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Understanding the mysteries of the biological complexes, such as ecovilages and indigenous mecha-
nisms in the sustainable livelihoods of these communities can be a pillar for achieving sustainable rural 
development. In this research, the Hajij village as an example of an indigenous and touristic area with 
many natural and cultural data is qualitatively studied using a grounded theory approach based on the 
combined, applied and exploratory approach to discover the secret of this survival. There are 53 heads 
of household from 171 families in the village (with a population of 571) were chosen in a chain targeted 
sampling method and interviewed deeply. In addition, the direct observation, document review and 
personal experience were also used. Then, the results were content analysis. With using axial coding 
and following the trajectory of the story from four categories, 20 subcategories and 132 concepts, para-
digmatic model of study as a model for sustainable livelihoods of Hajij was presented. According to the 
resulted-based pattern, the people of this village with use of the collection of natural, social, human, 
physical, indigenous knowledge and culture, various strategies for keeping their environment long have 
adopted. Whereas, the invasion of negative consequences and intervening elements threatens the life 
of this sustainable pattern at the present time and requires serious attention.
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Extended Abstract

1. Introduction

ased on the Iran’s, there have been 
many biological complexes that many 
of them only ruins left behind. How-
ever, some of these complexes are still 
alive and stable. The mysteries of this 

indigenous knowledge in sustainable rural livelihood 

mechanisms can be an outlet for achieving sustainable ru-
ral development. Indigenous people of every eco-village 
due to the geographical potentials, normal data and assets 
available provide a combination of livelihood strategies. 
The discovery of these models in the form of indigenous 
knowledge can be a concern for many researchers of rural 
development, while considerable work has been done in 
this field in Iran’s ecvillages. b
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2. Methodology 

In this qualitative study, Hajij Village as an example of 
a native area with amazing natural data and widespread 
reputation as a self-sufficient region with sustainable live-
lihoods. The grounded theory approach based on a com-
bination of applied and exploratory study is used in order 
to process the research and the total 53 people of headed 
households were selected using purposeful sampling and 
semi-structured interviews were used. In addition, the di-
rect observation, document review and personal experi-
ence were also used. Then, the results were content analy-
sis. With using axial coding and following the trajectory 
of the story from four categories, 20 subcategories and 
132 concepts, paradigmatic model of study as a model for 
sustainable livelihoods of Hajij was presented. 

3. Findings

 Hajij model showed that people using a series of natu-
ral, social, human, physical, indigenous knowledge and 
culture, have adopted varied strategies to keep their ecov-
illage. Most of the concepts in terms of capital and assets 
have been classified which among, social capital contrib-
utes to more sustainable livelihoods for Hajij. Among the 
various strategies, tourism and handicrafts accounted for 
the largest number of concepts and strategies in agricul-
ture and services had the lowest number. Most of the im-
plications of these strategies on sustainable livelihoods of 
Hajij village have been in the field of tourism with more 
positive outcomes. Then, the positive consequences of 
self-sufficiency and the negative consequences of dam 
construction have the greatest effect. Finally, sub-cate-
gory of Pattern nature, most intervention with respect to 
concepts (5 concept), in the sustainable livelihoods of Ha-
jij village had. 

4. Discussion 

Relying on the interpretation and understanding of 
people, it was plotted pattern of sustainable livelihoods 
for Hajij. Facts of the strategies that they have adopted 
to cope with natural body homeland and preserve their 
livelihoods, the consequences that it has entered the body 
of their rural livelihoods and also those factors which in 
the role of intervening tensions for their life was present-
ed in the form of this basic pattern. This pattern suggests 
that the phenomenon of sustainable rural livelihoods in 
Hajij as an example native people pattern is influenced 
from certain factors. According to the pattern, the people 
of Hajij have adopted with use of the collection of natu-
ral, social, human, physical, indigenous knowledge and 
culture, various strategies for keeping their environment 

long. One of the discussed approaches in the context of 
sustainable rural development is diversification. Adoption 
and application of the strategy through its economic func-
tions in unfavorable conditions has created sustainability 
in the region. Handicrafts and Tourism are few examples 
of these functions. By operation and maintenance of old 
art in handicrafts can be more hoped to the Sustainable 
rural livelihood. Hajij people with this art, in addition to 
providing daily necessities, have exceeded the rest of pro-
ducers and the quality of their products is well known in 
all over Iran. Handicrafts, beautiful and unspoiled nature 
of rural, local cuisine, special religious ceremony, sacred 
monument and ancient architectural monuments and tra-
ditional clothing, examples of the tourist attractions of this 
ecovillage are. Of the positive outcomes of this industry 
in Hajij Like many studies, can be mentioned to maintain 
the cleanliness of the environment to know about the cul-
ture of other regions, reconstruction and rehabilitation of 
historic and religious buildings, rising incomes and confi-
dence. But along with the benefits of its widespread, there 
are many negative consequences that need to be targeted 
Forecasting especially by planners, including fear of the 
destruction of traditional culture and indigenous identity 
of the younger generation of the village. Consequences as 
a result of selective strategies and capitals on the phenom-
enon of the sustainable livelihoods of Hajij Village for 
different people have not a similar interpretation. From 
people's perspective, some of the mentioned consequenc-
es led to the improvement and some other cause for con-
cern. From the negative consequences the effects of dam 
construction in the region can be pointed to submergence 
of a large part of the village, especially the monastery 
(Khanghah), the destruction of sacred mineral spring and 
waterfall of Kani Bell, and demoralization of women and 
children by multiple explosions dam.

5. Conclusion 

According to the results this study, it is expected that the 
order natural pattern will be destroyed and the sustainabil-
ity of rural livelihoods Hajij become unstable and its signs 
has emerged. Perhaps the major reason can be considered 
as dams and the submergence of part of the history and 
enduring culture of Hajij. Therefore, following items is 
suggested: pre-Studies on the social, economic and cul-
tural-wide prior to the implementation of development 
projects, Strengthen the region's rich indigenous culture 
with regional festivals.
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شناخت راز و رمزهای بقای مجتمع های زیستی مانند زیست بوم های پایدار و  سازوکارهای بومی در معیشت پایدار این جوامع می تواند 
روزنه ای برای دستیابی به توسعه  پایدار روستایی باشد. در این پژوهش روستای هجیج به عنوان نمونه ای از یک منطقه  بومی و هدف 
گردشگری با داده های طبیعی و فرهنگی بسیار، به صورت کیفی با کاربرد روش نظریه  بنیانی مبتنی بر رویکرد ترکیبی، کاربردی و اکتشافی 
موردمطالعه قرار گرفت تا بتوان راز این ماندگاری را کشف کرد.در این راستا 53 نفر سرپرست خانوار از 171 خانوار این روستا )با جمعیت 
571 نفر( به شیوه  نمونه گیری هدفمند با رویکرد زنجیره ای مورد مصاحبه  عمیق نیمه ساختارمند قرار گرفتند. عالوه بر آن، از مشاهده 
مستقیم، بررسی اسناد و تجارب شخصی نیز بهره گرفته شد. سپس، نتایج تحلیل محتوا گردید. با کدگذاری محوری و طی روند خط 
سیر داستانی از 4 مقوله، 20 زیر مقوله و 132 مفهوم، الگوی پارادایمی مطالعه به عنوان الگوی معیشت زیست بوم پایدار هجیج ارائه شد. 
الگوی مبتنی بر نتایج، نشان داد که مردم این روستا با بهره گیری از مجموعه ای از داشته های طبیعی، اجتماعی، انسانی، فیزیکی، دانش 
بومی و فرهنگی، راهبردهای متنوعی را برای نگهداری زیست بوم خود از دیرباز در پیش گرفته اند. اما هجوم پیامدهای منفی و عنصرهای 

مداخله گر، زندگی این الگوی پایدار را در زمان کنونی به خطر انداخته که نیازمند توجه جدی است.

کلیدواژه ها: 
زیست بوم پایدار، معیشت، 
هجیج، توسعه پایدار، الگو، 

نظریه بنیانی.

تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1396

مقدمه 
آن چه در سال های اخیر توجه اندیشمندان توسعه  پایدار را به 
خود جلب کرده است، یافتن مطلوب ترین وضعیت سازگاری انسان 
و طبیعت است. آن ها کوشیده اند که رویکرد یا الگوی مناسبی 
را برای توسعه  پایدار روستایی ارائه دهند که در آن روستا یک 
بوته  آزمایش می باشد (Poortaheri & Naghavi, 2012). اما آ ن چه 
از  برگرفته  غیربومی  الگوی  یک  انجام شده ،  نواحی  بیشتر  در 
کشورهای پیشرفته ی غربی بوده که تنها منجر به بیگانه شدن 
انسان بومی گشته است. در اثر این تحمیل الگو با عنوان نوسازی، 
 (Hamzei زیست بوم های تاریخی به تدریج در حال تخریب گرفته اند
و  اقتصادی-اجتماعی  بروز مشکل های  با   .& Fazelbeygi, 2011)

زیست محیطی ناشی از رویکرد نوسازی، این پرسش اساسی ذهن 
را به خود مشغول می سازد که چرا این الگوهای توسعه نتوانسته اند 

توسعه  پایدار را محقق کنند؟ 

نگاهی که باید هر برنامه ریز و اندیشمند توسعه بدان می پرداخت 
این بود که در توسعه  پایدار، الگوی توسعه باید از درون جامعه 
بجوشد و مایه  آن از عمق اندیشه های انسان های بومی نشأت گیرد 
(Ghahremani, 2012).  از این روی، یکی از راه های پیشنهادی 

در این زمینه به عنوان کلید نظم جهان پایدار، الگوی معیشت 
اصلی آن  پایدار می باشد (Trainer, 1995) که ویژگی  زیست بوم 
انعطاف پذیری و شکل پذیری آن با توجه به ظرف مکان و زمان 
و بومی بودن است. این الگو، کاربردی ترین و اجرایی ترین مدل 
برای برنامه ریزی و سازمان دهی سکونتگاه های انسانی در قرن 21 
بوده، چرا که نمودی از اجرای عملی و عینی اصول توسعه پایدار 

 .(Kasper, 2008) به صورت محلی به جهانیان می باشد

شایان توجه است که علی رغم چندین مطالعه که در خصوص 
زیست بوم های پایدار صورت گرفته است، و دامنه ای از مفاهیم را 
برای کمک به حکمروایی، برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار 

1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه ترویج و توسعه، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

طراحی الگوی معیشت زیست بوم پایدار در روستای هجیج با استفاده از نظریه بنیانی
*شهرزاد بارانی1، امیرحسین علی بیگی2، عبدالحمید پاپ زن2
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قرار داده است، موفقیت حرکت راهبردی این جوامع به سمت 
 (Arend, Gallagher, & است  برانگیز  چالش  همچنان  پایداری، 
از 90 درصد گروه های اجتماعی مشتاق و  (Orell, 2013. بیش 

فعاالن زیست بوم پایدار، هرگز نتوانسته اند جوامع زیست بوم پایدار 
موفقی را بسازند، عالوه بر این، نیمی از زیست بوم های پایدار شکل 
گرفته و توسعه یافته در عرض دو سال و نیم تا حداکثر 5 سال، 
 (Meijering, 2012 انحالل یافته  و با شکست مواجه می شوند
به نقل از Andreas & Wagner, 2012(. یکی از کمبودها در این 
خصوص، فقدان رویکرد نظام مند برای تلفیق ساختار، فرایندها 
و فعالیت ها مبتنی بر درک سیستم های پایدار است، از طرفی 
اکثر زیست بوم های پایدار تفکر و ابزار سازماندهی برای برنامه ریزی 
بلندمدت نداشته (Leafe Christian, 2003) و بسیاری از معیارها در 
 (Arend, آن ها در عمل اجرا نشده یا با موفقیت همراه نبوده اند
الگوی مشخص  از یک  (Gallagher, & Orell, 2013. عدم پیروی 

و برنامه ریزی برای بهبود آن، می تواند یکی از دالیل عدم بقای 
بررسی  برای  نیاز  مهم،  این  باشد.  پایدار  زیست بوم های  برخی 
با  یا مجتمع های زیستی  پایدار  الگوی معیشت زیست بوم های 
قدمت را که بتواند برنامه ریزی این جوامع را عینی تر و فراگیرتر 
بسازد، برجسته می سازد. در این خصوص، Litfin (2013) نیز به نقل 
از یکی از مؤسسان زیست بوم  پایدار مورد بررسی خود در اروپا 
بیان می دارد که هدیه واقعی یک زیست بوم  پایدار برای جهان، 
ارائه تصویری از چگونگی زندگی مردم با یکدیگر یا معیشت آن ها 
است (Mychajluk, 2014) و این تصویر از دل زیستگاه های بادوام 
بیرون خواهد آمد. جوامع روستایی ایران نیز، همواره به دنبال 
الگویی برای توسعه پایدار خود بوده اند که با این حال با توجه به 
 .(Nad, 2006) شواهد عینی تا کنون چندان موفق عمل نکرده اند
شاید یکی از دالیل آن را به کاربرد راهبردهای مختلف ناهمگون 
و عدم تمرکز بر الگویی مشخص برای توسعه  آن ها بتوان نسبت 
روستایی،  پایدار  زیست بوم  معیشت  بررسی  روی،  این  از  داد. 
طراحی الگوی آن، برنامه ریزی برای بهبود و توسعه این الگو به 
سمت حفظ یا توسعه ی پایداری می تواند بهترین راه حل برای 
ایجاد و توسعه زیست -بوم های پایدار روستایی در ایران باشد. با 
این توصیف، مطالعه ی حاضر به بررسی روستای زیست بوم پایدار 
هجیج به منظور دستیابی به الگوی معیشت پایدار بومی آن  از 
دل داده های طبیعی با کاربرد نظریه بنیانی می پردازد. نتایج این 
پژوهش نه تنها توجه را به زیست بوم های پایدار ایران و حفظ آن ها 
به عنوان گنجینه های این سرزمین متوجه می سازد بلکه بدون 
شک، دستاوردهای بی-نظیری برای هدایت مسئوالن و کنشگران 

برنامه ریزی توسعه روستایی پایدار در ایران خواهد داشت.

مروری بر ادبیات موضوع
نسبتاً  پدیده ی  پایدار،  زیست بوم های  خصوص  در  پژوهش 
جدیدی است و مفهوم آن در تعداد کمی از کارهای پژوهشی 

مورد بحث قرار گرفته است (Zamchevska, 2013). هر زیست بوم 
و  زندگی  شرایط  با  منطبق  الگوی  یک  و  ابتکار  یک  پایداری، 
زمینه ی خود است (Gilman, 1991). از این روی، برای شناخت 
و  ویژگی ها  تجارب،  باید  پایداری  زیست بوم  جامعه  هر  الگوی 
فعالیت های آن ها به درستی مورد تحلیل قرار گیرد. با این حال 
باید توجه داشت که  فعالیت ها و روش های اجراشده  متفاوت 
و  بهبود  این جوامع وجود دارند که مدام در حال  بسیاری در 
اصالح هستند (Kasper, 2008) و هر زیست بوم پایداری از راهبردها 
و رویکردهای معیشتی خود برای بقا و پایداری تبعیت می کند که 
مهر تأییدی بر این ادعا است که هر بوم و سرزمینی نیازمند الگوی 
بومی توسعه ی خود است (Hamzei & Fazelbeygi, 2011)، موضوعی 
که Waertner  (2014) نیز با مطالعه موردی زیست بوم های پایدار 

آلمان و اسکاتلند بدان پرداخته است.

در برخی پژوهش ها، روندهای کلی و فعالیت های ویژه پایداری 
در  اما  گرفته،  قرار   بررسی  مورد  پایداری،  زیست-بوم  هر  در 
 (Sevier, نهایت مدلی از یک زیستگاه ایده آل ارائه نشده است
با این حال بسیاری از مطالعات،   .Henderson, & Naidu, 2008)

تالش کرده اند به این سؤال پاسخ دهند که آیا زیست بوم های 
پایدار می توانند مدلی برای زندگی پایدار ارائه داده و الگویی برای 
 Irrgang, 2005; Veteto & Lockyer,  جوامع دیگر باشند )از جمله
2008(. به عنوان مثال مطالعه Irrgang (2005)، به این یافته منتج 

شد که علی رغم تأثیر محدود، زیست بوم های پایدار پتانسیل الگو 
بودن یک جامعه  ی شهری را دارند. با این توصیف، زیست بوم های 
پایدار در انتقال دانش و یادگیری به زمینه ی اجتماعی بزرگ تر، 
یادگیری عمل کنند )مطالعه ی    الگوی  به عنوان یک  می توانند 
در   Earthaven پایدار  زیست بوم  از   Veteto & Lockyer(2008)

ایاالت متحده آمریکا(. 

عمده   مطالعات در حوزه معیشت و نحوه زندگی زیست بوم های 
پایدار به چگونگی توسعه ی این جوامع، تحول ها و تحلیل تجارب 
جمله  )از  است  داشته  اختصاص  پایداری،  حوزه های  در  آن ها 
 Cohen, 2010; Kirby, 2003; Greco, Bennett, Guthmann, Olson,

 .& Wolff, 2012; Winston, 2012; Chitewere & Taylor, 2010;)

به عنوان مثال، Cohen (2010) هیجده سال تجربه طراحی و توسعه 
زیست بوم پایدار Tlholegoدر آفریقای جنوبی را با بهره گیری از 
اتنوگرافی تحلیل و بیان کرده است. به منظور تعریف و بررسی 
الگوی زمینه ای و تجارب زندگی هر زیست-بوم پایداری از رویکرد 
تفکری  بر  پایدار  بهره گرفت. معیشت  پایدار می توان  معیشت 
جامع و منسجم درباره ی فقر و توسعه تأکید می کند و محبوبیت 
زیادی در بین پژوهشگران و دست اندرکاران توسعه کسب کرده 
است (DFID, 1999).  معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با 
فشار و تکان ها سازگار شود و بهبود یابد، قابلیت-ها و دارایی های 
خود را تقویت یا حفظ کند، فرصت های پایدار را برای نسل بعد 
معیشت  برای  را  خالصی  منافع  اینکه  دیگر  و  آورد  فراهم  نیز 
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بلندمدت  یا  یا ملی و در کوتاه مدت  دیگران در سطوح محلی 
ایجاد کند (Ashley & Corney, 1999; salvestrin, 2006).  تحلیل 
معیشت ها با پنج بعد هدایت می شود که شامل تحلیل زمینه، 
تحلیل سرمایه ها، تحلیل نهادهای مداخله گر، تحلیل راهبردها و 

.(Jacobs, 2009) تحلیل پیامدها است

تحلیل زمینه: تحلیل زمینه به دنبال درک تغییرها و   )1
انعطاف مردم در برخورد با آن ها است )همان(.

تحلیل سرمایه ها: میزان یا تسلط هر نوع از سرمایه ها   )2
+شناسایی  است.  متفاوت  مردم،  آسیب پذیری  زمینه   به  بسته 
به صورت  که  چرا  دارد  اهمیت  غالب،  سرمایه ای  ترکیب های 
مستقیم بر انتخاب های معیشتی مردم و پیامدها اثر می گذارد 
این سرمایه ها شامل (Salvestrin, 2006): 1( سرمایه ی  )همان(. 
سرمایه  مالی، 4(  سرمایه  اجتماعی، 3(  سرمایه ی  انسانی، 2( 

فیزیکی، و 5( سرمایه طبیعی است. 

3( تحلیل نهادهای مداخله گر: درک و شناسایی ساختارها و 
فرایندهای متغیری که بر دسترسی مردم به سرمایه ها و در نتیجه 
پیامدها، اثر می-گذارند، اهمیت دارد. این ساختارها و فرایندها 
فرایندهایی که  و  نهادها  به سازمان ها،  مربوط  به سیاست های 
یا حمایت می کنند، برمی گردد  فعالیت های مردم را محدود و 

)همان(.

بررسی های معیشتی  نقش کلیدی در  راهبردها:  تحلیل   )4
مردم، کشف ترکیب های متفاوت راهبردی است که مردم برای 
حفظ زندگی خود به کار می-برند. تنوع این راهبردهای معیشتی 

.(Prince, 2010) نیز به سرمایه های در دسترس وابسته است

اجرای  با  مردم  که  اهدافی  به  پیامدها  پیامدها:  تحلیل   )5
هر  است.  وابسته  یابند،  دست  آن ها  به  می-خواهند  راهبردها 
راهبردی می تواند مجموعه ای از پیامدهای مثبت و منفی را در 
پی داشته باشد )همان(.در جدول زیر به تعدادی از مطالعات در 

حوزه معیشت پایدار پرداخته شده است. 

جدول 1. سابقه پژوهشی.

یف
یافته های پژوهشیپژوهشگران و سال چاپرد

1Deswandi (2017)
هدف این مطالعه بررسی راهبردهای معیشتی ماهیگیران شهر West sumatra اندونزی برای تأمین امنیت اقتصادی خود بوده 
است. تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق، نشان داده  است که توسعه فعالیت های تولیدی جایگزین، حفظ یا بهبود شبکه های 

اجتماعی، کاربرد سازوکارهای کاهش ریسک، از جمله راهبردهای معیشت پایدار  آن ها است. 

2Smith, Hudson, & 
Schreckenberg (2017)

این پژوهش یک مطالعه موردی از سه روستا در جنوب Malawi است که زغال سنگ تولید می کنند. با کاربرد چارچوب 
معیشت پایدار، این نتیجه حاصل شده است که شبکه های اجتماعی فرصت های متنوع سازی معیشت را افزایش می دهند.  

3Mentamo & Geda 
(2016)

پژوهش مذکور بر روی 200 کشاورز دهقانی در منطقه Kadida در جنوب اتیوپی به منظور ارزیابی میزان راهبرد متنوع سازی 
معیشت در بین آن ها و تأثیر برخی عوامل اجتماعی در امنیت غذایی این کشاورزان صورت گرفته است. نتایج نشان داده که 

اکثر خانوارهای مورد بررسی از متنوع سازی معیشتی بهره گرفته اند

4Martin & Lorenzen 
(2016)

در این پژوهش انگیزه های جوامع روستایی در جنوب Laos برای اتخاذ راهبرد متنوع سازی معیشت بررسی شده است. نتایج 
نشان داده اند که متنوع سازی معیشت به در اختیار داشتن مجموعه ای از سرمایه ها و داشته ها وابسته بوده و اغلب شامل ترکیب 

فعالیت های کشاورزی و غیر کشاورزی است. 

5Wang et al  (2016)
هدف این پژوهش، ارزیابی پایداری معیشت خانوارهای روستایی متفاوت مناطق تحت فرسایش خاک در جنوب چین بوده 

است. نتایج نشان داده اند که پایداری معیشت مخاطبان با شاخص ها فاصله داشته و برخالف تحقیقات گذشته، افزایش 
راهبردهای معیشتی غیر کشاورزی به افزایش پایداری معیشت کمک نکرده است. 

6
Nguyen, Lam Do, 

Bühler, Hartje, 
&Grote (2015)

هدف این پژوهش، شناسایی راهبردهای معیشتی 580 خانوار روستایی در Cambodia و عوامل تعیین کننده آن با تأکید بر 
وابستگی به منابع طبیعی بوده است.  مطابق با نتایج آن، سطوح متفاوت سرمایه  های طبیعی و  داشته های یک خانوار بر 

راهبردهای معیشتی آن ها تأثیر می گذارند و نابرابری درآمدی را کاهش می دهند. 

7Peprah (2015) بوده است. نتایج نشان داده اند که معیشت کشاورزان Ghana هدف این مطالعه بررسی پایداری معیشت کشاورزان کاکائو کار
کاکائو کار، معیشت پایدار ثانویه ای را برای شرکت های بازرگانی کاکائو، کارکنان و تاجران فراهم می کند. 

فصلنامه پژوهش های روستایی  
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همان طور که از جدول 1 برمی آید توجه به راهبردهای معیشت 
پایدار و بهبود آن ها خصوصاً در حوزه متنوع سازی، بیشتر مورد 
معیشت  به  نیز  ایران  در  مطالعات  برخی  در  است.  بوده  توجه 
 (Abdullah پایدار روستایی به صورت جزئی پرداخته شده است
 Zadeh, Salehi, Sharif-zadeh, & Khwaje Shahkuhi, 2012; Jalili,

 2013; Sajasi Ghidari, Sadqloo, & Paluj, 2013; Noroozi & Hayati,

،(2015 از جمله Sajasi Ghidari, Sadqloo, & Paluj (2013) با مطالعه 
بر روی روستاهای شهرستان خدابنده  به شناسایی عوامل بیرونی 
و درونی مؤثر در دستیابی به معیشت پایدار روستایی پرداخته 
است. با این حال این پژوهش بیشتر به ارائه پیشنهاد در راستای 
دستیابی به معیشت پایدار اکتفا کرده چرا که با یک زیست بوم 
پایدار مواجه نبوده تا به بررسی و کشف الگوی معیشت بومی آن 
بپردازد. مشابه پژوهش فوق توسط Noroozi & Hayati (2015) در 
کشاورزان استان کرمانشاه انجام شده است که تنها به نگرش 
سنجی از سازه های مؤثر بر معیشت پایدار پرداخته و دید جامعی 

بر کل الگوی معیشت پایدار نداشته است. 

با توجه به موارد باال، مردم بومی هر زیست بوم پایداری با توجه 
به توان های جغرافیایی، داده های طبیعی و دارایی های در دسترس 
خود به طراحی یک ترکیبی از راهبردهای معیشتی به منظور 
حفظ بقای زندگی خود در زیست بوم و دستیابی به پیامدهای 
مثبت و پایدار، می پردازند. کشف این الگوها در قالب دانش بومی 
می تواند دغدغه ی پژوهشگران توسعه روستایی باشد همچنان که 
کار چندانی در این زمینه در زیست بوم های پایدار ایران صورت 

نگرفته است. از این رو هدف مطالعه موردی حاضر، طراحی الگوی 
معیشت زیست بوم پایدار در روستای هجیج با بهره گیری از نظریه 

بنیانی بود. 

معرفی ناحیه موردمطالعه

روستای هجیج از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه در استان 
کرمانشاه با مختصات جغرافیایی 46 درجه و 20 دقیقه ی طول 
شرقی و 35 درجه و 10 دقیقه ی عرض شمالی، در30 کیلومتری 
شمال غربی شهرستان پاوه و 123 کیلومتری کرمانشاه قرار دارد. 
هجیج با اقلیمی معتدل و کوهستانی در بهار و تابستان آب وهوای 
رودخانه ی  است.  سرد  زمستان  و  پاییز  در  و  داشته  مطبوعی 
و  پرآب ترین  از  یکی  به عنوان  کیلومتر   213 طول  با  سیروان 
بزرگ ترین رودخانه های استان، از نزدیکی آن عبور می کند )شکل 
1(. این روستا در منطقه اورامان قرار دارد. منطقه اورامان به دلیل 
همواره  صعب العبور  و  کوهستان های سخت  دل  در  قرارگیری 
بوده  مستقل  و  منطقه ای خودکفا، خودمختار  تاریخ،  در طول 
است به طوری که تمام ملزومات زندگی خود را از نیازهای اولیه 
)خوراک، پوشاک و مسکن( تا دیگر نیازها را در محیط خویش 
تأمین می کرده است. در دنیای معاصر نیز به دلیل قرارگیری 
ساختاری  تغییرهای  دچار  کمتر  مرزی  و  دورافتاده  نواحی  در 
 (Memarian, در حیطه فرهنگی، معیشت و معماری شده است
و  الگوها  این سرزمین،  در  امروزه  لذا   Azimi, & Kabudi, 2014).

شیوه زیست هزارساله را نیز می توان به عین دید )همان(. اگرچه 
اسناد معتبری در مورد تاریخ این روستا در دست نیست، اما وجود 

 

 

فصلنامه پژوهش های روستاییشکل 1.  نقشه موقعیت روستای هجیج در دهستان سیروان، شهرستان پاوه، استان کرمانشاه )منبع: مرکز آمار ایران(.
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امام زاده عبیداهلل معروف به “کوسه هجیج” بیانگر آن است که 
هجیج سابقه ی تاریخی دیرینه ای داشته و قدمت آن به بیش 
اهمیت  فوق،  موارد  به  توجه  با  از 500 سال می رسد )همان(. 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این منطقه به دلیل مرزی بودن 
و هدف گردشگری که اهمیت برقراری معیشت و امنیت پایدارتر 
مردم آن را ایجاب می کند، و نهایتاً آشنایی محققان با منطقه 
مورد نظر، روستای هجیج به عنوان جامعه هدف مطالعه حاضر 

انتخاب گردید. 

روش شناسی تحقیق
پارادایم پژوهش حاضر در قالب طبیعت گرایی با رویکرد مورد 
کاوی انتخاب شد. با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش از نوع 
کیفی با کاربرد روش نظریه ی بنیانی مبتنی بر رویکرد استقرایی و 
قیاسی، کاربردی )از نظر نتیجه( و اکتشافی )از نظر هدف، چگونگی 
جمع آوری داده ها و اطالعات( است. نظریه ی بنیانی بر تفسیر 
مداوم، بین تحلیل و داده ها تأکید داشته و هدف آن استخراج 
 (Strauss & است  داده های جمع آوری شده  مبنای  بر  نظریه ای 
(Corbin, 1994. جامعه ی موردمطالعه، سرپرستان خانوار روستای 

هجیج بودند )171 خانوار طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 
1390 با جمعیت کلی 571 نفر؛ مرکز آمار ایران( که 53 نفر 
آن ها به شیوه ی نمونه گیری هدفمند با رویکرد زنجیره ای مورد 
مصاحبه ی عمیق نیمه ساختارمند قرار گرفتند. حدود سنی اکثر 
این افراد 40 سال و 70 درصد آن ها با جنسیت مرد بود. به زعم 
بسیاری محققان در هر نوع تحقیق کیفی، به طورکلی اندازه ی 
نمونه های بزرگ مانع تحلیل عمیق شده و اعتبار تفسیری یافته ها 
را به مخاطره می اندازد (Sandelowski & Docherty, 1997). از طرفی، 
برای توقف مصاحبه با افراد مطلع و دستیابی به استاندارد طالیی 
 (Saunders et al, پایان نمونه گیری از اشباع نظری بهره گرفته شد
(2017. مدت زمان متوسط مصاحبه 49 دقیقه برآورد شد. عالوه 

بر مصاحبه، از مشاهده مستقیم، بررسی اسناد و تجارب شخصی 
نیز بهره گرفته شد. برای تحلیل اطالعات حاصل از منابع فوق، از 
روش ساختاری تحلیل محتوا  (Karimi & Nasr, 2013)بهره گرفته 
شد. بـراي دسـتیابی بـه ایـن هـدف، مـتن مصاحبه به طور کامل 
و با شرح جزئیات نوشته شد )همان(. سپس مرور و کدگذاری 
اطالعات آغاز شد. جمالت و عبارات کلیدی استخراج شدند و با 
توجه به محتوای آشکار و یا پنهان در هر واحد، مفاهیم گویایی 
به آن ها اطالق شد با کاربرد رویکرد قیاسی، زیرمقوالت در قالب 
4 مقوله اصلی حاصل از ادبیات معیشت پایدار طبقه بندی شدند 
)4 مقوله، 20 زیر مقوله و 132 مفهوم(.  پس از مقوله بندی و 
ارتباط دادن بین مقوله ها )کدگذاری محوری(، سیر داستان که 
مقوله ها را یکدیگر مرتبط می کرد )کدگذاری انتخابی( ساخته شد 
 (Corbin & و با تدوین و طراحی یک الگوی پارادایمی پایان یافت
(Strauss, 2008. استفاده از سه گروه متفاوت از داده هـا کـه از 

 (Karimi & Nasr, طریـق مجموعه اي از روش ها برای تقویت نتایج

،(2013 جمع آوری شده اند،  مرور توسط همتای محقق در قالب 
انجام کار و داده ها در  ارائه ی مفصل نحوه ی  تثلیث )همان( و 
گزارش پژوهش(Abbas Zadeh, 2012)  به افزایش قابلیت اعتماد و 

اعتبار درونی و بیرونی یافته ها کمک کرد.

یافته ها
و  زیرمقوله ها  مقوله ها،  قالب  در  پژوهش،  کدگذاری  نتایج 

مفاهیم در جدول 2، 3، 4 و 5 ارائه شده است.  

مطابق با جدول 2، عمده ی مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها در 
قالب سرمایه ها و داشته ها طبقه بندی شده اند )60 مفهوم در قالب 
5 زیرمقوله( که از میان آن ها سرمایه های اجتماعی با سه زیر 
مقوله )25 مفهوم( در معیشت پایدار هجیج بیشتر نقش داشته 
است. در بین سرمایه های فرهنگی و دانش بومی مردم هجیج، 
عمده مفاهیم در قالب معماری بومی پایدار دسته بندی شد. در 
جدول 3، مفاهیم مستخرج از مصاحبه در قالب مقوله راهبردهای 

متنوع سازی دسته بندی شده است. 

 به منظور تضمین استمرار معیشت و پایداری، ایجاد اشتغال و 
درآمد در قالب متنوع سازی فعالیت های اقتصادی روستاها حائز 
اهمیت است (Javan, alavizadeh, & Kermani, 2011). مطابق با نتایج 
پژوهش حاضر در روستای هجیج نیز از این رویکرد بهره گرفته 
شده است. در بین راهبردهای متنوع سازی هجیج، گردشگری 
و صنایع دستی بیشترین تعداد مفاهیم را به خود اختصاص داده 
)جمعاً 25 مفهوم( و راهبردهای کشاورزی و خدماتی کمترین 
تعداد را داشته اند )جمعاً 12 مفهوم( )جدول 3(. در جدول 4، 
مفاهیم مستخرج از مصاحبه در قالب مقوله پیامدهای ناشی از 

راهبردهای معیشتی هجیج دسته بندی شده است. 

راهبردهای  اتخاذ  از  ناشی  پیامدهای  اکثر  نتایج،  اساس  بر   
معیشتی هجیج، در حوزه ی گردشگری بروز کرده که پیامدهای 
سپس،  مفهوم(.   14 از  مورد   9( است  بوده  بیشتر  آن  مثبت 
منفی  پیامدهای  و  مفهوم(   8( خودکفایی  مثبت  پیامدهای 
سدسازی )7 مفهوم(، بیشترین تأثیر را بر معیشت زیست بوم پایدار 
هجیج داشته اند. عدم توجه و بیان پیامدهای مثبت سدسازی از 
سوی مخاطبان پژوهش شاید به علت با اهمیت بودن پیامدهای 
منفی و نگرانی های حاصل از سدسازی و تبعات آن بر معیشت 
زیست بوم پایدار است. در جدول 5، مفاهیم مستخرج از مصاحبه 
در قالب مقوله مداخله گرهای مؤثر بر معیشت زیست بوم پایدار 

هجیج دسته بندی شده است. 

مطابق با نتایج جدول فوق، مقوله ی الگوی طبیعت بیشترین 
مداخله را با توجه به مفاهیم )5 مفهوم(، در معیشت زیست بوم 
پایدار روستای هجیج داشته است. از طرفی، اثرات منفی  رسانه ها 
این  معیشت  در  مداخله گر  عنوان  به  ارتباط جمعی  وسایل  و 

زیست بوم پایدار بارز می باشد. 

»شهرزاد بارانی و همکاران. طراحی الگوی معیشت زیست بوم پایدار در روستای هجیج با استفاده از نظریه بنیانی«
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پژوهش،  بنیانی  الگوی  اصلی  هسته ی  الگو،  تدوین  برای 
پدیده ی موردبررسی یا معیشت پایدار روستایی قرار داده شد. 
سپس، برای ارائه ی یک الگوی جامع، همگرا و دارای سطح وضوح 
انتزاعی باال، مقوله های عمده و محوری ترکیب شده و اطراف 
هسته ی مرکزی قرار داده شدند. در نهایت با توجه به داده های 
حاصل، کدگذاری محوری و انتخابی و تجارب محققان، الگوی 
بنیانی معیشت زیست بوم پایدار هجیج ترسیم شد )شکل2(. در 
این الگو، سرمایه ها و داشته ها، مداخله-گرها و راهبردهای متنوع 
سازی در معیشت زیست بوم پایدار هجیج تأثیر گذاشته اند که در 
بین آن ها، تنها زیرمقوله رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، بار منفی 

بر معیشت پایدار هجیج داشته است. سدسازی و گردشگری، 
پیامدهای منفی  راهبردهای متنوع سازی هستند که بر پایداری 
معیشت هجیج اثر خواهند داشت. بارهای منفی فوق با مسیرهای 

موازی منقطع و ممتد نمایش داده شده است.

جدول 2. مقوله داشته ها و سرمایه ها و زیرمقوله ها و مفاهیم آن.

فراوانی مفهومزیرمقوله هامقوله
مفهوم

تعداد مفهوم 
در هر 
زیرمقوله

1. داشته ها 
و سرمایه ها

سرمایه   .1-1
اجتماعی

 .1-1-1
د  عتما ا
پیوند  و 
اجتماعی

35همدردی با همسایه ها در حوادث ناخوشایند
31خوش بینی نسبت به یکدیگر با بیان خوبی ها

32اعتماد متقابل
40رابطه دوستانه و صمیمی با خانواده و همسایه ها 

21عمل به تعهدات 
2010مبادله کاال و پول یا قرض دادن به یکدیگر 

29شب نشینی و معاشرت منظم با یکدیگر 
36کمک به یکدیگر در مواقع ضروری (مادی و غیرمادی)

30نظرخواهی و مشورت با یکدیگر در مواقع الزم 
29روحیه شاد و سرزنده در برخورد با یکدیگر

 .1-1-2
حساس  ا
منیت  ا
اجتماعی

36رفت وآمد در هر زمان با آسودگی خاطر
38روستای پاک به لحاظ مواد مخدر

354رفتارهای بندرت سوء (نزاع، درگیری، مزاحمت و ...)
35امنیت شبانه روزی انسانی و مالی (قفل نکردن درب خانه و وجود گردشگران)

 .1-1-3
مشارکت 
اجتماعی

47صحبت و حل وفصل  مشکالت محله با همکاری هم
42مشارکت در مراسم های مذهبی 

39اطالع رسانی به یکدیگر به صورت زنجیره ای 
23همکاری با یکدیگر در ساخت و بازسازی خانه ها و بناها

31جمع آوری اعانه و کمک برای نیازمندان با همکاری یکدیگر 
2511همکاری با همدیگر در جمع آوری  زباله ها و پاکیزگی روستا

43همکاری و کمک به یکدیگر در برگزاری جشن ها
40مراقبت از کودکان در حین کار گروهی توسط افراد داوطلب
39آمادگی در مشارکت با سازمان های دولتی و طرح های مفید

24همکاری در تسطیح راه ها و جاده ها
قرار گرفتن در یک منطقه  و  دلیل شکل مجتمع روستا  به  بودن همکاری و همیاری  الجرم 

45صعب العبور
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ادامه جدول 2. مقوله داشته ها و سرمایه ها و زیرمقوله ها و مفاهیم آن.

تعداد مفهوم در هر فراوانی مفهوممفهومزیرمقوله هامقوله
زیرمقوله

1. داشته ها 
و سرمایه ها

2-1. سرمایه 
فرهنگی و 
دانش بومی

1-2-1. معماری 
بومی پایدار

40معماری پلکانی (پشت بام هر خانه حیاط منزل دیگر)
مصالح بومی مانند سنگ، چوب و گل(تراشیدن سنگ های ناهموار، ساخت 

42خشکه چینی)

تکنیک ساخت ضد زلزله (قرار دادن  الوارهای چوبی در فواصل مختلف 
26تخته سنگ ها برای جلوگیری از لغزش در اثر زلزله یا رطوبت)

4011محل های گذر نیم دایره برای دسترسی آسان و صرف وقت کم
طراحی غیرفعال خورشیدی (جهت گیری ساختمان ها به سمت نور خورشید 

41و جلوگیری از بادهای احتمالی)

42ساده بودن خانه ها و دسترسی راحت
43دیوارهای ضخیم با در و پنجره های کوچک به خاطر زمستان های سرد

36تکنیک عایق بندی سنتی و ارزان (سقف از چوب و کاه گل مسطح)
قرار گفتن بخشی از خانه ها در دل کوه (سطح مسطح برای بنا کردن و 

40جزئی از طبیعت بودن)

هماهنگی معماری با طبیعت (اکثر در و پنجره ها به رنگ آبی است برای 
35هماهنگی نمای معماری با آسمان)

21رنگ های طبیعی
2-2-1. بناهای  

مذهبی
خانقاه درویش های قادریه، مسجد مرکزی روستا، کوسه هجیج (امام زاده 

454عبیداله)، چله خانه

3-2-1. افسانه های 
قدیمی

282بنیانگذار روستا 
21کوسه هجیج

3-1. سرمایه 
انسانی

40مردمانی سخت کوش و پرطاقت
354استقامت و بردباری (درس زندگی در کوهستان)

31توانایی و مهارت فردی در آماده سازی مصالح، ساخت بنا و ...
29احساس رضایت و آرامش ذهنی

4-1. سرمایه 
طبیعی

31مراتع سرسبز و حاصلخیز از جمله پیاز دول میشا و گاول
40وجود سنگ در دامنه کوه برای ساخت خانه

35وجود کوه های شاهو و شاالن
44عبور رودخانه سیروان از نزدیکی روستا 

چشم انداز زیبا با گیاهان خودرو و گل های رنگارنگ (حدود 30 نوع گیاه 
32می روید)

وجود گیاهان دارویی خودرو مثل پیچک، گل گاوزبان، ختمی، گون، شنگ 
3610و ...

35چشمه های زیاد در دامنه ارتفاعات شاهو
42چشمه و آبشار زیبای بل با خواص درمانی (کانی بل)

25تنوع جانوری از جمله روباه، گرگ، کبک و ...
29بارش نزوالت جوی مناسب به خصوص در فصل سرد

 .1-5
امکانات 
فیزیکی

40جاده جدید برای تسهیل مسیر پاوه به هجیج
414سد داریان بر روی رودخانه سیروان

35سرویس های بهداشتی، کف سازی و مرمت بناهای تاریخی
35خانه بهداشت و مدرسه
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جدول 3.  مقوله راهبردهای متنوع سازی و زیرمقوله ها و مفاهیم آن.

تعداد مفهوم در فراوانی مفهوممفهومزیرمقوله هامقوله
هر زیرمقوله

راهبردهای   .2
سازی متنوع 

1-2. کشاورزی
باغبانی، دامداری، نگهداری و پرورش طیور، باغچه های خانگی، بالکن های خوراکی (کاشت 

416پیاز و سبزی درون سبدهایی جلوی بالکن خانه)، گیاهان دارویی خودرو

2-2. صنایع دستی
گیوه بافی، شال بافی، لوج (نوعی بافت)، جاجیم بافی، گلیم بافی، سبدبافی، پارچه بافی، دستمال 

408بافی

3-2. گردشگری

43ارتفاعات شاهو، رودخانه سیروان، چشمه و آبشار بل،  مراتع سرسبز
43معماری سنتی روستا

38صنایع دستی
39غذاهای محلی از جمله کوفته حجیجانه، خوشت قسقوان، ترخینه

مراسم مذهبی و جشن ها مانند مراسم ذکر و سما دراویش طریقت قادریه همراه با نواها و 
عرفانی 31رقص های 

7

بقاء متبرکه مانند کوسه هجیج و مسجد 500 سال قدمت مرکز روستا با معماری کهن
40

نوع پوشاک سنتی مردمان(پیرها و میان ساالن)}زن ها: سربند، زیرپوش،کلنجه،پیراهن بلند، 
38قبای آستین دار، جافی-مردها: کاله، قبا، شلوار کردی،ستره، گیوه{

خدماتی-  .2-4
صنعتی

24مرمت و بازسازی و ساخت خانه ها 
356پاکیزگی و جمع آوری زباله ها از سطح روستا

32خدمت رسانی و راهنمایی به گردشگران
21اجاره خانه به گردشگران
19فروش آب معدنی کانی بل

21تأمین پوشاک به صورت سنتی
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جدول 4. مقوله پیامدها و زیرمقوله ها و مفاهیم آن.

تعداد مفهوم در فراوانی مفهوممفهومزیرمقوله هامقوله
هر زیرمقوله

3. پیامدها

1-3. فرصت شغلی 
متنوع

442اشتغال در تمام طول سال
36انجام فعالیت های اقتصادی متنوع

2-3. خودکفایی

32تأمین حداکثر مایحتاج زندگی از لباس تا زیرانداز

26تهیه فراورده های مصرفی مانند کشک، دوغ، کره حیوانی، شیر و ماست 

24فروش محصوالت بی واسطه به گردشگران و مهمانان
198چیدن میوه از باغ های شخصی و استفاده از آن ها در جشن ها (مانند گردو)

18کاشت سبزی جات و صیفی جات خودمصرفی به روش سنتی
20ساخت و رنگ آمیزی خانه ها

33فروش صنایع دستی و خرید کاالهای مورد نیاز از درآمد آن
29انجام مبادالت مرزی

3-3. سدسازی

44نگرانی از زیر آب رفتن چشمه مقدس 
44نگرانی از زیر آب رفتن خانقاه

38محرومیت از داده های طبیعت برای ساکنان
197ناتوانی در ادعا از زیرآب رفتن خانه ها به دلیل امضای صورت جلسه

ناکافی بودن حق تملک مشخص شده بابت زیر آب رفتن خانه ها حتی 
اجاره  22برای 

39ترس از بین رفتن برکت رودخانه
35سلب آرامش روحی از زن ها و بچه ها به دلیل انفجارهای بی موقع

4-3. گردشگری

1-4-3. منفی
 

28خسارت به درختان
30عدم توجه به بهداشت و پاکیزگی محیط

225تقابل بین فرهنگ ها (نگرانی از عدم احترام به فرهنگ سنتی)
21ترویج فرهنگ شهری و ترس از فراموشی هویت کردی بومی

17شکار بی رویه پرندگان (رو به انقراض رفتن نسل کبک ها)

2-4-3. مثبت

35تالش بیشتر برای تولید و عرضه محصوالت باکیفیت به گردشگران
21ترغیب به حفظ پاکیزگی و زیبایی محیط برای جلب رضایت گردشگران

31شناخت از فرهنگ ها و جوامع دیگر در اثر تعامل با گردشگران
21تفریح و سرگرمی از معاشرت و حضور با گردشگران

339توجه بیشتر میراث فرهنگی به حفظ و نوسازی بناهای ارزشمند
15افزایش امکانات بهداشتی در روستا

21درآمد حاصل از فروش محصوالت به گردشگران
19توانمند شدن زن ها با فعالیت در صنایع دستی
21حساسیت بیشتر نسبت به حفظ محیط زیست 
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جدول 5. مقوله مداخله گرها و زیرمقوله ها و مفاهیم آن.

هر فراوانی مفهوممفهومزیرمقوله هامقوله در  مفهوم  تعداد 
زیرمقوله

4. مداخله گرها

1-4. الگوی طبیعت

22الهام از طبیعت 
14کسب انرژی زندگی و تالش از طبیعت

355بهره گیری از داده های طبیعت 
30سازگاری، هماهنگی و دوستی با طبیعت

دلیل  به  معاش  تأمین  در  خود  به  (تکیه  خودکفایی  اجباری  توفیق 
طبیعت) 42محدودیت های 

2-4. فرهنگ کار

22موروثی بودن روحیه کار 
183موروثی بودن صنعت گری و پیشه وری 

33تحرک و فعال بودن به دلیل شرایط سخت

وسایل  و  رسانه ها   .4-3
ط جمعی تبا ر ا

38تأثیر تلویزیون در نوع پوشش جوانان
193مهاجرت به شهر به دلیل نمود زرق وبرق ظاهری آن

تقلید از ظواهر شهري نامناسب در مسکن روستایي و بر هم زدن تعادل بافت 
40بومی پایدار روستا

فصلنامه پژوهش های روستایی
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بحث و نتیجه گیری
یک  از  نمونه ای  به عنوان  هجیج  روستای  پژوهش،  این  در 
غنی  فرهنگی  و  انسانی  طبیعی،  داده های  با  پایدار  زیست بوم 
موردمطالعه قرار گرفت. الگوی ترسیمی نشان داد که پدیده ی 
معیشت زیست بوم پایدار در هجیج به عنوان نمونه ای از یک الگوی 
دانش بومی مردم این دیار، از عوامل خاصی اثر می پذیرد. این 
عوامل در چهار دسته طبقه بندی شده اند که عبارتند از: شرایط 
راهبردهای  مداخله گر،  شرایط  زمینه-ای،  داده های  و  بستری 

متنوع سازی و پیامدها. 

توانایی مردم روستایی در اتخاذ یکی از ترکیب های راهبردی، 
 Scoon, 1998; :مطابق با برخی مطالعات صورت گرفته )از جمله
(Freeman & Ellis, 2005 به گنجینه  داشته ها و سرمایه های آن ها 

وابسته است. بخشی از داشته ها را خود طبیعت به آن-ها اهدا 
کرده است. طبیعت به گونه ای برای انسان آشکار شده است که 
چون به آن بیاندیشد کیفیت های بسیاری از تقدس را در آن 
کشف می کند (Akrami, 2010) و بنابراین، به موجب این تقدس ها، 
از داشته های طبیعی خود به عنوان یک سرمایه برای دستیابی 
به معیشتی پایدار بهره می برد. از دیگر داشته های مردم هجیج، 
دانش بومی و سرمایه های فرهنگی آن ها است. شاید بتوان گفت 
پایداری  از دارایی های بومی را خود مردم جهت  این مجموعه 
معیشت خود به وجود آورده اند و به عنوان مشروعیت وجودی 
این روستا، آن را نسل به نسل حفظ کرده-اند. نمونه ای از این 
داشته ها، دانش بومی بی نظیر آن ها در طراحی معماری  سنتی 

پایدار است. 

در منطقه کوهستانی هورامان، بسیاری از روستاها از جمله 
هجیج در شیب کوه با معماری پلکانی شکل گرفته اند و این یعنی 
هماهنگی با شیب کوهستان (Akrami, 2010). طراحی منطبق 
 ،(Jabareen, 2006) انرژی با طبیعت می تواند در میزان مصرف 
تطبیق با شرایط آب و هوایی و بقاء پایداری بیشتر زیست بوم 
 Torri پایدار  نقش داشته باشد. به عنوان مثال در زیست بوم پایدار
Superiore در ایتالیا نیز، خانه های روستایی از این قواعد تراس  
مانند بهره گرفته اند (Giani, 2011). برخی مطالعات زیست بوم های 
 (Loezer, پایدار جهان نیز بر خصیصه ی طراحی متناسب با اقلیم

(Boyer, 2013 ;2011 به عنوان نشانگر مهر تأیید گذاشته است.

نور و روشنایی در هجیج،  به  وجود خانه ها و پنجره های رو 
 (Tabibi, است  مزدیسنا  از  تأثر  و  باستان  ایران  سنت  از  نشان 
.(1998 سقف خانه ها از چوب و کاه گل مسطح ساخته می شود 

ارزان است. دیوارهای ضخیم  و  نوعی عایق کاری سنتی  این  و 
با درو پنجره های تقریباً کوچک نیز این ترکیب را کامل کرده 
است. در برخی مطالعات، به این نشانگرها در تحلیل معیشت 
 (Zamchevska, 2013; است  شده  پرداخته  پایدار  زیست بوم های 

 .Loezer, 2011; Boyer, 2013; Irrgang, 2005)

بناهای مذهبی از جمله خانقاه درویش های قادری، چله خانه، 
مسجد مرکزی روستا و کوسه هجیج به طور کامل با معماری 
روستا در انطباق است. هویت یافتن یک فضا با معنای نمادین و 
تبدیل شدن آن به یک مکان مذهبی و تاریخی، همچنین وجود 
معنا و انگاره های معنوی آن می تواند احساس تعلق مردم را به آن 
فضا و مکان افزایش  دهد (Pourjafar, Sadeghi, &Yousefi, 2008). با 
این توصیف و از آن جایی که معنویت برای توسعه  یک زیستگاه 
پایدار به اندازه  فعالیت-های اقتصادی و اکولوژیکی دارای اهمیت 
است، می توان آن را یکی از نشانگرهای معیشت زیست بوم های 
پایدار دانست، همچنان که نتایج برخی مطالعات نیز آن را تأیید 
 (Zamchevska, 2013; Loezer, 2011; Boyer, 2013; Irrgang, می کند
این روستا، کوسه  باور مردم  اساس  بر   .2005; Pathiraja, 2007)

هجیج و دعاهایی که مردم برای حفظ معیشت و روزی خود 
می کنند، آن ها را خودکفا ساخته است. یکی از اهالی،  افسانه ی 

قدیمی کانی بل را چنین بازگو می-کند:

خشکسالی  و  شد  خسیس  آسمان  پیش  سال  پانصد   .....“
بی نظیری در این منطقه به وجود آمد، مردم تصمیم گرفتند که 
به سراغ مرد متدینی که نسبش به امام موسی کاظم می رسید 
بروند ... او را به کوسه هجیج می شناسیم. او برای باریدن باران 
شب و روز دعا کرد و در اثر دعای او چشمه ای از دل کوه جوشید و 
مثل آبشار از دل کوه سرازیر شد و دوباره زندگی به اینجا برگشت. 
مردم بعد از آن، آب چشمه را مقدس و شفابخش می دانند ... بعد 

از مرگ بقعه ای به یادگارش ساخته شد ...”.

باعث  فضا،  ماندگاری  سبب ساز  معنوی  انگاره های  به  توجه 
 (Pourjafar, می شود که حس تعلق به آن فضای معنوی بیشتر شود
.(Sadeghi, &Yousefi, 2008 در نتیجه، این حس تعلق، پیش درآمد 

هر کار و فعالیتی می شود و این باور به خودکارآمدیی را در مردم 
مردم  روح  در  همچنان  باورها  این  از  بخشی  می کند.  تقویت 
روستایی به شکل احترام به طبیعت و داده های طبیعی حفظ 
شده است )مانند دعای باران و اعتقاد مردم به مقدس بودن آب 
چشمه ی بل( که دنباله ی طبیعت پرستی است (Tabibi, 1998). با 
توجه به موارد فوق می توان به وضوح معنویت و باورهای مذهبی 
و حس تعلق به مکان را مانند برخی مطالعات، از خصیصه های 
 (Zamchevska, 2013; دانست  پایدار  زیست بوم های  معیشت 

 .Loezer, 2011; Cohen, 2010; Irrgang, 2005)

بازی  پایدار  جوامع  توسعه ی  در  مهمی  نقش  اجتماعی  بعد 
می کند (Williams, 2005; Roseland, 2000). به این معنی که بدون 
وجود ارزش های آن، چشم اندازها و زیستگاه های پایدار مورد سوء 
استفاده قرار گرفته و ناپایدار شده یا با شکست مواجه می شود 
(Loezer, 2011). ازجمله این سرمایه ها در هجیج، اقدام جمعی و 

   Zamchevska  و Loezer (2011)  مشارکت است که مطابق با مطالعه
یک  جمعی  حس  می توانند  پایدار،  زیست بوم های  از   (2013) 

جامعه و تعهد به مکان را محکم تر  سازند. سلسله ای از این روابط 
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و هنجارهای اجتماعی از فرم و سازمان فضایی روستا که حالت 
 (Hashemnezhad & Molanaie, 2008) پلکانی است تأثیر می پذیرد
که بخشی از انسجام و پیوند اجتماعی مردم این منطقه را می تواند 
تأیید کند .(Pourdeihimi, 2011) عناصرسرمایه های اجتماعی در 
بسیاری مطالعات از زیست بوم های پایدار تأکید شده اند )از جمله 
Mychajluk, 2014; Boyer, 2013(. نتایج اکثر مطالعه ها حاکی از 

آن است که سرمایه ها، نقش مهمی در راهبردهای معیشتی و 
 (Bebbington, 1999; Bird دستیابی به معیشت پایدار ایفا می کنند

.& Sheperd, 2003; Ellis & Freeman, 2005)

یکی از رویکردهایی که در چارچوب توسعه پایدار روستایی 
مطرح است، رویکرد تنوع سازی است (Ghasemi, 2012) که توسط 
 Deswandi، :برخی محققان موردبررسی قرار گرفته است )از جمله
& Martin ؛Smith, Hudson, & Schreckenberg ، 2017 ؛2017 

Lorenzen، 2016(. اتخاذ این راهبرد از طریق کارکردهای اقتصادی 

ایجاد کرده است. حفظ و  را در هجیج  پایداری معیشت  خود 
نگهداشت صنایع دستی یکی از کارکردهای اقتصادی مردم این 
روستا است که بواسطه آن می توان به معیشت پایدار روستایی 
 (Afsharzadeh, Popzan, Ganbar Ali, & داشت  بیشتری  امید 

(Moradi, 2011. یکی از افراد مسن در این راستا می گوید:

“..... پارچه بافی که همراه کوسه هجیج به روستا آمد، زیباترین 
صنعت مردم این روستا را ایجاد کرد. در گذشته عمامه هایی که 
زردرنگ دوخته می شد در  زیبای  نقش های  با  پارچه ها  این  با 
همه  نقاط کردستان و کرمانشاه جامعه  اصیل مردهای هورامی 
بود....گیوه مثل فنر عمل می کند ... چون ما در یک منطقه ی 
کوهستانی زندگی می کنیم و به راحتی با این گیوه ها می توانیم 
از کوهستان باال برویم بدون آن که ذره ای کمردرد یا خستگی در 

پاهایمان احساس کنیم...”.

راهبردهای  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  روستایی  گردشگری 
کمک کننده به جامعه  محلی در راستای تنوع بخشی فعالیت های 
 (Davis & Morais, 2004; McGehee & Andereck, اقتصادی خود
 (Mirzaee, 2009) 2004، توانمندسازی مردم محلی به ویژه زن ها)

 (Sharif Zadeh & Moradinejad, و خلق فرصت های شغلی جدید
 (2002مورد توجه قرار گرفته است. در اکثر پژوهش ها به پیامدهای 

 Sharif :مثبت آن مطابق با هجیج، پرداخته شده است )از جمله
 Zadeh & Moradinejad ، 2002؛ Akbarpoor, Rahimi, & Mohamadi،
2011(. در کنار این منافع ، پیامدهای منفی بسیاری بارز است که 

نیاز به پیش نگری هدفمند به ویژه از سوی برنامه ریزها دارد. ترس 
از نابودی فرهنگ سنتی و هویت کردی نسل جوان روستا، عدم 
آموزش-های الزم و مناسب گردشگری و آلودگی محیط زیست از 
جمله نگرانی های مردم هجیج در خصوص اثرات منفی توسعه ی 
گردشگری است که برخی پژوهش ها به آن-ها اشاره کرده اند 
زیست بوم های  برخی   .(Mahdavi, Qadiri, & Gharemani, 2008)

پایدار برای کاهش این اثرات منفی، راهکارهایی را اندیشیده اند 

برنامه های  و  گردشگران  تردد  محدودیت های  به عنوان مثال، 
حفاظتی برای ویژگی های روستایی، کشاورزی و اکولوژیکی منطقه 
 Zamchevska مطابق با پژوهش  O.U.Rمانند زیست بوم پایدار(
(2013)، و پارک اتومبیل ها دور از فضای اصلی )مانند EVI مطابق 

 .)chitewere & Taylor (2010) با پژوهش

رسانه ها همواره مانند شمشیر دولبه هستند که هم می توانند 
 (Mostafavi منفی  کارکرد  هم  و  باشند  داشته  مثبت  کارکرد 
.(Kohnegi, 2015 در برخی از مطالعات مطابق پژوهش حاضر به 

بخش تاریک اما واقعی رسانه ها پرداخته شده است مانند ایجاد 
گسست فرهنگي و تأثیر بر رفتار، پوشش و سنت ها در پژوهش

 Mousavi, Behbudi, Javadi Arjmand, & Vafaii zade (2011)،  
  Dehshiri به نقل از Rezai, Hosseini, Ranjbaran, & Safa (2011)

(2009)؛ تبلیغ الگوهاي جامعه مشتري مبتني بر ارزش هاي جامعه 

و   Mahdavi, Qadiri, & Gharemani (2008) پژوهش  در  مصرفي 
Mostafavi Kohnegi (2015). توجه به جنبه منفی این مداخله-

کاربست  و  پیشنهاد  و  پایدار  زیست بوم  الگوی معیشت  در  گر 
راهکارهایی برای کنترل آن از جمله افزایش آگاهی مردم محلی 
خصوصاً جوان ها از تأثیر رسانه ها و فضای مجازی بر زندگی آن ها، 
فرهنگ سازی توسط جامعه و خانواده ها برای استفاده درست و 
تقویت فرهنگ بومی و ارزش گذاری بر آن، در بهبود سبک زندگی 

زیست-بوم پایدار کارسازتر خواهد بود.

بر  سرمایه ها  و  انتخابی  راهبردهای  نتایج  به عنوان  پیامدها 
پدیده ی معیشت زیست بوم پایدار هجیج، از نظر مردم یکسان 
تفسیر نمی شوند. برخی از این پیامدها از نظر مردم منجر به بهبود 
وضعیت آن ها )مانند تأثیر مثبت گردشگری( و برخی دیگر باعث 
ایجاد نگرانی آن ها شده است )مانند تأثیر منفی سدسازی(. بدون 
شک، بروز و بیان هر یک از این تفسیر ها به قدرت اثرگذاری آن ها 
مربوط است. از پیامدهای منفی می توان به اثرات سدسازی در 
این منطقه، اشاره کرد. نگرانی عمده ی مردم که حتی ماهیت 
الگوی پایدار روستایی هجیج را به خطر انداخته است، زیر آب 
رفتن بخش زیادی از روستا به ویژه خانقاه، نابودی چشمه و آبشار 
مقدس کانی بل و امکان جابه جایی بقعه که مظهر شفا و برکت 
 Schuler (2007) روستا تلقی شده است. برخی از مطالعات از جمله
به این اثرات منفی در قالب بیگانگی فرهنگی، سلب مالکیت، و 
نابودی بخشی از میراث فرهنگی-معنوی جهان اشاره داشته اند. 
طبق ادعای بانک جهانی جابه جایی های اجباری، ارتباط ها را با 
گذشته قطع کرده و هویت فرهنگی یک جامعه را نابود می کند 

)همان(.

آب،  کیفیت  دلیل  به  زیادی  افراد  جهان  سراسر  در  همواره 
شفادهی آن ها و جنبه ورزشی و تفریحی جذب آبشارها می شوند 
 .(Cloadia, Padilha, & Hoff, 2011) نیز این گزینه را مانند مطالعه 

حاضر برای تنوع در راهبردهای معیشتی در قالب گردشگری 
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پایدار معرفی کرده اند. حال اگر نابودی آبشار بل با آبگیری سد 
داریان صحت داشته باشد، بدون شک، نه تنها یک منبع تأمین 
اقتصادی بلکه یک نماد طبیعی بومی و معنوی فرهنگ کهن 
مردم نابود می شود. شاید این امر یک فاجعه ی طبیعی به دست 
انسان باشد )همان(. از این رو، در خصوص هجیج توصیه می شود 
که مسئوالن تمامی تالش خود را جهت رفع این نگرانی ها به کار 

گیرند.

با توجه به نتایج مطالعه حاضر از الگوی معیشت زیست بوم 
مداخله گرهای  و  منفی  پیامدهای  اثر  و  روستای هجیج  پایدار 
نامناسب، انتظار می رود که در صورت عدم توجه به این پیامدها و 
مداخله گرهای منفی، در آینده ای نزدیک نظم این الگوی طبیعی 
برهم خورده و به سوی ناپایداری برود، همچنان که نشانه های 
آن ظهور کرده است. از این رو، به منظور تقویت و پایایی الگوی 
سایر  و  خاص  صورت  به  هجیج  پایدار  زیست-بوم  معیشت 
زیست بوم های پایدار مشابه به صورت عام، موارد زیر مبتنی بر 

نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد:

انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده   -
پیش از اجرای طرح ها و پروژه های توسعه ای در منطقه هدف به 
منظور پیش بینی تغییرات و پیامدهای احتمالی طرح برای منطقه 

و پیرامون و تعیین نسبت سود و زیان آن.

برگزاری  با  منطقه  بومی  غنی  فرهنگ  تقویت   -
جشنواره های منطقه ای داشته ها و استعدادهای بومی، آموزش، 

مشارکت افراد بومی خصوصاً جوان ها در طرح های توسعه

بررسی و شناسایی نوع الگوی معیشت منطقه و عوامل   -
تأثیرگذار بر آن و تالش برای بهبود و سپس پایداری الگو

بهره گیری از الگوی زیست بوم پایدار هجیج به عنوان   -
راهنمایی برای زیست بوم های پایدار مشابه

تشکر و قدردانی

این مقاله حامی مالی نداشته است.

»شهرزاد بارانی و همکاران. طراحی الگوی معیشت زیست بوم پایدار در روستای هجیج با استفاده از نظریه بنیانی«
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