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 پیرامون پساتوسعه نقّاد آراء آرام ضیاییگیری از بهره 
 

 *1حسن شهرکی
 استادیار و مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل 1

15/01/1400؛ تاریخ پذیرش: 06/12/1399تاریخ دریافت:   
 

   چکیده 
پردازی پیرامرروت توسرر ه و کررارآفریتی روسررتایی بررا ی و مفهررو نظرررورزهدف این مقاله مفهومی عبارت است از   

های تحلیل گفتمانیِ تتیده در مکتب پساتوس ه. س ی شررده تررا بررا اسررتفاده از شکتانه و تکتیکگیری از نگاه شالودهبهره

صررری از رواو و نا  پساتوس ه، آرا  ضیایی، به بازاندیشرری م تمفهو  پساتوس ه نقّاد مت لّق به یکی از متفکّرات صاحب 

گفتمات کارآفریتی و توس ه روسررتایی پرداهترره شررود. پساتوسرر ه نقّرراد از دیرردگاه ضرریایی و در تقابررل بررا پساتوسرر ه 

ها و تاریخِ سرزمین هررود؛ اند از: اوّو، نقدِ ستّت فریبانه جدید، حاوی چتد وجه یا سرشت اساسی است که عبارتعوا 

اساس اب اد محلّی؛ سّو ، حرکت نظری و عملی از تأکید بر ایدئولوژی به سمت   سازی و تطبیق مدرنیته بردوّ ، همرنگ

تمرکز بر طبی ت؛ چهار ، تحلیل فرهتگ همچوت یک پدیده برساهته اجتماعی تررا یررک جرروهره یررا وال یّررِت صررلب و 

تتیررده شررده در المللرریِ لرردرتِ بتیادین؛ و درنهایت پتجم، تحلیلِ هم روابط درونی لدرت اجتمرراعی و هررم روابررط بین

یِ جدیررد و چتدهیرره از سرروی مکتررب پردازمفهررو های فراملیّتی. نظر برره طررر  یررک  های شرکت ساهتارها و سازمات

گیررری از ترروات بررا بهرهمدّعای اصلی مقاله ایررن اسررت کرره می  پساتوس ه و نیز نگاه انتقادی سرشته در ذات این مکتب؛

توانررد بررا راهبرررد می ʽکارآفریتی روستاییʼعتوات مثاو، را متحّوو ساهت. بههای پساتوس ه نقّاد، راهبردهای ستّتی  مؤلفه

پردازی توسرر ه ی مفهررو سررو بهای جدیررد شده، جایگزین شده و لررذا دریچرره نهادهنا   ‘ کامیابی روستاییʼجدیدی که 

شررتاهتی، فاعلیّررت، )روستایی( گشود شود. با افزودت و تحلیل مفاهیمی همچوت دوگانه ستّت و مدرنیترره، تحلیررل زبات

تر، اهطرافو نیز طبی ت، کامیررابی روسررتایی، در لیرراس بررا کررارآفریتی روسررتایی، جررام   عواطف، نگره لدرت، تتانگی

 تر و پایدارتر هواهد بود.انسانی
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 مقدمه 
و اب رراد   1راموت مفهو  توسرر هیپ  ینظرات گوناگون

ن یرر در ا ینظررر یافتن اجمرراعیرر  لررذا؛ آت ابررراز گشررته

، نررداد)زرگریسررت ین یهصرروک کررار چترردات آسرران

ف یرر م تقررد اسررت کرره در ت ر( 1384)ا یرر ازک . (1388

 هرراآت ترینمهمداشت که    نظر  مدرا    ید نکاتیتوس ه با

بار  یدارا یداًشدباید ه توس ه را  اوّ  ؛کهاند از ایتعبارت

ده و یرر چیپ  فرآیتررد  یما آت را نرروعو دوّ  دانست   یارزش

لضررراوت ارزشررری، در  .للمرررداد نمرررود  ررردیچتدبُ

پیرامررروت  (Dempster, 2020)هرررای اهیرررر پدوهش

اسررت.   لرارگرفتررهجرردّ مررورد بحرر     بهنیز    کارآفریتی

ها وابسته بودت به فرهتگ و ارزش  واسطه  به  را  توس ه

گرات کرره توسرر ه  دانترردمی  2رویکررردیاز    متأثر  شدیداً

و   3ینوسرراز  رویکررردات دو  ین میتد. در اینمای اذ ماتّ

 شرردتِ  بررا آشررکار  .دتاز همه مشهورتر هسررت  4یوابستگ

ها یابی به آرماتای در دست های توس هشکست پروژه

چرره از   هرراآتم رّب    پیامدهایو نیز    و اهداف موعود

د نابرابری میات و دروت محیطی و چه ایجاحی  زیست 

کرررد؛ ها، مفاهیم جدیدی در ادبیات توس ه ظهور  ملّت 

بررومی«،   زا«، »توسرر همفاهیمی همچوت »توسرر ه دروت

 نهایررت   درو    »توسرر ه محلّرری«  باه«،-به-»توس ه پایین

های رسد کرره ایررن سررتخبه نظر می.  »توس ه روستایی«

رفرر  فقررر و شررات بررر  تأکیدواسطه  جدید از توس ه، به

تمرکررز و نیز    یابی به عدالت اجتماعیو دست   نابرابری

 وابستگی  رویکرداز    متأثربیشتر  پذیر«،  بر »الشار آسیب 

 میالدی زاده شد؛ امّا در  1970در دهه    گرچهباشتد که  

هررر ادر اودر آمریکررای هتررین  5مکتب موسو  به اِکررال

التصررادیِ آمریکررای   گررروه.  ریشرره داشررت   1940دهه  

ملررل برررای   سررازمات  سررویهتین یا همات اِکال کرره از  

 
1. Development 

2. Paradigm 

3. Modernization 
4. Dependency 

5. Economic Commission for Latin America 

(ECLA) 

کشررورهای  مانرردگیِبررسرری در هصرروک علررل عقب 

 بتدیِبررود، بررا تقسرریم  شدهگذاشتهبتیات    آمریکای هتین

کشررورها برره مرکررز یررا متروپررل و پیرامرروت یررا لمررر، 

را ماحصل روابط نابرابر التصادی کشور   نیافتگیتوس ه

تررا .  (1389)کاوه پیشررقد ،    دانست راموت میمرکز با پی

در   گرررددمی  آنجا که به مبح  توسرر ه روسررتایی برراز

 ترروات، راهبررردبطررن مفهررو  توسرر ه روسررتایی می

سط مالکین بزرگ با هدف افزایش تولید تو   ساهرانهفن

بررا هرردف طلبانه، اصال  و در مزارع هصوصی؛ راهبرد

اجتماعی توسط دهقانررات هم افزایش تولید و هم تغییر  

، نهایررت   درو    هامتوسط، در مزارع هانوادگی و ت اونی

راهبرد رادیکاو، با هدف تغییر اجتماعیِ بتیادین، تولید 

پا و کارگزاری دهالین هُرده  های دولتیبرداریدر بهره

 کرد  کو کارگرات روستایی و کشاورزی را از هم تفکی

یشررتر ملهررم از ؛ که دو راهبرد ن سررت ب(1384)ازکیا،  

 رویکررردو راهبرررد سررّو  ملهررم از  نوسررازی رویکرررد

نوسررازی و هررم   رویکررردلرریکن، هررم  وابستگی است.  

توسرر ه وارد نمرروده و  وابسررتگی، نقرردی محرردود بررر

و یررا رژیمرری از  6یررک گفتمررات چترراتتوسرر ه را نرره 

فررری یررا اصررل یررک پیش عتواتبررهبلکرره  7حقیقررت 

 1990دهرره . (Escobar, 2008) پذیرنرردشررده میاثبات

 هررم  و  کررارآفریتیدماتِ طر  مبح   هم سپیده  میالدی

آمدت نقدهای رادیکاو و گفتمانی بر توسرر ه   آغاز وارد

هررای انتقررادی از توسرر ه، مجرراو ، تحلیلدروالرر بود.  

چرره در روسررتا و چرره در   –  کررارآفریتیفراهی برررای  

برردیلی   چترراتفراهم آورد تا با تثبیررت هررویش    -شهر

 ب رردتر ذکررر هواهررد شرردکرره    چتات  آتبرای توس ه و  

ایررن اندازنده آت عمل نمایررد.  م رّبِ یا به ت ویق  چتات

گفتمررانیِ   شکتانه وشالودههای  از تحلیل  متأثرکه    مقاله

رود؛ ای مفهررومی پرریش مرریبه شیوه  8مکتب پساتوس ه

 
6. Discourse 

7. A regime of truth 

8. Post-Development school 
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و  هررای انتقررادیکوششرری اسررت برررای بسررط تحلیل

و از طریررق   در عصر پساتوسرر ه  کارآفریتیاز    گفتمانی

گررذاری نا   ʽکامیابی روستاییʼ  کهآتفی بدیلی برای  م رّ

ترراری ی م تصررر   ارائررهب ررش دوّ  مقالرره    شده است.

است از رویکردهای اصلی مسلّط بر جهررات و ادبیررات 

توسرر ه، از رویکرررد نوسررازی و وابسررتگی گرفترره تررا 

کرره بررا سرررآغاز عصررر  کررارآفریتیرویکرررد توسرر ه 

ب ش سّو  شرحی اسررت گردد.  زمات میپساتوس ه هم

آراءِ آرا  ضیایی در هصوک پساتوس ه و تفکیررک بر  

. هرردف از 2فریبانه جدیدعوا   و  1آت به پساتوس ه نقّاد

چگونه چرا و این ب ش آت است تا هوانتده دریابد که 

ابی روستایی بر مفرراهیم بدیل اصلی پدوهش ی تی کامی

آرا  ضرریایی، گررردد.  های پساتوس ه استوار میو اِنگاره

اهصرررل، از یانگلیسررریِ ایران پردازِمحقرررق و نظریررره

پساتوس ه در حاو حاضررر پدوهتدگات و شارحات مهم  

ها و مقاهت بسیاری است که است. ایشات هالق کتاب

، ها نقد مفهررومی پساتوسرر ههدف اصلی بسیاری از آت

در تبیررین مبحرر   هرراآتکررارگیری  هو برر  پسااسررت مار

پایداری است. شاید بترروات گفررتن کرره پررد از مجیررد 

مررین ، ضیایی دوّنود میالدی  های هفتاد تادر دهه  رهتما

چهره اثرگذاری است که ایرات را به درجاتی به جهررات 

ضرریایی کرره دارنررده کتررد. ه وصررل می نظری پساتوسرر 

یاسرری از دانشررگاه هررامبورگ مدرک دکترررای علررو  س

ب ررش مطال ررات توسرر ه و  یدرئرر اکترروت اسررت، هم

 3پسااست مار و نیز مدیر اجرایی شبکه شراکت جهررانی

علررو  است که هررر دو موسسرره وابسررته برره دانشررکده 

مقالرره در در آلمررات هسررتتد.    4اجتماعی دانشگاه کاسل

 ترررینمهم ارائررهچهار  و پتجم به ترتیب بر   یهاب ش

ای از ، روسررتا و نیررز تاری چررهکررارآفریتی ت رراریف از

ده و بررر ایررن متمرکررز بررو   کررارآفریتیمطال ات انتقادی  

 
1. Skeptical post-development 

2. New-populist post-development 

3. Global Partnership Network (GPN) 

4. Kassel 

ششررم، برردیل پیشررتهادی هررود را بررا   متواو، در ب ش

هرردف تکمیررل پیشرریته نظررری و مبتترری بررر انگرراره 

داده و مسرریرهای   ارائررهاد از آرا  ضرریایی  پساتوس ه نقّ

 نماید.های مشابه در آیتده را ترسیم میپدوهش

 

  روستایی کارآفرینینقد و تحلیل گفتمانی توسعه و  

 یرتدوکسرر را دهرره اُ 1950دهه : آغاز عصر پساتوسعه

کرره بررر  ای؛ دهرره(Leys, 2005)انررد نامیده 5گرااثبررات

جهت انتقرراو مررازاد   ییروستا  یورش بهرهیت افزایّاهم

در شررهر   ین ب ررش برره ب ررش صررت تیکار از ا  یروین

، 1950در اواهررر دهرره    سازینو   رویکرد.  داشت   تأکید

و   یرتدوکسرر ن اُیرر ت به شکست ااس  ییکایآمر  یپاس 

 صرروک در بتزگرا کرره یک   یِالتصاد  یِدولت  یزیربرنامه

غ یتبل  6المللنیتوس ه ب  یبرا  متحده  ایاهتنهاد آژاند  

 یو گذار نظر  ه نوسازییشکست نظر  شد.یج میو ترو

، 1970و    1960دهرره    یطرر   یوابسررتگ  رویکردبه    از آت

 هایسیاسررت از نوگراها برره    یاریبس  یماحصل وابستگ

بود که سکوت    زیبرالیکا، جتگ سرد و نئولیدولت آمر

را توس ه    یاجتماع  «سرشت »در لباو    هاآت  7مارگونهیب

 رویکررردحرراو، پررد از آنکرره  .  (.Ibid)  به دنباو داشت 

، 8جز تانزانیا در دورات نیرره  کجا  هیچوابستگی نیز در  

المللِ پد از جتررگ، توفیقی نداشت، رژیم تجارت بین

 یاسررت التصررادیدت از سیدست کشو  کتار نهاده شده؛  

 یالتصرراد  یعضو سازمات همکار  کشورهایدر    یتزیک 

در دسررتور کررا،  یا و آمریرر تانیبر  یبه رهبر  9توس ه  یبرا

ز یرر و ن  حرردهمتّاهتید در این جدی. لوانکار لرار گرفت 

، حتّرری ایرر تانیدر بر یسررازیهصوصرات تررازه و مقرررّ

 وض یّت التصادی تحت دیکتاتوری پیتوشه در شرریلی،

 
5. Positivist orthodox 

6. United States Agency for International 

Development (USAID) 
7. Symptomatic 

8. Julius Kambarage Nyerere 

9. OECD 
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گررر ید هایدولت و  ندرشد همراه شد یباه هاینرخبا  

ت یّرر تب   رونررد  ایررن  ازز  یرر ن  ییاروپررا  یصت ت  کشورهای

کرره برره هرجررا کرره   برروده آزاد  یسرررمااکترروت،  .  نمودند

ک یرر )و چرره رسررد برره    یچ دولتیهواهد برود؛ و هیم

 یالتصرراد  یاستیس  ست توانیر( نمیدولت کوچک و فق

جد هواهررات   طور  بهه  یکه مالکات سرماکتد    پیگیریرا  

رفرراه و  هرراینظا ، یالتصرراد یزیر. برنامررهنبودنرردآت 

در عمررل توسررط   یهمگرر   یاتیرر و مال  یپول  هایسیاست 

زمررات آت   .نررده، تحررت کتترررو درآمدیسرررما  بازارهای

ایِ توسرر ه  دامته  پهنهای دولتی و  رسیده بود تا پروژه

 و کوچررک هررایها و بتگاهپررد از جتررگ، بررا شرررکت 

 های متفررردِکررارآفرین کرره توسررط انسررات 1متوسررطِّ

شرردند، جررایگزین شرروند. التصادی اداره می  2گرِبیشیته

کرره در ذات هررودش یررک الگرروی توسرر ه   کارآفریتی

مرریالدی   1900شد و از دهه  دارانه محسوب میسرمایه

شررکاف میررات نظریرره نئوکالسرریک در  کررردت  پررربرای  

بود )شررهرکی و   شدهمطر التصاد و رهیافت اجتماعی  

، در اولویّت 1980(، حاو و با آغاز دهه  1398سارانی،  

مبتتی بر بازار آزاد لرار گرفررت؛   های التصادیسیاست 

هایی که هر چه بیشتر به سررمت نئررولیبرالیز  و سیاست 

یررک کرررد.  ب ش مالی بر تولید سرروپ پیرردا می  برتری

هتررد سرر ه در ترراریخ تو  دربرراره (Irani, 2019)مطال ه 

، 1991التصاد از    آزادسازی  دهد که چگونه بانشات می

ریزی برنامررهاز انحصار هود بر  ،  3حزب باهاراتیا جاناتا

 آنچررهبرای آیتده هتد دسررت برداشررت و بررا طرّاحرری  

بررا الگرروبرداری از   گرفررت   نررا   4شهروندی کارآفریتانه

مشغوو به کار   5درّه سیلیکوتای که در  مهاجرین هتدی

هررای هبی  و  هابودند، از تمامی احزاب سیاسی، رسررانه

 هایدهکررده انرردازیتجرراری هواسررت تررا برره راه

 
1. SMEs 

2. Maximizer individual 

3. Bharatiya Janata 

Party (BJP) 

4. Entrepreneurial citizenship 

5. Silicon Valley 

»حررق   فرهتگدر ترویج  همّت گماشته و    6آپیاستارت

در ایرات نیز بیش از دو دهه اسررت .  کوشا باشتد  7ثبت«

همچرروت یررک »امررر  کررارآفریتیها بررر که تمامی دولت 

اند )شررهرکی و سررارانی، مقدّس و بدیهی« پای فشرررده

جهررانی کرره بررر طبررق آت  فرآیتررد مرروازات برره(. 1398

و از   ترردریج  بررههای بررزرگ دولترری  ها و پروژهشرکت 

بررا آغرراز دهرره   ویررده  هبرر مرریالدی و    1980اواسط دهه  

، بررا همتاهررای هُررردِ کارآفریتانرره جررایگزین 1990

ای متفکرات که پاره  ییهاساو  طی  وشدند، در ایرات  می

دیدند آت را نوسانی می(  1393ها و نوذری،  )جمشیدی

»نقشرره ؛ های تولیررد و توزیرر  نئررولیبرالیسررت میات سیا

برآمرردت و هیررزش   شررد.کشور« ترردوین می  کارآفریتی

ماحصل بروز چتررین وضرر یّتی   دلیقاًمکتب پساتوس ه  

بررود   جتبشی چتدوجهی  شهیزشی که آبش ور؛  است 

تمرکز بر زبررات، با    مدرنیسمپست .  مدرنیسمپست به نا   

 شررموو وجهات هررایارزش فرهتررگ و گفتمررات، ردِّ

 هررایت هویّ؛ بررا  بررر تفرراوت  تأکیدو  کالت،    هایروایت 

 تررأثیر  بسررته اسررت.مه  یو نررداد  ی، جتسرر یلرروم  اوِیّس

ه توسرر ه را یرر نظر  یودبر توس ه تا حد  مدرنیسمپست 

نقررد  یبرررا یو فضررا و بسررتر کرراف ردبُرر  سررؤاور یرر ز

از  یاریکه بسرر  ییفضا از آت فراهم آورد.  یشتاهتساتان

از آت بررا نررا   (Escobar, 2005; Ziai, 2015) نیرمتفکّ

رکررن   ترررینمهمشرراید  .  کتتدیاد می  8»عصرپساتوس ه«

آت پساتوسرر ه، طررر    تب بررهو    مدرنیسمپست   مفهومیِ

باشد. ایررن مفهررو  در   9گفتمات  حاضرِ-جا-همه  مفهو ِ

 10فوکررو فیلسرروف و تبارشررتاسِ فرانسرروی میشررل نظر  

به عبررارتی  کاربست زبات؛ نحوه و نیِّتعبارت است از  

فتمات عبارت است از زبررات در عمررل و یررا نگرراه برره گ 

عصررر زمرراتِ  هم. با آغاز  11یک کردار اجتماعی  چتاتآت

 
6. Startup Villages 

7. Patent 

8. Post-development era 

9. Discourse 

10. Michel Foucault 

11. Social practice 
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، پدیررده در التصرراد  پساتوس ه و چرررهش کارآفریتانرره

همچرروت یررک راهبرررد در   ؛کررارآفریتی  التصررادیِ  بدواً

یک گفتمات تلقّی گردیده   مثابهبهو نیز    توس ه روستایی

شتاسرررری، و از دریچررره علررررومی همچررروت جام ه

شتاسرری مررورد تحلیررل و شتاسی، فلسررفه و رواتانسات

 ;Ogbor, 2000; Bill, 2010) بحرر  لرررار گرفررت 

Nicolson and Anderson, 2005). 

بح  بر سررر دو :  جدید   فریبانهاد و عوامپساتوسعه نّق

پساتوسررر ه گررررایش عمرررده در پساتوسررر ه ی تررری 

 ایدر مقالرره بار ینن ستبرای    و نقّاد  جدید  فریبانهعوا 

شد.   ارائهبه ادبیات توس ه    (2004)  آرا  ضیایی  به للم

دوگانرره   ،در مقالرره جدیرردتری  (2019)  ب دها، ضرریایی

 چترراتآتشده از سوی هررود را بسررط داده و از  م رّفی

 جررالو زدگیِبرای تحلیل مفهو  غرب  مفهومی  ابزاری

آت بر تاریخ توس ه در ایرررات اسررتفاده  یرتأثو  آو احمد

ضیایی در تقابل یا بهتر اسررت بگرروییم در نموده است.  

تکمیرررل دوگانررره م روفررری کررره از سررروی متفکرررر 

بررود ی ترری   شرردهارائه  1اسکوبار  وپساساهتارگرا، آرتور

هررود را پرریش بحرر   ،  3و توس ه برردیل  2 توس هبدیلِ

القاعررده علیپساتوس ه  ،  (2015)  برای ضیایی.  کِشدمی

برره   ،4فوکررو میشررل  آراءِ    ازملهررم    بوده  انتقادیواکتشی  

 و غربرری های هدمونیک توسرر هبودتِ رواو محور  اروپا

و   ی فقیررر و غترریهررامیررات ملّت   ینابرابر،  شدتِ جهات

ای همچوت رف  های کالسیک توس هق وعدهعد  تحقّ

، آنگرراه برره دو (2005)  ضیاییو نابرابری.    فقر، بیکاری

 انرردعبارتکتد کرره  توس ه اشاره می  یهبر نظرگونه نقد  

و ب( نقرردهای  از توسرر ه  از: الف( نقرردهای فوکررویی

باید هاطرنشات سرراهت کرره اسررت راد و ابررداع   م یار.

 
1. Arturo Escobar 

2. An alternative to development 

3. Alternative development 

ای مترروت پساتوسرر ه البته ضیایی م تقررد اسررت کرره پرراره.  4

 -یهاتاریخ ایده در تقابل با  –  همانقدر به تبارشتاسی دانشِ

 .های مارکدلتیتیز  به ایدهمفوکو پایبتد هستتد که مارکسیس

، نو  فریبانهمفاهیم مهمّی همچوت پساتوس ه نقّاد و عوا 

از سرروی ضرریایی   بتدی و تحلیررلهمین تقسیمز بطن  ا

 عملی گردیده است.

 متدی از ابداعات مفهررومی فوکررو با بهرهدسته ن ست،  

تولیررد   دانررش و لرردرت،  ،5توس ه  تبارشتاسی  همچوت

و   7شرردهدانررشِ سرکوب، هیررزش  6حقیقت   هودم تارِ

برره نقررد توسرر ه از مجرررای مترروت مفهررو  گفتمررات، 

میات متتقرردین وابسررته برره اند که از  پساتوس ه پرداهته

مجیررد رهتمررا، ترروات برره  می  ازجملهن ست  این گروهِ  

دیدگاه ضیایی نمود. از    ازاشاره نمود.    9و ساچز  8استوا

هررایی حرراوی مشررکالت و نق انتقررادات  این دسررته  

فریبانه وا پساتوس ه عهستتد که زمیته را برای تشکیل  

ترروات برره هررا میاین نق   جمله  از.  اندهموار نموده  نو 

ها، عد  توجّه برره گسسررت   نمود: اوّو،  این موارد اشاره

هررا و تتالضررات و لررذا ایررن ها، تفاوتعد  پیوسررتگی

 10یکپارچررهپتداشت اشتباه کرره توسرر ه یررک سرراهتارِ  

است؛ از این حی ، ناهمگتی موجود در بیش از چهار 

ای مررورد غفلررت لرررار های توسرر هو رواو  نظریهدهه  

دوّ ، تکیه بررر تئرروری توطئرره و ترررویج ایررن   گیرد،می

توس ه چیزی نیست جز یک سراب موهررو  ه  ک   عقیده

ته هویش یک پروژه سیاسیِ اروپا و در ُک  یزآم  یب فرو  

محور، از این متظر یک نظرگاهِ ستّتی و عیترری   یا غرب

گردد که در نظا  فکررریِ  اذ مینسبت به ایدئولوژی اتّ

متوت پساتوس ه از سررویی بررر فوکو جایی ندارد، سّو ،  

فشارند؛ و از دیگر سو توس ه پای می  11هصلت آمیبی

گویتد که انگررار ای متفی از آت س ن میبه شیوه  چتات

 هرراآتاز این زاویه، فری چیزی م لو  و مت یّن است، 

 ،مارکسیسررتی  زبرراتبرره    ،نف ات توس هاین است که ذی

 
5. Aarchaeology of development 

6. Autonomous production of truth 

7. Insurrection of subordinated knowledge 

8. Gustavo Esteva 

9. Wolfgang Sachs 

10. Monolithic 

11. ‘Amoeba-like’ character of the concept of 

development 
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دانتررد نمی یقترراًحقو  هسررتتد واجد نوعی آگاهی کاذب

بسرریاری مترروت چهار ،  که مرادشات از توس ه چیست،  

آت را   تررواتکرره می  هسررتتد  م تقدپساتوس ه، به چیزی  

 ییتوگررو نهرراد؛  نررا  1شرردت توسررط توسرر ه لربررانی

بسررته و متف لرری  پررا-و-دسررت های نف ررات، انسرراتذی

برره آت   ابررتالتوسرر ه و    ʽویررروسʼهستتد کرره در برابررر  

ندارنررد؛ ت بیررری کرره از  یکتشررگرو لرردرت  ،تسررلیم

با نوع تلقّی فوکررو از مفهررو    وضو   به  ،دیدگاه ضیایی

و  های سرررازنده لررردرتلت و هصررر  2حکمروایررری

و باههره   تتافر دارد  تتیدگیِ آت با زیست روزمرّهدرهم

مترروت پساتوسرر ه بسرریاری اولررات از مدرنیترره پررتجم، 

اجتماعرراتِ م یشررتیِ کرررده،  سررازییطاتشصررت تی 

 عتواتبررهسررتایتد و حلیلرری میت هیچیبرر پیشررامدرت را 

گونرره آلررودگی برره هرتوسرر ه کرره عرراری از    هایِبدیل

که لدرت از دیررد دهتد، حاو آتمی  ارائهلدرت هستتد  

در   شررده  یرردهتتجا حاضررر و  مفهومی است همرره  فوکو 

پودِ زندگی هرروزه. در دسته دوّ  از انتقادات یا -و-تار

 ,Ziai, 2004; Ziaiتوسرر ه )از  همات نقدهای م یررار

 اندعبارتمواجه هستیم که  ، با چتد مقوله مهم  (2015

از   ʽتوسرر هʼمدرنیترره و  شررر ِ  -و-لیررداز: یکم، طرد بی

از شررود برره غفلررت  که متجررر می  سوی آثار پساتوس ه

 ازجملرره  توس هب ش  های مثبت و عتاصر رهاییسویه

میر و افررزایش امیررد برره زنرردگی، -و-کاهش نرخ مرگ

شرررده از تصرررویری رمانتیزه مترروت پساتوسررر ه،دوّ ، 

 دهترردمی  ارائرره  اجتماعات ستّتی و روستاییِ پیشامدرت

 مردمررانی کرره چترردات در طلررب رفرراه مررادّی یررا  چتات

سررتتد؛ افرررادی کرره آوری نی ّبهداشررت هرروب یررا فررنّ

ردِّ سرررّو ،  ،3باولارانررردهای وحشررری اصرررطال به

رادیکرراو پساتوسرر ه بررر  تأکیرردگرایی و شررمووجهات

های تواند راه را بر نقد نابرابرینسبیّت فرهتگی که می

 
1. Victimization by development 

2. Governmentality 

3. Noble savage 

 هاآتموجود در جوام  ستّتی و رسو  ظالمانه رایج در  

برای هجمه   را  لین محلّی و روستایی، دست متمّوبسته

نقرردی  هرگونررهو  متاب  و فرهتگ روستا باز گذاشته  به

بودت، فالد مشررروعیّت  از هارد را به بهانه امپریالیستی

گریِ تتیررده در و موعظه  4مآبیِنوعی لیّمسازد، چهار ،  

تر تر و درسررت عیِ فهررم کامررلمتوت پساتوس ه که مرردّ

هسررتتد،   هرراآتای افراد نسبت به هررود  نیازهای توس ه

از سرروی   5سیاسی  یم الف هوان  ینوعبهاین هصلت  

پساتوس ه، عررد  درگیررریِ آت در متازعررات سیاسرری و 

از سوی آت متجررر  6پیلِتی-سیاست پونتیِد ینوعاتّ اذ  

 که ناظر است بررر  شتاهتینق  روشگردد، پتجم،  می

و تبرردیل   -نسبت به فرهتگ  ویدهبه–  گرایینوعی ذات

 پلتفرررر  ینوعبرررهتحلیرررل گفتمرررانیِ تبارشتاسرررانه 

تحررت   تررریشپایدئولوژیکی ی تی همررات چیررزی کرره  

ها در پوشرری از تتالضررات و گسسررت عترروات چشم

، نهایررت  درو  نقدهای دسته ن ست بدات اشرراره رفررت 

؛ ʽتوسرر هʼمفهررو     چتدگانگی م تایی در رابطه باششم،  

مترروت بسرریاری در  اغلررب  ʽتوسرر هʼ لرررار کررهبرردین 

 یررک وعررده اشررتباه: (1پساتوسرر ه عبررارت اسررت از: )

گیری از سررامات تجررارت و که با بهرهایدئولوژی غرب  

وعده تمکّن به ملل آزادشررده از   و  جهانی  داریسرمایه

در پرری آت اسررت تررا بازارهررای   دروالرر لید اسررت مار،  

 یررک  (2جدیدی در کشررورهای جهررات سررو  بیابررد، )

گسررتریِ مرردو ای غربی برای جهاتپروژه  پروژه اشتباه:

غربرری و جهررات سررّو ، از   زیست غربی به جوام  غیررر

ای کرره جررز طریق صدور سرمایه و کارشررتاس؛ پررروژه

فقر، سوءتغذیه و هشونت چیزی به بار نیاورده اسررت، 

محور که از   اروپا  ایسازه  مراتبی:سازه سلسلهیک    (3)

 
4. Paternalism 

5. Political agnosticism 

6 .Pontius-Pilate politics . متظور سیاستی است کره تتهرا بره

دهرد؛ یرا همرات نمی  ارائهطر  ایراد پرداهته و پیشتهادی سازنده  

 .نُماییسیاه
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ورزد؛ از ایررن ی غفلت میهای ارزشی و فرهتگتفاوت

مانررده تلقّرری حی  جهات سّو  نرره متفرراوت کرره واپد

یررک عقالنیّررِت  :التصرراد سررازابررزاری  (4گردنررد، )می

سررتّت و    یرریارزش زداالتصادی و ابزاری کرره در پرری  

از جوام  و انباشت سرررمایه و ایجرراد نیازهررایی   ییزدا

( 5)  آهردسررت و    تصتّ ی برای ملل جهات سّو  اسررت،

برره هشررونت  ب شیسازوکاری جهت مشروعیّت   چتات

سرراهتنِ  بدین لرار، توس ه با مجاز  و سرکوب سیاسی؛

 در هصرروک  هاآتلت ن بگات، تمامی تصمیمات  دها

اسرراس چتررین بررر  .  شررماردمجاز می  را  تغییر اجتماعی

نقرردهای سررره از ناسررره از نمررودت    و جرردا  موشکافی

وسرر ه و پسات  نو فریبانه  پساتوس ه عوا   ،توس ه، ضیایی

کتررد تررا برره نقّاد را از هم تفکیک نمرروده؛ و سرر ی می

که   ای سلبی، تصویری از پساتوس ه مطلوب هودشیوه

 ضرریایینامرردش ترسرریم نمایررد. از دیرردگاه نقّرراد می

و   اسررتوا  کرره در تقابررل بررا آراء رهتمررا،  نقّادپساتوس ه  

، 3، مرگلین2نویستدگانی همچوت نتدی  در آراء،  1آلوارز

نیررز نمودهررایی   7و ریست   6، پیترس5کوربریج  ،4بتوری

( 1های بررارز ذیررل اسررت: )دارای ویدگی ازجمله  دارد؛

تحلیل و موشکافی از ستن پیشین و نه طرد یا تجلیررل 

درنیترره و نرره م  8هودسررازی( ازآت2ِ، )هاآتتما   -و-تا ّ

توات از یک تولیررد ین م تی میمحابای آت، به اطرد بی

های بومی و مرردلی بررومی از صت تی برای هود، رسانه

( برلررراری یررک رابطرره 3دموکراسرری سرر ن گفررت، )

اجتماعیِ از اساس متفاوت با طبی ت جای تقیّد به یک 

بررر مفهررومی  تأکیررد( تکیرره و 4ایرردئولوژی سیاسرری، )

ی ترری از فرهتررگ؛  گررراو نرره ذات  و پویررا  گرابرساهت 

روزمرررّه   گ چیزی است که همواره طرری زنرردگیفرهت

 
1. Alvarez 

2. Ashis Nandy 

3. Marglin 

4. Tariq Banuri 

5. Stuart Corbridge 

6. Jan Nederveen Pieterse 

7. Gilbert Rist 

8. Appropriation 

 سررازیِهمرنگ  حتّرری  شررود؛می  برراز سرراهت ساهته و  

 غربی با متاسرربات بررومی،  بدواً  صت تیِ  یتهمدرن  فکورانه

 ابلرر ل فرهتگ  از  پویا  مفهومی  چهارچوبِ  بطن  در  تتها

( هم تکیه بر روابط درونی 5)  آهردست   ؛ واست   درک 

و   ینزمرر   یبرر مابین روسررتاییات    فرضاًلدرت اجتماعی،  

و ن بگررات و کارآفریتررات   کارگرات کشاورزی از سویی

 تأکیدو هم    سو   یگردو شهرنشیتات متمّوو از    روستایی

در  مررثالًالمللرری لرردرت اجتمرراعی کرره بررر روابررط بین

های فراملیّتی، کارآفریتات شهری، کشاکش میات شرکت 

و مرررد    طرفیررکازی  صت تاتی،  های هدمآپاستارت

 اجماوبررهگیرنررد. شررکل می دیگررر، از طرررف  روستایی

توات چتین گفت که پساتوس ه نقّاد در پی برلراری می

اسررت از مجرررای نرروعی  اینرروعی دموکراسرری ریشرره

، تقویررت 10انسررجا  جم رری،  9فرهتگی  یچتدرگه ساز

. دسررت ینازا، دانش بومی و مواردی  یررسمیغالتصاد  

و   شرردتیجهانپساتوس ه نقّاد در پرری ابطرراو یررا نقرری  

 هاسررت آترفتن از    مدرنیته نیست بلکه در تمتّای فراتر

ه هررود ا برر جوام  ر حلراهتا لدرت ت یین مشکالت و 

 ایجاد دنباو بهین اعتبار اعضای آت جام ه بسپارد و به ا

عکررد  ب شرری اسررت درسررت بررهو امکررات رهایی

کرره ضرریایی   چتررات  کرره آت  نررو فریبانرره  پساتوس ه عوا 

(Ibid.)  در پی هدمت آورد:  می  لوونقل  11از میرا ناندا

بررردارات متمررّوو به تجهیز نوعی ایدئولوژی برررای بهره

روستایی است ... و در طلب آت است تا نوگرایی را به 

مراتبی و ضرردِّمدرتِ ن بگررات های سلسررلهمسلخ ارزش

 ترررینمهمبر    شودمی  مروریدر ابتدا  حاو،  ستّتی ببرد.  

 روسررتایی و نیررز  کارآفریتی  یم مرتبط بات اریف و مفاه

و   ،اندبر آثاری که پرتویی انتقادی بر این پدیده افکتده

ضرریایی از   آنچررهتررا بررر اسرراس    گرررددمیس ی  سپد  

پساتوس ه نقّاد مراد نموده، مفهررو  نظررریِ اصررلی ایررن 

 
9. Cultural hybridization 

10. Communal solidarity 

11. Meera Nanda 
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عتوات برردیلی برررای برره  «روستایی  کامیابی»مقاله، ی تی  

 گردد. ارائهروستایی    کارآفریتیو  توس ه

راهبردي نوین در توسعه    بسانروستایی    کارآفرینی

 ؟ روستایی

 کررارآفریتیشاید بتوات مجادهت درگرفته در برراب  

پردازی حوش یک دولطبیِ نظررری مفهررو -و-حوورا  

 یشررگراتستااز سویی    :(1398)شهرکی و سارانی،  کرد  

 با  کارآفریتی  م تادار  هاینسبت به    که  هستتد  کارآفریتی

 سررو   یگرررددارنررد؛ و از    اشاره  توس ه  و  التصادی  رشد

مررانی برره آت، ایررن تکه با نگاهی گف  کارآفریتیمتتقدات  

شررتاهتی تی و انساتشررتاهپدیده را از متظرهای جام ه

 ,Ogbor, 2000; Cope, 2003; Goss)انررد نقررد کرده

2005; Shahraki & Movahedi, 2017 .) از میررات

، ت ریررف مبتترری بررر مفهررو  کررارآفریتی  ت اریف بسیارِ

ʼ فرصتʽ    اسررت   لرارگرفترره  موردنقرردبیشررتر مطررر  و 

(Venkataraman and Shane, 2000; 

Venkataraman, 1997) ، کررارآفریتی؛ از ایررن حیرر، 

مشررتمل بررر کشررف فرصررت،   گردیرردهی تلقرری  فرآیتد

 ازآنجاکرره.  فرصررت برررداری از  و بهره  فرصررت   ابیِارزی

هایی گاهطررور سررتّتی بررا امرراکن و زیسررت   بررهروستاها  

های شرروند کرره واجررد فرصررت می پتداشررته همسررات

 ,Shakoori) کمتری به نسبت شهر هسررتتد درآمدزاییِ

2011; McElwee, 2005) چتات فرایتد و ت ریفرری؛ لذا 

 کررارآفریتیپرررداهتن برره  واجد این توانایی است تا در  

ت ریررف فرروپ را هوبی برره کررار آیررد.  روستایی نیز برره

صررورت   هررای روسررتایی برره ایررنتوات برای محیطمی

 یکارآفریتانه متشکل از مراحلرر   فرآیتد  :تکمیل نمود که

فرصررت و  یابیرر   فرصررت، ارزیهمچرروت تشرر 

ت مرردّاز فرصررت اسررت؛ کرره در کوتاه یبرررداربهره

جرراد یق ایرر ات از طرییش درآمد روسررتایتواند به افزایم

و در بلتدمرردت برره   هرراآت  یبرررا  یع شغلا تتّویاشتغاو  

هت ش حضور زنات در تحّویدار روستا، افزایتوس ه پا

در روسررتا و روابررط   یه اجتمرراعیش سرمایروستا، افزا

 درنهایررت و    اطررراف،  یشهرهاا  ید آت با روستاها  یجد

متجررر   یینوظهور روستا  یهاجتبشت و  یّش عاملیافزا

در لالررب نظررا  التصرراد   فرصررت،  مفهررو   یراًاهگردد.  

 ,Dempster) لرارگرفتررهمکتب اتریش مورد بررازت بیر 

 فرآیترردکرره از بطررن   ت رراملیای  پدیررده  چتاتو    (2020

کارآفریتانرره و دوجانبرره میررات کشررف و لضرراوت زاده 

برره ت بیررری تمررامی شده است.    گرفتهنظر    شود، درمی

هررود را نسرربت برره   بایررد موضرر   کارآفریتیمطال ات  

 ذکریاتشرراتررین  همچمفهو  فرصت مشرر   سررازند.  

صررورت   برره  مت ررددی  هاییرردهپدو    است که مفرراهیم

لرررار  مورداسررتفادهروسررتایی  کررارآفریتیهمبسررته بررا 

چتررد   ،1یچتررد کررارکردکشرراورزیِ    :ازجملهگیرند  می

های نوین کشاورزی تطبیق با سیاست توانایی  ،  2یشگیپ

هررای تغییرررات اللیمرری و اجتمرراعی، ایجرراد زنجیره و

، ترکیررب 4، تولید محصوو برای بازارهای ویررده3عرضه

تولیررد محصرروهت صررت تی، هلق ایررده بررا بازاریررابی،  

، محرررور-اجتمررراعشرررهری، کشررراورزی  کشررراورزیِ

در   ،حرراویندرعهوداشررتغالی.  و    گردشگری روستایی

روستایی باید برره بررازت ریف   کارآفریتیتحلیل درست  

 در پدوهشرریمفهررو  روسررتا نیررز همّررت گذاشررت. 

(Rosenqvist, 2020) ای موسو  فلسفهگیری از با بهره

گراییِ هرمتوتیکی، مفهو  روستا در لالب یررک وال به  

در ایررن اسررت.    گرفترره  لرررارگرا مورد بررازبیتی  فهم کل

ت فلسفه و با این فهم، فضا دیگر متحصر برره موجودیّرر 

متکرری   5جغرافیایی و فیزیکی نبوده بلکه اب اد است اریِ

 بررر بررر کرراربرد زبررات و مقرروهت فرهتگرری را نیررز در

و  کررارآفریتی. این نوع از تحلیل در هصرروک گیردیم

و   اتبرر پسامدرت کرره تصرراویر، ز  در این دوراتِ  ویده  به

انررد، جالررب توجّرره و ها اهمیّررت شررایانی یافتهنشررانه

 
1. Multifunctional agriculture 

2. Pluractivity or Multi-occupation 

3. Supply chain 

4. Niche markets 

5. Figurative 
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آغرراز   مرریالدی و  1980در اواهر دهرره  ضروری است.  

در   یاچتررد رشررتهشروع دورات    موازاتبه،  1990دهه  

 دماتِ عصررررزمرررانی آت برررا سرررپیدهو هم کرررارآفریتی

 را  زمیترره  کرره  کررارآفریتی  در  1بسررتر  پساتوس ه، اهمیت 

گفتمات آماده  یک همچوت آت تحلیل و آت  به  نگاه  برای

 .(1396)شهرکی،  گرددسازد هرچه بیشتر مطر  میمی

نگرراه گفتمررانی برره  ترروات گفررت کررهمی درمجمرروع

وارد  فرآیترردای برره ایررن ، انتقررادات عمرردهکررارآفریتی

مقرردّسِ پیشررین برره   این پدیده را از آت جایگاه  ،ساهته

 و زدهو از سرشررت هدمونیررک، جتسرریّت  زیررر کشرریده

 آمیز آت پرده برداشته است.تب یض

 : پیشینه نظريروستایی کارآفرینیتحلیل انتقادي از 

 چرررهش  رهررداد  بررا  ویررده  برره  و  اهیررر  ساو  100  طی

 در چشرررمگیری رشرررد ،1990 دهررر  در کارآفریتانرره

 پیرامررروت التصرررادی و شرررتاهتیروات هایدیررردگاه

 امررا ،(Thornton, 1999, 2011) شررد ایجرراد کارآفریتی

 یر توجهرر  آت اجتمرراعی و فرهتگرری هایزمیترره تحلیررل

 کررارآفریتی  تحقیقات  همچتین،.  نکرد  جلب   را  چتدانی

صررورت پذیرفترره   شهری  و  جغرافیایی  حوزه  در  بیشتر

 از (Kyro, 2014)، برهرری رو ایررن ازهررم  اسررت.

 عرصرره  و  کشرراورزی  برره  کارآفریتی  بازگشت   ضرورت

 .انرردگفته  س ن  و از سپهر هصوصی به عمومی  روستا

سرر ن   کررارآفریتیآت زمات که در هصرروک گفتمررات  

سرراهتاری ذهترری و  بحرر  بررر سررر، شررودگفترره می

ترراری ی  هرراک یت مول که از یک   است شتاهتی  زبات

ای از لرردرت را تحکرریم یرردهروابررط وبرهوردار بوده؛  

متف ت ش صرری و فردگرایرری اسررت،   یّدمؤ   و  ؛کتدیم

شتاهتی که از کارآفرین همچوت فررردی ساهتاری زبات

بررر مبتترری  روابررط لرردرتِاز  فرد و یگانرره ومتحصررربه

های دولتی از و مسئولیّت   ؛س ن گفته  سازیهصوصی

ی را به هررود افررراد محررّوو هدمات همگان  ارائهحی   

 ,Douhan and Henrekson) پدوهشرری در. کترردیم

 
1. Context 

نظررر   کررارآفریتیبرره    سیاسی  التصاد  متظر  از  که  (2007

سررازِ زمیتهتوانررد  که می  جهت   آت  از، این پدیده  افکتده

 دروالرر . است  لرارگرفته  نقد  موردبشود    2هواریرانت 

کرره   آیرردمی  برره وجررود، آت زمررات  3ویرانگر  کارآفریتیِ

های فرصت در لیاس با بازار،    شراکت در نظا  سیاسی،

ها برره ارمغررات زای بیشتری را برای افراد و گروهمتف ت 

مفهررو   گفترره شررد، ترررپیشکرره  طورهمررات آورد.مرری

، سررازوکار در هتد (Irani, 2019) کارآفریتیشهروندی 

کشد که متاف  طبقه حاکم را می نقد بهآمیزی را  تب یض

از کتررد.  به ازای هسرات متاف  آحاد مرد ، تضررمین می

 یدسررتگاه  و  دَ در هتد،    کارآفریتیمات  ، گفتاین حی  

جررذب توس ه و صت ت؛ و    سازیِبرای هصوصی  بوده

 از  در ایررن کشررور وهای نهفته در جام ه مدنی.  انرژی

، 4یدو مرر وزیری نارنرردرا  تحت ن سررت   ،تاکتوت  2014

 یهمپرراموتررور توسرر ه التصررادی    عتواتبرره  کارآفریتی

های سررازی در التصرراد و اجرررای سیاسررت هصوصی

شده و اعتقاد بر این برروده   یگیریپت  نئولیبرالی به شدّ

توانررد دروتِ می  کررارآفریتی  نتیجه  در  که انتقاو نوآوری

و از  ی آتروسررتاهای هتررد، از شررهرها برره روسررتاها

در ایرررات و به دیگر کشورها صادر شود.    ی هتدشهرها

( ضررمن نقررد 1398)شهرکی و سررارانی،  ای  در مطال ه

و توس ه روستایی، چتین اسررتدهو   کارآفریتیگفتمانی  

داری ، همبسررته بررا التصرراد سرررمایهفرآیتدشده که این  

آت در محرریط شررهری برره   کماو-و-تما و اجرای    بوده

نبررود ب ررش   انباشت سرررمایه،  فرآیتدها در  ق دلیل ن

، زیسررت یطمحت ریررب  لدرتمتررد،    هصوک و مستقلِ

و  دتفرروپ ب ررش مالیّرره در التصرراد بررر ب ررش تولیرر 

گذاری، با اهتالو همراه است؛ و بری بر سرمایهسرمایه

آمیز تتررالضها و نواحی روستایی، به شررکلی  در ب ش

 فرآیتررد یشرربردپو    رده ب ررش دولترری نهرراده شرردهبر ُگ

بایررد از مجرررای  لاعرردتاًتوسرر ه روسررتایی را کرره 

 
2. Rent seeking 

3. Predatory entrepreneurship 

4. Narendra Modi 
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ذیر شود با پهای زیرساهتیِ دولتی امکاتگذاریسرمایه

 کررارآفریتییررن اعتبررار،  ه ابرر   مان  مواجه کرررده اسررت؛

همزاد شرِّ توسرر ه روسررتایی للمررداد و   چتاتروستایی  

 یررارهمتوانررد  ی که هررم میفرآیتدت بیر گردیده است.  

زایتررده در بسیاری موارد،  توس ه روستایی باشد و هم  

 در برابر آت.  یپاد گفتمان

روسععتایی بععه   (کععارآفرینیگام از توسعععه  -به-گام

در ابتدا بایررد برره دو نکترره توجّرره :  1روستایی  کامیابی

های لبل گفترره طور که در ب ش هماتداشت: ن ست،  

گفتمررات توسرر ه در پررد از جتررگ جهررانی دوّ ،  شد،  

و  گرااثبرراتالملررل، از مراحررل ارتودوکسرریِ عرصه بین

میالدی، سیطره گفتمات نرروگرایی در   1950کیتزیِ دهه  

و   60های  ، گفتمات وابستگی در دهرره1960اوایل دهه  

سرریطره گفتمررات آزادسررازیِ التصررادی  نهایت   درو    70

های نئررولیبراو گذاریو سیاسررت   کررارآفریتیمتکی بررر  

گررذر کرررده اسررت. ، تاکتوت 1990از اوایل دهه    حدوداً

دهد که توس ه سرروای ایتکرره بررا این امر به ما نشات می

هواه روسررتایی، انسررانی، –چه نوع صفتی همراه باشد  

و در   متررأثر  –و غیررره    یشررتاهتبو گرا، یا  بومی، دروت

عی پیش رفته و های متتّوها و رواوچهارچوب گفتمات

بتد یک گفتمات یا رویّه ثابررت نبرروده -و-چتدات در لید

و  روسررتایی ʽکامیررابیʼطررر  مفهررو  دوّ ، اسررت. 

روسررتایی، هرگررز برره  کررارآفریتی  یجابهجایگزیتی آت  

یررررا  2م تررررای اتّ رررراذ رویکررررردی آنتاگونیسررررتی

 کررارآفریتیجویانه نسرربت برره پدیررده یررا م اصررمت 

چتررین  زیرررا نیسررت  کررارآفریتیو لررذا نفرری  روسررتایی

 ؛(Dey, 2020) هرروردبست برمیبه بن لط اًرویکردی 

شررکتی شالوده  مدّعا این است که از رهگذر،  در عوی

 مفهررو ِ  به یکتوات  می،  روستایی  کارآفریتیاز گفتمات  

سررهم پردازی کرررد.  مفهررو   بدیل دست یافررت و آت را

 طوربرره  کارآفریتیاصلی این مقاله در ادبیات توس ه و  

 
1. Rural prosperity 

2. Antagonistic 

اهرر  آت   طوربرره  روستایی  کارآفریتیو توس ه و    اعم

ای از را بر شالوده  ʽکامیابی روستاییʼتوات  که می  است 

نقآد استوار سرراهت و های پساتوس ه  ویدگی  ترینمهم

د توانررد واجرر پردازی می. این مفهو پردازی نمودمفهو 

بتررا بررر اهمیّررت   ه ایجابی و هم سلبی باشد کهو هم وج

پرداهترره هواهررد بیشتر در ادامه به وجرروه ایجررابی آت  

 شد:

کامیررابی :  ت و مدرنیتععهسععنّ  بازاندیشی پیرامععون •

، نرره در پرری 3گرا  یکپارچهروستایی با ات اذ رویکردی  

رواد مدرنیته صت تی در روستاها است و نه   طرد کامل

را  هویّررت روسررتایی و دانررش بررومیتررا  برره دنبرراو آت

 ای متفکّررراتپررارهدربسررت برره فراموشرری بسررپارد. 

(Dabson, 2005)،  در  کارآفریتیبر  یفشار یپاضمن

 صرررورت برررههرررای روسرررتایی و تفکیرررک آت محیط

برای رشد، نسبت برره  کارآفریتیو    برای بقاء  کارآفریتی

 آنچررههویّت روستایی در لالررب    رفتنِ  دست   از  فرآیتد

در پدوهشرری  .انررد، هشرردار دادهگرفتهنا   4سازیهمگن

چتین استدهو شده که ( Janker et al., 2021)جدیدتر 

عمومی و چیره، بر کشرراورزانی کرره   یکردهایروفشار  

دانتررد، شرردت نمیبه هر دلیل هود را توانا برره کارآفرین

 را م دوش نماید. هاآتتواند تتدرستی و هویِّت  می

اگررر :  شناختیخاصیّت استعالیی در ساختار زبان •

و نگرراه برره   س ن گفررتنگفتمات عبارت است از شیوه  

واژگررات   نرروع  آنگاه،  5زبات همچوت یک رواو اجتماعی

و میررزات   یا رهررداد  فرآیتدیک  برگزیده برای توصیف  

گویتده یا شتونده، نسبت به محتوای زبات، بسیار   6تقیّدِ

هررای بررا م ررانی و مترادف  ʽکامیررابیʼمهم هواهد بود.  

 هایوضرر یّت   گرِکرره تررداعی  ضمتی مستتر در هویش

از ایررن توانررایی  اسررت؛ و هوشررب تی رونررق، رفرراه

ها و شکسررت  پررذیرشبرهرروردار اسررت تررا ضررمن 

 
3. Integrationist 

4. Homogenization 

5. Social practice 

6. Modality 
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ها و از آت شکسررت ، کررارآفریتیتتالضرراتِ توسرر ه و 

م ررالف ، در دا   ترتیب ینابررهو    ها فراتر رفتررهگسست 

 فتد.و نیز تقدید آت نی  کارآفریتیبا   یهوان

 يپنععدار  یقربععاندر برابععر    1تبععر فاعلیّعع   تأکید  •

روسررتایی، افررراد دارای کامیررابی    فرآیتررددر  :  نفعانيذ

هویش هستتد که از آگرراهی و شررراکت   از آتِفاعلیّتی  

ها و امررورات جرراری روسررتا گذاریدر سیاسررت   هاآت

فاعلیّررت هررم برره ایفررای شررود.  شهر یا محلّه( زاده می)

هایی که های اجتماعی راج  است و هم به انرژیشنق

جوشررد. از ایررن از دروت افررراد می طفیبا سرشررتی عررا

ه عرراطفی توسرر ه، از وجرر  برررهالفحیرر ، کامیررابی 

زیسررت را در  پوشرری نتمرروده و آتکررارگزارات چشم

 پتدارد.اثرگذار می عامالت توس ه

کامیررابی :  بر وجوه جسمانی و تنانه توسعه  تأکید  •

در   ازاینیشپرر که تررا    2روستایی بر عتصر تن و تتانگی

ویده در ایرررات مررورد های روسررتایی بررهتمامی پدوهش

. اهمیّت تتررانگی بیشررتر کتدیم  تأکید،  لرارگرفتهغفلت  

از آت بابت است که حتّی ساحات ذهتی و آگاهی افراد 

 ,Shilling) ریشرره داشررته هرراآتنیز در تررن و تتررانگی 

در برابررر  ʽمقاومررت ʼو از آت جرردا نیسررت. ( 2012

و نیررز اضررطراب در اثررر برراهتن پرروو کرره از  نرروآوری

ʼهایبیتیپیشʽ    حرراد    کررارآفریتی  فرآیتررداشتباه طی

 شود، دارای وجوه تتانه و عاطفی هستتد.می

تسععاوي  بخشيآزاد • کامیررابی روسررتایی :  سععازو 

اسررت.   سرراز  یتسرراوب ش و هررم  ی هم آزادیفرآیتد

از   یفشبررازت ربه    گرددیبازمب شیِ آت  هصلت آزادی

سو با تحلیل فوکو، آت را تتیده در که هم  مفهو  لدرت

، پتررداردیم  سرررکوبگرامری    لزوماًروزمرّه و نه  زیست  

های کرررده و از سررویه یلشتحللذا به آت حسّاس بوده، 

 ,Shahraki and Movahedi) پیرایررداسررتیالگر می

کرره بررا   جهررت ازآتاسررت    سرراز  یتسرراو؛ و هم  (2017

 
1. Agency 

2. Embodiment 

تحلیلرری طبقرراتی از وال یّررات اجتمرراعی روسررتا، از 

اسررت دامی و حقررولی  فرآیتررددر  مررثالً -اسررتثمار

های شهری که به بازار و نیروی کار روستا آپاستارت

 پرهیزد.می -نظر دارند

 ضرریایی: بر طبیعت همچون یععف فلععیلت  تأکید  •

های مثبت مفهررو  من کالبدشکافی از سویهض  (2019)

توس ه روستایی در  فرآیتددر    هاآتزدگی و نقش  غرب

که مدرنیته در ایرررات   سازدایرات، این ایراد را مطر  می

در توسرر ه   مثالًبه میزانی که  –از اهمیّت نقش طبی ت  

در   -مستتر است   3زیستیآمریکای هتین و در مفهو  به

های گسررترده ها و سرریالبسوزیتوس ه وامانده. آتش

و نیررز   زایی و فرسایش هاک در ایرات، نرخ باهی بیابات

رویّه کاربری اراضرری کشرراورزی و روسررتایی، تغییر بی

یررک حلقرره   چترراتمصدالی است بر اهمیّررت طبی ررت  

مفقوده در توسرر ه. کامیررابی روسررتایی از ایررن حیرر ، 

را یررک فضرریلت دانسررته، از ایرردئولوژی گرایی  طبی ت 

کم، واجررد نرروعی ایرردئولوژی فررارا اسررت، یررا دسررت 

به این اعتبار، شاید زمررات آت رسرریده   گرا است.طبی ت 

باشد تا گفتمات و رواو توس ه، از سیاست برره طبی ررت 

 کتد. مکاتنقل

کامیررابی :  هوّیت و آگاهی محیطععی  ،يمکان ساز •

 یّرردمؤ   یهررارواود گفتمات و  ن و مروّمتضمّ  روستایی،

که افراد ضررمن شررراکت   یفرآیتد  است؛  4یمکات ساز

کسررب انداز و فضررا و  محیط، چشررم  مکات،  مستقیم در

هواهتررد بررود.  یمسررهنیز    ساهتشات، در  هاآتهویّت از  

کررارگزارات توسرر ه در ایتجررا نرره  مثابررهبهآگاهی افررراد 

 هویش اسررت.  از آتِ  ای آگاهی محیطیِکاذب که گونه

ناپذیر از پایداری و مقّو ِ آگاهی محیطی ب شی جدایی

 آت است.

کامیابی روستایی، برره   :هاي باوقاروحشی  ایده  ردِّ •

ایِ ناشرری از های پساتوسرر هفرآیتررددلیررل اذعررات برره 

 
3. Buen Vivir 

4. Placemaking 
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 یشررهر،  روسررتا و شررهرامتزاد    ؛ همچوتسازیجهانی

 یرردهار متکرر شررهر،  شرردتِ ییروسررتاروسررتا و  شرردتِ

ای که باور دارد، است؛ ایده  ʽوحشی باولارʼفریبانه  عوا 

روسررتاییات یررا سرراکتین مترراطق محرررو ، هواهررات 

دستاوردهای رفرراهی یررا بهداشررتی مدرنیترره نبرروده یررا 

پیوسته از سوی بررازیگرات جهررانی مررورد فریررب لرررار 

و   یزللمرو گرگیرند. کامیابی روستایی از این حی   می

 و سرزمیتی است.  د امتزادِ هویّتیمروّ

 و مکععان و طععره مف ععوم  1ز فلاتعبیري دیگر ا •

گرایی برره پیررروی از فلسررفه والرر   :اجتماع سععرزمینی

کامیررابی روسررتایی، ، (Rosenqvist, 2020) یکیهرمتوت

و بررر   از وجوه فیزیکی و جغرافیایی فضررا فراتررر رفترره

و مکات است اری و برساهته که آمی ته با   اهمیت زمات

. فشرراردیماست پررای    شتاهتیو مقوهت زبات  فرهتگ

واجررد   و تحلیررل آت،  ʽ2دیگررریʼدر این مقوله، مفهو   

همچتررین مفهررو  لرردیمی و اهمیّت و ضرورت است.  

کالبدی روسررتا، جررای هررود را برره ت رراریف جدیررد و 

ریز مفهررو  اجتمرراع پایرره  درنهایت دهد که  برساهته می

اسررت؛ فضررایی کرره بیشررتر بررر اسرراس  3سرررزمیتی

شود تا صررفات های درونی هودش ت ریف میویدگی

 مرتبط با تغییر اجتماعی.

 :و اسععتقباا از نقععد بیرونععی  4درون ماندگارنقدِ   •
از  دروت مانرردگارکامیررابی روسررتایی، پررذیرای نقرردی 

تحّوهت روستا است، لرریکن، از نقرردهای بیرونرری نیررز 

المللرری را غفلت نتموده و دهالت نهادهای ملّرری و بین

هستتد نفرری   5به بهانه ایتکه مرود نگاه هیره است ماری

 کتد.نمی

ت درونععی و اهمیععت ت ربععه تحلیل روابط قدر •

 کررارآفریتیدر کامیررابی روسررتایی برررهالف  :زیسععته

 
1. Space 

2. Otherness 

3. Territorial community 

4. Immanent 

5. Colonial gaze 

ه کارآفرین/روسررررتایی، یررررا روسررررتایی، از دوگانرررر 

و  تحلیررل روابررطو  کارآفرین/کشرراورز پرهیررز شررده

ت امالت اجتماعی دروت روستا، به همررات انرردازه مهررم 

ها و کررره روابرررط میرررات شررررکت  گررررددتلقّررری می

ها(، بررا های هارد از محیط روستا )بیرونیآپاستارت

برره عبررارتی میررزات و کیفیّررت افراد سرراکن در روسررتا.  

های کارآفریتانرره و تولیرردی، برره برهورداری از ف الیت 

 باشد.ها مهم میهود این ف ّالیّت همات اندازه 

با عقالنیّترکیب عقالنیّ • اقتصادي   :ت اخالقععیت 
التصررادی بررر   ِت ابزاریِیّکامیابی روستایی هم بر عقالن

کتتده و محاسرربات بیشرریته  فایررده-اساس جدوو هزیته

-یدل  یّدمؤ که    6دارد و هم عقالنیّت اهاللی  تأکیدسود  

و عاطفی بر التصاد هشررک   عرفی، اهاللی  بتدهای-و

 و نام طف است.

امیررابی ک   فرآیتررددر    :نگاه ساختن گرا به فرهنعع  •

یررک چیررزِ از   همچرروتنه    روستایی، دیدگاه به فرهتگ

و مت یّن، بلکه یک پدیررده برسرراهته و   شدهیینت   یشپ

و  پویررا برروده  ،نوظهور اسررت. از ایررن حیرر ، فرهتررگ

آت، چترردات  مراتبی نسبت بررهلضاوت ارزشی یا سلسله

 نیست. راهگشامقدور و 
 

 مسیر پیش رو بندی و تعیین جمع 

امّا نرره   –یّد یک نگاه تکاملیمؤ این مقاله، مرود و  

نسبت به فرآیتررد، گفتمررات و رواو   -سویهیکهطّی و  

گرای توس ه است. هطِّ سیری که از ارتودوکسیِ اثبات

، بررا رویکرررد آغازشرردهپررد از جتررگ جهررانی دوّ ، 

برره   درنهایررت و    یابدنوگرایی، سپد وابستگی ادامه می

ها و و سیاسررت   ارآفریتیکرر زمات کتونی، ی تی سرریطره  

فرررا مقالرره ضررمن  شررود.  های نئولیبراو هتم میگفتمات

، (Dey, 2020) جویانهاز نقرردهای م اصررمت  رفررتن

 کررارآفریتیهصرروک  هب  کارآفریتیپذیرد که فضای  می

مشحوت از نقد و مجادلرره باشررد؛   یدبادر عرصه روستا  

 
6. Axiological rationality 
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عرصرره و   شرردت  یغتساز  سبب   مداومیچتین نقدهای  

و  آت یمقرردّس پترردارممان ررت از  ،کررارآفریتیجهررات 

به این اعتبررار، هواهد شد.    های تاریکشتصدیق سویه

انگاره پساتوس ه بر مبتای سرشت هویش و به شرحی 

کرره در ایررن مقالرره رفررت، برره ت بیررر مررارتین هایرردگر 

حاوِ نرروعی افشرراگری در فیلسوف شهیر آلمانی، کمک

آت   وحرروشحوو  و تفکر انتقررادی  کارآفریتیهصوک  

 اسرراس، ایررن بررر. (Jones and Spicer, 2009) اسررت 

 و  توسرر ه  یتررهدرزم  پرردوهش  آتی  و  رو  پیش  مسیرهای

 هاسیاسررت  بررازبیتی بر مشتمل باید روستایی  کارآفریتی

 و  روسررتایی  کررارآفریتی  پیشررینمسررلّطِ    هایگفتمات  و

 کالسیک  اهداف  رفتن  محاپ  به  با  آت  همبستگی  تحلیل

 .باشررد  نررابرابری  و  بیکرراری  فقررر،  رفرر   ازجمله  توس ه

 کامیررابیʼ مفهررو  م رفرری ضررمن مقالرره ،بررراین سرریاپ

 دیگررری  مفهررومی  اب اد  که  دهدمی  پیشتهاد  ،ʿروستایی

وجرروه   یررلتحلتقابل ستّت و مدرنیترره،    تحلیل  همچوت

شتاهتی، مفهو  عاملیّت، مفهو  لرردرت و اسررتیال، زبات

 فضا،به است اری و  تفسیری  نگاهی  و  تتانگی  و  عواطف

 کررارآفریتی و توسرر ه رویکردهررای و هانظریرره برره

 برراʿروسررتایی کامیررابیʼ شررکبی. شود  افزوده  روستایی

 نیازمتررد  شررد،  برشررمرده  مقالرره  این  در  که  هاییویدگی

 .است  آیتده در  بیشتر  هرچه هایپدوهش
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Abstract 

The purpose of this conceptual paper is to theorize and conceptualize rural entrepreneurship 

and development from the deconstructive perspective and discourse analysis techniques 

embedded in Post-Development School. Drawing on the skeptical post-development idea of 

Aram Ziai, a pioneer in the Post-Development School, it aims to provide a brief rethinking of 

rural development and entrepreneurship discourse and practice.  From Ziai's perspective, the 

main features of skeptical post-development, in contrast to New-Populist post-development, are: 

first, criticizing one’s own culture and tradition; second, appropriating modernity based on local 

dimensions; third, shifting theoretically and practically from ideology to the nature; fourth, 

analyzing the culture as a social construct rather than as a fundamental and rigid essence or 

reality; and fifth, focusing on both the internal relations of social power and the international 

relations of power embedded in structures and organizations of multi-national corporations. 

Considering the new and multilayered conceptualization of Post-Development School and also 

owing to its critical essence, the main argument of the paper is that with employing the skeptical 

post-development components it is possible to transform the traditional strategies. For instance, 

‘rural entrepreneurship’ could be replaced with ʽrural prosperityʼ which results in opening new 

gates to the conceptualization of (rural) development. Embracing and analyzing the new 

elements of tradition/modernity dichotomy, linguistic aspects, agency, emotions, the notion of 

power, embodiment, and nature, rural prosperity will be more comprehensive, humanistic, and 

sustainable than the rural entrepreneurship. 

 

Keywords: Post-Development (PD); Skeptical Post-Development; Rural entrepreneurship, Rural 

prosperity, Aram Ziai. 
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