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ويرايشگران پل كلوك، تري / كتاب راهنماي مطالعات روستايي
 . ص۵۱۱، ۲۰۰۶,ِسيج: لندن ,موني. مارسدن و پاتريك اچ

 
 سال پيش عمدتًا به سمت مطالعات ۳۰ تا , عمل علوم اجتماعي در دوران معاصرةحوز

اي سياسي، اقتصادي و هنقش شهر به عنوان كانون فعاليت. ري گرايش داشتشه

اما  از آن هنگام تا كنون . بود  روستاهاشدنفرهنگي، اغلب به معناي ناديده گرفته 

هاي ه تنها ماهيت متغير روستا  در محيطن. اندمطالعات روستايي به نوعي احيا شده

رزي وپردازي و انديشهجانبه مورد توجه قرار گرفته، بلكه نظريهگوناگون به طور همه

 . عت افزايش يافته استسردر حوزة روستايي به
در واقع، مطالعات . كنداما اين تصوير، تنها بخشي از واقعيت را منعكس مي 

، و معموًال دنشوا انجام ميهها يا زيررشته رشتهةحدودروستايي اغلب در داخل م

كنند، از لحاظ تقسيمات ها و مقاالتي كه پژوهشگران روستايي منتشر ميجايگاه كتاب

ها محدود همچنين اين متون غالبًا در مرزهاي زيررشته. اي متنوع و پراكنده استرشته

، چه در سطح عمل و چه در د، كه اين امر امكان تعامل و برقراري ارتباط راشونمي

سطح انديشه، هم در ميان پژوهشگران روستايي، و هم در بين متخصصان مسائل 
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در حقيقت، نه تنها مطرح . كندروستايي و ديگر متخصصان علوم اجتماعي تضعيف مي

-تر، بلكه تقويت جايگاه بينتايي در سطح مخاطباني گستردههاي روسكردن پژوهش
 نظري و تجربي آنها طي هايا و دستاوردهاي حاصل از خالقيتهاين پژوهشاي شتهر

 . ، به چالش مهمي تبديل شده استهاي اخيرسال

به عنوان تالشي براي » كتاب راهنماي مطالعات روستايي«رسد كه به نظر مي

 دستيابي به اين هر دو هدف تدوين شده است تا بتواند استحكام و نوآوري نظري

ند تا  اويرايشگران كتاب برآن. امع پيشرفته را منعكس سازدمطالعات روستايي جو

ديد در حوزة توسعة روستايي، در هاي جازيپردهيجان فكري را كه از كاربرد نظريه

 عالوه بر اين، كتاب نه تنها .رفته است، به اختصار تشريح كننددهة گذشته نشأت گ

هاي مهمي كند، بلكه بزنگاهمي به سمت مطالعات روستايي را آشكار آراجريان افكار و 

ها در حوزة فرهنگ، طبيعت، سياست، عمل، و فضا در محيط پردازيرا كه در آنها نظريه

كنند، روشن تر مباحث علوم اجتماعي منتقل مي را به حوزة وسيعآراروستايي، افكار و 

-پژوهشهاي اساسي شود تا هم به مؤلفهبدين ترتيب، در اين كتاب تالش مي. سازدمي
هاي روستايي معاصر كه متكي به نظريه هستند، پرداخته شود و هم به روندهاي نظريه 

 .شوندو پژوهش كه رفته رفته پديدار مي
اهميت موانع موجود بر سر راه درک  ,مهم است آنچه ,براي دستيابي به اين هدف 

يكسان  روستاها ةدر داخل يك كشور خاص هم. استاي رشتهمطالعات روستايي بين

هاي حتي در حيطة يك رشتة خاص، پژوهشگران مسائل روستايي چارچوب. نيستند

همة موضوعات مهمي كه . كنندنظري، فلسفي، و روشي يكساني را اتخاذ نمي

چهرة يكساني به  هاي مشابه، حتي در بافتكنند، هرازچندگاه در روستاها بروز پيدا مي

در اين كتاب كنند كه ه اين نكته اشاره مي بحتيويرايشگران كتاب . گيرندخود نمي

با اين همه، بسياري از   ؛اندگرد هم آمدههاي مختلف  و رشتههانويسندگاني از مليت

اما  ؛هاي فكري خاص هستند چارچوبنظرانه و محدود به، تنگشدههاي مطرحديدگاه

 و گوناگوني  تأييددهندةرا نشاناز ارائة مقاله در كتاب حاضر اين نويسندگان استقبال 

كنند كه مقاالت دانند و اظهار اميدواري ميشوروشوق خاص مطالعات روستايي مي
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ها و راي بحث بيشتر دربارة آن گوناگونيـد بـ باشنایزمينه در كتاب، شدهعرضه

 .هااشتياق

 مطالعات روستايي برنگر نگر و آيندهاين كتاب همچنين دربردارندة مروري گذشته

نقش نظريه در توسعة مطالعات روستايي و احتمال وقوع آنها ي نتقاد بر بحث اكهاست 

اي رشتهنويسندگان به منظور درگير كردن خوانندگان با ماهيت بين. متمركز است

ع نظري و تجربي پژوهش در اين حوزه، و بر پيوندهاي بر تنو مطالعات روستايي،

 برقرار كرد، تأكيد اين تنوعچارچوب  ر هاي گوناگون دگرايشتوان بين متقابلي كه مي

-تگي در نظريهسگسو پيوستگي هاي اصلي زمينه بررسياند تا با  آنان كوشيده.دنكنمي
ي يهاجستجوي راهاند، و نيز با هايي كه به حوزة مطالعات روستايي راه پيدا كردهپردازي

لوم اجتماعي عمشخص ساختن تأثير و تأثر نظري با هاي نوين با هدف كه پژوهش

، و مشكالت آن ريزيبرنامه ،مطالعات روستاييآتي توسعة  گيرند،تر در پيش ميوسيع

هاي كالِن مشغوليدل درگير كه در اين حالت، پژوهشگران غيرروستايي. را تبيين كنند

توانند هاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي، وسياسي هستند نيز ميبرخاسته از نااطميناني

 . بخواننداين كتاب را

در بخش اول با . انددهي شده فصل است كه در سه بخش سازمان۳۵كتاب حاوي 

نگر از مطالعات روستايي ترسيم ، افقي گذشته»رويكردهاي مطالعات روستايي«عنوان 

گيري مفهوم  فكري دانش روستايي، و بهرهةدر اين بخش چگونگي تغذي. شده است

هاي نظري مختلف در اواخر قرن بيستم، به ها و انگيزشروابط روستايي از شاخه

هاي اصلي راهيابي به در اين بخش همچنين مسير. تفصيل مورد بحث قرار گرفته است

-روستا، يعني فضاي روستايي، جامعة روستايي، اقتصاد روستايي، وسياست و برنامه
ت اي براي مقاالهاي مختلف اين بخش، شالوده فصل.ريزي روستايي بررسي شده است

بخش بعدي، و مبنايي براي ارزيابي  پيشرفت مطالعات روستايي در سه دهة اخير فراهم 

 . نندكمي
اي از بخش دوم كه بيشتر حجم كتاب را به خود اختصاص داده، شامل مجموعه 
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ات نظري كليدي است كه به هر كدام از آنها در سه فصل به تفصيل پرداخته ـمختص

فصل به لحاظ كانون توجه پژوهشي و قالب،  از ديگر شود؛ و هر يك از اين سه مي

ايي كه در مورد  ابعاد گوناگون هدر اين بخش جديدترين بررسي. ها متفاوت استفصل

ها دربردارندة هر گروه از فصل. شودمطالعات روستايي صورت گرفته است، مطرح مي

بي در حوزة هاي گوناگون موضوعات نظري و تجريك ارزيابي انتقادي از مجموعه

بخشي هستند، و توجهات را ها ضرورتًا بيناين روش. هاي اصلي پژوهش استروش

كنند، و نيز هاي روستايي جلب ميهاي خالقانه در پژوهشبه سمت مجموعه تالش

 بازنمود فرهنگي، هاي فراگيرتر در حوزة علوم اجتماعي ـها و بحثميان اين تالش

رايي نوين، هويت، و طردـ پيوند برقرار گ، قدرت، مصرفطبيعت، پايداري، اقتصاد نوين

 .كنندمي

. شودهاي جديد روابط روستايي تأكيد ميبنديدر بخش سوم بر مسئلة شكل 

بايست در دانند كه ميها را تنها نقطة شروعي ميبنديويرايشگران كتاب، اين شكل

اي جديد انديشيدن به هبه نظر آنان كشف راه. حوزة مطالعات روستايي بسط يابند

اي اجتماعي هجنبش. رسدها ضروري به نظر ميمسائل روستايي و عملي كردن انديشه

. وچرا بودن عادات روستاييان از ديگر مباحث اين بخش استچونروستايي، و بي

ويرايشگران مدعي نيستند كه چهار مقالة اين بخش به طور جامع به اين موضوع جديد 

 مهم و جديد هستند كه توجهات هاييمعتقدند كه مقاالت يادشده رگهپردازند؛ اما مي

 . کنندطلب ميبيشتري را به لحاظ نظري و تجربي 

يزي تفصيلي و بررسي راند كه شايستة برنامهاي رسيدهمطالعات روستايي به مرحله 

سبي براي نند كه اين كتاب بتواند منبع  مناكويرايشگران ابراز اميدواري مي. دقيق باشند

كه مطالعات روستايي همچنان ضرورت اين را آنان در عين حال، . اين امر خطير باشد

اين امر ممكن است مستلزم وارد كردن . پذيرندانتقادي باشند، ميو ,  پويا,نوآورانه

 ,اندهاي نظري و فلسفي كه در حوزة مطالعات شهري شكل گرفتهجديدترين بينش

معناي كشف مجدد رويكردهاي پيشين براي به حداكثر باشد، و نيز ممكن است به 

اما آنان . رسانيدن ظرفيت بالقوة بينش آنها در قبال روابط در حال تغيير روستايي باشد
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اند كه پژوهشگران روستايي بيش از پيش، به جاي آنكه پذيرندة بيشتر به اين اميد بسته

هاي نظري هاي مطالعاتي شهري باشند، خود به صادركنندة بينشصرف قواعد حوزه

 . بدل شوند

از روابط روستايي از ارزشمندی توان گفت  اين كتاب كه بررسي در مجموع مي

 و از برددازهاي نظري گوناگون است، سطح نظري مطالعات روستايي را باال ميانچشم

كتاب، فضاهاي . نگاشته شده استترين منابعي است كه تا كنون در اين زمينه مهم

روستايي، جوامع روستايي و طبيعت روستا را در خط مقدم مطالعات علوم اجتماعي 

 و مطالعات مسائل روستايي هاپژوهشها، دهد و به نقد و بررسي جامع نظريهقرار مي

رو به سرعت  به شده وجهانيی که تغيير روستاييان و روستاها در اقتصاد. پردازدمي

ترين بررسي توان آن را جامع، در كتاب  مورد توجه قرار دارد و ميرودمیهري شدن ش

اين امر حكايت از آن دارد كه نويسندگان، خواهان . اي روستاها دانسترشتهبين

هاي هاي نهادي، و بحثهاي تحقيقي، تحليلدر گفتمان» روستا«جايگاهي برجسته براي 

 .تندمربوط به اقتصاد سياسي مكان هس

پل كلوك استاد جغرافياي انساني در بخش جغرافي : اند ازويرايشگران كتاب عبارت

محيطي ريزي زيستدانشگاه اگزتر انگلستان؛ تري مارسدن استاد سياست و برنامه

.  دانشگاه كارديف انگلستان؛ و پاتريك اچايشهري و منطقهريزي مدرسة عالي برنامه

 .شناسي دانشگاه كنتاكي اياالت متحدهش جامعهشناسي در بخموني استاد جامعه

همگي از كشورهاي توسعه يافته و نيز  نويسندگان كتاب ,ويرايشگرانعالوه بر 

هاي كتاب، حول تجارب ها، مباحث و تحليلشمال هستند و از همين رو بيشتر يافته

ه مباحث، و بندي، شيوة ورود بدهي، طبقهاما سازمان. اين گروه از كشورها متمركز است

فرآيندهاي . اندها جنبة عام دارند و كامًال براي مخاطبان جنوب قابل استفادهسرفصل

هاي مختلف كتاب، مبتالبه بسياري از كشورها چه در مركز و چه تشريح شده در فصل

به عنوان مثال در موضوع فقر، ذكر اينكه فقر روستايي در كشورهاي . در پيرامون هستند

- میاست، سخني ناصواب يافته توسعهدقيقًا مشابه وضعيت كشورهاي در حال توسعه 
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ادي جهاني كه به هم پيوستگي اجزاي آن روز به روز بيشتر ـ، اما در نظام اقتصنمايد

 . استمشهود بيني و حتي در حال حاضر شود، تشابه بسياري از فرآيندها قابل پيشمي

- ، قدري پيچيده به نظر ميآنهاتر نثر بيشتوان گفت که در مورد نگارش مقاالت می
ناشي از تازگي و بكر بودن بسياري از مفاهيم مطروحه است، اين امر تا حدودی , رسد

مطالعة آنها وقت،  عالقه، تسلط بيشتر به زبان انگليسي، و تبحر بيشتر در , بنابراينو 

 .كندموضوع را طلب مي

دانشجويان كارشناسي ارشد و ويژه به(نهايتًا اينكه مخاطبان كتاب، دانشجويان 

- ، پژوهشگران، سياست)شناسي روستايي و جغرافياي روستاييهاي جامعهدكتراي رشته
 .روستايي هستندتوسعة دركاران ، و فعاالن انران، دستگذا

 
 مهدی گنجيان

* * * 

 

ويرايـشگر سـوزان    )/مجموعه مقـاالت ( هامردم شناسي سازمان 

 وزارت جهـاد کـشاورزی،     :انتهـر  مترجم پيروز ايزدی،   رايت،

مرکز تحقيقات و بررسي     سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی،    

 .ص۱۲۱, ۱۳۸۵ مسائل روستايي،
 

هايي بود که سوزان رايت و مارک اسـوليوان         تدوين اين کتاب به واسطة سلسله همايش      

اين گروه در سـال  . تشکيل دادند) گروه مردم شناسي در سياست و عمل GAPP (برای

شناسـان دانـشگاهي و     به عنوان سازماني ملي به منظور پر کـردن خـأل بـين مـردم              ۱۹۸۱

شناساني کـه از رشـتة خـود در سياسـت و            ای در بين مردم   غيردانشگاهي و ايجاد شبکه   

 و  کردند و نيز انتقال اين تجربيات به دانشجويان و کمک بـه آمـوزش               عمل استفاده مي  

برای اسـتخدام در چنـين سـازماني مـورد نيـاز            هايي که   ربيت آنان در يادگيری مهارت    ت

 .تأسيس شد است،
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های شناسي بر مطالعة سازمان   محور مقالة اول بر موضوعاتي از قبيل تأثير رشتة مردم         
بخش خصوصي در جهان سوم و غرب استوار است کـه بـا عنـوان                و دولتي، غيردولتي 

 .ت نگاشته شده است توسط سوزان راي»شناسي و مطالعات سازمانيفرهنگ در انسان«
را ديويـد مارسـدن نوشـته      » ای بر مبحث مـديريت بـومي      مقدمه «مقالة دوم با عنوان   

است و در آن مباحثي مانند مديريت بومي وسازماندهي مجدد سرمايه و نقش دولت بـر   
همچنـين ايـن     .انـد های داوطلبانه و غيردولتي و ابتکارات محلـي بررسـي شـده           سازمان

تواننـد  کنند که آيا نهادهای بومي مـي      تری در اين باره مطرح مي     موضوعات سؤاالت بيش  
هـای ارائـه شـده توسـط        تری در ابتکارات توسعه ايفا کنند و آيا راه حـل          نقش محوری 

 شمال، مناسب و مفيدند؟
در اين فـصل سـعي   .  است»دانش بومي مديريت بومي و مديريت  «عنوان مقالة سوم  

 آشـکارتر شـود کـه روشـي         »مديريت بـومي  « هومهای مف شود که برخي از پيچيدگي    مي
هـا،  ايـن تحليـل    .شـود پذير در جهت نهادسازی و ايجاد ظرفيت پايدار تلقي مـي          امکان

 توسعه است که بايد همراه بـا يکـديگر مـّدنظر            های مختلف از واقعيت و طبعاً     برداشت
زی سـا بـومي  چـون مـشکالت تعريـف افـراد بـومي،         در اين مقاله موضوعاتي هم    . باشد

ــديريت، ــشم م ــداری،   چ ــت و نگه ــب، حفاظ ــری رقي ــدازهای نظ ــصان و  ان متخص
مورد تدقيق قرار گرفتـه      شخصي در برابرعمومي،  /جمعي در برابر فردی    غيرمتخصصان،

 .است
-درس مديريت با مديران معدود، مالکيِت بدون مالک، «مقالة چهارم تحت عنوان
ها و در اين فصل دربارة سازمان.ست  از دونالد کرتيس ا»هايي از آبياران در جهان سوم

تحليل اقتصادی رسمي و کاربرد  علم مديريت، شناسي،ها از طريق مردمدرک سازمان
 عنوان فصل اشاره به دو مجموعه از .شودها در بافت ميان فرهنگي بحث مياين دانش

ای نظری هستند و مشاوران عقايد در علم مديريت دارد که هر يک دارای پشتوانه
نخست  نقطه نظر مجموعة .باشند در پي عرضة آنها به مشتريان خود ميمديريت معموًال

ديگر کارکنان برای آن که مؤثرتر باشند الزم است در مورد  و مبين آن است که مديران
مالکيتي که به افراد حّس مسئوليت و تعهد اعطا .  کنند»مالکيت«شغل خود احساس 

تر مورد کنکاش قرار گرفته مربوط به ي عميقمجموعة دوم که به شکل. کندمي
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شود که دانشمندان ساختارها، فرايندها و روابطي است که از طريق آن مطلبي بيان مي
آن را » فرهنگ جديد واحدهای اقتصادی«علم مديريت تمايل دارند هنگام بحث دربارة 

ان جهان سوم اين فصل مبتني است بر اين يافته که کشاورز. فرهنگ سازماني بخوانند
دربارة ساختار و فرهنگ به همان  پردازند،های آبياری خود ميکه به مديريت شبکه
- های مطلوب سازماناند که دانشمندان علم مديريت دربارة ويژگينتايجي دست يافته

 نهادسازی، «مقالة پنجم با عنوان. اندهای پاسخگو در جوامع صنعتي شمال بدان رسيده
. را تريش نيکلسون نگاشته است» های بوميساالری و نظام ديوانبررسي تناسب ميان

ريزان  توسعه نسبت به مباني اين مقاله به بررسي نگرش نامناسب کارگزاران و برنامه
ها و ساختارها و کند که نگاه صرف به نظامپردازد و تأکيد ميفرهنگي مديريت مي

 .ناکافي است اندمدارانه تعريف شدههايي که به شکل قوممقايسة آنها با کمال مطلوب
اند که در دسترس بودن فناوری مناسب برای توسعة کشاورزی اينک همگان پذيرفته

آنچه به کار گرفته نشده بنا بر تعريف نامناسب است نه اينکه حاصل  .ضروری است
پژوهش «شناسي اين امر منجر به ايجاد روش. ناداني يا رخوت و سکون کشاورزان باشد

 شده است که گامي عمده به سمت درک شرايط کلي کشاورزان در »های کشاورزینظام
آنچه که در  .های مناسب برای توسعه استبافت فرهنگي آنها و شناسايي حوزه

های مديريت مناسب بر اساس شناخت و مديريت توسعه موردنياز است شناسايي نظام
 .درک مطلوب سازمان در بافت فرهنگي آن است

ها با يکدست کردن شناسي سازمان ويرايشگر کتاب مردم»زان رايتسو«

اصطالحات، مفاهيم و ويرايش علمي، توانسته است بر انسجام و هماهنگي مفاهيم 

ريزان، مديران، خواندن اين کتاب مفيد را به برنامه. تر کندکتاب بيفزايد و آن را خواندني

 .کنيمدانشجويان و اساتيد محترم توصيه مي
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