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مقدمه
در نظر بسیاری (مفتخری و زرگری نژاد و دالوری ،)1388 ،توسعه برآمده از شرايط و
منظورپرهیزازچنینارزشهاييبايدبه

استبنابراينبه

ارزشهایتاريخيکشورهایغربي

توسعهديدیگفتمانيداشت(اسکوبار.)1997،2005،آرتورواسکوبار 1984( 1و)1985در
هایمیشلکوکوبهکالبدشکافي 3گفتمان


ومتأثرازديدگاه
قالبمکتبپساساختارگرايي 2
توسعهوضمنتحلیلمحتوایاسنادتوسعهایبهانتقادوتحلیلآنشرايطيميپردازدکه
توسعهرابرایکشورهایجهانسوممعنادار،4باارزش5وپذيرفتني6ساختهاست.هماکنون
ميتوانازآغازدورانپساتوسعه7يادکرد(اسکوبار2005،؛فريدمن)2006،؛دورانيکهدر
جايگزينهاييبرایتوسعه 8به جایتوسعهبديل 9روبرويیم؛جهانيکهدرآنديگر

آنبا
12
11
10
گفتمان توسعه ،يکپارچه  ،تک معنايي و هژمونیک نیست بلکه قابل مذاکره  ،در
اختیار 13و قابل استفاده 14بوده و از میانکنشي 15میان سوژههای پويا حاصل ميشود.
همچونمفهومتوسعه،ادبیاتکارآفرينينیزبسیارگستردهوسرشارازتعاريفومفاهیم
گوناگوناست .
همچونتوسعهبسیاری(فايول2007،؛دانینگ2005،؛نیکلسونواندرسون2005،؛
برگالند2007 ،؛ کپ2003 ،؛ تورنتون1999 ،؛ هافستد  )1980 ،به کارآفريني نیز نگاهي
گفتمانيداشتهوآنرانه برخاستهازويژگيهایرواني کارآفرينانبلکهبرخاستهازيک
بسترخاصباويژگيهایاجتماعيوفرهنگيويژهتلقيکردهوکارآفرينيروستاييرابا

چندکارکردیدرکشاورزی(ويلسون2007،؛گارزون2005،؛هوتنن2012،؛وساالووساال،
راستاوهمسوميبینند.کارآفرينيروستايييکيازبهترينراهبردهااستکه

 2010
)هم
ميتوانددرجهتدرآمدزاييروستايي،ايجاداشتغالورفعبیکاری ،جلوگیریازمهاجرت،

افزايشکیفیتزندگيوسطحرفاهدرجامعهروستايي،ايجادحسرقابتوکسبوکارهای

جديد و جلوگیری از ناآراميها و آشوبهای اجتماعي مؤثر واقع شود (دابسون2005 ،؛
اولیجینومنزل2004،؛مورفي2005،؛دوتا2004،؛مکلوی .)2005،
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 تحلیل 

یشفرض ما در سرتاسر اين پژوهش متکي بر اين مدعای نظری است که نگاه
پ 
انسان شناختي به کارآفريني روستايي در ايران ،ضروری ،ممکن و عملي است .هدف کلي

پژوهش حاضر ،بررسي و تحلیل جنبههای مختلف و عناصر تشکیلدهنده پديدههای
شدناستتاازاينطريقپارهایاز

کارآفرينيکشاورزیوروستايي ونیزپديدهجهاني
ابهامهایموجوددراينخصوصبرطرفشود .



توسعه روستایی و تغییر پارادایمی آن
توانبه عنوانيکمفهوم،يکراهبرد ويايک پديدهتعريف کرد.


توسعهروستاييرامي
هاييکهجهتکاستنازپیامدهایمخربپروژههای


توانآنرادرادامهتالش

همچنینمي
صوصدرابعاداجتماعيوزيستمحیطيصورتپذيرفتهاست؛ارزيابيکرد.

توسعهایبه خ

در اين راستا ،مفاهیم و پديدههايي همچون «توسعه بومي»« ،توسعه درونزا»« ،توسعه
پايینبهباال»و«توسعهمحلي» قابلتشخیصاست.دربحثازتوسعهروستاييدوپارادايم
مشهور در ادبیات توسعه ،يعني  نوسازی 1و وابستگي  2خود را در قالب راهبردهايي
فنساالرانه ،اصالحطلبانه و راديکال متجلي ساختهاند (ازکیا)29 :1383 ،؛ اما در ديدگاه

3
افرادیهمچوناسکوباروگوستاوو ِاستوا (استواوپراکاش)1998،بانوعيديگرازتوسعه
مواجهیم که نه بر يکدستي جوامع روستايي و ايستا بودن آن بلکه بر نوعي پويايي و
تکثرگرايي نهادی تأکید داشته و با ويژگيهايي همچون ،جنبشهای روستايي و دهقاني،
هایفرهنگي،هستيها


زاد،مقاومت،اختالط
های  
مردم
محلي،اقداماتوکنش 

خودگرداني 
ريشهای و ...تعريف
در برابر ساختارها ،اعتراضهای مردمي ،گذار از لیبرالیسم ،دموکراسي  
ميشود .اسکوبار که از ديدگاهي پساساختارگرا سخن ميگويد و طرح مفاهیمي همچون

«توسعهروستايييکپارچه»يا«توسعههمهجانبهاجتماعاتروستايي»راتنهااقداميبرای
هاوفرهنگهایروستاييبهمنظورمديريتوکنترل


دخالتويورشهمهجانبهبهمحیط
).اوهمچنینبرظهورجنبشهاینويناجتماعيباخصلتي

نتلقيميکند(وثوقي1391،

آ
4
هاييهمچونکنشگراناجتماعي،بسیجدهقاني،ساختهويت،خیزش


وبامؤلفه
ريزومي 
ونیزسبکزندگيدموکراتیکومشارکتيتأکیدميکند(اسکوبار.)2005،

زنانهوقومي 
دگاهيپساساختارگراهاييهمچوناسکوبارباگونهایتغییرپارادايمي

ميتوانگفتکهازدي

درادبیاتتوسعهروستاييمواجهیم .
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تصوير:1تغییرپارادايميدرتوسعهروستايي 



مطالعات پساتوسعه
نظریه توسعه :وابستگی
گزينهایتوسعه
جاي 
کارآفرينيروستايي 
هایزيستمحیطي 


جنبش
جنبشهایزنان 

خودمختاریمحلي 
اختالطهایفرهنگي 

هويتهایبوميومحلي 

قلمروزدايي 

راهبرد تکنوکراتیک
راهبرد رادیکال

تغییر اجتماعي و توزيع مجدد
قدرتودارايي،دهقانانخردهپاو

کارگران،مزارعدولتي 

افزايش تولید ،مالکین بزرگ و
مزارعبزرگخصوصي
راهبرد اصالحطلبانه

افزايش تولید و تغییر اجتماعي،
مزارع
متوسط،
دهقانان
خانوادگيوتعاونيها 

نظریه توسعه :نوگرایی

منبع:نگارندگان 

جهانی شدن
همچونتوسعه،مفهومجهانيشدن 1نیزدارایتعاريفمتعدد،گوناگونوبعضاً متضاداست

به  صورتيکهاجماعنظریبرسراينمفهومومعنایآنوالبتهانکارتأثیرواقعيآنبر

زندگي معاصر را ناممکن ساخته است (اِشمیت1384 ،؛ شهرامنیا .)1385 ،برخي (تارو،
شدنرابهبرجبابليتشبیهکردهاندکهبستهبهاينکهدرآنساکنیم

)1386فرايندجهاني
ياخیروازچهزاويهایبهآننگاهميکنیمتعابیرگوناگونيبرای ما خواهدداشت«.جهاني

سیارهای شدن» از جمله معادلهای فارسي
جهانگستری»« ،جهاني سازی» و « 
شدن» « ،
گذاریاينپديدهبهکاررفتهاست(شهرامنیا.)1385،يکيازوجوهافتراق


استکهبراینام
اليهای به آن است .نخست ،جهاني شدن
مهم میان نظريهپردازان جهاني شدن نگاه سه 
همچونيک«فرايند»ياروندیکهخودجوشومطابقباشرايطزمان ودراثرگسترش
ارتباطاتواطالعاتايجادميشود.دوم،جهانيسازیهمچونيک«پروژه»وبهمعنای

غربيشدنوبرتریفرهنگلیبرالغ ربواصالتوانباشتسرمايهاست.ازاينمنظر،طرح
مهندسي اجتماعي در سطح کالن ،نظامي است که ايدئولوژی غربي را تحمیل ميکند و
بارميآورد

مرحلهتازه ایازامپريالیسمباهدفگسترشوجهانيکردناصالتسرمايهرابه


globalization

1
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هانيشدنهمچونيک«پديده»
(اطالعاتسیاسي -اقتصادی)193-194،؛ودرنهايتج 
ایازآثارمنتشرهدربارهجهانيشدن


کهتلفیقيازدوبرداشتقبلياست.البتهبخشعمده
به  خصوصدرمیاننويسندگاننسلسوم،بهآثاریاختصاصداردکهدرانتقادازآنيا
برخيازابعادآننوشتهشدهاست(شهرامنیا .)77-78:1385،


مروری بر ادبیات پژوهش
آرتورواسکوباردرمقالهایباعنوانقدرتوهويدايي(اسکوبار )1988،ضمنتشريحطرح

1
نشانميدهدکهچگونهطرحخصلتيجامعوفراگیرداشته،

مليغذاوتغذيهدرکلمبیا 
پیکرهایفراگسترازدانش،
طيآنيکرشتهدانشگاهيجديدتأسیسميشودوسرمنشأ  

برنامههای بيپايان و نهادهای نوين در جهان سوم ميشود .طرح مذکور مشتمل بر يک
پاوگونهایازبهداشت


کهبرکشاورزانخرده
راهبرد بانامتوسعهيکپارچهروستايي 2بود 
به
کاربردی،تغذيهوبرنامه هایغذاييتکیهداشتهاست.درقالباينطرح،جهاندهقانان 

سازمان مييابند .اين پژوهش

صورتي هولناک توسط نهادهای حرفهای و رويههايشان 
نمونهایاستازچگونگيتأثیرگذاریگفتمانوساختارهایبرآمدهازآندرروابطمحسوس

میانمردموکنشگرانعرصهتوسعه.رويهوخطسیرتحلیليوموشکافيپساساختارگرايانه
اسکوباردربابتوسعه توسطجاناُ.اُگبر)2000(3دنبالشدهاست.اودرپژوهشخويش
بااستفادهازابزارهایمفهوميپسامدرنیستيهمچونهمبستهقدرت/دانش/گفتماندرآثار
میشلکوکو،شالودهشکنيدريدا 4وانديشهانتقادیهابرماس،5بهايننتیجهرسیدهاست

ضآمیز ،جنسیتمحور ،دارای تعیني قوممدار و به لحاظ
که مفهوم کارآفريني ،تبعی 
یههاودانشي
ايدئولوژيکيکنترلشدهاست.چنینمفهوموگفتمانيازکارآفريني،بسترفرض 

6
خامدربارهواقعیتکارآفرينيوکارآفريناناست.اُگبربرناسازههاييدوتايي همچونمرد
وويژگيهایرواني

دربرابرزن،مردانهدربرابرزنانه،دراقلیتبودندربرابرغیراقلیتبودن
و فردی در برابر عوامل اجتماعي تأکید ميکند تا از به حاشیه راندن و سرکوب يکي از
قطبهای دوگانه توسط قطب ديگر در متون /گفتمانهای کارآفرينانه و روابط قدرتي که

7
متعاقب آن شکل ميگیرد؛ پرده بردارد .فردريچ بیل و همکارانش ( )2010در پژوهش
واشارهبهشالودهشکنيدريداومعنایمعنا

خودشانضمناتخاذديدگاهيکامالً تفسیری 
از ديدگاه لوی استروس ،8تأکید ميکنند که تفکر به شیوهای خاص سببساز عمل به
شیوهای خاص است .چهارچوب گفتماني 9مورد استفاده در متن يا گفتمان ،به معنايي

1

NFNP
integrated rural development
3
John O. Ogbor
4
Derrida’s deconstructionism
5
Habermas’s critical theory
6
binary opposites
7
Frederic Bill
8
Claude Lévi-Strauss
9
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شکلميبخشند؛اگرازگفتمانيهنریيااقتصادیبهرهببريم؛

واژهها 
منتسبشدهوبه 
نويسندگاناشارهميکنندکهتحلیلمحتوا

هنرمندانهيااقتصادیفکروعملخواهیمکرد.
و شالوده شکني متون کارآفرينانه ما را به اين نتیجه ميرساند که به طور مثال اصطالح
دهای
«تخريب خالق» شومپیتر در حقیقت به اين معناست که کارآفريني لزوماً هم پدي 
مثبتنیستوبايدموردپرسش گریقراربگیرد.کارآفرينيازبسیاریجهاتتنهاجهانرا
تغییر ميدهند و نه بهبود .لويیس نیکولسون 1و آلیستیر آندرسون )2005( 2در پژوهشي
دامکردهاند.دراينپژوهشاز

کیفيبهکشفمعانيواليههایپنهانپديدهکارآفرينياق

4
3
ونیزساختنگرايياجتماعي بهرهگرفته

چارچوبفراتحلیليگیدنزدرنظريهساختاريابي 
شده است .هنريک برگالند ،)2006( 5در پژوهشي اشاره ميکند که اصالت تجربه زيسته
اثباتگرا تخريب شده
کارآفرينيبهعلتسختگیریعلميودرقالبيکمعرفتشناختي 

6
است.رهیافتپژوهشگراندراينپژوهشاتخاذديدگاه پديدارشناختيهوسرل ومارتین
پژوهشهای مطرحشده نوعي نوسان میان

هايدگر 7جهت تحلیل کارآفريني است .در 
هژمونیکبودنگفتمانکارآفرينيوآزادی بخشبودنآنراشاهديم.درالگویپارادايمي
اسکوبار نیز که در قالب نوعي تحلیل پساساختارگرا شکل گرفته؛ بر خصلت سرکوبگر
گفتمان تأکید شده است .در پژوهش پیش رو ،ما معتقديم که ميتوان از سازوکاری که
توسعهجهتتحمیلخودبرافرادوجوامعبهرهميبرد(الگویپارادايمياسکوبار)جهت

يسازیآناستفادهکرد(شهرکيوديگران.)2016،دراينمعنا،مابافريدمن()2006
خنث 
وانتقاداوازنقدپساساختارگرایتوسعهموافقبودهوبرفاعلیتکنشگرانطيفراينديا
تجربهزيستهکارآفرينيتأکیدميکنیم .

روششناسی پژوهش
پژوهش کمي در خصوص کارآفريني مورد انتقاد بسیاری از متفکرين (سوئدبرگ2000 ،؛
رينولدز1991 ،؛ جنینگز و پرين )2005 ،قرار گرفته است و پارادايمهای کیفي تفسیری
)درپژوهشهای

متأثرازماتريسبارلومورگان 8درجامعهشناسي(بارلومورگان2005،
کارآفرينيبسیاراستفادهميشود(نیگاردواُلهوی.)2007،پژوهشحاضر نیزازنوعکیفي

9
استکه از فنمصاحبه عمیقجهتگردآوریدادههاوازفن تحلیلمحتوا جهتتحلیل
استفادهکردهاست.برایگردآوریدادههاازابزارمصاحبهبامتخصصینيامصاحبه

آنها 

10
خبره (فلیک1391،؛حريری)1385،استفادهشد.درابتدا 10پرسشباتوجهبهزمینه
1

Louise Nicolson
Alistaire R. Anderson
3
structuration
4
social construction
5
Henrick Berglund
6
Edmund Husserl
7
Martin Heidegger
8
Burrel and Morgan
9
content analysis
10
expert interview
2
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پژوهشوعالقهمندینظریانتخابشدکهدر نهايتوپسازانجام 2مصاحبه،به صورت

1
پنج پرسش کلي حاوی مفاهیم حساسیتبرانگیز و در قالب برگه راهنمای مصاحبه ،
صورتبندی مجدد شد .اعتبارپذيری پژوهش 2از طريق بررسي زوايای مختلف 3صورت

4
گرفت.برایافزايشقابلیتاطمینانپژوهش بهتهیهمسیرنمایحسابرسيازطريقضبط
ييازسویمصاحبهگر،فهرست

ادداشتها

ونگهداریفايلمربوطبه 20مصاحبه،نوشتني
مصاحبهشوندگان و نیز برگههای راهنمای مصاحبه انجام شد (حريری .)72 :1385 ،برای

5
تبادلنظر باهمتايانطيفرايند
تقويتتأيیدپذيری پژوهشتالششدتاحتي امکان از 
استفادهشود.روشنمونهگیریازنوعهدفمند 6بود(مارشال1381،؛فلیک،

تحلیلدادهها

7
ونیزنمونهگیریبا

ترنمونهگیریافراطيياحاد 


توانآنرابهانواعفرعي

)کهمي
1391
)تقسیمبندی

حداکثرتنوعيانوسان( 8حريری 134 -133:1385،وفلیک143:1391،
کرد.هنريکبرگالند()2006درتحقیقکیفيخويشتنهابر12کارآفرينوجیسونکُپ9
کارآفرينمتمرکزشدهاند؛دراينپژوهشسعيشدهتاباانتخاب20

( )2003تنهابر 6
تفکیکحرفهای

اطالعرسان،گستردگيو عمقنمونهمدنظرقرارگیرد.جدولشماره 1

پاسخگويانرانشانميدهد.اينپژوهشبخشيازيکرسالهدکتریاستکهدرسهاستان

همدان،لرستان وکرمانشاهانجامشدهودراينمقالهتنهادادههایاستانهمدانمورد
تحلیلقرارگرفتهاست.
:تفکیکشغليپاسخگويان

جدول1
مشخصات پاسخگو یا مصاحبهشونده (حرفه)

تعداد (نفر)

کارآفريناننمونهدربخشکشاورزیاستان

10

کارشناسانونخبگانکشاورزیاستان

5

متولیانامورترويجوکارآفرينيکشاورزی
دستگاههایاجرايياستان


5

تجزیه و تحلیل یافتهها
10

اينپژوهشازتحلیلمحتوایتلخیصي به عنوانرويکردتحلیلوازراهبردرمزگذاری
نظریمشتملبرسهمرحلهرمزگذاری آزاد،11رمزگذاری محوری 12ورمزگذاری گزينشي
1

interview guide
credibility
3
triangulation
4
dependability
5
conformability
6
purposeful sampling
7
extreme sampling
8
Maximum variation sampling
9
Jason Cope
10
summarizing content analysis
11
open coding
12
axial coding
2
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).تقطیعدادههافرايند،

بهعنوانراهبردپژوهشيبهرهميبرد(حريری1385،؛ فلیک1391
متالشينمودنمتنمصاحبهبهمنظوراستخراجواحدهایمعنادارواختصاصرمزها بهآن
واحدهااست (همان) .

بههابرمبنایپنجپرسشکلیدیپژوهش 
آزادمتونپیادهشدهمصاح 

جدول2:تقطیعورمزگذاری
نقلقولها با بخشهای کلیدی برگزیده از متون مصاحبه
(نمونهبرداری تفسیری درون اطالعات)

پرسشهای پژوهش

سازمانهايي

جهاني شدن فرصتي است که از طريق پیوستن به 
ميتوانددربلندمدتباافزايشرقابت
همچونسازمانتجارتجهاني  
ونی زايجادارتباطاتهمراهشدهوکشورراازحالتانزواخارجکند .
رههایعرضهصنايع
يکيازالزاماتناشيازجهانيشدنايجادزنجی 
تبديلياست .
پیوستن به سازمان تجارت جهاني يک بازی برد -برد است .در
فرجهها و
توسعهنیافته  

سالهای نخست برای پیوستن کشورهای 

تعرفهای قائل م 
فهای  
تهای گمرکي و تخفی 
معافی 
يشدند .جهاني پرسشاول:تعريفجهاني
شدنبسیارمثبتاست.برداشتمسئولینماازغربوجهانيشدنبا شدن،ابعادوارزيابيآناز
بدفهمي همراه است .جهاني شدن با ورود آموزش و تخصص به
ديدگاهشماچیست؟
توسعهنیافتههمراهاست.جهانيشدنيعنيتبعیتسیاست

کشورهای
ازاقتصاد .
جهاني شدن مترادف است با رقابت هم در عرصه جهاني و هم در
عرصهملي.جهانيشدنباعثافزايشعملکردگندمبهخاطراستفاده
ازفناوریبرترشدهاست.
رقابتيشدنجهانواقتصاد،چندبعدیبودن،ارتقای
رساختها

رههایتأمینوزي
تخصصوفناوری،زنجی 

رمزها

همهچیزاست.مؤلفهمهماشتغال
کارآفرينيخالقیتوساختهیچاز 
سادهتر است.
نهها  
است.کارآفرينيدرروستابهدلیلپايینبودنهزي 
يکند.درکارآفريني
کارآفرينيازمهاجرتروستابهشهرجلوگیریم 
مسائل مالي فقط مالک نیست؛ مثالً در يک روستای مرزی بحث
پرسشدوم:آياميتوانید

طهای روستايي
امنیت مهم است .کارآفريني و جهاني شدن در محی 
تعريفيازکارآفرينيدر
هیچمنافاتيباهمندارد .
طهایروستاييو
محی 
نالملليمطرحشوند.
دههايياستکهدرعرصهبی 
کارآفرينيخلقاي 
کشاورزیارائهدادهو
کپارچهسازی اراضي و کشاورزی بستر خوبي برای کارآفريني ايجاد

ي
محرکهاوموانع

مؤلفهها،
يکند .
م
آنرابرشماريد؟
انقالب سفید طرحي بود که بر روی میز  CIAتدوين شده و سبب
خوشنشین شد؛
خردهفروش و  
نابودی روستاها و تبديل دهقانان به  
يشد؛
آمريکااراضييکپارچهوکارتلها ايجادم 

درستهمانزماندر
کپارچهسازیاراضيشروعکند .برایانقالب

حالکارآفرينيبايدباي
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نهايي باالتر از  5000هکتار
در بخش کشاورزی بايد بر روی زمی 
سرمايهگذاریکنیم .
فرصتها .

لحظههاو
کارآفرينييعنيشکار 
کارآفرينيدارایسهبعدفردی،اجتماعيومؤلفهمدرنیزاسیوناست.
بهرهوری و
چند بعدی بودن ،ذهني و عیني بودن  ،
کپارچهسازیاراضي

ي

رمزها

دغدغهمنهموارهاينبودهکهچرابیندانشگاهوجامعهفاصلهاست.
آموزش کارآفريني سبب کاهش فاصله میان دانشگاه و بازار کار
يشود .
م
حرفهوفنآمیختهشود.نظريهبايدباتجربه
دانشگاهبايدکارآفرينوبا 
وعملهمراهباشد .
آدابورسوم و نهادهای محلي در عصر جهاني شدن بسیار
نقش  
آنچنانينداريم .
کمرنگاستومادراينزمینهتوانايي 
پرسشسوم:نقشنهادها
يهابايدبهآموزشاختصاصدادهشود؛
%3ازسودسهامسالیانهتعاون 
درکارآفرينيوآموزشآن
بدون آموزش کارآفريني رخ نخواهد داد .چندين سازمان در امر
چیست؟
آموزش بايد دخیل باشند از جمله سازمان تعاوني روستايي ،جهاد
کشاورزیو 
يالمثل در
دانشگاهبايددرارتباطشديدوعمیقبابازارکارباشد؛ف 
کردهامهرطبقهشغليازيککدبرخورداربوده
کاناداکهبندهزندگي 
ونیازبازارکاربهآنشغلتا10سالآيندهمشخصاست.
دانش و تجربه ،دانشگاه و بازار کار ،همکاری میان
نهادها


رمزها

اصالتکاروسرمايهنسبياست.مثالًاگرهزينهنیرویکارزيادباشد؛
درحالتوسعه چوننیرویکار

ييابد.درکشورهای
سرمايهارجحیتم 
ارزاناست؛کارآفرينيبايدبرانباشتسرمايهمتمرکزشود.کارآفريني
بايدبیشتربربخشخدماتمتمرکزشود .
يتوجهبود.کارو
فروپاشيمارکسیسمبهاينعلتبودکهبهسرمايهب 
سرمايهمکملهمديگرهستند.کارآفرينيبايددرعصرجهانيشدن پرسشچهارم:اصالتکار
وسرمايهدرفرايند
برتولیدمتمرکزشود .
کارآفرينيراچگونه
منمعتقدبهسرمايه هستمنهنیرویانساني.البتهبستهبهبافتيک
ارزيابيميکنید؟

کشوراصالتکاروسرمايهنسبياست.درچینمردمبرایدووعده
يکنند؛ آنجا اولويت با اشتغال است ...در کره جنوبي
غذا هم کار م 
نفتکشدرجهان
يهای 
بزرگترينتولیدکنندهکشت 
بالعکسکارتلها 

ستمهای تأمین اجتماعي را دارند.در غرب رده
هستند و بهترين سی 
شغلي1داريمو بخشماليوپوليوخدماتارجحیتدارند؛امابايدبه
طور کليبراساسمزيتنسبيبهبخشتولیدوخدماتبینديشیم.
job category

1
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درغربهیچچیزیبهناميارانهپرداختيبهکشاورزنداريم.فناوریو
بهرهوریباالست .

پارهایاوقاتبابستروشرايط
سودآوریمحصولدرعصرجهانيشدن 
کشاورزیمحليسازگارنیست؛مثالً کاشترازيانهدررزنکهحدود
 700تا  800هکتار بود به دلیل گرايش کشاورزان به محصوالت
دهایمنفياست.درعصر
سودآوربهحدود 100هکتاررسیدکهپدي 
جهانيشدن؛چندکشتيمهماست:هممحصوالتتجاری،همبوميو
هم استراتژيک هر سه مهم هستند .اصالت در عصر جهاني شدن با
جنبههایعاطفيومعنویاشعار
سرمايهاست؛اصالتکاربیشتربه  
دارد.
نسبي بودن اصالت کار و سرمايه ،در ايران سرمايه
مهمتراست.نوعمحصول،ارجحیتبخشتولید


رمزها

اجتنابناپذير است.نقش

يسازیکنداستامااينروند
روندخصوص 
دولتصرفاً بايدنظارتيباشد.دولتهمچونيکرهبرارکستراست.
يشود.
بعدازاينکهگروهبهيکهارمونيرسیدنقشرهبرکمرنگم 
در حال حاضر بخش خصوصي قدرتمندی در خصوص کارآفريني
روستايينداريم .
دولت کماکان نقشي مهم دارد؛ اما بايد موازی کاری میان نهادهای
دهها
دولتي برطرف شود .دولت پس از بارور شدن يا محقق شدن اي 
نهسازیسوخترامطرحکردميا
يشود.مندرسال1386بهی 
واردم 
پرسشپنجم:نقشدولت
آبهایزيرزمینيهشداردادمکهتوجهنشد.
جهتکاهش 
وبخشخصوصيدر
ازدسترفته هستیمچوندولتحاضرنیستاز

فرصتهای

ماسلطان
فرايندکارآفرينيچیست؟
نقش حاکمیتي خويش دست بردارد .مثالً تأخیر در اعالم قیمت
دهای
آياکارآفرينيپدي 
تضمینيگندمياعدماعالمآنباعثشدهکهسالیانه 7میلیونتن
استدولتيياخصوصي؟
گندمواردکنیم؛چنیندولتيبايدپاپسبکشد .
يالمثل مديريت
دولت بايد به مديريت کالن در کشاورزی بپردازد ف 
بزمینيبهمحصوليکه
منابعآبدراستانهمدانوتغییرکشتسی 
مصرفآبيکمتریداشتهباشد.نقشدولتبايدتنهاحمايتيباشد 
نقشهای حمايتي و
نقش دولت بايد حداقلي و تنها منحصر شود به  
مههایاجتماعي.
ايجادبی 
اجتنابناپذير است .دولتِ حداقلي،

يسازی 
خصوص 
سازمانهایدولتي

هماهنگيمیان

رمزها


رمزگذاری محوری ،فرايند تمیز دادن و تشريح مقولهها يا رمزهای مهمتر از میان
خشهای
رمزهای حاصل از رمزگذاری آزاد است .مالک اين اهمیت ،مسئله پژوهش و ب 
مختلفکلیتمتناست.نتیجههای مرحلهدومازتحلیلمحتوادرجدولشماره 3ارائه

شدهاست.درستونتعريفسعيشدهاستتاباارجاعبهمنابعدرونمتنومتونپايهای
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شود؛محورهابهمقولههایفرعي1ربطدادهشده

ديگر،تعريفيجامعومانعازمحورهاارائه
(مقولههایفرعيباحروفبرجستهوخطي

درمبحثنتیجهگیریاستفادهشود 

آنها 
واز 
شدهاند) .
داده 
درزيرشاننشان 

محوریرمزهايامقولهها 

جدول:3رمزگذاری
ردیف

محور

تعریف

1

به عنوان افزايشرقابتنام برده شدهاست.رقابت
ازکارآفريني 
به منظور پايداری و بقا در بازار از اصول حاکم بر جوامع
سرمايهداریوعصرجهانيشدناست.بازارآزاد بازاریاستکه

جهاناقتصادیمبتني
در آن اصل رقابت کامل حاکم است و هیچ بنگاهي نتواند به
بررقابت
قیمتها تأثیر بگذارد (احمدپوردارياني1389 ،؛
تنهايي بر  
اشمیت.)1384،

2

چندبعدیبودنِجهانيشدن،توسعهوکارآفرينيبهطوراعمبه
مؤلفههای ارزشي و هنجارهای
قضاوتها و  

معنای دخالت 
آنها از حیطه صرف اقتصادی
فرهنگي بر آنها و خارج کردن  
است .از اين نظر «جهاني شدن» به «جهاني سازی» تعبیر و
جهانيشدنو
تمییزدادهميشود.کارآفرينيواجد

کارآفرينيچندبُعدی  توسعهاز«رشداقتصادی»
مؤلفههاييمانندارتباطات،هنجارهایفرهنگي،اخالقي،محليو

اجتماعي است (دارياني1389 ،؛ موحدی1391 ،؛ اسکوبار،
 1997و 2005؛ ازکیا1384 ،؛ اشمیت1384 ،؛ تارو1386 ،؛
فاين1385،؛فیلد.)1385،

3

اگر منظور از توسعه رشد اقتصادی باشد يا به عبارتي در
ديدگاهياقتصادیبهتوسعه،اينمفهومبارشداقتصادیبرابر
یهاینوينبه
وفناور 

است.جهانيشدنبهدنبالصدورتخصص
درحالتوسعه است و کارآفريني بدون اين جنبه

کشورهای 
سختافزاری که ايجادکننده نوآوری و تبديل ايده به محصول

ميشود؛ امکانپذير نیست .در نظامهايي همچون نظام فناوری

ورهیافتهایانتقالوترويجفناوریهمچونTOTو

کشاورزی
افزارنقشمهميبرعهدهدارد(شريفزاده.)1388،

 PTD
فن

4

فناوریهمچونيک
زيرساختمهم 

بهرهوری 2نسبت میان ستاده به داده را گويند .حالت ايدهآل

بهرهوریکشاورزیاز

بهره وریزمانياستکهباکاهشداده،برمیزانستادهافزوده

طريقفناوریو
شود .تأکید بر بهرهوری به معنای ارجحیت اقتصاد و آناتومي
کارآفريني 
سازمان در يک شرکت کارآفرين و يا در مزرعه به عنوان يک
،بهرهوریازاولويتزيادی
بنگاهتولیدیاست.درمديريتعلمي 

subcategories
productivity

1
2
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يشود
برخورداربودهونقشعواملانسانيوفرهنگيکمرنگم 
(رضايیان1389،؛بلنچارد1379،؛صمدآقايي.)1378،

5

نسبتمیاننظريهو
عمل

ارتباط میان نظريه و عمل مد نظر بسیاری از فیلسوفان و
آنها کارلمارکس
شناسانقرارگرفتهاستکهمهمترين 


جامعه
است.مارکسباهدفتغییرجهانواژهپراتیکراهمچوننظريه
عملي شده يا عمل برخاسته از نظريه و انديشه به کار ميبرد.

1
کاربردهميشود.يکدانشگاه

مفهومرويه نیزبههمینمعنابه
کارآفرين  جهت ارتباط بهتر با صنعت نیاز به تجديد ساختار
درون خويش است (آرون1384 ،؛ بشیريه1389 ،؛ شريفزاده،
1388؛بلنکروهمکاران.)2006،

6

سرمايهواصالتآن

نظام سرمايهداری بر مبنای اصولي همچون ،رقابت ،مالکیت
خصوصي و اصالت سود و سرمايه عمل ميکند .ريکاردو2
دانشمند به نام اقتصاد کالسیک منابع تولید را به سه دسته
زمین ،کار و سرمايه تقسیم کرده است .سن سیمون3
جامعهشناس فرانسوی صنعت را نتیجه ترکیب کار و سرمايه

ونهطبقهسرمايهدار

ميداندوازاينلحاظبراهمیتکارآفرينان

تأکیدميکند.دراقتصادکالسیکونئوکالسیک،اصل«انباشت

سرمايه» به منظور تحقق سود کماکان از نفوذ برخوردار است
(عظیمي 1377بهنقلازفروغي1377؛کوزر1383،؛بشیريه،
.)1389

7


خصوصيسازیو

دولتحداقلي 

ميداند؛بدين
توماسهابزفیلسوفانگلیسي،دولترا«شرالزم» 
معنا که اگرچه وجودش ضرورت دارد اما در مجموع عنصری
فسادانگیز در جامعه و اقتصاد است« .اقتصاد کینزی» در
هایسرمايهداریبردخالتدولتدراموراقتصادیحتيدر


نظام
همرفته دراقتصاد
ی 
يکسیستمبازارآزادتأکیدميکند؛امارو 

فعالیتهاینظارتيو

کالسیک،دولت«حداقلي»بودهوصرفاً به
پردازد.امپريالیسمسرمايهدارانهوبنیادگراييبازاردر

حمايتي 
مي
فافراطيدراينزمینهمحسوبميشوند.

هرحالدوطی



در مرحله سوم ،در رابطه با مقوله مرکزی يا هستهای پژوهش تصمیمگیری شده و همه
مندبهاينمقولههستهارتباطدادهميشوند(حريری:1385،


طورنظام
مقولههایفرعيبه 

ارائهشده در جدولهای  1و 2؛ چهار مقوله اصلي در جدول
 .)253بر اساس نتیجههای  
ميپردازيم .
آنها 
شوندودرقسمتنتیجهگیریپژوهشبهتشريح 


مطرحمي
شماره4

1

practice
Ricardo
3
Saint Simon
2
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جدول:4رمزگذاریگزينشيوارائهچهارمقولهاصليمنتجشدهازفرايندتحقیق 
ردیف

مقوله

مسیر دستیابی (اجزاء)

1

کارآفريني
روستاييمبتني
برجهانيشدنو
اقتصاد(بازاری)

سیاستگذاری ،يکپارچهسازی اراضي ،دولت حداقلي  ،انباشت

سرمايه،فناوریرقابت،سود،کارآفرينيکشاورزیفردی(بستر:
دهکدهجهاني)

2

کارآفريني
روستاييمبتني
برانسان
(انسانشناختي)


امرمحلي،هنجارهایفرهنگيوشرايطنیرویکار،دانشگاهو
نهادهای آموزشي (آموزش کارآفريني)  ،عدالت اجتماعي،
کارآفريني روستايي چند بعدی و جمعي  (بستر :فضا و جهان
زيسته1روستايي)

3

کارآفرينيروستای کار (انسان افزار) ،سرمايه فیزيکي (فن افزار) ،بهرهوری (نگاه
مبتنيبرفناوریو ابزاری به انسان) ،ارتقاء صنعت (کارآفريني صنعتي) ،کشاورزی
تجاریوصنعتيشده(بستر:محیطفناورانه)

بهرهوری(صنعتي)


4

کارآفرينيروستای ايده (دانش) ،خالقیت ،نوآوری ،کاربرد (تأسیس بنگاه جديد يا
تقويتبنگاههایموجود)(بستر:مدلکالسیکيامتعارففرايند

مبتنيبرکاربردی
کارآفريني يعني ايده بايد نتیجه محسوس داشته يا کاربردی
بودندانش
شود).
(توسعهای)




نتیجهگیری و پیشنهادها
طورمستقیمياغیرمستقیمبه

ازهفتمحورتعريفشدهدرجدولشماره،3پنجمحوربه 

مقوله هایاقتصادیمرتبطاست.اينامرحاکيازايناستکههنوزکارآفرينانشاغلدر

بخش کشاورزی ،ديدی اقتصادی به کارآفريني دارند و آن را مقولهای اقتصادی تلقي
وریودرنتیجهسودآوریميشود.گفتمانکارآفرينيدر


کنندکهمنجربهافزايشبهره

مي
ايران هنوز وارد دوره چندرشتهای (مورفي و همکاران )2006 ،خود نشده است .از نگاه
؛شهرامنیا)1385،پیوستنبه

ایازمتفکرين(قلينیا1378،

نمونههایپژوهش همچونپاره

2
سازمانهايي همچون سازمان تجارت جهاني دارای آثار مثبت اقتصادی برای کشاورزی

جهانيشدندرعصرسرمايه داریوبهتبعقوانینوساختارهایحاکمبرآنازرشد

است.
چشمگیریبرخوردارشدهاستواثراتنامطلوبيبرجوامعروستاييگذاشتهکهازآنجمله
توانبهافزايشفقروتشديدروندمهاجرت،بياهمیت شدنکاالهایاولیهوموادخام،


مي
ثباتيمعیشتافراد،تبعیتکارازسرمايهوورشکستگيکسبوکارهایکوچکاشارهکرد


بي
زمیناندو
شدندرکشورهاومناطقپیرامونيبخشغالبدهقانانبي 


(همان).دراثرجهاني
شمارچشمگیریازکارگرانبیکار(اطالعاتسیاسي -اقتصادی.)193-194 ،اينپیامدها
lived-world
World Trade Organization

1
2
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باعث شده است تا بسیاری جهانيسازی را همچون يک ايدئولوژی سیاسي نگاه کنند و
زيستگراييوزنانهشدننیرویکارراهمچوناشکالمقاومتدر


مسائليهمچونمحیط
برابر آن مطرح سازند (اِشمیت .)374 :1384 ،در کارآفريني مبتني بر بازار آزاد و سود
مؤلفه هاييهمچونعدالتاجتماعي،اشتغالوکیفیتنیرویکارازسویکارآفرينانواجد

ایثانویاست.درتطابقباآنچهدرپژوهشهایاُگبر


تلقيشدهومسئله
بعدی«اخالقي»
انيموجوددرگفتههایکارآفرينان

)اشارهشدچارچوبهایگفتم

()2000وبیل(2010
روستاييدراينپژوهشنیزبرطرزفکراقتصادیوتفکیکآنازسپهرهایاجتماعيتأکید
ميکنند.گفتمانکارآفرينيروستاييازاينمنظربرسازه دوتايي اقتصادی/غیراقتصادیبنا

توانگونهایازکارآفرينيروستاييرا


کند.بدينترتیبمي

شدهاستوآنرابازتولیدمي
تحتعنوانزيرتشخیصداد .
)کارآفرينيروستاييمبتنيبرجهاني شدن،لیبرالیسمواقتصادآزاد:ايننوعاز

1
کارآفريني بر دوگانه اقتصادی/غیراقتصادی و نیز کشاورزی/روستايي تکیه داشته و آن را
ايجاد و بازتولید ميکند و در بلند مدت ميتواند به تکثیر طبقه جديدی از سرمايهداران
شدنراپذيرفتهاند .

طورکاملسیاستهاینئولیبرالیستيوجهاني

روستاييبیانجامدکهبه
تأکید بیش از حد کارآفرينان بر عوامل اقتصاد و بازار ،امکان هرگونه فاعلیت و
خالقیت الزمه کارآفريني را از افراد سلب کرده و شرايط کار دستهجمعي و گروهي به
خصوص در نواحي روستايي را تضعیف ميکند (لِیز .)2005 ،نئولیبرالیسم به عنوان يک
ايدئولوژی برای کارآفريني در عرصه روستايي و کشاورزی از درک تواناييهای نهفته در
روستاها همچون دانش بومي ،همیاریهای سنتي و خودجوش ،عناصر زيستمحیطي،
کشاورزی چندکارکردی و نیز «روستا» همچون عرصه و نظامي پويا متشکل از عوامل
اقتصادی،اجتماعيوفرهنگيعاجزميماند.ديدگاهصرفاقتصادیبهمقولهکارآفرينيو

1
جهانيشدن،مفهوم«روستاييبودن»راتکآوايي نمودهوبهاقتصادوکشاورزیهژموني
بخشد؛چنینفرايندیبهمحاطشدگيابعاداجتماعيوتجربهزيستهروستايیاندراقلیم


مي
3
2
اقتصاد منجر خواهد شد؛ آنچه گرانوتر ( )1985از آن تحت عنوان نهفتگي و پوالني 
يادميکند .

()1957باناماقتصادصوری4
نمونههای پژوهش ضمن اينکه برای تواناييهای محلي چندان اعتباری قائل

ایتخصصگراييو


طباعملوياارتباطدانشگاهباصنعت،گونه
نميشدند؛هدفشانازارتبا

«کاربردی شدن» علوم توسعهای است بنابراين آن هنگام که نظريه با عمل ارتباط پیدا
آنچنان کهفرگوسن(5فرگوسن)2005،بیانميدارد؛توسعهبهمعنایتکاملمد
ميکند؛ 

علميکهکلیتيکجامعهرااعمازارزشهاو

گیردونهانسانشناسيهمچون


نظرقرارمي
1

monolithic
Granovetter
3
embeddedness
4
formal economy
5
James Ferguson
2
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فرهنگ حاکم بر آن مورد تحلیل مردمنگارانه قرار ميدهد؛ کارآفريني از اين نظر جنبه
توسعه ایمحضپیداکردهوبهدرنظرگرفتنعناصرفرهنگبوميومحليمتکيبربستر

خاصهرروستابيتوجهاست .

 )2کارآفريني روستايي مبتني  بر کاربردی بودن دانش :در اين گونه از کارآفريني،
کلیتدهقانانوروستانشینانباتحلیلعلمي دانشگاهيوسلسلهمراتبيبهمجموعهایاز
ورخدادکارآفرينينیزاگرنتیجههایمحسوس

کاستهميشوند

افرادمنفعلوکمدانشفرو
وعمليبهبارنیاوردردميشود .

مندیها در عرصه روستا همچون

در کارآفريني کاربردی ،اهمیت پوياييها و کنش
2
1
جنبشهای اجتماعي ،مسائل قومي و جنسیتي ،خود تعینگری و ديگربودگي روستا و

روستاييموردغفلتقرارگرفتهودرنتیجهکارآفرينيوتوسعهروستايينیزهمچونچیزی
توانددراثرکنشگریهای


کهمي
هپرسهزن 3

بیرونيوشکلگرفتهدرعلميدانشگاهيو ن
4
وعلمپرسهزن

درونيروستاشکلبگیرد؛تعريفوبرجامعهتحمیلميشود.علمدولتي
همزيست اندامااوليهموارهسعيداردتادوميرابهتصاحبدرآورد.علمدولتيازطريق

5
امادانشکوچرو،پرسهزن(مردمي)شکلکامالًمتفاوتيدارد

بهپیشميرود؛

قلمروگزيني
و  باشکلدولتيويااقتصادیکهفضایاجتماعيرابهحاکمانوحکومتشوندگانوکار
ذهنيويدیتقسیمميکند؛مخالفاست.درگفتمانکارآفرينيروستاييامروزايران،آنجا
که صحبت از ارتباط دانشگاه و صنعت و کاربردی شدن علوم ميشود؛ دانش بومي و
کوچرویمبتنيبربستر،حلقهایمفقودهاست .
 )3کارآفريني روستايي فناورانه :ديدگاه تجاری داشتن نسبت به محیط روستا،
بورژواييکردناينمحیطوتأکید اقتصادیمحضبرکارآفرينيرامد نظرداردو اگرچه
بهروستاميشوداماازايننکته

ارزشافزودهباالونیزورودفناوری
سببتولیدمحصوالتيبا 
شودکهنیازمندی هاوشرايطخاصمحليحاکمبرکشاورزیيکمنطقهبامنطق


غفلتمي
7
6
اقتصادی،سودشخصي وانتخابعقاليي برخاستهازاقتصادنئوکالسیکونگاهيابزاری
بهانسان،همخوانينداشتهونبايدبهکارآفرينيواصولحاکمبرآنباديدخشکعلمي8و
نامنعطفپارادايماقتصادکالسیکنگريست .
کارآفريني روستايي انسانشناختي 9پیشنهاد اصلي اين پژوهش است که در بخش
آخرازمقالهبهتوضیحآنميپردازيم .


1

self-determination
alterity
3
nomadic
4
state science
5
territorializing
6
self-interest
7
rational choice
8
scientific rigour
9
anthropological rural entrepreneurship
2
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 )4کارآفريني روستايي انسانشناختي :نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان وزنه
متعادلکننده و تکمیلي در برابر کارآفريني اقتصادی دارای ويژگيهايي از جمله سیالیت،

گری،ديگربودگي،برخاستهازگفتمانکوچروومردمياستوسعيميکندتابا


خودتعین
هاوکنشهایدرونيو فرهنگومحیط روستا،کارآفرينيروستاييرا


گیریازپويايي

بهره
در زمانه پرشتاب جهاني شدن ،مردميتر و به زبان خود روستايیان از نو مفهومپردازی و
شناختيدارایويژگيهایمنحصربهفردیاست 


تعريفکند.کارآفرينيروستاييانسان
بهرهگیری از جهاني شدن و مقاومت در برابر آن :کارآفريني روستايي
  -1
انسانشناختي  واجد خصلتي است که ميتواند در برابر جهانيسازی به عنوان پديده و

1
پارادايمرقیبمقاومتکند.آرتورواسکوبار()1984درنظريهتثبیتتوسعه معتقداست
توسعه از سه راه پیشرفت خويش در جهان را تضمین کرده است .اول ،فرايند ادغام و
ناهنجاریها» و سپس

کپارچهسازی مشکالت 2که بر اساس آن جهان غرب با ابداع «

ي
هادرجهانسوممداخلهگریوسلطه


هادرطیفوسیعيازحوزه

نآن
طبقهبندیوتعیی

3
خويش را تثبیت کرده است .دوم ،حرفهای شدن توسعه يا فناورانه شدن که از طريق
هاوبرنامههادر


برقرارینظاميازدانشوکنترلدانشپیرامونتوسعهمانندترويجسیاست
قالب رشتههای علمي و دانشگاهي همچون مطالعه توسعه در دانشگاهها و نیز گونهای
زندگيبهپیشميرودودرنهايتنهادیشدن5توسعهکهبهمعنایورود

اقتصادیکردن4
المللياست.اينسازمانهابه


هایمحلي،مليوبین

ایازطريقسازمان

توسعه
فرايندهای 
6
شبکهای از نظامهای کنترلي سامان ميدهند .هدف عبارت است از پايبند کردن مردم

محلي به مجموعهای مشخص از عقالنیتها و رفتارها .کارآفريني روستايي انسانشناختي
وبازانديشيآنها

تواندبابهرهگیریازسهمفهوممستتردرنظريهتثبیتتوسعهاسکوبار


مي
همزمانبانگاهيانتقادیبهجهاني شدن،کارآفرينيوتوسعه بهتثبیت،مديريتوکنترل
کارآفريني روستايي  با عنوان پادگفتماني رقیب در برابر جهاني شدن اقدام کند و آن را
تردرتوسعهروستاييبسازد.اينپادگفتمانميتواندشامل

راهبردیانسانيترودموکراتیک

مؤلفههاباشد .
اين 
رآفرينيدردانشگاه وخارجکردن

ريزیرشتههای مرتبطباکا


ایشدن:پايه

حرفه

صرفاقتصادی،آموزشکارآفريني،تثبیتگفتماندانشگاهيمردممحور.

کارآفرينيازحوزه

يکپارچهوجامعبودن:نگاهچندبعدیوجامعبهکارآفرينيروستايي،طبقهبندی


موضوعيکارآفرينيروستايي،ديدگاهيسلبيوايجابي(موانعوپیشبرندههایکارآفريني)


1

three-component model of development deployment
the progressive incorporation of problems
3
professionalism
4
economization
5
institutionalization
6
regulatory controls
2
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 نهادی شدن :تأسیس و تقويت نهادها و تشکلهای روستايي مردمنهاد و ترويج
کارآفريني از طريق آنها ،اصالت دادن به کار و نه سرمايه (مثالً کشاورزی ارگانیک)،
بخشيبهکشاورزی،عملگریوفعالنمودننهادروستابیشازنهادبازار.


تنوع
هلحاظماهویدارایويژگيهايياستکهميتواندبرایتثبیت

کارآفرينيروستاييب
ازالگویاسکوبارتبعیتکندودرعینحالفاعلیتوکنشورزیافرادرانیزمخدوشنکند.
مرحلهای اسکوبار برای تبديل

شهرکي و ديگران ( )2016چگونگي استفاده از نظريه سه 
گفتمان کارآفريني روستايي به گفتمان کشاورزی چندکارکردی که واجد وجوه
طورکاملتشريحکردهاند.

انسانشناختياسترابه

گذارهایپارادايمي:اينگذارهادردوجنبهتحققمييابند .اول گذارپارادايمي

  )1
1
در مفهوم روستانشیني که عبارت است از تغییر مفهوم روستايیت به عنوان يک مقوله
تحلیلي 2از مفهومي کارکردی واجد مؤلفههايي همچون مکان (زمین) /محیط/جامعه 3به
مفهوميپسامدرنازروستانشیني.روستانشینيپسامدرنروستاييبودنراتنهابه عنوان

اشتغالبهکاربررویزمین(کشاورزی)،دارایريختشناسي خاص(متفاوت باشهر)و

تاریوابستهبهمحیط)نميداند.همچنین

هایمحیطزيستگرايانه(کیفیاترف


دارایارزش
مفهومياقتصادی -سیاسيازروستاکهرخدادهایروستاييرامتأثرازپوياييهایاقتصاد

سیاسي ملي و بینالمللي خارج از روستا ميداند و بدين ترتیب «بسته کارآفريني» را از
بیرون و توسط بیرونيها بر آن تحمیل ميکند را به چالش ميکشد .حال روستانشیني
مرتبطبافضاوزندگيروستاييتلقيميشود(کلوک.)2006،

همچونيکسازهاجتماعي4
دومگذارپارادايميدرمفهومکارآفرينيبهمعنایتفسیرکارآفرينيهمچونفرايندیداری
زمینه .کارآفريني در ارتباط با اين معنای نوين و از منظر انسانشناسي از اساس با
کارآفرينيهایجرياناصلي5متفاوتاستوهمچونگفتمانيتوسعهایتعريف ميشودکه

مستلزمشراکتوزيستندرمرزهایمیانشهروروستا،پايداریونیزمشروعیتمردمي
درمعنایپرهیزازهژمونیکبودنوتحمیليبودناست.اينگذارهایهنجاریوپارادايمي
حرفه ایشدننظريهتثبیتتوسعهاسکوباررادارندودر
قابلیتتطبیقوتبییندرمؤلفه  
روايتهای توسعه و مطالعه پساتوسعه (ضیايي )2015 ،مفهومپردازی

میانههای کالن

ميشوند .

  )2دربرگیریفاعلیت:درمفهومنهادیشدندرنظريهاسکوبارمعناشدهوعبارت
استازقائلشدنبهقدرتتعب یروتفسیرامورازسویافرادياکنشگرانونیزتواناييو
شدنکارآفرينيروستاييباجنبشهایمردمي

ها.همبسته 


ازسویآن
سازماندهي 

قدرت
خودجوش ،ريزوموار 6و هويتهای سیال و نیز جماعتهای فاقد ساختارهای مشخص از
1

rurality
analytical category
3
place/landscape/society
4
social construction
5
mainstream entrepreneurships
6
rhizomatic
2
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يابيفرصتهایکارآفرينانهتوسطمردمروستاييازسویديگر


سووخلق،ايجادوارزش

يک
شناختياست.فاعلیتازاينمنظردرهمبستگي


ازاجزایاصليفاعلیتدرکارآفرينيانسان
2
عمیقياستباآنچهکرازنر)2000(1ازآنتحتعنوانمترصدبودن کارآفرينيادميکند .
 )3ادغامباکشاورزیچندکارکردی:اينويژگيدرمفهوميکپارچگينظريهاسکوبار
اندازیتوسعهدربسیاریازعرصههایزندگيشکوه


قابلتبییناست.اگراسکوبارازدست
دارد؛ گسترش روستانشیني به مواردی غیر از کشاورزی ،چندپیشهگي در روستا و نیز
کردن،ميتواند


هاييبرایمصرفتعريف

کشاورزانوروستاراحافظمیراثفرهنگيومکان
سببساز گسترش و توسعه کارآفريني روستايي شود بيآنکه روستانشینان را به انفعال

بکشاند .کشاورزی چندکارکردی مفهوم منفي تمامیتخواهي توسعه در نظرگاه
پساساختارگراياني همچون اسکوبار را به کارکردی مثبت از زندگي چندپیشه در روستاها
پیوندزدهوآنرابازانديشيميکند .
 )4تدقیق کنشگری دولت :بسیاری از کارآفرينان در اين مطالعه ديدگاهي آمیخته
نسبتبهدولتداشتندازسوييخواهانکاهشنقشحاکمیتي آنوازسوييبه دنبال
استفادهازتسهیالتدولتيواقدامدولتدرخصوصتوسعهروستاييهماننديکپارچهسازی
اراضيوآموزشکارآفرينيهستند.دراينخصوصالزماستتادولتمحدودهعملگری
خويشراازوضعقوانینومقرراتبهسمتتقويتنهادهایآموزشيهمچوندانشگاهو
بهنهادهایکارآفرينونیزتدوينطرحهایمليجهترفعنواقصساختاری

آنها 
تبديل 
قطعهقطعه بودن اراضي ،تغییر دهد .در هر حال «کارآفريني روستايي
همچون  
مفهومياستکهدرآيندهنیازبهمفهومپردازیهرچهبیشتردارد .

انسانشناختي»


Israel Kirzner
alertness

1
2
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