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  های روستایی شهری در قالب منظومه -پیوستگی توسعة روستایی

 در راستای توسعة متوازن و پایدار منطقه ای

 
  3دکتر عباس سعیدی 

 

توسعة پایدار روستایی؛  ة پایدار روستایی؛ توسعة متوازن؛؛ توسعشهری -پیوستگی روستایی: کلیدواژگان

 ؛ شبکة محلیای منطقه شبکةهای روستایی؛  منظومه
 : چکیده

سازی و ترغیب  زندگی روستایی را از طریق زمینه جانبة فرایندی است که ارتقای همه توسعة پایدار روستایی
بر این بنیاد، توسعة پایدار . دهد مورد تاکید قرار می( به مفهوم عام آن)فعالیتهای همساز با قابلیتها و تنگناهای محیط 

رد ارکتواند به ک سازیهای ساختاری در چهار جنبة عام می های گوناگونی را شامل است، اما زمینه روستایی جنبه
سیاسی و  -فرهنگی، اقتصادی -اکولوژیک، اجتماعی -محیطی :ها عبارتند از این جنبه. مناسب این فرایند بیانجامد

یکپارچگی فضایی در قالب رویکرد نظاموار، سکونتگاههای روستایی را در مقیاسهای گوناگون . فضایی -کالبدی
بدینسان،  . دهد عنوان نظامهای باز، مورد توجه قرار می جا به ای و ملی، و البته همه ای و منطقه ای، محلی، ناحیه نقطه

لحاظ کنش و واکنشهای بین اجزا و نیروهای مختلف درونی خود، بلکه از نظر تعامل  نه تنها به روستایی هر سکونتگاه
در . قرار داردنیز پیوسته در روندی پویا ( دیگر سکونتگاهها، اعم از روستایی و شهری)با دیگر نظامهای سکونتگاهی 

 برپایی رابطة صورت امکانِ است که به محیط نظامکننده دارد، امکانات و قابلیتهای  آنچه که اهمیتی تعیین این بین،
با عنایت به از سوی دیگر،  .یابد ارات و مانند آن تجلی میریزیها و تخصیص اعتب تعاملی با سیاستگذاریها، برنامه

بردی و توجه به نقش جوامع در ایجاد فضاهای گوناگون، بسیاری از اهداف رویکردهای نوین در جغرافیای کار
در همین ارتباط، نگارندة این مقاله بر . دارندیزی فضایی و ابعاد پایداری در پیوندی تنگاتنگ مورد توجه قرار  برنامه

ندارد؛ مگر آنکه نسبت آن  (ذانه فی)است و معنایی درخود  "خنثی"اصطالحی نسبتا  "توسعة پایدار"این باور است که 
هم مباحث محیطی و افزون بر این، .  سنجیده شودسکونتگاهها های فضایی  و یکپارچگی عرصه "پایداری"با روندهای 
گیز عمل بران عنوان ابزارهای جدل که بیشتر به است ساز مسالههای  دوگانههایی از  حاوی مجموعه ،ریزی هم برنامه

در  رکوچک در برابر روستا، خزشمحیط در برابر اقتصاد، جامعه در برابر طبیعت، شه از جملهکنند تا ابزار تحلیلی؛  می
روند توسعة روستایی، مستلزم نگرشی این مقاله کوشش دارد تا نشان دهد، هرگونه پایداری در . برابر فشردگی

ای  های منطقه ی مبتنی بر شبکهیکپارچه در قالب پارادایم فضایی است و این مهم میسر نخواهد شد، مگر با رویکرد
 .کارکردی -در قالب پویش ساختاری

 

                                                             

توسعة پایدار "، دانشکدة معماری و شهرسازی و عضو قطب پژوهشی معماری روستاهستة تاد گروه جغرافیای انسانی، عضو اس.  
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  مقدمه
رویه شهرها و  گسترش بی. های جدّی در کشورهای در حال توسعه است یتوسعه روستایی یکی از دلنگران

از دیگرسو، نه تنها فاصلة  سو و ناپایداری فعالیتهای کشاورزی، اصطالح شهری، از یک رشد شتابان جمعیت به

یکی را به نفع ( طبیعی و انسانی)دهد، بلکه منابع گوناگون  موجود بین شهرها و روستاها را گسترش می

زند، رویکرد متعارف تصدیگری و نگرش آمرانه و متمرکز  آنچه به این فرایند دامن می. کند دیگری مصادره می

نقش اساسی مردم ذینفع و مشارکت آنان در تعیین سمت و سوی بدون توجه به  است که  از باال به پایین،

شدة عمران و توسعه  انسته است بطور دلخواه به اهداف از پیش تعیینای، تاکنون نتو های توسعه نیازها و برنامه

 . دست یابد (و البته شهری نیز)روستایی 

 :آید بدینسان، توجه الزم به چند مقولة اساسی الزامی به نظر می

نسبت به تحول و  آنان و دگرگونی در تصور بنیادین سازان و کارشناسان تصمیم زنگری در نگرشبا - 

  توسعة اجتماع روستایی؛

  روستانشینان؛مشارکت  ترغیبآموزش و ترویج خودگردانی روستایی همراه با  -2

 شهری؛ و  -توجه اکید به روابط پیچیده و اثرگذار روستایی -3

 . ای شهری در قالب رویکردهای مبتنی بر توسعة یکپارچة منطقه -تقویت پیوندهای روستایی -4

 مکان، فضا و انتظام فضایی 

بحث از محیط، فضا و توسعه مبحثی است که بویژه در دهه های اخیر به وجهی نو و متفاوت از گذشته مطرح 

انواع  رتهای مادی و انسانی ناشی از آن،بحرانهای زیست محیطی، سوانح گوناگون طبیعی و خسا. شده است

ای بیسابقه به مسایل  را بر آن داشته است، تا به شیوه ریزان و کارشناسان برنامه، سازان تصمیم... آلودگیها و

از آنجا که نیازهای جوامع و گروههای انسانی، به واسطه از سوی دیگر، . محیطی و حفاظت از آن بپردازند

در حال تغییر و دگرگونی هستند، فضاهای برپاشده، به مثابة نظامهای فضایی نیز به  پویش ذاتی خود، دایما

 . ( 33 سعیدی، ) تبع آن و در گذر زمان در معرض تحول قرار دارند

گیری و سیاستگزاری، و به تبع آن، ایجاد و گسترش سکونتگاهها، مزارع،  در این ارتباط، روندهای تصمیم

های جمعیت، فعالیت و  سو و جابجایی ی، راههای ارتباطی، از یکمراتع مصنوعی، مراکز صنعت

آنچه در این . روند گذاریهای تولیدی، از دیگرسو، از جمله عوامل تغییر و تحول نظام فضایی بشمار می سرمایه

گیری از منابع  میان مورد تاکید است، درجه رشد فناوری و دسترسی به فنون و ابزار و مدیریت متناسب بهره

به سخن . اقتصادی حاکم بر هر یک از جوامع انسانی است -حیطی در قالب مناسبات سیاسی و اجتماعیم

اقتصادی، درجة رشد فرهنگی و روندهای تحول و  -دیگر، نوع روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی

دخالت در نظام تغییرپذیری گروهها و جوامع انسانی در گذر زمان، تعیین کنندة نهایی نوع، دامنه و ابعاد 

 . (سعیدی، ) است "تولید فضا"اقتصادی و به سخن کوتاه، -دهی و تحول نظام اجتماعی طبیعی و نهایتا، شکل

                                                             
1.Top-down Approach   
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مراتبی از واحدهای سکونتگاهی روستایی و حفاظت و  ای منظم و سلسله در این راستا، دستیابی به شبکه

 -اجتماعی هایی است که رشد و توسعة متوازن و زمینه پایداری آن، مسلما منوط به عینیت یافتن الزامات

سخن دیگر، بدون سیاستگزاریهای متناسب و اقدامات مطلوب و همسو  به. رود اقتصادی از اولین آنها بشمار می

ای منظم و پایدار از  ، شبکهمناطق متنوع سرزمینفضایی  -در چارچوبی منطقی و مبتنی بر ویژگیهای مکانی

ای  حتی اگر چنین شبکه .گردد نمیای و محلی پدیدار  ای، ناحیه سکونتگاهها در سطوح مختلف ملی، منطقه

های خاص ایجاد و برپا شود، انتظار  ای یا محلی از طریق اعمال برنامه تحت شرایطی ویژه در سطحی ناحیه

زودی تحت تاثیر  در کل نظام سکونتگاهی کشور، به واسطة ارتباطات ارگانیک جاری خواهد رفت به

 . (سعیدی، ) میان برخیزداز مختل و بار دیگر نظم برقرارشده  های موجود، یک نظمی بی

هبردهای انتظام فضایی در راستای توسعة ریزی فضایی یکی از را رچوب برنامهای در چا رویکرد شبکة منطقه

بر این باور استوار است که حضور شهرها و روستاها در یک واحد قاعدتا شهری است که  -یکپارچه روستایی

 -اجتماعی)ی از تنوع فعالیتها از یکسو، تواند میشهری،  -، با تکیه بر پیوندهای روستاییای توسعة منطقه

بین هر از این فعالیتها  از دیگرسو، و توانمندیهای مکمل موجود بین مراکز متنوع سکونتگاهی و (اقتصادی

در این چارچوب، روابط بین مراکز سکونتگاهی . مند گردد سکونتگاهی و حوزة نفوذ بالفصل آن بهرهمرکز 

؛ ضمنا 330 ؛332 ؛ سعیدی، 3 20؛ داگالس، 2002داگالس، ) خواهد بودبیشتر افقی، مکمل و دوسویه 

 (.  نمودار شماره 

 
 شهری -ای و پیوندهای روستایی نمودار نظری شبکة منطقه -3 نمودار شمارة

 
 200داگالس،  :ماخذ
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است که قاعدتا  محورهای توسعه پایدارافزون بر این، آنچه که در این بین بایستی مطرح باشد، تاکید بر 

 :از این محورها عبارتند. انسانی و اقتصادی، را شامل می گرددصرف  منابععرصة وسیعتری، فراتر از 

 حفاظت از محیط روستا و کاهش خطرات و سوانح طبیعی؛ -

 حفاظت و گسترش مبانی پایداری سکونتگاهها و رفع و تعدیل عوامل ناپایداری؛ -

دیریت مدیریت، در کنار ترغیب مشارکتهای مردمی به منظور حمایت از م رفع محدودیتهای ناشی از سوء -

 ؛ وای و منطقه ای ناحیه کارآمد فضایی در سطوح مختلف محلی،

  .ای و ارتقاء نقش فضایی مراکز سکونتگاهی ناحیه ارتقاء کارآیی محلی و -

 روستایی مفهوم ناحیه و منظومة

. واسطه یک یا چند ویژگی معین، از عرصه های پیرامونی متمایز باشد معینی است که به فضایی ناحیه عرصة

در ادبیات  افزون بر این،. اند به صورتهای متفاوتی تعریف کرده ،های مختلفالبته، این مفهوم را در چارچوب

از این رو، . روند کار میب صورت مترادفی عام، ببه معنا 2و ناحیه  مفهوم منطقه ، دوو مباحث کلی کارشناسی

داده، به را مناسبتر تشخیص ( کمربند)اصطالح منطقه  ایرانی مسائل شهری و روستاییبسیاری از کارشناسان 

جایگاه اصالت و موارد، اغلب در ، واقعیت این است که در این بین. گیرند بهره می "منطقه"جای هر دو از لفظ 

در ادبیات کالسیک و در دورة  ناحیه مفهومدر واقع، کاربرد . ماند مغفول می ناحیهفرهنگی مفهوم  -تاریخی

شامل ناحیه در مباحث شهری و روستایی کهن،  .تاریخی سرزمین ایران از سابقه بیشتری برخوردار است

که با یکدیگر  را شهر اصلی نسبتا کوچک یا بزرگ و چندین روستای پیرامونی ای فضایی بود که یک هدمحدو

: از جمله نک)گرفت  در بر میداشتند، ( و نظامیاداری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی )تعامل عملکردی 

، امروزیندر مباحث (. و مستوفی ابوالفدا ؛خری؛ ابن بلخی؛ ابن رستهصطلمغرب؛ اا المشرق الی حدودالعالم من

شمار ای کوچکتر و بخشی از منطقه ب صهرا عر ، ناحیهتفکیک این دو مفهومتشخیص بهتر و اغلب برای 

از  تر پائین یدر سطحدربر گرفته، را ای کوچکتر  اه، عرصهو جایگ وسعت بلحاظناحیه از این رو،  .آورند می

رسمی، ناحیه عبارت  در ایران، به طور. (.131و  111-117 ،و331 ه، 331 سعیدی : نک) منطقه قرار دارد

ای فضایی، شامل یک یا چند بخش، یک شهرستان و یا حتی قسمتهایی از دو یا چند بخش یا  است از عرصه

 . (317 سعیدی، : ضمنا نک) شهرستان
مثابة کوچکترین واحد شبکة محلی، مفهومی است که در چارچوب  روستایی به  در همین ارتباط، منظومة

سطح بندی روستاهای شود که در مطالعات فضایی  شهری گفته می -ای روستایی ای، به عرصه رویکرد منطقه
البته، این مفهوم در . گیرد تر از ناحیه قرار می ، به عنوان سطحی باالتر از مجموعه و پایین(333 ) کشور

همتراز است و بر همین مبنا،  ناحیة کوچکو یا  بلوکگاهی کشور، با مفهوم دیرین و سنتی فرهنگ سکونت

 . مترادف بشمار آورد ناحیة روستاییتوان با  منظومه را می

                                                             
1. region 
2. area 
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، به معنای ستاره گرفته شده و از طریق زبان التین 2که از لفظ استال است ای دراصل التینی واژه  منظومه

نامة  واژه: نک)شناسی، به زبانهای اروپایی راه یافته است  ، با کاربرد در ستارهconstellationصورت  متاخر، به

ای از ستارگان که در آسمان شکل معینی را  بدین ترتیب، این اصطالح بیشتر برای مجموعه(. اکسفورد

های  اد، گروهها، مجموعهای از افر افزون بر این، منظومه به معنای دسته. دهند، مورد استفاده است تشکیل می

رود  کار می مرتبط و هرچیز دیگری، از جمله سکونتگاهها، که به نوعی یا از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند، به

 (. 2؛ ضمنا نمودار شمارة همانجا)

 

    (2)با منظومة شمسی ( 3)مقایسة شکلی یک منظومة سکونتگاهی  -2نمودار شمارة 

 
                                           ( (                                                                              )2) 

است که عرصة  لف االندازة عمدتا روستاییمختاز گروهی از سکونتگاههای  ، منظومه متشکلبدین ترتیب

های  حوزهو  ها مجموعهن عرصة فضایی که رسما تعدادی از ای. دنساز فضایی نسبتا همگنی را مطرح می
د رو شمار میخدمات روستایی ب ، وسیعترین قلمرو در سطوح فضایی(سعیدی، : نک) دگیر میرا در بر  عمرانی

 . برخوردار است (معموال شهری کوچک یا میانی)و از مرکزیتی معین 

سیاسی، متناسب با شرایط جغرافیایی و  -تقسیمات اداریای  ها، افزون بر خصوصیت منطقه محدودة منظومه

 -پذیرد، هرچند در اغلب موارد با محدودة بخش در تقسیمات اداری  جمعیتی مناطق مختلف، تفاوت می

طور متوسط و مجموعا های روستایی ب رسانی، منظومه اتبا توجه به استانداردهای خدم. سیاسی سازگاری دارد

برای اطالع ) ی در مواردی کمتر یا بیشتر استگیرد؛ اگرچه این شُمار جمعیت در بر میهزار نفر را  40تا  20

  (.ب333 ؛ ضمنا سعیدی، 43الف ص 333 سعیدی، : بیشتر، نک

 های روستایی  های محلی و منظومه شبکه

بنیادین همة نظامها، از جمله نظام فضایی، پیوستگی درونی اجزای مختلف آنهاست، بین  از آنجا که خصلت

یا بایستی )پیوندی و همنوایی برقرار است  ساختارهای مختلف و کارکردهای گوناگون هر نظام، نوعی هم

بکة های روستایی، یعنی واحدهای روستایی و شهری، در چارجوب ش دهندة منظومه اجزای تشکیل(. باشد

درواقع، همین همنوایی است که نوعی پویش درونی در سرتاسر نظام . فضایی، از این قاعده مستثنی نیست

                                                             
1. Constellation 
2. Stella 
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ای از اتصاالت،  سازد که تا کوچکترین اجزای آن، همچون شبکه سکونتگاهی در سطح مورد نظر برقرار می

 . گردند یکدیگر مرتبط می به

برای . سازد یا پدیدار میپذیر  ود و روابط حاکم بر آن را امکانترتیب، هر جزء ساختاری، جزء کارکردی خ بدین

اکولوژیک، کارکردهایی را بر مجموعه  -، تغییر در شیب زمین و یا پوشش گیاهی در ساختار محیطینمونه

، فرسایش (تغییر در ساختار)رفتن پوشش گیاهی  کند؛ مثال از بین اکولوژیک تحمیل می -کارکردهای محیطی

تغییر بیشتر در )کند؛ حال اگر از بین رفتن این پوشش با تغییر در شیب همراه گردد  ا تسهیل میر( کارکرد)

باز از آنجا که . رفتن خاک را تشدید خواهد کرد شدگی و از بین شسته( کارکرد)، مسلما (ساختار محیطی

، دیگر (تمی تغییراتانتقال سیس)دگرگونی یک جزء ساختاری بر سایر اجزای ساختاری هم اثر خواهد گذارد 

و   برداری اقتصادی از خاک و پوشش گیاهی و یا کشت کارکردها نیز تحت تاثیر قرار گرفته، مثال امکان بهره

همین ترتیب، برای حفاظت از خاک و پوشش گیاهی و حفاظت از ساختارهای  به. ورز را منتفی خواهد ساخت

انین و مقررات مرتبط ضروری خواهد بود، هرچند اکولوژیک، اصالح ساختارهای حقوقی و وضع قو -محیطی

جمعی  اصالح ساختار حقوقی به نوبة خود، مستلزم اصالح ساختار فرهنگی و تغییر در رفتارهای فردی و

 (.3ضمنا نمودار شماره )مطرح خواهد شد 

 
 پیوستگی تعاملی ساختار و کارکرد نظام فضایی -1نمودار شمارة  

 
 الف 33 سعیدی، : ماخذ

، هرگونه دخالت و تغییر در جزیی از (سیستمی)ینسان و بنا بر قانونمندیهای مطرح در رویکرد نظاموار بد

ای اجزای نظام، قاعدتا بایستی آنچنان  شبکه  کارکردی و اتصاالت درون -پیوندی ساختاری سبب هم نظام، به
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درستی  زای ساختاری یا کارکردی، بهسنجیده و اندیشیده باشد که تبعات اثرگذار آن در سایر اجزا، اعم از اج

همراه روابط مرتبط با  بنابراین، نباید از یاد برد که هر جزء ساختاری، کارکرد ویژة خود را به. بینی گردد پیش

کارکردی در عمل مستلزم تاکید برآن در انتظام  -توجه به پیوستگی ساختاریاز این رو، . سازد آن برقرار می

 . اقتصادی است -جانبة فضا و اجزای آن برای برآوردن نیازهای گوناگون اجتماعی همه

 توان روستایی را می های منظومه ،ای در چارچوب رویکرد شبکة منطقه و بلحاظ نظریبر همین مبنا، 

که نه تنها از طریق روابط و پیوندهای  بشمار آورد های مرتبط سکونتگاهی خوشه های محلی متشکل از شبکه

های  ای، هسته شبکه واسطة مناسبات برون بخشند، بلکه به شهری را انتظام می -روابط روستایی ،ای شبکه درون

زی در قالب ری ، برنامهبر این بنیاد. (4نمودار شماره ) دهند ای را تشکیل می های منطقه بنیادین شبکه

( کارکردهای)های محلی، بلکه به انواع فعالیتها و روابط  های روستایی نه تنها بر تنوع ساختاری شبکه منظومه

 -روستاییتوسعة فضایی  نظاموار یکپارچگی در قالبی توسعه روستایی را ها برنامه آنها تاکید ورزیده، پیشبرد

بالقوه به نحو ، های محلی های روستایی به مثابة شبکه بدینسان، توسعة منظومه. نماید راهبری می شهری

یوند با کانونهای فضایی سکونتگاههای روستایی را با نگاهی مرتبط و درپ -تواند نه تنها توسعة کالبدی می

ای یاری رساند، بلکه قادر است  و به تکمیل شبکة سکونتگاهی در مقیاس محلی و ناحیه شهری میسر سازد

 . (332 سعیدی، ) شبکة سکونتگاهی عام سرزمین بحساب آیدها به  گونه شبکه اسب اینبسترساز اتصال متن

 
های مرتبط فضایی ناحیه و منظومه پذیری سامانشهری در  -پیوندهای روستایی -1 ةنمودار شمار
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 های روستایی و فرایند توسعة پایدار روستایی منظومه

های زیرساختی همراه است، اما از آنجا که با گروههای انسانی و  برنامهگرچه با بطورکلی، فضایی، ریزی  برنامه

این رو، شایسته است در جایی که . فعالیتهای گوناگون آنها سروکار دارد، بایستی از روح زندگی برخوردار باشد

 یای بافتهایهای نوسازی، بازسازی و یا اح اجرا درآیند، مثال در برنامه های صرف کالبدی به الزم است برنامه

 -، یعنی با عنایت به الزامات پویش ساختاریصورتی یکپارچه و ترکیبیریزی فضایی ب سکونتگاهی، برنامه

 .مطرح گردد( 3نمودار شمارة ) کارکردی

 :های سکونتگاهی عبارتند از فضایی در عرصه -اهداف اصلی و عملی برنامه ریزی کالبدی

اقتصادی نظامهای  -به بستر محیط طبیعی و ویژگیهای اجتماعی اصالح ساختارهای فضایی، با توجه ویژه -

  ؛(منطقه، ناحیه، شهر و روستا)فضایی 

  فضایی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف سرزمین؛ و -انتظام مکانی -

ار مراتبی سکونتگاهها و تقسیم ک نظم بخشی به روابط و پیوندهای فضایی، با تاکید بر سطوح  سلسله -

 . های سکونتگاهی و بیناسکونتگاهی فضایی در درون شبکه( کارکرد)

 : محورهای توسعة پایدار عبارت خواهد بودهای روستایی، با تاکید بر  در عرصه نی این اصولبازتاب عی

  حفاظت از محیط روستا و کاهش خطرات و سوانح طبیعی؛ -

  تعدیل عوامل ناپایداری؛حفاظت و گسترش مبانی پایداری سکونتگاهها و رفع و  -

مدیریت، در کنار ترغیب مشارکتهای مردمی، به منظور حمایت از مدیریت  رفع محدودیتهای ناشی از سوء -

  ای؛ و کارآمد فضایی در سطح محلی و ناحیه

  .ارتقاء کارآیی محلی و نقش و کارکرد فضایی سکونتگاهها -

های مختلف مطرح  ای از ابعاد و جنبه ی روستایی، چرخهدر راستای تحقق این اهداف و دستیابی به پایدار

 : ، اما توجه به دو بُعد بنیادین زیر نیز الزامی است(7نمودار شمارة )است 

 اکولوژیک؛ و -پایداری محیطی - 

 . اقتصادی -پایداری اجتماعی -2
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 روستاییناپایداری توسعه / های گوناگون پایداری ارتباط جنبه -5نمودار شمارة 

 
 (با تغییرات) 311 سعیدی، : ماخذ                

حفاظت از منابع محدود طبیعی، از جمله آب، : گردد بُعد نخست، به وجهی بارز به حفاظت و پایداری باز می

همین مهم گاهی از حفاظت فراتر می رود و بر احیاء و بازسازی ارزشها، منابع . هوا و خاک، گیاهان و جانوران

ورزد؛ نمونه های جهانی آن، از جمله، عبارتند از احیای نواحی طبیعی  میان رفته یا در حال زوال تاکید میاز 

ویژه به سرزمین ما مربوط می شود، به عنوان  آنچه که به. خارج از محدوده اراضی زراعی یا بازسازی جنگلها

. فضایی است -با بازتابهای گسترده مکانی های فرونشستة آب زیرزمینی زدایی و یا احیای سفره نمونه، بیابان

ای جاری و دستاوردهای روندهای پیشین  بدینسان، پایداری در قالب حفاظت، نگهداری از روندهای توسعه

 بهترین وجه، ترکیب هر دو؛ و یا به  توسعه

ایدار روستایی گردد، در عمل ضامن نظام پ اقتصادی باز می -عد دیگر، که به دوام و پایداری حیات اجتماعیبُ

لحاظ فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، در  ویژه به های روستایی، به واقعیت این است که بسیاری از عرصه. است

کمبود آب و )معرض ناپایداری شدید قرار دارند؛ کیفیت نازل مازاد تولید، وخامت روزافزون شرائط تولید 

امکان بقا ... ، و سازوکارهای ناسالم بازاریابیبر بازار و حاکم  های تولید، شرایط نامناسب ، افزایش هزینه(خاک

نتیجة چنین . و پایداری یک زندگی شرافتمندانه را در محیطهای روستایی با مشکل روبرو ساخته است

 . و پیامدهای نامطلوب آن همراه خواهد بود کوچی ناخواسته وضعیتی، قاعدتا، با مهاجرت و برون

های مرتبط زیر مورد توجه جدی قرار  الزم است جنبهی توسعة پایدار ها زمینه پیشبه منظور برپایی مناسب 

 :گیرند

 مهمترین منبع توسعه انسان است؛ و اگر - 

 حقوق و امکانات الزم برای برآوردن نیازهای اساسی فراهم آید، -2

 .سازگار سازندنحوی مولد با محیطِ پیرامونیِ در حال تغییر  همه انسانها قادر خواهند بود، خود را به -3
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تک آحاد  توسعه و تحول اجتماع روستایی، همچون تحول عمومی جوامع انسانی، محصول توسعة تک -4

 جامعه است؛ در همین ارتباط،

منفعت، در کنار خانواده و خانوار، در زندگی تمام انسانها از اهمیتی بنیادی  جماعت و گروههای هم -7

 بدینسان،. برخوردار است

 .اجتماع روستایی است کلیت غیر مستقیم به معنای توسعة عت روستاییتوسعه خانوار و جما -2

صور مختلف با یکدیگر در ارتباط  هر خانوار و جماعت روستایی عمالً کلیّتی مرتبط است که اجزای آن به -1

 بنابراین،. قرار دارند

های حیات  جنبه مها و کلیّت آن و تما تمام جنبه هرگونه تغییر و بهبودی در امور جماعت روستایی باید -3

 .آن را شامل گردد

 

 

 شهری -شدة روابط متقابل روستاییه نمایش ساد -6نمودار شمارة 

 
 2004المللی محققان، بیانیة مراکش،  فدراسیون بین: ماخذ

 

 : نیازمند توجه اکید به دو نکته اساسی است های توسعة مشارکتی افزون بر اینها، تحقق عینی برنامه

مستلزم کوشش در راستای پذیرش عملی ( از پایین به باال)های مشارکتی  نخست این که پیشبرد برنامه( الف

شالودة فلسفی این نگرش این است که مسایل مبتالبه جوامع انسانی، از جمله . های این نگرش است شالوده

نظری سنتی و مبتنی بر نگرش رایج و تر از آن است که بتوان با آنها از م تر و متنوع روستاها، بسیار پیچیده

در همین ارتباط، هر گونه راه حل قاعدتا بایستی مبتنی بر توجه به . مقابله کرد از باال به پایینمتعارف 

جانبة موجود میان مناطق مختلف، بین زندگی شهری، پیراشهری و روستایی و همچنین، تاکید  تفاوتهای همه

 .نوع فرهنگی باشدو احترام به سنتهای گوناگون و مت
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دیگر این که جنبش ایجاد روستاهای پایدار محیطی به راستی جنبشی جهانی است که توانسته است ( ب

کشورهای شمال و جنوب را با تکیه بر دستور کاری مشترک که تمام آحاد انسانی را جدا از تفاوتهای 

نکته اساسی مورد تاکید عبارت . د آوردفرهنگی، نژادی و مذهبی، برابر به حساب می آورد، بر سر یک میز گر

از این است که ضرورت برپایی روستاهایی پویا بر مبنای حفاظت از منابع محیطی و براساس معیارهای توسعة 

 . پایدار به عنوان وجه مشترک میان همه کشورها به درستی پذیرفته شود

 جمعبندی 

در   جاری   درونی  روندهایو  نیروهاتاثیر    تنها تحت  از جمله سکونتگاههای روستایی، نه   فضایی،  هر نظام

  گونه  این. پذیرد تاثیر می  مختلف  های شیوه هم به  بیرونی  روندهایو  نیروهاضمنا از   ، بلکه خود است  محیط

،  چارچوب  ایندر . رود نظامها بشمار می  انواع  بر تمامی  حاکم  از قانونمندیهای  و بیرونی  درونی  نیروهای  تعامل

با یکدیگر در   و مانند آن  اجتماعی  ، نظام اقتصادی  ، نظام محیطی  از نظام  ، اعم بشری  جامعه  نظامهای  همه

  در برابر نظامهای(  سیستم)  ، هر نظام مرتبط  مجموعه  ، در این گذشته  از این. قرار دارند  متقابل  ارتباط

آشکار است که . آید می  حساب  به  فرعی  بزرگتر، نظام  با نظامهای  مقایسهو در   اصلی  تر از خود نظام کوچک

ای خود و به مثابة یک نظام فضایی، متشکل از روابط و  کارکرد شبکه-های روستایی با ساختار منظومه

کم شهری است و بر این مبنا، از قواعد عمومی حا -روستایی و روستایی -اعم از روستا -پیوندهای سکونتگاهی

 .کنند بر نظامهای فضایی تبعیت می

نظامها بر   گونه  مبنا، این  بر این. شود می  تشکیل  و کارکردهای مرتبط  ساختارها  قاعدتا از  فضایی  هر نظام

،  زمینه  در این  شاخص  نمونه. گردند می  از یکدیگر مشخص  و کارکردی  ساختاری  و تفاوتهای  تنوع  مبنای

  باید توجه  البته.  با یکدیگر است  و شهری  روستایی  فضایی  نظامهای  و کالبدی  ساختاری  اساسی  تفاوتهای

،  دیگر هر ساختاری  عبارت  ؛ به  طلبد و بالعکس خود را می  خاص  ، عملکردهای هر ساختار فضایی  که  داشت

  گونهرا از هر   هر کارکردی  توان نمی  اساس  بر این .سازد  پذیر می با خود را امکان  و متناسب  معین  عملکردهای

دیگر، اگر از   سخن  به.  است  موارد صادق  نیز در اغلب  قاعده  این  عکس  که  آشکار است.  انتظار داشت  ساختاری

از   ، اعم با آن  متناسب  تا ساختارهای  است  الزم.  کنیم می  را طلب  معینی  عملکردهای  فضایی  نظام  یک

  میان  پیوستگی  ، نوعی بنابراین.  آوریم  را نیز فراهم  فرهنگی - انسانی  و نیز ساختهای  محیطی  ساختهای

  دو نوع  و نباید این  توان نمی  آن  بر مبنای  وجود دارد که  فضایی  نظامهای  و عملکردهای  ساختاری  های جنبه

 . قرار داد  و بررسی  ها را جدا از یکدیگر مورد توجه جنبه

  آنها براساس  گیرند، بررسی می  شکل  در ابعاد گوناگونی  فضایی -  مکانی  ینظامها  دیگر از آنجا که  از سوی

در   توان تنها می  را نه  کارکردی -  ساختاری  های ، عرصه ترتیب  این  به.  برخوردار است  ای ویژه  از جایگاه  مقیاس

(  و یا روستایی  ، شهری ، محلی ای احیهن)در ابعاد کوچکتر   ، بلکه( ای و یا منطقه  ، کشوری جهانی)  بزرگ  مقیاس

تواند  ای در سکونتگاههای روستایی نمی توسعه -ها و اقدامات عمرانی بدین ترتیب، برنامه. قرار داد  مورد بررسی

اهداف خود  درستی به مستقل از روابط و پیوندهای بیرونی آنها، بویژه در پیوستگی با کانونهای شهری، به

، مشتمل بر روابط و پیوندهای های روستایی مورد بحث در این نوشته یب، منظومهبدین ترت. دست یابد
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ریزی و اقدامات معنادار  ترین عرصه برای برنامه های محلی، مناسب شهری و متشکل از شبکه -روستایی

گی سازی اندیشة یکپارچ بومیسابقة کوشش نگارنده در راستای باید یادآور شد که . ای است عمرانی و توسعه

: از جمله نک)گردد  باز می  یافته طی بیش از دو دهه های روستایی به پژوهشهای انجام فضایی منظومهتوسعة 

 (. الف330 ؛ 332 ؛ 337  ؛334 ؛ 332  ؛ج317 ب؛ 317 الف؛ 317 ؛ 314 ؛ 313 سعیدی، 
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