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 چگیده

نیم قرن گذشته تاکنون   ازهاي توسعه روستایی  در پس سیاست  مطلب پیش روي در پی توضیح آن است که
روستا    درچه فجایعی را  را براي وقوع  راه    ارانو سیاستگذ  اريذخبري سیاستگچه کژکارکردهایی نهفته است و بی

 گشوده است.   توسعه روستایی هاي برنامهو 
 

 محمل تئوریک توسعه روستایی در ایران

یک سنت،    :هاي تئوریک دو سنت نظري مرتبط با جوامع روستایی وجود داردنگاه کلی در دیدگاه  یک   در 
اول    یر. تفسدنگیریدر نظر م  نامتجانس  ياآن را جامعه   يدیگر ر  همگن و د  ياعنوان جامعه ه جامعه روستایی را ب

خویش ساخته است. دیدگاه استاتیک باور دارد    مفتونشناسان کالسیک را  به نحوي که اکثر جامعه  ،است  تریسنت
که جوامع روستایی باید پذیرندگان عناصر تغییر باشند. این دیدگاه خاستگاه گسترش رویکرد نوسازي و طراح  

برو  ي هابرنامه و  پائین  به  باال  از  زا استتوسعه  تئور   هايي تئور   .ن  از  الهام    هايي نوسازي  تکاملی  کارکردي و 
بو محقق  گیرندیم را  این مکتب مدرنیزاسیون  مه  ان  اروپایی فرض  منشأ  با  فرآیند  از آن    کنندی عنوان یک  که 

جغرافیایی برآورده    -خاستگاه  سر  خاص  ماهیتی   ؛تاریخی  و  شده  منتشر  سرزمین  آن  مختلف  جوامع  بین  در 
جدید همان راهی را خواهند  هاي ). بسیاري از محققان باور دارند که ملت2001سو،آلوین  ناپذیر دارد. (برگشت

ملت پ  يهاپیمود که  تاکنون  توسعه تالش  اندیمودهاروپاي غربی  از کشورهاي در حال  بسیاري  اساس  این  بر   .
مدل کرده چارچوب  در  زا  یرون  توسعه  استراتژي  از  تا  رفرمیستی  اند  تجربی،  تکنوکراتیک  مدرنیزاسیون،  هاي 

ده کنند و بر افزایش تولید محصوالت کشاورزي از طریق کاربرد  اصالحگر در جهت تحقق توسعه روستایی استفا
نهاده  به سمت تولیدات تجاري و    يهاتکنولوژي و  از طریق جهت دادن آن  بازرگانی کشاورزي  کشاورزي و 

زنج  شکست  تئور  هايیره صادراتی،  ترویج  تمرکز    ياتوسعه   هاييسنتی،  سبز،  انقالب  تحقق  و  مناسب  غربی 
نتهاي دیگر این طیف استراتژي دیگري جاي دارد که به خلق تغییرات بنیادي در جوامع روستایی  نمایند. بر روي ا

کنی فقر و  باور دارد. در چارچوب این رویکرد بدون تغییرات بنیادي در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی ریشه
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)  کنندی عیار در جامعه عمل م  دستیابی به توسعه واقعی (آن نوع از تغییرات ساختاري که مشابه یک انقالب تمام
 امکان پذیر نخواهد بود.

اند. هدف اصلی  کار بستهه اکثر کشورهاي در حال توسعه استراتژي تکنوکراتیک را براي توسعه روستایی ب
پیشرفته و یا از    هايي آن افزایش محصوالت کشاورزي است که از طریق تشویق دهقانان براي پذیرش تکنولوژ

اراضی بدست مطریق یکپارچه ساز لیبرال  آیدی ي  ایدئولوژي سرمایه داري  بر اساس  اقتصادي  نظام  این  . منطق 
  ي ها دستیابی به اهداف برنامه   ي آزاد و مالکیت خصوصی متنوع شرط ضرور  ياست. تمرکز بر رقابت، بازارها

 توسعه روستایی است.  
خصوص دهقانان متوسط را  ه  معه ب جا  يهارفرمیستی توسعه روستایی توزیع درآمد در میان بخش  ياستراتژ

. در این سیستم  دهدیوري تولیدات کشاورزي مافزایش بهره  براي  يکم ترو بنابر این اهمیت    گیردی در نظر م
عرضه    هايیوهبراي خلق تعادل بین برابري بیشتر در جامعه و رشد تولیدات کشاورزي از طریق تغییر ش  ییهاتالش 
م  يهانهاده  همراهی  را  روستایی  توسعه  نوع  این  که  ایدئولوژي  بود.  آمده  بعمل  مکاتب    کندی کشاورزي  به 

هاي درآمدي باال  وزیع درآمد از گروهدر مواقعی پوپولیستی تکیه می زند. در این نوع استراتژي ت و ناسیونالیستی 
شغلی ایجاد شده ممکن    يهابا درآمد کم با توجه به فرصت   يهاهاي متوسط در جریان است. گروه گروه  به سمت

ها از تغییر در شرایط کلی زندگی  است از درآمدهاي بیشتري برخوردار شوند. اما سخت امکان ناپذیر است که آن
بهره نخود  یا  و  شوند  سمند  قدرت  و  دهه    شانیاسی فوذ  از  ایران  در  توسعه  یابد.  و    1320افزایش  شد  آغاز 

همزمان مدل مزبور براي توسعه در ایران نیز مورد استفاده قرار    .مدل مسلط کشورهاي جهان سوم بودمدرنیزاسیون  
برنامه  تئوري    يهاگرفت. در  از  ملهم  اقتصادي  اساس رشد  بر  برنامه ریزي  انقالب دیدگاه غالب  از  قبل  توسعه 

نوسازي بود و ما شاهد پیروزي مدل رشد و تأکید بر صنعتی شدن سریع کشور بودیم. در همان دوره برنامه توسعه،  
، به مثابه حاشیه  دندشیاین واقعیت که نیمی از جمعیت کشور محسوب م   یرغم با بخش کشاورزي و روستایی، عل

 . کردی رفتار م
توسعه اقتصادي    يهاتوسعه روستایی از مدل   يهابر خالف دوره پیش از انقالب، بعد از انقالب اسالمی برنامه 

  .تدف اصلی بازتوزیع منابع بوده اسپیروي کردند که بر اساس مدل تأمین نیازهاي اساسی با ه
(Azkia and Hooglund,۲۰۱۱) . 

 

 جاي اصالت تولید ه اول: اصالت مصرف ب کژکارکرد 

یکی از پیامدهاي توسعه اقتصادي پیش از انقالب افزایش فاصله اقتصادي اجتماعی بین مناطق شهري و مناطق  
اساسی    یازهايتوسعه اقتصادي بعد ازانقالب قصد داشت تا برابري را افزایش دهد و ن  هايیاست روستایی بود. س

نماید. برآورده  را  بود.   روستایی  به شهر  متوقف کردن مهاجرت روستا  هدف دولت دراجراي توسعه روستایی 
انقالب اولویت را به توسعه روستایی و به تدارك خدمات اجتماعی گوناگون داد. این تغییري قابل   دولت پسا 



بعد از  گذاري عمومی در اولین دهه  درصد کل سرمایه  26  یباًمالحظه در تعادل اختصاص منابع، با دریافت تقر
سازمان دولت  بود.  روستایی  مناطق  به  کردانقالب  ایجاد  مختلفی  را    ،هاي  روستایی  مناطق  به  توجه  اولویت  تا 

ها جهادسازندگی وقت بود که عهده دار هماهنگی توسعه روستاها شد (بانک جهانی،  آن  ینترمدیریت کند، مهم 
1994 .( 

دهه   اواخر  اجراي    1370تا  سازندگی  جاده  يهاپروژه جهاد  شامل  روستایی  ساختی  تأمزیر  آب    ینها، 
روستایی، محیط زیست روستایی، برق رسانی روستایی را در    هاي یرساخت آشامیدنی، آب و فاضالب روستایی، ز 

توسعه یافته کشور    کم تر  يهامناطقی داده شد که با جمعیت بیشتر و در بخشه  چندین مرحله پیش برد و اولویت ب
بکه این ش  1388و    1357کیلومتر جاده روستایی در ایران ساخته شده بود. بین    8000. قبل از انقالب تنها  بودندواقع  

برابر گسترش یافت،. همچنین تعداد روستاهاي با دسترسی به آب بهداشتی لوله کشی نزدیک به سه    13تا بیش از  
آب    يهااند (شرکتدرصد جمعیت روستایی به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی داشته  76،  1390برابر شد. در  

  12ستایی از برق بهره مند شد و به بیش از  جامعه رو  %7/99سال بعد از انقالب    30).  1391و فاضالب روستایی،
فیزیکی جهاد سازندگی به دالیل    هايیت). گرچه موفق1392وزارت نیرو،    برابر گسترش پیدا کرد (مرکز آمار

ز و  از خدمات  قبولی  قابل  ب   هایرساخت سیاسی سطح  اما  بود.  ایجاد کرده  مناطق روستایی  براي  عدم  ه  را  دلیل 
اقدام شده کامالً در برآوردن نیازهاي اساسی جمعیت روستایی موفق    يهاوسعه، برنامهریزي شفاف براي تبرنامه
ها یک استراتژي جامع و منسجم براي توسعه  حال در هیچ کدام از این دوره   ). با این1988اند (شکوري،  نبوده

اقتصادي مناطق روستایی    زیرساختی و اجتماعی با هیچ افزایشی در پتانسیل  يهاروستایی وجود نداشت. این برنامه
ها بین مناطق روستایی و مناطق  هاي پس از انقالب در حذف نابرابريهمراه نبود. بهتر است بگوئیم همه فعالیت

مدیریت    کهآنتر  شهري به شکست انجامید. و نتوانستند فرآیند محرومیت و فقر روستایی را کاهش دهند. مهم 
برداري ونگهداري امکانات ساخته شده به یک معضل تبدیل شد و بین این تحوالت فیزیکی مهم و دیگر  بهره

ادلی وجود نداشت. روستا یک کلیت فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی،  تحوالت روستایی هماهنگی و تع  يهاحوزه 
و    سازدی الذکر را با هم هماهنگ متمامی ابعاد فوق  آن هویت زیستی تولیدي است که با  با    یده م تنه   به  محیطی

م پایداري محیطی خودش را حفظ  و  تاریخی  فیزیکی و رفاهی گرچه جز کندی پویایی  امکانات  ضروریات  ء  . 
گران در روستا تکیه بر گوهر پیشبرنده روستا یعنی هویت و کارکرد  اما مأموریت اساسی توسعه  ؛است رحیاتی بش

تولیدي آن است. اگر نتوانند به درآمد و تولید اقتصادي و کارکردهاي تولیدي روستا بپردازند توسعه امکانات  
گیري و نظارت خود روستائیان، دولتی و بدون مشارکت واقعی و تصمیم  يرفاهی و فیزیکی و آن هم توسط نهادها 

، همان چیزي که  نمایدیمصرف و مصرف زدگی و توسعه و تقویت انتظارات مصرف را تشدید نم   هايینه جز زم
  است. در فرآیند توسعه امکانات زیرساختی و رفاهی   تاکنون بوده   مهاجرت و شهرگرایی از نتایج مسلم آن  یتاًنها

تعطیلی منابع آب و خاك و مهاجرت    تاکنون  روستاها در ایران به کارکرد تولیدي روستا توجهی نشده و نتیجه آن
 روستا به شهر، توسعه فقر روستایی و نابرابري است.

 



 (طرح یک منازعه فنی)  یشهتوسعه بی ر ناکارآمد و  یزاسیونوم: مدرند کژکارکرد 

  ، شکل نگرفته است و به معناي نهادي و تاریخی در ایرانچندان    در ایران معاصر  "نهاد قانون"  رسدی به نظر م 
برساخت نشده است چرا که قوانین از محیط بیرونی جامعه و باکمک نخبگان در یک سیر زمانی محدود و به 

برساخته نکرده      ا اجتماعی و تاریخی، قوانین ر   ي هااند و ضرورت شکل ناقص بر ساحت اجتماعی تحمیل شده 
 اما قانونمندي نه.  ،گونه است که به وفور قانون داریم این.است 

در یک تجربه تاریخی و اجتماعی و فرهنگی از دل تعامالت و نیازهاي    ،قوانین زیرساخت اجتماعی نداشته
از علل   یکیاجتماعی بیرون نیامده اند و در نتیجه نهاد قانون به لحاظ تاریخی در ایران معاصر شکل نگرفته است. 

وژه ایرانی سر بر  و از دل س اند یرونی ب يهاعمده قانون گریزي در جامعه همین نهادمند نبودن آن است. قوانین ابژه 
 . اندیاورده ن

اند. دیوانساالري دولت  به همین سیاق دیگر نهادهاي بوروکراتیک دولت مدرن بر سر جامعه ایرانی آوار شده 
مقراض خود پیراهن توسعه را برید و برتن ساخت پیچیده   با  عنوان یک بسته از جیب نخبگان بیرون آمد وه  مدرن ب

ای  ،اجتماعی فرهنگی  و  قواره تاریخی  همه  نهادیش  ساختارهاي  کرد.  فعال  يهاران  با  و    هايیتناساز  اقتصادي 
ها و ساختار اداري و ماشین بوروکراسی از پیش طراحی شده و تنها واقعیت  اجتماعی و فرهنگی کشور. وزارتخانه 

براي    هایییت أمور و بعد وظائف و م  شدندی ها ابتدا تشکیل مبا آن همساز شود. وزارتخانه   بایستی جامعه ایران م
ها و مناصب اشخاص همچنان  . این معضل هم اکنون نیز در دستگاه عظیم دولت براي پست شدی بقایشان خلق م

بخش خصوصی و    کشدیتر قد مادامه دارد و غول بی شاخ و دمی که روز به روز عظیم الجثه تر شده و ناموزون 
چون نیرو و کشاورزي    ییهاز این رو بود که وزارتخانه . ا بلعدی بدنه کسب و کار اجتماعی را در خویش فرو م

تشکیل شد، حال باید حیات اجتماعی روستایی و تولید ایران براي آن دوپاره شود وهویت اقتصادي و اجتماعی و  
تاریخی دهقانان براي بقاي دیوانساالري مدرن چند پاره. زان پس دوگانه آب و کشاورزي در ادبیات سیاسی و  

توسع و  نهادي  ریزي  برنامه  بر  تأثیرش  و  استاتیک  دوآلیستی  این  و حاصل  و کشاورزي شکل گرفت  روستا  ه 
وري و تولید پایدار در ایران انجامیده است. معضله اي بنیادي  گذاري تاکنون به بحران خاك و آب و بهرهسیاست

ها و تفکیک وظایف آنان در نسبت با  وزارتخانه ریزان گرفته ودر تشکیل  ران و برنامه ذاکه عنان از کف سیاستگ
این دو مقوله، تاکنون مبناي مجادله بوده است. وزارت نیرو با نگاه تکنوکراتیک هم اکنون متولی آب است و  

ریزي و مدیریت.  وزارت جهاد کشاورزي با همان نگاه متولی کشاورزي و کشاورزان حیران این تشتت در برنامه
تعارض، به معضل نامتجانس بودن مدیریت روستایی   ین واقع در ذات با هم تفکیک ناپذیرند. ا ه که ب ايیفهدو وظ

پاره پاره بین متولیان متعدد در حوزه روستا تبدیل کرده    يانام توسعه را به مسئله ه  ب   ايیکپارچه در ایران، که امر  
مورد    توانی شاورزي را از دو منظر ماست، نیز اضافه شد. در هم تنیدگی و یا ازهم گسیختگی نظام آبیاري و ک

 بحث و بررسی قرار داد:



از منظر تجربه تاریخی ایران در خصوص بهره برداري از منابع آب (الگوي آموخته تاریخی مثبت در این    -1
 .اقلیم کم آب) 

تغییرات و تحوالت شرایط مدرن (که م  -2 با شناخت منطق تحول و سرشت تدریجی    توانستی از منظر 
از منابع متالشی است). اولی    ايیرانه اما حاصل بی تدبیري آن و  ؛ر، تکنولوژي را نیز به خدمت جامعه درآوردتغیی

با مقتضیات محیطی و طبیعی و    هايیت به ظرف ایران در شرایط زیست بوم خود و در تطابق  تاریخی که جامعه 
برداري  سنتی بهره  يهاست و حاصل آن نظامظرفیت هاي اجتماعی در یک پروسه تاریخی به آن رسیده ا  استفاده از

از منابع آب در کشور است و تحلیل عنصري این نظام، یکپارچگی و بهم پیوستگی آب و کشاورزي را تأیید  
  ، نیمه خشک  و افتخار تاریخی ملتی کهن با تجربه مدیریت اجتماعی آب در زیست بومی آشفته و خشک و  کندیم

و دومی ارجاع به شرایط گذار به دوران مدرن ایران دارد که در آن به اقتضاي تحوالت تکنولوژیک وضرورت  
اما    ؛نوین آبیاري شکل گرفته است  يهاو بهره برداري مدرن از آب، نظام شبکه  ياسازه   هايي استفاده از تکنولوژ 

 حاصلش تاکنون فالکت آب و خاك و منابع محیطی کشور است.
خاصی برخوردار بوده است. از نظر    هايیژگی سنتی بهره برداري از آب در ایران از نظر ساختاري از و نظام  

آبی مانند قنات، بند، سد، آب بندان و نگهداري و بهره برداري از آنها قدمت    ي هاتأمین آب، ایجاد و احداث سازه 
مزارع و واحدها  انتقال آب هر روستا،  و  توزیع  است.  از    يتاریخی داشته  بوده و در هر مورد  قانونمند  زراعی 

هاي گروهی متداول  است و باالخره در مصرف آب روش  شدهی با نظم خاص استفاده م  ايیژه مقررات و ضوابط و
هاي بهره برداري کشاورزي سنتی چون بند، حراسه، کته، صحرا و غیره از  بوده و در مواردي در چارچوب نظام

گونه اي با نظام  ه  سنتی بهره برداري از آب ب  يهارحال نظامه  به  کردندی برداري ممنابع آب با روش گروهی بهره  
  ي ازمین داران خرده پا انطباق و به گونه   یاناًار و احکخود  هايي بردار زمین داري بزرگ مالکی، خرده مالکی و بهره

دهه   ارضی  اجراي اصالحات  با  داشت.  به    1340هماهنگی  زراعی  نسق  و واگذاري  ارباب رعیتی  نظام  الغاء  و 
وجود آمد نظام سنتی  ه  تغییراتی که در نظام زمین داري ب   ن صاحب نسق هر روستا و تحوالت واکشاورزان و زارع

عبارت  ه  به شیوه انفرادي تبدیل شد. ببهره برداري از آب تغییر شکل یافت و عموماً از حالت گروهی و جمعی  
دیگر نوبت آبیاري که از تقدم اراضی و نوبت قطعات مزروعی همجوار تبعیت داشت به نوبت افراد صاحب نسق  

ن در قطعات مجزا و پراکنده  ااعتبار صحرابندي و آیش و بعضاً تعدد مالکه  تبدیل شد و چون اراضی صاحبان نسق ب
ري به تبع این شرایط تغییر کرد و نوبت آبیاري از زمین به فرد تغییر یافت و نظام سنتی  نظام سنتی آبیا ،قرار داشت

کار جمعی چون حراسه، صحرا، بنکو، بنه و همپا در بسیاري    ي و قانونمندي سنتنی آب گسیخته شد. اما واحدها
رکزي تشکیل شد و در از مناطق کشور مانند خراسان، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و نواحی م

. اساساً در این  گرفتیزراعی و باالخص آبیاري به صورت جمعی فعالیت و تشریک مساعی انجام م   هايیتفعال
  هایشان یتو در برنامه ریزي فعال  شدی هم دیده م   مشارکت جمعی تمامی امور مربوط به کشاورزي با  يواحدها 

 ل نبودند.کشت و کار قائ هايیتتفکیکی بین آب و سایر فعال



ب  اخیر که کشور  نیم قرن  تأثیرات مدرن جهانی قرار گرفت در بخش  ه  طی  تأثیر تحوالت و  شدت تحت 
برداري مناسب   ياسازه   يهاي مدیریت منابع آب کشور توسعه تکنولوژ بهره  پیدا  براي  اولویت  از منابع آب  تر 

نوین آبیاري    يهاهاي سطحی کشور تحت پوشش شبکه زیادي از منابع آب   ي هاکه هم اکنون بخش  طوري ه  ب؛کرد
نوین مربوط در شکل کامل خود شامل سدهاي مخزنی،    يهاجدید آبیاري و شبکه  يهاسامانه  و زهکشی است.

برداري  . بهرهباشدی فنی م  یه اصلی و فرعی انتقال و توزیع آب و ابن  يهاپمپاژ، کانال  هايیستگاه سدهاي انحرافی، ا 
  يهاهاي کشاورزي در شبکه عبارت دیگر نظام بهره برداري از آب براي فعالیته  جدید آبیاري و ب   يهااز سامانه 

تقسیم و تفکیک ،و مصرف و استفاده از آب    "انتقال و توزیع آب  " ،  "تأمین آب  "جدید آبیاري در سه سطح  
 شده است.  

هده  ه عهاي عمیق بجدید آبیاري اراضی آبخور سدها و گروه چاه  يهانظام بهره برداري از آب در شبکه
                ، جدید  ي هام بهره برداري از آب در سامانه وزارت نیرو است. در مدیریت نظا  ي اهاي آب منطقهدولت و سازمان

بهره برداران کشاورزي و کشاورزان نقشی ندارند. تنها مدیریت مصرف و بهره برداري آب در مزارع و باغات بر  
شبکه محدوده  در  و  شرایط  این  در  است.  کشاورزان  و  برداران  بهره  نظام  يهاعهده  آبیاري  سنتی مدرن          هاي 

شاید بتوان گفت نظام بهره برداري جدیدي  .رنگ شده و عمالً کنار گذارده شده است    برداري از آب کمرهبه
جدید آبیاري در آن مشارکت داشته باشد جایگزین    يهاکه کشاورزان و بهره برداران کشاورزي آبخور سامانه 

، گتوند، کارون، درود زن، دشت  لییآبیاري دز، عق يهاعمل آمده در شبکه ه ب  هايی نشده است. بر اساس بررس
شبکه این  موفقیت  عدم  و.....  مهاباد  باهوکالت،  قزوین، سد کرخه،  فومنات، دشت  تعامل مغان،  و وضعیت  ها 

  به بهره برداري آب با کشاورزان و بهره برداران، عدم همکاري بهره برداران کشاورزي و آب بران    يهاشرکت
، موقعیت اراضی و  هایت. مالکباشدی ترین مشکالت پیش روي م  پراکنده از مهمن اراضی خرد و  اصوص مالکخ

تفرق غیر هندسی واحدهاي بهره برداري کوچک و خرد در عمل تفرق و پراکندگی کشت مشخص را در الگوي  
و طیبعی است که تأمین نیاز آبی این محصوالت و آبیاري این قطعات پراکنده در نظام    شودی زراعی موجب م

. معضل در این جا تکنولوژي  استبرداري از آب اثر بازدارنده و منفی دارد و از تعارضات عمده سیستم موجود  هرهب
 بلکه مدیریت انتقال تکنولوژي در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه دهقانی و روستایی ایران است. ؛نیست 

ه  جذب تکنولوژي و فرآیندهاي نوین ب   پیشنهاد نگارنده در این زمینه نهاد سازي اجتماعی و فرهنگی براي
مشارکتی، مسئله محور   بایستی تشکل سازي و نهاد سازي در بستر جامعه روستایی م. باشدیعنوان عناصر تغییر م

صرفا فنی و اقتصادي. شکل حقوقی   نه دولت ساخت و پروژه محور و  ؛و درونزا و مردم ساخت و اجتماعی باشد
فرآیندي و تدریجی و حاصل تعامل و خالقیت خود    بایدی ازمان کار گروهی م و مبناي مناسبات اجتماعی و س

سازي شده  هاي بهره برداري مدلها و نظام و تشکل  های جامعه هدف باشد نه الگوهاي از پیش طراحی شده تعاون 
 درد این منازعه فنی چیزي جز نظام توأمان آب و کشاورزي نخواهد بود. یردر کشور. اکس

 



 باز تولید ضد مشارکت م: توسعه وابسته وسوکژکارکرد 

رویکرد ساختاري    بر  تئوري    اشیده عق  و  کاردوزو  تاریخی  -اساس  در چارچوب  وابسته  توسعه  باره  در 
وابستگی نو که به ساختارهاي داخلی وابستگی و ابعاد اجتماعی و سیاسی همراه با شرایط خارجی وابستگی و ابعاد  

ایران منمایدی اقتصادي توجه م از این  ه  ب   تواندی ، شرایط توسعه در  نامگذاري شود. فوران  عنوان توسعه وابسته 
 .کندی هاي بعد از انقالب اسالمی استفاده ملیل توسعه اجتماعی ایران، از دوره صفویه تا سالرویکرد براي تح 

بوروکراتیک، شرکت اقتدارگرا و  وابسته، دولت  فرایند توسعه  بورژوازي محلی سه    يهادر  چندملیتی، و 
م  محسوب  اصلی  اقتدارگرا    شوندی بازیگر  بوروکراتیک  دولت  بازیگر  سه  این  میان  از  عنوانبکه  با   ه    وابسته 

 ). 1999هاي مانند سلطه بوروکراسی، مونوپولی سیاسی، مونوپولی اقتصادي شناخته شده است (سو، ویژگی
توسعه ملی    هايي که اصوالً براساس دولت توسعه گراي واقعی نیست، استراتژ   يادر چارچوب چنین توسعه 

و مشارکت درسطح    دهندی که به مشارکت محدود در سطوح خرد اجازه بروز م  شوندی طراحی م  ايیوهغالباً به ش
کالن تا آنجا که هیچ تهدیدي براي دولت و نظام سیاسی حاکم نداشته باشد اجازه ظهور دارد. جامعه روستایی  

ارضی   اصالحات  از  قبل  تر  1342ایران  و  کم  بود  وابسته  توسعه  هاي  آیند  معرض پس  نظام    در  در چارچوب 
سنتی تولید بود. در  هايیوه . ساختار سنتی، اجتماعی این جامعه براساس ششدیمدیریت م خاص خود ئودالیستیف

انگیخته ب  در سطح واحدهاي تولیدي خانوادگی و واحدهاي    ي اطور گسترده ه  این جامعه، مدل مشارکت خود 
ومی و محلی جاري بود. در دوره بعد  هاي سنتی در سطوح قسنتی جمعی مانند بنه و تعاونی  تولیدي و نیروي کار
وقتی ساختار اجتماعی دولت دستخوش تغییر شد اندازه و گستره مدل مشارکت کاهش    1342از اصالحات ارضی  

هاي سنتی غالب  که تمایالت و ویژگی  شودیحفظ م  ياکه پایداري این مدل تا اندازه   رسدی نظر مه  پیداکرد. ب
ها حضور دولت آن  ینترمهم   .شوندی ناصر جدیدي وارد زندگی روستایی مجامعه حفظ گردند. در این دوران ع

با ش ارتباط  در  روستاست.  از  زمین  مالکان  غیبت  و  روستا  توسعه، کنترل کردن  براي خلق  عامالنش    هاي یوهو 
زیرا در    ؛هاي بالفاصله بعد از اصالحات ارضی، روستاییان با مدل ضد مشارکتی مواجه شدندمشارکتی در سال

واقع شد   غفلت  مورد  مشارکت  سنتی  مدل  دوران  مدل  يهابرنامه  ؛این  با  تضاد  در  نوعی  به  سنتی    يهاتوسعه 
  به عنوانها  و باعث کاهش قابل توجه مدل انگیزشی سنتی مشارکت شد. تجزیه و واپاشی بنه   مشارکت قرار گرفتند

شود. تحول می    ودي واحدهاي سنتی جمعی در نظر گرفته  از ناب  يانمونه   به عنوان  تواندی واحدهاي تولید جمعی م
 اند.  در نظام فئودالی و ورود ماشین آالت و تکنولوژي مدرن موثرترین عوامل این فروپاشی بوده

فعالیت و  سنتی  مشارکت  کاهش  با  و  همزمان  روستایی  جوامع  در  دولت  حضور  و  انگیخته  خود  هاي 
عبارت دیگر  ه  بت مالکان حاصل شد مدل مشارکت از باال به پایین یا ببراي پرکردن خالیی که از غی یشهاتالش 

هاي روستایی،  تحت سلطه دولت مانند تعاونی  ياتوسعه   يهامشارکت کنترل شده نضج گرفت. تشکیل سازمان
خانه انصاف، خانه فرهنگ، و همچنین ورود سپاه دانش، سپاه ترویج و بهداشت و غیره در واقع ترویج و توسعه  

 ارکت هدایت شده بیرونی، از باال به پایین بود. مش



جاي تقویت سازمان همکاري و تعاون سنتی روستایی،  ه  که بعد از اصالحات ارضی ب   گویدی مگریسی گودل  
اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی به    هايینه هاي بیرونی بدون داشتن آگاهی الزم از پس زمبعضی از سازمان

ها باید  آن  ، عقیده ويه  . پیامد این شرایط تنهابی سازمانی جامعه روستایی بوده است. بشوندی روستاییان تحمیل م
اصول فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادي روستایی را با اصول سازمانی غیر شخصی براساس خویشاوندي  

 ).  1986مرتبط کنند (گودل، 
مشارکت در سطوح کالن    یر شرایط مشارکت در جامعه روستایی بعد از انقالب اسالمی در ابتدا تحت تأث

توده بسیج  به شکل  مشارکت  افزایش  بود.  ب  ياکشور  عمدتاً  در صحنه،  و حضورشان  و  ه  مردم  سیاسی  دالیل 
از پی بعد  اوایل روزهاي  از  ایرانی وجود داشت.  انقالب اسالمی این  اجتماعی، در بخش روستایی جامعه  روزي 

مشارکت طی جنگ تحمیلی آشکارتر گردید. در نتیجه انقالب، همه نهادهایی که به نحوي در امور اجتماعی،  
هاي روستایی که با توجه به ماهیت و  سیاسی، فرهنگی و اقتصادي جامعه ایرانی درگیر بودند (به استثناي تعاونی

جهاد سازندگی   1358باره از زندگی اجتماعی روستاها ناپدید شدند. در  وظیفه اقتصادي یک استثناء بودند) به یک
دیگري    ورود جهاد سازندگی به روستاها، نهاد  یک نهاد انقالبی با دستور رهبر انقالب تشکیل شد. با  به عنوان

اراضی پا به  تحت نام هیئت هفت نفره زمین براي حل مسائل مربوط به مالکیت زمین و مسائل بهره برداري از  
هفت    هاي یئتحوزه روستا گذاشت. با کمک نهادهاي انقالبی که با روستاها مرتبط بودند مانند جهاد سازندگی، ه

انقالب اسالمی،   انقالب اسالمی و کمیته  با کمک سپاه پاسداران  اراضی و در مواردي  احیاء  نفره واگذاري و 
را نیز در بعضی    هایی یتوطه تشکیل گردید. بنیادمسکن فعالشوراي اسالمی روستاها حتی قبل از تصویب قانون مرب

مراکز خدمات    یسروستاها آغاز کرد. وزیر کشاورزي و توسعه روستایی نیز تالش کرد تا مشارکت را از طریق تأس
اسالمی روستایی    يهاکشاورزي تقویت کند. البته عالوه بر شوراهاي اسالمی دیگر نهادهاي جمعی مانند انجمن 

هاي مشارکتی هموار کردند. در نتیجه  هاي بسیج در روستاها ایجاد شدند و راه را براي ترویج فعالیترگاهو قرا
مشارکتی روستاییان    هايیت طریق تقویت برنامه ریزي بخشی و در نتیجه توسعه بوروکراسی، فعال  از  این اقدامات و

اند. با  مشارکتی روشن وخاصی را تعقیب نکردهتوسعه هیچ فلسفه    يهاکه برنامه  تر این کاهش پیدا کرد و مهم
ها، حضور دولت و گسترش بوروکراسی تقویت شد و مدل مشارکتی از باال به پایین  شروع و اجراي این برنامه 

مالی، و عرضه نیروي کار محدود    هايیت توسعه به خودیاري، حما   يهاظهور یافت. بنابراین مشارکت در برنامه 
کشاورزي و روستایی در این نیم قرن تاکنون با ضرب ماشین   يهاکل و تعاونی در بخششد. بیش ازده هزار تش

ها احساس تعلقی بین اعضا و ارکان و هویت حقوقی و تعاونی تشکل   کم ترو    شدندبوروکراسی دولت تشکیل  
ن پیروزي  از زما  ،وجود دارد. اگر در گذشته تنها وزیر کشاورزي و توسعه روستایی مسئول بخش روستایی بود

، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، سازمان تعاون،  سازندگی  دهاي مختلفی از جمله جهاانقالب نهادها و سازمان 
بنیاد شهید، قرارگاه  امام خمینی،   ،کنندی بسیج و...در امور روستایی مداخله م  يهابنیاد مستضعفان، کمیته امداد 

 داشته باشند. هایشانیت و فعال هایتکه نیازي به هماهنگی بین مسئولبدون این



 تقابلی یا دو واقعیت یک پیوستار يادوگانه  »شهر-روستا «کژکارکرد چهارم: 

مانده  -سنتی  يهاچونان دوگانه  "شهر   -روستا  "دوگانه      - غربی، جنوب  - پیشرفته، شرقی  -مدرن، عقب 
عاملیت   ذهنی  –  خرد  ساختار،  –شمال،  رئالیسم  -کالن،  دوگانه   _ عینی،  بیشمار  از  یکی  دایره    يهارمانتیسم 

زیادي فرو برده    يهایک یکه خطاي معناشناختی آنان تاکنون فهم بشري را در پستوي تار  هاستتیالمعارف دوئ
ها  است. چرا که   فهم حق  2این دایکوتومی  این دوگانه   اندقتیتنها یک روش  از  استفاده  نه عین حقیقت.  ها و 

اند باز داشته است و تنها نقاط تقابلی آنان فهم بشري  نهفته  هاده یتاکنون بشر را از حقایق متکثري که در پیوستار پد
ت علم محسوب  اابزاري روشی بخشی از افتخار  عنوانبه    هاده یخود مشغول کرده است. گرچه طبقه بندي پده  را ب

عمر ملتی   تواندی که م آورد ی ها چنان فرود ماما ضربات جبران ناپذیرش را در فهم حقایق بر گرده سوژه   شودیم
 را تباه سازد.  

دوگانه روستایی،  توسعه  بخش  بیش   يهادر  که  روستایی  زیادي  مانند  است  نوسازي  ادبیات  حاصل    - تر 
س آب  -نتیشهري،  از    ي کشاورز- مدرن،  را  تحول  فهم  اجازه  روستایی)  ریزان  برنامه  نزد  و  نوشتار  این  (در 

م  اندیشمندان  و  متخصصان  و  ایندیربای کارگزاران  از  غافل  م  .  بر  بستر روستا سر  از  و    آوردی که هویت شهر 
. دنباشی مناسب آنان مشهرهاي خوب نتیجه فراگردهاي تاریخی و تحولی روستایی خوب و قانونمندي تاریخی  

مکان و  هنجارها  فرآیندها،  نهادها،  تاریخی  تدریجی  تغییر  دل درك  از  روستاها    هاسم یتحول صنعتی  بستر  از  و 
قول بلومر جامعه شناس آمریکایی خاستگاه تحول صنعتی بستر اجتماعی و تاریخی آن است و  ه برخاسته است و ب

آن را به اثبات رسانده است. همین درك ناقص از این پدیده است که  هاي توسعه یافته نیز  تجربه تاریخی ملت
گروه توسعه روستایی انجمن جامعه شناسی ایران را براي مدتی تعطیل و کساد کرده است و افتخار مطالعه شهر بر  

اقع روستا  وه  در حالی است که ب  ن ی. اشودی و روستا نماد فقر و رخوت و فرومایگی قلمداد م  چربدی مطالعه روستا م
ظاهرمدرن  ه  شهرهاي ب  - بی تبار، و بی اصالت و گنگ و قبیله  ي منشأ تغییر و توسعه و تحول حیات بشریست. شهرها

حاصل همین نگاه معیوب و غیر تاریخی است.    .که تمام نهادهایشان قبیله است و منطق ارتباطشان قبیلگی است
دامنه عبور خواهد    توسعه نیز از این راه تاریخی و این مسیر پر  فلسفه و جانمایه تحول، تبار و پیشینه آن است و منطق 

قطع درس آموزي از معلمی    و  میبندی تاریخی تنها دریچه شناخت آنان را بر خود م  يکرد. با محکوم کردن بسترها 
ازن  نام تاریخ. با بهره گیري ازمنطق نقد مختصر پیش گفته، راهکار تعادل بخش توسعه متوه  پیر و کارآزموده ب

شهرك-روستا توسعه  طرح  و  کشاورز  ي هاشهر  یعنی    3ي کوچک  ایرانی  اگروپولیتن  توسعه  مدل  قالب  در 
 .شودی سهامی زراعی با منطق نظري خاص خود در اینجا به اجمال بحث م يهاشرکت

ل نظر  برنامه1977(  پتنیطبق  به کاست)  پاسخی  روستایی  توسعه  اقدامات  و  و   هایها  توسعه  موفقیت  عدم  و 
بسیار متمرکز درمناطق شهري به    يهاي که سرمایه گذار  دهندیتحوالت در مناطق شهري است. واقعیات نشان م

 
۲ Dichotomies 
۳ Agricultural-based town 



با اقتصاد    وندهایپ  خواهندی وجود دارد که م  ییهادگاه ی براي مناطق روستایی منجر نگردید. د  4ن یاثر رخنه به پائ
به حداکثر برسانند. با این وجود    هالیبه حداقل و خودکفایی مناطق روستایی را از طریق باال بردن پتانس  شهري را

) م 1985روندینلی  نظریه  این  مخالف  م  .باشدی )  استدالل  نم  کندی وي  مناطق روستایی  اقتصاد    توانندی که  یک 
نیازها و    ؛شهري را باز تولید نمایند چرا که تمرکز جمعیت الزمه تولید کاالها و خدمات متنوع براي برآوردن 

کاالهایی که در    5در عوض رشد اقتصاد روستایی پایدار باید از طریق تخصصی کردن  .باشدی مردم م   يهاخواسته 
ا تخصصی کردن، مناطق روستایی نیز رقابت پذیري بازاري  آن منطقه مزیت نسبی دارند تعقیب و پیگیري شود. ب

بازرگانی و تجاري نیاز دارد. بنابر این مناطق    يهاتیخود را افزایش خواهند داد. با این حال تخصصی کردن به فعال 
روستایی باید روابطشان را در شبکه بازار به منظور ثمربخشی نتائج تخصصی سازي تقویت نمایند. مناطق شهري  

بازار عمل م  يهاگره   ه عنوانب بازار شامل جریان کاال،    .کنندی اصلی در شبکه  به شبکه  اتصال منطقه روستایی 
با این وجود جریانی نامتوازن ممکن است بوقوع بپیوندد    .باشدی تر از همه اطالعات م خدمات، مردم، دانش و مهم

  تواند ی سطح پائینی قرار گیرند. تنها جریانی متعادل، مو به احتمال زیاد مناطق روستایی از نظر قدرت چانه زنی در  
ارزش افزوده الزم    توانندی کمک نماید. تحت چنین شرائطی، مناطق روستایی م  6به پیوند سالم بین روستا و شهر

تر در تصاحب دانش  را براي کاالهاي خود ایجاد نمایند و در نتیجه با دستیابی به درآمد کافی براي پیشرفت بیش
و اطالعات و سپس توسعه اقتصاد محلی کمک نمایند. یک راه غلبه بر این ناهمخوانی در رابطه با قدرت چانه  

 7شهر را بگسالند از طریق توسعه مناطق یا مراکز شهري کوچک -ازنی که ممکن است تعادل ساختار تعامل روست
جمع  .باشدیم نقش  همچنین  و  شهري  خدمات  کننده  تأمین  نقش  کوچک  شهري  مراکز  و  آورياین  کننده 

عهده دارند روندینلی از این دیدگاه توسعه مراکز شهري کوچک به منظور  ر  فرآورنده محصوالت روستایی را ب
که سه دلیل عمده پشت اثرات    کندی . وي استدالل مدینمای دفاع و پشتیبانی م  شهر  –بین روستا    تقویت پیوند سالم

پیوند روستا الگوهاي  آور  مراکز  -زیان  عدم  این دالیل شامل  دارد  روستایی وجود  مناطق  براي  موجود  شهري 
شهري کوچک قابل دسترسی، تدارك ناکافی امکانات و تسهیالت براي مناطق روستایی و انزواي بین استقرار  

را در مراکز شهري کوچک در      8تن ی) رویکرد اگروپول1975س (گاهها در مناطق روستایی است. فریدمن و داگال
) رویکرد اگروپولیتن بر اساس استراتژي توسعه روستایی  2003. طبق نظر پرادهن (ندینمایحال توسعه، پیشنهاد م

گیري به نفع مردم  مائو تسه تونگ در چین مدلسازي شده است که از اختیار و اقتدار در برنامه ریزي و تصمیم
مسئولیت کاملی را در قبال توسعه منطقه خود    ستیبای در عوض مردم روستایی م  .روستایی تمرکز زدایی نمود

دق موقعیت  تصمیم  روي  نیز  این رویکرد  به  تکیه    9ق یبپذیرند  روستایی  ارتقاء سطح دسترسی  در  دارد که خود 
مدل    به عنوانسهامی زراعی    يهامدل شرکت". نگارنده با طرح  باشدی شهري بسیار حیاتی و مهم م  يهات یجذاب

 
٤ Trickle-down effect 
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شهر در ایران پیشنهاد نموده است و   -نیز همین رویکرد را براي توسعه مدل روستا  "توسعه اگروپولیتن در ایران
از    ي هانهیزم را در مطالعه موردي  استان خراسان جنوبی در    2تاریخی و تجربی آن  شرکت سهامی زراعی در 

ست که سیاستگذاران بخش کشاورزي تعریف ناقص و گنگی  ا  داده است. این در حالی  به تفصیل نشان  يامقاله
اند که  کشاورزي دارند و به همین نام نیز نهادي را بر ساخته   ي هاتخصصی علمی تحت عنوان شهرك   ترمک یاز  

  توسط   ي هاي کشاورز هیچ ارتباطی با مفاهیم و منطق علم توسعه روستایی ندارد. شرکت شهرك  شیهات یمأمور 
  جمهوري   توسعه   پنجم  برنامه  قانون   روستائی  توسعه  بخش   194   وزارت جهاد کشاورزي بر اساس بند «ل» ماده

چنین    و  تاس  تشکیل  ایران  اسالمی آن  تعریف  شهرك مجتمع  ":آمدهدر  و  محیط   هايها  هاي  کشاورزي، 
هستندکنترل تولید محصوالت کشاورزي  این شرکت شهرك  "شده  انداز  فضاي  "هاي کشاورزي  چشم  ایجاد 

سرمایه اطمینان براي  در  بخش  کشاورزي  محصوالت  تولید  هدف  با  کارآفرینان  و  تولیدکنندگان  گذاران، 
هدایت، حمایت و نظارت بر احداث و توسعه    "بوده و مأموریت آن نیز " 1404شده تولید تا سال  هاي کنترلمحیط

وري عوامل تولید از طریق تسهیل و تسریع  منظور بهبود بهره به آوري نو  هاي کشاورزي با فن ها و مجتمعشهرك
سرمایه  کارآفرینیفرایند  و  مأمور   "گذاري  و  تعاریف  این  در  که  کلیدي  کلمات  خودنمایی    هات یاست. 

تولید محصوالت کشاورزي  يهاطیمح "کنندیم به فن   "و  "کنترل شده  نو  بهره آوري  بهبود  وري عوامل  منظور 
یک    به عنوانکشاورزي    يهااست که حکایتی از مأموریت وزارت جهادکشاورزي براي تحقق شهرك   "تولید

اشتراك  " ًاو صرف  باشدی خاص خود م  يهات یاستراتژي در توسعه روستایی ندارد و صرفاً یک پروژه فنی با مأمور 
 ."دائم رهزن است"است که   "لفظی

 جمع بندي 

نشان داده شد که چهار کژکارکرد اساسی توسعه روستایی در ایران  در مطلب فوق ضمن ارائه راه حل هایی  
روستا   -پیوند منطقی و تکاملی شهر  ،در نتیجه  اجتماعی روستایی را متالطم نمود و  -چگونه بنیان ساخت اقتصادي

یک اصل تاریخی و   به عنوانرا از هم گسیخت. ماهیت تولید در روستا با پدیده مصرف جایگزین شد. مشارکت 
دولت پائین  به  باال  از  تغییرات  رویکرد  و  خورد  پیوند  مشارکت  ضد  با  ایران  روستایی  جامعه  تحول   - میراثی 

اندك سرمایه هاي اجتماعی سنت مشارکت   ،مدرن را به خود ندید  که هرگز صورت مشارکت  ساخت،ضمن این
بی قواره دولت ها در    و   ناسازوار  ،و اعتماد را نیز بر باد داد. پروژه هاي ناکارآمد توسعه و مدرنیزاسیون ناقص  

منابع  سازي و خالء تصمیم اقمشارکت جامعه روستایی  بحران زده کرد،لیم  ،  م  . عد محیط و جامعه روستایی را 
درك از ماهیت تکاملی و ارتباطی بین روستا و شهر روستاهاي منفعل و شهرهاي پر مسئله و ناموزون بر جاي  

 گذاشت. 



با مشارکت و مدیریت    توسعه  مسیر  تاهم چهار کژکارکرد مزبور در توسعه روستایی ایران دروازه راهی است  ف
درجهتی کامال معکوس با    و   هم افزا بین شهر و روستا  متوازن و   سوي توسعه درونزاي پایدار و رابطه ايه  مردم ب

  .آغاز و طی شوداز نو   سیاست هاي قبل
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