
  

  

  

  
  

  اي در مطالعة جوامع روستاييرشتهبررسي جايگاه و نقش مطالعات بين
  با تأكيد بر ايران

 ** موسي عنبري،*مهدي طالب
  چكيده 

پردازند، اما پيرامون تعامل هاي علمي مختلف به مطالعة جامعة روستايي ميهاست که رشتهسال
تازگي موضوعي که به. گرفته استاعتنايي صورت نو قلمرو فعاليت آنها، پرسش و چالش قابل

شناسي، کشاورزي و منابع طبيعي را به چالش ويژه جغرافيا، تاريخ، جامعهها بهنسبت اين رشته
مقالة حاضر به بررسي تطبيقي قلمرو . اي استرشته خوانده است، بحث مطالعات بينفرا

. پردازدات روستايي ميهاي مختلف در مطالعهاي رشتههاي تعامل و وابستگيفعاليت، گونه
اي قبل از هر چيز انتقاد به رشتهاستدالل اصلي مقاله اين است که طرح مطالعات بين

هدف اين نوع مطالعات از بين بردن . هاستهاي موضوعي ميان رشتهکشيانحصارطلبي و خط
ن هاي ترکيبي مياهاي مستقل نيست بلکه يافتن شاخصاستقالل روشي و تضعيف ماهيت رشته

 اي مورد توافق رشتهدر اين مقاله، شاخص ترکيبي و بين. هاي چندگانه و مرتبط استرشته
اين شاخص نه در حوزة روش و قلمرو بلکه در شمول . تلقي شده است» توسعة روستايي«

توسعة روستايي علوم مختلف را در . هاي يادشده قابل تحليل و بررسي استهدف رشته
-واسطة اهداف مشترک، بر نحوة نگرش و روشآورد که بهمياي مشخص گرد هم منظومه

 .گذار خواهد بودشناسي آنها تأثير

-مطالعات بين/ توسعة روستايي/ شناسي روستاييجامعه/ مطالعات روستايي: هاکليدواژه

 .مکتب آنال/ ايرشته
 * * * 
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 استاد دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران *

  وم اجتماعي دانشگاه تهراناستاديار دانشکدة عل **

  مقدمه
هاي جغرافيا، جامعه شناسي، مردم شناسي، اقتصاد، تاريخ، در حال حاضر، رشته

شناسي و هاي نوظهور ديگر مانند بومکشاورزي، مديريت، منابع طبيعي و برخي رشته

واسطه اند؛ و بهمحيط زيست در مطالعه زندگي و تغييرات جامعه روستايي سهيم

هاي مطالعه ، موضوع و قلمرو و حتي روش)۱(ايرشته پيشرفت مطالعات بينپيدايش و

ها مورد تجديدنظر واقع شده و گاه به منظور کارآمدي در گونه رشتهروستاها در اين

تنهايي تا حد ادعاي انجام تبيين تحوالت روزافزون جوامع روستايي، هر يک به

ته جغرافيا، با توجه به گستردگي شاخه رش. اندرفتهمطالعات چندجانبه روستايي پيش

هايي مانند جغرافياي فرهنگي، جغرافياي سياسي، جغرافياي انساني و ايجاد زيرشاخه

هاي ديگر نيز وارد  قلمرو مفروض رشتهجغرافياي روستايي، و جغرافياي اقتصادي، به

وام و شناسي تنها به آداب و رسوم، فرهنگ اقاز سوي ديگر، اينک مردم. شده است

شناسي هاي مردمشود و با ايجاد زيرشاخهجوامع عشايري و کوچک محدود نمي

شناسي شناسي توسعه، و مردمشناسي اقتصادي، مردممشناسي زراعي، مردروستايي، مردم

 است، و جالب آنکه با طرح موضوعات فرهنگي، به حوزه مسائل روستايي راه يافته

ي، و مطالعات سياسي و مدني نيز وارد شده و اينک شناختي، حتي در مسائل شهرانسان

 .استدر اين زمينه، جايگاه و منزلتي ويژه يافته 

شناسي روستايي، هاي جامعههاي گوناگون به زيرشاخهشناسي نيز با استداللجامعه

شناسي مسائل روستايي شناسي کشاورزي، جامعهشناسي توسعه روستايي، جامعهجامعه

هاي مهندسي کشاورزي، فناوري رشته کشاورزي در حوزه. استگسترش يافته 

در  . هايي چشمگير رسيده استکشاورزي، توسعه روستايي، و ترويج به پيشرفت

هاي هاي اقتصاد و مديريت نيز با تأکيد بر موضوع اقتصاد، تشکيالت و سازمانرشته



 ۳۷ اي در مطالعة جوامع روستايي رشته بررسي جايگاه و نقش مطالعات بين
 

شناسي، و هاي جغرافيا، تاريخ، جامعهدر حوزة مسائل روستايي کشور، رشته

در . گفته از مطالعات و ادبيات نظري برخوردارندهاي پيشکشاورزي بيش از ديگر رشته

هاي ديگر به اشکال هاي اخير، هرازگاه جغرافيا و کشاورزي مستقل از رشتهسال

اند، اما ديگر  بخشيدهلف به بازسازي و تداوم حضور خود در جامعه روستايي قوتمخت

هاي غربي بر آنها، وچراي نظريهچونواسطه حاکميت بيشناسي بهها مانند جامعهرشته

شناسي کمي حاکميت  روش. اندرو بودههايي روبهدر اين راه با ترديدها و سرخوردگي

نيز در اين ميان مؤثر ) توجه به تاريخو کم(شناسي ايستا هاي جامعهگسترش گرايشو 

هاي مطالعات روستايي در ايران ، چندان مناقشه علمي هرچند، تاکنون در حوزه. اندبوده

توان به مسائل و اختالفاتي رسيد که  اما، با غور در ادبيات موجود، ميوجود نداشته

 در واقع، دليل عدم مناقشه نه در ماهيت طرح آنها در حوصله منابع موجود نبوده است؛

هاي محققان و ها و گاه تقليدگريو واقعيت اين حوزه علمي بلکه در رودربايستي

 تر از همه نيز در جدايي، پراکندگي، و عدم همبستگي ميان مطالعات مختلف بوده مهم

ة نوين گرايانخواهي حاکم بر علوم اثباتگرايي و، در عين حال، برتريتخصص. است

 .استهايي دامن زده هم  به چنين شکاف

هاي  توانيم از فاصلهچگونه مي: آيد کههايي از اين دست پيش ميحال پرسش

اي براي اين مقصود رشتهها بکاهيم؟ آيا طرح مطالعات بينگونه رشتهآميز ميان اينمسئله

يا مطالعات توان از آن سود جست؟ آکند؟ در صورت کفايت، چگونه ميکفايت مي

اي خود مشکالت ديگري را در اين زمينه موجب نخواهد شد؟ اينها از جمله رشتهبين

هايي آغازين شود تا براي آنها پاسخهايي است که در مقاله حاضر، تالش ميپرسش

هاي مختلف در مطالعات روستايي، در اين مقاله، ضمن بررسي ارتباط رشته. فراهم شود

سازي، تحليل و بازسازي ها در مفهومهاي اين رشتهمحدوديتها و سپس به پيشرفت
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  مباني نظري
 

 هاي متقدم ديدگاه-الف 
هاي پيدايش مطالعات روستايي در سطح جهان و حتي ايران تا حد زيادي مرهون تالش

به . ويژه جغرافيا و تاحدي نيز تاريخ در نيمه اول قرن بيستم استها  بهبرخي رشته

دانان، و با گسترش انديشه پيشرفت، در ديگر هاي مورخان و جغرافيموازات تالش

هاي روستايي آغاز شده  و علوم کشاورزي نيز مطالعه در حوزههاي علوم اجتماعيرشته

 .است

-هايي کالسيک و متقدم در مطالعات اجتماعات روستايي بهتاريخ و جغرافيا رشته
هاي زماني و هاي نظري، از وضعيتگيريآيند؛ که از همان آغاز، بدون جهتشمار مي

اندازهاي ه، بدون اتکا به چشمکردند؛ ودر هر دو رشتهايي ارائه ميمکاني گزارش

مورد » شناختياقليم و متغيرهاي بوم« و در ديگري» اخبار و رويدادها«نظري، در يکي

 )۲(»مسالک و ممالک« در آغاز، عمده منابع در دسترس در قالب. گرفتبررسي قرار مي

 شناسي و جغرافياي روستايي نيز در بيان تاريخچهبيشتر محققان جامعه. استبوده 

با همکاري [؛ طالب ۴۸: ۱۳۷۶ازکيا، (مطالعات روستايي بر اين نکته  تأکيد دارند 

؛ ۱-۱۴: ۱۳۷۱؛ صفي نژاد، ۶۵-۱۵۴: ۱۳۷۳؛ زاهدي مازندراني، ۱۷-۳۸: ۱۳۸۴، ]عنبري

هاي جديد علوم رسيم، با گسترش رشتههاي جديدتر که ميبه دوره). ۷: ۱۳۷۷سعيدي، 

هاي هايي در حوزهشناسي و اقتصاد، نظريهاسي، انسانشناجتماعي و سياسي مانند جامعه

در واقع، . شوندجغرافيا و تاريخ و نيز پيوند آنها با مباحث اجتماعي پديدار مي

هاي عمده فکري گيري مکتبتوان در شکلها و ارتباطات اين چند رشته را ميوابستگي

ن نحله فکري حاصل از ترياولين و روشن. جغرافياي انساني و اجتماعي مشاهده کرد
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فرناندو  برودل بحث تغييرات اجتماعي اجتماعات روستايي و نيز چگونگي تکوين 

 را  به موضوع ) ايطور خاص، مناطق و نواحي مديترانهبه(داري  هاي سرمايهنظام

او در کارهاي خود از انواع تغييرات اجتماعي در طول . دهدپيوند مي» انطبيعت زم«

تاريخ «، و»گراييتاريخ واقع«، »تاريخ ساختاري«، »جغرافياي تاريخي«زمان با عناوين 

برد؛ و معتقد است زمان در هر يک از اين انواع تغيير، متفاوت از نام مي» محسوس

نيز که بر روستاشناسان بعد از ) ۱۳۶۳(لوخ مارک ب). ۱۳۷۲برودل، ( ) ۸(ديگري است

خود در فرانسه تأثيراتي مهم گذاشته است، تحوالت اجتماعات را در بستر تاريخ قابل 

هاي تاريخ، جغرافيا، و انداز فئوداليسم، با اتخاذ ديدگاهاو در طرح چشم. داندمطالعه مي

کيت، قانون، ارتباطات، هاي ارضي، حقوق مالها و ساختشناسي به بررسي رژيم جامعه

ايمانوئل ري الدوري نيز با پيروي از برودل در مطالعه . پردازدتجارت، و مذهب مي

او در مطالعه خود .  پرداخته است)۹(»تاريخ محيط«اي، به بررسيتغييرات نواحي مديترانه

در باره دهقانان لنگداک، چرخه تغييرات اجتماعي را به چرخه بزرگ ارضي تقليل داده 

 اي قوي حضور  دارند گونهاست که در آن، متغيرهاي محيطي، اقتصادي و اجتماعي به

 ).Roy Ladurie، به نقل از  ۱۸۹: ۱۳۸۱برک، (
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او به .  استهانري ِلِفِبِور بيش از ديگران بر مفهوم اجتماعات روستايي تأکيد کرده

شناسي،  جامعههاي متقابل ميان تاريخ،تر از ضرورت وجود رابطهاي صريحگونه

کند و معتقد است که مطالعه اجتماعات روستايي جغرافيا، اقتصاد، وکشاورزي بحث مي

ها، هاي زراعي، باغات، جنگلمحصول تعادل بين اجزاي مختلف شامل وسعت زمين

اين تعادل ناشي از وجدان و . هاي انساني، و توليدات معيشتي بوده استمراتع، گروه

 احتياط، ابتکار، صداقت، ممارست در کار، و دانش دهقاني به آگاهي جمعي و در اثر

امروزه به دليل تغييرات سريع زندگي اجتماعي روستايي، در نظم . وجود آمده است

لفبور  مدعي است اين شکاف در نظم ميان . ميان اين امور شکافي پديد  آمده است

: گويدايي بينجامد؛ او ميامور زندگي روستايي، نبايد به شکاف در ميان مطالعات روست

دانان، و متخصصان امور کشاورزي، همگي نگاران، اقتصاددانان، تاريخمطالعات جغرافي«

هاي روستايي است اما در نهايت، مطالعه رابطه و نسبت ميان مطالعه کامل در حوزه

 »شناسي روستايي استکننده اجتماعات روستايي، وظيفه جامعههاي بررسي رشته

)Lefebever,1970:48.( 

هاي متقدم ياد شده، هايي وجود دارند که بر پايه ديدگاهدر ايران نيز آثار و کتاب

در مطالعات راجع به اجتماعات . اندايران را روايت کرده) روستايي(تحوالت جامعه

هاي ديگر، ادبيات موجود را روستايي ايران، رويکردهاي مارکسيستي بيش از گرايش

هايي که تاريخ، جغرافيا، و ساختارهاي از جمله نوشته. ر داده استتحت تأثير قرا

اجتماعي در نواحي روستايي ايران را محققانه به تصوير کشيده است، آثار خانم لمبتون 

خوبي به» مالک و زارع در ايران«است که از ميان آنها، کتاب ) ۱۳۶۳، ۱۳۵۹، ۱۳۴۵(

در . دهدعي و روستايي ايران نشان ميهمپوشي موضوعات مختلف را در زندگي  اجتما

هاي احمد اشرف و همايون کاتوزيان داراي چنين ميان محققان ايراني نيز نوشته

 .خصلتي است
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 ايرشتهمطالعات بين: هاي اخير ديدگاه-ب
آفرين در مطالعات روستايي با تضادي آشکار هاي  نقشامروزه علوم اجتماعي و رشته

هاي اجتماعي را موضوع ويي، هر يک بخشي از واقعيت يا پديدهاز س. اندرو شدهروبه

هاي آنها در زمينة فقدان نگرشي کالن اند؛ و از سوي ديگر، تحليلمطالعه خود قرار داده

براي اين . گيرندنگر با يکديگر سر سازش ندارند و مورد انتقاد قرار ميو جامع

حال پرسش اينجاست که .  شده استگشا تلقياي، راهرشتهوضعيت، طرح مطالعات بين

ها را دنبال زدايي از رشتهکنند؛ آيا قلمرواي چه اهدافي را دنبال ميرشتهمطالعات بين

 اند؟هاي مستقلکنند يا در پي پيوند دادن رشتهمي

نگاهي دقيق در ادبيات نظري موضوع نشان مي دهد که محققان مسائل روستايي، هر 

دانند اما بر هدف دوم، يعني اي ميرشتهليه تحقيقات بيندو هدف را جزو مقاصد او

در اين خصوص بر ) ۸۲: ۱۹۸۱(رابرت  فرايس. کنندها، تأکيد بيشتري  ميپيوند رشته

کند؛ و در جستجوي اين پيوند پيرامون هاي مختلف تأکيد ميپيوند و اتصال ميان رشته

 لفبور . هاي مستقل استشتههاي رهاي پژوهشي مشترک و ترکيب منطقي يافتهزمينه

کننده اجتماعات روستايي با محوريت هاي بررسينيز هماهنگي و انسجام رشته) ۱۹۷۰(

 ايسنارد، دانيل فوشه و نلسون. خواندگشا ميشناسي و تاريخ را در اين زمينه راهجامعه

هاي اي بودن مطالعات روستايي را همکاري و همبستگي رشتهرشتهمراد از بين) ۱۳۷۷(

 .دانندويژه در امور پژوهشي ميمستقل به

نظران، واقعيت اين است که با طرح موضوع هماهنگي و رغم نظرات صاحبعلي

آيا با پيوند دادن : بايد بپرسيم. ها در مطالعه موضوعات، کار پايان نمي پذيردپيوند رشته

اي رشتهاي بينالعهها از حيث قلمرو و در نهايت، پيوند روشي ميان آنها، به مطرشته

ايم؟ حتي اگر جواب  مثبت هم باشد، اين برقراري پيوند کاري دشوار است، زيرا رسيده

آساني اشتياق و جرئت هاي مستقل بهسالة محققان در رشتهآشنايي و احاطه چندين

نامشخص بودن فرجام کار براي آنها نيز بر اين ترديدها  . دهدورود در اين پيوند را  نمي
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 ايرشتهر جستجوي شاخص ترکيبي و بيند
هاي علوم تجربي و کاربردي نوين مورد مطالعه قرار به شيوه» روستا«از زماني که مفهوم 

و » ريزيبرنامه«، و در همين اواخر مفاهيم »تغيي«، »عمران«، »بهبود«گرفته است، مفاهيم 

 کالن، هدف علم نوين اين مضامين که در سطحي. اند، نيز آن را همراهي کرده»توسعه«

شوند، در سطح اجتماعات روستايي نيز به مثابه هدف نهايي مطالعات شناخته مي

مقوالت عمران و توسعه، بيش از آنکه به قلمرو و روش مطالعات . اندروستايي بوده

اي است که توسعه ايده. اندروستايي مرتبط باشند، به هدف و فلسفه آنها معطوف

سينگ کاتار  . هاي مختلف پيوندهايي پديد آوردن  بين  رشتهتوان به کمک آ مي

اي حاصل برخورد و توسعه روستايي را به مثابه موضوعي چندرشته«اي معقولگونه به

 »داندمديريت مي، و مهندسيعلوم اجتماعي، علوم کشاورزي، تعامل ميان 

)Katar,1986:18 .( توسعه روستايي، علوم عمران)سعه کشاورزي و بهبود ، تو)مهندسي

گيرد  را نيز دربرمي....) هاي اشتغال، مسکن، آموزش، بهداشت، ودرحوزه(اجتماعي 

بنابر اين، توسعه نتيجه تعامل علوم مختلف در ). ۱۳۸۴؛ طالب،۳۳۷: ۱۳۷۸تودار، (

هاي روستايي همچون يک  شاخص ترکيبي مناسب و اين مفهوم در حوزه. روستاهاست

توانيم کند؛ به بياني ديگر، مي مطالعات روستايي را توجيه مياجماع، هدفقابل 

اي را نيز در اين مفهوم جستجو کنيم، زيرا فراتر از رشتهمقتضيات يک موضوع بين

زدايي از با اين شاخص ترکيبي، نه در راستاي قلمرو. تخصص يا رشتة خاص است

توان همه آنها را در جهت ها، مياي رشتهها  بلکه ضمن تقويت استقالل حرفهرشته

از اين ديدگاه، يک فرد متخصص توسعه روستايي توانايي دارد که . واحدي رهبري کرد

هاي مختلف در مطالعات روستايي را پيرامون  موضوعات چندگانه به هماهنگي رشته

 .فراخواند

لقي توان به مثابه يک موضوع يا مسئله کالن روستايي تنکته ديگر اينکه توسعه را مي

از آنجا که هر مسئله و موضوع روستايي مانند ساخت ارضي، مهاجرت، تغييرات . کرد
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ي در ايران، اگرچه هيچ کس با ادعاي تخصص جامع توسعه روستايي به چنين فعاليت

هاي ويژه کتاب است اما نگاهي گذرا به آثار و ادبيات توسعه روستايي، بهمبادرت نکرده

اي در بررسي زندگي هاي چندرشتهمربوط به زندگي و جوامع روستايي، نشانگر ديدگاه

شناسي، جغرافيا، کشاورزي، و هاي مختلف، در  جامعهدر بين رشته. روستايي است

ها، موضوع زندگي روستايي در ارتباط با هدف توسعه مطالعه اقتصاد بيش از ساير رشته

ها نيز مطالعات و  رويکردهاي جغرافيايي، کشاورزي، و در ميان اين رشته. استشده 

داري و پويايي ها، ميدانشناسي بيش از ساير رشتهويژه جامعهعلوم اجتماعي به

شود تايي در ايران، مشاهده ميهاي مربوط به مطالعات روسبا مالحظه کتاب. اند داشته

، »ناحيه«، »زمين«، »محيط«، »طبيعت«اجتماعات روستايي بيشتر با اتکا به مفاهيمي مانند 

موضوع " اند که اين مفاهيم در شکل متعارف خود، اصوالمطالعه شده»  آب«، و »کالبد«

يد انساني و امروزه جغرافيا با ترکيبات جد. آيندشمار ميجغرافيا و منابع طبيعي به

. هايي گسترده را ايجاد کرده استهاي اجتماعي نيز شاخهفرهنگي، براي ورود به حوزه

، نشانة همراهي »آمايش سرزمين«و » فضاي روستايي«گرايش اخير اين رشته به مفاهيم 

هاي با اين توصيف، تقسيمات اخير جغرافيا در حوزه. آن با تغييرات جديد توسعه است
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کند؛ تعيين مي... شناس قلمرو خود را گروه، قوم، منطقه، روابط اجتماعي، ومردم

دانان محيط را، جغرافي. اندهاي اجتماعي نزديک شدهمورخان در بررسي زمان، به نظريه

در . کنندشهري و روستايي و عالم انساني، در تعامل نزديک با يکديگر مطالعه مياعم از 

اين نوع . گونه ورود در مسائل روستايي اجتناب نشده استشناسي نيز از اينجامعه

هايي را ها و  پرسشهاي مختلف در زندگي روستايي  چالشهاي متقاطع در رشتهحرکت

تالف وقت بلکه تکميل ادبيات موجود است؛ به عبارت کند که بررسي آنها نه اايجاد مي

 هر يک در تحقيقات شناسي در تعيين جايگاهشناسي و  جامعهديگر، چالش جغرافيا، مردم

توان براي هر يک روستايي محل تأمل و بررسي است؛ اما پرسش اينجاست که آيا مي

شناسي اين کار ا براي جامعهشناسي بتوان امشايد براي جغرافيا و مردم. قلمروي پيدا کرد

شناسي از حيث قلمرو، نه تنها در ايران بلکه در غرب نيز در وضعيتي جامعه. دشوار است

شناسي در ، با اشاره به بالتکليفي جامعه)۱۹۸۱:۱۱(روبرت فرايس . استويژه قرارگرفته 

ل تقدم در ايران، به دلي. داند شرايط جديد، علت آن را خصلت تفصيلي اين رشته مي

هاي گيريشناسي با  تأثيرپذيري از جهتهاي روستايي، جامعهجغرافيا در بررسي حوزه

جغرافيايي پا بدين ميدان گذاشته وحتي در دورة رشد خود نيز به موضوعات جغرافيا 

هاي موجود زير عنوان با نگاهي به بيشتر کتاب. وابستگي شديد نشان داده است

الف، ۱۳۷۰؛ ازکيا، ۱۳۷۳؛ وثوقي، ۱۳۵۳، ۱۳۷۲، ۱۳۶۰ي، خسرو(شناسي روستايي  جامعه

ترين مفهوم شود که مهم، مشاهده مي)۱۳۷۵؛ و لهسايي زاده، ۱۳۵۴ب؛ عجمي، ۱۳۷۰

زمين قبل از هر چيز «است، حال آنکه » زمين«ها دهنده  روح حاکم بر اين کتابتشکيل

؛ سعيدي، ۱۳۷۱ گنجي، ، به نقل از۷-۱۱: ۱۳۷۱صفي نژاد، (است » موضوع علم جغرافيا

ها، در آثار متأخر تاحدي تالش شده است موضوعات گرايش). ۱۳۷۷؛ مهدوي، ۱۳۷۷

؛ ۱۳۸۲نيک خلق، (روابط اجتماعي، تغييرات و توسعة اجتماعي مورد توجه قرار گيرند 
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جغرافيا و علوم منابع طبيعي و کشاورزي نيز مانند جامعه شناسي کم و بيش با چنين 

هاي ها، تعارضات و محدوديتها نيز از بلندپروازياند، يعني اين رشته مواجهوضعيتي

هاي جغرافيا و علوم طبيعي در زندگي روستايي در نبود  حرکت. خاص خود برخوردارند

انجامد؛ زيرا به تعبير فوشه شناختي و تاريخ، دير يا زود به شکست مي مطالعات جامعه

 ائل بايد در يک کليت مورد بررسي قرار گيرند فورت در مطالعات روستايي، مس

بسياري از عوامل طبيعي در روستاها، ). ۱۹۶۱؛ به نقل از فورت، ۱۳۸۱طالب و عنبري، (

اگرچه جغرافيا، منابع طبيعي و . متصل و متأثر از نگاه فرهنگي و اجتماعي مردم است

 اما از تبيين روابط اند،هاي روستايي وسعت بخشيدهکشاورزي فعاليت خود را در محيط

گونه مسائل هاي اجتماعي، طبقات اجتماعي و اينقدرت، روابط حقوقي، نهضت

دانان در مطالعاتي که در جامعه روستايي انجام ويژه جغرافيها، بهدر اين رشته.ناتوانند

هاي الزم را از طريق يادگيري اند، زيرا  قابليتهايي خاص موفق بودهاند، در زمينهداده

هاي بازاريابي، هاي ارضي، شيوهها مانند فنون کشاورزي، ساختاصول برخي رشته
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راسني به هم هاي مختلف يادشده را بهبه هرحال، آنچه علوم و فعاليت در رشته

با اين . کديگر استکند، فهم کليت جامعه روستايي و درک اجزا در کنار ينزديک مي

هاي مختلف در فهم مسائل روستايي ضرورتي هدف، همکاري و همبستگي رشته

انکارناپذير است؛ و با توجه به شرايط تغييرات جامعه حاضر، بيش از گذشته احساس 

سرعت به سوي هدفي به نام توسعه شود؛ زيرا در شرايط کنوني، مقوالت اجتماعي بهمي

هاي علمي نيز مسائل خود را از اين ميدان سيال رشته. اند تبديلدر حال توليد، تغيير و

از طرف ديگر، به خاطر هدف توسعه، بيشتر مطالعات اجتماعي راه کاربردي . گيرندمي

اي که اين روزها ديگر کمتر محققي شعار قديمي علم براي گونهاند، بهدر پيش گرفته

 است بديهي.  استت عمل قرار داده توسعه، علم را در خدم. کندعلم را تکرار مي
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  گيرينتيجه
در ايران، مطالعات متعددي پيرامون موضوعات روستايي انجام شده است اما تاکنون 

هاي چندگانه در اين زمينه باشد، سرلوحه مطالعات دهنده رشتههدفي که نقطه پيوند

اي و رشتهدليل، اول آنکه  ميزان همبستگي و انسجام بينبه همين . موجود نبوده است

هاي اي مطالعات روستايي در کشور کاهش يافته است؛ و ازجمله پيامدرشتهحتي درون

هم پيوسته از مجموع آن، همين مسئله است که محقق خود را در يک فضاي به

بيني علمي انکند؛ دوم آنکه محققان خود را در بيرون از يک جهتحقيقات حس نمي

اي رشتهاي و درونرشتهمتأسفانه ضعف همبستگي بين. گيرندهمبسته و کلي در نظر مي

در مطالعات روستايي باعث شده است که پژوهشگران سرگرم اجراي پروژه خود 

به همين دليل، . شوند، بي آنکه خود و تحقيق خود را در فرآيند علمي آن حوزه ببينند

شناختي مشخص در اين حوزه شکل نگرفته است که تمان روشهيچ گونه تعامل يا گف

 .البته اين مسئله همچنان مورد انتقاد محققان است

ها و پردازي متوجه يافتههاي نظريههاي اخير، بيشترين انتقادها در عرصهدر سال

نتايجي بوده است که صرفًا بر بعد کوچکي از يک موضوع بدون اتصال آن به کليت يا 

پيچيدگي زندگي و مسائل اجتماعي، تغييرات و پويايي . انديگر آن متمرکز شدهاجزاي د

هاي نظري براي انطباق هاي زندگي و نيز استدالل ناتواني برخي يافتهروزافزون در عرصه

از طرف ديگر، وابستگي . اندتر جلوه دادهتر و موجهگونه انتقادها را مستدلبا واقعيت، اين

هاي الزم موجب شده است ها براي تأمين بودجه اجتماعي به دولتتحقيقات و مطالعات

مند در زمينه مسائل اجتماعي و اقتصادي تقويت شود که پيامد که رويکرد کاربردي و نظام

در . هاي مختلف بوده استآميزي رشتهآن در سطح نظر و عمل، نزديکي و حتي درهم

شده، به قلمرو ميداني و ي که تشخيص دادهها،  بنا به ضرورتاي موارد،  برخي رشتهپاره

هاي جديدتر يا هايي از پيدايش رشتهاند و حتي نشانهها وارد شدهموضوعي ديگر رشته

گيري با اين جهت. مشاهده استهاي خاص قابلهاي رشتهادغام کل يا بخشي از قسمت
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گاهي ) وستايير(اي در مطالعات اجتماعيرشتهنکتة بسيار مهم اين است که نگاه بين

طور هاي متعدد بهشود؛ به عبارت ديگر، ممکن است که رشتهخالق موضوع خود نيز مي

اي، اولين تغيير قريب رشتهمستقل به موضوعات گوناگون توجه کنند اما از منظر بين

اي رشتهبنابر اين، بين.  الوقوع، خلق موضوعي فراتر يا غير از موضوعات ديگر است

هاي مستقل تعهدي ندارد، بلکه هر موضوعات با عناويني مبتني بر نگاهبودن  به حفظ 

" اين عنوان و روش جديد کامال. کندمسئله را با عنواني جديدتر و روشي نوين آغاز مي

همين وضعيت در .  ايمتأثر از پويايي و اهداف کالن جامعه است، نه از اقتضائات رشته

اي هدفي رشته در حوزة روستايي نيز مطالعة بين.حوزة مسائل روستايي نيز مصداق دارد

هاي هاي مستقل، رگهاي خواهد داشت، يعني با توجه به اهداف مشترک رشتهفرارشته

کند و سپس بر شاخص و مفهوم نويني که از مجموعه پيوند در آنها را دنبال ميقابل

ورد مطالعه شود، در قالب موضوع مموضوعات مختلف در حوزة روستايي برآيند مي

 .کندتأکيد مي
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1. interdisciplinary 

 ها و خطوط ارتباطي ميان روستاها و شهرها،به اطالعات مربوط به فواصل ، راه» مسالک« -۲
 .انداقتصادي مناطق و کشورها اشاره داشته -هاي  اجتماعيبه اطالعات مربوط به ويژگي» ممالک«و
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 .است) ۱۸۷: ۱۳۸۱ ،برک(اجتماعي
9. eco-history  
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