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  1391سال دوم ـ شمارة چهارم ـ پاییز 
  1-28 صص

  
  شهري در ایران -بازاندیشی دربارة الگوي مهاجرت روستا

  ساختار/ بر اساس پارادایم پیوند کارگزاري
  

  1فرهنگ ارشاددکتر 
  :چکیده

نیست، بلکه رفتاري است که در یک فضـاي  » مسألۀ اجتماعی«مهاجرت به خودي خود یک  
گیرد و چنانچه پیامد دردسرآفرین داشته باشد، ناشـی از شـرایطی اسـت    اجتماعی صورت می

گیرد و یا به عبارتی متـأثر از ناهمـاهنگی   که این عمل اجتماعی در آن فضا شکل و جهت می
در این پژوهش روند مهاجرت داخلی در ایـران  . فضاي اجتماعی استبین کردار اجتماعی و 

چارچوب نظري این تحقیـق پـارادایم پیونـد    . شودطی چند دهۀ گذشته بررسی و واکاوي می
ساختار است و با کمک گرفتن از رویکرد بوردیو دربارة رابطـۀ میـان سـاختار یـا     / کارگزاري

کـوچی روسـتاییان از خاسـتگاه و     - ی رونـد بـرون  واره، به ارزیابمیدان و کارگزاري یا عادت
البتـه در  . ایـم دار آن در فضاهاي روستایی و شهري پرداختهزادگاه خودشان و پیامدهاي مسأله

مناسـبی بـراي چنـین     ایم که هرچنـد رویکـرد بوردیـو، چـارچوب    پایان به این نتیجه رسیده
یگر نیـز کمـک گرفتـه    پژوهشی است ولی براي تکمیل بحث الزم است از دیدگاههاي د

  .شود
  .وارهشهري، خاستگاه، کوچگاه، میدان، سرمایه، عادت -مهاجرت روستا :واژگان کلیدي

   

                                       
  ershadaf@gmail.com  شناسی دانشگاه اهوازاستاد جامعه - 1

 20/6/91: تاریخ پذیرش   2/3/91: تاریخ وصول
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  :مقدمه و طرح مسأله

بـه   9/18از  1385تـا   1335جمعیت ایران طبق نتایج سرشماریهاي موجود از سال 
افزایشـی  سـال،   50شـود طـی ایـن    میلیون نفر رسیده و چنانکه مشاهده مـی  5/70

البته در طول این زمان، نـرخ افـزایش   . دهدمیلیون نفر را نشان می 6/51نزدیک به 
طوري که ترکیـب جمعیـت   جمعیت در مناطق شهري و روستایی یکسان نبوده، به 

که اندکی هم جمعیت غیـر  (درصد روستایی  6/68درصد شهري و  4/31کشور از 
به نسبتی کامالً بـرعکس در سـال    1335در سال ) شودساکن عشایري را شامل می

خالصۀ تغییـرات کلـی جمعیـت کشـور طـی شـش دورة       . تغییر یافته است 1385
  .نمایش داده شده است) 1(سرشماري دهساله در جدول شمارة 

  تغییرات جمعیت ایران بر حسب مناطق شهري و روستایی) 1(جدول شمارة 
  )میلیون نفر( 1385تا  1335از 

  کل کشور  روستایی    شهري  سال سرشماري
  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت  درصد  جمعیت

1335  9/5  4/31  0/13  6/68  9/18  0/100  
1345  8/9  9/37  0/16  1/62  8/25  0/100  
1355  85/15  1/47  85/17  9/52  7/33  0/100  
1365  0/27  4/54  6/22  6/45  6/49  0/100  
1375  82/36  3/61  23/23  7/38  05/60  0/100  
1385  3/48  5/68  2/22  5/31  5/70  0/100  

  0/100  6/51  18  2/9  82  4/42  1385به  35افزایش 
شاخص 
  1335=100تغییرات

6/818  8/170  373  

  .مرکز آمار ایران، سرشماریهاي دهساله: مأخذ
میلیون نفري جمعیت  6/51دهد، از کل افزایش نشان می) 1(چنانکه جدول شمارة 

مانده در مناطق درصد باقی 18شهري و درصد در مناطق  82سال،  50در طول این 
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میلیـون نفـر در    9/5به این معنی که جمعیت شهري از . روستایی تحقق یافته است

میلیـون   13و جمعیت روستانشین از 1385میلیون نفر در سال  3/48به  1335سال 
البته این نکتۀ مهم را باید افزود که جمعیت . میلیون نفر افزایش یافته است 2/22به 
وستایی طی این چند دهه در مقایسه با جمعیت شهري کاهشی نسبی داشته ولـی  ر

با کاهش نسـبی و  1375، این جمعیت روستایی نسبت به سال 1385در سرشماري 
. میلیـون رسـیده اسـت    2/22به  2/23رو بوده، یعنی از بههمچنین کاهش مطلق رو
ت جمعیتـی در منـاطق   دهد که این تغییراشناختی نشان میتحلیلهاي سادة جمعیت

فزونـی نرخهـاي   (شهري و روستایی، از یک سو متأثر از تغییرات طبیعی جمعیـت  
تفـاوت  (و همچنین افزایش یـا کـاهش اجتمـاعی جمعیـت     ) و میرزایش بر مرگ 
از . در آن دوره بـوده اسـت  ) کـوچی در یـک منطقـه   کوچی و بـرون نرخهاي درون
که روند افزایشی جمعیت در منـاطق  شود به روشنی استنباط می) 1(جدول شمارة 

. کوچی از روستا به سوي مناطق شـهري اسـت   -شهري، بیانگر الگوي غالب برون
سال گذشته، جامعـۀ ایرانـی یـک رونـد      60یا  50تر، در این به بیان کوتاه و روشن

کلی و پایدار مهاجرتیِ از روستا و مناطق کوچکتر و کمتر توسعه یافته به شهرهاي 
تواند تـا  تر را تجربه کرده است و احتماالً این روند میناطق توسعه یافتهبزرگتر و م

  .چند سال دیگر همچنان ادامه داشته باشد
پژوهشهاي متعدد طی سالهاي گذشته نشانگر آنست که نزدیـک و یـا گـاهی          

درصد  افزایش جمعیت شهرنشـین در کشـوري ماننـد ایـران، متـأثر از       50بیشتر از
پـردازش  . کوچی شهري بوده اسـت  -ش اجتماعی جمعیت یعنی درونجریان افزای

بـه روشـنی گویـاي آن اسـت کـه       1355 -1345 ۀو یا تحلیل سرشماریهاي دهسال
درصد افزایش جمعیت شهرنشـین کشـور در آن دورة زمـانی     50اي از بخش عمده

ناشی از جریانهاي مهاجرتی روستایی به شهر بوده و بخش کوچکی هـم ناشـی از   
شناختی روسـتا  هاي روستایی به شهر بر حسب تعریف جمعیتدیل برخی واحدتب

نفـر فراتـر    5000در آن دوره بوده که جمعیت آنها در سرشماري بعـدي از معیـار   
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رفته و احتماالً بسیاري از آنها روستاهاي نزدیک به شهرها بوده که باز هـم ممکـن   

بـه حاشـیۀ جغرافیـایی     کـوچی  -است افزایش چشمگیر جمعیت آنها در اثر درون
دهنـد  پژوهشهاي موجود گواهی مـی ). 9: 1989ارشاد، (شهرهاي بزرگ بوده باشد 

چنانکـه طـی دهسـالۀ    . نبوده اسـت  1355 -1345که این وضعیت، محدود به دهۀ 
درصد افزایش جمعیت شهري در ایران، متـأثر   50نیز اندکی بیش از  1365 -1355

بـه  ) روسـتاها و شـهرهاي کـوچکتر   (یافتـه  عهاز مهاجرت مردم از نقاط کمتر توسـ 
همچنین در گزارشـی کـه   ). 146 -117: 1388ضرغامی، (مناطق شهري بوده است 

نشـان   1385 -1375استانداري تهران منتشر کرده، تغییرات جمعیتی  بین سـالهاي  
نسـبت بـه    1385دهد که بیش از نیمی از جمعیت استان تهـران در سرشـماري   می

از این گزارش چند نکتۀ قابل ). 1388استانداري تهران، (اند بوده مهاجر 1375سال 
توانیم بگوییم به همان اندازه از جمعیت نخست اینکه می: شودگیري میتأمل نتیجه

انـد، مسـاوي آن نیـز غیرتهرانـی     در تهران زاده شــده  1385این استان که در سال 
د اینکه ممکن است تصـور شـود کـه    تواند ایجاد ابهام کننکتۀ دیگر که می. اندبوده

انـد  به تهران مهاجرت کـرده  1385تا  1375نیمی از جمعیت تهران در بین سالهاي 
شـود در  ولی نکتۀ کلی اینکه بـرآورد مـی  . نمایی غیر واقعی استکه این یک بزرگ

هرچه بر  جمعیت تهران از طریق روند طبیعی افـزوده   1385 -1375طول دهسالۀ 
به جمعیت این اسـتان  ) روند اجتماعی(اندازه نیز از طریق مهاجرت شده، به همان 

هاي آماري، اعم از نتایج سرشماریها و یـا  به هر حال، عموم داده. افزوده شده است
گیري، گویاي آن هستند که در گسترش کمی و کالبدي پژوهشهاي موردي و نمونه

  .اي داشته استجاییهاي جمعیتی تأثیر تعیین کنندهشهرهاي کشور، جابه
اي مسـأله «در تهیۀ و تنظیم این مقاله هدف این نیست که مهاجرت را به منزلۀ       

همچنین، در اینجا منظور این نیسـت کـه روشـی تبیینـی در     . مطرح کنیم» اجتماعی
تـر کـردن یـک مسـألۀ     پیش گرفته شود که راه حلها و یا پیشنهادهایی براي سـبک 

بـه  . کوچی به شهرهاي بزرگ ارائه شـود  -واج درونمفروض اجتماعی به عنوان ام

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 5/  شهري در ایران -بازاندیشی دربارة الگوي مهاجرت روستا

 
اي اجتمـاعی اسـت و ذاتـاً مسـأله     -رسد که مهـاجرت موضـوعی تـاریخی   نظر می

. اجتماعی نیست، هرچند ممکن است به دالیلی پیامدهایی دردسرآفرین داشته باشد
» فراینـد مهـاجرت  «هدف مقالۀ حاضر این اسـت کـه ضـمن بـازنگري و ارزیـابی      

و بویژه خـوانش   –ساختار / ري در ایران در پارادایم پیوند کارگزاريشه -روستایی
پیامـدهاي  » مهـاجرت «به این نتیجه برسـیم کـه اگـر در جامعـۀ مـا       -بوردیویی آن

دردسرساز داشته، شاید به این دلیل بوده است که بر پایۀ رویکـرد بوردیـویی، بـین    
» سـاختارهاي «و ) رآمـده واره دکه به صورت عادت(» کارگزاري«مهاجرت به منزلۀ 

هایی وجود داشته که به شـرایطی  اجتماعی شهري و روستایی تناقض و ناهماهنگی
الزم به یادآوري است کـه گذشـته از اینکـه نویسـنده ایـن      . اینچنین انجامیده است

مقاله تاکنون به اثري دربارة ارزیابی مهاجرت بر پایۀ رویکرد بوردیـویی و پـارادایم   
ر دست نیافته است، مهمتر اینکـه متـون موجـود دربـارة مطالعـۀ      ساختا/ کارگزاري

پیامدهاي دردسرساز مهـاجرت داخلـی، اغلـب فضـاي زنـدگی شـهري را قلمـرو        
سـاز   بررسی خود قرار داده و کمتر به مطالعۀ سـوي دیگـر آن یعنـی اینکـه اشـکال     

اجتماعی روستایی در کشور ماست توجه کرده و در  -مهاجرت در فضاي اقتصادي
رابطۀ جامعـۀ شـهري و جامعـۀ    . واقع این روي سکه به فراموشی سپرده شده است

طوري که مشکالت جامعـۀ شـهري از   روستایی، موضوعی واقعی و متقابل است به
شناسانۀ روستا بـدون توجـه   واقعیات جامعه روستایی جدا نیست و شناخت جامعه

  .شودبه شهر میسر نمی
  :پرسشهاي محوري زیر پاسخ دهدکوشد تا به پژوهش حاضر می      
شناختی، موضـوعی مهـم و   آیا مهاجرت داخلی در کشور ما از نظر جامعه -1

 معنادار است؟
هـا و  عوامل مؤثر بر پیامـدهاي مهـاجرت، تـا چـه انـدازه متـأثر از داشـته        -2

 ویژگیهاي مهاجر است؟
 گیري مهاجرت دارد؟شرایط ساختاري روستا و شهر چه تأثیري بر شکل -3
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چـه تـأثیري در تحـوالت    ) کارگزاري(شده به مثابۀ کنشی نهاديمهاجرت  -4

) منـاطق شـهري  (و کوچگاه مهـاجر  ) مناطق روستایی(ساختاري خاستگاه 
 دارد؟

  مبانی مفهومی و پیشینه تحقیق
پژوهشهاي گوناگونی، چه در سطح کالن ملی و چه در سـطح محلـی، ویـژه و یـا     

وسیلۀ پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانـی  خرد دربارة مهاجرتهاي داخلی در ایران، به 
همچنـین، در  . و به زبـان فارسـی و یـا بـه زبانهـاي بیگانـه انجـام پذیرفتـه اسـت         

اسـتانی  گیري مهاجرتهـاي درون هایی براي اندازهسرشماریهاي ادواري کشور، گویه
هاي سرشماري گنجانده شده است و معمـوالً از ایـن   نامهاستانی در پرسش -و بین

. شـود اي خام و پردازش نشده، گزارشهاي مستقلی تهیه و منتشر شـده و مـی  هداده
هـاي  جاییهاي جمعیتی، موضوعی بسـیار مهـم در حـوزه   تردید، مهاجرت و جابهبی

آید و بررسی مهاجرت، به درسـتی، موضـوعی   مختلف علوم اجتماعی به شمار می
اي نسبتاً فراوانی کـه  با اینهمه و با وجود پژوهشه. اي شناخته شده استرشته -بین

طـور  هـاي آن بـه  رسد هنوز هم برخی از جنبـه دربارة این موضوع شده، به نظر می
گواه بسیار ساده و عمومی آن، همانگونـه  . اي واکاوي نشده استبینانه و بسندهواقع

که اشاره شد، اینکه بسیاري از پژوهشهاي موجود، مهاجرت را صـرفاً بـه صـورت    
ي براي اجتماع شهري بررسی کرده و مشکل خالی شدن روستا اموضوع و یا مسأله

انـد و  از نیروي انسانی بومی فعال و افول کشاورزي روستایی را به فراموش سـپرده 
در مطالعات شهري دربارة مهاجرت نیز بـه مـوارد مثبـت آن ماننـد تـأمین نیـروي       

و دیگر  -ترین کارهاي آنآن هم سخت –انسانی بویژه در بخش ساختمانیِ شهري 
خدمات و کارهاي پرمشقت بدنی  از سوي مردان جـوان روسـتازاده کمتـر اشـاره     

  .اندکرده
مهاجرت یکی از نمودهاي آزادي انسـان اسـت و هرکسـی حـق دارد در هـر            

بـدیهی اسـت ایـن مفهـوم     . خواهد به کار و زندگی خـود ادامـه دهـد   جایی که می
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وچنـدة روسـتایی، بـه اصـطالح     ک -تجریدي مهاجرت است، در حـالی کـه بـرون   

او . شـود به شهر وارد می» از اینجا رانده و از آنجا مانده«عامیانه، همچون موجودي 
در روستاي زادگاهش فرصت دسترسی به شغل و درآمد خشنودکننده و آمـوزش و  

دهـد کـه از جملـه    نشـان مـی   1385نتایج سرشـماري سـال   . درمان مناسب ندارد
 1385 -1375کوچی در مورد کل جمعیت مهـاجر در دهـۀ    -مهمترین دالیل برون

مربوط به کار و دسترسی به یک درآمد شـغلی و یـا کـار بهتـر بـوده و پـس از آن       
کمبودهاي آموزشی و ادامۀ تحصیل در مرتبۀ بعدي دالیل مهاجرت ثبت شده است 

در چنین شرایطی، جوان روستایی با وجود بستگی ). 18: 1388فروغی و دیگران، (
اطفی به زادگاه و به خویشاوندانش، خواسته و ناخواسته فضـاي زادگـاه را تـرك    ع

بدیهی است این واقعیت با آن مفهوم تجریـدي مهـاجرت   . رودکند و به شهر میمی
بحـران زنـدگی   . فاصلۀ زیادي داشته و بـا آن همخـوانی و انطبـاق چنـدانی نـدارد     

ز همـین عـدم انطبـاق مفهـوم     مهاجران روستایی در شهر تا انـدازة زیـادي متـأثر ا   
گیري او بـراي  در حقیقت تصمیم. با واقعیت عینی مهاجرت است) ذهنی(تجریدي 

از روسـتاي خاسـتگاهی اسـت،     1»رانشی«کوچی تا آنجا که متأثر از عوامل  -برون
کنـد و از دیگـر سـو، جامعـۀ     کیفیت آزاد بودن حرکت مهاجرتی او را مخدوش می

و  2»کششـی «خوانـده و در واقـع شـهر هـم آنچنـان      شهري هم او را بـه خـود فران  
ترازي کند و جوان روسـتایی  اي براي او ندارد که با عوامل رانشی روستا هماذبهـج

از ایـن رو بـا ورود او بـه شـهر     . با حالتی نسبتاً متوازن و متعادل به شهر وارد شود
، مسـألۀ  شود؛ یعنـی در همـان لحظـۀ ورود   اش آغاز میدوران بحران واقعی زندگی

  .آوردمسکن و شغل و درآمد، همچون نیازهاي اولیۀ هر انسان، به او فشار می
پس از این نکاتی که دربارة مفهوم مهاجرت به اشاره برگزار شد، بـه مـروري         

طور که گفته شد پیشینۀ تحقیـق  همان. پردازیمگزینشی بر چند پژوهش موجود می

                                       
1. push factors 
2. pull factors 
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و تعداد منابع قابل توجه اسـت کـه در اینجـا    دربارة مهاجرت، حداقل از نظر کمی 
همچنین از آنجا که مقالـه حاضـر بیشـتر    . کنیمتنها به چند نمونۀ اخیر آن اشاره می

هـاي  هـاي نظـري پـژوهش   کوششی نظري و تحلیلی است، توجه خود را به جنبـه 
  .ایمموجود متمرکز کرده

ابطۀ بین شهرنشینی، ، ر)1388(پور و همکاران در پژوهشی از سوي عوضعلی      
اند که به طور عمده، اسـتانهایی از کشـور   توسعه و مهاجرت بررسی شده و دریافته

ما که میزان توسعۀ شهرنشـینی آنهـا از حـد متوسـط کشـور کمتـر اسـت، عمـدتاً         
شـان بـاالتر از میـانگین    مهاجرفرست بوده و استانهایی که میزان توسعۀ شهرنشـینی 

هـاي  براي تکمیل یافتـه ). 199 -197: ص(اند بودهکشوري است اغلب مهاجرپذیر 
اي دوجانبـه و  کنیم که مناسـبات میـان مهـاجرت و توسـعه، رابطـه     فوق، اشاره می

  ).1373: ارشاد. ك. براي نمونه ن(دیالکتیکی است 
نامۀ دکتري خود دربارة مهاجرت به شناسایی الگوهاي در پایان) 1388(مشفق       

در چـارچوب نظریـۀ انتقـال تحـرك و رویکـرد سـاختار       جدید بازتوزیع جمعیت 
شـدت،  (فضایی مهاجرت پرداخته و به کمک پنج بعد مفهومیِ سـاختار مهـاجرت   

بـه مطالعـۀ الگوهـاي مهـاجرت     ) اثربخشی، پیوستگی، تمرکز، و فاصـلۀ مهـاجرتی  
  .داخلی در ایران پرداخته است

انجام پذیرفته، نقاط ) 1388(پور و محمودي در پژوهشی که به وسیلۀ طاهري      
ۀ ـدهاي خــارج از منطقـــا و تهدیـــرایط داخلــی و فرصتهـــف شـــقــوت و ضعــ

محـور تحقیـق قـرار گرفتـه و از     ] خاسـتگاه مهـاجرتی  [گاههاي روستایی سکونت
کـوچی   -رویکرد اقدامات راهبردي با تأکید بر توسعۀ پایـدار، زمینـۀ اصـلی بـرون    

شـامل عوامـل   (بطه با کیفیـت زنـدگی در روسـتا    روستاییان از زادگاهشان را در را
انــد و آنهــا را عوامــل مهمــی در بررســی نمــوده) اقتصــادي، اجتمــاعی و محیطــی

انـد  شـان تشـخیص داده  برانگیختن روستاییان به مهاجرت از محل کنـونی زنـدگی  
  ).368 -351: ص(
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ابري در کوششی نظري، رابطـۀ متقابـل مهـاجرت و نـابر    ) 1389(ارشاد و مینا       

بررسی کـرده   1»گزینشی بودن مهاجرت«را در پیوند با رویکرد ) در شرایط داخلی(
اند که مهاجرت در داخل کشور، از یک سو متأثر از نابرابري شـرایط  و نتیجه گرفته

کار و زنـدگی بـین روسـتا و شـهر بـوده و از سـوي دیگـر، امـواج مهـاجرتی بـر           
  .افزایدمی) دستمزدها(نابرابریهاي مختلف در سطح فردي 

  ساختار و رویکرد بوردیو/ مروري بر پیوند کارگزاري
اي شناختی ـ و فـراهم کننـدة زمینـه    اگر بخواهیم مهاجرت را به عنوان موضوعی جامعه

ـ بررسـی نمـاییم و آن را در   ... تحلیلی براي مطالعات اقتصادي، سیاسی، حقوقی و
بازاندیشی بکشیم، شاید بتوان آن را بـه  اي به تحلیل و تر و فرانظریهسطحی گسترده

سـاختار مطالعـه کـرد و بـا     / کننده بر اساس پارادایم پیونـد کـارگزاري  اي قانعگونه
صرف نظر از . تر به بررسی رابطۀ متقابل مهاجرت و جامعه پرداختنگاهی گسترده

بخـش در سـطح   اینکه مهاجرت را از دیدگاه کارکردگرایانه، همچون کنشـی تعـادل  
م اجتماعی بدانیم، یا از دیدگاه انتقادي و رادیکال به آن نگریسـته و بـه مبـاحثی    نظا

به اصـطالح عمـومی و ژورنالیسـتی آن،    ( مانند زندگی در مناطق مسکونی فقرآلود 
و زیر عنوان کلی مهـاجرت نیـروي کـار کـه وجـه غالـب مهـاجرت        ) نشینیحاشیه

ــ     ل برانگیزاننـده و علّــی  داخلـی در کشـور ماســت بیندیشـیم، در هــر حالـت، عوام
اجتمـاعی آن متـأثر از شـرایط سـاختار اجتمـاعی       -مهاجرت و پیامدهاي اقتصادي

 -و شرایط سـاختاري ) کندخاستگاهی که مهاجر آنجا را ترك می(زندگی روستایی 
اسـت، کـه   ) شـود کوچگاهی که مهاجر به آنجـا وارد مـی  (اجتماعی زندگی شهري 

بـا سـاختارهاي دوگانـه در دو سـوي     ) گزاريکـار (بررسی رابطۀ متقابل مهـاجرت  
  .بینانۀ مهاجرت استاي ضروري براي هرگونه تحلیل واقعحرکت مهاجرتی، زمینه

در واقع، مهـاجرت کنشـی اجتمـاعی اسـت کـه طـی آن مهـاجر، یـک نظـام                
مـا،   ۀدر جامعۀ و موضوع مـورد مطالعـ   –گذاردساختاريِ اجتماعی را پشت سر می
                                       

1. migration selectivity  
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و بـه نظـام سـاختاري     –محیطهاي کوچکتر و کمتر توسعه یافتـه  روستایی و ۀجامع

رسد و در آنجـا متوقـف و   می –شهر شهر متوسط و در نهایت یک کالن –دیگري 
توان به کمـک پـارادایم پیونـد    آید که میاز این روست که به نظر می. شودمقیم می

باید گفت کـه بـر   . تري از این موضوع پرداختساختار به بررسی جامع/ کارگزاري
اساس رویکرد تلفیقی، صاحبنظران متعددي به تـدوین و گسـترش پـارادایم پیونـد     

اند که مشهورترین آنها گیدنز، باسکار، آرچر، هابرمـاس  ساختار پرداخته/ کارگزاري
و بوردیو هستند که هرکدام با خوانش و تحلیل ویژة خودشان به این پارادایم توجه 

/ ش، ما با تکیه بر خـوانش بوردیـو از یکپـارچگی کـارگزاري    در این پژوه. اندکرده
برخی مفسرانِ نظریۀ بوردیو بر ایـن  . پردازیمساختار به بررسی موضوع پژوهش می

شناسان کالسیک، همچون مـارکس، دورکـیم و   باورند که او با تأثیرپذیري از جامعه
ا زیرمجموعـۀ پـارادایم   توان آن ردهد که میوبر نظریۀ تلفیقی نسبتاً جامعی ارائه می

فاولر که بـا مطالعـۀ آثـار بوردیـو بـه تفسـیر       . ساختار به شمار آورد/ پیوند کارگزار
کند که نظریۀ او پیشرفتی مسلم  در تحلیل تـاریخی  رویکرد او پرداخته، استدالل می

اي اجتمـاعی را بـا  نظریـۀ    هـدرت کـافی، نظریـ  ـی است که بـا قـ  ـاست و دیدگاه
  ).567: 1390فاولر، (رگ در بارة سلطۀ اجتماعی عجین کرده است شناسان بزجامعه
ور کلـی بحـث   ـار کـه محـ  ـساختـ / رد کـارگزاري ـن رویکـ ـو در تدویـبوردی      
واره، عـادت : پژوهی اوسـت بـه تشـریح سـه عامـل عمـده      شناختی و فرهنگجامعه

در اینجـا نیـز    .پـردازد و رابطۀ متقابل آنها با یکدیگر مـی ) ساختار(سرمایه، و میدان 
هـاي مهـاجر   واره یا کارگزاري، ویژگیها و داشتهتوان مهاجرت را به عنوان عادتمی

را به مثابۀ سرمایه، و ساختار اجتماعی روسـتا و شـهر را بـه منزلـۀ میـدان در نظـر       
گرفت و به کمک تشریح بوردیویی بـه بررسـی موضـوع مـورد بحـث ایـن مقالـه        

  .پرداخت
کري خود را با نگاهی نقادانه بر دیدگاههاي ساختارگرایی، بوردیو چارچوب ف      

کوشـد تـا بـا رفـع     کنـد و مـی  ریـزي مـی  اسی و کنش متقابل نمادین پـی ـپدیدارشن
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هاي ایـن دیـدگاهها، چـارچوب تحلیلـی خـود را کـه الگـویی از پـارادایم         نارسایی

ـ     . یکپارچگی کارگزاري و ساختار است ارائه دهـد  -وياو در حـالی کـه بـا کلـود ل
اگزیستانسیالیســت (و ژان پــل ســارتر ) از پیشکســوتان ســاختارگرایی(اشــتراوس 

این همـه بـا موضـعی     ارتباط دوستانه و فکري دارد، با) باورمند به اصالت ارادة فرد
به این معنی کـه بـه تعـدیل    . گیردنظر بهره مینقادانه و پرابلماتیک از هردو صاحب

کوشد خطـاي نادیـده گـرفتن    پردازد و میمیاشتراوس  -دیدگاه ساختارگرایی لوي
چنانکـه بـه گفتـۀ    . را جبـران کنـد  ] و همچنین نگـرش تـاریخی  [کنشگران انسانی 

او همچنین نسبت . »شان استبرگرداندن کنشگران به زندگی واقعی«خودش، نیتش 
به رویکردهاي سارتر و پدیدارشناسی و کنش متقابل نمادین نقد دارد که بـا تمرکـز   

ریتـزر و گـودمن،   (انـد  گرایی فرد، ساختارها را به فراموشـی سـپرده  بر ارادهاندیشه 
همانگونه که پیش از این اشاره شد بوردیو رویکرد خـودش از  ). 590 -589: 1390

میـدان، سـرمایه و   : ساختار را به کمک سه مفهوم محوري/ پارادایم پیوند کارگزاري
راب اسـتونز در تفسـیر   . کنـد یح میتشر) کردار کارگزار یا کنش کنشگر(واره عادت

گرایـی، فیزیـک   گرایی و ذهنیـت نویسد، بوردیو با ترکیب عینیترویکرد بوردیو می
اي بـدیع و جدیـد از   و پدیدارشناسـی اجتمـاعی، مجموعـه   ] پوزیتیویسم[اجتماعی 

، سرمایه، و میـدان اسـتحکام   ]وارهیا عادت[مفاهیم را وضع کرده که با مفاهیم ملکه 
  ).334: 1388استونز، (ام یافته است و انسج
نویسد میدان به طـور  او می. اي ارتباطی استمفهوم میدان براي بوردیو، شبکه      

اسـت کـه    2هـایی یا مقـام  1همزمان به منزلۀ فضاي ساختاریافتۀ متشکل از جایگاهها
دان آنها به جایگاهشان در آن فضا بستگی دارد و نیز اینکـه میـ  ] سرمایه[هاي داشته

عبـارت  بـه  ). 72: 1993بوردیـو،  (اي مستقل تحلیل شود تواند به صورت مقولهمی
بـاور  در . اي از روابط است که جدا از آگـاهی افـراد وجـود دارد   دیگر، میدان شبکه

                                       
1. positions 
2. posts 
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: تواند بر حسب موضوع و قواعد میدانها، به انـواعی تقسـیم شـود   بوردیو، میدان می

بوردیو؛ همچنین ریتزر و گـودمن،  (لسفه و غیره میدان سیاست، میدان دین، میدان ف
کنـیم شـهر و روسـتا هرکـدام بـراي      بر همین پایه، استنباط می). 596 -595: 1390

اي ساختاریافته و مستقل، یعنی مصداق میدان بوردیویی هسـتند کـه   خودشان شبکه
  .میدانهایی را تشخیص داد -توان در آنها نیز بر حسب موضوعها و قواعد، زیرمی

بنابر تعریـف و تشـریح بوردیـو، در واقـع هـر میـدان در بردارنـدة الگوهـاي               
دهد که او توضیح می. ها، نهادها، مقررات و اشکال قدرت استکوچکتري از قاعده

میدان قدرتی است کـه   ؛میدان در وهلۀ نخست، فضاي ساختمندي از جایگاههاست
. کنـد شـوند تحمیـل مـی   تصمیمات مشخص خود را بر کسانی که بـه آن وارد مـی  

هـا  چنانکه میدانها نیز بر حسـب نهادهـا و قواعـد جاري خود، بـه توزیـع سـرمایه   
بنا بر تشریح بوردیو، این در واقع سلطۀ نمادین میدان بر کنشـگر اسـت   . پردازندمی

این سلطه را کنشگر بـه صـورت امـري    ] ه پیروي از دورکیمشاید ب[ولی به باور او 
در وهلۀ دوم، میدان عرصۀ کشاکشی است کـه  . کندجبري و فشارآور احساس نمی

و [کنشگران و نهادها از طریق آن در پی نگهداري و یا برانـدازي نظـام توزیـع سـرمایه     
هـاي  شـالوده  میدان در این معنـا، عرصـۀ کـارزاري اسـت کـه در آن     . آیندبرمی] قدرت

گیـرد  طور الینقطع محل بحث و جدل قرار میمراتبی، پیوسته و بههویت و نظام سلسله
معـینِ   نویسـد در یـک حالـت   بوردیـو مـی  ). 336: 1388؛ استونز، 73: 1993بوردیو، (

اي دارنـد، یعنـی بنیـان قـدرت در     مناسبات قدرت، کسانی که کمابیش سرمایۀ ویژه
کـاران  محافظـه (ا و مقررات موجود همچنان حفظ شـود  خواهند راهبردهمیدان، می

نوآمدگان و جوانان، (و کسانی که سهم کمتري از آن سرمایه را دارند ) اورتودوکس
خواهند هنجارشکنی کنند و این وضـعیت راهبـردي را بـر    می) به گفتۀ خود بوردیو

  ).73: 1993بوردیو، (هم بزنند 
) یافتۀ بوردیو از کنش اجتمـاعی اسـت  ترشکه در واقع روایت گس(واره عادت      

به یکـدیگر  ) یا بعد ذهنی و عینی(ماهیتی منطقی دارد که در آن بعد نظري و عملی 
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انـد کـه بـا    پیوند خورده است و به همین دلیل برخی آن را ملکه هم ترجمـه کـرده  

بـراي  ) 87: 1993(شناسـی در پرسـش   جامعهمفاهیم و کلماتی که بوردیو در کتاب 
» اي ذهنـی سـازه «واره متکی بـر  عادت. به کار برده سازگاري دارد habitusتوضیح 

کننـد و از  است که کنشگران و کارگزاران به وسیلۀ آن امور را فهـم و ارزیـابی مـی   
به نظر بوردیـو ایـن سـازة ذهنـی بـه طـور       . دهندخود کنش یا کرداري را بروز می

ریتـزر و  (دة ساختار بیرونـی در ذهـن کنشـگر اسـت     شدیالکتیکی محصول درونی
هـاي  واره در عمـل متکـی بـر داشـته    همچنین، عـادت ). 595 -592: 1390گودمن، 

کنشگر و خُلق و خوي تکوینی اوست و به همـان انـدازه کـه بازتـابی از     ] سرمایۀ[
تواند بـه نوبـۀ خـود در بازتولیـد آن     درونی شدن ساختار در ذهن کنشگر است، می

  ).87 -86: 1993بوردیو، (ار مؤثر باشد ساخت
شود، یکی واره از سوي کارگزار بروز داده میعمل یا کنشی که به منزلۀ عادت      

نظریـۀ  «شناسی بوردیو است که خودش ادعا دارد بـا طـرح    از مفاهیم اصلی جامعه
رة ایـن دیـدگاه دربـا   . ، پیشرفتی را براي علوم اجتماعی به ارمغان آورده است»کنش

الگوي بوردیو که هـدفش داوري  . اي از تجربۀ ناخودآگاه فرهنگی استکنش، آمیزه
اسـت  ] ارادة انسـانی [و عقالنیت ] میدان[دربارة قدرت قهري ساختارهاي اجتماعی 

بـراي  . اي ماننـد اسـت  نمود آن، کارگزاري راهبردي است که به بـازیگر کـارآزموده  
م یکپارچه کـردن دانـش ژرف بـازي بـا     کارگزاران و کنشگران، عمل یا کنش مستلز

بوردیو باور دارد کـه  ). 1390فاولر، . ك.براي مطالعه بیشتر ن(اعمال اقتصادي است 
او مـا را بـه   . کندواره افراد همیشه هم از قاعده کلی کردار پیروي نمیعمل و عادت

 مـردم  . شـود مردم می» منطق عملی«کند که به طور عمومی نماد تصویري متوجه می
، همچـون  )شهري در الجزایر که بوردیو براي معلمی، به آنجا فرستاده شد(» کبیلیه«

به هر حـال،  ). 559: 1390فاولر، (کنند البداهه عمل مینوازندگان موسیقی جاز، فی
چرا که به وسیلۀ نیروهـاي اجتمـاعی،   (واره در آنِ واحد هم ساختارمند است عادت

و هم ساختار دهنـده اسـت، زیـرا در فعالیتهـاي مختلـف زنـدگی       ) شودالگویی می
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  ).335: 1388استونز، (گذارد جمعی تأثیر می

هاي خلـق و  ترین الیههمانگونه که اشاره شد، ساختارهاي اجتماعی در بنیادي      
هـاي الگـویی را شـکل    وارهشوند و عـادت خوي کنشگران، درونی و رمزگذاري می

آورند به موقعیت یا موقعیتهـایی  دست میخوي و خصلتی که افراد به نظام. دهندمی
هـا  کنند و همچنین به داشتهاشغال می] در واقع در میدان[بستگی دارد که در جامعه 

ی دارد کـه در اختیـار کنشـگران قـرار     ـهایی بستگـ ورداري از سرمایهـزان برخـو می
ا سرچشمه در عرصه اجتماعی است از نظر بوردیو، سرمایه هرگونه منبع ی. گیردمی

شود اي که در این عرصه حاصل میمندي از منافع ویژهکه در توانایی فرد براي بهره
اي کـه بوردیـو به همـراه واکوانـت نوشـته اسـت، یـادآوري      در مقالـه. افتدمؤثر می

نماید که ساختارهاي اجتماعی یـا میـدان در انـواع شـکلهاي گونـاگون سـرمایه       می
  ).336: 1388و استونز،  573: 1390نقل از فاولر، (یابند می عینیت
اقتصـادي  : یابـد بر شرح بوردیو، سرمایه در اصل بـه سـه صـورت عینیـت مـی      بنا      

و ) داشتن کاالها و مهارتها و عنـاوین نمـادین کمیـاب   (؛ فرهنگی )دارایی مالی و مادي(
نـوعی از  ). یـهـاي اجتماعـ  عضـویت فـرد در گروههـا، سـازمانها و شـبکه     (اجتماعی 

د ـود دارد که افراد چندان متوجه تأثیر آنهـا، بـه شـکلی کـه هستنـ     ـها هم وجهـرمایـس
نامـد و  این نوع سرمایه را بوردیو سرمایۀ نمـادین مـی  . کنندشوند و آن را درك نمینمی

 در). 335: 1388اسـتونز،  (آورد مانند صفات اخالقـی  چهارمین نوع سرمایه به شمار می
هـاي  تـراز یکـدیگر نیسـتند ولـی سـرمایه     هاي چندگانه همبسیاري از افراد، این سرمایه

به هر حال، همانگونه کـه پـیش   . اجتماعی و فرهنگی به سرمایۀ اقتصادي تبدیل پذیرند
از این گفته شد سرمایه، مبنا و بنیاد قـدرت فـرد در میـدان اسـت و زیربنـاي نـابرابري       

  . شونده در عرصه یا میدان بروز داده میاجتماعی و کشاکشهایی است ک
ها، نوعی هماهنگی وجـود دارد؛  خالصه اینکه بین میدانهاي مختلف و سرمایه      

. ها نیز هماهنگی و رابطۀ دیالکتیکی برقرار اسـت وارهها و عادتهمچنین بین میدان
و  ساختار همین روابـط / گیري پیوندهاي کارگزاريدر حقیقت، هستۀ مرکزي شکل
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شـود و از همـین   ولی این هماهنگی همواره تأمین و تضمین نمـی . هاستهماهنگی

رو بنا بر تحلیل بوردیو، ناهماهنگی در این مناسبات، تحوالت اجتماعی را به دنبـال  
اي کـه در یـک میـدان پـرورده شـده ممکـن اسـت بـا         وارهگاهی، عـادت . آوردمی

و در این شرایط است کـه افـراد بـه    راهبردهاي میدان دیگر سازگاري نداشته باشد 
افتنـد  منزلۀ کارگزاران تحول، در تغییرات میدان یا ساختارهاي اجتمـاعی مـؤثر مـی   

  ).195: 2012بوراووي، (
  انطباق رویکرد بوردیو با مهاجرت و کاربست آن در ایران

 ساختار و به کمک خوانش بوردیـو از / شاید بتوانیم بر پایۀ پارادایم پیوند کارگزاري
هـا و پیامـدهاي   شـهر و جنبـه   -بـه  -این الگوي نمونه، موضوع مهاجرت روستایی

اي نسـبتاً  هاي روستایی و شهري کشـورمان بـه گونـه   دردسرآفرینی آن را در جامعه
ايِ مهـاجرت  وارهچنانکه اشاره کـردیم کـردار پایـدار و عـادت    . جامع ارزیابی کنیم

 -وي غالـب مهـاجرت روسـتایی   سـال گذشـته، الگـ    60یا  50داخلی در ایران طی 
جایی گروهی افـراد، موجـب افـزایش تراکمـی جمعیـت در      شهري بوده و این جابه

شهرهاي کشور و روند نسبی کاهش جمعیـت در منـاطق روسـتایی    شماري از کالن
جمعیت روستایی نه فقط به طور نسبی که  1385 -1375شده است و حتی در دهۀ 

بنابراین، مهاجرت از روستا بـه شـهر از سـوي     .به طور مطلق نیز کاهش یافته است
سـاله را   40 -20هاي روستایی و بویژه مـردان جـوان در گروههـاي سـنی     خانواده

تـوان  اجتماعی بازشناسی کرد؛ همچنـین مـی  » وارهعادت«ممکن است به منزلۀ یک 
جـایی یکطرفـۀ   خاستگاه روستایی و کوچگاه شهري را که در دو سـوي ایـن جابـه   

] همـان میـدان بوردیـویی   [یت قرار دارند، به منزلۀ فضـاي سـاختاري   گروهی جمع
هـا و سـرمایۀ بالفعـل و    دانست و انگیزه و عمل اقدام به مهاجرت را متأثر از داشته

بر این پایـه، در شـکل   . تواند تحقق بیابدگاه میاي دانست که در این دو میدانبالقوه
رت داخلی در ایران با الهـام از  کوشش شده است که الگوي غالب مهاج) 1(شمارة 

  .ساختار و بویژه روایت بوردیویی نمایش داده شود/ پارادایم کارگزاري
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  بعد کارگزاري/    بعد ساختاري      
  

  میدان
  
  
  

  وارهعادت/ سرمایه
  
  

  میدان

  

  
  نمایش مهاجرت روستایی به شهر در چارچوب نظري بوردیو -1شکل شماره

و فضـاي کــارگزاري  ) میـدان (شـود فضـاي ســاختاري   چنانکـه مشـاهده مــی        
که کانون قـدرت  ) سرمایه(ها و داشته) 1(در دو نیمۀ شکل ) وارهعادت= مهاجرت(

چنانکه خواهیم دید کـه  . بالقوه است در منطقۀ مرکزي این الگوي نمایشی قرار دارد
ترین سرمایۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از روستا به ، با کم)تیپیک(مهاجرِ نوعی 

آید و تنها داشتۀ بالفعل او نیروي بدنی اوست که آن هم چون پشتوانۀ آموزشـی  شهر می
یابـد و نـه بـه    و مهارتیِ چندانی ندارد، در شهر نه به شغل پایدار و مطمئنی دسـت مـی  

  .شوداي تبدیل میبازدهی اقتصادي و رفاهی خشنود کننده
استنباط ما از چارچوب نظري بوردیـو ایـن اسـت کـه مهـاجر بـا دو فضـاي              

کـوچکتر و   متفاوت پیوند دارد؛ یکی روستا یـا محـل  ) میدان(اجتماعی  -ساختاري
یافته که زادگاه و یا خاستگاه مهاجرتی اوست و دیگري، شهر یـا محـل   کمتر توسعه

در جامعۀ ما فضاهاي ساختاري روستایی و شـهري  . تراقامتی بزرگتر و توسعه یافته

فضاي ساختاري 
  روستایی

 مهاجرت روستایی
  شهر به

هاي بالفعل و  داشته
  مهاجر ةبالقو

فضاي ساختاري 
 شهري

  کوچی از روستابرون

  کوچی به شهرندرو
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تفاوتهاي بزرگی با یکدیگر دارنـد، هرچنـد داراي هماننـدیهاي قابـل تـوجهی نیـز       

ستایی با نظام بازار شهري کامالً آمیختـه و در واقـع   چنانکه امروزه تولید رو. هستند
به زبان بوردیویی، میدان اقتصادي و . اي بر این بازار استنظام تولید روستایی زائده

. اي از ساختار اقتصادي بازار شـهري اسـت  سرمایۀ اقتصادي در روستا، زیرمجموعه
خـود مصـرفی تولیـد    بسنده نیست، یعنی صرفاً بـراي   ودـا، خـنظام تولید در روست

کند که قابل عرضـه در بـازار شـهر باشـد و     کند بلکه عموماً کاالیی را تولید مینمی
حتی بعضی کاالهاي مورد نیاز خود را که در چند دهۀ پیش در روستا و در حاشـیۀ  

. کنـد کرد، اکنون از بازار شهر خریداري میکار کشاورزي و دامداري سنتی تولید می
اقتصادي روستایی، الگویی محدودتر از میدان اقتصـادي شـهري بـه    بنابراین، میدان 

آید؛ در عین حال که نابرابري ژرفی از این بابت بین شهر و روسـتا وجـود   شمار می
هاي اجتماعی و فرهنگـی  اما از جهت میدانهاي اجتماعی و فرهنگی و سرمایه. دارد

براي . اوتها کیفی استبین شهر و روستا فاصلۀ بیشتري وجود دارد و حتی گاهی تف
نمونه، شبکۀ روابط فرهنگی در روستا هنوز کمابیش رنگ سـنتی دارد و مهـارتی را   

آورد، در بـازار شـهري ارزش   که نیروي انسانی براي کار در روسـتا بـه دسـت مـی    
همچنـین، میـدان   . داري نیستچندانی نداشته و قابل تبدیل به سرمایۀ اقتصادي معنا

هها و مقامهاي اجتماعی در روستا، با میدان اجتماعی شـهري  اجتماعی روابط جایگا
بنابراین جوان مهاجر روستایی پـس از ورود بـه شـهر، بـا     . همخوانی چندانی ندارد

نکتۀ مهم ایـن اسـت کـه    . کار دارد و نهادها و قواعد اجتماعی کمابیش متفاوتی سر
ب بـا میـدانهاي   هـاي مناسـ  وارهکـرده، عـادت  وي تا زمانی که در روستا زندگی می

مختلف روستایی، در خوي و خصلت او درونی شده است ولی هنگامی کـه پـا در   
هاي روستایی را در زادگاه وارهگذارد، ناگزیر بیشتر عادتمسیر مهاجرت به شهر می

کند، یعنی دیگر نـه  را تجربه می» هاي زندگی مهاجرتیوارهعادت«کم نهد و کموامی
در روستا به دلیـل جمعیـت کمتـر و محـیط کالبـدي و       .روستایی است و نه شهري

تــر، روابــط رو در رو و خودمــانی در ســبک زنــدگی اجتمــاعی محــدودتر و ســاده
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روستایی غالب است ولی میدان فرهنگی شهر با میدان فرهنگـی روسـتایی تفـاوت    

اش زاده شده شخص مهاجر، پیش از ترك روستا، معموالً در خانۀ پدري. کیفی دارد
بـویژه نهـادي ماننـد    (» تهیـۀ مسـکن  «اي به عنوان وارهگی کرده است و عادتو زند

اي از ایـن عمـل در روسـتا    را تجربه نکرده است و اگر هم تجربه) اجاره و یا رهن
داشته باشد چندان مهم و عمومی نیست و یا بـه صـورت سـنتی و مـوردي انجـام      

کند و تهیـۀ  سنگینی می پذیرفته است، ولی در شهر، قضیۀ مسکن بر زندگی روزمره
آن نیاز به رعایت نهادها و قواعد و سـرمایۀ اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی قابـل      

هـاي تهیـۀ   یابی از راه بنگاهتوجهی دارد، چنانکه اجتماعی شدن با ترفندهاي مسکن
به عبارت دیگر، نخست اینکه بازتاب شـرایط  . مسکن، خود حکایتی دراماتیک دارد

به نام تهیۀ مسـکن در ذهـن و در   » اي ذهنیسازه«وز به صورت هن) شهري(بیرونی 
و اگـر هـم شـکل بگیـرد، امکـان      » تکـوین پیـدا نکـرده   «نظام فکري جوان مهـاجر  

با همـۀ ایـن تفاوتهـا، رابطـۀ تنگاتنـگ و      . آن فراهم نیست) شرایط عینی(اقتصادي 
شاید بتوان  توان نادیده گرفت، به طوري کهمتقابل جامعۀ شهري و روستایی را نمی

  .آن دو را اجزاء یک میدان یا ساختار واحد تفسیر کرد
افزون بر مسکن، عامل بسیار مهم دیگر شغل است که آن هم به طور خودآگاه       

کوچی از روستا، ذهن مهـاجر را بـه خـود    گیري به برونو ناخوآگاه از آغاز تصمیم
ن نخسـتین دالیـل مهـاجرت    هاي موجود، از دیربـاز تـاکنو  طبق داده. گره زده است

نیروي انسانی از روستا به شهر در ایران، مربوط به دسترسی به کار بوده است و بـا  
توجه به این تاریخ نسبتاً طـوالنی مهـاجرت و تـداوم دلیـل کلـی و اصـلی آن کـه        

از  1»مهـاجرت نیـروي کـار   «توان ادعا کرد کـه  وجو براي کار بوده است، میجست
. هاي روستایی در آمده استواره براي خانوادهروستا به شهر، به صورت یک عادت

در ) اگـر نگـوییم ورشکسـتگی کشـاورزي و دامـداري     (پویایی ناچیز اقتصاد سنتی 
مکانیزة موجود در این منـاطق، بـراي جـذب    روستا و ظرفیت اندك کشاورزي نیمه

                                       
1. labour migration 
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خواهنـد وارد میـدان تولیـد شـوند،     نیروي انسانی فعال روستازادگانی که تـازه مـی  

کوچی نیروي جوان مذکر و احیاناً باسوادتر از زادگاه عاملی به واقع قوي براي برون
از سوي دیگر، از آنجا که به طور آگاه و بیشتر به طور ناخودآگاه و بـه مـرور   . است

کـوچی از  مهاجرت در اندیشۀ مردم روستا تکوین یافتـه، بـرون  » سازة ذهنی«زمان، 
روستا براي جوان روستایی به منزلۀ کرداري مثبت، متعارف و عاقالنه دانسته شده و 

بـه   –بدیهی اسـت در پـی مهـاجرت مـردان    . مهمی در آمده است» وارهعادت«همچون 
بـه   –همسر و فرزندان احتمـالی و گـاهی هـم دیگـر بسـتگان او       - مهاجر اصلیعنوان 
  . شوندهمیشگی به سوي شهر روانه می دیر یا زود براي زندگی –مهاجر تبعی عنوان 
میـدان  (ارتباط، هماهنگی یا همنوایی مهاجر با شبکۀ ساختاري روابط شـهري        

هاي اقتصـادي، اجتمـاعی و   هاي بوردیو متأثر از سرمایه، بنا بر آموزه)به معناي کلی
 بـا خـود دارد و  ) به طور فرضی(فرهنگی و نمادین است که بخشی از آن را مهاجر 

همچنین، مهاجر بـا  . بخشی را هم انتظار دارد که ساختار موجود شهري به او بدهد
تواند با زندگی شهري هماهنگ و سازگار هاي مناسب با میدان جدید میوارهعادت
ولی با توجه به تعریف بسیار کوتاهی که پیش از ایـن از انـواع سـرمایه شـد،     . شود

تواند بـا بـازار غیـر    وست که معموالً فقط میتنها داشتۀ واقعی مهاجر، نیروي بدنی ا
هـاي  هرچند طبق پژوهشها و تحلیل. رسمی و مشاغل موقتی سازگاري داشته باشد

مردان جوان باسـواد انگیـزة بیشـتري    » مهاجرت گزینشی«موجود و برحسب نظریۀ 
 کنند، ولی میانگین میزان سواد آنهـا توانند آن را عملی کوچی داشته و میبراي برون

تر بوده و بنابراین سرمایۀ فرهنگی قابـل تـوجهی بـه    از میانگین سواد در شهر پایین
از این رو، مهـاجر روستایی از همان آغـاز کـه وارد میـدان شـهري     . آیـدشمار نمی

از  . گـذارد شود، خواسته و ناخواسته بر ساختار سنی و آموزشی شـهر تـأثیر مـی   می
بـرد و از سـوي   را باال می) سال 40تا  20 بین(یک سو، سهم گروههاي جوان فعال 

براي نمونـه، جـدول   ). 1383ارشاد، (آورد دیگر، میانگین سواد در شهر را پایین می
تأثیر مهاجرت را بر ساختار سنّی جامعۀ روستایی و شهري در دو استان ) 2(شمارة 
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  . دهدفرست و مهاجرپذیر نشان می مهاجر

و ) مهاجرپذیر(نّی جمعیت در استانهاي اصفهان مقایسۀ ساختار س). 2(جدول شمارة 
  )درصد( 1385و 1375در دو سرشماري ) مهاجرفرست(کرمانشاه 

گروههاي 
 سنی

1375 1385 
 کرمانشاه اصفهان کرمانشاه اصفهان

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري
 7/39 7/36 8/35 5/33 1/54 6/51 5/51 48 ساله 19تا  0

 1/41 9/43 1/43 46 4/31 7/34 32 6/36 ساله44تا  20
ساله و  45

 بیشتر
5/15 5/16 7/13 5/14 5/20 1/21 4/19 2/19 

  استانهاي اصفهان و کرمانشاه 1385و  1375سرشماریهاي عمومی نفوس و مسکن : مأخذ

استان دیگـر  ، عالوه بر تهران، یازده 1385کنیم طبق نتایج سرشماري اشاره می      
به طوري کـه پـس از تهـران،    . اندکشور مهاجرپذیر و بقیه استانها مهاجرفرست بوده

ترین اسـتان مهاجرپـذیر بـوده و اسـتان کرمانشـاه در بـاالترین درجـۀ        اصفهان مهم
هـاي همـین   طبـق داده ). 22: 1389مرکز آمار ایران، (مهاجرفرستی قرار داشته است 

، در +58/4کل جمعیت استان در تهران معـادل  گزارش، نسبت خالص مهاجرت به 
براي نمونـه، چنانکـه   ). 25: همان(بوده است  -34/6و در کرمانشاه + 51/1اصفهان 

مهاجرپـذیر  (شود نسـبت جمعیـت جـوان در جامعـۀ شـهري اصـفهان       مشاهده می
طـور  بـه ) مهاجرفرست واقعـی (از نسبت جمعیت جوان روستایی کرمانشاه ) واقعی

 46. (تـر اسـت  برجسته 1385شتر است و این تفاوت بویژه در سال قابل توجهی بی
  )درصد 41درصد در برابر 

تر شدن جمعیت شهري و کمتر شـدن سـهم جمعیـت    بدیهی است تأثیر جوان      
شاید . شودجوان در جامعۀ روستایی به طور مقطعی و به همین دهساله محدود نمی

کوچی گروههاي جمعیتی بوده ولی پایین تاکنون کاهش جمعیت روستا در اثر برون
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آمدن نسبت جمعیت جـوان، نـرخ افزایش طبیعـی جمعــیت در روستــا را پـایین     

البته در برابر روند مذکور، براي نرخ افـزایش طبیعـی جمعیـت در جامعـۀ     . آوردمی
بینی نسبتاً قاطعی کرد و ادعا نمود که چون جمعیت جوانِ بـه  توان پیششهري، نمی

کند، زیرا فشـار  ده، افزایش نرخ زاد و ولد را هم با خودش به شهر منتقل میشهر آم
تر شدن عرصه و شرایط زندگی در شهر، ممکن اسـت  اقتصادي و محدود و مشکل

  .کاهش نسبی نرخ باروري در شهر را در پی داشته باشد
کالبـدي   -بـر سـاختار اجتمـاعی   ) کـارگزاري (جنبۀ دیگري از تأثیر مهاجرت       

» نشـین حاشـیه «تر شدن موضوع مسکن و گسترش مناطق موسوم به هري، پیچیدهش
کوچندگان روستایی به شهر، باعث شده کـه بخـش   مشکل مسکن براي درون. است

به منـاطق  ) آنها که سرمایۀ اقتصادي و اجتماعی قابل توجهی ندارند(عمدة مهاجران 
نشـینی،  آلونـک ( 1سکونتگاهی فقرآلـود هاي تر به محلهحاشیۀ شهر، یا به زبان دقیق

هاي مسـکونی فقرآلـود، سـازوکاري    زندگی در محله. روي بیاورند...) نشینی وزاغه
تر است و هـم اینکـه   است که هم مسکن ارزان -ریزي شدهو نه برنامه –پیشامدي 

در چنـین منـاطقی،   . احتماالً اکثریت قریب به اتفاق آنها مهاجر و همرنگ او هستند
توانـد چنـدي دوام   شکل گرفته و مـی ) نه شهري نه روستایی(وارة مهاجرتی عادت
مجموعۀ این شرایط وجه دیگري از تأثیر ژرف و نسبتاً پایـدار کـارگزاري بـر    . آورد

» شـهروندان «ساختار شهـري و همچنین تأثیــر سـاختار شـهر بـر کیفیـت زنـدگی       
  .است) یا مهمان ناخوانده(کوچندگان درون

  گیرينتیجه
 -رسد رویکرد بوردیو که در واقـع روایتـی از پـارادایم پیونـد کـارگزاري     به نظر می

تواند چارچوب نظـري مناسـبی بـراي تحلیـل و ارزیـابی انتقـادي       ساختار است می
شناسان بوردیو با تأثیرپذیري از جامعه. مهاجرت روستایی به شهر در کشور ما باشد

                                       
1. slum areas/ shanty towns 
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آورده و از آنجا کـه یکـی از مفـاهیم عمـدة     کالسیک، مبانی تحلیلی خود را فراهم 

توان بـا ایـن   نماید که میاجتماعی است، چنین می 1مورد نظر بوردیو، عمل یا کردار
شناسـی بوردیــو اسـت بسـیاري از کردارهـا و      رویکرد که چارچوب کلی جامعــه 

امـا پـیش از   . را تحلیل و واکاوي نمود -و از جمله مهاجرت –هاي اجتماعی کنش
گیري کلی دربارة روایی کاربست چـارچوب نظـري بوردیـو    به بحث و نتیجه اینکه

شـهر در ایـرانِ    -به -شناسانه الگوي مهاجرت روستاییبراي تحلیل و تفسیر جامعه
چند دهۀ گذشته تا به امروز بپردازیم، الزم دانستیم بـه برخـی نقـدها کـه از سـوي      

بـدیهی اسـت هـدف    . ي بشـود اصاحبنظران بر رویکرد بوردیو به عمل آمده اشـاره 
اصلی این مقاله تحلیل و تفسیر جامعی از رویکرد بوردیو نبوده که در اینجا هـم بـه   

بنابراین به نقد نظریۀ او تا آنجا تأکیـد کـردیم   . ارزیابی و نقد جامع آن پرداخته شود
که بدانیم این چارچوب نظري تا چه اندازه براي واکاوي موضوع مهاجرت داخلـی  

  .امروز مناسبت دارد در ایران
بیشترین نقدي که بر بوردیو وارد شده این است که هرچند به نظر خـودش از        

دیدگاه افرادي چون لوي اشتراوس و آلتوسر فاصله گرفته است، ولی چون او براي 
قـدرت قهـري قائـل     -یا همان شبکۀ روابط ساختاري یا ساختار اجتمـاعی  -میدان

انـد  بینی بدبینانه متهم کـرده ه جبرگرایی ساختاري و جهاناست، از همین رو او را ب
نظر از نقد تردید، صرفبی). 204: 2012، بوراووي، 567: 1390فاولر، : براي نمونه(

افرادي چون بوراووي، نباید انتظار داشت که قدرت سـاختار اجتمـاعی در جریـان    
ان، درست معـادل  زندگی جمعی و بویژه در تحول کنش کنشگران یا کردار کارگزار

امـا بـه   . سنگ تأثیر متقابل کارگزاري بر ساختار اجتماعی و تحوالت آن باشـد و هم
کند که بوردیو به قدرت قهـري سـاختار   رسد که بوراووي چنین استنباط مینظر می

چنانکه به روشنی اشـاره  . در حد لوي اشتراوس و حتی نزدیک به آلتوسر باور دارد
کننـد  و کارگزاران همچون ماهیانی هستند که در آب شنا میکند که به نظر بوردیمی

                                       
1. practice 
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بدون اینکه بتوانند شناخت درستی از محیط خود داشته باشند؛ کـه حتـی بـه گفتـۀ     

بر همین پایه به نظـر بـوراووي کـارگزار    . هم دارند 1بوردیو نسبت به آن کژشناسی
ثیري داشته باشـد،  تأ -میدان یا محیط اجتماعی -تواند در تحول و تغییر ساختارنمی

اي براي تحـول سـاختار اجتمـاعی    و یا اینکه به طور کلی عقیده دارد بوردیو نظریه
  ).192 -190: 2012بوراووي، (ندارد 
واره، بازتـاب درونـی شـدن سـاختار     گویـد کـه عـادت   البته بوردیو خـود مـی        

ده یا خود دهنطوري که این سازة ذهنی که شکلاجتماعی در ذهن کارگزار است، به
واره است به صـورت جزئـی از سرشـت و خلـق و خـوي دائمـی و پیکـرة        عادت

نامـۀ  آید؛ یعنی جزئی از تاریخ زندگی و یا زنـدگی ذهن انسان به شمار می 2تکوینی
اوست؛ به الگوي سنتی یا ارثی او تعلق دارد و کـارگزار بـه طـور ناخودآگـاه از آن     

» عـادت «بـا  » وارهعـادت «شـود کـه   یادآور مـی اما بوردیو به روشنی . کندپیروي می
تفاوت دارد؛ به این معنی که عادت، طبق تعریف تکرار شونده، مکانیکی و خودکـار  
است و حتی ممکن است در بازتولید مؤثر افتد ولی خـودش مولّـد و ایجـاد کننـده     

واره، عالوه بـر بازتولیـد، مولـد و موجـد نیـز هسـت       نیست، در صورتی که عادت
از طریـق  (به گفتۀ بوردیو این تطابق ناخودآگاه کـارگزار  ). 87 -86: 1993و، بوردی(

شود و ایـن  واره و میدان میبا ساختار است که موجب هماهنگی عادت) وارهعادت
میدان است ولی با توجـه بـه تفسـیر فـاولر از     » سلطۀ نمادین«هماهنگی مایۀ اصلی 

اختار بتوانـد بـراي همیشــه سـلطۀ     رویکرد بوردیو این رابطـه آنچنان نیسـت که س
واره و چون و چراي خود را بر کارگزار تحمیل نمایـد، زیـرا گـاهی بـین عـادت     بی

شود و کارگزار ناهماهنگی ایجاد می) درون میدان اصلی(میدان بین میدانهاي فرعی 
  .تواند در تحول ساختار تأثیر داشته باشدمی

کـه بـه عمـل آمـد، رویکـرد بوردیـو بـراي         در این مقاله با توجه به استداللی      

                                       
1. misrecognition 
2. genetic 
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در کوششـی  . ارزیابی و تحلیل مهاجرت داخلی در ایران مناسب تشخیص داده شـد 

که ضمن این مقاله صورت پذیرفت، مشاهده شد که مهاجرت داخلی در کشـور مـا   
که الگوي غالب آن مهاجرت روستایی بـه شـهر و در شـکل کلـی آن مهـاجرت از      

تر است، نزدیک به شش دهه است که یافتهه به مناطق توسعهیافتمناطق کمتر توسعه
هاي مختلف زندگی اجتماعی مردم ایران بـوده  ادامه داشته و موضوعی مهم در جنبه

این الگوي مهاجرت که طی چند دهه ادامه یافته به عنوان موضـوعی مهـم و   . است
به زبان بوردیـویی   –ی اي الگویوارهشناسی ایران و به منزلۀ عادتدار در جامعهمعنا

یکی از نقاط قوت رویکرد بوردیـو، تـوان   . تلقی شده و مورد بررسی قرار گرفت -
تر، بـه  به عبارت روشن. کاربستی آن در ارزیابی و تحلیل این الگوي مهاجرت است

توان با دقت بیشـتري بـه درك و تحلیلـی دسـت یافـت کـه       کمک این رویکرد می
ستا و شهر تا چه اندازه به طور عینی در شـکل دادن  اقتصادي رو -ساختار اجتماعی

و جهت دادن مهاجرت مستمر جوانان روستایی به شـهر تـأثیر قابـل توجـه داشـته      
از سوي دیگر، به همان صورت که ساختارهاي اجتماعی در شـکل و جهـت   . است

بـه منزلـۀ    –دادن به مهاجرت روستایی به شهر تأثیر تعیین کننده داشـته، مهـاجرت   
در تحول سـاختار اجتماعهـاي شـهري و روسـتایی تـأثیر       –کارگزاري الگویی یک 

براي نمونه، دانستیم که مهـاجرت جوانـان روسـتایی بـه     . مثبت یا منفی داشته است
یابندة ما مورد نیـاز اسـت   اي را که در شهرهاي گسترششهر، نیروي انسانی فزاینده

کـوچی جوانـان از   اصـلی بـرون  رسـد از آنجـا کـه دالیـل     به نظر می. کندتأمین می
روستاي زادگاهشان، مربوط به اشتغال آنها و درآمد شغلی بوده است، بنابراین تـأثیر  

اسـت بلکـه در   » بازتولیـد «مهاجرت در ساختار شغلی شهري، چیزي فراتر از یـک  
حقیقت مهاجرت موجد و مولد این تغییر در سازمان شغلی جامعۀ شهري در کشور 

کـوچی جوانـان روسـتایی از    قالـه اشـاره شـد کـه بـا بـرون      همچنـین در م . ماست
زادگاهشان، از یک سـو نیـروي انسـانی موجـود در روسـتا کـاهش یافتـه و رکـود         

تر کرده و از سوي دیگر مشـکل  تر و پیچیدهکشاورزي سنتی در آن مناطق را سنگین
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) نشـین به اصطالح، حاشیه(مسکن در شهر باعث گسترش مناطق مسکونی فقرآلود 

تـوان بازتولیـد مهـاجرت    ساز را میشهرها شده که اینگونه پیامدهاي مسألهدر کالن
  .نیروي انسانی از روستا به شهر به شمار آورد

هـاي کاربسـتی قابـل تـوجهی در     قـوت با اینهمه، هرچند رویکرد بوردیو نقطه      
ـ       ین واکاوي مهاجرت داخلی در ایران دارد، ولـی بـه دلیـل پیچیـدگی، گسـتردگی، ب

شود که بـراي تحلیـل ایـن موضـوع، تنهـا بـه       اي بودن و اهمیت آن دلیل نمیرشته
اي مهم بسنده کنیم، که شاید از وارهرویکرد بوردیو و تلقی مهاجرت به منزلۀ عادت

از این رو ممکن است برخـی  . شناسی علمی هم قابل دفاع نباشدنظر منطق و روش
ها و نقاط ، بتوانند نارسایی»بودن مهاجرتگزینشی «رویکردهاي دیگر، مانند نظریۀ 

ضعف رویکرد بوردیو را در بررسی مهاجرت جبران کند؛ چنانکـه بـر پایـۀ نظریـۀ     
گزینشی بودن مهاجرت، متغیر میـزان آمـوزش و مهـارت مهـاجر عامـل مهمـی در       

اي در این باره صـورت گرفتـه   تحلیل و تبیین مهاجرت است و پژوهشهاي گسترده
د که دستاوردهاي آموزشـی و مهـارتی، فرصـت تحـرك جغرافیـایی و      که بیانگر آنن

هرچنـد تحقیـق   ). 2009تـانوك،  : بـراي نمونـه  (کند همچنین اجتماعی را بیشتر می
گونه ارجاع مستقیم و یا غیرمستقیمی به بوردیو ندارد ولی بحث بوردیـو  مزبور هیچ

ی تقویت و گسترش دربارة تأثیر سرمایۀ فرهنگی را در تحقق این کنش مهم اجتماع
از سوي دیگر، با ایـن کـه بوردیـو در ارائـۀ رویکـرد خـود و در توزیـع        . بخشدمی

، به رابطۀ نابرابري در میدان توجه کافی داشته و بر اینگونـه  2و خُلق و خوها 1مقامها
روابط تأکید نموده است، ولی مهاجرت داخلی در ایران تـا انـدازة زیـادي متـأثر از     

). 1389ارشـاد،  : بـراي نمونـه  (ندگی و کار بین شهر و روستاست نابرابري شرایط ز
در پژوهش مزبور این نتیجه به دست آمده است که در حالی کـه مهـاجرت از ایـن    

پذیرد، به نوبۀ خود رابطۀ نابرابري بین شـهر و روسـتا را نیـز    روابط نابرابر تأثیر می

                                       
1. position 
2. disposition 
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به وسـیلۀ نظریـۀ بوردیـو،    رسد براي تبیین چنین وضعیتی به نظر می. کندتشدید می

در پایان شاید بـا توجـه بـه    . تري روي آوردباید براي فراگیري آن به تفسیر گسترده
کـه  ( 2جهـان  -و زیسـت  1تشریح هابرماس از چالش و تعارض بین نظام اجتمـاعی 

بتوانیم برخی ) قلمرو وقوع آن همان فضاي میدانی است که مورد توجه بوردیوست
تري تحلیل نماییم؛ چنانکـه  ی در ایران را با بازاندیشی دقیقهاي مهاجرت داخلجنبه

براي پرداختن به پیامدهاي مهمی چون کاهش نیروي انسـانی در روسـتا و افـزایش    
وارة بازتولیـد عـادت  «هـاي مسـکونی فقرآلـود در شـهر و تحلیـل آنهـا بـه مثابـۀ         محله

  .دهدو خوانندة او میتري را به پژوهشگر ، ابزار نظري هابرماس، بینش ژرف»مهاجرت
 

  :منابع
مجلۀ علوم اجتمـاعی و انسـانی   ، »تأثیر متقابل کوچ و توسعه«). 1373. (ارشاد، ف -1

  .99 -81. ، صص2دورة نهم، شمارة  دانشگاه شیراز،
یافتگی مناطق روستایی و فـرار مغزهـا در مقیـاس    توسعهکم«). 1383. (ــــــــ  -2

شناسـی ایـران، دانشـگاه    مسائل جامعه، مجموعۀ مقاالت همایش ملی طرح »داخلی
  .58 -39. عالمه طباطبایی، صص

، مجلـۀ  »مهـاجرت و نـابرابري و پیامـدهاي آن   «). 1389. (و مینـا، ص . ارشاد، ف -3
. ، پـاییز و زمسـتان، صـص   4/59، شـمارة  اجتماعی نظم و نابرابري: تحلیل اجتماعی

59- 92.  
ریزي و ، دفتر برنامهن تهرانجمعیت و مهاجرت در استا). 1388. (استانداري تهران -4

  ).استانداري(بودجه 
مهرداد میردامادي، چـاپ   ۀ، ترجمشناسیمتفکران بزرگ جامعه). 1388. (استونز، ر -5

  .نشر مرکز: ششم، تهران
خلیـل   ۀ، ترجمـ شناسـی مـدرن  نظریۀ جامعـه ). 1390. (و گودمن، جـی . ریتزر، ج -6

                                       
1. social system 
2. life-world 
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  .شناسانانتشارات جامعه: زاده، تهرانمیرزایی و عباس لطفی

، »نگاهی بـه تحـوالت شهرنشـینی و مهـاجرت در ایـران     «). 1388. (ضرغامی، ح -7
. شناسی ایـران، جلـد اول، صـص   مجموعه مقاالت پنجمین همایش انجمن جمعیت

117- 144.  
اقدامات راهبردي مقابلـه بـا مهـاجرت    «). 1388. (و محمودي، س. پور، مطاهري -8

مجموعـه مقـاالت پنجمـین همـایش     ، »SWOTشهري با استفاده از مدل  -روستا
  .368 -351. شناسی ایران، جلد اول، صصانجمن جمعیت

بررسی رابطۀ شهرنشینی، مهـاجرت و  «). 1388. (و دیگران. ص. پور، معلیعوض -9
ـ  ـ ـشاخصهاي توسع پنجمـین همـایش انجمـن    ، در مجموعـه مقـاالت   »انیـۀ انس

  .202 -173. جلد اول، صصشناسی ایران، جمعیت
، برداشـتهایی در  یر بوردیو، در آنتونی الیوت و برایان ترنـر پی). 1390( .فاولر، ب -10

  .شناسانانتشارات جامعه: فرهنگ ارشاد، تهران ۀترجم، نظریه اجتماعی معاصر
کاوي در تجزیـه و تحلیـل   هاي دادهکاربرد روش«). 1388. (و دیگران. فروغی، ن -11

، »)تحصیالت و اشتغال در ایـران مطالعۀ موردي رابطۀ مهاجرت با (هاي جمعیت داده
  .34 -17. صصشناسی ایران، پنجمین همایش انجمن جمعیتمجموعه مقاالت 

نتـایج سرشـماري عمـومی    ، 1375 -85مهـاجرت دهـۀ   ). 1389. (مرکز آمار ایران -12
  .دفتر آمارهاي جمعیت، نیروي کار و سرشماري، 1385 -نفوس و مسکن

  .1385و 1375دهسالۀ هاي مرکز آمار ایران، نتایج سرشماري -13
بررسی سطوح و روند مهاجرتهاي داخلی در ایران و عوامل مؤثر ). 1388. (مشفق، م -14

  .دورة دکتري، دانشگاه تهران ۀنام، پایان1355 -1385بر آن طی دورة 
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