
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1395 تابستان، چهارم، شماره بيستم و ششمدوره 

 09/02/1395تأييد نهايي:   15/07/1394دريافت مقاله: 

 20-1صص 

 روستابودگی در ایران: باید و نبایدهای منطق 

 در محافل علمی و دانشگاهی روستاپژوهی هاینکنکاشی بر گفتما

 دانشگاه حکیم سبزواری -ریزی روستایی، استادیار جغرافیا و برنامهرضا خسروبيگي برچلويي

 دانشگاه فردوسی مشهد -ریزی روستایی، استاد جغرافیا و برنامهجعفر جوان 

 چکيده

درنیته و کشور در اعتراض به م فکریهای ساکنان روستایی یکی از مقتضیات فضای روشنبازنمایی خواسته

محلی باید  یه جامعهبا این اعتقاد کهای مربوط به آن در قبل و بعد از انقالب اسالمی بوده است. نظمیبی

لت دولت و بدون دخا ای مجزادر مقولهکسب و کارهای روستایی های رشد اقتصاد ملی شود و جایگزین سیاست

کا به اتی جدید مبنی بر های جهانی شدن و دانش اقتصاداین دغدغه در حال حاضر با آموزه گسترش یابد،

، رغم روندهای عمومی ذکر شدهعلیاست. زمان شده ابتکارات محلی هم یهای درونی و توسعهظرفیت

تحت وده و نبهای جهانی جنبش روستایی و جریان یکنواخت هنجارهای انعکاسی از صرفا  روستابودگی در ایران 

 مادین وروستابودگی تابع معنای ن درواقع،های هدفمند معانی مختلفی به خود گرفته است. تأثیر انگیزه

مل عدر  ،های مردمی حرکت کنده سمت تفویض اختیار و جلب مشارکتکه بجای اینهب ایدئولوژیک شده و

تای ایرانی روسزمینه از این پس .بینددر پیش روی خود میتمرکزگرایی را به همان روال قبل دخالت دولت و 

ی مقاله است. دست آمدههبدر محافل علمی و دانشگاهی  صورت گرفتهتحلیل گفتمان از تحقیقات  یواسطههب

نی ضمیمه های جهابه عناصر جنبش روستایی و جریان دهد کهمشخصی از روستابودگی را ارائه میعناصر حاضر 

و دست  دهکر محلی یجامعهمرکزی  یهسته)برقراری عدالت اجتماعی( را جایگزین  مقایسه/جبرانشده و منطق 

ی مرکزی ستهکه در پیوند با ه-هژمونیک  این مداخله .باز گذاشته است گذاریو سیاست دولت را برای مداخله

شرح داده  ادامه به تفضیل در که وجود آوردهه را بمعانی جدیدی از روستابودگی  -باشدمقایسه/ جبران می

 شود.می

 .روستاپژوهیبودگی، گفتمان، منطق، روستا واژگان کليدی:

 

 

 

 

 

 
                                                           

 * Email: r.khosrobeigi@hsu.ac.ir                                                          09189646211ی مسئول: نویسنده   
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 2                                            روستاپژوهي... هایگفتمان بر کنکاشي :ايران در روستابودگي منطق نبايدهای و بايد

 

 مقدمه -1

های متولی چنین سازمانو هم )روستایی در فضاهای علمی و دانشگاهی عناوین تحقیقاتتر بیشمحوری  بحث

ظ الگوی کنونی و حف دهی جمعیتهای جمعیتی و ضرورت سازمانجایی و حرکتی جابهلهمسئمتمرکز بر ایران  توسعه(

های توان از مهاجرتچگونه میبه عبارتی، ؛ بوده است سال گذشته 40حداقل برای  1های روستاییاهگپراکندگی سکونت

ت و متعاقب آن ماندگاری جمعی تثبیتیعنی همان  روستا( ی)نگرانی از آینده؟روستایی شهری جلوگیری کرد

و سازی های جدیدی همانند تنوعبه بعد( ایده 80یدههاز و  های اخیر)در سال)اگرچه های روستاییگاهتسکون

های ترجمه تأثیرتحت  و... کشاورزی، کارآفرینی، گردشگری، توانمندسازی زنانهای غیر، فعالیتچندفعالیتی کردن اقتصاد

 هاییتوصیهدر آخر نیز ها گرایش ی اینهمه مشغولیدل قدر مسلم؛ شدهکشور صورت گرفته وارد ادبیات تحقیق روستایی 

مبتنی بر دگرگونی ساختار اقتصادی اجتماعی  -نگهداشت جمعیت روستایی  به تبع آن بهبود معیشت روستاییان وجز 

این (. نبوده است -در فرایند توسعه و مردم محلی هایظرفیتو دخیل کردن  ابتکارات جدید یارائه از طریقروستا 

به وجود آمد و  در کشور های مدرنیتهنظمیدر مقابل بی 50و  40یکه در دهه است فکرینجنبش روش متأثردغدغه 

آن بازگردانده شود)عدم  یباید گذشته از دست رفته :با خود به همراه آوردرا  2جدیدی از مفهوم روستابودگی یایده

 ها(گذاریبیرونی و تمرکززدایی از سیاستای نیروه یوسیلههکاری و ابزاری کردن زندگی روستایی و کشاورزی بدست

بزرگ ، مجتبی زادهتقی، صفدر ساعدی، غالمحسین دولت آبادیهای روستایی محمود ه آثار بازنمایی مدرنیته در رمانب)

های ذاتی مخزن ارزش ،گونه استدالل شده است که روستاهااین. (مراجعه شود صمد بهرنگی، جالل آل احمد و علوی

 (،3تصویر شاعرانه از روستا)هویت در آن پاسداری شده  هایطبیعت، فرهنگ، آداب و رسوم، سنن، تاریخ بوده و بنیاننظیر 

و به نوعی زندگی  تحمیلکه دنیای مدرنتیه به آن  یهایرویاط و کجلذا باید به همان روال قبلی برگردد و از هرگونه انحط

که  عقیده دارند (2006) رای و وارد (.90 :1385 ،)احسانیرهایی یابد ،تاس ساختهخارج  اصلی محلی را از محتوی خود

گذراندن نوعی از فضای از سر نظر به با« نابودی روستا»به  واکنشی روستابودگی ییق تغییر در آیندهزرتالش برای ت

بود که در آن  های روستایی مدنظرگاهالگوی جایگزینی برای سکونت است. )از سوی سیاستمداران( شهری و مدرن

مجزایی  یشوند و مردم و فرهنگ و کسب و کارهای روستایی در داخل مقوله« جوامع محلی جایگزین رشد اقتصاد ملی»

های محلی ها و صندوقی بانکواسطهههای دولتی بهر ساله مقادیر زیادی از کمکد. ناز فرایند نوسازی رشد و تکامل یاب

به موجب زایی از خود بروز دهند و محلی ابتکاراتی را در امر اشتغالآن ساکنان  یواسطههشود که ببه روستاها سرازیر می

داد تمایلی به این مهم نشان نمی خود از دستگاه دیوانساالری هماگر )نهادینه شود مشارکت اجتماعی و تمرکززدایی آن

ض اختیار به جوامع تفویتمرکززدایی و ه به سمت های نئولیبرالیستی در اقتصاد روستایی به صورت ناخواستبا ترویج آموزه

نبوده و درون متن  در خألروستا  یل و آیندهئمسا یهای مختلف صورت گرفته دربارهحال بحث. (شدمحلی کشیده می

نواحی  (. جایی کهMassey & Jess, 1995: 222روستایی در حال انجام است)جهانی فضاهای ای از تغییرات گسترده
                                                           
1- Settlement as a Goal 
2- Ruraliry: 

های تفسیرهای وسیلههبشود و مفهوم، مقوله، گفتمان، ساختار، موقعیت و فضا در واحدهای تحلیلی گرفته میدر حال حاضر روستابودگی به مثابه 

اوت تبدیل شده است. های متفگیریای پر هرج و مرج و با جهتریزی به واژههای برنامهگوناگون صورت گرفته از جانب محافل علمی و دستگاه

ز زندگی روستایی را اای )جامعه( که کیفیت ویژهگزلشافت)اجتماع( و گماینشافتاط با موضوعاتی تحت عنوان های فردیناد تونیس در ارتبنوشته

ن پس زمینه، تداوم ی شروعی برای این بحث به حساب آورد. ایتوان نقطههمانند روابط خانوادگی منسجم به این مقوله نسب داده بود را می

باشد. استدالل بر آن می آل و تخیلی بودن زندگی درره انگیز از تصاویر شاعرانه از روستا مبنی بر ایدهبخش ادبیات روستابودگی با مفهوم خاط

انداز ال طبیعت و چشمشناسی برتر از زندگی شهری)و یا ظواهر مدرنیته( است و اگر به دنباین است که زندگی روستا از نظر اخالقی و زیبایی

ها نقل مکان میمیت، آرامش و سکوت، سالم زیستن، سنت و فرهنگ و در کل هویت ناب هستید به روستاآالیشی، صفا و صزیبا، سادگی، بی

یدئولوژیک به خود اهای قدرت خصوصیات نمادین و کنید. البته در ادامه این مفهوم دستخوش بسیاری شد و بوسیله القائات هژمونیک و جریان

 گرفت که بدان خواهیم پرداخت. 
3- Rural Idyll 
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 3                                          1395 تابستان، چهارمبيستم و  ، شمارهششم خشک، دوره مناطق جغرافيايي مطالعات

 

 ،های کاریهای عمومی و خصوصی، اخالقشبکههای کارآفرینی، سنت نظیردرونی منشأ  باروستایی عالوه بر تحوالتی 

به عنوان مکانی  ی شهریتقاضا با افزایش( Terluin, 2003: 327-328)و خصوصیات فرهنگی و طبیعیای هویت منطقه

های شهری را از تولید که حومه -ارگانیک و غذاهای محلی داتتولیچنین برای گردشگری و گذران اوقات فراغت و هم

: یعنی حرکت به سمت ( ,Slee, 2006Halfacree ;2005)هستندمواجه  -تبدیل کرده 4صرف به فضایی برای مصرف

های درونی جوامع محلی و مشارکت مردم در ساخت سازوکارهای اقتصادی اجتماعی روستا ظرفیت و سنتبارورسازی 

 تبدیل شده است.فکری های روشنهای جنبش روستایی و حرکتبه بدیلی از دغدغهکه  و سیاق خودبه سبک 

 فکری()و به عنوان بدیلی از جریان های روشن فرایندهای جهانی از طریقروستایی  یاگرچه روند عمومی توسعه

روستاهای توان گفت ولی نمیشود، های شهرگریزی مشخص میپارچگی شهر و روستا و جریانیعنی کاالیی شدن، یک

 (2009کرویکشانک)به زعم یابد. تغییر اقتصادی و اجتماعی ساخت می ازهای عام در انطباق با دیدگاه صرفا  ایران

های گزینه به موجب آن کهاند احاطه شده 5هاگفتمان یوسیلههب )ناب و خالص نسیتند( وروستاییی راهبردهای توسعه

های اصلی منافاتی با انگیزه د کهنهمراه شو مطالباتیبا ممکن است راهبردهای توسعه واقع، هب. شوندسیاستی محدود می

د و نهایی از روند عمومی توسعه را ارائه دهدر ظاهر آموزهو  (Davies & Hodge, 2007: 323)دننداشته باشسازمان 

قرار  بیافریند. اندچه که در اصل بودهدیگری به غیر آناهداف مورد نظر خود را نیز به آن اضافه و شکل و فرم  ،در عمل

یک و های بوروکراتسازمان -گرهای مداخلهگذاریعریف شود و عاری از هرگونه سیاستبر این بود که روستا در خود ت

 در این معنا نیز رسوخ کرده و برچسب خود از اهای حاکمیتی با ترفندی نو مجددشود. در ادامه هژمونی -علمی

 «های روستاییگاهسکونت تعدد و پراکندگیحفظ و نگهداشت »روستابودگی را بر آن ضمیمه نمود. در این ارتباط، 

رویکرد »توانست جایگزین های جنبش روستایی بود و میترین هدف به دغدغهجایی و مهاجرت( نزدیکه)جلوگیری از جاب

)نجات جامعه روستایی و رهایی آن از محرومیت( قدرت از  و به نوعی با این بهانه و آن را جعل کند شود «جامعه محلی

را در نواحی روستایی به طریق دیگری بازتولید نماید:  های بروکراتیک و محافل علمی و دانشگاهیدستگاه یدست رفته

نظیر طبیعت، فرهنگ، آداب  آن های ذاتیارزشدار کردن اصل روستا و زوال ایی که هر گونه مداخله باعث خدشهدر ج

 های هویت جامعه ایرانی می شد.ی بنیانتر از همه باقیماندهو مهم و رسوم، سنن

 یضمیمه -داریئومارکسیسم در اجرای اصول سرمایهنظریات ن یواسطههب-از رویکرد اقتصاد سیاسی گزیداری

، تر به باال رفتن شدت بیکاریمحور داشته و بیش مسئلهگرایشی  صرفا که  باشدمیدر کشور  عمومی توسعه هایروند

ای های منطقهنابرابری یفهم روستا در این رویکرد با مطالعه .پردازدمیای شدن روستاها توسعه نیافتگی اقتصادی و حاشیه

ای روستایی فضای پیرامونی و اجتماعات حاشیه های اقتصادی و سیاسی درهای دولتی، وابستگیریزیبرنامه یواسطهبه

های یابد و کلیشههای جهانی شدن ساخت نمیجریان تأثیرتحت  صرفا  روستابودگی از این رو، همراه شده است.

روستابودگی  ،در حال حاضر .دهی به روستا دخیل هستندحافل علمی و دانشگاهی نیز در شکلهای بروکراتیک و مدستگاه

 یسایه درشوند و تنها در واقعیت در کنار هم جمع نمی را در خود جای داده است که متقاض از مفاهیم 6«ترکیبی»

)به غیر از آن چیزی که در  نمودای را خلق ها را یکپارچه و هویت تازهآن توانمی مواضع ایدئولوژیک و نمادین است که

  .شد(فکری کشور دنبال میجنبش روشن

وستایی ما چگونه مفاهیم روستابودگی رایج در مطالعات رحاضر پیگیری این مهم است که  یهدف از تدوین مقاله

فضای  ابد؟یعلمی و دانشگاهی تولید و ساخت میدر محافل به نواحی روستایی رویکردهای مختلف موجود  یواسطههب

 روست؟هقیق روبشناسی تحلحاظ روشاز هایی ه خألهای روستاپژوهی با چشگاهی ایران در ارتباط با گفتمانعلمی و دان

 روش تحقيق -2

                                                           
4- Consumption 

5- Discourse 
6- Mixed up 
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 4                                            روستاپژوهي... هایگفتمان بر کنکاشي :ايران در روستابودگي منطق نبايدهای و بايد

 

هایی از که در آن خوشه ایعرصههای ادبیات تحقیقات روستایی به گیریدر آخرین جهت که روستاجاییآناز 

 López-i-Gelats etشده است) تشبیههای روستابودگی سعی در تحمیل تفکر و اعمال خود بر دیگری دارند، گفتمان

al, 2009: 603)تحوالتی که بر مطالعات روستایی عنوان یک روش مناسب جهت روشن ساختن به تحلیل گفتمان راما  ؛

های اخیر نشان ای از مطالعات در سالتعداد فزایندهاین در حالی است که کنیم. ر ایران رخ داده است، پیشنهاد مید

 Marsden, 2008; Zografos, 2007ش است)برای این تال هامؤثرترین روشاند که تحلیل گفتمان یکی از داده

Frouws, 1998; Woods, 1997.) گیرد که تولید و نشر ها، مفاهیم و تعاریف را در برمیگفتمان گروه خاصی از ایده

های اجتماعی و طبیعی معنا شود و بدین وسیله به واقعیتخصوصی از اعمال انتقال داده میهب یو به مجموعه یافته

الکالئو و  یواسطههتر بعزمیت تحلیل گفتمان پیشی ئوریکی، نقطهاز لحاظ ت(. Hajer, 1995: 44بخشد)می

تحلیل گیرند. تعیین معنا در یک عرصه خاص میالکالئو و موفه هم گفتمان را  ریزی شده است.( طرح1985)7موفه

نفعان ها و منافع ذیزی مفروضات اصلی، ارزشرا با استفاده از آشکارسا مورد مناقشهمسائل  یگفتمان چگونگی پشت پرده

چارچوب در این ( 2001و همکاران) 8از نقطه نظر آدجر(. et al Gelats-i-López ,2009: 603سازد)مختلف مشخص می

ها از طریق آثار مکتوب و اظهارات شفاهی و گفتمانگرانی توجه داشت که به تولید، بازتولید و انتقال باید به کنش

 اهتمام دارند. گذاری سیاستچنین هم

برخی مفاهیم مهم و حیاتی است که تنها با درک آنان  یچون هر نظریه و رهیافتی دیگر دربردارندهگفتمان هم

شوند، گرد دهی میمفاهیمی که در درون یک گفتمان سازمان .گفتمان نایل آمدی توان به درک کلیت مفهوم و نظریهمی

-و معنا مییابند ها حول آن سازمان میانهکه دیگر نش ممتازیهای دال و نشانه، شوندمیایجاد  «9دال مرکزی»یک 

روستایی  ی)یعنی جامعه «برقراری عدالت»کشورهای روستاپژوهی . در گفتمان(Laclau & Mouffe, 1985گیرند)

گاه هایی که حول این گرهنشانهمرکزی است. ی هسته برخوردار گردد( ی توسعههاشهری از فرصت یمتناسب با جامعه

کشد. برای نمونه، با کنکاشی می و دانشگاهی ما را به تصویر میروستایی غالب محافل علای هاناند گفتمخاص تثبیت شده

آثار شفاهی و ، ها، روزنامههای پیشنهادی، طرحب تخصصی و رمان، مقاالتکه در اسناد و مدارک موجود اعم از کت

در « 12رشد ای برایمنطقه»و  «11منبع»، «10مسئله»روستا به عنوان  هایگرفت، تسلط گفتمانها صورت مصاحبه

در « 14های شناوردال»ها ، گفتمان13بندیدر فرایند مفصلالبته، گردید.  محرز برایمانتحقیقات روستایی  یپیشینه

 بخشد.را عمومیت میخود از روستا  دلخواهتصویر بر همین اساس گذارد و می را با هدف مقایسه به رقابت میعل یعرصه

 «15آرمان شبانی»مدلول خود از روستا سعی دارند  معنایی بازنمایی نظام یبا ارائه های داخلنگفتما در این ارتباط،

رقیب یعنی مدلول  را به دال عدالت الحاق کند وهای طبیعی و فرهنگی نگهداشت روستا و حراست از میراث مبنی بر

اذعان به تغییر سبک زندگی  د و یا بالعکس.به حاشیه برانرا  جامعه روستایی و محرومیت سنتی ،ناکارا مبنی« مدرنیته»

 برای تقاضا وجود بیانگر های آرمانی و تحقیرانه به روستادر برابر دیدگاه« 16دال تهی»نواحی روستایی به عنوان یک 

 خود سازیلبدی برای مناسبی بستر آن پرکردن با توانندمی «17جایگزینی هاگفتمان» سایر که است جدیدی هایعرصه

بهترین  در آن یارائه در سعیها انگفتم که است مطلوبی وضعیت بازنمایی ،دال تهی. کنند طرح حاکم گفتمان جای به
                                                           
7- Laclau and Mouffe 

8- Adger 

9- Nodal Point 

10- Problem 

11- Resource 

12- Region for Growth 

13- Articulation 

14- Floating Signifier 

15- Pastoral Ideal 

16- Empty Signifier 

17- Alternative Discourse 
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دانند و برخی گرا میواپسروستایی را عقب مانده و ی جامعه ،برخی از محققان کهاین گذشته ازدارند.  خویش ممکن وجه

کنند؛ آن دسته از محققانی هم که با نقض این دو دیدگاه ملت را در آن جستجو می یگرایانه گذشتهدیگر با دیدی آرمان

اند که ابزار و شرایط الزم هروستایی انتظار پس دادن نتایجی را داشت یبه دنبال ترسیم وضعیت مطلوب هستند از جامعه

 (.90 :1385،احسانی) نبوده است آن برایش مهیا

ابند. به یمی تازه هویتی جدید، یهمجموع در گرفتن با قرار که عناصری از تلفیقیز؛ ا است عبارت« بندیمفصل»

کلیت  از این رو،رند. قرار ندا هم کنار در طبیعی طورهب که است یکدیگر کنار در اییهدیدهپ دادن قرار ؛بندیمفصل عبارتی

تمان گف آیدمی پدید گوناگون عناصر میان ندیبصلمف عمل طریق از کهای را هناشی از رابط ییافتهر ساختا

ن روستا به زمان هم در گفتماطور همهاگر به دنبال تعریف یک عنصر ب مطمئنا  (.Laclau & Mouffe, 1985نامیم)می

 ته باشد.معنای یکسانی داش ،در هر دو ساختارنباید انتظار داشت که ، و هم گفتمان روستا هستیم مسئلهعنوان 

انداز کارگیری چشمههای شناسایی شده با یکدیگر و با ساختار فراگیر قدرت، نیازمند بنظور شرح گفتمانبه م

ها وجود دارد، تباطاتی که بین هویت( برحسب تمرکز بر نوع ار2000منطق از نقطه نظر الکالئو)هستیم. « 18منطق»

ارزی و هم» یزنجیرهبا سازوکار بخشی به گفتمان اند که هویتاظهار داشته (1985الکالئو و موفه)شود. تعریف می

 و به برندمی بین را از عناصر میان در موجود ایهتتفاو ارزی،هم یهزنجیر طریق از هانگفتما شود.اعمال می« 19تفاوت

 منطق مقابل است. در سیاسی فضایسازی هساد منطق ،ارزیهم کنند. منطقمی کمک هاآن میان انسجام و وحدت نوعی

نوع  و بریزد درهم راارزی هم یهزنجیر هااوتتف بر تأکید طریق از کوشدمی و دارد جامعه اشاره در تکثر خصلت به وت،تفا

محافل علمی و های مسلط در ارزی جهت شرح گفتمانحاضر از منطق هم یمقالهدر  کند. ایجاد بندیلمفص از جدیدی

، منبع مسئلهاعم از  های مسلط در ادبیات روستایی کشورتمامی گفتمانعقیده بر این است که  ایم.، بهره بردهدانشگاهی

و  شودها در نظر گرفته نمیبنیادین بین آنهای ارزی یکی شده و تفاوتهم یای برای رشد در زیر چتر زنجیرهو منطقه

 ارزیاز منطق همپیروی با  -اصلی تحقیقات حاضر  ی. دغدغهگیردی روستایی شکل میجاست که هویت جامعهدر این

هایی جبران کاستی ،شهری و به تبع آن ینشان دادن محرومیت روستا در مقایسه با جامعه -ارزییا با تأکید بر منطق هم

هویتی که در یک گفتمان به  کهاین فرجام سخن ملی به نواحی روستایی تحمیل شده است. یاست که در فرایند توسعه

؛ رفتاری که در آیدبه دست می «20هژمونیک»بندی بندی در درون صورتتنها با مفصل ،شودداده می روستایی یجامعه

 . عناصر پراکنده و متنوع استبرای ایجاد نظم اجتماعی مورد نظر از  ،های خاص و به نوعی نهاد قدرتپیوند با انگیزه

 های روستاپژوهي در ايرانگفتمان -3

  مسئلهروستا به عنوان  -1-3

در شکل گرفته های روستاشناسی تر گفتمانشویم که بیشمطالعات روستایی متوجه میی با نگاهی گذرا به پیشینه

به تبع و  نمایان شدهمحافل علمی و دانشگاهی کشور حول محور شناسایی و معرفی مسائل و مشکالت نواحی روستایی 

گیری اکثر محققان در یک موضع .گرددتوصیه میو به متولیان امر ابراز  اتخاذ راهبردی مناسب برای توسعهی دغدغه ،آن

جمعیت روستاها دارند که  تأکیدمسئله های روستایی در کشور را بحرانی دانسته و بر این گاهمشابه وضعیت کنونی سکونت

نوسانات بازار  تأثیرهای ناشی از آن و رکود اقتصاد مبتنی بر تولید تحت سالیتغییرات اقلیمی و خشک با توجه بهحال -

، زادهلهسایی؛ 1366وثوقی،به ر.ک: شود)ها احساس میآن یرو به کاهش است و خطر تخلیه -های دولتیو عدم حمایت

ابراز نگرانی شده است که ه مسئلتر موارد از این در بیش (.1383غفاری، ازکیا و؛ 1380؛ جوان، 1377آسایش،  ؛1368

رسمی نشینی و اسکان غیرچون حاشیهکه معضالتی را برای نواحی شهری همعالوه بر این ،کاهش جمعیتی روستایی

آفرین ایی شهرنشینان نیز مشکل(، برای امنیت غذ1361حسین زاده دلیر، ؛ 1355به شکویی،  ر.ک:آورد)وجود میهب
                                                           
18- Logic 
19- Equivalence and Difference 

20- Hegemony 
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توان چگونه می ،باشد که با توجه به شرایط موجوداصلی این بوده و می یمطالبه(. 1382الدین افتخاری، رکنشود)می

الدین فیروزنیا و رکن؛ 1364شکویی، به ر.ک: ها تداوم بخشید)به حیات آنهای روستایی را زنده نگه داشت و گاهسکونت

که مطالعات روستایی در ایران توسط شهرنشینان و از منظر نوع مناسباتی که روستا و  توان گفتمی (.1392افتخاری، 

ضرری  ،با شناسایی مشکالت است که و همواره سعی بر این بودهصورت گرفته  ،دنشهری دار یروستاییان با شهر، جامعه

هایی برای مدیریت وی توصیه، تحقیقات صورت گرفته حاچنینهم .(1377سعیدی، به  .ک:)نشودنواحی شهری متوجه 

پاپلی )تمهیداتی را در این ارتباط بیاندیشدو کرده  تجهیز ،سیاسی کشور است که خود را در برابر مشکالت شناسایی شده

  .(51: 1386یزدی و ابراهیمی، 

نمود. البته بندی در عناوین مختلفی دستهتوان میمسائل و مشکالت مطرح شده در مطالعات روستایی را طورکلی، هب

تر اقتصادی در ای مادی و آن هم بیشن مقولهنشینی در ایران به عنوابه این مهم نیز باید اشاره کرد که روستا و روستا

نخستین معضلی که (. 1387، جمعه پور، 1382مطیعی لنگرودی،  ؛1378به حسینی ابری، ر.ک: است)نظر گرفته شده 

به دنبال خود  کهکند و اینبر روستاها سنگینی می که است حرومیتیفقر و م ،برجسته شدهدر نواحی روستایی 

به ه، عمل آمدهبهای تحلیلی در پس زمینه است. سبب شدهرا  ویژه مهاجرت جوانانهب شهری -های روستامهاجرت

ها، مشکالت بهداشتی و رفاهی و معضالتی مانند ل معیشتی، وضعیت نامناسب زیرساختای از جمله مسائمشکالت عدیده

استدالل بر این  اشاره شده است.های مختلف وجود استعدادهای فراوان در زمینهبیکاری، عدم وجود منابع درآمدی با 

ساز مهاجرت از مناطق محروم زمینه ،محل سکونت یفقر و محرومیت و ناامیدی از امرار معاش مطلوب در منطقه است که

های آسیب یورود به چرخهپناه بردن افراد محروم به حاشیه شهرها و  شود. مهاجرتی که بامی ،مناطق برخوردار به

 تأمینها و زیرساختی عادالنهروستایی جهت استقرار  یراهبردهای توسعه ضعفاز  ارتباطدر این  اجتماعی همراه است.

ات و سرمایه های تخصیص اعتبارنظمیاتهام به سمت عملکرد دولت در بی شتصحبت به میان آمده و انگخدمات  برابر

یی و تفاوت هزینه خانوارهای و روستا یشهرگذشته از محرومیت و فقر، شکاف درآمدی  باشد.در نواحی روستایی می

عقیده بر این  .کندتحقیقات روستایی خودنمایی می یمسئلهاز جمله دیگر مواردی است که در بیان  شهری و روستایی

. نابرابری درآمدی چنان ادامه خواهد داشتمهاجرت از روستا به شهر هم ،است که با وجود نابرابری زیاد درآمدی

های درآمدی شهر و روستا و بین گروه یاین واقعیت است که به دنبال افزایش شکاف طبقاتی و فاصله یدهندهنشان

تر اجرا ، درآمدهای بادآورده و... را جدیهای ویژههای مبارزه با رانت، فرصتدر خود شهرها، دولت باید برنامه درآمدی

های فقیر کوچک اجرایی کند و گروهچنین شهرهای های حمایتی را تنها برای روستاها و همدولت باید سیاست کند.

پرمصرف منحرف  یبه سمت جامعهها مصارف کشور و فرصتند تا منابع و شهری را ابتدا شناسایی و سپس حمایت ک

 .نشود

 ملی و قاعدتا  یند توسعهآیماندگی روستا از فر عقب ،در مطالعات روستایی نمود یافتهتر بیشای که مسئلهدومین 

کارگیری القائات هب شتاب اقتصادی و استقرار فناوری و صنعت مبتنی بربه رشد پر توجهبا است. شهری  جامعه نسبت به

-ظرفیتموجبات گسترش صنایع مدرن و توان می به صورت گسترده، های اقتصادیکارگیری سیاستهب، گفتمان مدرنیته

از منافع اقتصادی صنعتی شدن  ترکمعقیده بر این است که مناطق روستایی های تجاری را در سطح کشور فراهم نمود. 

تجارت  ینیافته و به نوعی وارد چرخهرشد یعنی جوامع شهری  ،ه سایر نقاطباید نسبت بکه چنانآنو ند برخوردار

مناطق روستایی  در بیکاری و فقر که است آن داده روی که مهمی انحراف ایران، یجامعه شدن صنعتی فرایند در .اندنشده

، 1388سیف الهی و حافظ امینی، )است کرده تقسیم دو شق به را ایران یجامعه یهتوسع فرایند و گرفته شدت تربیش

بر جامعه شهری به عنوان بخش  تأکیدبه تصویر کشیده شده است که  تر اینبیش(. Mofid, 1987: 219به نقل از  85

 را تواند مدل جامعی از توسعهآمد جامعه نه تنها نتوانست و نمیو روستا و زندگی دهقانی به عنوان سنتی و ناکارپیشرو 

جمعه باعث نابرابری شدید بین شهر و روستا و عدم تعادل فضایی بین نواحی شهری و روستایی شده است)بلکه ارائه دهد 

های نقاط از فرصت و ظرفیت دیگرمانند هبدر سهمی برابر ضرورت دارد تا جوامع روستایی نیز نابراین ب (.52:1387پور،
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نهادهای مدرن در مطالعات  یگسترش تکنولوژی و توسعهکه گیری باید کرد نتیجهگونه این مند گردد.وجود آمده بهرههب

همواره سعی بر این بوده تا از این رو  ،شدهبه ارزش تبدیل  -با توجه به اتخاذ رویکرد اقتصادی سیاسی-روستایی کشور 

تحقق توسعه در روستاها را در گرو نهادینه شدن هنجارهای مدرن شهری و به عبارتی با اصالح شهری نواحی روستایی 

های اصلی اولویت در -ایران روستایی تحوالت محملی برایبه عنوان -که اصالحات ارضی  جای تعجب نداردهمراه سازند. 

بررسی در حتی  نجانده شده بود)با این هدف که سازوکارهای سنتی روستاها باید تغییر کند(.گمطالعات اولیه تمامی 

زدودن وجه نظرهای سنتی و انتقال جامعه به وضعیت به دنبال  نیزفرهنگی  هایمؤلفه با چون مشارکت()هم موضوعاتی

ذیل  که عموما  خرده فرهنگی راجرز هایشاخص)به  و هموار نمودن راه برای گسترش الزامات مدرنیته هستندمدرن 

 مراجعه کنید(.  ،شوندسواد مدرن تعریف می

نظام ، آمدهعمل بههای روستایی دارد. در مطالعات د و پراکندگی جغرافیایی سکونتگاهاشاره به تعد ،سومین معضل

های روستایی و دیگری سکونتگاه: یکی پراکندگی نامناسب با دو مشکل اساسی مواجه است، استقرار روستایی در ایران

این نظام در خالل دوران مدید، محققان بر این اصل استوار است که  یتوزیع نامناسب جمعیت در نقاط روستایی. عقیده

 مؤثراجتماعی شکل گرفته است و امروزه بسیاری از عوامل تاریخی که در تکوین آن به دلیل مقتضیات طبیعی و شرایط 

ها را به و انرژیشده  از استقرار سرمایهمانع ای چنین شیوهند. ااجتماعی و فناوری از میان رفته تحوالت اند، به دلیلبوده

انجامد و سرانجام توان الزم را برای ریزد و به شرایط با ثبات نمیهم میهمحیطی را بهای زیستادلدهد، تعهدر می

ساماندهی روستاها انداز نوینی برای تدوین چشمرو نا گزیر هستیم به از این .(25: 1383رضوانی، )پایدار ندارد یتوسعه

خدمات را در سطح کشور سازماندهی  یهئ، مدیریت و ارابخشی تعدد و پراکندگی روستاییطرح تعادلبپردازیم تا در قالب 

رغم نامساعد تاریخ علیفعالیت روستایی در طول زندگی و  در برخی از مطالعات به این اشاره شده که ،از طرفی .کنیم

گاه به انحطاط و نابودی کامل کشیده نشده و همواره با نظامی پایدار و با توجه به گاهی، هیچبودن نظام استقرار سکونت

ساز سیاسی، اجتماعی به دنبال روندها و تحوالت دگرگونهای خاص هر دوره به حیات خود ادامه داده است. تنها ویژگی

های کارگیری برنامهدخالت نامناسب دولت از طریق به یویژه با فراهم شدن زمینهم قرن اخیر و بهاقتصادی حدود نی و

سان نظام جغرافیایی سرزمین مورد دخالت ای مختلف منطقه نیز پاگرفت. بدینهادلعمرانی نسنجیده در روستاها عدم تع

آن تاکنون به طور خالصه چیزی جز دوگانگی و  یقرار گرفته، کارکرد نوینی بر ساخت فضایی آن تحمیل شد که نتیجه

باید اضافه کرد که در (. 33-32 :1387سعیدی، ) های شهری نبوده استدگی نواحی روستایی در مقابل حوزهعقب مان

ای به دست دولت داده است تا کوتاهی تعدد و پراکندگی روستاها بهانهخرده گرفته شده که  اینبرخی از مطالعات به 

نظمی ذاتی روستاهای گونه وانمود کند که بیتوجیه نماید و اینامکانات و خدمات مدرن به روستاها  یهاز ارائ را خود

 (. 84: 1385،احسانی) شودامکانات می یمانع از بهره برداری بهینه از منابع و توزیع عادالنه کشور

که در مطالعات روستایی بدان  است معضلیچهارمین به عنوان  روستایی هایگاهبحث وضعیت کالبدی سکونت

یکی : مطرح و راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ارائه گردیده استزمینه است. دو مشکل اساسی در این پرداخته شده 

 سوانح از پیامدهای و اضطرابوحشت دهی و اصالح بافت موجود. مساکن، دیگری سامان و بهبود کیفیت سازیمقاوم

گذاران و روستایی را به سیاستبناهای پذیری مساکن و آسیب محققان روستایی خطر که است شده سبب طبیعی

 نمایند. تأکید مسکونی هایمحل سازیو یا به سازیمقاوم ضرورت برو گوشزد و ساز  ساخت یکنندهکنترل هایسازمان

 سبب خطرآفرین هایگسل روی بر از کشورمان های اعظمیبخشقرار گرفتن  که باید درنظر گرفت را همواره واقعیت این

طبیعی دیگری نظیر رانش  مخاطراتچنین، هم. شده است لرزهدر برابر زمین روستایی مسکونی واحدهای پذیریآسیب

 همانند شناسیهای زمینیویژگ کهضمن اینپذیری مساکن روستایی افزوده است. بر عوامل آسیب ،زمین، سیل و طوفان

در ادبیات موجود ها و بر روی اراضی ناپایدار را نباید از قلم انداخت. های روستایی در حریم رودخانهگاهاستقرار سکونت

 فرسودگی وساز،ختسا در فنی ضوابط رعایت عدم استاندارد،رغی از مصالح هایی از قبیل استفادهعالوه بر این به نقیصه

در  (.26: 1390پورطاهری و همکاران، کنند)یم اشاره و... اقتصادی نارسایی زیرساختی ،مؤثر نظارت عدم ها،نساختما
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مورد بافت قدیمی روستاها این مطرح است که متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری گذشته بوده 

های مختلف، بافت قدیم با گذر زمان و در عرصه ر روستاها دراست و بدیهی است که با توجه به تحول شرایط زندگی د

زندگی امروزی هماهنگی الزم را ندارد و حداقل الزم است اصالحاتی در آن به وجود آید تا بتواند شرایط مناسب زندگی 

ری مدرن و اصالح شه برخی از مطالعات بر استقرار الزامات(. این در حالی است که 151: 1383رضوانی، ) را فراهم نماید

)نظیر طرح هادی( روی خوش نشان داده و در برخی دیگر از  دهی بافت فیزیکی روستاهای ساماندر بررسی طرح

ریزی صرف شهری با هدف حفظ مبانی و های برنامهریزی روستایی از اسلوبامهبر ضرورت مصون ساختن برن ،مطالعات

 شده است. تأکید رویکردهای ذاتی روستاها

ضل در تحقیقات به عنوان پنجمین معهای اخیر در سال )بحران کم آبی( های ناشی از آنخشکسالی تغییرات اقلیمی و

طلبد ذا میل است، الی و بحران آب در کشور به صدا درآمدهسکزنگ خطر خشکه  گونه بدین روستایی کشور آمده است.

بی در کشور جدی آبحران بیروستاییان برسند. اندیشی شده و به فریاد چاره، که آمار مهاجرت افزایش یابدپیش از این

سالی تند. خشکها در روستاها خشک شده یا با کاهش شدید آب مواجه هسکه بسیاری از منابع آبی و چاهطوریبه ،است

بر  ،های سطحی و زیرزمینی و کاهش بارندگی در مناطق مختلفها و کاهش منابع آبو به تبع آن خشک شدن چاه

ز وجود دارد و البته در این میان بحث بالعکسی نی)ات منفی بر جای گذاشته استتأثیرقتصادی و کشاورزی های افعالیت

(. اندردهکت فعلی، آسیب دو چندان وارد به وضعینسبت که کشاورزان خود با عدم مصرف صحیح آب در گذشته اینآن 

های پیشرفته کشت تا حدی توانند با الگویهای باال میو صرف هزینه هاآوریفنکار بردن های صنعتی با بهالبته شرکت

ارند کاناتی نداما کشاورزان معمولی چنین ام تری برای دسترسی به آب حفر کنندهای عمیقآبی را حل و چاهبحران کم

و در  کشندمی یز کشاورزکنند و یا به کلی دست اناچار به شهرهایی که وضع بهتری دارند، مهاجرت میرو بهاز این، و

 .دارده همراه تر بهای بزرگهایی برای شهرپیامداین امر دهند که نشینان را تشکیل میشهرها اقشار جدیدی از حاشیه

یرمجاز و اضافه غ هایعدم حفر چاه یسازی مردم و کشاورزان دربارهجود در راستای آگاههای مواکنون باید از ظرفیت

 .کند، استفاده کرده منابع آبی استان خسارت وارد میهای مجاز و هرگونه اقدامی که ببرداشت از چاه

وستایی در رقات های تحقینگرانی دیگراز  ،محیطی داردرویکرد زیست که عمدتا  پایدار یبحث توسعه ،در نهایت

 پیشینی سنت وزهن که حالی در .است شده ایران وارد به ترجمه با غرب در توسعه جدید هایبحثباشد. های اخیر میسال

 .است گرفته شکل جهانی جدید فکری فضای از متأثر جدیدی سنت نشده است، جدی بازبینی و نقد، توسعه مطالعات

 .(92: 1391، رحمانی)است ایران روستایی مطالعات زایآسیب موارد از موضوع اینز نظر مفهومی( )در جمله تأمل شود ا

 منبعروستا به عنوان  -2-3

ا به عنوان گفتمان روست یشهری و نظام سیاسی از زاویه یجامعهاز بیان دردسرهای نواحی روستایی برای گذشته 

آن  گرایانهگاهی آرمانوجود دارند که با دید هایی نیز در محافل علمی و دانشگاهیگفتمان، مقابل ساز، درمسئلهای مقوله

 فرهنگ، آداب های ذاتی نظیر طبیعت،مخزن ارزشروستا از یک سو (. 92: 1385 ،احسانی) اننددرا تبلور روح ملت می

. (1383ضوانی، ؛ ر1372خسروی، ر.ک: )شودی شده و میتاریخ بوده و بنیان هویت ایرانی در آن پاسدارو ، سنن و رسوم

)یعنی  به روستاها کو با اعتقاد به این امر، نگاه استراتژی کندکشور از روستاها عبور می یمسیر توسعهاز سوی دیگر، 

بدری  ؛1379آسایش، ر.ک: است) تأکیدگیری از منابع ذاتی موجود جهت تحقق اهداف کالن کشور( مشهود و مورد بهره

 (. 1369،فر

 و صداست و فرسودهر زندگی روستا هنوز هم خالی از س رودکه زندگی روستایی آرام و آهسته پیش میاعتقاد به این

شوند. ها تقسیم میها و غمدر روستاست که شادی .غایب همیشگی آن ،ها و هیاهوی زندگی شهرنشینیشدن از سختی

ها )برای همین است که خیلی وقت جاست که همسایه از حال همسایه خبر داردترند و آنهای روستا به هم نزدیکآدم

هم از  مکان رااین  ؛(خاطره انگیز کالس اول دبستان از جعفر ابراهیمی یشعر: روستاییگویند خوشا به حالت ای می

پاکی حقیقت سادگی و  به نوعیلحاظ اخالقی و هم از لحاظ زیبایی شناسی در موقعیت ممتازی نسبت به شهر قرار داده و 
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چیزی که از آن این همان (، Williams, 1973; Mingay, 1989; Bunce, 1994, 2003رساند)روستایی را می زندگی

بنیان فرهنگ  یروستایی به منزله یجامعهاز طرفی (.  ,1998Frouws :56شود)یاد می« 21گراییگفتمان لذت»عنوان به

فساد و انحطاط گرایی ناشی از آن به داری و مصرفملی در برابر شهرهایی که سرمایه ملی و پاسدار آداب و رسوم سنتی

شود که گیری استدالل میدر یک نتیجه(. Harrison, 1992; Morakabati, 2011: 109شود)می کشانده نگریسته

چون بازگشت به شود که در جهان غرب با اصطالحاتی همروستا سبب ارتقای کیفیت زندگی میتماس با 

 ,Smith, 6197Berry ;و جریان مهاجرت معکوس) 23(، شهرگریزی ,2013a,b; Wilbur,  2007Halfacree)22طبیعت

2007; Milbourne, 2007; Halfacree, 2008.مبحث با  شماری در ارتباطدر حال حاضر مطالعات بی ( همراه است

نه در  مذکور کاری اولویت با این وجود ؛شودیافت می و عمل آمدههمحافل علمی و دانشگاهی کشور بکیفیت زندگی در 

عدم دسترسی  یتر با دغدغهبلکه بیش ،های دیرینسنتاز طبیعت بکر و  گیریبهرهو  24پیوند با مفهوم شاعرانه از روستا

مطالعات از روستا در ذیل  رمانتیکمبنی بر تصویری  ای، پیشینهرواز این عجین شده است.به امکانات مادی و اقتصادی 

این تر بدان پرداخته شده است. وجود ندارد و یا کم (شناسی و جغرافیای انسانیجامعه)مرتبط هایرشتهدر صورت گرفته 

های سترگ از این حیث به طور کمی و کیفی چندان فقیر نباشد. رمان رسد تاریخ ادبیمی به نظردر حالی است که 

  کارهایشان بوده است. یی شاعرانه از روستا زمینههاتصویر یهای بزرگی که ارائهی در این زمینه داریم و نویسندهزیاد

منابع طبیعی و عوامل انسانی مولد در نواحی روستایی به اشاره  در محافل علمی و دانشگاهی گفتماناین  دیگر یجنبه

در روستاها عوامل و منابع ارزشمندی اعم از عوامل انسانی و منابع بدین شرح که به عنوان ذخایر استراتژیک کشور دارد. 

به کنند. ر پیشرفت جامعه نقش مهمی ایفا میدارند که دطبیعی و اقتصادی به عنوان ذخایر استراتژیک کشور وجود 

کشور دارند و اهرم قابل اتکایی برای پشتیبانی از نظام  یبدیلی در توسعهروستاها و روستانشینان نقش بی ،تیعبار

درصد باغات و  1/78دیم و درصد سطح زیر کشت  9/84درصد سطح زیر کشت آبی،  5/89 اقتصادی ملی هستند.

اخالص داخلی، درصد تولید ن 20های روستایی است. از طرفی اقتصاد روستاییبرداریهای کشور مربوط به بهرهقلمستان

کند و به غذایی و صنایع کشور را فراهم می درصد نیازهای 80تا  75درصد کل اشتغال، 25نفتی، درصد صادرات غیر 25

درصد ارزش بخش خدمات را به خود  25تا  20ین درصد ارزش کاالهای صنعتی و ب 30یا  25مستقیم نیز طور غیر

 تأمینجهت  ،برداری از منابعدر چارچوب مکانی برای بهرهروستا را  این تفکر(. 6-5: 1383رضوانی، ) اختصاص داده است

 «25گفتمان سودمندگرایی»از آن به عنوان  ،در مطالعات به موازات چیزی است که دهد،میقرار  اهداف کالن اقتصاد ملی

با صادرات محصوالت تا  باشدای بهانهتواند میهای موجود در روستا . توجه به ظرفیت(Frouws, 1998: 56کنند)یاد می

 یتکیهعالوه بر آن،  تولیدی به بازارهای پرظرفیت جهانی دست یافت و از این طریق به نحو معقول انباشت سرمایه نمود،

های ظرفیتبرداری از بهرهدهد تا ش گرفتن این رویه به ما اجازه میپی د.را تقیل دااقتصاد تک محصولی نفت  صرف بر

گری فعال و خالقانه قرار به تبع آن در مسیر کنشزمان گردد و های جهانی همبا پیشرفتدر نواحی روستایی  یتولید

مقابله  یاقتصاد در زمینه یبسیاری معتقدند توجه به روستاها عالوه بر افزایش صادرات غیرنفتی و کمک در عرصه گیرد.

 .است مؤثربا ناهنجاری های اجتماعی 

شامل مفهوم  ،عنوان منبعان روستا بههای ذاتی از گفتمارزششود که دال مرکزی جنبه گیری میطور نتیجهاین

های اندازهای روستایی و میراثمدیریت محلی چشم دهدنشان می که شودمی "26نزدیک به ذات"روستای ایده آل 

استقالل  این بیانی از(. Johansen & Nielsen, 2012: 782توسعه روستایی است) یفرهنگی اصل اساسی برای آینده

اندازهای چشمهای ذاتی محل از قبیل واقع، ارزشه. ب(Cruickshank, 2009: 103)ای استدر سطح محلی و منطقه
                                                           
21- Hedonism Discourse 

22- Back to Land  

23- Counterurbanization 

24- Rural Idyll 
25- Utilitarianism Discourse 

26- Close to Nature 
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طبیعی و اکوسیستم، فرهنگ، آداب و رسوم، سنن، تاریخ بدون هیچ دخالت و پردازش بیرونی نیز قادر بوده در راستای 

های ذاتی و مبارزه برداری از ارزشتقاضا برای تفویض اختیار حق بهرهبدین ترتیب،  برآیند.خلق ارزش افزوده و درآمدزایی 

مرکزی جنبه مولدگرا از گفتمان  مفهوم در مقابل، وجود دارد.بهینه از منابع محلی  یهبرای بازگشت سود مبنی بر استفاد

)طبیعی و فرهنگی( بلکه با دستکاری و بازمهندسی برای  تکریم و مقبولیت استعدادهای ذاتینه با روستا به عنوان منبع 

 Halfacree, 1993; 2006; Somerville)روستاییان و تجارت محصوالت تولیدی همراه استحداکثرسازی سود برای 

et al, 2015: 2 .)های نوآورانه با  ی، فعالیسازکارآفرینی، تجاری هایی همچونبحث حول محور تولیدگرایی وضعیت

در چارچوب که  (Nilsson & Lundgren, 2015: 90)گذاردو جنگل را به نمایش میگسترش ابعاد کشاورزی، مرتع 

های دولتی)بازنمایی اجتماعی( و فضای زیسته جمعیت روستایی قابل (، حمایت27یت روستاصنعتی شدن اقتصاد)موقع

 تحلیل است.

 برای رشد ایروستا به عنوان منطقه -3-3

ای معطوف به رشد منطقهمستقیم طور غیرهبکه  شودمی دیدهتحقیقاتی در محافل علمی و دانشگاهی کشور  اخیرا 

در تضاد های نئولیبرالیستی مرکزیت دارد، با این مضمون که در ایده گفتمان رشد در اصلهای روستایی است. گاهسکونت

گفتمان  ،. به عبارتیاستو قائل به ترتیبات بازار آزاد  (Nilsson & Lundgren, 2015: 90) دولت دخالت مستقیم با

و  "سطح جهانیدر رقابت "برای  محلی در پی گسترش استقاللتی نئولیبرالیس هایآموزه با برچسبرشد اقتصادی 

-هب. باشدمیهایی برای جذب منابع بیرونی حول محور کارآفرینی نوین ردن عرصهکدسترسی به بازارهای جدید و باز

های برای شرکت های سودآورسازی فرصتیی اشاره دارد که به دنبال فراهمهاطورکلی، نئولیبرالیسم به سیاست

محور به یک استراتژی  -دولت یچرخش از قاعده. است دولتینهادهای غیربه نوعی  ( وButtel, 2003: 182خصوصی)

این مطالعات شده است.  در مطالعات روستایی یبرای توسعه« روستابودگی جدید»ظهور بازار محور نئولیبرال منجر به 

های خارج از فعالیتطور خاص ه( و بvan der Ploeg, 1993محور) -گرانداز کنششامل استفاده از چشم

(  ,2004Losch)کارکردیاقتصادی و چند سازی(، تنوع ,1990Marsden)28(، تکثر فعالیتی ,1986Gassonمزرعه)

و در عوض پیگیری « روستایی»شود و حتی فراخوانی برای جلوگیری از کاربرد مفاهیمی مانندمی

  (. ,1993Murdoch & Prattدر جریان است)« 29پساروستایی»تحقیقات

که در چارچوب نئولیبرالیسم  اند که پساتولیدگرایی نیز یکی از مفاهیمی استبر این عقیده (2008)30پاتری و لزتی

محیطی در فرایند هایی برای پایداری زیستو نگرانی از محدویتبازار تولیدگرایی  زمانیهمبا این مضمون که  ،قرار دارد

 یواسطههب– تولیدگراییگرایش به باشد. به عبارتی، تولیدگرایی میبر تقویت مفهوم پساروستایی درآمدی  یتوسعه

دی صنایع مربوطه در الگوی با حداکثرسازی تولید و گسترش تصاع رااقتصاد روستایی  -های حمایتی دولتسیاست

و به دنبال آن اختالالتی را در  (Halfacree, 2007: 128))با هدف تولید انبوه و انباشت سرمایه( همراهداریسرمایه

سازی اذ رویکرد پساتولیدگرایی و متنوعبا اتخدرواقع،  وجود آورد.هب انداز روستاییو تخریب چشم پایداری محیط زیست

های درون و بیرون از مزرعه(، تغییر رویه از تولید فشرده و انبوه نمایان و بر حفاظت از محیط زیست و اقتصادی)فعالیت

ترین ویژگی در این بازساخت اساسی. با این حال، ( Vesala& Vesala, 2010: 22)شد تأکیدت منابع پایه روستا نگهداش

را جهانی  یرقابت در عرصه باید تواناییدر آن روستاییان که  ،استمحور  -اقتصاد بازار دگرگونی در راستایهنوز هم 

 تر شدن تولیدو به تبع آن تخصصی -تصاد روستاییوجود آمده در اقهلذا، با تغییرات ساختاری ب (.Ibid, 21)داشته باشند

 ،به عبارتی(. Shucksmith & Rønningen, 2011: 275ممکن است بسیاری از ساکنین محلی شغل خود را رها کنند)
                                                           
27- Rural locality 

28- Pluriactivity 

29- Post Rural 

30- Tilzey and Potter 
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ی نظیر کشاورز های گذشتهه ارمغان آورده است، دیگر اشتغالبا قرار گرفتن در معرض رقابتی که جهانی شدن بازار آن را ب

وت کاربری اصلی زمین به ق. اگرچه (López-i-Gelats et al, 2009: 602)دهندرکن اصلی اقتصادی را تشکیل نمی

قتی روستا در گفتمان بر همین اساس، و ای در اقتصاد روستایی تجربه خواهد شد.سابقهگذشته باقی است، ولی رکورد بی

دست ای کر گردید روستا با مشکالتی عدیدهطورکه ذهمان شود.آن آشکار می های عمدهگیرد تا حدی نقصرشد قرار می

ای گونهبه؛ کندی و ادغام در بازار جهانی سلب میکند که آمادگی را از جهت گرایش به اقتصاد نئولیبرالیستو پنجه نرم می

های برداری از فرصتندارد و در بهرهنند گردشگری( را نواحی روستایی خالقیت الزم برای جذب اقتصادهای نوین)بما که

 کنند. منفعالنه عمل کرده و می -با شهر در مقایسه -روپیش

استقرار  به دنبال آن وسازی اقتصادی نئولیبرالیسم به اهمیت تنوع کلی به رسم خطوطبیشتر مطالعات داخلی 

 صرفا  روستایی یهتوسعاظهار شده است که  .(1390جوان، ر.ک: )اندوین در نواحی روستایی اشاره کردههای نکارآفرینی

 رفع ی برایروستای مناطق به پول تزریق با باشد که نم هم اجتماعی رفاه از چنین موردیهم نیست، کشاورزی توسعه

 را مردم سیجبو  گوناگون هایفعالیت از وسیعی طیف ؛روستایی توسعه بلکه شود، مرتفع اساسی انسان و اولیه نیازهای

و همکاران،  تشفقنمایند) حل را مشکالتشان و ایستاده خود پای روی به که سازدیم توانمند مردم را که شودمی شامل

های مردمی لها و پتانسیتوان ظرفیتهای روستایی میکارآفرینی یاز طریق گسترش و اشاعه بنابراین .(280: 1389

  زندگی را رقم زد. هایدی بهتر و بهبود همه جانبه کیفیتاقتصا و در نتیجه دستیابی بهموجود در هر روستا را برانگیخت 

درآمد و  رزی در ایجاد اشتغال وهای بخش کشاومحدودیت یسایه درکه محققان بر این اعتقاد هستند از طرفی 

دلیل عدم هرزان بعدم ثبات و ریسک باالی درآمد کشاو، اقلیم ناپایدار ایران و در نتیجهثیرپذیری بخش کشاورزی از أت

سازی تنوعین استراتژی جایگز ،های روستاییگاهنجات سکونت یتنها گزینه، های حمایتی کارا و مناسبد سیستموجو

 برای دشگریگربرای نمونه، (. 10: 1382براتی، است) اقتصادی و ترویج اشتغال غیرکشاورزی)درون و خارج از مزرعه(

 تنها زیرا ؛کندمی فراهم مناسبی فرصت ،روستایی افول به رو مناطق در کار و انسانی نیروی تحرک و اقتصادی احیای

 رفتن ینب از حال در سرعت به که روستایی صنایع و سنتی کشاورزی هایفعالیت کنار در تواندمی که است فعالیتی

 مندبهره نیز یدیگر درآمد منبع از خود، یهروزمر هایبر فعالیت عالوه روستاییان که شود باعث و گیرد قرار هستند،

ای اندازه)چشمطبیعیچه های رقابتی وجود مزیتبر های صورت گرفته سنجیظرفیت (.16: 1383قادری، شوند)

ی، موسیقی، دستی، غذاهای محل صنایعتاریخی،  یابنیه)و چه انسانی و...( ، کشاورزیکوهستانی، ساحلی، حیات وحش

نها از این ظرفیت تاکنون نه ت سازد کهگذارد و این نقیصه را مسلم میدر نواحی روستایی صحه می های دیرین و...(سنت

های ملی هستیم خوبی استفاده نشده، بلکه حتی شاهد تخریب و استهالک تدریجی بخش بزرگی از این گنجینههبزرگ ب

قاضاهای شهری سلب ت تأمیناز نواحی روستایی برای خالقیت الزم را  ناچاربهکمبود بودجه و اعتبار  و این در حالی است

 کرده است.

 استراتژی جایگزینعنوان روستایی به کارآفرینی ،یافتهتر کشورهای توسعهدر بیشگیری شده است که گونه نتیجهاین

شهرها، مملو چون این در حالی است که روستاهای ایران نیز هم. کشاورزی در روستاها اجرا شده استهای غیردر حوزه

ایجاد کسب و کارهای جدید ها و برداری به موقع از این فرصتو کشف نشده هستند که کشف و بهره های جدیداز فرصت

های صورت گرفته باید گفت که تالش گیری برای روستاییان به همراه آورد.تواند مزایای اقتصادی چشممی پذیرو رقابت

 خوانیهم 32گراییهای امکانو با نظریه یافتهموضوعیت  31های جبر محیطیا تبیینب صرفا برای تمرکززدایی در ایران 

تواند نمیآن هم که  شدهاکتفا یک عامل محیطی)طبیعی یا فرهنگی( به تنها در مطالعات روستایی که  شرح. بدین دارد

توصیه که ؛ ضمن این)جبر محیطی( فضایی( اعتبار بخشد-)مکانی شرایط علت و معلولی یدر ارتباط با همهما به شناخت 

های موجود بیانجامد و یا تر از امکانات و ظرفیتتواند به بهره برداری بیشتغییر در نگرش متولیان توسعه می است شده
                                                           
31- Natural-Deterministic 

32- Possibilistic Theories 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1047-fa.html


 12                                            روستاپژوهي... هایگفتمان بر کنکاشي :ايران در روستابودگي منطق نبايدهای و بايد

 

در  رابطه در این مختلف مطرح شدهمباحث مقابل،  در .گرایی()امکان امکانات کافی در اختیار جوامع محلی قرار دهد

به (. Hidle, et al, 2006: 189یابد)میای جهانی از تغییرات روستایی موجودیت تری با زمینهگسترده یدرون عرصه

خودکفا، خودبسنده ترکم رفته رفته( نیز برجسته شده است، 1999)33مارسدن یوسیلههنواحی روستایی، چنانکه ب ،عبارتی

این روند نخست  اند.تر اقتصاد جهانی را بر خود گشودهوسیع تر درهای نیروهایاند و بیشمعیشتی خاص شدهو محدود به 

و سپس افزایش  محلی برداری منابعشدن دست دولت از دخالت در بهره ی اقتصادی در بازار آزاد و کوتاههااز ادغام بخش

از طرفی،  .وجود آمده استهب -برای نمونه گردشگری -34های مصرفی روستاها و تبدیل آن به کاالی مصرفیپتانسیل

در  اشتغییرپذیری اما شناخته شده است المللیبین یعنوان گفتمانی با زمینهای بهطور گستردههتسلط نئولیبرالیسم ب

 Peck & Tickell, 2002; Dibdenذیل طیف وسیعی از ترتیبات قلمرو سرزمینی، جغرافیایی و تاریخی مشهود است)

et al, 2009:301 ظ سیاسی یکپارچگی، نئولیبرالیسم در حال حاضر از لحاظ فضایی نامتعادل، از لحا(. به عبارتی با وجود

زعم رز بهکه، های غیردولتی در تنش با حاکمیت است. ضمن اینزدایی جهت تثبیت سازمانمشروط و در جریان مقررات

های دخالتی خارج از چالشسم این ممکن است اشتباه به نظر رسد که نئولیبرالیاند که استدالل کرده (1992)35لرلو می

ین دیدگاه به موازات مفهوم ادهد. های انضباطی حاکمیت را رواج میبلکه تکنولوژی زداید،را میهای فاعلیتو یا تمامی 

افل علمی و دانشگاهی ما احساس آن در مح سفانه خألأکه مت در اقتصاد سیاسی است (1991)36مندی فوکوییحکومت

 شود.می

 منطق روستابودگي در محافل علمي و دانشگاهي زوايای پيدا و پنهانبحث:  -4

 ي()به عنوان يک هدف برای ماندگاری سکونتگاه های روستايمقايسه/جبران ارزی:هم منطق -1-4

وان روستایی به جشوند و به تدریج نیروهای کم دارد از درون تهی و خالی میسف نسبت به اینکه روستاها کمأابراز ت

روستاها است که  نظر بر این باشد.لعات روستایی در ایران بوده و میشوند، همواره از محتویات اصلی مطاجذب می شهرها

در گذشته مولد  تر روستاها. بر این اساس است که بیشبه باری برای شهرها و شهرهای بزرگ تبدیل شوند تخلیه ونباید 

لکه در برآوردن ب ،در حال حاضر نه تنها تولیدکننده نیستندند اما ابودهمحصوالت برای رونق شهرها  یو تولیدکننده

ها رغم ایجاد برخی زیرساختاخیر به یاند. در حقیقت سیاست اعمال شده در چند دههنیازهای اولیه خود نیز محتاج شده

های الشالت و چ... به دلیل هماهنگ نبودن سیاست با مشکبرق وامکاناتی چون مسیرهای روستایی، ایجاد چون هم

ونی کمبودها خود را نشان دهد و در شرایط کن یتر روستاها چهرهفقر و محرومیت در بیشتا  روستاها سبب شده است

توسعه  ییههای روستایی سبب شده است تا کمر روستاها در زیر ساتوجهی به اراضی کشاورزی و بافتچون آب و بیهم

 یسیر توسعهفقر و محرومیت باقی بمانند و نباید فراموش کنیم که م یشهری شهرها خم شود و روستاییان در دامنه

 ،اندای دادهرا در خود ج کشور ای از جمعیته، روستاها هنوز بخش عمددر حقیقت ،گذردکشور از پیشرفت روستاها می

قتصاد کشور اتر در پذیرش وظایفی جدی یکنند و آمادهتولید ایفا مینیت غذایی و ام تأمیننقشی قابل توجه در و 

 .هستند

اند. عدم تنوع اقتصادی، های ناشی از رکود اقتصادی بودهتر از شهرها در معرض آسیبمناطق روستایی همیشه بیش

های الزم و بود زیرساختهای مناسب که در بسیاری از مواقع به دلیل نضعف تفکرات کارآفرینانه و کاستی خلق موقعیت

این در حالی  ؛ای در فضای روستایی استمیدکنندهشود، از دالیل بروز چنین شرایط ناامنابع کافی اقتصادی ایجاد می

آورند یا آن را برای یک فعالیت کارآفرینی خود را به حساب نمی یاست که بسیاری از روستاییان منابع موجود در محدوده

شود، بلکه روستاها محیط به کشاورزی و دامداری محدود نمی یرا امروزه توجه به اقتصاد روستا فقط)ز دانندکافی نمی
                                                           
33- Marsden 

34- Comodification 

35- Rose and Miller 

36- Foucauldian Governmentality 
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بر آموزش و یادگیری،  تأکید. با های تولیدی و خدماتی استهای غیرکشاورزی و فعالیت شرکتمناسبی برای رشد بخش

های از سوی دیگر شهرگریزی درحال حاضر تبدیل به یکی از دغدغهتوان این خالء را پر کرد(. نوآورانه و رقابت میتولید 

چون های خستگی و کالفگی ناشی از معضالت شهری همزمزمه،شده است و هر روز در شهرهای بزرگ تبدیل شهرنشینان 

شگری تر به گردخوبی برای توجه بیش یبهانه شنویم و اینگی را میهمحیطی و روزمرهای زیستترافیک، آلودگی

های رسد استعداد بکری جهت ایجاد جذابیتهای موجود در روستاها به نظر میروستایی است. با توجه به منابع و دارایی

 .های مناسب در بستر چنین فضایی وجود داردگردشگری و ساخت فرصت

 م فرهنگی است؛ای مفهوکه مفهوم اقتصادی داشته باشد، دار روستا قبل از آن در برخی از مطالعات نیز آمده است که

ی که سادگی و یعنی جایگاه ،ت دانستیهایی نظیر پاکی، صداقت، صفا و صمیمعناوین و ویژگی با روستا را باید متناظر

به نوعی و یرانی اکه، روستاها ذخایر میراث فرهنگی و آداب و سنن ضمن اینشود. آالیشی در آن به خوبی مشاهده میبی

در  .گرددنپنهان  ی. روستا باید حفظ شود و در پس ظواهر مدرن شهرآل()روستای ایدههستندتبلور روح هویتی ملت 

یر از این باشد اندک غاگر  بماند وباقی انداز روستایی ، چشمکنیمفراهم می ییانکه تسهیالت الزم را برای روستاعین این

ر برخی از آثار روستایی د محیط در سنت تداوم به هک توجهیایم. باید گفت فرهنگی خود را محو کردهی های عقبهنشانه

 از بسیاری کهنای فکری باروشن عمومی ند. سنتاهبود دانشگاهی فکری علمی وروشن فضای در مدتهشده، جریانی کوتا

 ودهب بودگیروستای هریش در سرکوب ناخودآگاه واکنشی دچار نوعی به اند،هداشت روستایی یریشه آن مدعیان

 (.98-97: 1391رحمانی، )است

های نظمیای مجزا از مدرنیته و بیعنوان مقولهوجود آمده بههب فکریروشنروستا در جنبش  شداشاره طورکه همان

موضوع حمایت دولت از  ،در ادامه است و نه دخالت نیروهای بیرونی. تعریف در خود نیازمندکه شده؛ مکانی آن تلقی 

های برابر گیری از امکانات و فرصتبرای بهره دیگر مجبور نباشند ،نواحی روستایی مطرح شد که به موجب آن روستاییان

کشور  یهای فراوان از روند عمومی توسعهرغم قابلیتکر وجود دارد که روستاهای ما علیاین تفدر شهر زندگی کنند. 

های ن دلیل به خودی خود فاقد تواناییند و به همیاها برخوردار نشدهشهری از فرصتی ب با جامعهاند و متناسعقب مانده

 مسئلهرسانی به روستاها باید دو بنابراین ضمن خدمت، های نوین هستندبسط اقتصادی و استقرار کارآفرینیالزم جهت 

گام به گام ارتقا یابد. باید عزم خود را جزم کرد و چون شهرها را حل کنیم: نخست؛ خدمات عمومی باید به روستاها هم

خدمات عمومی را به روستاها منتقل کنیم)یعنی قصوراتی را که در طول تاریخ نسبت به روستاها روا داشته ایم جبران 

را وارد ادبیات روستایی  )به غیر از آنچه که مدنظر جنبش روستایی بود(این خود مفهوم نمادینی از روستابودگی کنیم(.

ی سازل که ضرورت مدرناستدالاین با  شود،داشت جمعیت محقق اهداف ماندگاری و نگه بایستمی که به کمک آننمود 

تالش شده است تا اختالفات موجود مابین عناصر  در این منطق متفاوتشود. کسب و کارهای روستایی احساس می

به عنوان یکی  خود راتواند داشت جمعیت روستایی میمقایسه/ جبران با هدف نگهمنطق و در این میان  فکری رفع شود

های حاکمیتی ئه شده یعنی جوامع محلی با سیاستدیگر عناصر اراکه نظر به این ،از عناصر گفتمان روستایی معرفی کند

ارزی هم در مقابل منطق تفاوت نیز در کارهای اجتماعی که منطق هم( معتقدند 2001الکالئو و موفه)د. نندار انطباق

 آفریند.ن ترتیب معنای دومی را میسازد و بدیالل وارد کرده و آن را دگرگون میدر معنای اصلی اختارزی هموجود دارد: 

ی شده و سازارزی کار ساده. در منطق همزنده پیچیدگی و تکثر معنایی دامن میکه منطق تفاوت در خود بدر حالی

که در آن صدق  است بندی شدهی مفاهیمی مفصلوسیلههروستابودگی بگردد. ی مابین عناصر پراکنده برقرار میهماهنگ

روستا.  یاحیای هویت از دست رفتههای مدرنیته هستند تا ان روال گذشته در پیوند با آموزهبه هم مفاهیمو  کندنمی

شوند و این عدم تجانس سازی میفهومم )منطق تفاوت( ای نامتناجسقولهکه نواحی روستایی در درون م بدیهی است

 & Nilsson ))منطق هم ارزی( صورت ترکیبی جلوه دهدهمند شده و روستا را بی ما جهتتواند در اندیشهمی

Lundgren, 2015: 88)از  شود.گرفته میای برای رشد در نظر ، منبع و منطقهمسئلهعنوان زمان بهطور همه: روستا ب

کند. بدین قرار را برای ساخت هویت ملی فراهم می زمینه حاکمیتی،در میان دیگر عناصر  ،منطق مقایسه/جبران طرفی
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است)یعنی ساکنین شهری(  روستاییچه که غیرشود و آنعنوان روستایی شناحته میچه که بهدر این منطق تفاوت آن که

( این هویت را در 2007)37مایکل بلآید. عمل نمیهاز شرایط درونی روستا ب یمثبت قدر مسلم توصیفشود و آشکار می

 ،. چارچوبی که به روستاهای ثانویه گره خوردهکندیخالصه م "روستاهای اولیه"در مقابل  "روستاهای ثانویه" یواژه

درت از بندی و ساخت و ارتباطات قبه طبقهروستاهای ثانویه مطالعات روستایی در غرب قابل شناسایی است.  یواسطههب

دهیم و نه چیستی واقعی آن. روستای ثانویه اگرچه ما به روستا می که است ایگر معانیفرهنگ اشاره دارد و تداعی

ای باشد. این قبیل از روستاها نتیجهخودی خود محدود نیز میه باشد ولی بع برای بازتاب برخی از مفاهیم میفضایی مرج

ات اجتماعی های تلویزیونی و تبلیغات، بازارهای کشاورزی و اشکال مختلف ارتباطهای کودکانه، نمایشداستاناز رمان، 

تا همواره در تضاد روس ،های مدرنیتهآموزه( در 1993)38مطابق با نقطه نظر مرداک و پرات باشند.ما در رقابت با آن می

مدرنیته تسخیر نشده  یوسیلهه( در یکی روستا هنوز ب1شود: شامل دو فرض می گردد. این ارتباط معموال با شهر فهم می

های ( در دیگری نیروی2 (گیردجلوی تکامل عادی را از روستا می که وار به آنر شاعرانه از روستا و نگاهی موزه)تصوی است

عنوان مکانی محروم و سنتی که ه)روستا ب شهری مدرنیته روستا را محصور و در پی نابودی خصوصیات گذشته هستند

ق ارزش جدا از هر دو پیش فرض با تغییر ساخت روستا و جایگزینی مفاهیم انتزاعی در راستای خل. باید تغییر کند(

از دو تکه کردن  متأثرورود چنین منطقی به دستگاه گفتمان روستاپژوهی تصادفی نبوده و  کنند.فرهنگ محلی عمل می

ی روستایی در ایران باشد و معنای نمادین و ایدئولوژیکی را به جامعهن به روستایی و شهری میو تقسیم آفرهنگ ملی 

در مجموع،  دهد.خود قرار می قرار یگذارد و به نوعی تمرکزگرایی را سرلوحهچه که مدرنیته را کنار نمیآندهد. می

تفاوتی را از روستابودگی مسلط جهانی مفهوم مهای مختلف در محافل علمی و دانشگاهی در ترکیب با روندهای ایده

 دارد. عرضه می

  که به واقعيت روستايي ضميمه شده( انتزاعاتي)ستابودگيوجديد در ر هژموني -2-4

حراست از ذخایر فرهنگی و طبیعی و مبنی بر  های اخیردر دهه فکریهای روشنحرکتگیری شکل گذشته از

های از جهانی شدن نیز جریاندر حال حاضر ؛ و در نتیجه واگذاری امور به خود روستاییان داشت آداب و رسوم سنتینگه

سازند مطرح میزا، مردمی و محلی را پیش روی های رشد درونهایی از ظرفیتجدید اقتصاد نئولیبرالیستی گزینهو دانش 

 & Cheshireکنند)ک گوشزد میهای علمی و بروکراتیرا به عرصه« از طریق جوامع محلی حاکمیت»و ضرورت 

Woods, 2009: 117.) مطلق جامعه و خودکفایی کامل مفهوم جدایی  یبه منزله ،ذکر این نکته مهم است که استقالل

و تعامل با  با سایر مناطق برقراری ارتباط برای شانو قدرت تصمیم گیری مردم محلی رقابتی بلکه به افزایش توان ،نسیت

های روستایی به سر گذاریی سیاستبه همین خاطر است که دوره (.Kay, 2008: 930بازارهای اقتصادی اشاره دارد)

معاوضه کند. یعنی « 41های روستاسیاست»باید جای خود را با « 40های روستاییسیاست( »2006)39آمده و به تعبیر وودز

و  برداری از صنایعبود و مدیریت کشاورزی، بهرهسیاسی  یطرفهی یکهابه بحث عطفهای گذشته که فارغ از سبک

را برای نواحی روستایی تجویز ها ی ثابتی از سیاستبندی جدید نسخهصورتکرد. حفاظت محیط زیست را پیگیری می

قتصاد دانش ا این در حالی است کهکند و قائل به تعدد تجربیات روستابودگی و گوناگونی تجربیات محلی است. نمی

در علمی های مربوط به آن هم وضعیتی هژمونیک و استیالیی)در تضاد با منافع مردم محلی( نئولیبرالیستی و کارآفرینی

رفتار هژمونیک اغلب عقیده دارد  (1971)42آنتونیو گرامشی. مند شدبه نوعی جهتو  تبه خود گرفو دانشگاهی و اداری 

خود را بر دیگران تحمیل  یهوشد تا خواستکسیاسی می یهیک پروژطی آن را در زی ؛شامل به کارگیری قدرت است
                                                           
37- Michael Bell 

38- Murdoch and Pratt 

39- Woods 

40- Rural Politics 

41- Politics of the Rural 

42- Antonio Gramsci 
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جا )در این های موجودهای شناور است که توسط گفتمانکنندهدسترس بودن داللت رفتارهای هژمونیک در یالزمه. کند

بودن عناصر حدوثی و اند. به سبب در دسترس تثبیت نشده فکری(های روشنمفهوم روستابودگی مدنظر حرکت

 ی در حال توسعهسیاس ییک پروژه بندی آن عناصر در، هدف رفتارهای هژمونیک مفصل)منطق مقایسه/ جبران(مشروط

روستایی  یهبرخورد با جامع یچند دیدگاه متناقض در مورد شیوهاز ابتدا هم . ها استو در نتیجه معنا بخشیدن به آن

اند، چرا که هویت روستاییان مشده و تبلور روح ملت خواندهگ یروستایی ایران را گذشتهی معهجااز یک سو، . وجود داشت

حفظ و بقای جمعیت روستایی از اهمیت فراوانی در و بدین ترتیب  به مفهوم واقعی به هویت کهن ایرانی نزدیک است

از بخش کشاورزی و  اقتصادی وریو بهره انبوه از سوی دیگر به دنبال تولیدفرهنگ برخوردار است.  یخودیابی دوباره

 تأمین افزایش رفاه و و امنیت غذایی، رشد اقتصادینظیر سازی اهداف باالدستی ملی برآوردهسایر منابع روستایی جهت 

د با تواننتوان دید که این اهداف بلندپروازانه به راحتی میبه آسانی می. )الحاق روستا به اقتصاد ملی(بودند اجتماعی

 زندگی معیشتیتر با ازدیاد بیش وری اقتصادی سایر منابع محلیبهرهیکدیگر ناسازگار باشند. افزایش بازدهی کشاورزی و 

که با پیشرفت صنعتی و علمی  قابل تطبیق نبود، مگراین عنوان بنیان فرهنگی کشور()به واحدهای کوچک دهقانی و

 ,Woodsاست) مدرنیتهبسیاری از فرایندهای بازساخت روستایی در پیوند با مفهوم  (.90 :1385 ،احسانی)شدحمایت می

چنین تفکری در حال توان در مطالعات روستایی محافل علمی و دانشگاهی کشور مشاهده نمود. را میو این (300 :2004

افزایش توان از طریق و های دولتی)و حذف مردم محلی( گذاریبا سیاستحاضر تمرکز بر حفظ و نگهداری روستاها 

 دارد.ای رشد منطقهرقابتی و 
 

 گيرینتيجه -5

موجود در محافل علمی و دانشگاهی روستابودگی از طریق رویکردهای متفاوت حاضر به این رسیدیم که  یدر مقاله

مفهوم مشخصی از عناصر روستابودگی شکل در این میان، یابد. ساخت می های روستاییکسب و کار و مکان نسبت به

ری عدالت اجتماعی( جایگزین منطق مقایسه/جبران)برقرا: که در باال ذکر آن رفتگرفته و به عناصر جنبش روستایی، 

های جریانپذیری فضاهای روستایی از تأثیرتوجه به با  شود.عنوان دال مرکزی جنبش روستایی میمحلی به ی جامعه

نسبت  جوامع محلیحاکمیت از طریق به رفت که های درونی انتظار میظرفیت رویکردهای مربوط به اتکاترویج جهانی و 

در درون مداخالت دولتی قرار گرفت و تابع معنای نمادینی محلی  یجامعهولی  تری ورزیده شودبه گذشته اهتمام بیش

روستابودگی را معنای متفاوتی از  رکزی مقایسه/جبرانواقع از طریق این مداخله هژمونیک و دال مهب از روستابودگی شد.

و استقالل و در جایی که باید به سمت تفویض اختیار به مردم  های جنبش روستایی تثبیت نموددر مقایسه با تالش

برخی از محققان  یوسیلههچیزی که ب)تمرکزگرایی و حذف مردم محلی ترویج پیدا کردشد، عمال  حرکت می محلی

ها به جدید و عطف آن یهای روستاییان در درون چارچوببندی خواستهمفصل. (شود تا مزمتی تصدیق میروستای

از مفهوم « 43دهی اجماعسازمان»با کند. ها ایجاد میهای برحق آنهایی را برای درخواستمحدودیتهای ملی گفتمان

 هرچندتوان به منافع پیشین روستاییان نائل شد، ( نمی1971گرامشی) روستابودگی در سطح ملی و نه محلی به زعم

این در حالی است که صحبت از اجماع فرهنگی و اجتماعی  .شودهای جدید ایدئولوژی تواند بخشی ازمیچنین منافعی 

یعنی  های چندگانه و پراکنده و اهداف ناهمگونخواسته از طریقاز روستابودگی و رسیدن به یک هویت مشترک ملی 

گیرد و به عبارتی عناصر متناقض در یک هدف کلی)برقراری ای برای رشد صورت می، منبع و منطقهمسئلهعنوان بهروستا 

شوند: چیزی که ریشه در مفاهیم رسند و یکپارچه میمحلی و نوسازی روستا( به وحدت میعدالت از طریق تغییر شرایط 

های جهانی شدن و اقتصاد نئولیبرالیستی)کارآفرینی و لب آموزههی در جهان دارد و در قارایج در محافل علمی و دانشگا

 از این رو ،شودژمونی به کمک تثبیت معنا حاصل میه هرحالهبشود. کردن حومه( پژوهش می گردشگری و کاالیی

 .نجیدتوان سی معنا در بافتی مشخص و محدود میشان برای تثبیت نسبتوانایی یواسطههای سیاسی را بهموفقیت طرح
                                                           
43- Collective Will 
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با ظهور فرهنگ تواند در پیوند با روند نوسازی در غرب قابل تحلیل و بررسی باشد. تکامل مفهوم روستابودگی می

ها روبه زوال گذاشت. هویت اصلی تغییر نمود و عرصه برای کشورهای غربی اساس اقتصادی حومهصنعتی و شهری در 

 یوظیفه(. Marsden ,1995: 289نواحی روستایی زنند)گران غیرمولدگرای باز شد تا برچسب خود را به کنش

جای خود را به سایر تر شد و تر و کمآوری( نواحی روستایی کمننده مواد غذایی و به اصطالح نانک تأمینتولیدی)

 :Duenckmann, 2010های محلی و ارگانیک وگذران اوقات فراغت داد)اقتصادی همانند گردشگری، غذاهای هاینقش

 یواسطههطبقات بورژوازی ثروتمندی که ب برای نمونه، در انگلستان،و بدین ترتیب روستابودگی جدیدی پدیدار شد.  (285

هیاهوی غیرشهری را برای فرار از  اندازهایچشمکیفیتی از  ،بودند صنعتی شدن و شهرگرایی ناشی از آن شکل گرفته

چه که ، آن(Bunce, 1994) وجود آورندهروستا را ب از و ساخت متفاوتی زندگی مدرن برای خود تعریف کردند

از پاکی  )استعاره روستابودگی نقش آینهدر بلژیک،  .کندیاد می« 45استراحتگاهی حومه»عنوان از آن به 44(1994)بانس

بندی داشت. روستابودگی دسته 1930و  1920های اعی در برابر دولت سکوالر در دهههای اجتمو منزه بودن( را از تنش

(. در Mormont, 1990) مجزایی به خود گرفته بود و بازنمایی از اخالق اجتماعی و الگوی جایگزینی برای جامعه بود

در روستاها ترویج بینی سبک زندگی شهری را گرای شهری جهاندانشگاهیان چپاخیرا نخبگان غیرکشاورز و دانمارک، 

(. در ایران Svendsen, 2004) را تجربه کنید حومهوبی داشته باشید زندگی خ خواهیدمی دادند، با این عقیده که اگر

، در درون بخشی از ساخت هویت ملی وارد شد که در آن مردم از طریق آن چیزی که درواقع نبودندهم روستابودگی 

و اما هنوز هم اعتقاد بر این است که روستا موتور اقتصادی کشور بوده کنون ادامه دارد. شدند و این روند تاتعریف می

امنیت غذایی دارد و به نوعی برخالف کشورهای  تأمینتر نقش اساسی در تولید ناخالص ملی و صادارات و از همه مهم

جغرافیدان  46کانس بوبهباید گفت  های دولتی در آن نفوذ دارد.و سیاست تولیدگرایی آن باقی مانده است یغربی وظیفه

در تبیین و در بری را داری بهرهسرمایه ی، بر اساس مطالعاتی که در ایران انجام داده، نظریه1960 یآلمانی در دهه

 زدهگریزی روند ساخت روستابودگی در دوران پیشامدرن بر که در آن مطرح کرده  شهر و شهرنشینی یتوجیه توسعه

شهر و روستا دانسته و انباشت  یسویهاقتصادی و فضایی شهر را ناشی از روابط نابرابر و یکپویایی و تحرک او  است.

 اربابان) کندناشی از آن معرفی می یا و یا بهرهسرمایه در شهرها را حاصل تجاری شدن مازاد تولیدات روستایی در شهره

و وابستگی شهر به اقتصاد نواحی پیرامونی خود صحه  و در این میان بر نقش تولیدگرایی روستا (و بهره مالکانه شهرنشین

های که تعدیل شدسرانجام ناگزیر  47افرادی نظیر اکارت اهلرسها و نقدهای پافشاریبا  اگرچه در ادامه گذاشته است.

ای منتسب به با نظریه (1373)های اخیر دکتر محمدتقی رهنماییکه در سال. تا اینخود اعمال نماید یزیادی در نظریه

مندی از منابع درآمدهای نفتی و تمرکز ثروت حکومت و دولت جدید با بهرهبر این عقیده است که « دولت و شهرنشینی»

و قدرت در نهادهای قانونی خود، به تدریج از وظایف کارگزاری فراتر رفته و به دولت حاکم و کارفرما تبدیل شد. این 

یی و جریان ثروت و سرمایه از روستاها به شهرها چندان نیازی نداشت، بلکه با تسلط دولت دیگر به مازاد تولیدات روستا

بر منابع ثروتی کشور، جریان ثروت و سرمایه را در شهرها به حرکت درآورد و با تجاری کردن سرمایه و تحکیم موقعیت 

این  .های خویش در شهرها کشاندسوی پایگاهکارفرمایی خویش در شهرها، عمال  مردم نیازمند به کسب درآمد را به 

در گفتمان مفهوم جایگزینی از روستابودگی ارائه گردید. وجود آمد، هتوجه به گفتمان جایگزینی که ببا درحالی است که 

های های موجود مابین ارزشبوط به به کلی انکار نمود و شکافجایگزین انحالل روستابودگی گذشته و مناسبات تولید مر

روستابودگی نمادین دولت تایی را یک امتیاز دانست تا تهدید: زیرا اقتصاد ایران پایه در روستاها دارد. شهری و روس

خود گرفته و ابتکارات ههای جهانی و نئولیبرالیستی نیروی مضاعفی بپذیری فضاهای روستایی از جریانتأثیررغم علی

انتزاعاتی منتج از  یواسطههب صرفا براین، روستابودگی در ایران بنا کارآفرینانه اقتصاد جدید را هم از آن خود کرده است.
                                                           
44- Bunce 

45- Armchair Countryside 

46- Hans Bobek 

47- Eckart Ehlers 
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مازاد تولیدات چنان که همیابد و باتوجه به اینساخت نمی گرایی همراه با یک تصویر شاعرانهفرهنگ صنعتی شدن و شهر

مادی و طبیعی هم دارد. یابد جنبه خصوص شهرها انتقال میهبه سمت اقتصادملی و ب روستایی و جریان ثروت و سرمایه

صورت نمادین توسط دولت و محافل علمی به آن ضمیمه شده( هدر مجموع، روستابودگی دارای هم ذهنی)چیزی که ب

( که در درون شودکشی میبهره و به نفع اقتصاد ملی است و هم مادی)چیزی که به رسم قدیم تولید در آن جاری است

یراث طبیعی و فرهنگی مربوط )عدم در نظر گرفتن مردم محلی و مهای مدرنیتهموزهی جایگزین قرار گرفته و با آگفتمان

بدنه اکثریت روستاشناسی ایران  ،شویممتوجه میتبارشناسی چنین گفتمانی  باشود. شناسایی و تحلیل می ها(به آن

رار یان را تجربه نمایند، با استقکه فضای زیسته روستایآنبیو بوده  روستایی نوس با زندگیأکه نام اندشهری و شهرزده 

های های محلی نسبت به جریاناند و از واکنشعمل آوردههای به نام روستا شناخت ذهنی بدر شهر از امری دور و بیگانه

در سرکوب ریشه  ناخودآگاه واکنشی دچار اگر ریشه روستایی هم داشته باشند به نوعی بیرونی آگاهی کافی ندارند.

ز این رو، جامعه روستایی جوالنگاه آزمون و خطاهای متوالی در عرصه علمی به وسیله اساتید، اند. اشدهروستایی خود 

 درمجموع شود.و مردم می ترین توجه به فرهنگ محلیدانشجویان و کارشناسان امر شده است چیزی که در آن همواره کم

 تأکیدست از الگوهای نوظهوری که در حال حاضر مورد الگوهای فعلی ممکن ا یوسیلههبینی آینده روستایی ببا پیش

در نظر گرفته های مخرب رفتارهای محلی در سطح خرد گاهی در دنیاست غفلت شود و ظرفیتمحافل علمی و دانش

 و هاطرح آخرین فریب حال عین در اما ،کننداز سازوکارهای انگیزشی دولتی استفاده میروستاییان یعنی شود: نمی

 خورند.نمیهم را  مدارانسیاست و هاوکراتتکن هایبرنامه ترینتازه

  منابع -6

 یصلنامهفاول،  یروستایی و گسترش کشاورزی در ایران پس از انقالب: دو دهه یجامعه(. 1385) احسانی،کاوه .1

  .77-102 صص ،46 ی، شماره14گفتگو، سال 

  .نی نشر :انتهر روستایی ایران، یکید بر جامعهأتوسعه روستایی با ت .(1383) غفاری، غالمرضا، ازکیا، مصطفی .2

  .انتشارات دانشگاه پیام نورتهران:  ،ریزی روستاییهای برنامهروش اصول و. (1379، حسین )آسایش .3

، سال جهاد یبر مهاجرت روستایی، مجله تأکید کیدت حرکات داخلی جمعیت ایران، با .(1377آسایش، حسین ) .4

  .47-52صص  ،220-221 ینوزدهم، شماره

 سال ،شمش بیست و یهشمار ،جغرافیایی هایشپژوه یفصلنامه روستایی، مطالعات طرح (.1369) منصور ،فربدری .5

 .71-84صص ، 2

 ینگرهکنخستین  ،روستایی یههای توسعهای غیرکشاورزی در برنامه(. اهمیت فعالیت1382، علی اکبر )براتی .6

 .تهران ،اندازهاها و چشمروستایی، چالش یتوسعه

  .ت سمتانتشاراتهران: های توسعه روستایی، نظریه .(1386) ابراهیمی، محمدامیر و پاپلی یزدی، محمدحسین .7

وسعه کالبدی های تراهبردها و سیاست .(1390) الدین افتخاری، عبدالرضا، بدری، سید علیپورطاهری، مهدی، رکن .8

 ن.بر تجربیات جهانی و ایران، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهرا تأکیدهای روستایی: با گاهسکونت

  .انتشارات سمتتهران: روستایی، ی ریزی توسعهای بر برنامهمقدمه .(1387) محمود پور،جمعه .9

 . انتشارات جهاد دانشگاهیمشهد: ن، جغرافیای جمعیت ایرا .(1380) جوان، جعفر .10

 :دیموری هروستایی )مطالع اقتصاد سازی متنوع در هاچاهک نقش. (1390) حیدری مکرر، حمیدجوان، جعفر،  .11

 یماره، ش43 یهای جغرافیای انسانی، دورهپژوهش یبلوچستان(، فصلنامه و سیستان استان در زهک شهرستان

 .49-66، صص 76

 .تبریز جهاد دانشگاهی: تبریز تحقیقی پیرامون حاشیه نشینان تبریز،. (1361) زاده دلیر، کریمحسن .12

نجاه و پی هشمار ،جغرافیایی تحقیقاتی فصلنامه آن، واقعی مفهوم در روستا(. 1378) حسن سید ،ابری حسینی .13

 .  50-62صص  ،14 سال ،دوم
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  نشر دانشگاهی. :تهرانجامعه شناسی ده در ایران،  .(1372) خسروی، خسرو .14

 یصلنامهفآن،  پیامدهای وجهی وتبی روستا: علل شناسیهجامع در روستایی دین جایگاه. (1390) رحمانی، جبار .15

 .85-105 ص، ص3 یاول، شمارهی مطالعات و تحقیقات روستایی، دوره

  .قومس انتشارات: تهرانروستایی در ایران،  یریزی توسعهای بر برنامهمقدمه (.1383) رضوانی، محمدرضا .16

شهرنشینی  شهر و یتوسعه یو شهرنشینی در ایران )مبانی و اصول کلی نظریهدولت (. 1388) رهنمایی، محمدتقی .17

 .143-165، صص 1ای، سال ریزی منطقهی جغرافیا و برنامه، فصلنامهدر ایران(

  .انتشارات سمت: تهرانمبانی جغرافیای روستایی،  .(1377) سعیدی، عباس .18

  .تهران ،ت عمران روستاییمعاون سطح بندی روستاهای کشور،(. 1387) سعیدی، عباس .19

آن بر واگرایی و  یرثأاجتماعی و ت -اقتصادی  یهای توسعهبرنامه (.1388)حمیرا  حافظ امینی،، اله، سیفالهیسیف .20

 .67-98 صص ،2 یهشمار ،3 سالعلوم اجتماعی، ی نامهپژوهش یهای قومی در ایران، فصلنامههمگرایی گروه

 ملی همایش مقاالت مجموعه (.1389) رمضان غالمی،، عباس آبادی، علی نامدار، حسن درویش، ،ابوطالب شفقت، .21

 .کشاورزی، بجنورد بخش بر تأکید با پایدار روستایی یهتوسع

قات تحقی یسسهؤقیمت و سیاست مسکن تبریز، مهای ارزان نشینان شهری، خانهحاشیه.(1355شکویی، حسین) .22

 علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

  .انتشارات و چاپ یسسهؤم :مشهد ،جغرافیایی های مکتب و کاربردی جغرافیای(. 1364) حسین شکویی، .23

 یمعرض تخلیه در روستاهای اقتصادی کارکرد تداومل تحلی .(1392) الدین افتخاری، عبدالرضارکن ،فیروزنیا، قدیر .24

، 41 یاره، شم13فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، سال  یقزوین، فصلنامه شهرستان جمعیتی

 .37-56صص 

 هاییاریده و هاشهرداری سازمان، روستایی گردشگری پایداری هتوسع ریزیبرنامه اصول(. 1383د)زاه قادری، .25

 .لوا چاپ ،کشور

  .نویدانتشارات : شیرازنظریات مهاجرت، . (1368) زاده، عبدالعلیلهسایی .26

  .دجهاد دانشگاهی مشه: مشهد ،بر ایران تأکیدریزی روستایی با برنامه(. 1382) مطیعی لنگرودی حسن .27

  .انتشارات کیهان: تهرانجامعه شناسی روستایی،  .(1366منصور ) وثوقی، .28
29. Adger, W. N., Benjaminsen, T. A., Brown, K., & Svarstad, H. (2001). Advancing a political 

ecology of global environmental discourses. Development and change, Volume 32(4), pp 
681-715. 

30. Bell, M. M. (2007). The two-ness of rural life and the ends of rural scholarship. Journal of 
rural studies, Volume 23(4), pp 402-415. 

31. Berry, B. J. L. (1976). Urbanization and counter-urbanization (Volume 11). SAGE 
Publications, Incorporated. 

32. Bobek, H. (1974). Zum Konzept des Rentenkapitalismus. Tijdschrift voor economische en 
sociale geografie, Volume 65(2), pp 73-78. 

33. Bunce, M. (2003). Reproducing rural idylls. Country visions, pp 14-30. 
34. Bunce, M. F., & Bunce, M. (1994). The countryside ideal: Anglo-American images of 

landscape. Psychology Press. 
35. Buttel, F. H. (2003). Continuities and disjunctures in the transformation of the US agro-food 

system. Challenges for rural America in the twenty-first century, pp 177-189. 
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37. Cruickshank, J. A. (2009). A play for rurality–Modernization versus local autonomy. Journal 
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