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Abstract 
Confirming the hypothesis, tourism is a factor in rural development, especially 
on the outskirts of cities, which is a bit difficult and complex. In this study, it is 
assumed that tourism in the garden of the villa and the cafe restaurant in the 
form of discourse has protected the power relations in the city and the village 
and helped redistribute urban capital. In general, this type of tourism is not a 
positive function in the development of villages in the study area. In this research, 
discourse analysis is a suitable methodology for studying the relationship of 
tourism target villages of Imamzadeh, Band, Gog Tapeh and Burhanloo with 
Urmia metropolis. The results show that the principles of sustainable 
development and ideology played a role in formulating the rural tourism 
discourse of the garden villa and café. The results also suggest that rural tourism 
discourse has served the interests of the private sector by undermining the 
interests of the public sector. And this transition has been accomplished through 
mechanisms such as expropriation and problem-building. Of course, the 
assumptions of this research can be studied in the different political, social, 
economic and ideological structure of Iran as well. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
As the concept of tourism evolves, new 
tourism destinations and goods emerge 
and emphasize rural areas and rural 
tourism goods. This type of tourism, 
especially on the outskirts of big cities, is 
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seen as a rural development strategy. 
Many researchers believe that tourism has 
created employment and income for the 
villagers and has become an important 
rural development strategy in the 21st 
century . 
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Villages on the outskirts of the city of 
Urmia have long played an important role 
in the production of agricultural and food 
products in the region and country, and 
today the landscape of these settlements 
has changed drastically and has become a 
resort town for seasons. In this area, 
recreational-tourist constructions have 
expanded dramatically in the last decade, 
where agricultural and garden lands have 
been divided into small lots to build 
second homes, gardens, cafes, 
restaurants, garden pools for personal use 
as rural tourism development. However, 
what has spawned tourism commodities in 
the region is its relation to the urban 
political and economic power network 
that has expanded geographically despite 
legal restrictions to change the rural 
landscape . 

Borrowing Foucault's (1980) knowledge 
and power perspective with the discourse 
analysis approach, we examine the issue of 
"tourism and city-village relations" in the 
target villages of the Urmia metropolitan 
margin. On this basis, the results of rural 
tourism studies were not inspired, and the 
rural development did not happen but 
rather a board of specific discourse has 
provided a context for the redistribution 
of wealth through the production of 
special socio-economic knowledge. 
Therefore, it is assumed that tourism 
discourse served as a key in producing the 
ideal knowledge for conquering rural areas 
in favor of neoliberal capitalism and that 
local 'discourse of resistance' had no 
decisive form. To examine this claim, we 
emphasize two issues in this article: 1- 
What are the propositions and local 
ordinances of the Villa Gardens, Second 

Rural Houses and Restaurant Cafes, and 2- 
What are the local implications of this 
form of tourism for the city of Urmia and 
its destination villages? In examining these 
two issues, interviews with local experts 
and rural people are first conducted to 
extract statements and verdicts. The 
following questions will then be answered 
for the second part by interviewing 
villagers and analyzing the content of 
tourism development documents. 
Questions include: How is tourism interest 
distributed among stakeholders? 2. What 
is the role of rural and out-of-town public 
rights in the production and consumption 
of tourism goods? And finally, based on the 
underlying assumptions of the paper, what 
are the mechanisms for redistributing the 
interests of urban capitalism from rural 
tourism to the urban periphery of Urmia ? 

2. Methodology: 
We chose discourse analysis as an 
appropriate way to clarify social, political, 
paradigms, and goals. Discourse analysis in 
tourism has been widely used and is 
nowadays an attractive method in tourism 
by researchers. In this paper, the required 
information was collected using 
documentary and field method. In the 
documentary method, various tourism 
development plans, development plans, 
constitution and laws of Iran development 
plans have been examined in context. 
Semi-structured interviews were 
conducted with 16 villagers and 20 Garden 
Villa owners to complete the 
documentation and provide examples. In 
addition, five experts in rural geography, 
urban geography, political geography and 
geography of tourism planning have been 
used in two stages to formulate the key 
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questions of extracting propositions and 
sentences for shaping the discourse of 
rural tourism on the outskirts of Urmia. 
Harvesting sample to study the 
distribution and area of Garden Villa and 
its density, a surface sampling method was 
used, based on the amount of land and 
homogeneity of distribution for each 
village. According to the distribution of the 
gardens, the area of the surface samples 
was as follows: 21 hectares in the village of 
Imamzadeh, 34 hectares in Gogtape 
village, 26 hectares in Borhanlu village and 
33 hectares in Band village. Surface 
sampling was done randomly by throwing 
stones on the map of the area. 

Interviews with experts form another 
part of this article's information sources. 
Eight experts from government agencies 
in Jihad-e-Agriculture, Natural Resources 
and Urban Planning were used to answer 
the question of "Tourism formation 
mechanisms of gardens and garden 
restaurants". The number of these experts 
is determined to base on the results of the 
interview and saturation of the 
opinion. Since the restaurants are 
scattered in two villages; therefore, 30 
samples were selected from the Band and 
Imamzadeh villages to study the garden 
café restaurant. The sample was selected 
randomly using Morgan table. 

3. Results and discussion 
The results of interviews with garden 
owners, garden cafes and villagers show 
that the benefits of investment 
opportunity, employment, income 
generation, and value added capital 
production, food production, recreation, 
entertainment and psychological well-
being among their stakeholders are in line 

with their rights. Monitoring the results of 
interviews with 30 people in the Garden 
Café according to Table 5, shows that their 
average occupancy in rural areas equals 
2173.3 square meters with a total area of 
65200.5 square meters of rural areas and 
occupies water, electricity and gas and 
their land and water services. In addition, 
it uses the countryside landscape; it has no 
public interest in the countryside but it 
does provide the public interest outside 
the village and the private sector. 

The mechanisms of Garden Villa’s 
tourism discourse and the garden cafés 
are in the redistribution of urban capital, 
expropriation, land segregation, law and 
rent, and the problematic mechanisms 
that have contributed to the development 
of such tourism. 

The results show that the principles of 
sustainable development and ideology 
have played a role in shaping the rural 
tourism discourse of Garden Villa and the 
café. The results also indicate that rural 
tourism discourse has undermined public 
rights for the benefit of the private, and 
this transfer has been accomplished 
through mechanisms such as 
expropriation and problem-solving. Of 
course, the assumptions of this research 
can also be studied in the different 
political, social, economic and ideological 
structure of Iran. 

4. Conclusion 
In this article, tourism as a discourse of 
city-village relations has led to urban-
rural exploitation relations. In addition to 
complementing the exploitative discourse 
of city-village relations, it is argued that 
the literature and principles of sustainable 
development in the political, economic, 
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social, and ideological structure of Iran are 
effective in shaping the discourse of the 
Baghivila and the Garden Café restaurant. 
This type of tourism has not only 
contributed to rural development but has 
weakened its public rights by lying and 
renting. Of course, the assumptions of this 
research can also be studied in the 
different political, social, economic and 
ideological structure of Iran and its 
accuracy is further revealed. It is 
suggested to examine the role of ideology 
in the formulation of tourism discourse in 
different countries 
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 چکیده
تائید فرضیه ی گردشگری، عامل توسعه ی روستا است، خصوصاً در حاشیه ی شهرها ،کمی 
و   ویال  باغ  گردشگری  که  است  این  بر  فرض   ، تحقیق  این  در  است.  پیچیده  و  دشوار 

رستوران باغی در قالب گفتمان، از روابط قدرت در شهر و روستا محافظت و به بازتوزیع کافه
گونه از گردشگری در حاشیه ی شهر  طورکلی ، اینست. بهسرمایه ی شهری کمک کرده ا 

ارومیه در توسعه ی روستاهای مورد مطالعه، نقش مثبتی نداشته است. در این تحقیق،  
زاده، شناسی مناسب برای مطالعه ی روابط روستاهای امامعنوان یک روشتحلیل گفتمان به

یت گردشگری به کار گرفته شده است. شهر ارومیه با ماهبند، گوگ تپه و برهانلو با کالن
می نشان  صورت نتایج  در  ایدئولوژی،  و  پایدار  ی  توسعه  اصول  که  گفتمان دهد  بندی 

رستوران نقش داشته است. همچنین گفتمان گردشگری ویال و کافهگردشگری روستایی باغ
 روستایی، موجب تضییع حقوق عمومی به نفع خصوصی شده است و این انتقال از طریق 

سازی انجام گردیده است. البته فرضیه های این سازوکارهایی مانند سلب مالکیت و مسئله
توان در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیکی متفاوت با ایران  تحقیق را می 

 وسقم آن را بیشتر آشکار کرد. نیز مطالعه نمودو  صحت 

رستوران ویال، کافه باغ کلیدواژه ها:
فتمان گردشگری روستایی، باغی، گ

 ارومیه، ایران.
 

 مقدمه ۱
و کاالهای جدید   در پی تحوالت مفهوم گردشگری، مقصدها

مناطق   بر  که  است  گرفتن  شکل  حال  در  گردشگری 
 Danilدارد ( روستایی و کاالهای گردشگری روستایی تأکید

 
 لویتق  اکبر یعل :نویسنده مسئول* 
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 ۰۹۱۲۷۴۱۲۶۹۲ تلفن:

 

Oska & Hadzi Naumova-Mihajlovoska, 2015  .(
شهرهای  این ی  حاشیه  در  خصوصاً   ، گردشگری  از  گونه 

عنوان یک استراتژی توسعه ی روستایی نگریسته  بزرگ به 
) که طی آن محصول گردشگری  Wen-jun, 2000شود (می 

ها، باغهای دوم، ویالروستایی پیرامون شهرها شامل؛ خانه 
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باغی روستایی حاشیه شهری ارومیه در بوته رابطه قدرت   هایرستورانگردشگری باغ ویال و کافه.   علی اکبر تقیلو و ناصر سلطانی
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)، کوهنوردی، Evgrafova & et al, 2020مزارع کشاورزی (
)، سوارکاری، Ayhan & et al, 2020( نگریگردی، پرندهبوم

 Igić( های محلی، به اذعان برخی از محققانفرهنگ و آیین 
& et al, 2020 عنوان کاالی قابل عرضه جهت تولید پول، ) به

ثروت، شغل و مزایای اقتصادی دیگر برای روستائیان است  
هم موجب  روستایی  و  و  شهری  روابط  ی  توسعه  افزایی 

شود. بسیاری از محققان بر این باورند که گردشگری  می 
عنوان باعث ایجاد اشتغال و درآمد به روستائیان است و به 

 taghilou & etتراتژی مهم توسعه ی روستایی (یک اس
al, 2018., Gao & Wu, 2017  قرن در  گشته    ۲۱)  بدل 

 است.

امامزاده،  روستاهای  مطالعه،  مورد  ی  منطقه  در 
گوگ ارومیهبرهانلو،  مسیرهای  در  بند  و  اشنویه،    -تپه 

سرو (ترکیه) به سبب داشتن اماکن    -مهاباد، ارومیه-ارومیه
چشم رودخانه اندافرهنگی،  زیبا،  و  ز  کشاورزی  مزارع  ها، 

ظرفیت  زیبا،  چشمهباغی  و  کوهنوردی  پرآب،  های  های 
کیلومتری    ۱۰عنوان روستاهای گردشگری در محدوده ی  به 

گردیدهکالن انتخاب  ارومیه  آن،  شهر  دنبال  به  که  اند 
خدمات گردشگری و زیربنایی همچون ؛ انتقال انرژی (گاز  

-ها، باغرستوراناطی مناسب، کافه های ارتب و برق) و شبکه 
خانه  و  ایجاد  ویالها  روستاها  این  در  روستایی  دوم  های 
 گردیده است.

روستاهای واقع در حاشیه ی شهری ارومیه که از دیرباز  
تولید محصوالت کشاورزی و مواد   نقش بسیار مهمی در 

انداز غذایی در منطقه و کشور داشته است؛ امروزه چشم
به  گاهها  گاه  این سکونت  تفریح  به  و  یافته  تغییر  شدت 

شهرنشینان در فصول مختلف تبدیل شده است. در این  
ساخت تفریحیومنطقه،  ی    -سازهای  دهه  در  توریستی 

شدت گسترش یافته که طی آن اراضی کشاورزی  اخیر به 
های دوم،  و باغی به قطعه های کوچک جهت ساخت خانه

رستورانباغ باغ  کافه  جهت ویالها،  باغی  استخرهای  ها، 
گردشگری  استفاده ی  توسعه  عنوان  با  شخصی  های 

چه که باعث  روستایی تقسیم و تفکیک شده است؛ اما آن 
  ، این منطقه شده است  گسترش کاالهای گردشگری در 
رابطه ی آن با شبکه ی قدرت سیاسی و اقتصادی شهری  

محدودیت وجود  با  که  تغییر  است  برای  قانونی  های 

 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی   ٣و  ١با  استدالل به استناد مواد  ١

های زراعی و باغی، و باغی و عدم تغییر کاربری اراضی در محدوده

یافته چشم وسیعی  جغرافیایی  ی  گستره  روستایی،  انداز 
 است.

دهد که این  مرور ادبیات گردشگری روستایی نشان می 
است  فعالیت، داشته  زیادی  منفی  و  مثبت   نتایج 

)Randelli et al,  2014., Cucari, 2019  از بسیاری  در   (
مواقع و مناطق در حوزه ی اقتصادی و کالبدی نتایج مثبت  

اجتماعی و  طبیعی  بعد  در  زاده،   -و  قلی  فرهنگی(علی 
همکاران،  ۱۳۹۸ و  است(صارمی  داشته  منفی  نتایج   (
حوزه ۱۳۹۹ در  مثبت  اقتصادی  نتایج  اما  روستایی  )؛  های 

است به  بوده  مهمی  چالش  دارای  و  نبوده  سادگی 
)Visentin & Vallerani, 2018 از کمی  تعداد  اما  )؛ 

که دارد  وجود  )  Cheng & Zhang, 2020(  مطالعات 
اجتماعی   -عنوان ضرورت اقتصادیگفتمان گردشگری را به 

سرمایه توزیع  که  باز  نماید  مطالعه  نئولیبرالیسم  داری 
صورت زیرکانه فضاهای جغرافیایی روستایی را در شکل  به 

سازد  ر گردش سرمایه رهنمون می کاالی گردشگری به مدا
سوی شهرها  افزوده کاالی گردشگری روستایی را بهو ارزش

نماید و بخش بسیار ناچیزی را در روستاها رسوب  روانه می 
یک  می  به  را  روستایی  پایدار  گردشگری  روند،  این  دهد. 

 ,Zhang & Chanمسئله ی اساسی تبدیل کرده است (
 سازد. ی می ) که مطالعه ی آن را ضرور2019

) با  ۱۹۸۰با قرض گرفتن دیدگاه دانش و قدرت فوکو (
) گفتمان  تحلیل   ,Laclau & Mouffeرویکرد 

1985.,Wight, 2019  مسئله ی «گردشگری و روابط شهر (
ی   حاشیه  گردشگری  هدف  روستاهای  در  را  روستا»  و 

دهیم. بر اساس این شهر ارومیه ، مورد بررسی قرار می کالن
 Maroto-Martos & etام از نتایج مطالعاتمبنا و با اله

al  )2020  ی توسعه  راستای  در  روستایی  گردشگری   ،(
از گفتمان خاص،   ؛ بلکه در هیئتی  روستایی نبوده است 
ویژه،  اقتصادی  و  اجتماعی  دانش  تولید  با کمک  را  زمینه 
محلی برای باز توزیع ثروت فراهم ساخته است. ازاین رو ،  

کا در  ظاهری  نمی تغییرهای  را  شغل  و  درآمد  توان لبد، 
واسطه ی گردشگری نسبت    عنوان مصادیق توسعه بهبه 

داری شهری  داد؛ بلکه شکل دیگری از اعمال قدرت سرمایه
در فضاهای روستایی است که طی آن منابع محلی مانند  

چشم مرتعی،  اراضی  اقلیم،  انرژی،  فرهنگ،  آب،  انداز، 
باغی و  زراعی  اراضی  و  اساسی جزء که   ١امنیت  قانون  در 

استفاده از زمین جزء  این اراضی جهت تامین امتیت غذایی در نوع 
 گردد. حقوق عمومی منظور می
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شوند، به نفع بخش خصوصی  حقوق عمومی حساب می 
 مصادره شده است.

روستایی  گردشگری  گفتمان  ی   ١عینیت  حاشیه  در 
های دوم روستایی و کافه  شهری ارومیه، باغ ویالها، خانه

رستوران  بهباغ  که  هستند  بر  ها  عالوه  گسترده  صورت 
ها دیک به آن روستاهای هدف گردشگری، در روستاهای نز 

توزیع  باز  در  را  مختلفی  کارکردهای  و  یافته  گسترش  نیز 
قراردادی   مشاغل  رواج  است.  آورده  همراه  به  سرمایه 

مدت، تبدیل منافع عمومی بیرون از روستا به منافع  کوتاه
افزوده فعالیت و  خصوصی بورژوازی شهری، انتقال ارزش 

منافع    منابع عمومی به شهر، انتقال حقوق عمومی مبنای
 Wangعمومی به حقوق خصوصی مبنای منافع شخصی (

& et al, 2020  از کارکردهای گفتمان گردشگری روستایی (
در منطقه ی مورد مطالعه است. بر این اساس، فرض بر  

عنوان یک کلید در تولید  این است که گفتمان گردشگری به 
ایده نفع  دانش  به   ، روستایی  فضاهای  تسخیر  برای  ال 

داری نئولیبرالیسم عمل کرده و «گفتمان مقاومت»  سرمایه 
ای نداشته است. برای بررسی این کنندهمحلی شکل تعیین 

  - ۱کنیم:مدعا، ما در این نوشتار روی دو موضوع تأکید می 
های دوم روستایی  ها و احکام محلی باغ ویالها، خانه گزاره

 کارکردهای محلی این  -۲ها کدامند و  و کافه باغ رستوران
شکل از گردشگری برای شهر ارومیه و روستاهای مقصد  
چه چیزهایی هستند؟ در بررسی این دو موضوع ابتدا برای 

گزاره و مردمان  استخراج  با کارشناسان محلی  احکام  و  ها 
شود. سپس برای بخش دوم  روستایی مصاحبه انجام می 

تحلیل   و  روستائیان  با  از طریق مصاحبه  زیر  به سؤاالت 
ناد مربوط به توسعه ی گردشگری پاسخ داده  محتوای اس

منافع گردشگری بین بهره    -۱خواهد شد. سؤاالت شامل:  
حقوق عمومی روستایی و  -۲یابد؟  مندان چگونه توزیع می

روستا از  چه   خارج  گردشگری  کاالی  مصرف  و  تولید  در 
درنهایت، بر اساس مبانی و فرض اصلی    -۳جایگاهی دارد؟  

داری شهری از گردشگری  فع سرمایهنوشتار باز توزیع منا 
روستایی حاشیه ی شهری ارومیه با چه سازوکارهای انجام  

 شود؟می 

 منطقه ی مورد مطالعه ۱٫۱
ما چهار روستای مقصد گردشگری در اطراف شهر ارومیه 
شامل بند، گوگ تپه، برهانلو و امام زاده را مورد مطالعه  

در این روستاها به    ۱۳۹۵رشماری  قرار دادیم. بر اساس س
.سکونت داشتند ۴۷۲و   ۴۳۳،  ۲۸۵۰،  ۴۷۶۹ترتیب 

 

 
 : مکان روستاهای مورد مطالعه ۱شکل  

 
اقتصادی نسبتا بسته در  -روستا به واسطه ی ماهیت اجتماعی ١

مقایسه با شهر، در صورت پذیرش تغییر و تجدد، نیازمند حرکت 
گیری ساختار  های ذاتا غیرروستایی برای شکلبه سمت مقوله

که ظرفیت  ای است. گردشگری یکی از این موضوعات استمبادله
های روستایی (جدا از  الزم برای تغییر گفتمان سنتی حاکم بر محیط

قضاوت در خصوص پیامدهای مثبت و منفی آن) را دارد؛ گفتمانی 
اقتصادی، -که پررنگ بودن سنت و فرهنگ، محرومیت اجتماعی

اندازهای طبیعی بیگانگی نسبی از تحوالت دنیای مدرن، غلبه چشم 

. از نمادهای معرّف آن هستند؛ اما با ورود  ساخت و ..بر انسان
مدرن به عنوان  اجتماعی عصر مدرن و پست-موضوعات اقتصادی

های روستایی، شاهد تغییر و مقوالت اساسا شهری به محیط
های روستایی هستیم که تکوین گفتمان سنتی حاکم بر محیط

گاهی، جامعه ی روستایی به واسطه ی عدم آمادگی برای پذیرش  
هایی به اشکال مختلف از خود بروز  تغییر گفتمان، مقاومت این
 دهند. می
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باغی روستایی حاشیه شهری ارومیه در بوته رابطه قدرت   هایرستورانگردشگری باغ ویال و کافه.   علی اکبر تقیلو و ناصر سلطانی
 شهر و روستا

 مفهوم قدرت، دانش و گفتمان  ۱٫۲
قدرت، دانش و گفتمان در اندیشه ی فوکو روابط متقابلی  

مقوم و  فوکو    دارند  اندیشه  در  قدرت  هستند.  همدیگر 
) نه شی است و نه چیز دیگری که در انحصار فرد، ۱۹۸۵(

گروه و یا طبقه ی خاصی باشد. در این نوشتار به تبعیت 
از تعریف قدرت در اندیشه فوکو، قدرت شکلی از روابط  
اعمال خواسته   یا  تسلط  آن هدف  در  که  اجتماعی است 

دیگیک بر  اجتماعی  کنش  کردن، طرف  مطیع  جهت  ران 
همراه کردن و انجام دادن چیزی که به نفع فرد، گروه یا 

آن  Wang & et al, 2020( طبقه ی خاصی باشد از  ) که 
سلسله نظم  بتواند  نابرابر  طریق  و  مجدد  توزیع  مراتبی، 

) نماید  ایجاد  را  نابرابر  روابط  و  کمیاب   & Saitoکاالهای 
Ruhanen, 2017ای در  که  چیزی  اما  دارد، )؛  اهمیت  نجا 

ساری و جاری کردن این شکل از روابط است. در برقراری 
دانش؛ دانش    - ۱چنین ارتباطی دو نکته ی مهم وجود دارد:  

توجیه  نیست،  صرفاً  نابرابر  روابط  و  ابزار سلطه  یا  کننده 
بلکه مقاومت مؤثر را نیز در برابر روابط نابرابر و سلطه، 

می تشویق  یا  و  داتجویز  مفهوم  نماید.  به  اینجا  در  نش 
دهد و در آن، مفاهیم معرفتی است که روابط را شکل می 

می پیدا  ساخت  احکامی  یکدیگر  و  با  درمجموع  که  کند 
). در چنین معرفتی احکام  Allen, 2017فهم هستند (قابل 

می  تعریف  روابط  در  افراد  نقش  و  فرعی  شوند جدی، 
)Wight, 2019این حوزه ی معرفتی در دیرین  . شناسی  ه ) 

صورت قالب  در  می فوکو  مطرح  گفتمان  که  بندی  شود 
تواند در دو نوع گفتمان قدرت و مقاومت تعریف گردد  می 
شگردها،   -۲و   ابزارها،  آن  از  منظور  گفتمان؛  کارکرد 

طورکلی نقش یک گفتمان در حفاظت از سازوکارها و یا به 
سلطه، توزیع نابرابر کاالهای کمیاب و همچنین حفاظت از 

 مقاومت در برابر سلطه است.

رابطه ی قدرت با گردشگری اغلب در نتایج آن نشان  
داده می شود. نتایج گردشگری اغلب توسط گردشگر تلقی  
می شود. پیش بینی می شود تأثیر گردشگری در جامعه  
منفی باشد. قدرت به عنوان همه چیز در یک سیستم سه  

صور می شود. جانبه از گردشگران، محلی ها و کارگزاران ت
مانند    -چارچوب فکری فوکو نشان می دهد که جهانگردان  

زندانی   جنایتکار  و  مرکب    -دیوانه  نگاه  برابر  در  اغلب 

 
 داراي گفتمان يك درون  كه عالئم، از ایمجموعه ١

 معناست. 

این چارچوب نشان   دیگران آسیب پذیر است. به عالوه، 
می دهد که قدرت، دانش گردشگری در گفتمان ایجاد می  

برای Cheong & Miller, 2000کند( گیری  جهت  این   .(
نقش  ا به  تحلیلی  افزایش  گردشگری،  قدرت  از  ستفاده 

 کارگزاران قدرت در توسعه ی گردشگری را توصیه می کند. 

 گفتمان گردشگری  ۱٫۳
گفتمان یا تعامل ارتباطی یک سیاست، استراتژی، گفتار، 
گفتگو، بنای تاریخی و یا هر چیزی که معنا و مفهوم خاصی  

نماید. در این تعامل  را در روابط به مخاطب القاء یا ارائه می 
ارتباطی، کنشگرانی که توانایی تفهیم، کشف و استفاده از 

شند، دانش و احکام اصلی، فرعی و قوانین آن را داشته با 
تصمیم تولیدکنندگان، قدرت  داشت.  خواهند  گیری 

کنندگان گفتمان، قدرت و دانش را  کنندگان و اداره استفاده
افزوده و استثمار تولید  برای استفاده از منابع، تولید ارزش 

).  Wang., van Noorloos & Spit, 2020( کنندمی 
اص  های خسازی نسخهای از قدرت عادی گردشگری نمونه

رود که سلطه و توزیع نابرابر کاالهای  حقیقت به شمار می 
نماید. اثرات منفی گردشگری روستایی  کمیاب را ایجاد می 

) گردشگری  گفتمان  ی  سایه   & Valdivielsoدر 
Moranta, 2019گزاره با  روش   ١ها)  همچون  احکامی  و 

افزوده کشاورزی،  استفاده بهینه از منابع، پایین بودن ارزش
و  عمتنو آبی  منابع  از  حفاظت  روستایی،  اقتصاد  سازی 

تولید  کشاورزی،  های  محصول  بازار  ی  توسعه  زمین، 
سرمایه   انباشت  ایجاد  روستائیان،  برای  درآمد  و  اشتغال 

های بهره مند برای نیل به اهداف  برای روستاها توسط گروه
شود، توجیه شده است. انحراف از تحقق خود معرفی می

گزاره و این  ساکنان   ها  و  گاهها  سکونت  دستیابی  عدم 
از توسعه ی   داده شده  نوید  نتایج  و  اهداف  روستایی به 
گردشگری، امری محتمل و واقعیتی است که رخ داده است 

)Briedenhann& Wickens, 2004 .( 
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باغی روستایی حاشیه شهری ارومیه در بوته رابطه قدرت   هایرستورانگردشگری باغ ویال و کافه.   یسلطان ناصرو  لویتق   اکبر  یعل
 شهر و روستا

مثابه یک تحلیل گفتمان به ۲
 شناسیروش

را   روستا  و  شهر  نابرابر  روابط  چگونه  گردشگری  گفتمان 
کند؟ برای پاسخ به این سؤال ما  ایجاد و از آن حفاظت می 

عنوان یک روش مناسب جهت روشن تحلیل گفتمان را به
انگاره سیاسی،  اجتماعی،  وقایع  اهداف ساختن  و  ها 

(جدول   گردشگری   ). ۱برگزیدیم  در  گفتمان  تحلیل  از 
زیادی   (استفاده  است   ,Lyon & Hunter-Jonesشده 

به 2019 امروزه  و  گردشگری  )  در  جذاب  روش  یک  عنوان 
می  گرفته  کار  به  محققان  (توسط  ).  Wight, 2019شود 

ها  های منظم و قانونمندی هستند که گزارهها روالگفتمان 
دهند  ها را به موضوعی واحد پیوند می کنند و آن را تبیین می 

به  آن  از  فوکو  اپستیمه عنواکه  می ١ن  (نام  Major-برد 
Poetzl, 2017 .( 

های متنی (اسنادی و  در این مطالعه، جهت تبیین داده
از   مطالعه  مکانی  قلمرو  پیمایش  از  مستخرج  مصاحبه) 
روش تحلیل محتوای کیفی به واسطه امکان دستیابی به  
شناخت عمیق در گفتمان توسعه ی گردشگری حاشیه ی  

ورد. در پزوهش حاضر، هر گونه  میشهری ارومیه را فراهم  
یا   و  به طور مستقیم  ابزار مصاحبه که  از  متن مستخرج 
روستایی   گردشگری  ی  توسعه  موضوع  به  غیرمستقیم 

گیرد.  پردازد، مورد استفاده قرار میپیرامون شهر ارومیه می
باید متن های به دست آمده از مرحله ی بر این اساس،  

م و  خواند  را  گفتمان  و  گردآوری  شناسایی  را  آنها  ضامین 
ها  بندی مقولهبندی کرد و سپس به استخراج و دستهدسته

 های اصلی مطرح در فضای گفتمان پرداخت.و تفسیر گزاره

برای جمع این مطالعه،  از  در  نیاز  آوری اطالعات مورد 
روش اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. در روش 

های  گردشگری، طرح   های مختلف توسعه یاسنادی، برنامه 
های توسعه ی ایران توسعه، قانون اساسی و قوانین برنامه 

تکمیل   برای  است.  گرفته  قرار  محتوایی  بررسی  مورد 
تعداد   با  مصادیق  ی  ارائه  و  اسنادی  از    ۱۶اطالعات  نفر 

باغ  ۲۰و   ٢روستائیان  صاحبان  از  نیمه  نفر  مصاحبه  ویال 
 ) انجام شده  Pabyantara & et al, 2020ساختاریافته   (

 
عبارت است از مجموعه روابطی که در یک عصر خاص ١

های گفتمانی است. این کردارها پدیدآورنده بخش کنشوحدت
 های معرفتی است.نظام

استخراج  محوری  سؤاالت  طرح  برای  همچنین  است. 
شکلگزاره جهت  احکام  و  گردشگری  ها  گفتمان  بندی 

کارشناس جغرافیای    ۵روستایی حاشیه ی شهری ارومیه از  
روستایی، جغرافیای شهری، جغرافیای سیاسی و جغرافیای  

 ریزی گردشگری در دو مرحله استفاده شده است.برنامه

و برداشت   توزیع  ی  نحوه  ی  مطالعه  برای  نمونه 
از روش نمونه مساحت باغ گیری سطحی  ویال و تراکم آن 

)Marie & et al, 2017  استفاده شده است که بر اساس (
میزان اراضی و همگنی توزیع برای هر روستا، مساحت مورد  

ویالها  نظر تعیین شده است. با توجه به نحوه ی توزیع باغ
نمونه  انجامهای سمساحت  این صورت  به  گرفت؛    طحی 

امام هکتار،    ٢١ها  زاده مجموع مساحت نمونه در روستای 
هکتار و   ٢٦هکتار، روستای برهانلو    ٣٤تپه  روستای گوگ
بند   گردید.   ٣٣روستای  انتخاب  سطح  سه  در  هکتار 

روی  سنگ  پرتاب  از  استفاده  با  سطحی  نمونه  انتخاب 
 .انجام شد صورت تصادفی نقشه ی منطقه به 

مصاحبه با کارشناسان بخش دیگری از منابع اطالعاتی  
می  تشکیل  را  نوشتار  مسئله  این  به  پاسخ  برای  دهد. 

شکل باغ«سازوکارهای  گردشگری  و گیری  ویالها 
های دولتی  کارشناس سازمان ٨های باغی» از رستورانکافه 

در سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و راه شهرسازی  
گردید. نتایج    استفاده  اساس  بر  کارشناسان  این  تعداد 

 مصاحبه و اشباع نظر تعیین گردیده است. 

رستوران   اینکه  به  توجه  پراکنده  با  روستا  دو  در  ها 
زاده جهت مطالعه  اند، بنابراین از روستای بند و امام شده

نمونه انتخاب و مطالعه گردید.   ٣٠رستوران باغی  ی کافه 
تصادفی ساده با استفاده  صورت  نحوه ی انتخاب نمونه به 

) انجام Chuan & Penyelidikan, 2006از جدول مورگان (
 گردیده است.

ها و احکام در قالب  بندی گزارهاین تحقیق برای شکل 
طرد؛   -۱گفتمان گردشگری از دو روش استفاده کرده است؛

ها بندی کردن و متفاوت نمودن گزارهمرزبندی کردن، طبقه
-گردشگری از همدیگر و جلوگیری از نشر گزاره ٣و احکام

بدیل توسعه ی  ایی که با گفتمان، «گردشگری راهبرد بی ه

شوندگان با توجه به نقطه اشباع نظر  تعیین تعداد مصاحبه ٢
 انجام شده است.

بندی گفتمانی را شکل  حکم یا احکام؛ مجموعه آن، صورت ٣
دهد و شبیه گزاره است با این تفاوت که نفی و تائید آن پیامد  می
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و   ندارد  سازگاری  سر  «همزنجیره  -۲روستایی»  عرض» ی 
)Wight, 2019عرض با اتکاء به  ) است. منطق زنجیره ی هم

-ها انسجام و وحدت میها و احکام، میان آنتشابه گزاره
گ و  پیوند  فتمانآفریند  به گفتمان مرکزی  را  پیرامون  های 

 .دهدمی 
 

 شناختی : چارچوب روش ۱جدول  

 تعریف  مفاهیم 
گفتمان اصلی  

 گردشگری 
 بدیل توسعه  ی پایدار روستایی گردشگری راهبرد بی

 و احکام با گفتمان اصلی و مرکزی به دو صورت؛ هارابطه ی گزاره ها و احکام گزاره
 ها و احکام ناسازگار با گفتمان اصلی طرد: گزاره

 ها و احکام سازگار با گفتمان اصلی هم ارزی: گزاره
کارکرد گفتمان به چهار صورت: ضمانت اجرایی روابط قدرت، ایجاد مقاومت در روابط  کارکرد گفتمان 

 سازی روابط قدرت و سلطه کاری و سانسور در روابط، مشروعیتقدرت، پنهان
مصادیق روابط قدرت  

 شهر و روستا 
شامل هر چیز اقتصادی است که در بستر روابط شهر و روستا از طریق گردشگری اتفاق 

 افتد می

 نتایج و بحث ۳
ویالها و  ها و احکام محلی باغگزاره ۳٫۱

 هاکافه باغ رستوران
ی باغ ویالها  های محلی توسعهبرای استخراج احکام و گزاره

ها از مصاحبه با مردم محلی، سؤاالت  و کافه باغ رستوران
 زیر محور اصلی تحلیل بودند:

ویالها و کافه باغ  چه عواملی باعث گسترش باغ -١
ها در روستاهای حاشیه ی شهر ارومیه  رستوران

 شده است؟

ویالها و  گذاری در باغچرا شهرنشینان به سرمایه  -٢
 ها تمایل زیادی دارند؟ کافه باغ رستوران

چه عواملی سرعت گسترش گردشگری روستایی   -٣
 دهد؟را تحت تأثیر قرار می

 
اجتماعی دارد. تکرارپذیری، گستردگی در جامعه و داشتن معیارهای 

ی حکم هستند که در  هاصدق و کذب به همراه خود از ویژگی
  شناسایی آنها به ما کمک می کنند.

ویالها و کافه باغ های محلی باغگزاره ٣٫١٫١
 های حاشیه ی شهر ارومیه رستوران

های پرتکرار در ارتباط با  نتایج تحلیل داده و اطالعات، گزاره
بی  راهبرد  «گردشگری  پایدار گفتمان  ی  توسعه  بدیل 

گرد استخراج  (جدول  روستایی»  گزاره۲یدند  مورد ).  های 
استثناء «مشکالت زندگی شهری» که در خارج از  اشاره به 

روستا   درون  فضای  و  معیشت  به  افتاده،  اتفاق  روستا 
ای، ریشه  معطوف است که از نظر مبانی علمی و نظریه

ها بر تنوع معیشت روستایی  ی یکسانی دارند و همه ی آن
ی یکی از راهبردهای آن  تأکید دارند که توسعه ی گردشگر

) ).  Su &et al, 2019; Vuković & Grujić, 2020است 
گیری گفتمان گردشگری در منطقه با اقدام دولت در  شکل

ی   انگیزه  و  روستاها  معیشت  روستایی،  گردشگری 
روستائیان، مسئله ی زندگی شهری در ارتباط بوده است 

آن  ی  همه  باغکه  گردشگری  با  معنا   نظر  از  و  ویالها   
 عرض هستند. های باغی همرستورانکافه 
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فعالیت  سیاست گسترش  از  غیرکشاورزی  هایی  های 
را به  است که گسترش فعالیت  های گردشگری روستایی 

در   گردشگری  ی  توسعه  شعار  است.  داشته  همراه 
ایجاد شغل    -۱شود:  روستاها، با دو هدف آشکار انجام می 
ی   (ماده  روستائیان  برای  درآمد  پنجم   ۱۹۴و  ی  برنامه 

ماده ی   و    ۹۸توسعه،  توسعه)  ایجاد    -۲برنامه ی ششم 
برنامه ی پنجم    ۱۹۴بازار برای تولیدات کشاورزی (ماده ی  

ی   ماده  این   ۳۱توسعه،  تحقق  توسعه).  برنامه ی ششم 
های گردشگری اهداف از طریق حمایت دولت از فعالیت 

(ماده ی   عوارض  مالیات، حذف  روستاها شامل حذف  در 
کم  ۱۳۳ تسهیالت  ی  ارائه  مستقیم)،  مالیات  بهره قانون 

برنامه    ۱۰۰و    ۲۷برنامه ی پنجم توسعه، ماده ی    ۱۱(ماده ی  
ی ششم توسعه)، ارائه ی سوبسیدهای انرژی برق، گاز و  

برنامه ی پنجم توسعه، ماده ی    ۱۸۳ماده ی    ۲آب (تبصره  
ها برنامه ی ششم توسعه) است. مشابه این سیاست   ۱۰۰
) در روسیه برای  2019(١شخرمانیان   & Ivolgaمطالعات  در  

توسعه ی گردشگری روستایی نیز بیان شده است. در پی 
ها، به تفسیر نویسندگان از نتایج  این خدمات و سیاست 
روستائیان  ی  سرمایه ٢مصاحبه  و  ،  ویالها  باغ  در  گذاری 

های باغی به دلیل ساختار اقتصادی ناکارآمد رستورانکافه 
ف فعالیت و  در  ایران  اقتصادی  ناامن  تولیدی،  ضای  های 

اند. ساختار معیوب و ناکارآمد اقتصاد ایران، تشویق شده
سرمایه  بخشفضای  در  مانند  گذاری  اقتصاد  رسمی  های 

شدت آشفته کرده صنعت، کشاورزی و حتی خدمات را به 
ها را به  گذاری) و سرمایه Sabouri & et al, 2019( است

مستغالت باغ  بخش  فعالیت مانند  و  خدماتی  ویالها  های 
ها در روستاهای دارای قابلیت گردشگری  مانند باغ رستوران

امنیت   و  باال  سود  ی  حاشیه  مالیاتی،  فرارهای  دلیل  (به 
بخش به  نسبت  آن  گردش  در  سرمایه  دیگر  باالی  های 

 اقتصاد) هدایت کرده است.

 
1 Shakhramanian 

زیادی از شهر ارومیه آمدند در روستای ما باغ ویال   «شهرنشینان ٢
  ۲سازند سال بعد ساختند ... چون بهترین جا هست امروز ویال می

فروشند ... اگر این سرمایه را به صنعت یا  برابر قیمت می
... .» مصاحبه با   کردندهمه درآمد تولید نمیبردند اینکشاورزی می 

جمعی از      اشت ششم.، یادد ۱۳۹۸ساکن روستای برهانلو 
زاده و سایر روستاها نیز در قالب همین محتوا روستائیان امام
  صحبت کردند. 

3 Temelkov & Gulev 

ی    فرسای کشاورزی در برابر حاشیههمچنین کار طاقت
تفکیک   و  کاربری  تغییر  بر  را  روستائیان  آن،  پایین  سود 

آن  فروش  و  باغ اراضی  ساخت  برای  شهرنشینان  به  ها 
ها سوق داده است. سود پایین ویالها و ایجاد باغ رستوران 

نهاده  بودن هزینه ی  باال  دلیل  به  و  کشاورزی  تولید  های 
که   بازار  در  کشاورزی  های  محصول  قیمت  بودن  پایین 

شدیداً آن را به دلیل ایجاد امنیت غذایی، اجتماعی    دولت
نماید، انگیزه ی روستائیان و مشروعیت سیاسی کنترل می 

به سایر فعالیت  کاربری منابع کشاورزی  تغییر  به  های  را 
اینجا  سودآور تشویق نموده است. نکته ی مهمی که در 
مندان  مستقیم   بهره  اقتصادی  قدرت  دارد، ضعف  وجود 

کشا ایجاد  منابع  برای  روستایی  کارآفرینان  و  ورزی 
) در مطالعه  2019( ٣های دیگر که تملکوف و گلووفعالیت 

ی نقش روستائیان در تأمین مالی گردشگری روستایی به  
طرف و مشکالت قانونی در تغییر  اند، ازیکآن اشاره نموده 

کاربری اراضی برای روستائیان از سوی دیگر فرصت را برای  
ویالها در تمام روستاهای مورد  در ساخت باغساکنان شهر  

زاده و بند ایجاد  ها در روستای امام مطالعه و باغ رستوران
سرمایه برای  فرصت  این  است.  یک  کرده  شهری  گذاران 

نظر   اساس  بر  است.  بوده  خوبی  بسیار  فرصت 
اوالً  مصاحبه  که:  است  این  بر  استدالل  شوندگان، 
های گردشگری شهری  ه گذاران به دلیل ضعف زمینسرمایه 

فعالیت  مشکالت  سرمایهو  برای  تولیدی  کههای     گذاری 
دیگران   و  کرده2019(٤زاربسکس  اشاره  آن  به  نیز  اند، ) 

سرمایه مکانی  پخش  شدو  گذاریموجب  روستاها  به  ها 
کاربری   تغییر  در  قدرت  رانت  و  نفوذ سیاسی  اینکه  دوم 

رق، گاز و آب  اراضی و اخذ امتیاز خدمات زیربنایی مانند ب
دیگر  سوی  از  به ٥بهداشتی  فرصت،  این  دنبال  ها شدت 

اند که از طریق آن بتوانند منافع بیشتری را به دست  بوده
ها فراهم کرده آورند که گردشگری این فرصت را برای آن 

 است.

4 Zarębski 
«در اراضی روستای ما یکی از رؤسای اداره مربوط به قوه ی   ٥

قضائیه باغ خرید و در آن ویال بزرگی ساخت... . برای ویالی خود  
های اطراف آن را نیز  گاز، برق، راه آسفالته، تلفن کشید و زمین
های کوچک تفکیک دوستانشان خریداری کردند و به قسمت

برای خودشان استخر درست  کردند و برای خود ویال ساختن .... 
توانیم انجام دهیم ... ».  مصاحبه با  کردند ... ولی ما آن را نمی
  ، یادداشت پنجم.۱۳۹۸ساکن روستای گوگ تپه 
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ی   هزینه  و  وقت  کاشتم؛  گوجه  هکتار  یک  «پارسال 
مشغول کاشت زیادی را در آن مصرف کردم، از ابتدای بهار،  

هزینه  بودم،  داشت  نهاده و  سایر  و  کود  تأمین  ها  های 
ی تولید را  طرف، هزینه کارگری از طرف دیگر، صرفهازیک

ریال فروختم و بسیاری    ۵۰۰۰.. . محصول تولیدی را  .گرفت
برداشت  از  حاصل  درآمد  کردم.  رها  زمین  در  را  آن  از 

ها  عبهفرنگی، تنها صرف نیروهای کارگری و خرید جگوجه
های کاشت و داشت و نگهداری  شد... با این شرایط هزینه 

نمی جواب  تولید  را  برای  گفت:  کشاورز  این   . دهد... 
میلیون ریال هزینه کردم ؛   ۴۰۰فرنگی در یک هکتار،  گوجه

تنها هزینه  های برداشت جبران شد و معادل بقیه ی  اما 
کردمهزینه  ضرر  دوست .ها،  همانند  گرفتم  تصمیم   . ان  .. 

را قطعه ها بفروشم... بندی کنم و به شهری دیگر، زمینم 
 «.١ 

باغصورت گردشگری  گفتمان  و  بندی  ویال 
و    هایرستورانکافه  شهر  میان  قدرت  ی  رابطه  در  باغی 

زندگی   با مشکالت  موارد محلی روستایی  بر  روستا عالوه 
 & Churchشهری و اثرات ایدئولوژیکی در ارتباط است (

Coles, 2006  معنای از  فراتر  شهری  زندگی  مشکالت   .(
باغ گردشگری  گفتمان  در  آن  صوری  و  و  سطحی  ویال 

، آلودگی هوا، زندگی  های باغی است. ترافیکرستورانکافه 
ازاین چیزهایی  و  معنای  ماشینی  از  صورتی  تنها  دست 

بندی گفتمان گردشگری  واقعی مشکالت شهری در صورت

است. بخش دیگری از مسائل شهری که فراتر از معنای  
ظاهری آن در گفتمان گردشگری است، ساختار فرهنگی و  

حاکم است.   ایدئولوژیکی  شهری  ی  جامعه  در  مؤثر  و 
ها، های دینی و ایدئولوژیکی در خصوص جشنودیتمحد

های شبانه و نوشیدن مشروبات الکلی، ها و کلوپمهمانی 
فضا را برای اجرای این مراسم و تخلیه ی انرژی جوانان و  
تا  باعث شده است   امر  این  و  شهرنشینان بسته است 

های  هایی را در محدودهرستورانویال و کافهشهرنشینان باغ
امام روستای گوگی  نمایند،  زاده،  ایجاد  بند  و  برهانلو  تپه، 

محدودیت که  و  جایی  دینی  هنجارهای  ایدئولوژیک،  های 
گردد و فضا را برای های نظارتی تضعیف می کنترل سازمان 

ای  نماید. این نتایج، مشابه نتیجه تفریحات شبانه مهیا می 
است که در جغرافیای گردشگری گسترده برای جوانان در  

)،  ۱۳۸۴راف شهر مشهد اتفاق افتاده (سقایی و مافی،  اط
مطالعه  دادهدر  انجام  مافی  و  سقایی  که  محل ای  اند، 

نهادهای   کنترل  که  است  مرزی  جوانان،  موقت  اسکان 
می ممکن  حداقل  به  شروع نظارتی  نقطه  این  و  رسد 

جوانان  برای  مشهد  شهر  اطراف  در  گسترده  گردشگری 
مقاومت در برابر قدرت در  تعریف شده است که شکلی از  

می  نشان  را  گردشگری  و  گفتمان  تیموتی  همچنین  دهد. 
«۲۰۰۶(٢السن کتاب  در   (Tourism, Religion and 

Spiritual Journeys«   سفرهای در  دین  نقش  به  نیز 
گردشگری و تضادهای ماهوی آن با اشکالی از گردشگری  

اند.در عصر جدید اشاره نموده
 

 ها) های محلی گفتمان گردشگری (ویال باغ، باغ رستوران گزاره :  ۲جدول  

تعداد تکرار در مصاحبه برای   هاگزاره
 سؤاالت 

 منبع استنادی

a b c 
 برنامه ی پنجم، ششم و مصاحبه با روستائیان ١٥ ١١ ١٣ های غیرکشاورزی در روستاحمایت دولت از فعالیت

 برنامه ی پنجم، ششم و مصاحبه با روستائیان ١٣ - - گردشگری گسترش بازار محصوالت کشاورزی با 
سودآوری کم کشاورزی و میل به تغییر کاربری و  

 فروش اراضی 
 مصاحبه با روستائیان ١٤ ١٣ ١٤

 دارانمصاحبه با روستائیان و رستوران ١٦ ١٥ ١٦ گذار ایجاد فرصت شغل و درآمد برای سرمایه
مصاحبه با روستائیان و صاحبان ویال باغ و   ١٦ ١٦ ١٥ مشکالت زندگی شهری 

 داران ستوران
 

 
، یادداشت  ۱۳۹۸زاده، پاییز مصاحبه با کشاورزان روستای امام ١

 سوم. 
2 Timothy & Olsen 
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 زاده : تصور هوایی از باغ ویالهای اطراف روستای امام ۲شکل  

 

ویال و  احکام محلی گفتمان گردشگری باغ ٣٫١٫٢
 ی شهری ارومیهها حاشیهباغ رستوران 

های توسعه ی  برنامه نتایج مصاحبه با روستائیان و بررسی  
-دولت در خصوص احکام مربوط به گفتمان گردشگری باغ

 ۳های باغی حاشیه ی شهر در جدول  رستورانویال و کافه
دیگران و  فولگادو  مطالعات  نتایج  همانند  گردید.   ١ارائه 

در  2019( گردشگری  توسعه ی  و  آب  ارزش  ) در خصوص 
در ارزیابی اثر  ) 2017اسپانیا و مطالعات دربووا و دریگران (

منظر طبیعی و فرهنگی در توسعه ی گردشگری، نتایج ما  
می  نشان  گردشگری  نیز  گفتمان  محلی  احکام  که  دهند 

منابع  و  اجتماعی  پایدار  ی  توسعه  پارادایم  در  ریشه 
که  زیست است  این  بر  استدالل  اما  دارد؛  محیطی 
باغصورت گردشگری  گفتمان  قالب  در  نتایج  و  بندی  ویال 

های باغی در روابط شهر و روستا با مسئله ی  رستورانکافه 
محیطی و ایدئولوژیکی حاکمیت در ارتباط است که  زیست

عرض با گفتمان گردشگری  دو مورد اخیر از نظر معنایی هم
است؛ ولی مسئله ی ایدئولوژیکی حاکمیت با گردشگری  

 
1 Folgado-Fernández 

کافهباغ و  کارکردی  رستوران ویال  معنایی  طرد  باغی  های 
 دارند.

زندگی روستایی و معیشت روستائیان در همه جای کره 
خاکی، وابسته به آب و زمین است که نحوه ی استفاده از  
آن کیفیت پایداری زندگی روستایی و حتی شهری را تحت 

) معتقدند 2018و دیگران(   ٢دهد؛ بنابراین یونتأثیر قرار می 
که  اند  هایی بودهکه  بهره مندان همیشه به دنبال برنامه 

آن از  و  نمایند  حفاظت  منابع  این  از  استفاده  بتوانند  ها 
ها در بیشتر  ای داشته باشند. این اقدام ها و برنامهبهینه 

های دیگری در روستاها خلق نموده است که  مواقع فرصت
ها تولید کاال و خدمات گردشگری است. در چنین  یکی از آن 

زاده، ه، امام تپویال در روستا گوگفضایی بوده است که باغ
روستاها   این  اطراف  روستاهای  سایر  و  بند  و  برهانلو 

از سرمایه  پیدا کردند. همچنین برخی  به گسترش  گذاران 
جهت وجود منابع گردشگری خاص مانند رودخانه و اماکن  

های باغی  رستورانزاده و بند، کافه مذهبی در روستای امام 
مناسبی را   را ایجاد نمودند. این شکل از گردشگری فرصت

گذاران شهری فراهم ساخته است که بتوانند  برای سرمایه 

2 l Jun-Yao 
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با انتقال سرمایه به روستا و استفاده از خدمات ارائه شده 
برنامه قالب  در  دولت  حذف  توسط  شامل  مختلف  های 

های گردشگری، درآمد بیشتری به  های مالیاتی پروژه تعرفه
 اند.دست آورده 

چاه برای  کنتور«دولت  ما  برای    های   ... کرد  نصب 
را  آب  و  کرد  کشی  کانال  رودخانه  آب  از  استفاده 

ای را در  بندی نمود ... سیستم آبیاری بارانی و قطرهسهمیه 
روستاها آموزش داد؛ ولی محصول های ما و شکل کاشت 
در   ما  چون  نبود.  سازگار  آبیاری  این  با  ما  های  محصول 

می زمین یونجه  هم  باغداری  مان  هم  و  کردیم می کاشتیم 
ای برای این شکل از زراعت و باغداری مناسب  آبیاری قطره

نبود ... با این کار، دولت برداشت آب را محدود کرد ... ما  
قبالً از آب رودخانه و زیرزمینی برداشت نامحدود داشتیم 

توانستند  ... ما مشکل پیدا کردیم و برخی از روستائیان نمی 
استفاده کنند؛ درنتیجه ،  شان به شکل دیگر  از آب و زمین

مجبور شدند زمین را به کسانی بفروشند که از جای دیگر  
ها را خریدند و ویال آمده بودند ... شهرنشینان آمدند زمین 

آن  از  برخی  کردند  درست  استخر  و  ساختند  رستوران  ها 
 .١تاالر درست کردند ...» 

دارای   روستاهای  در  مذهبی  گردشگری  ی  توسعه  به 
س از سوی دولت، نهادهای مذهبی و حاکمیتی  اماکن مقد
ویژه میتوجه  مطالعات  ای  از  آمده  به دست  نتایج  شود. 

و  2017(٢ژائو و وو ) در خصوص تقویت روستاهای سنتی 

فرهنگی و تداخل نظریه ی معیشت پایدار با ایدئولوژی، 
مشابه نتایج ما از روستاهای امامزاده و برهانلو است. این  

ز روستاهایی هستند که به جهت وجود  دو سکونت گاه ا
و   مذهبی  نهادهای  دولت،  مذهبی،  مقدس  اماکن 

آن  از  بسیاری  تبلیغات  و  ویژه  خدمات  ها ایدئولوژیک 
گردشگری   ظرفیت  دارای  روستاهای  سایر  به  نسبت 

شجرهکرده تاریخچهنامه اند.  و  ماهیت  ها  دارای  های 
و    ها جهت تقویت احساسات مذهبی متافیزیکی برای آن 

می  انجام  مردم  و  دینی  فرهنگی  خدمات  بنابراین  دهند؛ 
شده  ارائه  نهادها  این  توسط  روستاها  این  در  زیربنایی 

باغ گردشگری  ویژه،  توجه  این  سایه  در  و  است.  ویال 
نه رستورانکافه  فاصله  با  باغی  از های  زیاد  چندان 

به مذکور  دسترسی  طوریروستاهای  خدمات  این  به  که 
توجه در اند. نکته ی مهم و قابل ایجاد شدهداشته باشند،  

این روستاها تفاوت ماهوی گردشگری مذهبی با گردشگری 
کافه باغ و  آنرستورانویال  کارکرد  به  باال  در  که  ها  هاست 

اشاره گردید؛ اما این تفاوت معنایی مانعی برای توسعه ی  
کافه و  ویال  فاصله رستوران باغ  با  و صرفاً  است  نشده  ها 

ارائه ی خدمات خاص خود ایجاد و کمی   از آن برای  زیاد 
اند. این شکلی از رفتاری است که فوکو گسترش پیدا کرده

کند. عنوان مقاومت در برابر قدرت یاد می ) از آن به1980(
باغ گردشگری  حقیقت  گردشگری  در  معنایی  طرد  ویال 

مذهبی را به فرصت تبدیل نموده و راه را برای توزیع مجدد  
 یه برای شهرنشینان هموار کرده است.سرما

 

 ها) باغ، باغ رستوران های محلی گفتمان گردشگری (ویال : گزاره ۳جدول  

تعداد تکرار در پاسخ به سؤاالت   احکام
 مصاحبه 

 منبع استنادی 

a b C 
و مصاحبه با   ٥برنامه ی   ١٩٣ماده ی  ١٤ - ١٢ زیستحفاظت از منابع آب و زمین و محیط 

 روستائیان 
تقویت خدمات گردشگری در روستاهای با  

 اماکن مذهبی
 مصاحبه  ٩ ١١ ١٠

و مصاحبه با   ٥برنامه ی  ٢٠٤ماده ی  ١٣ ١٦ ١٥ استفاده بهینه از آب و زمین
 روستائیان 

 های تحقیق منبع: یافته 

 
 Gao & Wu 2 ۱۵، یادداشت ۱۳۹۸زاده، پاییز مصاحبه با ساکن روستای امام ١
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-و احکام فوق، مصادیق گردشگری باغ  هامعنای گزاره
 با مطابق و طبيعى چهره ی ها را باویالها و باغ رستوران

است  جلوه سليم عقل به داده   مؤاخذه علت همين و 

). بدین طریق گفتمان گردشگری با این  ۳(شکل    شوندنمی 
اعمال   عمومى، شيوه ی افكار بر  شکل از سلطه ی معنایی 

 میان شهر و روستا را تبیین نموده است. قدرت روابط

 
 های باغی رستوران : گفتمان گردشگری باغ ویال و کافه ۳شکل  

 

ویال و  کارکردهای محلی گردشگری باغ ۳٫۲
های باغی برای شهر  رستورانکافه

 ارومیه و روستاهای مقصد
نقش و کارکرد گردشگری روستایی حاشیه ی شهر ارومیه  
را برای بورژوازان شهری و روستاهای مقصد گردشگری را  

 دهیم:در ابعاد ذیل مورد بررسی قرار می 

 وران توزیع منافع گردشگری بین بهره  ۳٫۲٫۱
سطحی،    آب  گردشگری  ی  توسعه  ادبیات  اساس  بر 

ویال  عنوان منابع اولیه باغزیرزمینی و زمین زراعی و باغی به 
های باغی است و منافع آن شامل اشتغال، رستورانو کافه 

 ,Namافزوده سرمایه (گذاری، ارزشدرآمد، فرصت سرمایه 
 & Liao)، فرصت تفریح و سرگرمی و آرامش روانی (2018

et al, 2016  بهره تمام  باید منافع  منابع  بنابراین،  ) است؛ 
مندان منابع گردشگری شامل ؛ روستائیان (محِقّان اصلی  
سرمایه)،   (صاحبان  شهری  بورژوازان  گردشگری)،  منابع 
مردمان خارج از روستا و دولت (محِقّان منابع عمومی) را  

الها،  ویمحقق سازد. نتایج حاصل از مصاحبه با صاحبان باغ
می رستورانکافه  نشان  روستائیان  و  باغی  که های  دهد 

زایی، درآمدزایی، تولید  گذاری، اشتغال منافع فرصت سرمایه 
افزوده سرمایه، تولید مواد غذایی، تفریح، سرگرمی و ارزش

آن حقوق  اساس  بر  مندان  بهره  میان  روانی  ها آرامش 
 مناسب توزیع نیافته است. 

دار کافه رستوران  ۳۰یع منافع،  برای بررسی نحوه ی توز
زاده و بند مورد مصاحبه قرار گرفت باغی در روستای امام 
آن تعداد شاغالن  به همراه سرمایهکه  اصلی  ها    ۱۲۴گذار 

رستوران گذار کافه سرمایه   ۳۰نفر بودند. نتایج مصاحبه با  
هیچ  آن باغی،  از  نبودهیک  فوق  روستاهای  از  تماماً    ها  و 

اند. همچنین کل شاغال ن و نیروی  میه بودهساکن شهر ارو 
از اهالی شهر ارومیه بودند و  کار این رستوران  ۵ها همه 

زاده بودند. تنها مشاغل ها، اصالتاً از روستای امام نفر از آن 
ونقل برای روستائیان بوده است که  غیرمستقیم مانندحمل

ها در مقایسه با مشاغل مستقیم بسیار کم بود.  تعداد آن
ی   جنبه  که  چیزی  تنها  است،  این  بر  اعتقاد  بنابراین 

های رفاهی و تفریحی بوده که  کند، فرصتهمگانی پیدا می
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این کافه برای مردمان روستایی و دیگر  رستوران توسط  ها 
تغییر   خود ظرفیت  که  است  کرده  ایجاد  ساکنان شهری 

نماید و از  رژیم غذایی سنتی و بومی روستاها را ایجاد می 
تواند نتایج مثبتی برای روستاها داشته  منظر نیز نمیاین  

ها باشد. پیرو آن ، فرصت رفاهی و تفریحی این رستوران 
و  شهری  باالتر  و  متوسط  ی  طبقه  اختیار  در  تنها  نیز 
روستایی است و همگان توانایی استفاده از آن را ندارند. از 

افزوده ی سرمایه، درآمد حاصل از منابع  سوی دیگر ارزش
انداز روستایی، آب، زمین و باغات) نیز در روستاها  (چشم

نمی  و  رسوب  کرده  پیدا  جریان  ارومیه  شهر  به  و  نماید 
دهد. کند و انباشت سرمایه را در شهر ارومیه شکل می می 

وانفعاالت، آن چیزی که برای روستا به  در میان این فعل
باقی  امالک  قیمت  افزایش   ، است  آورده  مانده همراه 

اظهارنظر  روس اساس  بر  است.  بوده  تائیان 
ی مصاحبه  مطالعه  نتایج  و  و     شوندگان  مارتو 

ساخت  2020(١دیگران و  گردشگری  گسترش  فرایند  در   (
ها در کنار امالک روستائیان قیمت باغ ها و  رستورانکافه 

آن  آلودگی زمین  اما  ؛  است  داشته  قیمت  افزایش  های  ها 
ها به وجود آورده  ها آن مختلفی را نیز برای اراضی و باغ  

 است.

زیادی   اهمیت  از  مسئله   ، ویالها  باغ  خصوص  در 
های باغی  رستورانبرخوردار است. باغ ویالها برخالف کافه 

از منافع عمومی کمتری برخوردار است. بر اساس تفسیر  
گونه از گردشگری  ، این٢مصاحبه انجام یافته از روستائیان 

مال سلب  به  روستایی  فضاهای  و  در  تولیدی  منابع  کیت 
شغلی روستائیان (آب، زمین و باغ ها ) منجر شده است و 

فرصت به  را  روستائیان  و  کشاورزان  شغلی  های فرصت 
تفریحی خصوصی و زیرزمینی تبدیل کرده است. این اتفاق 

می  ایجاد  کشاورزان  کارآفرینی  در  مهمی  ی  و  مسئله  کند 
آن  کارآفرینی  و  مواجخالقیت  مشکل  با  را  می ها  سازد  ه 

)Bao & Peng, 2016 ها ). سلب مالکیت منابع روستایی آن
را از کارفرمایی و نقش تولیدکننده ی مواد غذایی به کارگران 

نفر    ۲۰داران باغ ها تبدیل نموده است. مصاحبه با  و سرایه
ها ساکن نفر آن   ۱۷دهد که  ویال، نشان می از صاحبان باغ 

و   بودند  ارومیه  با  ۵شهر  از  این  نفر  ویال  باغ  ۲۰غبان 

 
1 Maroto 

همسایه ما زمین خود را به  یک دالل فروخت و االن خودش در   ٢
نماید... در بسیاری از  کند و از آن نگهداری می باغ و ویال کار می 

از آن  ها خریداری و  صاحبان قبلی باغ و زمینی بودند که 
 تبدیل به باغ ویال شده بود.

ویالها به چند طریق منافع عمومی داخل و خارج از باغ
اوالً   است:  دزدیده  را  منابع  اصلی  صاحبان  و  روستا 

و  ارزش زمین  (آب،  اولیه  منابع  از  شده  تولید  افزوده 
گذاری نصیب شهرنشینان شده پس از سرمایه  انداز)چشم

و به شهر ارومیه جریان پیدا کرده که در مطالعات روابط  
قدرت بهره مندان در تصرف ارزش زمین در ایاالت متحده  

). Wang & et al, 2020و چین نیز نشان داده شده است (
دوم ،این گونه از گردشگری روستایی منابع را از چرخه ی 

غذ مواد  می تولید  محسوب  عمومی  حقوق  که  شود، ایی 
امنیت غذایی مردم منجر   خارج کرده و به تضییع حقوق 
و   دگارج  مطالعات  در  مسئله  این  است.  گردیده 

ها در  ) نیز مورد اشاره قرار گرفته است. آن2019(٣لولوک
زایی و درآمدزایی  های اشغالاین مطالعه گرچه به سیاست

شاره کرده است ؛ ولی از  عنوان پیامد مثبت گردشگری ابه 
آن دغدغهدیدگاه  از  غذایی  امنیت  اصلی  ها  های 

کشورهای  سیاست  در  گردشگری  ی  توسعه  های 
توسعه بوده که مورد غفلت واقع شده است. سوم  درحال

تولید منافع تفریحی و سرگرمی نیز جنبه ی همگانی و    ،
عمومی نداشته و فرصت تفریحی را برای عموم مردم ایجاد  

دار  ه است و از این جنبه نیز به نفع طبقه ی سرمایه نکرد
 شهری شده است.

مطالعات   نتایج  در  Igić & et al  )2020برخالف   (
صربستان که گردشگری روستایی کاتالیست رابطه ی شهر  
و روستا شده و به توسعه ی روستایی منجر گردیده، نتایج  

باغاین مطالعه نشان می    ویال و دهد گردشگری روستایی 
روابط کافه  استثماری  گفتمان  تثبیت  در  باغی  رستوران 

این  یا  و  ایفا کرده  قدرت بین شهر و روستا نقش مثبتی 
شکل از گردشگری، بازنمایی گفتمان قدرت روابط شهر و  
گردشگری شامل؛   مثبت  پیامدهای  از  است.  بوده  روستا 

افزوده، گذاری، تولید ارزشاشتغال، درآمد، فرصت سرمایه
شغل تفریح،   چند  تنها  روانی،  آرامش  و  سرگرمی 

دار باغی برای  ونقل، کارگر و سرایهغیرمستقیم مانند حمل
دنبال آن بیشترین درآمد حاصل   روستائیان بوده است و به

گذاران و شاغالن  از گردشگری نیز به جهت اسکان سرمایه 

دهد ...  مواقع به جای دستمزد نقدی وسایل خانگی خود و میوه می
 ، یادداشت هفتم). ۱۳۹۸مصاحبه با اهالی روستای گوگ تپه، (

3 Degarege & Lovelock 
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روانه ی شهر ارومیه شده است. از سوی دیگر، سایر منافع 
گذاری که روستائیان فاقد  ل فرصت سرمایهگردشگری شام 

ی   طبقه  شهرنشینان،  نصیب  هستند،  توانمندی  این 
،  سرمایه  آن  بر  عالوه  است.  شده  شهری  متوسط  و  دار 

های تفریحی نیز برای شهرنشینان بوده و آرامش و فرصت
 های ناشی از گردشگری برای روستائیان است. آلودگی 

ج از  جایگاه حقوق عمومی روستایی و خار ۳٫۲٫۲
در تولید و مصرف کاالی گردشگری   روستا

 هارستورانباغ ویال و کافه
های باغی جایگاه  رستورانویال و کافه گفتمان گردشگری باغ

نموده   تضییع  خصوصی  حقوق  نفع  به  را  عمومی  حقوق 
است. حقوق عمومی شامل آن مواردی است که مردم و 

ی برای  ساکنان یک محدوده ی سیاسی از منافع منابع عموم
دولت   نیز  حق  احقاق  این  متولی  که  هستند  قائل  خود 

). اشتغال، تفریح و سرگرمی، درآمد،  ۱۳۹۵است (کاتوزیان،  
ارزشسرمایه  در  شدن  سهیم  و  منابع  گذاری  ی  افزوده 

زیست مصادیقی از حقوق عمومی  عمومی و پایداری محیط 
می  انتظار  که  هستند  شهرنشینان  و  در روستائیان  رود 

ای توسعه ی گردشگری دولت و بخش خصوصی هسیاست 
لحاظ شود. بر اساس مبانی حقوق عمومی و قانون اساسی  

قانون اساسی ایران،   ۴۵های توسعه (اصل و قوانین برنامه 
ی    ۱۳۶۸ ماده  آب    ۱و  منابع  آب)،  عادالنه  توزیع  قانون 

) و زمین زراعی و باغی با  Saleth, 2017سطحی، زیرزمینی (
صی جزء اموال عمومی است و تنها حق وجود مالکیت خصو

بهره و  بهرهتصرف  به  بهبرداری  و  برداران  حفاظت  شرط 
تأمین منافع عمومی مانند؛ امنیت غذایی، تفریح و سرگرمی  

است داده شده  و همگانی  قانون محدودیت  اجتماعی  و 
)  ۱۳۸۵قانون حفظ کاربری اراضی،    ۱تغییر کاربری (ماده ی  

 نیز بر همین اساس است. 

امام  روستاهای  گوگدر  برهانلو،  تراکم زاده،  بند  و  تپه 
بوده   شدید  شخصی  تفریحی  کارکرد  با  ویال  باغ  ساخت 

هکتار    ۲۰زاده، در  ) در روستای امام ۴است. مطابق جدول (
ویال ساخته شده است که نه تنها شغلی  باغ ۶۳از اراضی،  

نمی   ایجاد  برای عموم مردم  تفریحی و سرگرمی  و فضای 
است،   کند؛ عمومی  انفال  جزء  که  آب  و  زمین  از  بلکه 

برداری شخصی شده است. متوسط مساحت هر یک بهره
مترمربع    ۲۰۰مترمربع بنا و    ۱۴۰ویالها در این روستا  از باغ

  ۲۰مترمربع از   ۲۱۴۲۰محوطه باغ ویالهاست که درمجموع 
هکتار زمین را از چرخه ی منافع عمومی (تولید مواد غذایی) 

مترمربع یک باغ    ۳۱۷۴ده است. به عبارتی در هر خارج کر 
متر ساخته شده است. عالوه بر این،   ۳۴۰ویال با مساحت  

به ویال،  باغ  ملک  هر  در  اراضی  کاربری  تغییر  طور مقدار 
غذای   ۳۱۷۴متوسط   تولید  منابع  از  نیز  زمین  مترمربع 

شود؛ یعنی این  برداری می صورت خصوصی بهرهعمومی به 
اراضی   و  مقدار  تفریحی  فضای  به  و  ندارد  عمومی  نفع 

 سرگرمی خصوصی تبدیل شده است.

ویال  باغ  ۴۲هکتار از اراضی،    ۳۴تپه در  در روستای گوگ
مساحت   متوسط  و    ۱۴۸٫۷با  بنا  مترمربع    ۲۱۰مترمربع 

هکتار  محوطه هر  در  درمجموع  است.  شده    ۱٫۲۴سازی 
مترمربع زمین از    ۱۵۰۶۵٫۴ساخته شده که در کل    ویالباغ

حقوق عمومی تضییع شده است که در قانون حفاظت از 
قانون    ۱کاربری اراضی برای تولید مواد غذایی (بند ت، ماده  

) برای عموم در نظر گرفته شده  ۱۳۸۵حفظ کاربری اراضی،  
 ).۴است (جدول 

با کارکرد مذهبی، در   از  هکتا  ۲۶در روستای برهانلو  ر 
مترمربع بنا و    ۹۸باغ ویال با متوسط مساحت    ۴۳اراضی،  

سازی شده است. در مجموع در هر  مترمربع محوطه  ۱۵۰
مترمربع    ۱۰۶۶۴ویال ساخته شده که در کل  باغ   ۱٫۶۵هکتار  

از   عمومی  از حقوق  تولید    ۲۶زمین  روند  از  اراضی  هکتار 
 ).۴مواد غذایی خارج شده است (جدول 

د بند  روستای  نمونه  ۳۳ر  در  اراضی  از  گیری  هکتار 
بناها    ۳۲شده،   این  باغ ویال احداث شده است. متوسط 

محوطه    ۹۹٫۵۷ محوطه   ۱۲۰با  است.  مترمربع  سازی 
روستا   این  در  مساحت    ۷۰۲۶٫۲۴درمجموع  از  مترمربع 

اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است. این مقدار 
ری اراضی جزء اراضی در قانون اساسی و قانون حفظ کارب 

زمین های کشاورزی جهت تولید مواد غذایی بوده است. با  
تغییر کاربری، این زمین ها از روند تولید مواد غذایی برای  

 ). ۴شهروندان خارج گردیده است (جدول 
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 شهر و روستا

 نمونه   ی روستاها   در   الها ی و   باغ   ی کاربر   ت ی وضع :  ۴  جدول 

سطح تغییر  
 کاربری/ مترمربع

تعداد باغ  
ویال در 

 هکتار

متوسط  
سازی/  محوطه
 مترمربع 

متوسط مساحت 
بنای باغ ویالها/ 

 مترمربع 

تعداد 
 باغ ویال 

مساحت  
 نمونه/هکتار

 روستاها 

 زاده امام  ٢١ ٦٣ ١٤٠ ٢٠٠ ٣ ٢١٤٢٠
گوگ  ٣٤ ٤٢ ١٤٨٫٧ ٢١٠ ١٫٢٤ ١٥٠٦٥٫٤

 تپه 
 برهانلو ٢٦ ٤٣ ٩٨ ١٥٠ ١٫٦٥ ١٠٦٦٤

 بند ٣٣ ٣٢ ٩٩٫٥٧ ١٢٠ ٠٫٩٧ ٧٠٢٦٫٢٤
 های تحقیق منبع: یافته 

 

دار باغی  نفر کافه رستوران  ۳۰پایش نتایج مصاحبه با  
دهد که متوسط فضای اشغالی  ) نشان می ۵مطابق جدول ( 

مترمربع با مجموع    ۲۱۷۳٫۳ها در اراضی روستاها برابر  آن
ضاهای روستایی را اشغال  مترمربع از ف ۶۵۲۰۰٫۵مساحت 

آن  منابع  و  گاز  و  برق  آب،  خدمات  از  و و  زمین  و  ها 
می چشم استفاده  روستا  برای  انداز  عمومی  منافع  کند، 

روستاها ندارد؛ ولی منافع عمومی خارج از روستا و بخش  
خصوصی را تأمین کرده است. بر اساس نتایج مصاحبه با  

مهمرستوران فعداران،  این  پیامد  تولید  ترین  الیت 

بوده است که درآمدزایی، اشتغال آرامش  و  تفریح  و  زایی 
که جزء -گذاران ایجاد کرده استبرای شهرنشینان و سرمایه

آن محسوب  حقوق  کشور  سرزمینی  فضای  سرمایه  از  ها 
شود و برای روستائیانی که امالک شان در همسایگی  می 

ها  آن  ها قرار دارد، باعث افزایش ارزش امالکاین فعالیت
شده است؛ ولی در ارتباط با حقوق عمومی روستایی شامل  

سیاست  در  که  روستائیان  درآمد  و  گذاری اشتغال 
 شود، نتایج مثبتی نداشته است. گردشگری به آن تأکید می 

 

 های باغی در روستاها رستوران : فضای اشغالی کافه ۵جدول  

سطح تغییر کاربری/  
 مترمربع 

متوسط مساحت بنا و محوطه/ 
 مترمربع 

تعداد 
 هارستوران

روستاهای دارای  
 رستورانکافه 

 زاده بند و امام  ٣٠ ٢١٧٣٫٣ ٦٥٢٠٠٫٥
 های تحقیق منبع: یافته 

 

در اراضی کشاورزی روستاها موجب تفکیک    ویالهاباغ 
اراضی شد و عمالً این اراضی را از نظر اقتصادی تضعیف  

ها را از تولید مواد غذایی به کاربری  کرده است و کاربری آن 
  ، این خصوص  در  است.  داده  تغییر  و سرگرمی  تفریحی 

ترین مسئله این است که کاربری تفریحی و سرگرمی  مهم
برای صاحبان امالک است و کارکرد عمومی ندا رد و صرفاً 

اند، عموم مردم که دارای حق تغذیه مواد غذایی آن را داشته 

 
هزار چاه غیرمجاز در   ۴۰) بیش از ۱۳۹۴( طبق گزارش وزارت نیرو ١

 حوضه ی آبریز دریاچه ی ارومیه حفر شده است.

-اند. همچنین در آن باغبا تغییر آن از این حق محروم شده
ها چاهی را برای باغ خود بدون  ویالها هر یک از صاحبان آن 

نموده حفر  حقوق  ١اندمجوز  از  دیگر  حقی  تضییع  که 
است مجموعه  عمومی  این  در  اتفاق  که  گردشگری  های 

افتاده است. این نتایج تکرار نتایج مطالعات روابط قدرت  
بهره مندان در تصرف ارزش زمین در ایاالت متحده و چین  

تأمل دیگر این  ). نکته ی قابل Wang & et al, 2020است (
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بهره که  اصلی است  مندان  بهره  ویالها،  باغ  برداران 
ها در حفاظت و آبادانی آن  ند که سال (روستائیان) نیست

کرده تانگ تالش  و  شی  اعتقاد   به  بلکه  )  2019(١اند؛ 
شهرنشینانی هستند که با ترفندها و سازوکارهای مختلف  
این اراضی را از دست صاحبان اصلی آن خارج کرده و سود 
منافع عمومی را به سود و منافع شخصی خودشان تبدیل  

 اند.روستائیان شدهکردند و موجب نقض منافع 

ویال و  سازوکارهای گفتمان گردشگری باغ ٣٫٢٫٣
ی  ها در باز توزیع سرمایهرستورانکافه

 شهری 
ویال و  ) سازوکارهای گفتمان گردشگری باغ۶مطابق جدول ( 

شهری،  رستورانکافه  ی  سرمایه  توزیع  باز  در  باغی  های 
مسئله   و  رانت  و  قانون  اراضی،  تفکیک  مالکیت،  سلب 

اینسازی سا  توسعه ی  در  که  از  زوکارهایی هستند  گونه 
اند. البته این مسئله در مصاحبه  گردشگری نقش داشته

 با مردمان محلی نیز اشاره شده است که در باال ذکر گردید. 

یک   داری  سرمایه  اقتصادی  نظام  در  مالکیت  سلب 
) است. در روستاهای مورد  Harvey, 2007ترفند عمومی ( 

مطالعه نیز بر اساس نظر کارشناسان با گسترش مشاور  
در   روستایی  اراضی  فروش  خرید  و  روستاها  در  امالک 
مشاور امالک شهر ارومیه در انتقال مالکیت اراضی باغی 

آبه حق  و  زراعی  و و  وتنگ  که  است  داشته  نقش  ها 
ا۲۰۲۰(٢دیگران قالب  در  خود  مطالعات  در  نیز  ضالع ) 

زمین  شامل؛  قدرت  و گفتمان  زمین  خریداران  فروشان، 

اند. نظام داللی  دولت در انتقال زمین زراعی اشاره داشته
و دروغ تبلیغ  با  اراضی روستایی  برای  شکل گرفته  پردازی 

روستائیان مانند «یک خریدار دست به نقد برای ملک شما  
و خیلی   «... است  استثنایی  این یک فرصت  دارد،    وجود 

های دیگر، اراضی را از دست روستائیان خارج کرده دروغ
بندی و  است. با انتقال مالکیت اراضی با ترفندهای قطعه 

پوشی با قانون خانه کارگری  تفکیک، رانت سیاسی و پرده 
باغ ساخت  آب  مجوز  برق،  خدمات  امتیازات  و  ویال 

بهداشتی، گاز و... دریافت گردیده است و یا در بسیاری از  
مجوز موا بدون  بناها  این  دولتی  مأموران  تطمیع  با  قع 

امتیازهای خدمات برق، گاز و آب   نیز  ساخته شده است 
بهداشتی گرفته اند. ازاین رو، این ترفندها در انتقال حقوق 
و مشخصاً   به بخش خصوصی  روستایی  عمومی  منافع  و 

 شهرنشینان نقش داشته است.

دیگر سرمایه  در روس ترفندهای  برای  داری شهری  تاها 
سازی برای  باز توزیع سرمایه با گفتمان گردشگری مسئله

که  است  شهر  دالالن  توسط  کشاورزی  باغات  و  اراضی 
عنوان ترفند نئولیبرالیسم برای باز  ) از آن به 2007هاروی ( 

می  نام  سرمایه  اراضی  توزیع  مالکیت  انتقال  از  بعد  برد. 
هری با ایجاد  داران شباغی و زراعی به شهرنشینان و سرمایه 

مسئله برای اراضی از طریق رهاسازی و خشکاندن، ریختن 
های اتفاقی  سازیزباله و نخاله، سوزاندن درختان و صحنه 

آن را به خرابه تبدیل کرده است و مجوز تغییر کاربری برای  
 ساخت رستوران و ویال را دریافت کردند.

 

 توزیع سرمایه از طریق گفتمان گردشگری : سازوکارهای باز  ۶جدول  

تعداد کل تکرار/ کلمه و 
 گزاره 

متوسط تکرار در هر  
 مصاحبه 

 تمها یا سازوکارها

 انتقال و خرید اراضی زراعی و باغی از طریق شبکه داللی  ٥ ٤٠
تفکیک اراضی زراعی و باغی توسط روستائیان و دالالن   ٤ ٢٧

 شهری 
 رانت سیاسی قانون خانه کارگری و  ٦ ٤٨
 سازی مسئله  ٥ ٤٠

 ۱۳۹۸های تحقیق  منبع: یافته 

 

 
1 Shi & Tang 2 Wang & et al 
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روابط   گردشگری  گفتمان  سازوکارهای  و  ترفندها  این 
بی  اجرایی،  روستا ضمانت  و  شهر  قوانین    اثرسازی قدرت 

حقوق  از  حفاظت  در  دولت  مقاومت  و  کاربری  تغییر 
کاری و داران شهری، پنهان عمومی در برابر دالالن و سرمایه

باغمشروعیت به ساخت  کافه بخشی  و  ها  رستوران ویالها 
تپه، برهانلو و بند را تسهیل  زاده، گوگدر روستاهای امام 

 نموده است.

 گیرینتیجه ۴
نوشتار گردشگری این  و  به   در  روابط شهر  عنوان گفتمان 

روستا، به روابط استثماری شهری و روستایی منجر شده  
یافته و  نتایج  مطالعه  است.  پیمایشی  و  تئوریکی  های 

ی  نشان توسعه  از  نوع  این  منفی  پیامدهای  که  دهد 
های پیرامونی روستاهای مورد مطالعه،  گردشگری در عرصه

بوده   آن  مثبت  نتایج  از  بیشتر  چه بسیار  اگر  است. 
های غیرکشاورزی از جمله گردشگری برای  گسترش فعالیت

مورد  تنوع روستایی  ی  جامعه  اقتصاد  ساختار  به  بخشی 
مطالعه برای کاهش وابستگی به کشاورزی و کاهش فشار  

ریزان و  بر منابع پایه آب و خاک، نسخه ی تجویزی برنامه
بنا اما  است؛  بوده  ارومیه  ی  دریاچه  احیای  به    مجریان 

دالیلی چون ریسک باالی تولید در بخش کشاورزی (هزینه  
نهاده  باالی  فعالیت،  ی  این  سختی  علیرغم  بازار)  و  ها 

-کشاورزان به واسطه ی فقدان قدرت مالی برای سرمایه
گذاری در فعالیت های مرتبط با گردشگری و ضعف توان 

ساالری جهت اخذ مجوزهای توسعه ی  بوروکراتیک و دیوان
یعنی  فعالیت سهل  مسیر  انتخاب  به  گردشگری،  های 

مبادرت می به جامعه ی شهری  زمین  و فروش  -تفکیک 
نمایند. از سوی دیگر، طبقه ی اجتماعی خاصی از جامعه  

هایی چون توان ی شهری به واسطه ی برخورداری از ویژگی 
سرمایه و  قدرت،  مالی  رانت  و  سیاسی  نفوذ  باال،  گذاری 

های خارج از شهر  اغت در محیطتمایل به گذران اوقات فر 
به واسطه ی مهیا نبودن این شرایط در داخل شهر، نسبت 

-به خرید زمین، تغییر کاربری و مهیا نمودن شرایط ساخت
آن هم نه با انگیزه ی توسعه    -وساز و توسعه ی زیرساختها  

منتفع ساختن   و  ارائه ی خدمات عمومی  و  گردشگری  ی 
ف انتفاع شخصی مبادرت  بلکه با هد  -جامعه ی روستایی

از می این شکل  مطالعه،  میدانی  نتایج  با  مطابق  نمایند. 
برداری جامعه ی شهری از مشکالت جامعه ی  ورود و بهره

) محرومیت و  ۱روستایی دارای دو پیامد منفی بوده است:  
مندی بسیار پایین روستائیان از منافع حاصل از این  بهره

به کشاورزی  اراضی  کاربری  کافهباغ  تغییر  و  ویالها،  ها 
ها چون اشتغال و درآمدزایی در ازای از دست رفتن رستوران

) مصادره  ۲انداز، آب و خاک، و  منابع پایه خود چون چشم
اندازهای های طبیعی و چشمی کاالهای عمومی چون عرصه

ها سوبسیددار و ...  محیط های روستایی، خاک، آب، انرژی
-عه ی شهری به جای بهرهبه نفع طبقه ی خاصی از جام

مندی عمومی چون تامین غذا و گذران اوقات فراغت عموم 
 مردم.  

روستاهای   به  گردشگری  از  شکل  این  ورود  بنابراین، 
های توسعه مورد مطالعه، نه تنها کمکی به بهبود شاخص

اجتماعی جامعه ی روستایی نکره است، بلکه  -ی اقتصادی
سرم ابزارهای  با  را  آن  عمومی  رانت  حقوق  و  قدرت  ایه، 

جامعه ی شهری تضییع نموده است. توجه و اجرای دقیق  
و کامل قوانین باالدستی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی  

ها و قوانین مکمل با آن، از ظرفیت کافی برای  و اصالحیه
مندی بیشتر از  تسهیل شرایط برای روستائیان جهت بهره

و سخت اختیار  در  هدایت  اراضی  و  جامعه شهری  گیری 
برداری  های بهرهمندی از اراضی کشاورزی با انگیزهبرای بهره

 عمومی و خصوصی را مهیا نموده است.
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