشخص مي  ياريده

ک بودجـه   يـ  تهـران    يها  ياني نفره و هم مجمع در     يئت س ي ندارد، هم ه   ي چندان يياجرا

 مصوب  يها   در حد توان خود به طرح      يعالوه،  هر شخص   دهند، به   يص م ي را تخص  يلک

د و  ييـ شود، متعاقـب آن و بـا تأ         ي همراه م  ي با موافقت جمع   ي طرح يوقت. كند  ميکمک  

.  خود را واريز كننـد     يها  شود که کمک    يها خواسته م    ياني نفره از در   يئت س يب ه يتصو

رد کـه هـم     يـ گ  يک حساب مشترک صورت مـ     ي ص منابع از طريق افتتاح    ين تخص يبنابرا

 .کنند مي نفره و هم افراد مبالغ مورد نظر خود را بدان واريز يئت سيه
 

 ه طرحين و توجييتع

  در مورد طرحيريگ ميتصم

 نهيبرآورد هز

 ها يانيه طرح در جلسه دريتوج

  نفرهيئت سينه توسط هي از هزيتأمين بخش

  يهاي ييها در گردهما ياني درنه توسطي از هزييها تأمين بخش

 يا فردي يواريز وجوه به صورت جمع ن منظوريبه هم
 

 هاي زادگاهي درياني  نحوه تهيه و اجراي طرح در انجمن-۱شکل 

 هاي تحقيق يافته:  منبع

 ها در روستا  ها و پروژه  طرحي اجرا-ج

دان،  خـودگر  يص اعتبارات الزم، بـا نظـارت شـهردار        ي مصوب، پس از تخص    يها  طرح

در ابتـدا   . نـد يآ  ي تهران، در روسـتا بـه اجـرا در مـ           يها  ياني و رهبران در   ياريشورا،  ده  
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شود و بعـد از ارائـه       يه م ي کار و بودجه ته    يبند  ها، جدول زمان    نهي در مورد هز   ياطالعات

بـا شـروع کـار و سـپردن طـرح بـه             . ديـ آ  ي، طرح بـه اجـرا درمـ       ياني در يآن به نهادها  

ن ي تـأم  ي مربوطـه بـرا    يهـا    و سـازمان   يالت دولتـ  يه از تشک  ي اول مانکاران، در مراحل  يپ

 . شود ياعتبارات کمک خواسته م

هـا و      طـرح  -۱: شـوند   يها بـه دو صـورت اجـرا مـ           ها و پروژه     طرح ياما به طور کل   

 ندارنـد،   ي دولت يها   به کمک  يازيا ن يستند  ي ن ي دولت يها   که مربوط به بخش    ييها  تيفعال

هـايي کـه نيازمنـد       طـرح  -۲شـوند؛     ي تأمين اعتبـار و اجـرا مـ        ها  يانيمًا توسط در  يمستق

ها  هستند؛ در اين طرحي دولتيها  سازمانيها تين مرتبط با فعال ياد و همچن  ياعتبارات ز 

هـا   يانيه از طريق خودياري اهالي و نيز توسط در       يبر اساس قوانين موجود، اعتبارات اول     

ن در مـورد    يـ عـالوه بـر ا    . شـود   ي  کمـک خواسـته مـ       ي دولت ين و سپس از نهادها    يتأم

دهنـد، اشـخاص بـا همكـاري          ي که افراد به طور جداگانه در روستا انجـام مـ           ييها  طرح

 .آورند ي در درون روستا طرح را به اجرا در ميافراد

 ياني دري زادگاهيها  انجمنيا  بلندمدت در اثرات توسعهي و ماندگاريداريپا

  تهرانيها يانيده در اجرا شيها ق طرحيخچه و مصادي تار-الف

 خـود نقـش     ي تا حال حاضر در توسـعه روسـتا        ۱۳۲۰هاي تهران از حدود سال       درياني

ها  هاي اجرا شده در روستاي دريان مرهون فعاليت        اند و بسياري از طرح      فا كرده ي ا يفعال

اي مهاجران درياني است كه علقه خاصـي نـسبت بـه زادگـاه خـود                هاي توسعه  و كمك 

 ).۲ول جد(دريان دارند 
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  سال اخير ۸۰هاي اجرا شده در طول   تاريخچه و مصاديق طرح-۲جدول 
 ها در دريان توسط درياني

 شخص يا اشخاص تاريخ نوع طرح

 با مشارکت کل اهالي ۱۳۲۴ مدرسه اتحاد دريان
 مهدي ابراهيمي درياني ۱۳۲۷ مدرسه دخترانه ابراهيمي

 هاشم هاشم زاده ۱۳۲۸ حمام عمومي
 مهدي ابراهيمي درياني ۱۳۳۶ درمانگاه

 عليقلي درياني۱۳۳۲ يا۱۳۲۵ احداث منبع آب شرب و شبکه آبياري
 قلي ابراهيمي درياني ۱۳۳۶ لوله کشي آب شرب

 قاسم درياني ۱۳۵۵ براي نگهداري ساختمان باب دو احداث و برق ترانس نصب
 با مشارکت اهالي ۱۳۶۹ تجديد بناي مسجد جامع

 علي هوشياري ۱۳۶۲ احداث غسالخانه

 با مشارکت همه ۱۳۷۰ تأسيس شهرداري خودگردان

 با مشارکت همه ۱۳۷۸ طرح احياي قنوات
 - ۱۳۷۶ قنات اتحاد
 - ۷۷ منبع آب

 با مشارکت همه ۱۳۸۴  هکتاري۲۰۰احداث باغ 
خيرين با همکاري دولت - کتابخانه

وخيرين بدني  تربيت  سازمان - سالن ورزشي
 با مشارکت همه ۱۳۷۸ هاي روستا جدول کشي کوچه
 با مشارکت همه ۱۳۷۸ ها ها و کوچه آسفالت کليه خيابان

 - ۱۳۸۴  قطعه زمين مسکوني به افراد بي بضاعت۳۰اهداء 
 اداره راه و خيريندر حال اجرا احداث راه دريان ـ شبستر

 اداره برق و خيرين ۱۳۸۵  کيلومتر۱۵بازسازي شبکه برق به طول 
 با مشارکت همه - طميه دريان براي نگهداري کودکان بي سرپرستمرکز فا

 با مشارکت همه ۱۳۸۶ ساخت خانه روحاني
 با مشارکت همه ۱۳۸۷ احداث نانوايي

 به ۱۳۸۴از  احداث کارخانجات متعدد
 بعد

شرکت عمران دريان و 
 تهران  هاي درياني

 )کارخانه۱۲( 
 هاي تحقيق يافته: منبع
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 ها  طرحي مدت زمان اجرا-ب

 را  يا بلندمـدت باشـند زمـان      يـ مدت و   انيمدت، م نکه کوتاه يها بسته به ا     ها و پروژه    طرح

 بلندمدت  يها  مدت و هم طرح    كوتاه يها  ن روستا هم طرح   يدر ا . کنند  مي ي اجرا ط  يبرا

د خورده و   ي کل ۱۳۷۹رگل از سال    ي قنوات روستا و بادام د     ياياند مثًال طرح اح     اجرا شده 

 تهران در روسـتا   يها  يانيش از نيمي از سال در     ي در ب  ياما به طور کل    .مه دارد تا كنون ادا  

 يئت امنا ي نفره، ه  يئت س يه«د  يگو  يان م يشهردار خودگردان در  . ت هستند يمشغول فعال 

، بـه   ي ماه فصل کار   ۶بًا  ي تهران تقر  يها  يانيان و در کل در    يها، شرکت عمران در     يانيدر

 .»شغول هستند در روستا مي عمرانيها تيفعال

 ها  طرحي تداوم در اجرا-ج
خچـه  يتار. هاسـت   طرحي تهران تداوم در اجرايها يانيهاي دريژگين و ي از بارزتر  يکي

ن يهمچنـ . دهـد   مـي ن نكتـه را بـه وضـوح نـشان           ي اجرا شده آنان در روستا ا      يها  طرح
ان ييظر روستا مورد نيها ا به طرحيدر روستا اجرا  را ييها طرح ساله هر تهران يها يانيدر

ن يتـر    به اجرا در آمده که عمـده       ييها  ر همواره طرح  يان اخ ي سال يط. کنند  ميکمک ارائه   
 نفره  يئت س ي ه ي از اعضا  يکي.  تهران بوده است   يها  يانيق در ي آنها از طر   ييکانال اجرا 

ان يـ  وارد توسـعه و عمـران در       يهـا بـه صـورت جمعـ         ياني، در ۱۳۷۶از سال   «د  يگو  يم
ن يهمچنـ . » نفـره وجـود دارد     يئت سـ  يخ به بعد مداومت در کار ه      ي تار اند و از آن     شده

 ي تهـران بـرا    يهـا   يانيـ  در ي جمعـ  يهـا   تيفعال«د  يگو  يز م يان ن يشهردار خودگردان در  
انـد     و شورا توانـسته    ي شروع شده است، و شهردار     ۱۳۷۶ان از سال    ي در يعمران روستا 

 .» سوق دهندي کار جمعيسوها را به  ياني دري انفراديها تيت خود فعاليريبا مد

 يوجوه ارسال
 و ي جمعـ يوجـوه ارسـال  . ها به دو صورت متبلـور اسـت       يانيان در ي در م  يوجوه ارسال 
ان ي نفره جر  يئت س يشتر از مجراي ه   ي که ب  ي جمع يوجوه ارسال . ي شخص يوجوه ارسال 

ک از افـراد بـر حـسب تـوان خـود در             يـ  که در آن هـر       ي فرد ييابد، و وجوه ارسال   مي
 .كنند مياز روستا کمک ي مورد نياه طرح
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 يم بـرا  ي ارسـال مـستق    -۱: ها به چهار شکل است      ياني ارسال وجوه در   يها  سازوكار

 يهـا    ارسـال کمـک    -۲ خودگردان و شورا؛     ي شهردار يعني طرح در روستا     يافراد مجر 

م از روسـتا    ي كـه بـه صـورت مـستق        ي ارسال توسـط افـراد     -۳؛  يمردم به صورت جمع   

 در  يوجـوه ارسـال   .  در شهرسـتان   ي واريز پول به حـساب مـشترک       -۴؛  اندمراجعه کرده 

 يهـا   تيـ فعال: رديـ گ  يان مورد استفاده قرار م    ي در يها در روستا    تي از فعال  يعيبخش وس 

 و  ي، توسعه اجتمـاع   ي، توسعه فرهنگ  يا   توسعه يها  ، طرح ي عمران يها  تي، فعال ييربنايز

رد تـا جهـت بـاال       يـ گ  ياستفاده قرار م  ازمندان مورد   ي محرومان و ن   يز برا ي ن يبخش. غيره

 .  برداشته شوديز قدمين قشر ني ايبردن سطح زندگ

هـاي  ذکـر      طرح ي برا يبخش: شود  ي به دو صورت استفاده م     ي فرد ياما وجوه ارسال  

شان فرسـتاده   يـ هـا و خو      خانواده ي برا يگيرد، و بخش  شده در باال مورد استفاده قرار مي      

 يي روسـتا  ي خانوارهـا  يبه خود در باال بردن سطح زندگ      ز به نو  ين بخش ن  يشود که ا    يم

 .مؤثر است

 ي جمعيها ييشراکت و توانا
 خـود دارنـد و از آنجـا کـه           يک بـا روسـتا    يـ  تنگاتنگ و نزد   ي تهران ارتباط  يها  يانيدر

ت اسـت،   يـ هـا مـشغول بـه فعال        ياني در يز با وجوه ارسال   يان ن ي خودگردان در  يشهردار

م با آن در تعامل هـستند،       ي تهران به صورت مستق    يها  يانير که د  ييهان سازمان يترعمده

 .  ياريان و دهي دري روستاي اسالميان، شوراي خودگردان دريشهردار: اند ازعبارت

 تهران در مورد کمک     يها  ياني همواره با در   ي شهرستان شبستر و بخشدار    يفرماندار

 در  يحتـ .  مشارکت دارنـد   ان و منطقه تعامل و    ي در ي روستا يو توسعه و عمران و آبادان     

 روستا و منطقـه در      ي در مورد عمران و آبادان     يريگ  مي تصم ي فرماندار شبستر برا   يمواقع

 شبـستر   يبـه گفتـة معاونـت فرمانـدار       . کند  ميدا  يها در تهران حضور پ      يانيجلسات در 

 بـا   ي و حتـ   کند  ميت  ي تهران حما  يها  يانيشه از در  ي شبستر هم  ي و بخشدار  يفرماندار«

ن بخـشدار   يهمچنـ . »سـت   ق کـرده ا   يها در تهران آنها را تشو       يانير جلسات در  شرکت د 
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 و  ياريزان خود يبرد که م  ي م يي خود را به روستاها    يها  شتر طرح ي ب يفرماندار«د  يگويم

د بـه   يجاد، و دولت را مق    يربنا را ا  يشتر مواقع ز  يها در ب    يانيدر. اد باشد ي ز يمشارکت اهال 

 تهـران فرمانـدار را دعـوت        يهـا   يانيـ ن در يريـ ن مجمع خ  يهمچن. کنند  ميکار در آنجا    

ز يـ  ن ي و فرمانـدار   کند  مي در شهرستان    يز آنها را دعوت به همکار     ي و فرماندار ن   کنند  مي

 حالت مشوق دارد،  مسائل، مـشکالت و         يفرماندار... دهد  ميت قرار   يآنها را مورد حما   

ص اعتبـارات از  يامکـان تخـص   با ادارات، ي و با همکارکند مي يريگيمعضالت آنها را پ  

 . »آوردي را فراهم مي دولتيطرف نهادها

ص اعتبـارات از طـرف حکومـت        ي و تخص  يشه همکار يبه نظر فرماندار شبستر، هم    

 از طـرف مـردم و       ياري که خود  ي در مواقع  ين دولت ي است، چرا که بر اساس قوان      يمحل

ت آنهـا  يطه فعالي در ح که طرح مورد نظري دولتيرد، نهادهاي صورت بگ ييدر سطح باال  

 . دهند ي را به آن اختصاص ميرد، اعتبارات دولتيگ يقرار م

  تهرانيها ياني دريا اثرات توسعه
 ها   حجم کمک-الف

 يابيـ اد ارز يـ ار ز ين روسـتا بـس    يـ  تهران را به ا    يها  ياني در  ان حجم کمک  ياکثر پاسخگو 

آنان . دانند يها م ن تشکلين اويشتر مديان را بي دري که توسعه روستايا  ، به گونه  کنند  مي

هاي تهران را در مقايسه با اعتبارات دولتي بسيار بيشتر           هاي درياني  همچنين حجم كمك  

 شهرستان شبستر ي شهرستان از جمله فرمانداري دولت يمسئوالن نهادها . اند ارزيابي كرده 

ن يـ ، اين گروهـ يريـ ن وجـود خ ي و همچنـ ي ارسـال  يها  ز به لحاظ کمک   ي ن يو بخشدار 

ار بـاال و    ي تهران را بـس    يها  ياني در يها  دانند و حجم کمک   يروستا را در منطقه نمونه م     

 يهـا   از حجـم کمـک  يا  نمونـه  ۳جـدول   . کننـد   مـي  يابي ارز يش از بخش دولت   ي ب يحت

 . دهد ميان را نشان ي دري تهران در توسعه روستايها يانيدر



 ۱۶۷  …هاي زادگاهي در توسعه روستايي  نقش انجمن 

 

 

 در توسعه روستاي دريانهاي تهران  هاي درياني اي از حجم کمک  ـ نمونه۳جدول 

 )خودياري(هاي مردمي  کمک نوع طرح

  ميليون تومان۳۰۰ طرح احياي قنوات

 ها و تسهيالت بانکي گذاري درياني  ميليارد سرمايه۱ فاز اول طرح بادام ديرگل

 هاي تهران  ميليون توماني يکي از درياني۲۰۰گذاري  سرمايه فاز اول طرح بادام ديرگل

  ميليون۳۰۰ ريان به شبسترجاده مستقيم د

  ميليون۱۰۰ سالن ورزشي

 هاي تحقيق يافته: منبع

 رات بر توسعه منطقهي تأث-ب
 را در منطقـه    يانيـ  تهـران و مهـاجران در      يهـا   يانيرات در ي شهرستان تأث  يمسئوالن محل 

ار مـؤثر   ي منطقـه بـس    ي کـرده و نقـش آنهـا را در عمـران و آبـادان              يابيـ ار خوب ارز  يبس
ان توسـعه   ي در يوقت«: ده است که  ين عق ي شهرستان بر ا   ي بخشدار بخش مرکز   .اند  دانسته

. رگذار خواهد بـود   ي کل منطقه تأث   ي و اجتماع  يشرفت در توسعه اقتصاد   ين پ يدا کند، ا  يپ
درسـت  .  منطقه نقش دارنـد     ي در عمران و آبادان    ي تهران به طور کل    يها  يانين در يهمچن

 و  يخودشـان اسـت امـا در مـسائل اجتمـاع           ي روستا ي آنها برا  يت کار ياست که اولو  
ن نظر است   ي شبستر بر ا   ين معاونت فرماندار  يهمچن. »کنند  ميز کمک   ي منطقه ن  ياقتصاد

گـر  ي تهـران و در نقـاط د       يها  يانيان توسط در  ي در ياحداث کارخانجات در روستا   «که  
ز يـ گـر روسـتاها ن    يگـر اسـت تـا مهـاجران د        ي د ي روسـتاها  يغ برا ي تبل يشهرستان نوع 

شرفت را در   يـ  خود انجـام دهنـد و فرهنـگ پ         ي مشابه در منطقه و روستاها     ييها  تيالفع
 منطقه و قفقـاز سـکونت داشـتند،    ي که در کشورها  يآنها از زمان  . منطقه به وجود آورند   

ن يهمچنـ . »کردنـد   ي منطقه خود تالش مـ     ي آبادان يق و برا  يه خود را به داخل تزر     يسرما
 جـاد اشـتغال، کمـک بـه احـداث مـدارس،            يه و ا  آنها با احداث کارخانجـات در منطقـ       

ر يشرفت منطقـه تـأث    يـ ل در پ  يـ ن قب ي از ا  ين و مناطق دورافتاده و موارد     اتوجه به محروم  
 . دارندياديز
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 اني دري تهران در روستايها ياني دري عمرانيها تي فعال-ج
اي  عه و توسـ   ي عمران يها  يگذار  هي تهران در سرما   يها  ياني که در  دهد  ميها نشان     يبررس

، ي و درمـان   ي، بهداشـت  ي، آموزشـ  ي مـذهب  يق سـاخت بناهـا    يـ ان از طر  ي در يدر روستا 
هـا    ها و کارگاه    جاد کارخانه ي، ا يهاي ابتكاري، کشاورز   زيربنايي، فرهنگي، ورزشي، طرح   

اکثـر  . انـد    داشـته  يا  ن کننـده  يـي  و تع  يگر نقـش اساسـ    يالمنفعه د    عام ين کارها يو همچن 
 تهران يها يانيا دريان را ي دري در سطح روستايا  و توسعهي عمرانيها  ها و طرح    پروژه
هـا را در      يانيـ  در يا    اثـرات توسـعه     ۴جـدول   . اند  ا در آن مشارکت داشته    ياند و   ساخته

 .دهد ميک نشان ي مختلف به تفکيها تيفعال
 

 ها در دريان اي درياني  اثرات عمراني و توسعه-۴جدول 

 مصاديق اي توسعه اثرات

 كشاورزي
هـاي   هكتـار، تـسطيح زمـين      ۴۰۰ هكتاري و در حال گسترش به        ۲۰۰اشت باغ   ك

 ...رساني و ها و مزارع، آبكشاورزي، احياي باغ
بهداشتي و 
 درماني

تأسيس درمانگاه، خريد آمبوالنس و تجهيزات پزشکي شامل دستگاه نوار قلـب و             
 بينايي سنجي، داروخانه

 زيربنايي

 نانوايي با پخت دو نـوع نـان،         ۱خاکي،  ساخت    پروژه احياي قنوات، احداث سد      
هاي مـورد نيـاز شـهرداري خـودگردان، آسـفالت و              شهرداري خودگردان، ماشين  

بوس، وانت نيـسان،    دستگاه ميني  ۱کشي معابر، بازسازي شبکه برق، اهداي       جدول
ماشين سواري، ماشين آتش نشاني، احداث جاده مستقيم دريان ـ شبستر به طـول   

  کيلومتر۷

 آموزشي
 مدرسه راهنمايي و همچنين مقـدمات       ۲ ابتدايي و    ۲ باب مدرسه، شامل     ۴تأسيس
  باب مدرسه تيزهوشان۱ساخت 

 فرهنگي،
ورزشي و 
 مذهبي

مشارکت در تأسـيس کتابخانـه عمـومي و احـداث ورزشـگاه، تأسـيس صـندوق            
 مسجد، ۵سرپرست؛ تجديد بناي   الحسنه، تأسيس محل نگهداري کودکان بي       قرض
  حسينيه و ساخت خانه روحاني۳ث احدا

 اجتماعي
هاي مختلف، حركت به سمت      گيري از مشاركت روستاييان در اجراي فعاليت       بهره

هاي جمعي، گروهي و تعاوني، باال بردن مشاركت روستاييان با مـصاديقي             فعاليت
 ...چون پروژه احياي قنوات، شركت تعاوني اتحاد دريان و 

  نفر۳۱۵زايي براي ارخانه و کارگاه و اشتغال واحد ک۱۲احداث  اقتصادي
 هاي تحقيق يافته: منبع
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 يهـا   تيـ ان، فعال يـ  در ي تهران در روستا   يها  ياني در يها  تيص بهتر فعال  ي تشخ يبرا

 ).۵جدول (م يا سه کردهي دولت مقايهاتي آنان را با فعاليا  و توسعهيعمران
 

 هاي تهران ولت با دريانياي د هاي عمراني و توسعه  ـ مقايسه فعاليت۵جدول 

 هاي تهران درياني دولت  نوع فعاليت

 - آموزشي
 باب مدرسة راهنمـايي  ۲ باب مدرسة ابتدايي و    ۲تأسيس  

  باب مدرسة تيزهوشان۱و مقدمات ساخت 

 - مذهبي
 حسنيه و سـاخت خانـه       ۳ مسجد، احداث    ۵تجديد بناي   

 روحاني

 زيربنايي
مرکز مخابرات، برق، 

ات، گاز، بانک صادر
 دهياري

 ۲۰۰پروژه احياي قنوات، احداث سد خاکي، کاشت بـاغ          
ــاري، ســاخت  ــان،  ۱هکت ــوع ن ــا پخــت دو ن ــانوايي ب  ن

هـاي مـورد نيـاز شـهرداري          شهرداري خودگردان، ماشين  
خودگردان، آسفالت و جدول کشي معابر، بازسازي شبکه        

بوس، وانـت نيـسان، ماشـين        دستگاه ميني  ۱برق، اهداي   
نشاني، احداث جاده مستقيم دريان ـ  تشسواري، ماشين آ
  کيلومتر۷شبستر به طول 

فرهنگي 
 ورزشي

تأسيس کتابخانه 
عمومي، احداث 

 ورزشگاه

مــشارکت در تأســيس کتابخانــه عمــومي و احــداث     
الحسنه، تأسـيس محـل       ورزشگاه، تأسيس صندوق قرض   
 نگهداري کودکان بي سرپرست

بهداشتي و 
 درماني

تأسيس خانه 
 بهداشت

س درمانگاه،خريـد آمبـوالنس و تجهيـزات پزشـکي      تأسي
 سنجي، داروخانهشامل دستگاه نوار قلب و بينايي

  واحد کارخانه و کارگاه۱۲احداث  - توليدي

 - نوآورانه
 و ۴۰شــهرک يــزدان بــا : احــداث دو شــهرک مــسکوني

 قطعـه   ۳۰ واحـد مـسکوني، اهـداي        ۲۶شهرک سرابي با    
 زمين مسکوني به افراد کم بضاعت

 هاي تحقيق يافته: منبع 



 زاده اهللا رستمعلي ي ازكيا، وليمصطف ۱۷۰

 

 

سه بـا دولـت نقـش       يـ  تهـران در مقا    يهـا   ياني در دهد  ميگونه که جدول نشان      همان
ـ  يهـا   تيـ  در فعال  يشتريب در . انـد   فـا کـرده   يان ا يـ  در ي در روسـتا   يا   و توسـعه   ي عمران

 نداشـته و تمـام      يچ نقـش  ي و نوآورانـه دولـت هـ       يديـ ، تول ي، مذهب ي آموزش يها  بخش
، ي، ورزش ي، فرهنگ ييربناي ز يها  در بخش . انجام گرفته است   به دست مردم     يها  تيفعال

 .اند تهران انجام دادهيها يانيز عمده اقدامات را دري نيـ درمانيو بهداشت

 اني دريجاد اشتغال در روستاي و ايگذار هي تهران، سرمايها ياني در-د
، يزادگـاه  انجمـن    يهـا   ان، با توجه بـه کمـک      ي در ي که در روستا   دهد  ميها نشان     افتهي

ز يـ  ن ير کـشاورز  يـ ، اشـتغال غ   ي و رونق بخش کشاورز    يآب  عالوه بر غلبه بر مشکل کم     
افتـه  ي کـاهش    يز تا حدود  يل، مهاجرت از روستا ن    ين دال يبه هم . دا کرده است  يتوسعه پ 

 شـاهد حـضور     ي، در مـوارد   ي مناسـبت  ياست و در تمام مدت سـال و جـدا از روزهـا            
هـا    س کارخانه ي تأس ۱۳۸۴از سال   . ميان هست ي در يا تهران در روست   يها  يانيبلندمدت در 

ن يـ  در ا  ييها  ز کارگاه يخ ن ين تار يان شروع شد؛ البته قبل از ا      ي در يها در روستا    و کارگاه 
 که بـا  يا  تهران بر اساس ارتباطات گسترده    يها  يانين در يهمچن. روستا احداث شده بود   

 مثـال   يجاد نمودند که بـرا    يد ا  خو يها  تي فعال ي در راستا  يشتر مشاغل يروستا داشتند، ب  
 .)۶جدول  ( اشاره کرديي مواد غذايبند  و بستهي، لبنيي مواد غذايها توان به شرکتيم

 

 ها در دريان زايي درياني ـ واحدهاي کارگاهي و ميزان اشتغال۶جدول 

تعداد  واحد کارگاهي
 واحدها

تعداد 
 نوع مالکيت وضع فعاليت شاغالن

 )دريان عمران شرکت(خاص سهاميبرداري بهره حالدر ۴۵ ۱ هاي لبني فرآورده
 سهامي خاص فعال ۱۰ ۵ بندي عسل بسته

 سهامي خاص فعال ۱۸۰ ۲ موادغذايي توليدي شرکت
 سهامي خاص غعال ۶۵ ۱ بندي مواد غذايي بسته

 سهامي خاص در حال احداث - ۱ روغن کشي گردو
 سهامي خاص فعال ۵ ۱ اتيلنشرکت پلي
 سهامي عام فعال ۱۰ ۱ ديتعاوني تولي

   ۳۱۵ ۱۲ جمع
 هاي تحقيق يافته: منبع
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هاي تهران در زمينه ايجاد اشتغال براي جوانان جوياي كار           بايد اضافه كرد كه درياني    

.  نيـز فعـال هـستند      كنند  ميدرياني و حتي اهالي شهرستان شبستر كه به تهران مهاجرت           

همچنين حمايت از آنها در كاريـابي و  وكار و  استخدام مهاجران جديد، و آموزش كسب  

 .هاستوكار از جمله اين فعاليت  ايجاد كسب

 گيري بحث و نتيجه

ران در يـ  مختلف ايها و روستاها  از مهاجران متنوع شهرستان  يا   تهران نمونه  يها  يانيدر
 از منطقـه  يي روسـتا ي خاسـتگاه  يت مهاجر کـه دارا    ين جمع يا. روند  يتهران به شمار م   

جاد ي و ايه ورود به تهران به نهادساز ي اول يها   هستند، از سال   يشرق  جانيذرباشبستر در آ  
ب روابـط   يـ ن ترت ياند و به ا      انجام داده  يا   و کار خود را به صورت شبکه        تشکل پرداخته 

 بـه همـراه     ي و نهادسـاز   يئت عزادار يل ه يند تشک يفرآ. اند  دهيخود را با زادگاه خود نبر     
ن يا.  موفق ساخته است   ينيها، از آنان مهاجر   ن سال ي ا ي مختلف در ط   يها  ل شبکه يتشک

 يهـا  يانيـ  دريامنا ئتي نفره، هيئت سيل هيتًا در تشکي آنان نهايالتي و تشکيکار جمع
 يهـا    از انجمن  يدا کرده است که به عنوان مصداق      يان نمود پ  يتهران و شرکت عمران در    

. رونـد   يدر کشور به شمار م     يـ مهاجرت ي مردم يها  ن تشکل يتر  کي، از دموکرات  يزادگاه
 بـر توسـعه   ياني دري زادگاهيها  ن نقش و اثرات انجمنيها و همچن يژگين مقاله ويدر ا 

، ي بـر بـستر مـذهب      يانيـ  در ي زادگـاه  يهـا   انجمـن .  شده اسـت   يان بررس ي در يروستا
س صـندوق  يانـد و بـا تأسـ      گرفتـه   ، زادگاه مشترک و شناخت متقابل شکل      يشاونديخو

انـد و بـا    ت متقابل گـام برداشـته  يره در جهت حما  يه، درمانگاه و غ   ينيالحسنه، حس   قرض
 و  ي، بهداشـت  ييربنـا يس کارخانجات، اقدامات ز   يق تأس ي يادشده، از طر   يس نهادها يتأس

 يرگذاري و غيره نقش مهم و تأث      ي، کشاورز ي، آموزش ي، مذهب ي، ورزش ي، فرهنگ يدرمان
 .  اند فا کردهيا

 و ي روابــط و مناســبات قــومين بــا بازســازتــوان گفــت مهــاجرا يدر مجمــوع مــ
 ي زادگـاه خـود و بـرا       ي و فرهنگ  ي شئون اجتماع  يابي باز ي زادگاه خود برا   يشاونديخو

 ي جامعـه غالـب بـه کـار نهادسـاز          ي و اقتـصاد   ي و اجتمـاع   يکاهش ضـربات فرهنگـ    
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 ييتر و به عنوان الگو     در مرحله مهم   ، خود يتي حما ين نهادها با کارکردها   يا. اند  پرداخته
نکـه امـروزه    يبـا عنايـت بـه ا      .  در زادگـاه خـود دارنـد       يا  ار درخشان، نقش سازنده   يبس

 مهـاجران مختلـف از اجتماعـات گونـاگون          ي جاذب برا  ي مکان ي بزرگ صنعت  يشهرها
ان، و  يـ رانيان ا يـ  در م  ي قـو  يا  فـه ي و طا  ي، قوم يشاوندي خو يها  تيهستند، توجه به هو   

ن نمونه به توسعه فـرد      ين که در ا   ي، عالوه بر ا   ها  تيها و هو    ن نوع از انجمن   ي ا يبازساز
ز شـده   ي مهاجران ن  ي، و اقتصاد  ي، اجتماع ي فرهنگ يده، موجب بالندگ  يو زادگاه او انجام   

گـر  ي از مـوارد د ياريها و بس ئتي، ه ياد، ازدواج، عزادار  ي، اع ي مذهب وجود مراسم . است
ن يد از ا  ي که با  کند  ميمطرح   توسعه   ي نو را برا   يا  شهيده و اند  يان مهاجران، طرح ا   يدر م 

ن يعـالوه بـرا   .  استفاده شـود   يي به وجود آمده در جهت توسعه روستا       يظرفيت و فضا  
ن ي که اکند ميدا  ي واحد پ  ي و سکونت مهاجران و اجتماعات پراکنده، شکل       يابير کار يمس

جاد شـغل و    ي، ا يابيند کار يگردد و در فرآ   امر باعث کاهش اثرات نامطلوب مهاجرت مي      
 ي بـرا  ي سـازوکار  يدر مراحـل بعـد    . شـود   يار مـؤثر واقـع مـ      ي مهاجران بـس   ينيآفرکار

 مهـاجران  يشود و وجوه ارسال مهاجران به زادگاه خود فراهم مي    يها   کمک دهي  سازمان
 . گردد يت ميها هدا يکار  و مشخص و به دور از دوبارهيا ر توسعهيدر مس

 ي که در روسـتا    ي و عمران  يا  توسعهتوان از اين الگو با توجه به اثرات         ت مي يدر نها 

نکـه  يران استفاده نمود، بدون ا    ي از ا  ي در مناطق  يي توسعه روستا  يان داشته است، برا   يدر

توانـد نقـش      ين حـال، دولـت مـ      يـ با ا . ن نوع از توسعه دخالت داشته باشد      يدولت در ا  

عه  توسـ  ين نهادها داشـته باشـد و از آنهـا بـرا           ي ا يريگ   شکل يلگر و مشوق را برا    يتسه

 .استفاده كند

 هايادداشت
1. Hometown Associations (HTAs) 
2. remittances 

 .دهند مي نشان را غيره و سواري اسب كمنداندازي، مانند خود هاي مهارت آن در كه ها گاوچران نمايش -۳
4. Non Government Organizations 
 



 ۱۷۳  …هاي زادگاهي در توسعه روستايي  نقش انجمن 

 

 

 منابع

ها نظريه مبنايي رويه:  تحقيق كيفياصول روش، )۱۳۸۵(ت ي ول ، ج ن ي ورب استراوس، آنسلم و ک
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تهران.  دي م ح  م وک ي ترجمه ب. هاو شيوه

: مهاجران و نقش آنها در توسعه و عمران روستايي«، )۱۳۸۶(رضواني، محمدرضا و رجايي، عباس 
، ۱۰، سال روستا و توسعهفصلنامه . »مطالعه موردي دهستان رامشه در شهرستان اصفهان

  .۳شماره 
 .ينشر ن: تهران. ي شهريانسان شناس، )۱۳۸۳(، ناصر يفکوه
.  مقدميترجمه عارف اقوام. ي انتقاديکردي روي شهريها استيس، )۱۳۸۷(ن، آلن يکاکر

 .آذرخش: تهران
Azad, Abul Kalam (2004), "Migrant workers remittance: Can it be a source 

of finance for micro-enterprises development in Bangladesh?". Asia-
Pacific Regional Micro Credit Summit Meeting of Councils, 16-19 
February.  Dhaka: Bangladesh. 

Caglar, Ayse (2006), "Hometown associations, the rescaling of state 
spatiality and migrant grassroots transnationalism". Global Networks 
Vol.6, No.1. Also Available on: http://www3.interscience.wiley.com/ 
journal/118600083/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0. 

Fox, Jonathan and Bada ,Xochitl (2008), "Migrant organization and 
hometown impacts in rural Mexico". Journal of Agrarian Change. 
Vol. 8, Nos. 2 and 3. pp. 435- 461. 

Gordon, Dan (2006), "Local heroes: How Mexican immigrants improve 
living conditions back home?". Grassroots Development Journal of 
Inter-American Foundation. Vol. 27, No. 1.  

Lopez, Felipe H.;  Escala-Rabadan, Luis and Hinojosa-Ojeda, Raul (2001), 
Migrant Associations, Remittances, and Regional Development 
between Los Angeles and Oaxaca. Los Angeles: Mexico, North 
American integration and Development Center School of Public 
Policy and Social Research, University of California.  

Orozco, Manuel (2003), "Hometown associations and their future 
partnership: New development opportunities?". Inter-American 
Dialogue. Washington,D.C.: United States Agency for International 
development.  



 زاده اهللا رستمعلي ي ازكيا، وليمصطف ۱۷۴

 

 

Orozco, Manuel (2004), "Mexican hometown associations and development 
opportunities". Journal of International Affairs. Vol. 57, No.2.  

Rivera-Salgado, Gaspar (2006), "Mexican migrant organizations", in  
Xochitl Bada ,  Jonathan Fox  and Andrew Selee  (Eds.), Invisible No 
More  Mexican Migrant Civic Participation in the United States.  
Washington, D.C. : Woodrow Wilson International Center for 
Scholars. Also available on: www.wilsoncenter.org/mexico  

Vargas-Lundius, Rosemary (2004), "Remittances and rural development in 
Latin America and the Caribbean: An IFAD perspective. Available 
on: http://www.ifad.org/events/gc/27/roundtable/pl/discussion.pdf 

Zabin, Carol and Escala Rabadan, Luis (1998), Mexican Hometown 
Associations and Mexican Immigrants Political Empowerment in 
Los Angeles. Los Angeles: The Aspen Foundation's Non-Profit Sector 
Fund-California Program. 


