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 چكيده

دغدغه بسياري از تحقيقات روستايي در حال حاضر معطوف به فهم اين موضوع است كه اساسا چه ساختارهايي 

آنچه كه مشهود است برخي دل . باشدطوركلي بر جامعه روستايي و بخصوص گردشگري مرتبط با آن حاكم ميهب

جامعه روستايي دارند و برخي ديگر كيفيت كنوني روستاها ) ناكارايي( اقتصادي نسبت به سنتي بودنهاي نگراني

دانسته و خواستار حفظ و پايداري ) موزه طبيعي و فرهنگي( گرايانه اساس هويت ملترا با يك ديدگاه آرمان

روستايي نبايد به توسعه ) گردشگري(دهي به اقتصادهاي شكلبهرحال، در شناسايي قدرت. شوونات آن هستند

يعني به تصوير : كنندگان اكتفا كرد، بلكه ضرورت دارد بحث را به سمت گفتمان سوق دادگان و حفظددهن

مقاله حاضر . هاي گردشگري مرتبط با آنها در برخورد با روستابودگي و فعاليتكشيدن چگونگي نقش گفتمان

داند و با تاسي از آن پيگير مي» نوسازي«را مرتبط با گفتمان نحوه گسترش گردشگري در سكونتگاههاي روستايي 

در سطح اقتصاد روستايي ) روابط دولت و مردم( هاي متوليان توسعه و ساكنين محليگذاريپيوند سياست/گسست

از » جايگزين«رسيم كه روستابودگي در كشور بواسطه يك گفتمان در ادامه به اين ضرورت مي. خواهيم بود

در نهايت، . اي داردهاي ارائه شده تقاضاي استقالل محلي و منطقهمعني پيدا كرده و در برخورد با سياستنوسازي 

بينانه انتظار پس دادن نتايجي از اين جامعه سويه و غير واقعدهنده به روستا در يك موضع يكنيروهاي شكل

) هاامكانات و زيرساخت(كنوني جوامع محليكه از توان شرايط ) رشد و عملكرد باالي اقتصادي( روستايي دارند

اي هستند كه همواره كمترين طلبانههاي جاهخارج است و با رويكرد محض به گردشگري روستايي به دنبال طرح

  ).   گيري و ساكنين محليهاي تصميمگسست حلقه( طلبدهاي محلي را ميمشاركت
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  مقدمه

در طول دو دهه گذشته نواحي روستايي در نتيجه تحوالت ساختار اجتماعي و اقتصادي دستخوش 

اين شامل بازتعريف مناظر طبيعي و ). Cloke et al., 1995; Marsden, 1998a( اندتغييرات بسياري شده

1فضاهاي آزاد
2هاي بازگشت به طبيعتر هفته و جريانتعطيالت آخ: فرار از هياهو و شلوغي شهر(

( ،

  ، بازآفريني )از توليدگرايي صرف به بروندادهاي غيركااليي و مصرفي( تجديد ساختار كشاورزي

3پذيري، بازجمعيت)هاي دوم، رستوران و خانه باغويالسازي، خانه( اندازهاي روستايي و مسكونيچشم
 

و ) فه و يا بازنشسته و در حال حاضر قشر متوسط جامعهافراد مر: ورود تازه واردان و ساكنان جديد(

چهره ناخوشايند آن بورس بازي زمين و مسكن، تغيير كاربري اراضي و تخريب مناظر طبيعي و 

طور هب 4ايآنچه كه در اينجا مورد توجه است نواحي حومه. شودسازي نواحي روستايي ميغيربومي

 5اي به كاالييفزاينده
)Marsden et al., 1993; Murdoch et al., 2003(  و به مكاني براي اقامت، گذران

مفهوم روستا ) 2001(به تعبير سيمون فارلي. اندتبديل شده) گردشگري(اوقات فراغت، لذت و مصرف 

براي  6اين بياني از بسط الگوي جايگزين از روستابودگي(تقليل يافته است » زمين بازي و تفريح«به 

جنبشي كه در مقابله با مدرنيته و . جاي رشد اقتصاد مليجوامع محلي به: ايي استهاي روستسكونتگاه

طلبي و هاي آن با ضرورت بازگشت روستاها به گذشته واقعي خود و ابراز تمايالت استقاللنظميبي

و در حال حاضر نيز سوداي  بوجود آمد 40خودمحوري ساكنين محلي در كشورهاي غربي و ايران دهه 

  ).تثبيت جمعيت روستايي را در سر داردحفظ و 

و بازنوسازي در نواحي روستايي صورت گرفته و يا ثبت درستي  7هدف اين نيست كه آيا روند نوسازي

با نظر به اينكه تمركز بر طريقي چرخشي است كه فرهنگ ما در آن با اين . از حوادث در باال شده است

اي از اشتراك براي پيشبرد اهداف به نقطهو محلي  ان مليذينفعتغييرات تداخل دارد، روابط في مابين 

هاي سياسي تواند با دخالت انگيزهرسد؟ استدالل بر اين است كه مفروضات و ابزارهاي سياستي ميمي

خود گيرد، در ظاهر اگرچه حركت به سوي تحقق اهداف است ولي در عمل هويتي چهره ديگري به

يعني معناي توليدشده روستابودگي شرحي از فرهنگ روستايي (گردد ارائه مي از جوامع محلي) غيرواقعي(نمادين

                                                
1. Open Space 
2. Back- to- Nature 
3. Repopulation 
4. Countryside 
5. Commodification 
6. Rurality 
7. Modernization 
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چيزي ). Davies & Hodge, 2007: 323 ( نباشد و به بهانه مشاركت مردم محلي به رسم گذشته اهداف ملي را پيگيري نمايد

1گفتمان«كه از آن به عنوان 
  ر درون ها ناب و خالص نيستند و ددر واقع، سياست. شودياد مي» 

نخبگان  .)Cruickshank, 2009: 98(اند كنند، گرفتار آمدههايي كه استانداردهاي اجرايي را دستكاري ميگفتمان

و  )Khumalo, et al, 2015:48(اجتماعي آگاهي و اعتقاد در مورد آنچه را كه درست است را به مردم تحميل 

در مقاله حاضر اين مهم . زنندود را به آن ميهاي توسعه را از محتواي اصلي خارج و برچسب خبرنامه

چه ساختارهايي فضاي روستايي كشور را بخصوص در بحث گردشگري  شود كه اساساًپيگيري مي

عبارتي ديگر، اتاق فكر سياسيون و محافل آكادميك در ارتباط با ساخت به. نمايندمديريت و كنترل مي

  .دهندمي يافتگي روستاها چه عملياتي را از خود بروز

ريزي و نظام ديوان ساالري در ايران را همسو و هم جهت با دستگاههاي اگر در يك تشابه دستگاه برنامه

ريزي و نظام ديوان ساالري در كشورهاي جهان سوم و حالت خوشبينانه آن كشورهاي درحال برنامه

بدين . ي در دستور كار استبه رسم گفتمان نوسازي رشد اقتصادي و تمركزگراي توسعه بدانيم، مطمئناً

باشد و نقش مهمي در توليد معنا كه اقتصاد روستايي ركن اساسي محقق شدن توسعه در كشور مي

برداري از لذا، مديريت سياسي كشور با تعريف سازوكارهاي كنترلي سعي در بهره. ناخالص ملي دارد

تا عمل به حفظ ميراث طبيعي و  منابع طبيعي و ارزش هاي روستايي به نفع اقتصاد كالن ملي دارد

هاي كنترلي و انضباطي گردشگري در ايران بيشتر به ابزاري براي اشاعه تكنيك(فرهنگي ساكنين محلي

اي از كسب و كار محلي با محتواي فرهنگي؛ ولي به حاكميت در اقتصاد ملي شباهت دارد تا مقوله

  ). شودتاكيد مي صورت نمادين بر حاكميت از طريق مردم در پيشبرد اهداف

  

  هاي گفتمان نوسازي گريزي بر آموزه

بيشتر در  - خود ديدهفارغ از معاني فلسفي و تحوالتي كه در طول تاريخ به -امروزه، مفهوم مدرنيته 

بويژه توسعه ( ]در روستا[ ايشود كه در جهت درك مسائل توسعهكار گرفته ميههايي باي از تئوريبدنه

در اين زمينه با  2منديادبيات حكومت). Gwynne, 2009: 164( اندبرجسته شده )اقتصادي و فرهنگي

3عطف به چارچوب مفهومي التور
4و فوكو) 1986( 

  تواند ظرفيت قابل توجهي در مي) 1991( 

هاي بيروني قدرت داشته سازي فرايند نوسازي نواحي روستايي و ارتباط جوامع محلي و مكانيسمشفاف

                                                
1. Discourse 
2. Governmentality 
3. Latour 
4. Foucault 
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ه جهت واكاوي جايگاه مردم در اقتصاد روستايي و بويژه در شكل جديد آن گردشگري باشد و در ادام

مندي مفهوم كالسيك مشروعيت قدرت دولت است و مرتبط از نقطه نظر فوكو حكومت. موثر واقع شود

دولت در . باشدهاي از قبل مستقل ميبا ظهور جوامع مدرن، ليبرال و سرمايه داري و افول استقالل مكان

هاي كند و اغلب در پي تسلط بر گروهرايند نوسازي مفهوم توسعه ملي و يا اقتصاد ملي را دنبال ميف

 گردداين اغلب با منافع اقتصادي و مطالبات خاصي همراه مي). Jones, 2002:27( محلي و جوامع است

)Liu & Wall,2006:156 ( كه ابزار و شرايط كه ممكن است به دنبال انتظاراتي از جامعه روستايي باشد

  . آن مهيا نسيت

نويسد وضعيت عمومي كشور بنابر عنوان ما چگونه ما شديم؟ ميدر كتاب خود تحت) 1373(زيباكالم

 نسبتاً جوامع گيريهاي مناسب براي كشت سبب شكلشرايط اقليمي و كمي آب و پراكندگي زمين

 تجاري بين مبادالت امكانات بودن محدود و يكديگر از دوري دليل اي شده بود كه بهپراكنده و كوچك

وري اقتصادي در قدر مسلم بهره .شدندمي اداره صورت معيشتيهپايه خودكفايي و ب بر ناچار به ايمنطقه

 و توليد روند از خارج مركزي دولت. پايين يعني در حد مصرف محلي و مازاد توليد كم بود سطح نسبتاً

اعمال زور و  با توليد بود مازاد اي مقطعي هم براي ضبطو اگر مطالبه قرار داشت محلي اقتصاد از دور به

توان ادعا كرد دولت منطق جديدي را بعد از جنگ با اين همه، مي. گرفتصورت مي قهريه قوه پايه بر

واقع، پيشرفت دانش  در. جهاني دوم جهت توسعه بواسطه دانش اقتصاد ملي در دستور قرار داده است

باشد و تالش براي الحاق روستا به سطح ملي مي 1320تا  1300هاي در ايران مربوط به دههاقتصاد ملي 

 1340اين درحالي است كه اقتصاد ملي طراحي شده در كشور از دهه . گرددنيز به همين دوره برمي

 توسعه هايبرنامه در. خود گرفت و در دوره پهلوي دوم بدان شدت بخشيده شدهقدرت بيشتري ب

. بودند مرتبط به هم شدن صنعتي و توسعه استراتژي اسالمي، انقالب از بعد و قبل اجتماعي - صادياقت

 هايسياست .شددنبال مي همچنان دفاع و پتروشيمي سنگين، صنايع بر تاكيد با واردات جانشين استراتژي

. بوده و هست تمركزبزرگ م شهرهاي و مناطق در ويژهبه مدرن صنايع گسترش بر وسيعي طوربه اقتصادي

مناطق  در بيكاري و فقر كه است آن داده، روي كه مهمي انحراف ايران، جامعه شدن صنعتي فرايند در

دو  به را ايران جامعه، توسعه، فرايند و گرفته شدت بيشتر ند نشده مدرن كه شهري هايبخش و روستايي

ن امر به معناي نابودي روستا نيست، اي). 77:1388الهي و حافظ اميني، سيف( است كرده تقسيم شق

باشد با نظر به اينكه اندازي بر منابع روستايي ميدانيم اين دوگانگي مبنايي براي دستهمانطور كه مي

-هطوركلي رشد اقتصادي كشور بايد از مازاد توليدي كه بهمنابع الزم براي توسعه بخش صنعتي و ب

بايد يادآور شد كه دولت ايران . ي وجود دارد تامين شودصورت غيركارا در بخش سنتي اقتصاد روستاي

نياز از منابع بدليل كسب درآمد هنگفت نفتي و مستقل از توليد ملي به لحاظ اقتصادي خود را بي
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بنابراين، در پيگيري . بيند و اشتياقي براي توسعه اقتصاد روستايي به شكل گسترده آن نداردروستايي مي

تمايل به توسعه يك بخش كوچك مدرن اقتصادي است و سعي دارد تا با هدف نوسازي روستايي م

براي نمونه، از . هاي نوين به اين مهم دست يابدتخصيص بودجه و پرداخت يارانه به فناوري و نهاده

اندركاران سياست اي از كشاورزي دهقاني در غالب دستهمان اوايل يك تصوير غيرواقع بينانه

پذيري دين معني كه ساخت اجتماعي ده و كشاورزي دهقاني فاقد انعطافب. كشاورزي وجود داشت

رسوخ اين طرز تفكر باعث . باشدالزم و ظرفيت كافي براي افزايش توليد و بهبود زندگي روستاييان مي

ها، گرايش بيش از حد به اقتباس تكنولوژي غرب و ايجاد مزارع بزرگ مقياس نظير كشت و صنعت

هاي توليد بدون توجه به شرايط اقليمي، تحقيقات كاربردي، ظرفيت اعي و تعاونيهاي سهامي زرشركت

در واقع، هدف كاناليزه كردن منابع به مناطق ). 91: 1360عجمي،( مديريت و ساخت اجتماعي گرديد

نه تنها در . مند بودندمحدود و دستچين شده جغرافيايي بود كه از مساعدترين شرايط آب و خاك بهره

برداري مذكور با يكديگر و با ساخت كشاورزي موجود تضاد و برخوردهايي موارد الگوهاي بهره بيشتر

نحوي كه به مباحثي به. را بوجود آورده بلكه موجب تشديد تشتت آرا در نظام بوروكراسي گرديده است

ه كه چون تقويت كشاورزي سنتي در مقابل كشاورزي صنعتي دامن زده و اين دغدغه را بوجود آورد

بر همين اساس، ناخرسندي از . كشاورزي سنتي فراموش شده و بايد براي احيا و بازيابي آن كوشيد

دارد تشكيل شده حكومت را بر آن مي» سنتي«و » ناكارا«فرمانروايي بر سرزميني روستايي كه از دهقاناني 

سلب آن ثباتي است كه شرط كه آزمايشهاي اجتماعي بيشتري را در جامعه روستايي اجرا كند و پيامد آن 

شود عليرغم بدين ترتيب مالحظه مي). 84: 1385احساني،( باشدالزم توسعه جوامع كوچك و محلي مي

هاي عظيم، يكپارچه و مدرن جهت تحقق اهداف اقتصادي كالن كشور اينكه مديريت سياسي به طرح

ضمن اينكه، ( پوشي كنديز چشمدلبسته براي دستيابي به اين مهم نمي تواند از جوامع خرد محلي ن

در ارتباط با گردشگردي نيز وضع به همين ). اندخود به همراه نياورده هاي مذكور نتايج مناسبي باطرح

منوال است، يعني همواره تالش بر اين بوده است تا گردشگري روستايي را تبديل به يك اولويت در 

در اين ). Ghaderi,2003:54(اي كندسعههاي گردشگري ملي جهت تامين اهداف كالن توسياست

، »سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري«رساني معاونت گردشگري ارتباط، باتوجه به اطالع

 120است همچنين  روستاي هدف گردشگري در ايران شناسايي و ثبت شده 465در حال حاضر 

هدف گردشگري به تصويب رسيده  روستاي هدف گردشگري در اولويت كارگروه عملياتي روستاهاي

عنوان روستاهاي انداز طبيعي و يا تاريخي منحصر به فرد هستند بهمناطقي كه از نظر چشم قاعدتاً. است

اند و موقعيت برخي از نقاط در مقايسه با ساير نقاط در مقياس فضايي هدف گردشگري انتخاب شده

صادي و عملكرد بهتر مبني بر رشد ميزان گردشگر وري باالي اقتهدف دستيابي به بهره. ارجح تر است
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اي براي نهادينه كردن طلبانههاي جاهبوده به همين دليل هميشه اين آمادگي وجود دارد تا طرح

هاي غيربومي خارج از روستا باشد و به ضرر ساكنين محلي نفع شركتخواه به. گردشگري اجرايي شود

اند و ين است كه جوامع محلي كمتر به مشاركت گرفته شدهاز طرفي اذعان بر ا. و جامعه روستايي

  كنندهايي را در مورد پيامدهاي تخريب محيط زيست ابراز ميهاي غيردولتي نگرانيسازمان

)Ghaderi & Henderson,2012:49 .( ضمن اينكه، دولت براي بازيابي اقتصاد خانوار برخي از نقاط

هاي اي جز ترويج گردشگري آن هم با تمركز بر ويژگيروستايي به منظور نگهداشت جمعيت چاره

  . هاي محلي نداردموجود در هر نواحي و در قالب مشاغل كوچك متعلق به خانواده

گرايي در مجموع، مديريت سياسي تحت القائات نظريه نوسازي در پي اين است تا با يك ديدگاه آرمان

وانه اقتصاد ملي باشد و در اين ارتباط انتظاراتي را دنبال و تفكر انتزاعي روستايي را طراحي نمايد كه پشت

اين در حالي است كه اقتصاد روستايي جز . كند كه شايد شرايط آن در روستاها فراهم نباشدمي

بنابراين، رشد اقتصادي . باشدتري از خصوصيات اجتماعي و فرهنگي مياي وسيعجدانشدني مجموعه

در ادامه به مفهوم روستابودگي در قالب گفتمان . هاي محلي استمورد نظر حاكميت جدا از ارزش

 .پردازيمنوسازي مي

  

  بررسي جايگاه روستابودگي در گفتمان نوسازي

بدين ). Woods, 2004: 300( بسياري از فرايندهاي بازساخت روستايي در پيوند با مفهوم نوسازي است

طور سنتي يك همعيشتي و خودبسنده است؛ ب ،اقتصادي بسته شرح كه پيشتر اقتصاد روستايي عمدتاً

نيازهاي معيشتي خود را مرتفع نمايد و فاقد اقتصاد  كند تا صرفاًخانوار روستايي در روستا توليد مي

است كه پذيراي تغيير نيست مگر اينكه  1اي سنتي و ماقبل تجددروستا به عبارتي جامعه. اي استمبادله

هدف تقابل جامعه روستايي با جامعه ). (Cruickshank,2009:101(گردد مقوله اي غيرروستايي تبديلبه

در / شهري است كه زندگي روستايي ثابت، يكپارچه و طبقاتي و زندگي شهري پويا، متغير و فردگراست

ادامه سعي بر اين است تا زندگي روستايي هم اصالح شهري گردد و از سنت و به تعبير گفتمان 

عالوه بر اين، توصيف انتزاعي از زندگي اجتماعي در روستا اغلب با ). نمايدنوسازي محروميت گذار 

اصولي پوشش داده شده است، در حمايت از اين پيش فرض كه روستا بيشتر از شهر طبيعي و دست 

و ديدگاهي رمانتيك و كارت پستالي را در اين ) Scott & Hogg, 2015: 173( شودنخورده متصور مي

                                                
1. Premodern 
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دهد هاي تكنولوژيك زندگي روزمره را در حومه تغيير ميمدرنيته با نوآوري( دهدزمينه ارائه مي

اي به عبارتي ديگر، اين چنين توسعه. بخصوص بواسطه توسعه حمل و نقل، خدمات غذايي، ارتباطات

هاي آورد، مكان موردنظر براي زندگي فراهم و جريانكيفيت زندگي را در نواحي روستا بوجود مي

: اندهاي كليدي روستابودگي ظهور يافتهعنوان گفتماناين دو قاعده به). نمايدرا تقويت مي شهرگريزي

2اندازهاي زيبامناظر و چشمو روستا مظهر  1روستا مظهر سنت و محروميت
  .  

مانده، محدود، عنوان محيطي عقبروستابودگي در اين رويكرد به :روستا مظهر سنت و محروميت

اين . در برابر تغيير و دگرگوني، بدبين و مشكوك به عوامل خارجي گرفته مي شود محيط بسته، متعصب

3ديگري«اي ساكنين روستايي را به مثابه چنين برداشت منفي گرايانه
نمايد و آنها را در مقابل معرفي مي »

ز با هاي ملي و محلي كشور ما نيدر گفتمان). Weisheit et al., 1996( دهدمي ساكنين شهري قرار

برره، (هاي تلويزيوني براي نمونه، در مجموعه. شودديدگاهي سنتي با جوامع روستايي برخورد مي

سعي بر اين است كه جوامع ) هاي صمد در قبل از انقالبمجموعه داستان( ها، فيلم)پايتخت، جاده قديم

هاي برجسته ويسنرمان. و متفاوت جلوه داده شوند) عجيب و غريب( روستايي بيگانه و غيرخودي

هاي خود در نوشته) آبادي، غالمحسين ساعدي، صمد بهرنگياحمد، محمود دولتجالل آل( كشور هم

در تنش با نفوذ زندگي مدرن به روستا بودند و به نوعي حافظان آداب و رسوم و فرهنگ بومي جوامع 

  .آمدندحساب ميهمحلي ب

زمين يا فضا يا قلمرو  -عنوان حومهدر اين رويكرد به روستا :اندازهاي زيباروستا مظهر مناظر و چشم

4ساخت يافته«گرفته مي شود كه خارج از شهر قرار دارد و در اصل محيطي  - يا محل يا محيط طبيعي
« 

كنند، جايي كه با صورت طبيعي زندگي ميهجايي كه جوامع ب). Mingay, 1989: Bell, 2006( است

5نه از محل بواسطه تعريف اوژشناساديگري هستيد و فهمي انسان
و نقش اجتماعي واقعي ) 1994( 

هاي اخير بر متون ادبي و محافل علمي در كشور ما نيز تصاويري رمانتيك از روستا بويژه در سال. داريد

خوشا به حالت «انگيز كالس اول دبستان يعني براي نمونه، شعر خاطره. و دانشگاهي سايه افكنده است

  . دادآل از زندگي روستايي را ارائه مييري ايدهتصو »اي روستايي

  ) مدرنيته( در مجموع، اين دو نسخه روستايي مشروط به يكديگر و برگرفته از يك گفتمان مشابه

                                                
1. Rural Deprivation 
2. Rural Idyll 
3. Other 
4. Built 
5. Auge 
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اندازهاي طبيعي و مناظر زيبا و عالوه، مفاهيم روستا در چشمهب). Cruickshank,2009:101( باشندمي

هاي صورت گرفته بوسيله وابط شهر و روستا با نظر به تحليلمحروميت روستايي بشدت تكيه بر ر

در ) 1: شودشامل دو فرض مي اين ارتباط معموالً. و ديگران) 1973(1، ويليامز)1966(، فال)1992(بل

هاي شهري مدرنيته روستا را در ديگري نيروي) 2يكي روستا هنوز بوسيله مدرنيته تسخير نشده است 

هر دو پيش فرض با تغيير ساخت روستا و . خصوصيات گذشته هستندمحصور و در پي نابودي 

عبارتي ديگر،  هب. كنندجايگزيني مفاهيم انتزاعي در راستاي خلق ارزش جدا از فرهنگ محلي عمل مي

 خود را توليدهگفتمان نوسازي براي ايجاد ارزش اقتصادي از منابع موجود روستابودگي مخصوص ب

  .كندمي

  

  ، گردشگري روستايي و تقابل ذينفعان ملي و محلينوسازي ايراني

توان ادعا كرد كه روستابودگي در ايران منحل هايي جهت تغيير كه ذكر آن رفت ميبا وجود ثبت تالش

انداز طبيعي و مناظر زيبا نشده و توليد روستايي بمانند كشورهاي غربي وابسته به روستا مظهر چشم

واقع، حيات  در. )محلي براي توليد و خلق ارزش اقتصادي استروستا به همان رسم قديم ( نيست

هاي معيشت پايداري است كه در طول ساليان اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي نمودي از شيوه

بدين دليل كه گفتمان جايگزيني بوجود آمده كه روستابودگي در . متمادي به قوت خود باقي مانده است

اين در جايي است كه منابع منحصر به فردي در روستا وجود دارد كه اقتصاد . كنددار ميكشور را معني

نيازهاي غذايي و صنايع ( رساندكشور بدان وابسته است و اين ضرورت توجه به نواحي روستايي را مي

آنچه كه  ).مراجعه كنيد) 1383(كشور، توليد ناخالص ملي و صادرات غير نفتي به آمارهاي رضواني

  برداري از منابع روستايي جدا از فرهنگ محلي نيست و شرايط اين گونه ايجاب هرهمشهود است ب

 كند كه خلق ارزش اقتصادي از منابع روستايي بواسطه ساكنين محلي و دانش بومي آنها صورت گيردمي

زيرا جامعه روستايي . )ها داردهاي محلي كه نشان از استقالل آنبدست خود مردم و بواسطه داشته(

اي برداران كوچك و خرده مالكي است كه در عين حال سهم قابل مالحظهركب از خيل عظيمي از بهرهم

هاي اين را بايد گفت كه مديريت سياسي كشور در سال. در اقتصاد كشور و توليد ناخالص ملي دارند

  سازي هاي جهاني سعي در پيادهاخير به اقتصادهاي نوين توجه و در راستاي ادغام با پيشرفت

نظير گردشگري در نواحي روستايي ) و يا فعاليتهاي مكمل مزرعه و خارج از مزرعه(هاي روز كارآفريني

                                                
1.Williams 
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هاي موجود در هر نواحي و گيري همواره تاكيد بر ويژگيهاي مرتبط با اين جهتريزيدر برنامه. دارد

صورت به رسم در هر . شودهاي مردمي در قالب مشاغل كوچك و خانوادگي ميجلب مشاركت

ريزي روستايي دوگانگي روستايي هاي نوين در دستور كار برنامهكشورهاي غربي با قراردادن كارآفريني

و اين يكي از ) Hidle, et al, 2010: 147( افكندشهري در خلق ارزش اقتصادي از جوامع محلي سايه مي

اي جهت روستا اقتصاد جداگانه بدين شرح كه در تفاوت با شهر براي. هاي گفتمان مدرن استخصيصه

اي ذهني و گردد و اين مسيري است در راستاي تحقق قاعده روستا به مثابه مقولهخلق ارزش تعريف مي

كنند كه در هايي از روستابودگي را برجسته ميهاي سياسي در عمل شاخصهاز طرفي گفتمان. انتزاعي

ديگر قرار گيرند كه اقتصاد گردشگري در روستا اي شهر و روستا در ارتباط با يكيك رويكرد منطقه

بنابراين، روستا در ايران هم  ).Ibid, 147( شكل گرفته و تقاضاهاي شهري براي منابع روستا ايجاد گردد

متوليان توسعه بصورت نمادين از ميراث طبيعي و خاصيت ماترياليستي و هم خاصيت انتزاعي دارد؛ يعني 

  .  نفع اقتصاد ملي هستندكشي از منابع محلي بهدنبال بهرهآورند و در اصل بهيميان مفرهنگي روستا بحث به

هاي اقتصادي بدست آمده برخاسته از مبتني بر دكترين نوسازي كه در باال هم ذكر آن رفت ارزش

به عبارتي ديگر، ايجاد ارزش اقتصادي جدا از . هاي محيطيذهنيت و خرد انساني است تا واقعيت

در مقابل، مدرنيته ايراني از نوعي . شودي بومي قرار دارد و از بيرون بر ساكنين محلي ديكته ميهاويژگي

هاي جغرافيايي محيط زندگي در هاي وابسته به طبيعت و واقعيتبازانديشي و تعريف مجدد از سنت

 رف دانستسازي صاين امر را نبايد مساوي با غربي. هاي گفتمان غربي شكل گرفته استسايه آموزه

هاي دروني جوامع محلي است كه ايجاد ، زيرا فارغ از ذهنيت انساني اين ظرفيت)24:1382فاضلي، (

كند و عناصر سازنده مدرنيته ايراني در سازگاري و انطباق با ميراث ارزش اقتصادي و درآمدزايي مي

شويم بالضروره شكل كنيم متوجه ميوقتي به تاريخ گذشته مراجعه مي. طبيعي و فرهنگ محلي است

اي كه در كشور بوجود آمده معلول شرايط طبيعي و موقعيت جغرافيايي آن بوده زندگي و نوع جامعه

به آنچه كه  دهند كه ايرانيان از اعصار گذشته صرفاًنشان مي) 1388( ، كاتوزيان)1374( زيباكالم. است

بنابراين ]. باشنداضر هم بدين گونه ميو در حال ح[يافتند متكي بودند صورت آماده ميهدر طبيعت ب

طي ]. باشدو مي[استفاده از آنچه كه در طبيعت وجود داشت پايه رشد و توسعه اجتماعات انساني بود 

نظريه شيوه ( هاي حاكم در ايران هويت سياسي و اقتصادي خود را از طبيعت گرفتهتاريخ عموم دولت

مقامات دولتي و نخبگان . اندزده) روابط دولت و مردم( ازيسو از آن طريق دست به ملت) توليد آسيايي

عنوان ذات به( ساختار روشنفكري كشور ريشه در كشاورزي«كنند كه سياسي همواره ادعا كرده و مي

بدين قرار كه بخش كشاورزي در موقعيت ممتازي براي تبديل شدن به . »دارد) اصلي اقتصاد روستايي

گذشته از  .)87: 1385احساني،( قرار داده باشد] نفت[گاهي باالتر از صنعتو در جاي» محور توسعه ملي«
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شويم كه در سطح خرد اين كنيم متوجه ميسازوكارهاي دولتي وقتي به گوشه و كنار كشور نگاه مي

هاي معيشتي متنوعي را بوجود آورده و چندگانگي روستايي را سبب سازگاري با طبيعت است كه شيوه

برداري از منابع فارغ از صل دهقاني نيز سازگاري انسان و طبيعت مشهود است و بهرهدر ا. شده است

نويسد دهقان ايراني داراي سه مي) 1360(عجمي . گيردرهنمودهاي بيروني در استقالل كامل صورت مي

گيرد كه چه بكارد و با عوامل توليدش چه كند هم مدير است، زيرا تصميم مي: خصوصيت بارز است

آورد و هم كارگر است زيرا گذار است، زيرا منابع مالي را براي كشت و كار فراهم ميسرمايههم 

خواهيم به اين مهم برسيم كه از يك طرف طوركلي ميهب. كنندخودش و خانواده اش روي زمين كار مي

ستاييان بايد مديريت سياسي كشور از آنجايي كه وابسته به منابع محلي است با توجه به شيوه معيشتي رو

هاي موجود در سطح روستاها را بپذيرد و از برداري اقتصادي از ظرفيتاستقالل ساكنين بومي در بهره

انجامد و روستاييان را طرفي ديگر اين كه سازگاري با طبيعت به خودي خود به نوعي استقالل محلي مي

اي درصدد بر هم زدن الي است كه عدهاين در ح. نمايدبرداري مستقل از منابع موجود ميمجاز به بهره

مانده و پيشامدرن فرض كرده و با درآمدهاي برداري دهقاني عقبكه بهره ايگونهاين واقعيت هستند به

  .طلبانه و دور از ذهن در اقتصاد روستايي هستندهاي جاهحساب نفتي بدنبال اجراي طرحبي

يز وضع به همين منوال است يعني تقاضا از جانب در مورد استقرار اقتصادهاي نوين نظير گردشگري ن

بايد اجازه داده شود . اي وجود داردبرداري از منابع در سطح منطقهساكنين محلي براي استقالل در بهره

برداري هر چه بهتر از منابع نهادينه شود و از اين طريق هاي خاص در مناطق جهت بهرهتا كارآفريني

اين در ارتباط با گفتماني . تصادي در سطح كالن ملي نيز بوجود آيدحركتي براي ايجاد ارزش اق

1حاكميت از طريق جوامع - منديجايگزين و جديد از حكومت
است كه در رويكردي يكپارچه تاكيد  -

هاي روستايي در مقياس محلي دارد و نياز به مشاركت شهروندان روستايي را در بر تدوين سياست

آنچه كه در ). Woods, 2003:321(نمايدهاي موجود توصيه ميسايي ظرفيتگذاري از طريق شناسياست

اينجا قابل بيان است اهميت ذاتي و منحصر به فرد بودن منابع موجود در خود روستاهاست كه با 

وري آن را باال برد و از اين طريق به اقتصاد توان بهرهبرداري به ساكنين محلي هم ميتفويض اختيار بهره

بنابراين . هاي فرهنگ بومي و موازين توسعه پايدار را به اجرا گذاشتتوان بنيانك كرد و هم ميملي كم

هاي هاي موجود در ارتباط با ناتوانيشود به نوعي از يك طرف نگرانيبا اتخاذ يك رويكرد بينابين مي

طبيعي و فرهنگ شود و از طرف ديگر امكان تعالي ميراث روستاها در ايجاد ارزش اقتصادي رفع مي

                                                
1.Governing through Communities 
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عنوان يك بخش به با تاسي از اين رويكرد گردشگري روستايي صرفاً. كهن روستايي بوجود مي آيد

باشد؛ لذا در اين راستا از اقتصادي محسوب نشده و دستيابي به تعداد گردشگر بيشتر مطمح نظر نمي

لوگيري و ايجاد سودآوري براي بينانه و دور از انتظار جهت خلق سرمايه جهاي غيرواقعتدوين استراتژي

   - هاي نوين در نواحي روستاييدر پي استقرار كارآفريني -اين بدان معناست كه. گرددهمه دغدغه مي

هاي عمومي همانند طور خاص زدودن ظواهر سنت از ابتكارات محلي هدف نباشد و در عمل به طرحهب

هاي جاري و افزايش ارزش افزوده زينهنه با كاهش ه(آموزش و بهبود فضاي اقتصادي كسب و كار 

با اين ). Hidle, et al, 2010: 148(پرداخته شود) برداري از منابع به ساكنين محليبلكه با دادن حق بهره

همه در ايران همواره عملكرد بهتر و باالتر گردشگري روستايي هدف مهمي بوده و به همين دليل 

هاي بيشماري را در نواحي روستايي به وجود دارد تا طرحهميشه اين آمادگي از طرف مديريت سياسي 

آزمون و خطا گذارد و به تبع آن هرج و مرجي در اين زمينه پديد آورد كه سلب قرار كند و ثبات الزم را 

بنابراين صرفاً شعار استقرار اقتصادهاي نوين با هدف مشاركت مردم محلي ( از ساكنين روستايي بگيرد

  . )در عمل ما شاهد تمركزگرايي هستيمشود و سر داده مي

  

  ريزي گردشگري روستايينقشي پيشنهادي براي روستابودگي در فرايند برنامه

گرايي مبني بر حفاظت از فرهنگ زندگي معيشتي و بكر بودن روستا فارغ از با فرا رفتن از نگرش سنت

هاي روستايي سازي سكونتگاههر ظواهر خارجي و از طرفي با گذر از نگرش نوسازي معطوف به ذهني

هاي ايجاد ارزش اقتصادي به روستابودگي جايگزيني در ايران با خاصيت تفريحي و سرگرمي و نگراني

فرد با منابعي ويژه است كه بمانند روستاهاي غربي بدين شرح كه روستايي جايي منحصر به. رسيديم

  و ساختاري ذهني اعم از مظهر ) باشدهاي دروني خود مييعني وابسته به ظرفيت(منحل نشده

در اين ميان از اقتصادهاي نوين نيز غفلت . اندازهاي زيبا و سنت و محروميت بخود نگرفته استچشم

. هاي اقتصادي صورت گرفته استكردن فعاليت 1هايي براي چند منظورههاي اخير تالشنشده و در سال

اي در كر آن رفت مطالبه استقالل محلي و منطقهبا توجه به شرايط داخلي كشور كه ذ مهمترين مقوله

ديگر دستيابي به رشد اقتصادي و عملكرد . برداري از منابع روستايي در عرصه جديد اقتصادي استبهره

طلبانه و هاي جاهريزي گردشگري مورد همه طرحباشد و نواحي روستايي در فرايند برنامهباال مطرح نمي

سوال اصلي اين است كه چه كسي مجاز به . گيردنتيجه قرار نميمتوالي و بي هايبه تبعيت از آن آزمايش

                                                
1. Multifunctional 
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ها كند و بين آنبرداري از منابع محلي است و چگونه مازاد اقتصادي به روستاييان تعلق پيدا ميبهره

  .گردد، چيزي كه معيار و راهكارهاي اجرايي آن هنوز يك پرسش جدي استتوزيع مي

نظر بر اين دارند كه ساختار مديريت سياسي ايران معلول ساختار ) 1388(نيالهي و حافظ اميسيف

 پيش راه هاي ميان از انتخاب راهي جز خارجي عوامل از بنيادين جامعه است كه با تاثيرپذيري شديد

. يعني اقتصادسياسي پدرمĤبانه و يك سويه با عملكرد نامطلوب تمركزگرا و غير مشاركتي: روي ندارد

كند تا شرايط اقليمي و جغرافيايي و به تبع آن كمبود منابع آب و خاك در كشور ايجاب ميدرواقع، 

كمبود منابع آب موجب . چنين ساختار و ماهيتي بر روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي حاكم گردد

د آب براي رفع مشكل كمبو. گرديد كه آب در روند توليد و مناسبات اقتصادي اهميت بااليي پيدا كند

اين جوامع اقدام به ايجاد سيستم ها و تدابيري براي تقسيم و مديريت آب نمودند كه در غالب موارد 

تحت رهبري و كنترل نهاد دولت قرار داشتند و اين تملك موجب شد تا دولت در ايران از قدرت 

زاد توليد و ضبط از سوي ديگر، تالش براي افزايش ما. بيشتري در مقايسه با ساير دول برخوردار باشد

موجب گسترش مالكيت دولتي و ضعف مالكيت  ،آن بوسيله دولت از طريق رانت مالياتي از يك طرف

ضمن اينكه، . موجب قدرت بيش از حد دولت و خودگامكي آن گرديد ،خصوصي و از طرف ديگر

قدرت و نهادينه با گذر از ساختار سنتي . تملك آب به دنبال خود تملك بر زمين را نيز بوجود مي آورد

هاي گفتمان شدن ساختار جديد حاكميت همزمان با وقوع انقالب مشروطيت اميد بود تا با آموزه

هايي در جهت تمركززدايي و استقرار نهادهاي گام -شدكه بواسطه عوامل خارجي پشتيباني مي-نوسازي 

را همزمان با ساير  ساالرينتوانست هدف مردم انقالب مشروطيت عمالً. ليبرالي برداشته شود

گيري گفتمان اولويتهايش يعني ايجاد دولت مركزي نيرومند و نوسازي پيش برد و اين امر موجب شكل

-257:1386زماني، ( نوسازي آمرانه در كنار دو هدف ديگر در ساختار مديريت سياسي كشور گرديد

د اقتصادي همراه با تمركزگرايي اين گفتمان كه به پيدايش دولت مدرن متمركز انجاميد مباني رش). 258

هاي موجود در كشور بويژه نواحي ريزي نوظهور در برخورد با منابع و ظرفيترا وارد دستگاه برنامه

. روستايي نمود كه در حال حاضر نيز الگوي مسلط مديريت توسعه روستايي است و متاسفانه ادامه دارد

هاي بردارياي از سوي دولتمردان براي ارتقاي بهرههرسد عالقمطمئنا در بوروكراسي جديد به نظر نمي

هاي متمركز دهقاني و مشاغل كوچك بروز داده شود و رشد اقتصادي جدا از ساكنان محلي و در طرح

اين بدان معني نيست كه دولت . گرددپيگيري مي) هاي بزرگهاي رشد و كشت و صنعتقطب( بزرگ

هاي باشد، بلكه از آنجايي كه با گذشت زمان ناكارآمدي طرح برداري هاي خرد روستايي غافلاز بهره

بزرگ اجرايي برايش محرز شده به اين واقف است كه با همين نيروهاي داخلي و به اصطالح سنتي و 

  اين در حالي است كه با تبعيت از . تواند ارزش افزوده مورد نظر محقق سازدپيشامدرن محلي مي



   127              دولت، جامعه و گردشگري روستايي در ايران

 

هاي محلي در دستور هاي جادويي و دور از واقعيتمحابا اجراي طرح هاي گفتمان نوسازي بيآموزه

يعني گرفتن : كار قرار داشته و عزمي براي رهايي اقتصاد روستايي از دست آزمايشات پي در پي ندارد

حاشيه سودي هم كه مي تواند براي محصوالت توليدي روستايي در نظر گرفته شود با . برداريحق بهره

يعني گرفتن ارزش : گرددسياسي و به انحاي مختلف ضبط و به ساكنين محلي باز نميهاي گيريجهت

سازي اقتصادهاي نويني نظير گردشگري را هم داشته باشيم نيز در چنين چارچوبي اگر قصد پياده. افزوده

اندن و نتيجه مبا بي. هاي متمركز و غيرمشاركتي آن خواهيم افتاددر دام گفتمان نوسازي و دستورالعمل

هاي اقتصادي كشور است كه همچنان به درآمدهاي عملكرد نامطلوب اقتصاد روستايي بمانند ساير بخش

را  گوناگوني مسايل خارجي داخلي و بهر حال، عوامل. بريمپر نوسان نفتي وابسته و در ركود بسر مي

چه ناآگاهانه از اين وضعيت مديريت سياسي چه آگاهانه . اندبراي جوامع روستايي در ايران بوجود آورده

اكثر قريب به اتفاق . تبعيت كرده و براي دستيابي به رشد اقتصادي در تله تمركزگرايي گرفتار شده است

القول هستند محققان گردشگري بر سر درگيري فعال ساكنين محلي در روند توسعه گردشگري به متفق

 يج گردشگري در نواحي روستايي تاكيد دارندو بر رابطه علت و معلولي مشاركت جامعه و موفقيت ترو

)Briedenhann &Wickens, 2004; Haywood, 1988; Murphy, 1983.( پساساختارگرايانه  رويكرد يك در

كار گرفت و از اين هتوان همه امكانات موجود را در جهت بهبود وضعيت زندگي ساكنين محلي بمي

هاي توسعه رويكردي كه استراتژي. طح ملي هم رسيدهايي اقتصادي موردنظر در سطريق به خواسته

و  1نيازهايي همچون استقالل محلي. دهدگردشگري را در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مردم قرار مي

ذكر اين نكته مهم است كه استقالل به . برداري از منابع و هدايت جريان مازاد سرمايه به روستاحق بهره

  امعه و خودكفايي كامل نسيت؛ بلكه به افزايش توانمندي و قدرت منزله مفهوم جدايي مطلق ج

معضل ). Kay,2008:930( گيري جهت برقراري ارتباط و تعامل با بازارهاي اقتصادي اشاره داردتصميم

اصلي در اينجا چالش همراهي نكردن رشد اقتصادي با مقوله تمركززدايي و نبود سازوكاري براي پيوند 

هاي دولتمردان و اگرچه در خالل صحبت. بخش غيردولتي يعني ساكنين محلي استمديريت دولتي با 

آيد هاي مردمي بحث به ميان ميهاي اتخاذ شده همواره از ادغام تمايالت اقتصادي و مشاركتسياست

  .كندولي در عمل تمركزگرايي و تصميمات يك سويه خودنمايي مي

كارگيري منابع هنقشي دو وجهي بخود گيرد؛ يعني همزمان با بدر پيروي از مطالب باال روستابودگي بايد 

اين . منحصر به فرد محلي جهت خلق ارزش افزوده اقتصادي عوايد حاصله نيز به اشتراك گذاشته شود

                                                
1. Local Autonomy 
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داري و سهيم كردن ساكنين محلي در هاي استثماري نظام سرمايهحركتي است براي دفع قابليت

  اي از اين اراده سياسي را نمونه. منابع و ذخاير موجود در روستادرآمدهاي بدست آمده از برداشت 

هاي دولت توان در مدل موفق اقتصادي كشورهاي شمال اروپا و يا اسكانديناوي عطف به خصيصهمي

). Brox, et al, 2006 :مراجعه شود به( جستجو كرد) توزيع درآمد بواسطه ارائه خدمات به شهروندان( رفاه

اي يعني توان در گذار از فضاي مطلق و بسته به فضاي رابطهرايي اين معيار را نيز ميراهكارهاي اج

و جهاني و استقرار مكانيسم بازار پيگيري نمود ) ارتباط شهر و روستا( اياتصال روستا به سطوح منطقه

  .اي قابل بسط و ارائه استكه در مقاله جداگانه

  

  گيرينتيجه

چه ساختارهايي فضاي روستايي كشور را  هم اين مهم بود كه اساساًهدف از تدوين مقاله حاضر ف

عبارتي ديگر، مديريت سياسي و محافل به. نمايندبخصوص در بحث گردشگري مديريت و كنترل مي

 اجتماعي روستاها -اندازي اقتصادييافتگي و پوستدانشگاهي و آكادميك در ارتباط با ساخت

چه عملياتي  )د و استقالل مردم محلي از انتزاعات ساختگي مدرنيتهبازگشت به اصل از دست رفته خو(

 اين بر سياسي مديريت دهد تالشريزي نشان ميتجربه بيش از نيم قرن برنامه. دهندرا از خود بروز مي

همسو و ) آمرانه(هاي نوسازي هاي توسعه جامعه روستايي را با آموزهاستوار بوده كه سياست رويكرد

گردد تا با در اين آرمان نواحي روستايي سنتي و پيشامدرن فرض شده و سعي مي. منطبق سازد

آزمايشات پي در پي ساختار ناكاراي موجود تغيير و سازوكارهاي عقل پسند در جهت تحقق هر چه 

در مقابل، محافل علمي و دانشگاهي به جامعه . بيشتر رشد اقتصادي در جوامع محلي جايگزين آن گردد

هايي را در ارتباط با نگرند و نگرانيبه منزله بنيان فرهنگ و حافظان آداب و رسوم ملي ميروستايي 

هاي مدرن بر محيط زيست هاي محلي و اثرات سوء استقرار تكنولوژيتداوم و استمرار پايداري زندگي

تايي نبايد دهي به جامعه روسهاي شكلعقيده بر اين است در بررسي جريان. روستايي ابراز مي نمايند

هاي في مابين توسعه دهندگان و محافظان وضعيت موجود پرداخت، بلكه بايد به گيريبه موضع صرفاً

اين دو . گيرندهايي را براي آن در نظر ميكنند و نقشهايي بود كه روستابودگي را تغذيه ميدنبال گفتمان

يعني : باشندمي) گفتمان نوسازي( گيري مشروط به يكديگر بوده و برگرفته از يك مشرب فكريموضع

گذارد جامعه خود به نوعي نمي( انحالل خصوصيات گذشته و جايگزيني سازوكارهاي انتزاعي در روستا

مطالبه اصلي چرايي اين موضوع است كه چنين تفكراتي ). گيردساخت بيابد و جلوي بلوغ طبيعي را مي

اي و ساكنين محلي به تامين اهداف كالن توسعه تواند در يك نقطه مشترك ما بين متوليان توسعهمي

آنچه كه مشهود . اي فعال رشد اقتصادي در بخش گردشگري را به ارمغان آوردكشور منجر و در موازنه
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گيري و هاي تصميماي صورت گرفته نه تنها موجبات همگرايي حلقههاي توسعهگيرياست جهت

  .قق رشد اقتصادي بخش گردشگري هم موفق نبودجامعه روستايي را فراهم نياورد بلكه در تح

به اين رسيديم كه روستابودگي در ايران بنا بر داليلي كه ذكر شد منحل نشده و به رسم كشورهاي غربي 

عنوان هاي سياسي روستا داراي منابع منحصر به فردي است و بهدر گفتمان. ساختي ذهني نخورده است

در واقع، نواحي روستايي در موضعي تقابلي . شودملي محسوب ميركن اصلي خلق سرمايه براي اقتصاد 

ها بواسطه نيروهاي بيروني مقدر نشده هاي دروني خود متكي هستند و اقتصادي براي آنبه ظرفيت

  برداري از منابع موجود را از جانب روستاييان اين استقالل محلي و درخواست براي حق بهره. است

ت سياسي بر استقرار كارآفريني نوين نظير گردشگردي در نواحي روستايي نيز از طرفي مديري. رساندمي

هاي جديد بر اساس ماهيت ذكر شده از روستاي ايراني بايد اجازه داده شود تا از فرصت. اصرار دارد

هاي منحصر به فرد موجود در اقتصادي با تفويض اختيارات محلي استفاده بعمل آيد و به تبع آن ظرفيت

هاي اقتصاد توان خسارتبرداري هم ميبا اعطاي اين حق بهره. اي خلق ارزش اقتصادي قرار گيردراست

بر اين نكته تاكيد . ملي را جبران نمود و هم امنيت پايداري براي منابع طبيعي و فرهنگ محلي ايجاد كرد

با دنياي بيرون نيست،  برداري از منابع به معناي خودكفايي و قطع ارتباطشد كه استقالل محلي در بهره

استدالل بر اين است كه . اي ارتباط برقرار كردبلكه محملي است تا با نيروهاي دروني با بازارهاي منطقه

تواند بر ارزش افزوده اقتصادي بيافزايد و تالش براي استقرار گردشگري محض در منابع محلي خود مي

همچنين، منابع محلي وقتي به حال خود باشند بهتر . دهدروستاها اين بخش را در راستاي رشد قرار نمي

با اين همه، در كشور عده اي ساختار اقتصادي و اجتماعي . مي توانند مباني توسعه پايدار را رعايت كنند

كنند و عده اي ديگر هويت گمشده ملت موجود در روستاها را قبول نداشته و نسبت به آن اعتنايي نمي

ي همگي به اتقاق انتظار پس دادن نتايجي از اين جامعه دارند كه تحقق آن با را در آن مي جويند، ول

يك بخش اقتصادي و همواره  ريزان صرفاًگردشگري براي برنامه. شرايط حال حاضر غيرممكن است

باشد؛ به همين علت دست به هر مدنظر مي) رشد تعداد گردشگر( دستيابي به عملكرد اقتصادي بهتر

وري باال رود، حال اگر به ضرر گردد تا فقط بهرهاي اتخاذ ميبينانههاي غيرواقعد و طرحشوكاري زده مي

اي هم كه بواسطه منحصر به فردي منابع اندك سرمايه). براي نمونه پديده شانديز( ساكنين محلي باشد

فع گردد و به نوعي به نگردد به طريقي به بخش برنميداخلي سكونتگاههاي روستايي خلق مي

خواهد هاي توسعه گردشگري ميفرجام سخن اينكه اگر استراتژي. گرددسازمانهاي غيربومي مصادره مي

به موفقيتي دست يابد روستابودگي بايد نقشي دو وجهي را ما بين رشد اقتصادي براي سطح كالن ملي و 

رگرداندن امنيت و شود مگر با باين مهم ميسر نمي. هاي تدوين شده بخود بگيردتمركززدايي سياست

و باال ) بردارييعني دادن حق بهره(ثبات به خانوارهاي محلي با امتناع از به اجرا آزمون و خطاهاي متوالي
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بايد اين را نيز فراموش نكرد كه در كشوري نظير ايران با ). توزيع درآمد( بردن حاشيه سود براي همه

در  ريزي صرفاًكل گيري عناصر مطلوب برنامهتنوع اقليمي، جغرافيايي و شيوه معيشتي و توليدي ش

اي هم كه معياري آن در باال مشخص شد نيز حاكم اگر مديريت شايسته. دست مديريت سياسي نيست

بنابراين، سازوكاري بايد انديشيده شود تا . شود قدرت راهبري امور را به سمت توسعه نخواهد داشت

را در جهت همگرايي قرار دهد در عين حال تنوع خود هاي اقتصادي و اجتماعي درون كشور نظميبي

  .  را نيز حفظ نمايد
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