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روستا و مسكن روستايي: فصل اول 
و » بسته«به علت ، در مكان مشخصي، استقرار يك روستا و يا آبادي در فالت ايران، ي دورهادر گذشته

كمتر تحت تأثير عوامل خارج از روسـتا يـا فرضـاً            ،  اش اجتماعي -بودن ساختار اقتصادي  » خودمصرف«

مانند : روستاهاي ايران غالباً استقرارشان تابع امكانات زيستي در هر منطقه .ستتأثير شهر و يا بازار بوده ا

» خودمصرفي«اكثر قريب به اتفاق روستاهاي ايران به علت         .اشدبزمين زراعي و مانند آن مي     ،  وجود آب 

ارتبـاط  ، وابستگي غالب آنها به امكانـات طبيعـي بـا روسـتاهاي ديگـر و همچنـين بـا شـهرها                    ،  و بنابراين 

، ارتباطي كه براي موجوديت يك جمع روستايي و ادامة بقا آنها تعيـين كننـده باشـد                (روري چنداني   ض

.اندنداشته) مانند وجود بازاري مطمئن براي عرضة محصوالت و غيره

استقرار فضائي روسـتاها در ايـران را        ،  به علت ضعف ارتباط ميان روستاها و همينطور ميان شهر و روستا           

شـهر و  .مطـرح نمـود  ، اي باشـند رت يك ساختار فضائي كه داراي اجزاي به هم پيوسـته توان به صونمي

روستاي سرزمين ايران و يا مناطق مـشابه آن سـاختار فـضائي دارنـد بـا اجزائـي كـم ارتبـاط و مجـزا از                           

موردنظر قرار دهيم كه اجزاي آن » ساختار فضائي«يعني اگر بخش روستايي را به صورت يك .يكديگر

بايست در هـر محـل و    اين ارتباط مي  ،  گر داراي ارتباط عملكردي و پيوند مداوم و متقابل باشند         با يكدي 

سـابق بـر ايـن اصـوالً چنـين پيونـد            .گرفـت منطقه از طريق شهرهائي كه روسـتاها تـابع آننـد شـكل مـي              

اييان ارتباط شهر و روستا به نيازهاي بسيار محدود زيستي روسـت .وجود چنداني نداشته است » عملكردي«

در روسـتاهاي غيـر خـرده       ،  توسـط عمـال حكـومتي و يـا مـالكين          ،  سهم ارباب ،  در رابطه با اخذ ماليات    

.گرديدمحدود مي، مالكي

ولـي ايـن ارتبـاط بيـشتر بـه تغييـر در             ،   در يكصد سال گذشته هرچند ارتباط شهر و روستا افزايش يافته          

 در سـاختار توليـد برخـي روسـتاها تغييـرات        تا حوزة توليد آن ؛ اگـر      ،  حوزة مصرف روستا مربوط بوده    

.شد كه در جوار شهرهاي بزرگ قرار داشتندمحدود به روستاهائي مي، جزئي ايجاد مي گرديد

، ولي تحت تأثير تحوالت بخش شهري    ،  اي به وقوع نپيوست   تحول عمده ،  هرچند در حوزة توليد روستا    

بخـشي از توليـدات غيركـشاورزي نظيـر     . شـدند ازآن جمله كار مزدي.مناسبات بازار به آن وارد گرديد    

ولي با ادامة   .شدند رفته رفته توليدشان منسوخ گرديد      در روستا توليد مي    قبالًابزار كه   ،  سوخت،  پوشاك

انباشـت  ،  )عمـدتاً خـود مـصرف     (مبادلة روستا با شهر و بقاي سـاختار سـنتي توليـد             » نامنظم«كم و بيش    

» مـنظم «و » مـداوم «را ) شـهر (نرسـيد كـه ارتبـاط آن بـا بـازار          سرمايه در حوزة توليـد روسـتا بـه حـدي            

و » عقب مانده«محدود و به طور كلي ، ضعيفها بدين ترتيب ارتباط شهر و روستا در همة زمينه        .گرداند

ارتباط موردنظر به صورتي توسعه نيافت كه موجـب گـسترش سيـستم و شـبكة                .باقي ماند » توسعه نيافته «

.شان گرددربوطة شهرها و زير ساختهاي م
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همچـون  ، بپنـدازيم بـا ايجـاد ايـن يـا آن زيرسـاخت          ،  نديشي است اگر در چنين وضعيتي     اساده،  بنابراين

زيـرا كمبـود زيرسـاختها خـود معلـول بقـاي عقـب        .يابندروستاها توسعه مي،  هاي ارتباطي و نظير آن    راه

 توسعه و از ميان رفتن موانـع آن         يعني با تحقق  .ماندگي و توسعه نيافتن حوزة توليد بخش روستايي است        

كم و بـيش شـاهد ايـن    ، به همين خاطر در ايران.آينداست كه زيرساختهاي فيزيكي و غيره به وجود مي  

اي را  توسـعه ،  رفتـه آن چنـان كـه انتظـار مـي        ،  واقعيت هستيم كه بسياري از زيرساختهاي احـداث شـده         

.اندموجب نشده

هاي استقرار فضايي و   از نظر گرايش  ،  رپذيري آنها از تغيير و تحوالت     توان متناسب با تأثي   روستاها را مي  

.احتماالً به سه گروه عمده تقسيم كرد، در سطحي بسيار كلي، ارتباطشان با شبكة شهرها

گروه اول
استقرارهائي كه داراي امكانات طبيعي و عرصة فضائي بيشتري بوده و كم و بيش نزديك و يا در حاشية 

روستاها و يا مراكز كشاورزي كه فعاليتشان نخـست منحـصر بـه             ،  درواقع.اندقرار گرفته شهرهاي بزرگ   

نـوعي  (محـدود گرديـده     ،  سپس اين فعاليـت بـه توليـد يكـي دو محـصول            ،  كشاورزي و دامداري شده   

غالت در  ،  پنبه در گرگان  ،  مانند توليد كنندگان چاي و برنج در استانهاي شمالي        ) تخصصي شدن توليد  

نيشكر در خوزسـتان و  ، پسته در رفسنجان، ربايجان و ساير استانهاي توليدكنندة عمدة غالت   آذ،  گرگان

بـاالخره كـشت و صـنعتهاي نـسبتاً تخصـصي           ،  ساير محصوالت باغي در اطراف برخي شهرهاي بزرگ       

كم و بيش در شرايط جديد وضعي تثبيت شده داشـته  ، اين مناطق.دشت مغان و غيره ،  در جيرفت ،  ديگر

با توسعة بيشتر بخش كشاورزي و از ميان رفتن .آيندنسبي با بازار نايل مي» يگانگي«ريج به نوعي و به تد

نهايتاً باعث توسعه يافتگي بيشتر اين مناطق خواهد        ،  يگانگي فوق تقويت شده   ،  موانع رشد در اين بخش    

.شد

گروه دوم
 نظر امكانات طبيعـي و عرصـة        ولي از ،  روستاهائي كه كم و بيش به مراكز جمعيتي بزرگ نزديك بوده          

فعاليـت كـشاورزي آنهـا      .تـري توليـد كننـد     كه بتوانند در مقياس وسـيع     ،  زراعي آنچنان امكاناتي ندارند   

اكثـراً  .كننـد محدود بوده و امروزه بيشتر متكي به امكاناتي هستند كه به طور مختلف ازشهر دريافت مي               

تابستان توسط سـاكنان سـابق و يـا ديگرانـي كـه             داراي جمعيت بومي بسيار كمي بوده و بعضاً در فصل           

.گيرندساكن شهرهاي بزرگ مجاور بوده به ويژه شهر تهران مورد استفاده قرار مي

روستاهائي هستند كه نه داراي امكانات طبيعي كافي بوده كه بتوانند حوزه و حجـم توليـد               :  گروه سوم   

ايـن روسـتاها كـه      .ه ويـژه تهـران قـرار دارنـد        بـ ،  نه در نزديكي مراكز مهم شـهري      ،  خود را توسعه دهند   

.فعالً دچار ركودند، تعدادشان هم كم نيست

روابط متقابل آنها با شهرهايـشان      ،  متناسب با تفاوت كيفي ميان گروه روستاهاي پيش گفته        ،  ترتيببدين

برخـي كـم و بـيش بـا شهرهايـشان در حـال              .متفاوت و ناموزون در حال تغيير و تحول بـوده اسـت           ،  هم
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گروهـي ديگـر نيـز وضـعي نامـشخص و           .انـد برخي ديگر به كلي منزوي و پس افتـاده شـده          .انديگانگي

.بينابيني را دارند

بايد مي،  در مقابل آنچه دربارة تفاوتهاي ساختاري روند تحوالت روستاها به طور خالصه مطرح گرديد             

اسـت كـه در مـورد روسـتاها در     تغيير و تحول شهرها نيـز شـبيه رونـدي       ،  اين واقعيت را اضافه نمود كه     

.جريان بوده است

بستگي به نحـوة تمـايز   ، تر ارتباط شهر و روستا     با توجه به روند تحول شهر و روستا امكان ارزيابي دقيق          

.شهر از روستا خواهد داشت

 ميليـون  60 كمي بيش از 1375 طبق آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران جمعيت كل كشور در سال            

 درصد كل جمعيت عنوان 60 ميليون يا بيش از 37براي همين سال جمعيت شهري حدود .وده استنفر ب 

در حـال   . درصـد كـل جمعيـت بـوده اسـت          40 حدود   1375آمار جمعيت روستايي سال     ،  بنابراين،  شده

 درصـد و    1/5رشـد سـاالنة آن      ،   ميليـون  67 ايرنـا    1384 مـرداد    21حاضر جمعيت ايران بـه اسـتناد خبـر          

. درصد كل جمعيت عنوان شده است67 ميليون يا حدود 44/7هري جمعيت ش

آمـار ارائـه شـده در مـورد شـمار جمعيـت شـهري چنـدان واقعـي                   ،   هم مطرح گرديـد    قبالً همانطوركه  

مبني تمـايز شـهر از روسـتا كـه توسـط       ،  زيرا صرف نظر از بزرگ نمائي در مورد جمعيت شهري         .نيست

.باشد مبين واقعيت و تمايز قابل قبولي نميمركز آمار مورد استفاده قرار گرفته

بايست در اين مورد در     جهت پرهيز از انحراف در برداشتها و نزديكي به واقعيت مي          ،   در شرايط كنوني  

به عنوان مثال در كشور مكزيك كـه  .جستجوي تعريف و يا روش ديگري براي تمايز شهر از روستا بود 

جهـت تفكيـك شـهر از روسـتا در عـوض يـك آسـتانة                ،صاحب نظران ،  كشوري در حال توسعه است    

استقرارهاي جمعيتي را سـه گونـه       ،  بدين ترتيب .انددو آستانة جمعيتي را مبناي تمايز قرار داده       ،  جمعيتي

15با جمعيتي حـدود  » مختلط«سپس ،  هزار نفر4 تا  3با جمعيتي حدود    » روستا«،  نخست.اندتقسيم نموده 

. هزار نفر20 تا 15بيش از » رشه« هزار نفر و باالخره 20تا 

 البته باستثناي استقرارهاي نسبتاً كم جمعيتي كه در جوار مراكز بزرگ صـنعتي يـا معـدني و غيـره قـرار          

.كالً فعاليتي غيركشاورزي دارند، كه در عين كم بودن تعداد جمعيت ساكنان آن، دارند

بـا  ( كـه بـا وضـعيت واقعـي جامعـة مـا       بايست تعريفـي را انتخـاب نمـود      مي،   به هرحال اين يا آن روش     

بـه اسـتقراري    » روسـتا «نيت اين است كـه      .هماهنگي داشته باشد  ) چگونگي مشغوليت واقعي نيروي كار    

بـه اسـتقراري اطـالق      » شـهر «در مقابـل    .اطالق شود كه مشغوليت اكثريت ساكنين آن كشاورزي اسـت         

.گردد كه فعاليت اكثريت جمعيت آن غيركشاورزي باشد

دهيم مالحظه خواهـد شـد؛ كـه        ي كه شهرها را از نظر كيفيت عملكردشان مورد بررسي قرار مي            هنگام

مرحلـه در واقـع شـهري شـدن اقتـصاد و            ،  مرحلة تغييرات وسـيع سـاختاري     (اگر روستاها در اين مرحله      
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االخره انـد و بـ    اي نرسـيده  اي كه استقرارها و يا اكولوژي كار به وضعيت نسبتاً تثبيت شده           مرحله،  جامعه

اند ؛ وضع شهرها نيز كم و بيش بـه همـان صـورت    و ناموزوني مواجهبا ناهمگوني) مرحلة تحقق توسعه

.شهرها نيز دچار ركود و ضعف ساختاري ا ند، درمناطقي كه روستاها در ركودند.است

متناسب بـا ميـزان جمعيـت و سلـسله مراتـب آن دانـسته شـده و                ،   اگر مبني تفاوت ميان شهرهاي كشور     

بـراي درك و    ،  در شـرايط حاضـر    ،  بنـدي بندي نمـائيم ؛ قطعـاً چنـين گـروه         براساس آن شهرها را گروه    

بايد عالوه بـر توجـه بـه        بنابراين در وضعيت كنوني مي    .شناخت تفاوتهاي كلي شهرها كافي نخواهد بود      

بنـدي  تـري در جهـت نـوعي تيـپ        مطالعات عميق و همه جانبـه     ،  مرتبة جمعيتي شهرها نسبت به يكديگر     

.ساختاري شهرها نيز انجام داد

تحـوالت بعـدي    .توسـعة چنـداني نيافـت     ،   سـاختاري  -به علل تاريخي  ،   از آنجا كه ارتباط شهر و روستا      

بـه وقـوع    ،   مستقل از بخش روستايي يا حتـي ارتبـاط بـين شـهرهاي كـشور               ، تقريباً تهران،  شهرها خاصه 

.پيوست

رابطة شهر و روستا در ابعاد مختلـف عقـب        .اند مواجه بوده   روستاهاي كشور اكثراً با فروپاشي ساختاري     

يا شاهد تغييراتي بودند و يا اينكه در        ،  شهرها هم كم و بيش منزوي و مستقل از يكديگر         .مانده باقي ماند  

آرايش شهرها در فـضاي ملـي و كيفيـت ارتبـاط آنهـا بـا       ، در چنين وضعيتي.بردندركود و انزوا بسر مي    

كه بدون بررسي و    ،  وضعيتي.شهرها وضعيت خاصي به خود گرفت     » سيستم«و» كهشب«يكديگر در قالب    

، تقريبـاً  به خصوص كالن شهر تهران    ،   تبيين كيفيت عملكرد شهرها    ، واقعاً تجزيه و تحليل همه جانبة آن     

.غيرممكن خواهد بود

معماري و امنيت معماري در روستا-1-1
معماري در روستا-1-1-1

اي سنتي روستايي از يك سو تحت تأثير اقليم و شرايط محيط طبيعي است   هادهاي مسكوني خانو  هواحد

.ا در ارتباط استهو از سوي ديگر با الگوي معيشت خانواده

اي روستايي در ساخت مسكن از امكانات محيط پيرامون خود و مواد و مصالحي هبه طور عمده خانواده  

.بهره مي برند، كه در طبيعت وجود دارد

كـف و  ،  اهديـوار .ا بيشتر چوب به كار مـي برنـد        هاي جنگلي در ساختن خانه    ه مساكن دهكده  روستاييان

اي تختـه بـه     هاي مسكوني مناطق جنگلي از قطعه     هحتي پوشش بسياري از واحد    .سقف اتاق چوبي است   

ود كـه پـشت بـام بـه شـكل         شتهيه مـي  1 الت    سانتي متر به نام    4 و قطر    40 تا   30 و عرض    90 تا   80طول  

.نندكا را روي هم سوار ميهخاصي آن

Lat -1
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ا از هاي سنتي از جنس چوب و پوشـش بـام  ه استخوان بندي خانه   -اي جنگلي ه به ويژه ناحيه   -در گيالن 

اي روستايي و سنتي را از محيط پيرامون و از نزديكـي    همصالح ساختماني خانه  .است) گالي(مواد گياهي 

رشـته اعمـال پيچيـدة فنـي كـاري انجـام       بناي خانه به دست مي آورند و براي تبديل اين مصالح و يك              

.نندكايي از جنس ني و شاخ و برگ درختان محصور ميها را با پرچينهاغلب خانه.هنددنمي

.هدداي سنتي را تشكيل ميهاي مناطق كوهستاني سنگ و گل مصالح عمدة ساختمانهدر روستا

اي ضـخيم سـاخته     هارا خشت و گلي و بـا ديـو        هخانه،  اي حاشية كوير  هاي مركزي و سرزمين   هدر دشت 

يا گهواره اي است تا گرمـاي محـيط بـه درون اتـاق     ) جنوبي(ود و اغلب به صورت سقف گنبدي       شمي

.ايي جهت تهوية هوا ايجاد شده استها بادگيرهبر باالي بام بعضي از خانه.نفوذ نكند

. متر نوسان دارد3 تا 2ا از هاي سنتي گنبدي شكل است و شعاع داخلي گنبدهسقف خانه

اي سـنتي خـشت و      همصالح عمدة خانه  .ه باالي هر گنبد روزنه اي به منظور جريان هوا تعبير شده است            ب

ا هود و سـقف آن شآهن و گچ به كـار بـرده مـي   ، سيمان، آجر، اي جديدهگل و چوب است ولي در بنا   

اي ها الگـو هاي نو ساختة روستايي با شرايط بومي منطبق نيست و رو بناي آن   هخانه.صاف و مسطح است   

اي جديـد فاقـد   هاز ايـن جهـت خانـه   .ودشسنتي و قديمي متناسب با شرايط زندگي خانواده رعايت نمي  

.ندكا را با دشواري مواجه ميهآنعمالً اي روستايي است و هتسهيالت و تجهيزات الزم براي خانواده

سط كـف آن    ود كه در و   شاي بلندي با حجم زياد ديده مي      ه خشك ايران گاه ساختمان    تقريباًدر مناطق   

 معـروف اسـت هـواي خنـك دارد و     " حـوض خانـه  "ا كـه بـه  هاين نـوع بنـا   .حوض بزرگي وجود دارد   

.يردگا براي حفظ بدن از گرماي طاقت فرساي محيط مورد استفاده قرار ميهتابستان

اي هخانواده.داردلح ساختماني قابل مالحظه اي وجوداي مختلف كشاورزان از لحاظ نوع مصاهميان كار

ننـد و  كاي مسكوني خود از آجر و تيـر آهـن و چـوب اسـتفاده مـي           هو روستايي دو بناي واحد    كشاورز  

اي دهقانان كـم درآمـد سـقف        هاما خانواده .ايشان از تسهيالت و تجهيزات كافي بر خوردار است        هخانه

.ايشان تير چوب و كاه گل استهخانه

انواع خانه هاي روستايي-1-2
)كپري(اي حصيري  هخانه) 1

ا بـسيار سـاده    هايـن خانـه   .ودش ناميـده مـي    »كپـر «ا حـصيري بـوده اسـت كـه در محـل             هخانه% 70حدود  

ساخته شده و كـف آن گلـي   )Sevend-سوند(ا و سقف آن از شاخ و برگ و الياف خرما هديوار.است

 بـا گـل   ياي كپر را تا ارتفـاع هاي حصيري كم دوام است و اهالي براي رفع اين نقص ديوار     هخانه.است

كپـر در واقـع   .اي شديد و طوفان زياد تر شود و بتواند دوام بياورد        هتا تصادفاً آن دو برابر باد     .مي پوشانند 

در تابـستان بـه هنگـام    .به منزلة سايباني است كه مردم را از حرارت سوزان خورشـيد محفـوظ مـي دارد                

از نند تـا بـاد مرطـوب شـود و      كوزش خشك و سوزان روستاييان ديوارو سقف كپر را با آب خيس مي            

.گرماي درون كپر بكاهد
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اي خشت و گلي هخانه) 2
ا از سـنگ و  ها به كساني تعلق دارد كه از امكانات مالي بيشتري بر خوردارنـد پـي خانـه             هبيشتر اين خانه  

.ا از خشت و گل ساخته شده و سقف آن صاف و هموار استهديوار

اي مخلوط هخانه) 3
ايـن نـوع   .ودشاي كپري متصل به هم تـشكيل مـي  ههايي است كه از ساختمان خشت و گلي و خان         هخانه

اي مسكوني اغلب با يك در به كپر ارتباط دارد و براي ورود به اتـاق بايـد از داخـل كپـر عبـور                       هواحد

ــه هخــانواده.كــرد ــاهاي روســتايي معمــوالً در ســاختن خان اي محلــي اســتفاده هاي خــشت و گلــي از بن

ننـد و روي آن     كوب گنا شاهي و نخل استفاده مي      ا از چ  هدر سقف خانه  .ازندسا را خود مي   هخشت.نندك

.ودشاي جديد سيمان و آجر و آهن هم به كار برده ميهرا با گل مي پوشانند در ساختمان

اي روستايي بـه طـور   هميزان تراكم جمعيت در مسكن در جامعة روستايي ايران بسيار باالست و خانواده        

اي مختلـف   هاي روستايي قشر  هر ميان خانواده  مصالح مسكن د  .عمده دچار كمبود و ضيق مسكن هستند      

.اجتماعي نيز متفاوت است

امنيت معماري در روستا-1-3
هموار و مـسطح  ايه فالت ايران پس از سكونت در ميان ارتفاعات و غارها به سوي دشتةساكنان اولي

معمـاري  ، هاي اوليـ هخانـه . بـدوي پرداختنـد  ةابتدايي با ساختمايايهو به ساخت سكونتگاهدروي آوردن

امنيـت و رفـاه نـسبي    ت داشـتند كـه مـي توانـس    بسيار ساده اي با استفاده از شاخ و برگ درختان و گـل 

زمان و افزايش دانش و تكنولوژي ساخت و همچنين مقابلـه بـا طبيعـت    با گذشت. كندتأمينا را هانسان

اي خودبـه   هورت خانـه   دائمي تري پيدا مي كند و مردم در مجا         ةسكونت در نقاط مختلف جنب    ،  پيرامون

.كشاورزي و دامپروري مي پردازند

اي روسـتايي در سـزمين پهنـاورايران و همچنـين تهديـد در برابـر      هسـكونتگاه گستردگي و پراكندگي

مقولـه امنيـت و معمـاري در    دوبـين ي عميقتأملاي احتمالي موجب به وجود آمدن هحمالت و آسيب

تأثير زيادي در مي تواند،  مقابله با هجوم بيگانگانةو شيوامنيت و نظام تدافعي .استبرخي مناطق شده

.كالبدي آنها داشته باشدشكل گسترش سكونتگاه و تغييرات به وجود آمده در بافت

تدافعي به كار برده شده است؛ نوع  ةگونه سامان دو،  در اغلب روستاهاي كويري و دشتي از نظر معماري        

بارو در اطراف روسـتا  حصارهاي تو در تو و برج و، اراي دژايي را شامل مي شودكه دهسكونتگاهاول

اغلب در ايـن  .ا صورت مي پذيردهاز طريق دروازه ديگرةهستند و دستيابي به واحدهاي مسكوني و ابني

.عمومي و مذهبي در داخل حصار تعبيه مي شودا فضاهايهسكونتگاه

يا اول روستاهاي قلعهةمي شوند؛ گونقسيم هستند كه خود به دو گونه تنوع دوم روستاهاي داراي قلعه

اي كشاورزي آنهـا در بيـرون   ها و زمينههستند؛ يعني مردم هميشه در داخل قلعه زندگي مي كنند و باغ        

اي ارتباطي پرتـردد كـه احتمـال تهديـد از سـوي راهزنـان       هراهاز اين نمونه در مسير.قلعه قرار مي گيرد
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محلي مناسب و  دوم روستاهايي هستند كه قلعه اي جداگانه درةوفور ديده مي شود؛ گونبيشتر است به

در هنگام احساس خطر و تهديد از سـوي  اي زراعي دارند و تنهاهاي مسكوني و زمينهنزديك به خانه

روستا در اين قلعـه رمعموالًهرخانوا.مدتي را در آن سپري مي كننددشمنان به داخل آن پناه مي برند و

 فـضاهاي ضـروري سـاخته    معمـوالً اهدر ايـن قلعـه  .آذوقه را در آن انبار مـي كنـد  اتاقي دارد و مقداري 

.اهميت ويژه اي برخوردار است آب مصرفي در آنها ازتأمينةلأود و مسشمي

شـكل  ، بـه ضـرورت امـر دفـاع    ، نـد انشين و يغماگر قرار گرفتـه    هاتي كه در معرض هجوم اقوام صحرا      د

اي اجتمـاعي بـه شـمار       ه دهات قلعه اي نيز معلول همين ناامني       ساختن.نداتمركز و مجتمع به خود گرفته     

اي مهم واقع شده و در مسير كشور گشايان هاي شهرستانهدر آن قسمت از نواحي كه بر سر راه        .ودرمي

احتياطات معمولي ايجـاب مـي كـرده اسـت كـه            ،  ا جنگ روي داده است    ها در آن  هند و بار  اقرار گرفته 

 داشته باشند و يا دست كم داراي ناحية مركزي يا محوطة محصوري             اي واقع در دشت يا حصار     هروستا

.مردم با چارپايان خود به آن جا پناه ببرند، كه به هنگام ضرورت

اي بلنـد گلـي آن را از        هاي روسـتاييان در درون قلعـه واقـع اسـت و ديـوار             ها خانه هدر پاره اي از روستا    

در چهـار گوشـة آن بنـا شـده اسـت كـه       ، تر از ديوار  ند و چهار برج استوانه اي بلند        كاطراف احاطه مي  

در آن جاي مي گرفتند تا اهالي را ، ا و زماني كه بيم حملة اقوام بيگانه وجود داشتهشب، نگهبانان قلعه

ند كا معموالً با يك دروازة بزرگ به بيرون ارتباط پيدا ميهقلعه.از چگونگي هجوم دشمن با خبر سازند      

ا دروازه را مي بستند و پـشت        هشب. است كه جايگاه دروازه بان قلعه بوده است        و بر باالي دروازه اتاقي    

.آن سنگ بزرگي مي نهادند كه كسي نتواند آن را باز كند

اي محـصور كمتـر   ها نيـاز بـه ديـه   هدر كوهستان.روستاهاي قلعه اي بيشتر در مناطق جلگه اي قرار دارند        

مهاجم قرار دارند و يا اصوالً ده به گونه اي است كـه             ا اغلب دور از اقوام      هزيرا روستا ،  ودشاحساس مي 

.امكان تجاوز و حمله به از طرف دشمن وجود ندارد

ايـي  هشيوة قلعه سازي هر چند در اصل با عامل نا امني ارتباط داشت در عين حال مي بينيم كـه در دوره    

شـيوة معمـاري منـسوخ نـشده     ا برقرار شده و ناامني به كلـي از ميـان رفتـه بـاز ايـن      هكه امنيت در روستا  

هنگامي كه قلعه كاركرد اصـلي خـود را از دسـت داده    ، وان گفت كه ساختن ده به گونة قلعه    تمي.است

عـالوه بـر آن در    .اي فرهنگي و ادامة سبك معماري سنتي و قديمي است         هنوعي تأخر تغيير زمينه   ،  است

ايـي  هب خرابـي شـود و خـسارت   اي شديدهمراه با گرد و غبار سـب   هاي خشك و طوفان   همناطقي كه باد  

ممكن است قلعه سازي هم چنان معمول باشد و روستاييان براي اين كه از خط               ،  براي اهالي به بار آورد    

.نندكاي بلند احداث ميهاي خود را درون قلعه و محصور به ديوارها در امان باشند خانههطوفان
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فرهنگ روستايي: فصل دوم 
توليدوساختبرايآنهادانشوامكانات،  طبيعتوجهانبهستائيانرونگرشنوعوروستاييزندگي

وسـادگي رعايـت حـال عـين دروتريمطلوبمحيطاجزاءتاشودميباعثوريبهرههايشيوهو

ايـن نـوع نگـرش خـاص را         . گيردشكلكاراييحداكثرآنها، با بينمكملومنطقيايرابطهبرقراري

. الزم مي باشد اين مبحث به طور كامل باز گردد تا ابهامي باقي نماندفرهنگ آنان مي نامند، پس

تعاريف و مفاهيم فرهنگ-2-1
مفـاهيم و تعـابير متعـدد و اغلـب          ،  هاي مردم معـاني   ها و گفته  در نوشته » فرهنگ «واژةامروزه از كاربرد    

خلقيات ، ذخاير معنوي، اي غيرماديهميراث، دراين بين عناصر آداب و سنن.ودشگوناگوني استنباط مي

ة هاي رفتاري و آثار فكري و ادبي و هنري و تربيتي اغلب به عنوان عوامل تشكيل دهنـد شيوه،  اجتماعي

.ودشنام برده مي» فرهنگ«يك مجموعه به نام

را فـراهم آورده اسـت      » فرهنـگ  «ةآنچه موجبات بروز اين تنوع در تبيين مفهـوم و معـاني كلمـ             ،  ظاهراً

از آن مواضــع مــورد مالحظــه قــرار » فرهنــگ«ايــي اســت كــه هني زوايــا و ديــدگاهمــرتبط بــه گونــاگو

انتقال ، تغيير و تحول آن در جامعه،  آن توسط انسانةاصل ابداع و استقرار و اشاع،  وجود اين با.يردگمي

تأثيرپذيري و قـدرت نفـوذ يـا تأثيرگـذاري آن        ،   ديگر  به نسل   آن از يك نسل    ةمكتوب و يا سينه به سين     

 آن به تكامل و انحطاط و لذا مطلوبيت و يا عـدم مطلوبيـت برخـي از       ةنجام ظرفيت و استعداد بالقو    وسرا

. صاحب نظران استةتقريباً موردقبول عام، عناصر آن به عنوان يك مجموعه

و » مـافوق جـسماني   «در تعريف فرهنگ ساموئل كينگ به نقل از اسپنسر فرهنـگ را بـه عنـوان محـيط                   

درهمين زمينـه دوروبرتـي   .داند تا آن را از جهان حيوانات و نباتات متمايز نمايديمحيطي خاص انسان م   

» گراهـام واالس  «.دانـد هاي اعم از نظري و عمل خاص انسان مي         افكار و دانستني   ةنيز فرهنگ را به منزل    

دانش اي از افكار و خصايل و اشياء مي داند كه به عنوان يك ميراث اجتماعي در پرتو                  فرهنگ را توده  

مجموعه مخلوقات «مالينوسكي از فرهنگ به عنوان .ندكتعريف مي، هاي پيشين به ما رسيده استاز نسل

 دانـش وافكـار و آراء و اخـالق و قـوانين و     ةمجموعـ «ادوارد تـايلر آن را عبـارت از    و   بردنام مي » انسان

-بيـان مـي  ، »رده اسـت عاداتي كه انسان به عنوان عضو يك جامعه كسب كـ ، مقررات و ساير استعدادها   

.دارد

كينگ با اين استدالل كه انسان پيوسته در صدد آن است كه وضع خويش را اصالح نمايد و لذا ناگزير             

هاي خويش است تا شرايط خود را با شرايط محـيط           هاي نوين به منظور تأمين نيازمندي     به اختراع روش  

تطبيق يافتن با محيط خويش و اصالح طـرز  مجموعه مساعي بشر براي «فرهنگ را به عنوان  ،  تطبيق دهد 

.ندكتعريف مي» زندگيش

اي از افكار و خصايل و اشياء عنـوان نمـود و    فرهنگ را توده  ،  در تعريفي كه از گراهام واالس ذكر شد       

هــاي مــادي و غيرمــادي فرهنــگ را مطــرح تــوان بحــث مربــوط بــه جنبــهاز ايــن لحــاظ در اينجــا مــي
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لباس و اثاثيه و ابزار و وسايل ، ا در وجود اشياء قابل لمس مانند منزل    كينگ بعد مادي فرهنگ ر    .ساخت

داند كه تجسم افكار مانند كتاب و نقاشي قلمداد كرد و بعد غيرمادي آن را عبارت از افكار و آرائي مي

هاي معنوي هاي عاطفي و به طور كلي ساختهمربوط به اين اشياء و نيز چگونگي تفكر و عمل و واكنش     

 جان فيليپ او به نقل از جان لوليل جيلين و    .مي داند ن مانند زبان و ادبيات و علوم و قوانين و مذهب            انسا

را » تجهيـزات فرهنگـي  « اشـياء مـادي و   ةاي نشان دادن افكار و فنون مجسم كنند  را بر » فرهنگ«جيلين،  

.براي تجسم خود اشياء به كاربرده است

را » فرهنـگ مـادي  «او .روش مشابه كينـگ را برگزيـده اسـت      ،  نظامي طالشي نيز در طبقه بندي فرهنگ      

ابـزار و آالت  ، اهسـاختمان  و يعنـي قابـل لمـس   ، دانـد كـه داراي وجـود مـادي       چيزهايي مي  ةشامل كلي 

نــد و فرهنــگ ككــر مــيذهــايي از فرهنــگ مــادي هــا و تابلوهــاي نقاشــي را نمونــهمجــسمه، گونــاگون

، اي فرهنگ دانسته و از اين قبيل آداب       ه قسمت ةشامل بقي را كه وجود ذهني دارند      ) يا معنوي (غيرمادي

فرهنگ غيرمـادي را  ، هانظامي با در نظر گرفتن اين تفاوت.امثال اينها ذكر كرده است و هادانش،  رسوم

، )هـا ارزش(احـساس و خواسـتن      ) يكنواخـت و همگـاني    (الگوها و معيارهاي استاندارد شـده       «به عنوان   

.ندكتعريف مي، )نمادها(سرانجام بيان و گفتار و )هنجار(كردار و رفتار،)عقايد(نديشيدن اادراك و

اسـتاد دانـشگاه كمبـريج      » الـت كـار    ه ادوارد« ورجاند در بحث مربوط به فرهنگ و نقش آن به نقـل از            

 گذشـته  يزمـان حـال را فقـط در پرتـو     و  گذشته تنها در پرتو نور حال قابل تفهـيم اسـت          «گويد كه   مي

ند كه نزديـك تـرين راه بـه جهـان           كنقل مي » امه سرز «و در همين زمينه از      .».. درك كرد  توان كامالً مي

دانستن اينكه انـسان بـه     «: مي گويد كه  » احمد طالب ابراهيمي  «تعمق در گذشته است و يا از قول         ،  آينده

همان قدر پرارزش است كه بدانيم از كدام سوي مي آيد و لذا فرهنـگ رابطـه                ،  كدام سوي روان است   

.»ازدسهد و جهش به سوي آينده را ممكن ميدا را به هم پيوند ميهاي است كه گذشته

 معادل »ادب آموزي و پرورش ،  آموزش،  علم«دراغلب متون كهن زبان فارسي به معناي        » فرهنگ «واژة

را معـادل  » فرهنـگ  «واژةعالمه دهخـدا  . وسيع واقع شده استةآمده و مورد استفادEducationواژة

اسـتاد معـين فرهنـگ را بـه      و    آورده است  »دانش و عقل وادب   ،  فضل،  علم«و آن را به مفاهيم      » فرهنج«

 آداب و رسوم ةمجموع«ند و در عين حال آن را       ك ذكر مي  »دانش و علم و معرفت    ،  تربيت،  ادب«معاني  

.ندك قلمداد مي» علوم و معارف و هنرهاي يك قومةو نيز مجموع

آلـن بيـرو   . اسـت »عمليات زراعي كشت و كار و پرورش گياه«معناي به  Culture  التين فرهنگواژة

نـد و معنـاي مجـازي    ك ذكر مي»مراقبت از گياهان«را Culture در فرهنگ علوم اجتماعي معني لغوي

 معـين  جامعةفرهنگ عبارت است از آنچه در يك    «هد كه   دشرح مي  و   نديشه مي داند  اآن را مراقبت از   

در فرهنگ مجموع حيات اجتماعي ، ترتيب و بدين وانيم انتقال دهيمتمي آموزيم و مي، كسب مي كنيم

اي نهادي گرفته تا اشكال و صور بيـان حيـات روانـي مـورد نظـر قـرار مـي        هاز زيربناهاي فني و سازمان   
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نوعي كيفيت و تعالي انـساني      ،  وند كه به گروه   شگيرند و تمامي آنان همچون يك نظم ارزشي تلقي مي         

.»مي بخشند

ا هآلمـاني . به كار برنـد »وسيع و شامل تمدن«فرهنگ رابه معناي ، ان آنگلوساكسون تمايل دارند   دانشمند

ند و مجموعه عناصر ارا در برابر هم قرار داده) شهر آئيني= Civilization(و تمدن  ) Kultur(مفاهيم

فـراهم  آثار فني و اشكال و صور سازمان اجتماعي را كـه امكـان بـروز و تجلـي يـك جامعـه را                        ،  مادي

اي هآفـرينش ،  از نظر آنها فرهنگ عبارت است از مجموع مظاهر معنـوي           و   تمدن مي خوانند  ،  ازندسمي

اي بديع و خاصـي از مردمـي در يـك     ه واقعيت ةاي مسلطي كه تشكيل دهند    ههنري و ايدئولوژي  ،  ادبي

، امل ديـن  اي اسـت شـ    كليت همتافته ...فرهنگ يا تمدن  « تايلور معتقد است كه      درحاليكه.اشدبدوران مي 

آداب و رسوم و هر گونه توانايي و عادتي كه آدمي بـه عنـوان عـضو جامعـه بـه دسـت         ،  اخالقيات،  هنر

.»وردآمي

، اهدانـش ،  رفتارهـا ،  فرهنگ اساساً بنائي است كه مبـين تمـامي باورهـا          «هرسكوتيس اظهار مي دارد كه      

جام عبارت اسـت از هـر       سرانو  ..ندكا و مقاصدي است كه شيوة زندگي هر ملت را مشخص مي           هارزش

فرهنـگ آن چيـزي     «مايروس مي گويـد   .»نديشداهد وآنچه مي  داز آنچه انجام مي   ،  آنچه يك ملت دارد   

نـد و آينـده شـان را شـكل         كدر اكنـون ايـشان عمـل مـي        ،   آدميـان بازمانـده اسـت      ةاست كـه از گذشـت     

آن چيـزي اسـت     فرهنگ شامل هر    «تعريف ديگري از ساترلند چنين است كه        ،  در همين زمينه  .»هددمي

و بـه عبـارت     » فرهنگ يك قوم همان ميراث اجتماعي آن است       .كه بتواند از نسلي به نسلي رسانده شود       

فنون ابزار سازي و كاربرد آنها      ،  قانون،  اخالقيات،  هنر،  دانش،  كليت همتافته اي است شامل دين     ،  ديگر

.»و روش فرا رساندن آنها

 اطالع رساني به تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي  ريزي بخش فرهنگ و  كارشناسي برنامه  ةكميت

 و 19 و18اي نظـري مـردم شناسـي قـرون     هجمهوري اسالمي ايران در اين باره اشـارت دارد كـه بحـث         

ايي كه به منظور دست يـافتن بـه گوهرتـاريخ پيـشرفت بـشر و نيـز شناسـايي روحيـات ملـل و                 هكوشش

 تعريفـي در اوايـل قـرن    ةمتدرجاً منتهي به ارائ، شد مي مردمان مختلف و آداب و رسوم متغير آنان انجام        

فرهنگ «، طي اين تعريف.» فرهنگ را در معناي جديد و خاصي به كار گرفت      واژة...«بيستم گرديد كه    

اي جوامع انساني و درنتيجه بـشريت و مجموعـه اي ويـژه و همبـسته و            هي از صفات و فرآورده    ابه دسته 

اي روحي و رواني به شمار رفته كه بـه صـورت   اشارت دارد و پديدهپيوسته از خصوصيات رفتار بشري     

عالي ترين سطح عـالم پايـدار       ،  انتقال پذير و وراثت بردار نيست و در قلمرو طبيعت         ) بيولوژيك(زيستي

.»هددرا كه تاكنون شناخته شده است تشكيل مي) فنوومنال(
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 اصـولي در جريـان تحـول و        ةه فرضـي  كوشش در تبيين معاني و توصيفات فرهنگ از اين بابت است كـ            

تكامل اعضاي جوامع روستايي بر اين مبنا استوار است كه فرهنگ غالب و حاكم بـر جوامـع روسـتايي                    

.اشدبزمينه ساز پذيرش و يا رد تحوالت برنامه ريزي شده در اين جوامع مي

ته شـود كـه ايـن       الزم اسـت دانـس    ،  قبل از ورود به مباحث نظري و عملي تـرويج روسـتايي           ،  سبببدين  

برنامـة  تحوالتي در جوامع روسـتايي و از جملـه   ةمبحث زمينه ساز پذيرش و يا رد هر جزء از يك برنام        

ريـزان و روشـنگران     برنامـه ،  ايـن شـناخت   . چه تعريـف و معنـايي دارد       -يعني فرهنگ -ترويج روستايي 

براي جوامع روستايي ، ان مطلوبهاي توسعه به زعم آنسازد كه در برنامهاي تحوالتي را قادر ميهبرنامه

، اگر به هر دليل    و    ارباب رجوع برنامه باشد    روستاييانراهي را بپيمايند كه متضمن مطلوبيتي مشابه براي         

و به طور ، عمالً در جهت تعديل و تطبيق و تعالي فرهنگ سنتي آن جوامع نتوانست مناسب و مؤثر باشد             

سـنتي  ،   نظـام فرهنگـي    ةا بـر پيكـر    هي نامتناسب ديگر فرهنگ   ناآگاهانه با معرفي و اعمال عناصر و اجزا       

بـه منظـور    ،  از ايـن جهـت    .حداقل در جهت تخريب آن فرهنگ سنتي نيز عمـل نكنـد           روستاييان،  اصيل  

بحـث تعريـف و   ، »فرهنـگ  «واژة معـاني و مفـاهيم     ةكسب اطالعات بيشتر و آگاهي كامل تر از عـصار         

.ودشتوصيف آن بازهم دنبال مي

ند كه بدون ترديد وضع يك تعريف جامع و مانع دشـوار            كناسي در باب فرهنگ اضافه مي      كارش ةكميت

 جوامع بشري از فرهنگ دشوار و يا     ةهم،   تعريفي مقبول و مورد پسند     ةاگروضع و ارائ  ،  با اين حال  .است

كما اينكه يونسكو هـم     ،  براي خود تعريفي ويژه دارد    »فرهنگ« خاص از  جامعةهر  ،  شاير غيرممكن باشد  

نتواسته است جايگزين تعارف خاص هـر      ،  تعريف كرده » بهبود كيفيت زندگي  «ه فرهنگ را به عنوان      ك

. خويشتن خويش باشدجامعةجامعه از فرهنگ 

» حـي و حاضـر  «جاي شگفتي نيست كه همـين قبيـل جوامـع نيـز هنـوز فرهنـگ حـاكم و        ،  با اين وجود  

هـا و  ه ورود عناصـر و اجـزاي ديگـر فرهنـگ    خويش را تبيين نكرده و يا شايد به علل مختلف و از جمل  

، عدم پايداري آن در هر مقطع از زمان قادر بـه تبيـين آن نبـوده و نيـستند    ، اختالط و تغيير و تحول و لذا   

هاي مستمر و ها و پژوهشخود مستلزم بررسي،  هاي فرهنگي آن  زيرا تبيين فرهنگ غالب و زيرمجموعه     

كـه پـرداختن بـه آنهـا نيـز          ،  پژوهنـدگان آن فرهنـگ اسـت      ژرفي در طـول زمـان توسـط دانـشمندان و            

ن جامعـه   آخوشبختانه و يا متأسفانه مستلزم حضور عنصر فرهنگي الزم در بستر اصيل همان فرهنگ در                

.براي اقدام در آغاز و استمرار اين قبيل مهمات است

اي فرهنگي و ترويج روستايي هپژوهش-2-2
 در بحث مربوط بـه عمـران و توسـعه بـه عنـوان مبنـائي بـراي                    تعريف و توصيف فرهنگ    ارائةهدف از   

به مناسبت نقش و اهميت وااليي است كه فرهنگ جامعه بـر نحـوة نگـرش و تلقـي و                    ،  ترويج روستايي 

بـه ويـژه در جوامـع روسـتايي         ،  هاي نـوين  برخورد مردم در فرآيند فراگيري و فرادهي و پذيرش پديده         
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مانند ارزشمندي ، هان فكري و رفتاري اعضاي يك جامعه برخي ويژگيهرگاه بنيا، به عنوان نمونه.دارد

هـاي نـوين و يـا       پيشاهنگي و پيشروي در آزمايش و پذيرش پديـده        ،  خالقيت و ابتكار  ،  دانش و مهارت  

اي و  اي حرفـه  هاصـول حميـت   ،  هاي مرتبط به توسعه و عمران مانند رهبـري اجتمـاعي          برخي از ويژگي  

هاي ازلي از پيشينيان در بستر فرهنگ جامعه  ت را به عنوان وديعه يا ميراث      همياري وخودياري و مشارك   

آن فرهنـگ در آن جامعـه توقـع داشـت تـا بـه       ة وان از اعضاي پروردتآنگاه مي، خود مستتر داشته باشد 

بـا اسـتفاده از     ،  سهولت استعدادهاي بنيادي خود را از قوه به فعـل مبـدل سـازند و در پرتـو تجليـات آن                    

كـه ايـن هـم مـستلزم     ، تـر سـازند  ي نوين روز به روز فرهنگ كهن سنتي و غني خود را غنـي        اهآموزش

.مطالعه و پژوهش به منظور تعديل و تطبيق در فرآيند تكامل و تعالي فرهنگ سنتي است

هرگونـه تحـول و دگرگـوني درجريـان         .تحول يا دگرگوني مقدمه و زمينه ساز توسـعه و عمـران اسـت             

اي فكـري  همنبعث و يا متأثر از بنيان، ويژه درفرآيند آموزش و ترويج در هر جامعهتوسعه و عمران و به    

و رفتاري مستتر در بستر فرهنگي اعـضاي آن جامعـه اسـت و لـذا توسـعه و عمـران مـستلزم شـناخت و                          

.پرورش در ماهيت فرهنگ حاكم بر جامعه است

وان گفت كه تمـام ابعـاد زنـدگي      تا مي  و لذ   مي باشد  اي فرهنگي متعدد و شمول آنها وسيع      هقلمرو بنيان 

بنيان اين جامعيت و كليت همتافته در طول تاريخ هر جامعه به تدريج    .فردي و اجتماعي را در مي گيرند      

برنامـة  وان گفت كه بنيان گـذاري يـك فرهنـگ نـو در قالـب يـك               تتشكل يافته و كهن شده و لذا مي       

ريزي وان بر بنياد الگوهاي كالسيك برنامهتيز نميكما اينكه زندگي فرهنگي را ن    .چندساله بي معنا است   

.كرد

شناخت ريشه الگوهاي موجـود فرهنگـي و كوشـش در تحـول و              ،  آنچه در اين بحث مورد توجه است      

ا و اصـول آموزشـي بـه       هي سياسـت  اجـرا تواند از طريق تدوين و      اين مي .تكامل آن در طول زمان است     

. خود مقدمتاً مستلزم شناخت آن استبة نيز به نوكه اين، عنوان مكمل فرهنگ رايج تحقق يابد

از راه بررسي و شناسايي فرهنگ يك ملت است كه قادر خواهيم بود به نحـوة    «ورجاوند مي نويسد كه     

نوع معيـشت و نحـوة توليـد و         ،  هاي جامعه ا و تحوالت مربوط به نهادها و سازمان       هپيدايش و دگرگوني  

به بركت بررسي و    «به دنبال آن مي افزايد كه        و   »مردم پي ببريم  ميزان قدرت آفرينش فني و صنعتي آن        

 چگونگي پيـدايش و سـبب پايـداري    ةپژوهشي در فرهنگ يك ملت است كه قادر خواهيم بود از ريش      

هـاي الزم را  هـا و هنرهـاي آن آگـاهي   باورهـا و اعتقادهـا و دانـش      ،  ها و اعتبارها  ارزش،  آداب و رسوم  

ا و تأثيرگـذاري آن بـر ديگـر    هو ميزان تأثيرپذيري آن از ديگـر فرهنـگ  كسب و سرانجام از چگونگي     

اگـر قـرار    و  زيرا فرهنگ هر مردمي ميراث اجتماعي مردم آن اجتمـاع اسـت           .»ا با اطالع شويم   هفرهنگ

مي بايد به هويـت و ماهيـت فرهنگـي آن جامعـه علـم و اشـراف                  ،   خدمتي به آن مردم عرضه شود      باشد

.داشت
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اي تحول و توسعه از فرهنگ حاكم و غالـب بـر جوامـع روسـتايي چـه          وشنگران برنامه  برنامه ريزان و ر   

نيـاز  دانند و اعتقاد دارند كه تكامل و تعالي اعـضاي جوامـع انـساني مقدمـه و پـيش                 خواهد؟ آنان مي  مي

داننـد كـه تحقـق تكامـل و         آنـان مـي   .عمران و توسعة اجتماعي و اقتصادي مستمر است       برنامة  حتمي هر   

هـاي  نيازمند آمـوزش ، ي انسان هم ناگزير مستلزم تعليم و تربيت است كه اين هم به عبارتي ساده تر            تعال

و اين مهم به خصوص از طريق آموزش هاي   بنياني در ابعاد متنوع فردي و اجتماعي اعضاء جامعه است         

.صحيح به مادران كه تربيت كنندة كودكان مي باشند، امكان پذير مي گردد

اي تحـوالت اجتمـاعي بـه حقيقـت و     ريـزان و روشـنگران برنامـه      ست كه الزم است تا برنامـه      از اين روا  

ها و نيز عوامل و عناصر فرهنگي مستتر در بستر فرهنگ سنتي و رايـج      اين نيازها و انگيزه    ةماهيت و ريش  

فرهنـگ   روستايي مورد نظر آگاهي يابند و اين چيزي است كه برنامه ريـزان و روشـنگران از          جامعةدر  

هـاي  ي كامـل برنامـه    اجـرا غيـر ايـن صـورت در        رخواهند، كـه د   حاكم و غالب بر جوامع روستايي مي      

.انندمتحوالتي خودناكام مي

اي هدور از فرصته كه قرون متمادي ب)همان طور كه ذكر شد(ويژه زنان روستاييبههر فرد روستايي و

در مبـارزه بـا   ،   زنـدگي و اشـتغال     ةزمـ اي ال هپرورشي و آموزشـي و لـذا عـدم امكـان تحـصيل آگـاهي              

نيازمنـد تعليمـاتي   ، نـد اناماليمات طبيعي و تالش براي گذران زندگي يكنواخت خود فقـط كـار كـرده          

بايـد  اين تعليمات را مـي .اي مذهبي هستندهكتب آسماني و اصول و احكام ورهنمود    ،   راز خلقت  ةدربار

.اي آموزشي متناسب به ايشان ارائه دادهشبه طور منظم و برنامه ريزي شده و با استفاده از رو

جلسات بحـث   ،   قرآن مجيد  ةهاي قرائت و ترجم   هيأت،  جلسات سخنراني ،  هاي آموزشي تشكيل كالس 

وانند تجملگي مي، اي زيارتيهاحاديث و روايات و پرسش و پاسخ مسائل مذهبي و نيز برگزاري گشت         

هاي ديني سعت بخشيدن به سطح اطالعات و دانشهاي متداول در تحكيم مباني ديني و وعنوان روشبه

هاي ساده و مواد آموزشي حاوي متون مربوط به موضوعات زنان روستايي مؤثر و مفيد باشند تهية جزوه

 آنها با استفاده از وسايل كمك آموزشي و با همكاري آموزشياران نهضت سواد آموزي از                ارائةفوق و   

دار كردن و در عين حال تعليم معارف اسالمي به زنـان روسـتايي   ها به قصد سواد  جمله مؤثرترين روش  

.است

-در حالي.اشندب آن در جوامع خويش ميةاعشزنان روستايي خود عمدتاً قائل به فرهنگ سنتي و عامل ا         

آماده كردن زنان   .اند اين فرهنگ را داشته    ةكه كمترين فرصت براي بحث و تفكر پيرامون اجزاء متشكل         

، هـاي تـاريخي مربـوط بـه هريـك از رسـوم      سب اطالعات و تبادل نظر در مورد ريـشه روستايي براي ك 

هاي رايج در فرهنگ خويش و نيز آگاه كردن آنـان           ها و ضد ارزش   ها و آداب و عادات و ارزش      سنت

در مجموع  ،  ها و وجوه متمايز اشتراك و افتراق به قصد مقايسه و داوري            ديگر فرهنگ  ةاز اجزاء متشكل  
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ا و يا حمايت و تقويت اجـزاء مطلـوب فرهنـگ            هي الزم براي پذيرش اجزاء برتر ديگر فرهنگ       هازمينه

.آورندوجود ميخويش را در آنان به

به خودي ،  كدبانوي خانهرها روستايي از طريق ايجاد تحول دغالب بر خانوادهورود به فرهنگ سنتي و

اير اعـضاي خـانواده و حتـي در همـسر وي     ها به منظور ايجاد تحول در سـ خود يكي از مؤثرترين روش    

بحث و تبادل نظر در اين قبيل موضوعات و و مضامين فرهنگي و تعليم اصول مربوط با استفاده از                   .است

هـاي متـداول بـراي      هـا و تطـور در روش      موجبات تحول تدريجي در نگـرش     ،  هاي غير كالسيك  روش

. تكامل استةبه مرتبا جملگي مقدمات نيل هانجام امور را فراهم سازد و اين

مندي جامعه از يك سياسـت فرهنگـي پايـدار          فرهنگي مستلزم بهره  اي  هآغاز و انجام اين سلسله فعاليت     

وزارت فرهنگ و ارشـاد     .يردگترين روش مكتوب در اختيار روشنگران روستا قرار مي        است كه به ساده   

خاص ،  ع اين سياست فرهنگي پايدار    ترين ارگان رسمي دولت بتواند مبد     عنوان مناسب شايد به ،  اسالمي

اي كه تواند از طريق اعزام روشنگران آموزش ديده      و در اين صورت است كه مي      مناطق روستايي باشد  

ريـزي شـده در     بـاني تحـوالت فرهنگـي برنامـه       ،  دهـد از بين خواهران داوطلب بدين منظور پرورش مي       

.جوامع روستايي باشد

كتاب و كتابخانه 
6/64امـا در    .اهاي كشور فاقد هر گونه كتابخانه و متعاقباً كتـاب بـراي امانـت هـستند                درصد روست  4/35

مسجد و يا سـاير مراكـز  ، صورت مستقل و وابسته به مدرسههايي بهدرصد روستاها كتابخانه يا كتابخانه

ور  بـدين منظـ    صـرفاً  مـستقل كـه      ةكتابخان،   درصد روستاها  5/12تنها در   .اي وجود دارد  فرهنگي و حرفه  

مدرسه يا ، ا وابسته به مسجدهكتابخانه،  روستاها ة درصد بقي  1/52وجود دارد و در     ،  اختصاص يافته است  

ها در روسـتاها  تعداد كتابخانه ،  ودشاز سوي ديگر هر چه فاصلة روستا از شهر كمتر مي          .محل كار هستند  

.ابديافزايش مي

هـا  هاي موجود در خانـه  كتاب.ها است بخانهافزايش جمعيت روستا نيز از ديگر عوامل افزايش تعداد كتا         

هاي روستايي كتاب غير درسي بـا        درصدخانه 8/85در  .از ديگر منابع دسترسي روستاييان به كتاب است       

، دعـا و امثـال آن    ،  هـايي چـون قـرآن     با در نظر گرفتن كتـاب     . جلد كتاب وجود دارد    13ميانگين حدود   

فاصلة روسـتا از شـهر و پايگـاه اقتـصادي و            .رسي هستند ا فاقد هر نوع كتاب غيرد     ه درصد خانواده  2/14

.هاي غير درسي در خانه استا از عوامل مؤثر در افزايش تعداد كتابهاجتماعي خانواده

 درصد بيـشترين و كتـب كـشاورزي و          4/24 درصد و شعر و ادبيات با        30هاي حوزوي يا ديني با      كتاب

هاي روسـتايي   هاي موجود در خانه   ترين انواع كتاب   درصد كم  7/8 درصد و    1/4دانشگاهي به ترتيب با     

هـاي روسـتايي كـه سـاكنان آن مـسلماًن           هـاي موجـود در خانـه      تقريباً درصد كمترين انواع كتاب    .است
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 درصد 4/99اگر در نظر بگيريم .اي روستايي قرآن استه درصد خانه7/92در .قرآن وجود دارد، هستند

.ندااي مورد بررسي مسلماًن بودههخانواده

رساله يا توضيح المسائل و پس از آن كتاب ، هاي روستاييپس از قرآن مهمترين كتاب موجود در خانه     

8/46هـاي روسـتايي وكتـاب مفـاتيح يـا دعـا در               درصد خانه  2/53 در مسائلرساله يا توضيح ال   .دعاست

الغـه وجـود    هاي روسـتايي نهـج الب      درصد خانه  8/29همچنين در   .هاي روستايي وجود دارد   درصد خانه 

2/13 درصد و گلستان يا بوستان سعدي با         6/22ديوان شعر حافظ با     ،  پس از اين چهار كتاب ديني     .دارد

اي ه درصـد خانـه  6/6همچنـين در   .هـاي روسـتايي اسـت     هـاي موجـود در خانـه      درصد مهمترين كتـاب   

. فردوسي وجود داردةروستايي شاهنام

اي روستايي حتماً يك كتاب شعر از حافظ يا سعدي ه درصد خانه1/28توان گفت در مي،  با اين وصف  

اين ميزان كتب   ).اگر چه ديوان اشعار ديگران نيز ممكن است وجود داشته باشد          (يا فردوسي وجود دارد   

 ايرانيـان از جملـه روسـتاييان بـه شـعر وادب          ة ديرينـ  ةحاكي از عالق  ،  هاي روستايي شعر موجود در خانه   

كتـاب ديگـري بـه عنـوان        ،  هاي يادشـده   روستايي عالوه بر كتاب    هاي درصد خانه  5/5در  .فارسي است 

از جمله ساير موارد فرهنگي كه براي روستاييان موجود مي باشـد، در ذيـل بـه        .كتاب مرجع وجود دارد   

:صورت فهرست وار ذكر مي گردد

دسترسي به روزنامه و مجله ) 1

دسترسي به راديو ) 2

دسترسي به تلويزيون ) 3

اي تلويزيون خارجي هايستگاه) 4

داشتن ضبط صوت و نوار) 5

دسترسي به ويدئو) 6

دسترسي به شهر 
نمايش فيلم و تئاتر 

 سال از سوي نهادهاي فرهنگي مستقر در روسـتا فـيلم نمـايش داده     يك درصد روستاها در طي  8/72در

ــه در ، ودشنمــي ــايش د    22درحــالي ك ــيلم نم ــار ف ــد ب ــا چن ــك ي ــتاها در طــي ســال ي اده درصــد روس

.ودشمي

، سرگرمي شهر و عوامل مؤثر برآن با توجه بـه اينكـه امكانـاتي ماننـد سـينما           -استفاده از مراكز تفريحي   

ورزشگاه و استاديوم ورزشي تقريباً درروستاها يافت       ،  نمايشگاه و موزه  ،  بازار،  پارك و شهر بازي   ،  تئاتر

كانـات فراغتـي بـه شـهرها مـسافرت      سـبب شـده تـا روسـتاييان بـراي بهـره بـرداري از ايـن ام        ،  ودشنمي

تـرين محـل   ها و بازار شهر و نيز اسـتفاده از پـارك و شـهربازي بـه ترتيـب مهـم             گردش در خيابان  .كنند
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آيـد و پـس از آنهـا سـينما     هاي روستايي درشـهرها بـه شـمار مـي    گذران اوقات فراغت اعضاي خانواده  

.آيدتايي در شهرها به حساب ميهاي روساي مهم گذران اوقات فراغت اعضاي خانوادهوسيله

مكان اجتماع اهالي 
 درصد روستاهاي كشور هيچ مكان مشخص و تعيين شده اي بـراي دور جمـع شـدن در زمـان                   8/42در  

محل اجتماع اهالي براي گذران اوقات فراغت       ،  قهوه خانه ،  درصد روستاها 2/15در  .فراغت وجود ندارد  

مكان و محل مشخـصي بـراي دور   ، ليكن اهالي، وجودندارد درصد روستاها قهوه خانه      1/42است و در    

.هم جمع شدن درزمان اوقات فراغت دارند

هاي فرهنگي  فعاليتةنهادهاي فرهنگي انجام دهند
8/10درحالي كه در    ،  هاي فرهنگي شركت دارد   بسيج در انجام فعاليت   ،   درصد روستاهاي كشور   35در  

 درصد  4/60در  .هاي فرهنگي مشاركت دارد   نجام فعاليت جهاد سازندگي در ا   ،  درصد روستاهاي كشور  

 درصـد روسـتاهاي كـشور      2/8در  .هاي فرهنگـي روستاسـت    كانون فعاليت ،  روستاهاي كشور نيز مسجد   

.ها وجود داردمركز يا كانون فرهنگي مستقلي براي انجام اين فعاليت

ها و مراسم محلي جشن
ا و هگاهي جشن،  هاي محلي و مذهبي رايج در كشور      ا عالوه بر مراسم عقد وعروسي و جشن       هدرروستا

جـشن تولـد از   . جغرافيـايي خاصـي اسـت   منطقـة ود كه مخـصوص روسـتا يـا    شمراسم محلي برگزار مي  

برگـزاري  .ننـد ك درصد روستاييان به تبع شهرها براي فرزندان خود برگزار مي          4/69ايي است كه    هجشن

مراسـم ختنـه   .ودشش از سـاير روسـتاها برگـزار مـي    جشن تولد در روستاهايي با فاصلة كمتر از شـهر بـي          

 درصد روستاهاي كشور مانند اكثر شهرها منـسوخ شـده و كـسي ايـن رسـم را برگـزار       1/23سوران در  

 درصـد روسـتاها ايـن رسـم بـه      5/38 درصد روستاها اين جشن نسبتاً مفـصل و در         4/38اما در   ،  ندكنمي

هر چـه فاصـلة روسـتا از شـهر كمتـر           .ودشبرگزار مي صورت محدود و همراه با ديد وبازديد خانوادگي         

.است برگزاري مراسم ختنه سوران بيشتر به صورت ديد و بازديد و كمتر همراه با جشن است

انجام كارهاي عام المنفعه 
اجتماعي خانواده باالتر است ميزان كارهاي عـام المنفعـه از سـوي افـراد بيـشتر                 -هرچه پايگاه اقتصادي  

انجمـن  ، انجمـن اسـالمي  ،  فعاليت درنهاهايي مانند بسيج   ،   شامل كمك به آباداني روستا     اين كارها .است

به هر حـال بـه نظـر مـي رسـد سـنت خـوب مـشاركت                  .اوليا و مربيان و عضويت درشوراي آبادي است       

 و نيـز افـزايش ميـزان        اجتمـاعي روسـتا    -رغم تحوالت اقتـصادي   علي،  روستاييان در حيات جمعي خود    

بلكه افزايش نيـز يافتـه    ،  اييان از امكانات رفاهي و فرهنگي شهري نه تنها كاهش نيافته          روستبرخورداري  

نهادهاي متعددي درروستا داير شده كه ميزان مشاركت روسـتاييان را دركارهـاي عـام               البته امروز   .است

. بيشتر ساخته استةالمنفع

فعاليتهاي مذهبي 
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مكان مذهبي 
 در صـد  8/33 درصد روستاها حسينيه يا تكيه و در 6/39 و در   مسجد،   درصد روستاهاي كشور   8/91در  

 درصـد روسـتاهاي     5/6تنها در   .روستاهاي كشورو نزديك آنها يك زيارتگاه مانند امامزاده وجود دارد         

 درصـد  1/33از سـوي ديگـر فقـط در    .هـاي مـذهبي يـاد شـده وجـود نـدارد      كشور هيچ يـك از مكـان     

رصـد روسـتاها در طـي سـال         د5/21، درحاليكه ودشگزار مي روستاهاي كشور هر روز نماز جماعت بر      

.ودشاصالً نماز جماعت برگزار نمي

تعزيه خواني
 درصـد   3/12اين مراسم در    .ودش درصد روستاي كشور تعزيه خواني برگزار مي       7/57هنوز  ،  در مجموع 

.ودشروستاهاي كشور برگزار نمي

قرآن و دعا خواندن
خواننـد و   روستايي در بخشي از اوقات فراغت خود قرآن و دعا مـي           هاي   درصد اعضاي خانواده   47 / 5

در قرآن و دعا خواني و رفتن بـه مجـالس   .هنددمي درصد آن هر روز اين اعمال مستحبي را انجام      1/12

مـردان بيـشتر   ،  اما رفتن به نماز جماعت    ،  ديني و سخنراني چندان تفاوتي ميان زنان و مردان وجود ندارد          

قـرآن و دعـا     ،  ينتأهلافراد مجرد هرگز ازدواج نكرده بيش از م       .هنددمياليت ديني انجام    اين فع ،  از زنان 

كه مورد رفتن به نماز جماعت و شركت در مجـالس دينـي و سـخنراني مـذهبي ايـن                 خوانند، درحالي مي

.رابطه معكوس است

هاي دستي و هنريفعاليت
مسابقات هنري در روستاها

 درصـد روسـتاها     6/9، درحاليكـه  ودش سال مسابقات هنري انجام نمي     در طول ،   درصد روستاها  2/89در  

.ودشدر سال يك بار مسابقات هنري انجام مي

اي دستي و هنري هانواع فعاليت
مدرن طبقـه بنـدي و همـراه بـا هـدف انجـام آن          ،   سنتي ةهاي هنري در سه گروه دست     انجام انواع فعاليت  

، هـاي هنـري  ميـزان انجـام فعاليـت    ،  ودش از شهر كمتر مـي     هرچه فاصلة روستا  .فعاليت ارزيابي شده است   

هنري جديد بـا هـدف تفـنن و    ، هاي دستي سنتيدستي به منظور كسب در آمد و نيز ميزان انجام فعاليت     

 افزايش يا كاهش جمعيت در روستا چندان تأثيري بر انجـام هنـر          متقابالً.ودشسرگرمي خانواده بيشتر مي   

انجـام هنرهـاي   ، ودش هر چه جمعيت در روستا بيشتر مـي    ، درحاليكه ارددستي به منظور كسب درآمد ند     

.ودشهاي روستايي بيشتر ميجديد با هدف تفنن و سرگرمي ميان خانواده

امكانات بازي و ورزش
 درصد روستاهاي كشور فاقد هر گونه امكانات تخـصيص يافتـه بـه امـر ورزش جوانـان و نوجوانـان           40

، صرفاً روستاييناهاي كشور نيز تنها امكان موجود براي ورزش جوانا درصد روست7/50.روستايي است
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يك زمين خاكي است كه به منظور انجام فوتبال يا واليبال از سوي اهالي به اين امـر اختـصاص يافتـه و                       

. ورزشي دارندة سرپوشيدن درصد روستاهاي كشور نيز سال8/4.تسطيح شده است

ها در روستاوسايل بازي بچه
االكلنـك و سرسـره كـه معمـوالً در          ،   در صد روستاهاي كشور هيچ گونه وسايلي ماننـد تـاب           4/94در  

.وجود ندارد، ودشها يافت ميها براي بچها و يا تفريگاههپارك

هاي محلي وسنتيبازي
بخشي از اوقات فراغت خود را انجام ، اهالي اعم ازكوچك و بزرگ،  درصد روستاهاي كشور1/32در 

هـاي  نند هر چند فاصله از شهر زيادتر و جمعيت روستا بيشتر باشد امكـان بـازي           كي پر مي  اي محل هبازي

.محلي نيز بيشتر است

اوقات فراغت ساالنه
هـا يـا    درصد خـانواده 3/28، روند خود را به سفر ميةاي روستايي تعطيالت ساالن  ه درصد خانواده  7/79

.ورزنـد  در محـل زنـدگي خـود مبـادرت مـي           تعطيالت ساالنه ندارند يـا بـه كارهـاي فراغتـي ديگـري            

، به منظور ديدن اقوام و خويـشان در بيـرون از روسـتا   ، ها ودر ايام فراغت سال به ترتيب اهميت   مسافرت

،  اجتماعي خانواده بـاالتر اسـت      -هرچند پايگاه اقتصادي  .زيارت اماكن متبركه و تفريح و سياست است       

ايـام تعطـيالت سـاالنه بيـشتر        ري روسـتايي د   اهديد خانواده زيارتي و ديد و باز    ،  ميزان سفرهاي تفريحي  

 درصد مركـز يـا يكـي از شـهرهاي اسـتان خـود               4/45بيشترين مقصد مسافرتي روستاييان را نيز با        .است

.دهدتشكيل مي

نتيجه گيري
ــم      ــاي معاصــر مه ــرات ســاختاري دني ــل عمــده را در تغيي ــه شناســي دو عام دوركــيم از بزرگــان جامع

با بهبود شرايط   .از آنها فزوني جمعيت و ديگري به معني تراكم روزافزون ارتباطات است           يكي  «:انددمي

يابد و با افزايش جمعيـت و همـراه بـا آنـان تـراكم در                جمعيت در اجتماعات بشري افزايش مي     ،  زيستي

اي و ساختار اقتـصادي و اجتمـاعي جوامـع دسـتخوش       ارتباطات اجتماعي درون و ميان اجتماعات قطعه      

ود و وي همچنين گرايش عمومي به شهرنشيني و قرار گرفتن در ميـان اجتماعـات               شيرات اساسي مي  تغي

 شهرها هم شـدت تـراكم جمعيتـي و هـم شـدت        ةگويد در پهن  بزرگتر را ناشي از اين روند دانسته و مي        

.تر از اجتماعات ديگر استقوي، تراكم ارتباطاتي

در قالب تمركـز    ،  واقع همان ارضاي نياز عمومي مذكور     از نظر اوتشكيل شهرها و اجتماعات بزرگ در         

 در رابطـه بـا ايـن نيـاز عمـومي شـرط بقـاي                درحاليكـه .و تراكم جمعيت در يك محل به نام شهر است         

هاي قوي و تراكم ارتباطي است تـا بتوانـد جـايگزين خـالء ناشـي از       تقويت شبكه ،  اجتماعات كوچك 

)299، 1369، دوركيم.(»ر باشدتراكم جمعيتي و تماس شديد افراد با يكديگ
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درصدتعداد
87501/60سفر زيارتي

48191/33سفرتفريحي

28022/19تفريحي، سفرزيارتي

4732/3سفرديد و بازديد

12486/8ورزش، بازي

3796/2المنفعهكارهاي عام

15627/10مطالعه، تحصيل

957/0كار

3665/2خريد

50استراحت

60اي هنريكاره

141/0رفتن به شهر

151/0فعاليت مذهبي

2386/1كارهاي منزل

826/0سفر خارجي

12033/8سفرمكه

3041/2سفر سوريه

9213/6سفركربال

اجتمـاعي و فرهنگـي در درون يـك    ، با ذكر اين مقدمه بايد اذعان داشت كه تمامي تحوالت اقتـصادي   

خورد و همان طور كه امروزه شهرها و مراكـز     رقم مي ،  راكز بزرگ جمعيت  جامعه با محوريت شهر و م     

اي فن آوري و فرهنگ هستند و كشورهاي در حال توسعه با فاصله           ،  كانون انتقال دانش  ،  بزرگ صنعتي 

در داخـل هـر   .يابنـد تحت تأثير آنها قرار گرفته و براساس آن تغيير و تحول مـي    ،  كه از اين كانون دارند    

فـن آوري و فرهنـگ   ، كانون اصلي انتقال دانش، هرها و به ويژه شهرهاي بزرگ و پايتخت       كشور نيز ش  

.گيرندترين شهرها تحت تأثير آنها قرار ميتر از طريق نزديكبوده و اجتماعات كوچك

در بررسـي  (تـوان انتظـار داشـت كـه هرچـه جمعيـت اجتماعـات كوچـك             مـي  موضـوع،    با وصف اين  

اجتمـاعي و فرهنگـي ايـن       ،  صـلة آنهـا از شـهر كمتـر شـود سـاختار اقتـصادي               زيادتر و فا   )روستاهاي ما 

تر به شهرها شـده و انعطـاف پـذيري ايـن اجتماعـات از شـهرها از هـر جهـت بيـشتر                    اجتماعات نيز شبيه  

.ودشمي

تــرين شــهر ايــن بررســي ميــزان جمعيــت روســتا و نيــز فاصــلة آن از نزديــك راز متغيرهــاي كليــدي د

اجتماعي و فرهنگي كمي از شـهر هـستند كـه داراي جمعيـت              ،  ي فاصلة اقتصادي  روستاهايي دارا .است

اين همان دو عامل است كه دوركيم آنها را در تغييرات سـاختاري و  .زيادتر و فاصلة كمتر از شهر باشند   

.داندتغييرالگوي زندگي و معيشت مهم مي
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اي مـصرف و فعاليـت   ه تمامي عرصـه فاصلة روستا از شهر و ميزان جمعيت روستا دري نيز، در اين بررس  

تمـامي انـواع   ، اي دارد و باكمتر شدن فاصلة روستا از شهر و افـزايش جمعيـت  اثر تعيين كننده،  فرهنگي

هر چه فاصلة روستا از شهر كمتر است و ، در واقع.يابدهاي فرهنگي افزايش ميمصرف كاالها و فعاليت 

،  روستايي نيز باالتر است با وصف اينة اجتماعي خانواد  -پايگاه اقتصادي ،   جمعيت روستا زيادتر   متقابالً

پايگاهـا  ،  گونه تفسير كرد كـه بـا كمتـر شـدن فاصـلة روسـتا از شـهر و يـا افـزايش جمعيـت                         اين وانتمي

رود و درنتيجه مصرف و فعاليت انواع كاالهـاي فرهنگـي جديـد             باالتر مي  اجتماعي خانواده  -اقتصادي

بسياري از عوامل فردي .ندكهاي فرهنگي سنتي كاهش پيدا ميخي از فعاليت برمتقابالًيابد و افزايش مي

هـاي فرهنگــي سـنتي كــاهش پيــدا   ا و فعاليــتهماننـد ســواد و شـغل نيــز كـه در مــصرف و ميــزان كـاال    

 اجتماعي خانواده و به طور غير مستقيم فاصلة روستا از شهر و ميزان  -بسياري از عوامل اقتصادي   .ندكمي

2.تجمعيت روستا اس

اي طرح پژوهـشي فعاليـت و مـصرف كاالهـاي فرهنگـي در منـاطق روسـتايي كـل         هيافته(، اي از كتاب فرهنگي ايرانيانخالصه،  گزارش فوق  -2

. منتشر شده استاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميهاست كه توسط طرح) كشور
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 روستاييويژگي هاي جمعيتي: وم سفصل 
اي ايرانههاي جمعيتي روستاويژگي-3-1

آبادي و يا احتماالً اصطالحات ديگـري       ،  ده،  كوچكترين واحد جغرافيايي در ايران كه با عناوين روستا        

.رودهاي انساني به شمار مي از زيستگاه، جزئيودشناميده مي

ن عامل انساني در شكل گيري روستاها و همچنين توزيـع و تـراكم و معيـشت و توسـعة           جمعيت مهمتري 

 درصد از 95يرد كه در بيش از گ روستايي در حدود نيمي از جمعيت كشور را در بر مي    جامعة.آنهاست

بنابراين براي آگاهي از چگونگي وضعيت روستاها كه اصوالً بـه منظـور          .مساحت كشور پراكنده هستند   

. جمعيت ضروري به نظر مي رسدةمطالع، شور مطرح مي گرددكةمه جانبتوسعة ه

تحوالت تاريخي جمعيت روستايي ايران-3-2
داراي تمـدني   ،  رفتها به شمار مي   هاي جنوب غربي زاگرس و خوزستان شمالي كه قلمرو ايالمي         دامنه

 نـواحي مـستعد سـاكن    دردر اين زمان اكثر مردم روستاهاي كم جمعيت و پراكنده  .درخشان بوده است  

اشكانيان و ساسانيان شهرها و مراكز جمعيت بزرگي به وجـود آمـد           ،  هخامنشيان،  در دورة مادها  .اندبوده

ها پر رونق ترين زمان تمدن ايراني       دورة ساساني . وقوع رويدادهاي مهم تاريخي گرديد     ةكه بعدها صحن  

.است

ايش يافت و توانـست جمعيـت روسـتايي را تحـت      تنها در اين زمان بود كه جمعيت شهري در ايران افز          

 اوج شهرنشيني در ايران بوده كه از مهمتـرين شـهرهاي            ، دورة در حقيقت اين دوره   .تأثير خود قرار دهد   

554 در زمان اردشير بابكان تعداد شهرها بـه    يبوده است و طبق يك سرشمار     )  شهر 7شامل  (آن مدائن   

.البته زندگي روستايي در اين دوره از توسعة زياد برخوردار بود.رسيده بود بالغ  نفر هزار6 جمعيتو به

اول اينكه چون اسالم ديني بود كه از شـهر برخواسـته بـود توجـه     : ورود اعراب به ايران دو پيامد داشت   

.زيادي به شهرها مبذول شد

المي اي اسـ هدوم اينكه شهرها اهميت بين المللـي خاصـي را از دسـت دادنـد زيـرا قـدرت در سـرزمين                 

سـير شـهر نـشيني شـدت        ،  در قرون دهم تا دوازدهم بر اثر تحوالت سياسي در كـشور           .متمركز شده بود  

.وجود آمدندگرفت و شهرهايي مانند ري و نيشابور به

، اسـفبارترين ضـايعة ملـي بـه شـمار       مغوالن و تركان به ايران در قرن سيزدهم تا پـانزدهم مـيالدي   ةحمل

 مخالف شهرنشيني مغوالن كه اصوالً  .اي داشته است  ي كشور نقش عمده   ولي در توسعة روستاها   .ودرمي

هاي زيادي از مـردم بـه روسـتاهاي امـن و     صدها شهر پر جمعيت را ويران كردند از اين رو گروه  بودند  

مناطق كوهستاني كشور پناه بردند و دسته اي از آنها مجبور به كوچ نشيني و تغيير مكـان زنـدگي خـود          

سبزوار و نيشابور رو    ،  بنابراين در اين دوره شهرهاي بزرگي مانند ري       .مانندبضات به دور    شدند تا از تعر   

به نابودي كشيده شد تا در عوض پراكندگي جمعيت زياد شد و توزيـع جمعيـت تـا حـدود زيـادي در                       

دورة صفوي با اوج شهر نشيني روبرو بود و به جز مناطق مرزي ساير نقـاط     ،  توسعة روستاها اثر گذاشت   
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ك ها و بـه دنبـال آن تـ        افغانة  بر اثر ايجاد امنيت داخلي توسعة زيادي يافت اما چيزي نگذشت كه حمل            

در . نظام اجتماعي و نيـز وقـوع كـشتارهاي فـراوان شـد           ةتازي نادرو تزلزول زنديه باعث فروپاشي دوبار      

 باعث قيام انقالب مشروطيت.هاي خونين جمعيت ايران به شدت كاهش يافت     دورة قاجار و بروز جنگ    

اوج رشـد  ، ملي شد و پس از مشروطيت هر واحد روستايي بـه صـورت يـك سـرزمين مجـزا اداره شـد          

.كشاورزي و شكوفايي روستاها در اين زمان بود

اطالعات جمعيتي روستاهاي ايران -3-3
اغلـب در كـشورهاي در حـال توسـعه از طريـق             ،  اطالعات جمعيتي به خصوص تعداد و پراكندگي آن       

هاي متعدد از جملـه اخـذ     در ايران كهن به داليل و انگيزه      .ودشگيري جمع آوري مي   ري و نمونه  سرشما

در دورة  .گرفتـه اسـت   هـاي پـيش صـورت مـي       هايي حتي از سال   آمارگيري،  ماليات و جمع آوري سپاه    

جمعيـت  ،  ساساني در زمان حكومت اردشير بابكان با روشي كه احتماالً مـشابه سرشـماري فعلـي اسـت                 

 اقوام ة ميليون نفر برآورد گرديده بعدها با كاهش قلمرو ايران و بروز تهاجمات وحشيان80 حدود   كشور

.يابدبيابانگرد جمعيت كشور كاهش مي

 الدوله برآوردي از حدود جمعيت روستايي اءضي،  شمسي1252احتماالً براي اولين بار در ايران در سال 

5/43 ميليـون نفـر تخمـين زده شـد كـه حـدود         5/11ل  كه براساس جمعيـت ايـران معـاد       ،  به عمل آورد  

.ردندكدرصدآن درروستاها زندگي مي
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1385اطالعات جمعيتي كشورايران در آبان سال 

غيرساكنساكن در نقاط روستاييساكن در نقاط شهريجمع استان

جمعيتخانوارجمعيتخانوارجمعيتخانوارجمعيتخانوار

1750177170495782124055844825996450748662213110121321104717كل كشور

9119303603456635966240253927594312008202197اذربايجان شرقي

65596128734594224391724954233522114850500آذربايجان غربي

281901122815517097171559711084451219586363اردبيل

12247634559256102582737987281986067588903301638اصفهان

11156054578770085331231407672107037083853ايالم

1901508862671282565774656074930340911005393بوشهر

37303961342236634433071226043128706711618892246تهران

چهارمحال و

بختياري

19459485791010533044229889102414642162988

14239463642069343326695727743083052771420خراسان جنوبي

14451165593079999493381190044538417799802391199خراسان رضوي

199850811572981273924581007604143659634749خراسان شمالي

866914427497961179728735642518651383946325217469خوزستان

2361179646011430805593409303740526100زنجان

1600625897421209684405593909414918300سمنان

سيستان و

بلوچستان

47006424057422261391193198242655120654712705997

1022746433687864419526529473716511650614690033317فارس

294539114320020335677797591179365203422قزوين

2624771046737246519983094159546363944قم

337688144015620966785581912802158433700كردستان

615936265241336738215525192464001089748215410146كرمان

غيرساكنساكن در نقاط روستاييساكن در نقاط شهريجمعاستان
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1385اطالعات جمعيتي كشورايران در آبان سال 

)درصد(متوسط رشد ساالنه جمعيتسال

12607654000

127081240006/0

128086130006/0

129091430006/0

130097070006/0

1305104560005/1

1310111850004/1

1315119640004/1

1320128330004/1

1325141590000/2

1330162370008/2

1335189547041/3آبان 

1345257887221/3آبان 

جمعيتخانوارجمعيتخانوارجمعيتخانوارجمعيتخانوار

كهكيلويه و

بويراحمد

12651463429960883302192651403298494912258

38024416170871966077951261831238195845142377گلستان

669695240486136847912957513011213110910436گيالن

384099171652723760010201501455706914489294929لرستان

7837372922432424665155414335905413682331856مازندران

364564135125725210093207311246441918400مركزي

30451314036741501786613251537657406055701744هرمزگان

42828917032672561959807711718577212252371271همدان

25909599081820753878980351551200988627يزد

38024416170871966077951261831238195845142377گلستان

669695240486136847912957513011213110910436گيالن

384099171652723760010201501455706914489294929لرستان

7837372922432424665155414335905413682331856مازندران

364564135125725210093207311246441918400مركزي
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1355337087447/2آبان 

1365494450109/3مهر

1370559371635/2مهر

1375600554885/1آبان

1385704957826/1آبان

جمعيت و متوسط رشد ساالنه
زنمردمرد وزن سنيةگروه عمد

704957823586636234629420جمع

1141967586423555544)كمتر از يك سال(اطفال

543365827857192647939)1-5(نوباوگان

560139028677102733680)6-10(كودكان

550461428234852681129)11-14(نوجوانان

1773818389547528783431)15-24(جوانان

314193791591988915499490)25-64(ميانساالن

3656591192838417228207) ساله و بيشتر65(بزرگساالن

1385آبان :حسب جنس و گروه عمدة سنيجمعيت بر

1365-85 ساله و بيشتر برحسب جنس در نقاط روستايي 6باسوادان در جمعيت 
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جنس و وضع زناشويي، ساله وبيش تر برحسب سن10جمعيت 

مرد جمع كلشرح

اظهار نشدههرگز ازدواج نكردهالقطبي همسربراثربي همسر براثر فوت همسرداراي همسرجمع

136532870363168393889179122218201616727011526368867مهر

1370386550491999727410442836272509502139106019125697مهر

1375454010832302174711832626233306559771083373066108آبان 

410956742090510811559714189679110172894772097823ساكن در نقاط شهري

427767921912181294812701683213710638211ساله14-10

577609729356734673619302398285858226027 ساله19-15

6259429310094357875127366222249561017624 ساله24-20

5077373256255715482153068139359901117228ساله29-25

3928775201087717232953269169792649282416 ساله34-30

3593610184423217195274313178401011201432 ساله39-35

30336501557353149076960411483944795909 ساله44-40

25739621325730128140980771204723466731 ساله49-45

1979657102351899076211485866812040563 ساله54-50

13155056655616421181151150716449412 ساله59-55

9798094979434749501463434994495365 ساله64-60

230012811894931050234121345699190181905ساله و بيشتر65

183440179297123493630310856029487416302059753ساكن در نقاط روستايي

2418523124383363308851017121142124180 ساله14-10

293638514999703721012631401144357116525 ساله19-15

2739796140478935537315462665103469010515 ساله24-20

21376101092578740260170447033418744037 ساله29-25

161816482380973432017134835816001341 ساله34-30

13220786646946341661874398624050618 ساله39-35

1050975522251507461229527819307407 ساله44-40

944457464636453935314321235106329 ساله49-45

771985360739351743421514743072235 ساله54-50

56987125668024927345629011782162 ساله59-55

48225622716321715772698171766154 ساله64-60

135191773598164907578091278447811250 ساله و بيشتر65

830564203920179359128202301143غيرساكن
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فر جمعيت و بيش ترشهرهاي داراي صد هزار ن

1385آبان 1375آبان1370مهر1365مهر 1355آبان 1345آبان 1335آبان شهر

226083272962294068684774206073219772آبادان

222514007668963118242139923159092199698آمل

5899871925116832265349331354380755446760اراك

6574283596147865281973311022340386418262اردبيل

67605110749164419300746357399435200583255اروميه

50292215129230183265450357389××اسالم شهر

2547084240456615109867531122703012660721602110اصفهان

732416195320855628873759106923120177انديمشك

120098206375334399579826724653804980985614اهواز

1983511510257460426407281288104364ايذه

3618538611386400275658176959100642ايرانشهر

8346154933247689035116428126346160355ايالم

361944997368059115320137348158346201335بابل

19253312484771993392112426134835176726بجنورد

4918671486101345183879201016217804229541بروجرد

31344178555481870639469798544110643بندرانزلي

177103462787981201642249504273578379301بندرعباس

156941659429940718087424888394111448بندرماهشهر

184122354758956120787132824143641169966بوشهر

53079357205796793883401120020150703بوكان

298863987449378786948584688213101178بهبهان

13934258454694381798101177127608166138بيرجند

170426685459183083327349220126937پاكدشت

289996403413597976971482108898511910431398060تبريز 

198303010643259720688178194647121300تربت حيدريه

1512082271973045302236042584647552767588457088287تهران

291693823648530771748869394185105285جهرم

3867659578104912208592249258272815333945خرم آباد
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شهرهاي داراي صد هزار نفر جمعيت و بيش تر

1385آبان 1375آبان1370مهر1365مهر 1355آبان 1345آبان 1335آبان شهر

4385088536140490034750105636125859خرمشهر

4683665495104647118348165888223071×خميني شهر

344914764870357115343137885148944181465خوي

5212184499121251151420181309202639235819دزفول

70881406027621625177729988152101219دورود

109491143557188957290897340637417748557366رشت

92122142536025664987992698257139219رفسنجان

1222118806294047510591041100887136956زابل

174953973293740281923361623419518567449زاهدان

4715985714100351215261254100286295349713زنجان

262784454770753141020167602195882261293ساري

1453717565257516408187621111245180548ساوه

305454241569562129103148065170738214582سبزوار

1272917834306618135198933115394133331سقز

290363105838786648917513191045126780سمنان

406415457895872204537244039277808316862سنندج

12160195683946490072107887135024170916سيرجان

1705830767497837895092195104765132379شاهرود

419560898321493126259284827127412شاهين شهر

293113422046956733678466689779109601شهرضا

1547623575403597508089253100477131612شهركرد

3748662611697224393245940058189421شهريار

17065926986542581384828996511710530251227331شيراز

23053889863377109288123684143286174768قائم شهر

89680138278230147××××قدس

149257795798202142690174006××قرچك

6642088106139258248591278826291117355338قزوين

99499134292247219543139681253777677964706قم

212502913340301665317491985750101313قوچان
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شهرهاي داراي صد هزار نفر جمعيت و بيش تر

1385آبان 1375آبان1370مهر1365مهر 1355آبان 1345آبان 1335آبان شهر

459555846884863138599155188201372253509كاشان

14526442431379266115108063639409681386030كرج

6215785404140761257284311643384991515114كرمان

125439187930290600560514624084692986794863كرمانشاه

253805118188033139430162468188710274438گرگان

سلطان (گلستان

)آباد

6698271074992745892112554231905

18347406676072187100102768111253129167گنبدكاووس

365515410665172100679117388132318149929مراغه

138222381836108713948525396396114841مرند

898725498504467913292013103579124350مرودشت

446516448877098104787107539116883108682مسجد سليمان

2419894096166677701463508175915518874052427316مشهد

13692596597091603236488118228713مالرد

211052843447117103640130458144373156289مالير

2033228610440677523881987107799135780مهاباد

147961876727739595517127390141114153ياندوآبم

304224338475276129058160004178498208647نجف آباد

نسيم شهر

)اكبرآباد(

6791202137504994585124135846

258203348259562109258135681158847208860نيشاپور

520511183257925831177624107233208996ورامين

99909124167165785272499349653401281479640همدان

34931452429991489576913310544ياسوج

6350293241135925230483275298326776432194يزد

 در روند تاريخي آنوجوه تمايز روستا از شهر-3-4
 كـه الزم اسـت تمـايز    شدز اولين سرشماري به بعد ا. در كشور انجام شد1335اولين سرشماري در سال   

از جمله عواملي كه براي تشخيص شهر از روسـتا      .گردندخاصي بين شهر و روستا و تعداد جمعيت قائل          
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اين .هاي سوركين و زهيرمن اشاره كرد كه تا حدود زيادي مورد قبول است            وان به ديدگاه  تارائه شد مي  

:عوامل شامل

اهي كـه سـاخت و سـازهاي انـساني در آن محـدود باشـد و يـك محـيط         زيستگ، محيط جغرافيايي -1

.ودشا و غيره روستا ناميده ميهطبيعي مانند مراتع جنگل

.يرد تا روستاگشهر سطح بيشتري را دربر مي، گاهر استقراةوسعت محدود-2

در روستا اصوالً اشـتغال غالـب كـشاورزي و اكثـر روسـتاييان از ايـن طريـق امـرار معـاش                   ،  اشتغال-3

.نند در صورتي كه اهالي شهرها بيشتر به مشاغل صنعتي و خدماتي مي پردازندكيم

 كوچي ساكن هستند امـا در روسـتا جمعيـت كمـي در          ةدر شهر جمعيت زيادي در محدود     ،  تراكم-4

نند و به طور كلي تـراكم نـسبي در شـهرها زيـاد و در روسـتاها كـم                    ك نسبتاً وسيعي زندگي مي    ةمحدود

.است

وستا بر خالف جمعيت شهر از نوعي مشابهت اخالقي و رفتاري خاص برخوردار جمعيت ر، تجامن-5

هـاي رفتـاري اجتمـاعي مـشاهده        فرهنگ و ساير ويژگي   ،  مذهب،  ميزان درآمد ،  در شكل معيشت  .است

.نمود

در روسـتا   . بـدون طبقـه ناميـد      جامعـة وان يـك    ت روسـتايي را مـي     جامعةبرخالف  ،  طبقات اجتماعي -6

.لحاظ اقتصادي بسيار كم استا از هاختالف بين گروه

 شـهري  جامعة روستايي از لحاظ فضايي و اجتماعي داراي تحرك كمترين نسبت به جامعةتحرك  -7

.اشدبمي

 كمتر از سـاكنان شـهرها بـا ديگـران ارتبـاط دارنـد ولـي ايـن           عموماًروستاييان  ،  سيستم آثار متقابل  -8

.اشدبارتباط در روستاييان عميق تر از شهرها مي

ول جمعيت روستايي در ايرانتح-3-5
هـاي گذشـته نـسبت بـه كـل جمعيـت از رشـد        هد كه جمعيت روستايي كشور طي دهـه  دآمار نشان مي  

قسمت زيادي از جمعيت .در نتيجه نسبت به روستانشيني سير نزولي پيموده است، كمتري برخوردار بوده

.فته و توسعه يافته استهاي بزرگي مربوط بوده كه در اطراف شهرها شكل گرروستاها به شهرك

،  نفـر 70495782جمعيـت كـشور ايـران    ،  1385براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در آبان ماه          

 درصـد بـوده   6/1 جمعيـت معـادل   ة نفـر و متوسـط رشـد سـاالن       43تراكم جمعيت در هـر كيلومترمربـع        

) 34629420( درصــد را زنــان1/49و ) نفــر35866362( درصــد جمعيــت كــشور را مــردان 9/50.اســت

.هنددتشكيل مي
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 خانوار 12405584 خانوار در كل كشور وجود داشته كه از اين تعداد     17501771تعداد  ،  1385در سال   

همچنـين  .نـد ا خانوار نيـز غيرسـاكن بـوده   21321 خانوار در نقاط روستايي و 5074866،  در نقاط شهري  

:شرح استبدين هاي سني وضعيت توزيع گروه
جمعيتسن

 نفر1141967يك سالكمتر از 

 نفر5433658 ساله5-1

 نفر5601390 ساله10-6

 نفر5504614 ساله14-11

 نفر17738183 ساله24-15

 نفر31419379 ساله64-25

 نفر3656591ساله و بيشتر65

هاي سني و جمعيت آن هاوضعيت توزيع گروه

3/51( نفـر پـسر      642933ده كـه از تعـداد        نفـر بـو    1253506 تعداد مواليد در كل كـشور        1385در سال   

نفر در نقـاط شـهري و     844813همچنين از اين تعداد   .ندابوده)  درصد 7/48( نفر دختر  610573و  ) درصد

ند ا نفر در كل كشور فوت شده408563ددر اين سال تعدا.اند نفر در نقاط روستايي متولد شده408693

 درصـد  63همچنـين از مجمـوع فـوت شـدگان     .نداوده درصد زن ب   44 درصد مرد و     56كه از اين تعداد     

. درصد مربوط به نقاط روستايي بوده است37مربوط به نقاط شهري و 

 درصـد كـاهش نـسبت بـه     2/1( مورد ازدواج در كل كشور انجام گرفتـه        778023تعداد  ،  1385درسال  

ا در نقـاط    هزدواج درصـد ا   28ا در نقاط شـهري و       هدرصد ازدواج 72،  كه از اين تعداد   ) ة آن سال گذشت 

6/11( مـورد بـوده    94040،  همچنين تعداد طالق ثبت شده در كل كـشور        .روستايي صورت گرفته است   

 درصـد در نقـاط      16 درصد در نقاط شهري و       84كه از اين تعداد     ) درصد افزايش نسبت به سال گذشته     

.جام گرفته استروستاييان

، نفر بوده كه جمعيت فعال آن از نظر اقتـصادي  هزار 59523ساله و بيشتر كشور    10جمعيت  ،  دراين سال 

 هـزار نفـر بيكـار       2992 هزار نفـر شـاغل و        20476از اين تعداد    .اشدبمي)  درصد 6/40( هزار نفر    23469

.گزارش شده است) جوياي كار(

 هـزار نفـر را   16057،   هزار نفـر را محـصالن      13117،   هزار نفر جمعيت غيرفعال    35538همچنين از ميان    

 هـزار نفـر را سـاير مـوارد تـشكيل            3389 هزار نفر را داراي درآمد بـدون كـار و            2974 دار و    زنان خانه 

 درصـد و در     9/15زنـان   ،   درصـد  0/10،   ساله و بيشتر كـشور     10نرخ بيكاري مردان در جمعيت      .نداداده

نـرخ  ، 1385همچنـين در سـال   . درصد بـوده اسـت     1/7 درصد و    4/13نقاط شهري و روستايي به ترتيب       

.درصد بوده است3/23 ساله 15-24ي جمعيت فعال بيكار

4/23هـاي اقتـصادي عبـارت اسـت از           فعاليـت  ة ساله و بيشتر در سه بخش عمد       10توزيع نسبي شاغالن    

. درصد در بخش خدمات8/44 درصد در بخش صنعت و 8/31، درصد در بخش كشاورزي
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بررسي تغييرات جمعيت شهري و روستايي طي سه دورة سرشماري
عمـدة علـت  ، اي انجام شده رشد جمعيت شهري نسبت به جمعيت روستا بسيار بيشتر است     هبررسيطبق  

:وان بررسي كردتفزوني بافت جمعيت شهري بر جمعيت روستايي را در سه مورد مي

 براسـاس عـدد جمعيـت صـورت         صـرفاً  زيادي از روستاها به شهر كه اين تبديل          دتبديل شدن تعدا  -1

در تقـسيمات كـشور جـزء شـهرها     ، بديل شده اگرچـه هنـوز روسـتا هـستند    يرد و برخي از مناطق ت    گمي

.محسوب مي گردد

حالت  م جز،  در رشد و توسعة فيزيكي شهرها تعداد قابل توجهي روستا در دامنة توسعه قرار گرفته              -2

ضـمن  .كه قطعاً در اين صورت ديگر از هويت حقيقي روستا اثري بـاقي نمـي مانـد              ،  شهرها در مي آيند   

.ودشعيت اين قبيل روستاها جزء جمعيت شهر گسترش يافته محاسبه مياينكه جم

.مهاجرت ساكنان روستاها به شهرها عامل اصلي فزوني جمعيت بر جمعيت روستايي است-3

توزيع جمعيت در روستاهاي ايران
توزيع جمعيت در روستاهاي ايران بـه هـيچ وجـه يكـسان نيـست و عوامـل متعـدد جغرافيـايي همچـون                        

.در پراكندگي آن مؤثر استغيره فرهنگ و، نوع معيشت، ميزان آب، نوع خاك، ي اقليمتوپوگراف

فاصـلة  ، به طور كلي هرچه از مناطق معتدل و مرطوب به سـوي منـاطق گـرم وخـشك و بيابـاني بـرويم                      

.ابديود و ميزان جمعيت آنها كاهش ميشا بيشتر ميهآبادي

گاهي نيـز شـرايط   .نداشهرهاي كوچك تبديل شدههاي گذشته به بسياري از روستاهاي بزرگ طي دهه     

ن روسـتايي فـراهم بـوده و يـك روسـتاي      اجرااقتصادي و اجتماعي بـراي جـذب بخـشي از مهـ       ،  مكاني

. نشده است تبديلكوچك در مدت كوتاهي به يك مركز بزرگ جمعيتي

اي كشور هتوزيع جمعيت شهري و روستايي در استان
عيت شهري به استان تهـران و كمتـرين ميـزان جمعيـت شـهري بـه                 اي كشور بيشترين جم   هاز ميان استان  

ي مربوط به ترتيـب در      ي شهر اهجمعيت،  بيشترين،  بعد از تهران  .استان كهكيلويه و بويراحمد تعلق دارد     

.آذربايجان شرقي و فارس قرار دارند، اصفهان، اي خراسانهاستان

 كه خراسان بيشترين جمعيت روستايي      ا نشان داد  هجمعيت روستايي كشور برحسب استان    بررسي توزيع 

.و استان سمنان كمترين جمعيت روستايي را دارد
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 تركيب جمعيت روستايي-3-6
بـراي شـناخت دقيـق      .اشـد بساختار جمعيت روستايي از مباحث مهم جغرافيـايي جمعيـت روسـتايي مـي             

.يردگت روستايي دو ويژگي جنسي و سني جمعيت مورد بررسي قرار ميتركيب جمعي

هاي سرشماري با توجه به شرايط اجتماعي و عوامـل داخلـي و خـارجي    در طول سال  : تركيب جنسي -

هاي سني خاصي اختالف زيادي را بين نسبت       در گروه ،  دهدنسبت جنسي در ايران تغييراتي را نشان مي       

هاي سني يكي از مهمترين عوامل اين تغييرات در گروه.سازدينان نمايان ميجنسي شهرنشينان و روستانش

يكـي از مهمتـرين   .سازدخاصي اختالف زيادي را بين نسبت جنسي شهرنشينان و روستانشينان نمايان مي           
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هاي مردان روستايي بـه شـهرها   واند مهاجرتت ميبه شكل خاصهاي سني عوامل اين تغييرات در گروه  

 روسـتايي يـك سـرمايه تلقـي        جامعةفرزند پسر در روستا مهم است به اين دليل كه پسر در             داشتن  .باشد

ود و هر چه تعـداد فرزنـد پـسر بيـشتر باشـد بـه وجـه اجتمـاعي و تـوان اقتـصادي خـانواده افـزوده                 شمي

خورد در جمعيت شهري به چشم مي     ،   برتري نسبت جنسي   45-50 تا   29-25هاي سني   در گروه .ودشمي

 روستايي كه دليل آن مهاجرت مردان مجـرد بـه شـهرها و              جامعةها بر مردها در     ايش تعداد زن  و اين افز  

.اشدباحتماالً بازنگشتن مردها مي

آينـده نگـري جمعيـت و       ،  اي اقتـصادي  هسـاختمان سـني در تجزيـه و تحليـل فعاليـت           : تركيب سـني  -

با شهرها از لحاظ سني ، ايرانتفاوت جمعيت روستاهاي .ها از اهميت خاصي برخوردار استريزيبرنامه

.در اين است كه در روستاها تعداد كودكان و سالخوردگان بيشتر و تعداد ميانساالن كمتر از شهرهاست
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خانوار و جمعيت برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي

جمعيت تعداد خانوارشرح

زنمردمرد وزن

كل كشور

133539856801895470496449449309760آبان

13455167192257887221335580112432921آبان 

13556711628337087441735634716352397آبان 

13659673931494450102528096124164049مهر

137010787227558371632876845027068713مهر

137512398235600554883051515929540329آبان 

138517501771704957823586636234629420بان آ

نقاط شهري

13351261372595356330701492883414آبان 

13451962023979424650966544697592آبان 

135532655241585468082914517563229آبان 

13655528542268445611376961713074944مهر

13706523824318365981643524415401354مهر

13757948925368177891880502318012766آبان

138512405584482599642457644223683522آبان 

نقاط روستايي

133527243081300114165747956426346آبان 

134532051691599447682591477735329آبان

135534461041785406490648968789168آبان 

13654099857223493511138448310964868مهر

13704203722236365911214489811491693مهر

13754410370230262931160497211421321آبان

13855074866221311011123685510894246آبان
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 و 1375، 1370،  1365ايهمغايرت سرجمع كل كشور با جمـع نقـاط شـهري و روسـتايي بـراي سـال                 )1

. به علت منظور كردن خانوار و جمعيت غيرساكن در خانوار و جمعيت كل كشور است1385

.آمار خانوار و جمعيت غيرساكن جزو آمار نقاط روستايي منظور شده است)2

 حركات جمعيت روستايي-3-7
باروري و مرگ ومير    ،  ميزان والدت .اشدبحركات زايشي جمعيت مي   ة  طبيعي نتيج ررشد جمعيت به طو   

. جغرافيايي جمعيت روستايي هستندعمدةباحث از م

.ميزان مواليد در روستاها بيشتر از شهرهاست:  والدت-الف

 برابـر جوامـع شـهري بـرآورد شـده          2 تا 5/1ميزان مرگ و مير در نواحي روستايي بين         :  مرگ ومير  -ب

.است

.ي رسدميزان باروري در روستاها به دو برابر ميزان باروري در شهرها م:  باروري-ج

 ديگـري سـفر     منطقـة موقت يا دائم به     روهي از وطن خود به طو     هنگامي كه شخص يا گر    :  مهاجرت -د

كـه مهـاجرت را از نظـر هـدف بـه چنـد دسـته                .مهاجرت اتفاق افتاده اسـت    ،  كند و در آنجا اقامت كند     

:وان تقسيم كردتمي

عقايدي مانند حج)1

مانند تبعيد، سياسي)2

كاراقتصادي مانند يافتن ) 3

استعماري مانند تسلط بر نواحي ديگر) 4

اي ناشي از جنگهتحميلي مانند مهاجرت) 5

از لحاظ مكاني مهاجرت ممكن است داخلي باشد يعني در درون مرزهاي سياسي كشور صورت گيـرد           

.تفكيك مي گردد) ايمنطقه(هاي دروني استاني و برون استاني كه خود به مهاجرت

 مرزي روستاييانهاي درونانواع مهاجرت
از روستا به شهر) الف

از روستا به روستا) ب

از شهر به روستا) ج

ايرانر د85تحليل روند بيكاري تا سال 
 بيكاريةآيند

در .بيانگر ميزان گسست ساختار اجتمـاعي و اقتـصادي اسـت          ،  آمار بيكاران و نرخ بيكاري در هر جامعه       

طبـق ديـدگاه   .نداختـه اسـت  ا پيش بر گريبان جامعه چنگمعضل بيكاري بيش از، اخير در ايران دهة   دو

هـاي اجتمـاعي دارا    اول را در بين آسيبةجامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعي اين مسأله در ايران رتب    

هـاي اخيـر و بـه طـور        ضمن تحليل روند رشد جمعيت به تغيير نرخ بيكاري در سـال            در اين نوشته  .است
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 پرداختـه شـده و بـا تحليـل رونـد گذشـته بـه اوضـاع              82 و   80هاي   سال ويژه به تحليل روند بيكاري در     

. و آمار احتمالي استخراج شده است85اشتغال و بيكاري در سال 

1375نگاه گذرا به روند رشد جمعيت و بيكاري در ايران تا 
 و از  درصد9/3 نزديك به 65 تا 56 درصد و از سال 3 نزديك به 55 تا46ميانگين رشد جمعيت از سال     

 اسـت و   75 تـا    71 متمـايز از سـال       70 تـا    66البته ميانگين رشد از سال      . درصد بود  2 نزديك به    75 تا   66

بيشترين ميـزان رشـد جمعيـت در طـي          .اشدبمي) 026/0-013/0( درصد 3/1اختالف اين دو رقم حدود      

هـا در   يـن سـال   متولـدين ا  . درصـد اسـت    4 بـا بـيش از       1362 تا   1358اي  هسال اخير تقريباً متعلق به سال     

 سال بودند كه بخش قابل توجهي از جمعيت غيرفعـال در        13-17 عمدتاً در سنين     1375سرشماري سال   

روند تغيير در جمعيت فعال و غيرفعال در سه دورة سرشماري عمـومي  .دادندقالب محصل را تشكيل مي 

. در جدول زير آمده است75 و 65، 55هاي سال

75 و 65، 55بيشتر كشور برحسب وضع فعاليت  ساله و 10توزيع نسبي جمعيت 

جمعغيرفعالفعال

خانــــه محصلجمعبيكارشاغلجمعسال

دار

داراي درآمــــــد 

بدون كار

جمعساير

13556/4226/3834/44/573/195/339/27/1100

13653947/3353/5619/19347/14/5100

13753/3509/3221/37/648/27299/25100

2بـه همـراه رشـد   ) 7/64 بـه  4/57از (1375 تـا سـال   55سير صعودي جمعيت غيرفعال از      ،  1طبق جدول   

 و ورود بخـش قابـل   75هـاي بعـد از   درصدي جمعيت به معناي به صدا درآمدن زنگ خطر بـراي سـال   

گـر هـيچ    بـه بيـان دي    .ها بود توجهي از جمعيت غيرفعال به بخش جمعيت فعال و جوياي كار در آن سال             

55 بـه مقـدار ايـن نـسبت در سـال     75هـاي پـس از   بعيد نبود كه نسبت جمعيت فعال و غيرفعال در سـال          

تـري در رشـد جمعيـت       از اوضـاع متعـادل    1355زيـرا در سـال      ،  نزديك شـود  )  درصد 57 به   43حدود  (

.برخوردار بوديم

 موضـوع دشـواري     75هـاي پـس از       بـراي سـال    75بنابراين پـيش بينـي وقـوع بحـران بيكـاري در سـال               

بيانگر ورود ،  درصد8/27 به 9/19از ، 65 نسبت به سال 75توجه به ميزان افزايش محصالن در سال .نبود

كـاهش درصـد    ،  عـالوه بـرآن   . بـود  75هاي بعـد از     خيل عظيم متقاضي كار و تحصيل به جامعه در سال         

 تحصيل و كار ةد بانوان به عرص  نشانگر ورو ،   درصد 29 به   34از  ،   نسبت به گذشته   75دارها در سال    خانه

 كــاهش 65 نــسبت بــه ســال 75هرچنــد ميــزان بيكــاري در ســال .و بــالطبع افــزايش تقاضــاي شــغل بــود

اما اين به معناي تثبيـت رونـد نزولـي          ،  ساله و بيشتر داشت   10درصد جمعيت   21/3 به   53/5چشمگيري از 
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يني بــراي بقــاي آنهــا وجــود زيــرا ايــن كــاهش متــأثر از عــواملي بــود كــه تــضم، ميــزان بيكــاري نبــود

:  كاهش ميزان بيكاري عبارت بودندعمدةعوامل .نداشت

زايي ناشي از رشد درآمد كشور پس از پايـان جنـگ بـا عـراق و كـاهش                   عامل اقتصادي و اشتغال   -1

.ي نظامياههزينه

هـاي   به بعـد در گـروه  60هاي  به بعد و ورود مواليد سال60هاي افزايش نرخ رشد جمعيت در سال -2

 و در نتيجه بزرگتر شدن مخرج كسر و كوچكتر شدن جـواب كـسر               75 سال و بيشتر و در سال        10سني  

. ميزان بيكاريةدر محاسب

.سازد را بهتر نمايان مي75موضوع احتمال وقوع بحران بيكاري پس از سال زير، جدول 

65-75 سني؛ عمدةتعداد و توزيع نسبي جمعيت كشور برحسب چند گروه 

1375سال 1365سال  هـــاي  گـــروه

فراواني نسبيتعدادفراواني نسبيتعداد نسبيسني

010/445/49100488/055/60100جمع

4-0823/044/93/18024/163/63/10

9-5894/525/72/15845/481/81/14

14-10300/903/59/11676/080/91/15

19-15202/192/55/10547/115/78/11

24-20724/193/45/8982/221/57/8

29-25297/652/34/7154/709/48/7

64-30339/407/1225723/655/167/27

65431/525/12/3537/627/25/4

و در سال )  سالگي64 تا 15( درصد جمعيت ايران در سنين فعاليت 4/51 معادل 65در سال طبق جدول، 

درصـد قابـل تـوجهي از    ، 75در سال ، براساس آمار مذكور  .ود درصد جمعيت ب   56 اين نسبت معادل     75

 تعـداد  65در سـال  . درصـد افـزايش داشـت   6/4 معادل 65 و نسبت به سال      هجمعيت در سنين فعاليت بود    

56( نفر073/631/33 تعداد 75و در سال )  درصد جمعيت ايران4/51( نفر در سنين فعاليت735/414/25

 درصد 7/13 نفر برابر با 338/216/8اختالف اين دو عدد معادل .ددر آن سنين بودن) درصد كل جمعيت

 نـسبت  75 درصدي جمعيت در سنين فعاليت در سال 6/4به بيان ديگر افزايش . بود 75كل جمعيت سال    

اين ارقام بيانگر اهميت اشتغال زايي      . بوده است  75 درصد جمعيت ايران در سال       7/13 معادل   65به سال   

زيـرا هـرم   ،  به بعد اسـت  75هاي  موزش و تحصيل براي جمعيت غيرفعال در سال       براي جمعيت فعال و آ    
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 و ايـن رونـد تـا زمـان حاضـر ادامـه              دشمـي سني جمعيت بـه آرامـي از شـكل جـوان بـه ميانـه نزديـك                  

. نمايانگر اين موضوع است زيرنمودار.دارد

4/45 معـادل    14جمعيـت زيـر   (لـت جـوان      ايران از حا    مرد نمودار فوق نشانگر تبديل هرم سني جمعيت      

بـه  ) 65 درصـد در سـال   3/18 معـادل  0-4درصد كل جمعيت و بيشترين درصد جمعيتي در گروه سني      

 سـال و  14 سـال و بيـشترين درصـد جمعيتـي در سـنين زيـر       14 درصـد جمعيـت زيـر      5/39(حالت ميانه 

.ل جمعيت به سر برند درصد ك13 تقريباً معادل 20-24بيشترين درصد جمعيتي در گروه سني 

بـه سـر    )  سـالگي  64 تـا    15( در سنين فعاليت   85 درصد جمعيت ايران در سال       70براين اساس نزديك به   

خواهند برد و اين رقم بيانگر ميزان زياد اهميت و لزوم اشتغال زايي به ويژه پاسخ گويي بـه نيـاز شـغلي                       

از ) 85 در سـال     20-24عيتي در گروه سني     با توجه به بيشترين درصد جم     (هافارغ التحصيالن از دانشگاه   

.سال جاري به بعد است

 درصد و با 4/1 معادل 75اينك براي پيش بيني جمعيت بايد گفت با توجه به نرخ رشد جمعيت در سال 

با عنايت   و    درصد 3/1 برابر   85توجه به سير نزولي اين نرخ و با فرض ميانگين ميزان رشد ساالنه تا سال                

 ميليـون جمعيـت خواهـد    70 حدود 85ايران در سال  ،  ليون نفري كشور در زمان كنوني      مي 68به جمعيت 

.داشت

و ايـن جمعيـت تقريبـاً     در سنين فعاليت خواهند بـود 85 درصد جمعيت ايران در سال  70گفتيم احتماالً   

روه  در گـ 75با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از جمعيت غيرفعال در سـال  . ميليون نفراست48معادل  

 سـني؛  عمـدة تعداد و توزيع نسبي جمعيت كـشور برحـسب چنـد گـروه         طبق جدول ( ساله   10-19سني  

جـزو فــارغ  ، 85در سـال ، قــرار داشـتند كـه بــه تحـصيل اشـتغال داشــتند    )  درصـد جمعيـت  9/26معـادل  

زن
مرد

 ــــــــــــــــــــــ1365

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1375

1385_______
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8/27رقـم  ( سـاله بـود  20-29التحصيالن و متقاضيان شغل و در نتيجه جـزو جمعيـت فعـال گـروه سـني               

 ساله و بيشتر كشور برحسب وضع فعاليت        10 در جدول توزيع نسبي جمعيت       75صل در سال    درصد مح 

به نظر مي رسد نسبت فعال و غيـر فعـال در سـال    ) از زاويه ديگر بيانگر اين موضوع است      ،  75 و   65،  55

 درصـد  45جمعيـت فعـال نزديـك بـه        ،   باشـد و در حالـت طبيعـي        75 بسيار متفاوت از ضرايب سال       85

در مقايسه ،   درصد 3/1از سوي ديگر با توجه به رشد جمعيت برابر          . سال را در برگيرد    10االي  جمعيت ب 

 سـال  10 درصد جمعيت بـاالي  84 سال و   10 زير   85 درصد جمعيت ايران در سال       16 حدود   82با سال   

) 84/0×45/0(درصـد كـل جمعيـت    8/37 معـادل  85بنابراين جمعيت فعـال كـشور در سـال       .خواهد بود 

 درصـد جمعيـت در سـنين ده سـال و          75/75،  65اما در سال    .ودش نفر برآورد مي   26460000 برابر   تقريباً

 برابـر بـا   75جزو جمعيت فعال و بنابراين تعداد جمعيت فعـال در سـال             درصد 3/35بيشتر و از ميان آنها      

75 و   85هايهاي فعال در سال   اينك بايد توجه داشت كه اختالف تعداد جمعيت       . نفر بود  788/026/16

هـاي جديـد     و در طـول ده سـال بـه تعـداد شـغل             75 بيانگر نياز جامعه از سال       113/433/10برابر با عدد    

)  ميليـون بيكـار  45/1بيش از  (75هاي قبل از   بيكاران باقي مانده از سال     ةعالوه بر پاسخ گويي به خواست     

 براي رسـيدن بـه   85تا سال ،  ميليون فرصت شغلي جديد در طول ده سال12براين اساس به حدود   .است

. صفر بيكاري نيازمند بوديمةنقط

تحليل بيكاري در ايران
. استزير به بعد به شرح جدول 65براساس آمار موجود ميزان بيكاري از سال 

65نرخ بيكاري در جمعيت فعال از سال 

)درصد(نرخ بيكاري در جمعيت فعالسال
1365

1370

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1382

1/14

3/10

1/9

2/13

8/12

9/13

6/14

72/14

2/11

 درصـد   3/11،   سـني  عمـدة بنا به آمار جدول تعداد و توزيع نسبي جمعيت كشور برحـسب چنـد گـروه                 

 ساله و بيـشتر برابـر بـا         10در آن سال تعداد افراد زير       . را بيكاران تشكيل مي دادند     82جمعيت فعال سال    

 ميليـوني  67با فرض جمعيـت  . درصدشان بيكار بودند  2/4و از ميان آنها    درصد جمعيت كشور بود      2/48

 برابـر بـا    82 بيكـاران در سـال       دتعـدا )  بـه بعـد    75 درصدي از سال     3/1 ضريب   ةبا محاسب  (82براي سال   

 درصـد جمعيـت   21/3( نفـر 402/457/1 معادل 75ن در سال ا بيكارد آنكه تعدالحا. نفر بود  388/369/2
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توزيـع نـسبي جمعيـت كـشور     تعـداد و   طبق جداول 75 درصد كل جمعيت     6/75ل  ده سال و بيشتر شام    

65، 55ساله و بيشتر كشور برحسب وضع فعاليت 10توزيع نسبي جمعيت   و سنيعمدةگروه  برحسب چند 

.بود) 75و 

 درصـد  63 نفـر حـدود   986/911 جمعيـت بيكـار نزديـك بـه         75 نسبت به سال     82براين اساس در سال     

20هاي آسـيب پـذير و حـساس اجتمـاعي در سـنين              اين تعدا بيكار عمدتاً در گروه     .افزايش داشته است  

اي ه نسبت به سـال    82به نظر مي رسد كاهش نرخ بيكاري در سال        . سال و در ميان مردان بوده است       29تا

افـزايش  (عاليـت  فزيـرا بـا فـرض ثابـت بـودن نـرخ       ، لزوماً به معناي كاهش ميزان بيكاران نباشد 80 و 79

نرخ بيكاري كاهش )  آمد1هاي قبل كه توضيح آن در بند        نسبت به سال   82عيت فعال درسال  درصد جم 

85 تـا  75سـال از  10 ميليون فرصت شغلي در طول  12از سوي ديگر گفته شد كه نزديك        .خواهد يافت 

دبـا توجـه بـه تعـدا    . فرصت شغلي است000/200/1بايد پديد آيد كه به طور متوسط در هر سال برابر با  

بـه نظـر مـي رسـد     ، 85 نفر و سه سـال بـاقي مانـده تـا سـال         400/369/2 تقريباً معادل    82كاران در سال  بي

. بايد ايجاد گردد تا نرخ بيكاري به صفر برسد85 تا 82 ميليون فرصت شغلي از سال 6نزديك به 

 سـنين    متـأثر از ورود مـوج جمعيـت در         هاين ده .بحراني است  دهة    تداوم يك  85بحران بيكاري تا سال     

 به بعد بـا  75هاي  در سال60-65هاي به دليل سطح باالي باروري در سال    . است ) سال به بعد   15(فعاليت  

پس از پايان تحصيالت    )  سالگي 24 تا   20(80-85هاي  لموج تازه وارد جمعيت در سن فعاليت و در سا         

.ايممتقاضيان كار مواجهالتحصيلي از دانشگاه با افزايش قابل توجه متوسطه و خدمت سربازي و فارغ

عامل تأثيرگذار مهمي در بين دختران فعـال بـراي شـغل يـابي و پـر كـردن              ،   افتادن سن ازدواج   تأخيربه  

 اين موارد گوياي لـزوم توجـه جـدي بـه     ةهم.يابي اجتماعي است  اوقات فراغت و تكميل فرآيند هويت     

 هم انبوه و هم غيرماهر      75-85 دهة   بايد توجه داشت كه نيروي كار در      . آسيب رسان بيكاري است    ةجنب

همترين مشكالت برنامه ريزي رشدوتوسعة اقتصادي دركشورهاي درحـال         ميكي از «است واين موضوع  

.» گرددزايي توجه ميبه ضريب شغل، توجه شودكه به محاسبات هزينهيش ازآنبتوسعه است زيرا

 زيـرا  فـت  افـزايش قابـل توجـه يا   25-29 و 20-24هاي سني  به نظر مي رسد نرخ فعاليت زنان در گروه        

 درصـد   68 حـدود    83در سـال    (يابي اجتماعي زنان و تحصيل آنها در مقطع آمـوزش عـالي           روند هويت 

.رشد چشمگيري داشته است) ها از زنان بودندپذيرفته شدگان دانشگاه

82 و 80 سني به تفكيك جنس عمدةهاي  ساله برحسب گروه15-64توزيع نسبي جمعيت بيكار 
1382سال1380سال هاي عمدة سنيگروه

زنمردمردو زنزنمردمرد و زن

100100100100100100 ساله64-15

37/6291/5990/718/636/6133/69ساله24-15

90/3237/3400/273/322/331/30ساله44-25

69/465/582/09/32/56/0 ساله64-45
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ي روستاهاي ايران جمعيت قشرهاي اجتماع-3-8
 نفـر بـوده اسـت كـه     23026293 برابـر  1375جمعيت روستايي ايران بر اساس سرشماري عمـومي سـال     

ا و قـشرهاي اجتمـاعي و شـغلي    ه درصد كـل جمعيـت ايـران را تـشكيل داده و مـشتمل بـر گـروه            3/83

 از هـم  ا را بـه طـور كلـي از نظـر وضـع مالكيـت زمـين بـه دو قـشر متمـايز          هوان آنتمـي .متعددي اسـت  

هر كدام از اين دو . تقسيم كرد)دهقانان بي زمين( و خوش نشينان روستايي )دهقانان با زمين(كشاورزان 

ا به مطالعه  هوند كه اينك دربارة آن    شاي كوچكتري تقسيم مي   هقشر اجتماعي روستا نشين خود به گروه      

.مي پردازيم

كشاورزان -3-8-1
هنــد از دعي جامعــة روســتايي ايــران را تــشكيل مــياي اجتمــاهكــشاورزان يكــي از مهــم تــرين گــروه

اي ايـن قـشر   هاي اين گـروه اسـتقرار كامـل بـر روي زمـين اسـت و گـروه كثيـري از خـانواده              هويژگي

ةاجتماعي قبل از اصالحات ارضي رعيت يا زارع صاحب نسق زراعي بودند كه بر اساس عوامل پنجگان  

زمين ارباب زراعـت مـي كردنـد و پـس از برداشـت       در )بذر و نيروي انساني  ،  گاو،  آب،  زمين(زراعي  

 محـصول   ةبقيـ  و    در نوسان بود   5/3 تا   5/1محصول به نسبت عوامل زراعي مذكور ؛ محصول زراعي از           

. تغيير مي كرد به مالك تعلق داشت5/2 تا 5/4كه از 

مالك ، ردندبا بر اساس نسق زراعي مقدار زميني را كه به زير كشت ميهپس از اصالحات ارضي رعيت

اكنون دهقانان صاحب زمين از جملـه خـرده مـالكين ده            .و اين امر بر اساس قانون صورت گرفت       شدند

.ا بر حسب مناطق زراعي مختلف ايران وضع متفاوتي داردهنآهستند كه ميزان 

گروهي از خرده مالكـان روسـتايي از بازمانـدگان مالكـان سـابق هـستند كـه در دوران بـزرگ مـالكي                        

به طور ،  هم از قشر خرده مالكان به شمار مي رفتند و داراي خصوصيات ممتازي بودند            )يتي رع -ارباب(

ا به نسبت مرفه هباغداري ودامداري اشتغال داشتند و زندگي آن، عمده عالوه بر زراعت به صيفي كاري

ديگـر ده   ا و   هولي از نظـر فرهنگـي ميـان آن        ،  وت داشتند ابود و از لحاظ اقتصادي با ديگر روستاييان تف        

خرده مالكان قديمي هم چنان در پايگاه اجتماعي باالي ده قرار دارند و از              .نشينان تفاوتي وجود نداشت   

هند ولي در بـسياري مـوارد مـورد تعـدي و فـشار مـالكين                ددهقانان مرفه رو به باال را تشكيل مي       ،  جمله

.نددشميبزرگ قرار داشتند و گاه در برابر مالك بزرگ با ديگر دهقانان همدست 

اكنون كشاورزان از لحاظ وضعيت اقتصادي و ميزان زمين زير كشت به سه گروه متمايز از هـم تقـسيم                    

اي زندگي اقتصادي و ه كشاورزان ميان حال و كشاورزان خرده پا كه ويژگي-كشاورزان مرفه.وندشمي

:يرد گا در زير مورد بررسي قرار ميهاجتماعي آن

كشاورزان مرفه-1
اي اين  هبعضي از خانواده  .هندده گروه كوچكي از بهره برداران خانوادگي را تشكيل مي         كشاورزان مرف 

 رعيتـي و زمـان بـزرگ مـالكي صـاحب       -قشر روستايي از خـرده مالكـاني هـستند كـه در نظـام اربـاب               
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ا هگاه رعيت .ندا ده از حيثيت اجتماعي بااليي برخوردار بوده       جامعةدر  ،  اي كوچكي در ده بودند    هزمين

ا از فرهنگ روستايي پيـروي مـي نمودنـد و از ايـن لحـاظ بـا                  ه ارباب اطالق مي كردند ولي آن      اهبه آن 

.ديگر روستا نشينان در يك سطح قرار داشتند

ا بـه  هبعضي از افراد گروه كشاورزان مرفه از جمله زارعان صاحب نسق زراعي بودند كه زمين نـسق آن         

انـدازة  .نـد احب همان اراضي وسيع نـسق خـود شـده   ي قوانين ارضي صااجرانسبت بيشتر بوده است و با       

هكتار و گاهي كمي بيـشتر از آن در نوسـان اسـت             20 تا   10ارضي كشاورزان اين قشر در مازندران بين        

.ندك هكتار تغيير مي100ولي در ديگر مناطق به ويژه در مناطق نيمه خشك و كم آب شايد تا 

، ربـاخواري ،  سابق هستند كه از طريق سلف خريگروهي از كشاورزان مرفه همان سوداگران روستايي  

فروش كاالهاي مورد نياز روستاييان و سود فراواني كه از طريـق معاملـه گـري و خريـدو فـروش عايـد            

توانستند اراضي دهقانان را خريداري كنند و اكنون جـزو كـشاورزان مرفـه بـه شـمار مـي                    د،  شميا  هآن

.روند

ننـد و بـر   كاضي زراعي خود از كارگران مزد بگير هم استفاده مـي كشاورزان مرفه در بهره برداري از ار    

)فـصلي يـا دائمـي     ( كـارگر بـه طـور روزمـزدي يـا قـراردادي              3 تا   2حسب وسعت اراضي زراعي شان      

نند و بـا فـروش محـصوالت        ك بخشي از محصول مازاد خود را به بازار عرضه مي          آنان.نندكاستخدام مي 

.نندكا و محصوالت شهري تأمين ميهبت به كاالمازاد بر مصرف خود نياز خود را نس

 ده برخوردارنـد و     جامعـة كشاورزان مرفه بر اثر داشتن اراضي وسيع تـر از پايگـاه اجتمـاعي بـااليي در                  

نقش تـصميم   ،  اقتصادي،  اجتماعي،  اي سياسي هاغلب در راس هرم قدرت ده قرار مي گيرند و در زمينه           

اسـت و سـهم بيـشتري از    هادي و عمرانـي ده زيـر نفـوذ آن      اقتـص ،  اي اجتمـاعي  هسـازمان .گيرنده دارنـد  

.هنددخدماتي و رفاهي را به خود اختصاص مي، اي ماليهكمك

اي زراعي و اراضي وسيع تر و به دست آوردن در آمد بيشتر هاين قشر از كشاورزان با استفاده از فعاليت

انداري درآمد خـود را افـزايش   خريد و فروش و دك، حمل و نقل  ،  اي توليد هو سرمايه گذاري در زمينه    

ننـد و بخـش   كاي خريد و فروش و معامله گري فعاليت مي      همانند سوداگران روستايي در زمينه    .هنددمي

. روستايي را در كنترل خود دارندةقابل توجهي از سرماي

چون روستاهاي بـزرگ معمـوالً در   .نندككشاورزان مرفه به طور عمده در روستاهاي بزرگ زندگي مي    

ا ه طريق عرضه و فروش محصول در بازارازا هآن، اي محلي يا بازارهاي بزرگ قرار دارند      ه بازار مجاور

از لحاظ وضع مسكن داراي تسهيالت و رفاه بيشتري .ندا رشد را داشتهةو مبادالت اقتصادي همواره زمين

بـه  . بيـشتر اسـت  اي روسـتايي ها به طور نسبي از ديگر گـروه هاي آنهتعداد افراد با سواد خانواده   ،  هستند

ا در دانشگاه مشغول تحصيل هاي آنهشهر رفت و آمد بيشتري دارند و تعداد بيشتري از اعضاي خانواده           

. شهري در مشاغل غير كشاورزي فعاليت دارندمؤسساتا و ههستند و همچنين در سازمان
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و اتومبيـل   اغلـب يـك يـا د      ،  اي كشاورزان مرفه از وسـايل و تـسهيالت ارتبـاطي برخوردارنـد            هخانواده

 شـهري و    ةگان از سكونت گاههاي دو    اهاي اخير برخي از آن    هدر سال ،  شخصي و وانت در اختيار دارند     

زمينـة ا فعاليت اقتـصادي متنـوع تـر اسـت و عـالوه بـر فعاليـت در                   هروستايي برخوردارند و در ميان آن     

 طـور گـسترده كـار    باغداري و صنايع دستي در خريد و فروش و توليدات صنعتي به  ،  دامداري،  زراعت

.نند و در ميان آنها چند زني كم و بيش معمول استكمي

. كشاورزان مرفه عمدتاً خانه دارند و كمتر در توليدات كشاورزي نقش دارندةزنان خانواد

)متوسط(كشاورزان ميان حال -2
ميـزان  ،  هنـد د روستايي را تـشكيل مـي      جامعةوسيع ترين گروه اجتماعي     ) متوسط(كشاورزلن ميان حال    

3 تـا    1از حـدود    ،  ا در مناطق مختلف ايران بر حسب شرايط جغرافيايي متفاوت اسـت           هزمين زراعي آن  

. هكتار در مناطق نيمه خشك نوسان دارد20هكتار در مازندران و گيالن و تا حدود 

ف نزولخوارها و سل، اي زراعي به دكاندارهاهكشاورزان ميان حال اغلب به علت كمي درآمد از فعاليت

.نندكخران بدهكارند و در فصول غير زراعي مانند كارگران روستايي به شهرها مهاجرت مي

خاصـه در منـاطق بـرنج خيـز ايـران بـه هنگـام كـشت و         ، اي اين گروه از كـشاورزان     هبعضي از خانواده  

.مايندناز كارگران براي نشا كاري و دروگري به طور موقت استفاده مي، برداشت و مواقع شدت كار

ننـد و در مقابـل از كاالهـاي    ك محصول دارند براي فروش به بازار عرضـه مـي         ةاره اي از آنان كه اضاف     پ

اينان در اغلب موارد دهقانـان مرفـه را در انجـام امـور ده               .ازندستوليدات شهري نياز خود را برطرف مي      

ر توليـدات   زنـان ايـن گـروه بـه نـسبت بيـشتري د            .نند و از حمايت آنـان نيـز برخوردارنـد         كهمراهي مي 

.تنوع شغلي دارند، كشاورزي نقش دارند ولي كمتر از زنان كشاورزان خرده پا

كشاورزان خرده پا-3
ا كمتـر از  هود كه ميزان زمين زراعـي آن    شكشاورزان خرده پا به گروهي از جمعيت كشاورز اطالق مي         

.ان نوسان دارد هكتار درديگر مناطق اير5يك هكتار در مناطق مازندران و گيالن و تا حدودي 

ا هننـد و اغلـب توليـدات زراعـي آن    ك خود اسـتفاده مـي  ةاينان از زمين زراعي براي تأمين معاش خانواد   

مجبورند به كارهاي ديگر اشـتغال ورزنـد و بـراي           .واند نيازهاي مصرفي خانواده شان را تأمين كند       تنمي

توليـد  ،   تـأمين نيازهـاي خـانواده       بـراي  عمومـاً دهقانان خرده پا    .نندكتأمين معاش به شهرها مهاجرت مي     

بـه عبـارت ديگـر تحـت تـأثير بـازار قـرار              ،  نـد كا را مـشخص مـي     هنند و همين نياز نـوع توليـد آن        كمي

به همين جهت در توليد     ،  نندكاينان كمتر از ابزار و وسايل جديد كشاورزي در توليد استفاده مي           .ندارند

 همياري و اشتراك مساعي هم چنان گذشته در زراعي به همكاري يكديگر نياز دارند و شيوههاي سنتي

.ا متداول استهميان آن

 زراعت در ميان كشاورزان خرده پا و كم زمين قطعه قطعـه بـودن يـا چنـد پـارگي            عمدةمسائليكي از   

اين مسئله در مواردي با واگذاري موقت قطعات كوچك زمين به ديگر كـشاورزاني         .زمين زراعي است  
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مين وسيع تري دارند و با اخذ سهمي از محصول يا معاوضـه بـا قطعـه زمـين                   كه در مجاورت آن قطعه ز     

اي هولي در اين زمينه كشاورزان خرده پا و حتي كشاورزان ميان حال با دشواري، ودشديگر برطرف مي

.گاه اين امر به خريد و فروش قطعات پراكنده مي انجامد.زيادي مواجه هستند

به زمين زراعي ناچارند در ده ماندگار شوند و در پاره اي مـوارد بـه               دهقانان خرده پا به علت پاي بندي        

منظور تأمين معاش خانواده شان براي دهقانان مرفه يا ميان حال به طور نصف كاري بـا روزمـزدي كـار               

.وند محصول زراعي خود را پيش فروش كنندشگاهي به علت نياز مالي مجبور مي، كنند

ننـد و سـهم عمـده اي از    كوش به دوش مردان خود در زراعت كار مي  زنان كشاورزان خرده پا اغلب د     

توليد زراعي را بر عهده دارند و گاه در غياب مردان خود كار مـديريت توليـد زراعـي را هـم بـه نحـو                          

.هنددمطلوبي انجام مي

)دهقانان بي زمين(خوش نشينان روستايي -3-8-2
اين قـشر از  .هنددخوش نشينان روستايي تشكيل مي درصد جمعيت روستا نشين ايران را   30 تا   20حدود  

 و )خـرده بـورژوزاي ده  (جمعيت روستايي ايران خود به دو گـروه متمـايز از هـم شـوداگران روسـتايي           

.وندشكارگران روستايي تقسيم مي

سوداگران روستايي 
ستند و از    روسـتايي و داراي پايگـاه اجتمـاعي بـااليي هـ            جامعـة اي ممتاز   هسوداگران روستايي از گروه   

اينـان بـه كـار مبادلـه و خريـد و      . روستايي برخوردارنـد جامعةحيثيت و اعتبار اجتماعي قابل توجهي در        

اي كوچك توليدي مانند ها و كارخانهها در روستا صاحب كارگاههفروش اشتغال دارند و بسياري از آن

پنير و ، كره، ماست: يات مانند  پنبه پاك كني هستند و در تهية لبن  ةكارخان،  آسياب،   برنج كوبي  ةكارخان

نزولخوران و ، دكانداران، اهپيله وران و دست فروش، سلف خران.اي لبني فعاليت دارند هديگر فرآورده 

.ايي هستند كه جزو سوداگران روستايي به شمار مي روندها از جمله گروههپول قرض بده

كارگران روستايي
اينـان بـه طـور عمـده فاقـد       ،  چيز خـوش نـشين هـستند      اي كم درآمد و بي      هكارگران روستايي از گروه   

در فصول زراعي بـه طـور       .مبادرت مي ورزند  ،  ند و براي تأمين معاش به هر كاري كه پيش آيد          امهارت

گاه ممكن است به طور نصف كاري به ويژه در زراعت برنج بر اساس قـرارداد                .نندكروزمزدي كار مي  

يي كار كنند و پـس از برداشـت محـصول نيمـي از آن را     شفاهي براي خرده مالكان يا سوداگران روستا    

در پـاره اي از منـاطق       .ودشا اطـالق مـي    ه بـه آن   "نـصف كـار   "به همين جهت گاه اصـطالح       .سهم ببرند 

اغلـب در برابـر     ،  روستايي در زراعت محصوالتي غير از برنج كه دشواري كار زراعـت بـرنج را نـدارد                

نسبت يك به پنج   از  ،  هددزراعي را تشكيل مي   ة   گان 5مل  نيروي كارشان در توليد كه يك عامل از عوا        

. يك كار هم مي گويند5ا را همحصول برداشتي سهم مي برند به همين جهت آن
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هر كاري كه پيش آيد به منظور تأمين معاش اشـتغال           ه  كارگر روستايي در غير از فصول زراعي در ده ب         

 به امور مربوط به خدمات شهري مي پردازنـد  نندوكگاه به طور موقت به شهرها مهاجرت مي .مي ورزند 

سـيگار فروشـي و كارهـاي مـشابه     ، كوپن فروشي، يا اين كه به مشاغل كاذب ديگري چون دستفروشي      

.ودرميوند كه نوعي بيكاري پنهان به شمار شمشغول ميآن، 

ر بـه  پس از كسب درآمدي مختـص   ،  كارگران روستايي به طور عمده خاستگاه اجتماعي روستايي دارند        

.روستاي خود باز مي گردند

 مي گويند كه در نشاگري و درو برنج به طور روزمـزدي و گـاه                3ا اكاره هدر روستاهاي مازندران به آن    

ود و در ديگـر نقـاط اصـطالحات         شا غريبه اطالق مي   هنصف كاري فعاليت دارند ؛ در آذربايجان به آن        

.استهي معيشت آن كه مبين دشواري و سختودرميمشابه براي آنها به كار 

 روستاهاي ايرانزندگي اجتماعي-3-9
روابط اجتماعي) الف
از نظـر چـارلز     . شهري از لحاظ نوع روابط اجتماعي با يكـديگر تفـاوت دارنـد             جامعة روستايي و    جامعة

، نـد كـه در آن روابـط افـراد نزديـك     كروابط اجتماعي در روستا از روابط نخـستين تبعيـت مـي        ،  كولي

. به چهره و عاطفي استصميمانه و چهره

:در بررسي روابط دو ديدگاه قابل بحث است 

 فرد- فردةروابط هر يك از اعضاي خانواده با ديگري و به طور عمده رابط)1

اي روستاييهروابط ميان خانواده)2

، اي روستايي ايران به طور عمده بر اساس سلطه و فرمـانروايي مـرد  هروابط ميان زن ومرد در خانواده    ) 1

ي اسـت و نـان آور خانـه بـه شـمار      مـرد داراي قـدرت اقتـصاد   .ت و فرمانبرداري زن اسـتوار اسـت    اطاع

.ندك تأمين معاش خانواده را دارد و در برابر آن احساس مسئوليت ميةوظيف، ودرمي

 روسـتايي سـنتي بنـابر همـين سـاختار بـر             ةوان گفت وحدت و هماهنگي درون خانواد      تبه طور كلي مي   

مـردان  ،  گـسترده كـه سـه نـسل را در بـر دارد          ةدر خانواد .ر مرد بر زن بنا نهاده است      اساس سلطه و اقتدا   

در .يـرد گقـرار مـي   ،  جوان تحت اراده و حمايت پدر خانواده كه معموالً سالمندترين مرد خانواده اسـت             

يس ئـ بلكـه بـراي ر    ،   گسترده زمين نه فقط وسيله اي براي تأمين معـاش اعـضاي خـانواده اسـت                ةخانواد

ند و همين امر باعث اسـتحكام و        كحيثيت اجتماعي و قدرت ايجاد مي     .ه كه زمين به او تعلق دارد      خانواد

.ودشوحدت خانواده مي

AK-Kare-3



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-2روستا 

٤٩

 ميان افـراد بـر اسـاس قـدرت و تـسلط       طرواب،  در اين نوع خانواده كه كاركرد اقتصادي نيرومندي دارد        

ردان و كوچكتران از بزرگتـران قـرار        تهران به كهتران و فرمانبرداري و اطاعت زنان از م         ،  اننمردان بر ز  

.دارد

اي روستايي به طور عمده روابطي نزديـك و چهـره بـه چهـره اسـت ايـن گونـه                    هروابط بين خانواده  ) 2

هـر دو  ، يرد و يا اين كه مبتني بر پيوندهاي خويـشاوندي     گاي مكاني صورت مي   هروابط بر اثر مجاورت   

.ا مؤثرندهاي متقابل بين خانوادههدر ايجاد كنش

ايـن روابـط گـاهي بـه      .وان بررسـي كـرد    تاي مختلفي مي  هاي روستايي را از ديدگاه    هروابط بين خانواده  

 ايجاد آن ةاي روستايي به وجود مي آيد و انگيزهشكل ساده و بدون هدفي شخص ميان افراد و خانواده       

ا بـه  ه خانوادهاي اجتماعي بودن انسان است گاهي نيز ايجاد روابط ميان    ه نيازهاي درون و خصيصه    صرفاً

.اي اقتصادي و اجتماعي معين استهمنظور تحقق هدف

 در مواردي كه روابط متقابل ميان خانوارهاي روستايي بر اثر تكرار و استمرار در طول زمان به صورت                  

ايـي را كـه در يـك شـبكه          هوان گفت روابط ميان خـانواده     تمي،  يك نهاد اجتماعي نيرومند در مي آيد      

يكي : ود شيعني از يك طايفه يا تيره يا دودمان هستند به دو نوع تقسيم مي، ارندخويشاوندي عضويت د

زمينـة اي هـم طايفـه در       هاي عضو شبكة خويشاوندي يعني خـانواده      هروابط افقي است كه ميان خانواده     

اي عــضو شــبكةهديگــري روابــط عمــودي اســت كــه ميــان خــانواده.ودشمــادي و معنــوي تــشكيل مــي

 نـوعي  ةود و به منزلشاي خويشاوندي از سوي ديگر برقرار مي     هو رهبران گروه  خويشاوندي از يك سو     

.سلسله مراتب اجتماعي است

رهبران طايفه و سران شبكة خويـشاوندي بـه رفتـار اعـضا نظـارت دارنـد و از آنـان در مقابـل افـراد يـا                             

اي متقابـل   هليتانتظـارات و مـسئو    ،  نند و نسبت به هم وظـايف      كاي بيگانه حمايت و پشتيباني مي     هگروه

 كارها و انجام ةدر اين قبيل روابط از نظر اين كه سران گروه خويشاوندي يا رهبران طايفه در ادار .دارند

 اقتـصادي و سياسـي مركـز ارتبـاط ويـژه اي را بـا اعـضاي شـبكة                    -اي اجتمـاعي  هكارهاي آن در زمينه   

مثال ً اگر بـراي يكـي   .شمار آوردوان آن را از نوع روابط نزديكان به       تمي،  هنددخويشاوندي تشكيل مي  

 ناگواري روي دهد و يا اين كه از لحاظ اقتـصادي بـا   ةاز اعضاي شبكة خويشاوندي يا افراد طايفه حادث      

، معموالً رهبران گروه خويشاوندي و طايفه اي و ريش سفيدان و بزرگـان طايفـه    ،  مشكالتي مواجه شود  

اي خـود آن  ها اعضا آنان را بر مي انگيزاند تا بـا كمـك  پا در ميان مي گذارند و از طريق ايجاد ارتباط ب      

سـران گـروه در     ،  خانواده را از نگراني درآورند و يا اگر ميان اعضاي يك گروه اختالفي به وجود آيد               

نند و با استفاده از نفوذو قدرت خود با ميانجي گري و كدخدامنـشي ايـن مـسئله را    كاين امر مداخله مي  

امـات انتظـامي   مقند كار دعوا و اختالفات به خارج از گـروه و بـاالخره بـه          هدنند و اجازه نمي   كحل مي 

.بكشد
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وان تاز يك نظر مي.اي عضو شبكة خويشاوندي نيز بر اساس هنجار گروه همين انتظار را دارند        هخانواده

گفت كه روابط بين اعضاي گروه خويشاوندي و طايفه اي با سران گروه يك نوع رابطة تحميلي اسـت       

كمتـر ايـن فـشار را احـساس         ،   و چون اعضاء به آن روابط عادت دارنـد         وردآمياعضا فشار وارد    كه بر   

.نندكمي

اي زن و شـوهري هـر چنـد ظـاهراً           هشبكة خويشاوندي در پاره اي دهات بسيار نيرومند است و خانواده          

 ارتباط خـود را  لكن پيوند و، مستقل هستند و اين استقالل به ويژه در زمينة اقتصادي كامالً مشهود است            

 كـه جـدا از      -اين ارتبـاط نـه تنهـا ميـان فرزنـدان ازدواج كـرده             .ندابا خويشاوندان هم چنان حفظ كرده     

 با خانوادة پدري وجود دارد بلكـه بـه نحـوي گـسترده تـر و بـه صـورت        -خانوادة پدري به سر مي برند    

اي قلمرو شركت   هر روستا د.اي زندگي ميان خويشاوندان بر قرار است      هاي متقابل در همة زمينه    هكمك

اي هكه حق استفادة مطلق و دائـم اراضـي زراعـي از طـرف خـانواده               ) ساري(سهامي زراعي سمسكنده    

گروهي از فرزندان زارعان كه قبل از تشكيل شركت در اراضي           ،  كشاورز به شركت واگذار شده است     

قـسمتي از  «.نـد ادادهپدران خود كار مي كردند پس از تأسيس شركت منبـع در آمـد خـود را از دسـت                     

.»ودشا تأمين ميها از طريق كمك مالي پدران و خويشاوندان آنهاي زندگي اين گروهههزينه

اغلـب  ، نـد اافرادي كه از گروه خويشاوندي خود فاصله گرفته و از محل سكونت اصلي خود دور شـده    

ا پـول مـي   هراي آن ا رفـت و آمـد دارنـد و گـاه بـ            هند و بـا آن    اپيوند خود را با خويشاوندان حفظ كرده      

.فرستند

نـه تنهـا در روابـط و        ،  تحرك مكاني و جغرافيايي و دور شدن از سرزمين اصلي و محل سـكونت اوليـه               

بلكـه در بـسياري مـوارد       ،  ندكپيوند خويشاوندي و صميميت موجود ميان خويشاوندان خللي ايجاد نمي         

خاصـه در   ،  و نـا آشـنا و بيگانـه       اي نـا مـأنوس      هجدايي افراد خويشاوند از يكديگر و زندگي در محـيط         

اي هاين هم گرايي ميان پاره اي گروه.ندكهم گرايي و علقة خويشاوندي را تشديد مي، عصبيت، اهشهر

اي خـويش همـسري گرديـده    ه فرديس ورامين سبب افزايش ميـزان ازدواج      ةخويشاوندي ساكن دهكد  

احساس ،  ناشناس ماندن ،  فتادگيجدا ا ،  به علت مهاجرت و دور شدن افراد از سرزمين اصلي شان          «.است

ا شـديد تـر شـده اسـت و ايـن خـود عامـل                هبيگانگي و غربت؛ هم بستگي و علقة خويشاوندي ميان آن         

در اجتمـاع ده    .»ازدسبـه ازدواج بـا خويـشاوندان متمايـل مـي          ،  مهمي است كه فرد را در هر جا كه باشد         

.نظارت گروه قرار داردخاصه در گروه طايفه اي يا خويشاوندي رفتار فرد همواره تحت 

انجـام  ،  رفتار افراد بايد متناسب با هنجار جامعه باشد و بر طبق آن وظـايفي را كـه نـسبت بـه هـم دارنـد                        

ود و شدر جامعة كوچك و محدود ده زود شـناخته مـي  ، اگر كسي خالف هنجار گروه رفتار كند      .دهند

 جامعة روستايي در برابر روابـط     وان گفت در  تمي.يردگاز طرف جامعه مورد سرزنش و عقوبت قرار مي        
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يـك حالـت متـضاد هـم وجـود          ،  صميمانه و نزديك كه از خصايص اساسـي آن اسـت          ،  چهره به چهره  

.به عبارت ديگر در درون جامعة روستايي نوعي دوگانگي قابل مشاهده است.دارد

يعنـي افـراد    ،  روابط نزديك و چهره به چهره همواره با يك نوع نظارت و كنترل اجتماعي همراه اسـت                

هنـد و گـاه ايـن    داي متناسب با هنجار جامعـه مـورد كنتـرل قـرار مـي     ه را در جهت انجام رفتار    همديگر

مداخله جويانه و حسادت آميز است ، يرد و بسيار شديدگاي ديگر زندگي را هم در بر ميهنظارت جنبه 

 افـراد بـه وجـود     گريـز از هـم در  نـوعي حالـت  ، ود كه در برابر روابط نخـستين و نزديـك  شو سبب مي  

پديدة غير دوستي و گرايش به افراد بيگانه در اجتماعات كوچك و محدود نوع روسـتا تـا حـد                  .يدآمي

 همين عامل كنترل اجتماعي و در نتيجه گريز از آشنا و خودي؛و به طور كلي وجود حالت         ةزيادي نتيج 

، اهبـسياري از اخـتالف  هـد كـه شـايد منـشاء     ددوگانگي و تضاد را در بطن جامعـة روسـتايي نـشان مـي     

.هم چنان براي مردم نا شناخته است، اهايي است كه علل آنها و ستيزه جوييهكشمكش

 اجتماعي هايارزش) ب
اي هبـا نيـاز   ،  اي اجتماعي جامعة روستايي يعني وقايع و امـوري كـه در جامعـه مطلوبيـت دارنـد                 هارزش

، دام، مثالً داشـتن زمـين  ، راد قرار دارنداساسي انسان مربوط هستند و مورد توجه و خواست و آرزوي اف     

اي اجتمـاعي بـه شـمار      هسن در جامعة روسـتايي از جملـه ارزش         و   تقوي،  تجربه،  سواد،  مهارت،  ثروت

.وانند مورد بررسي قرار گيرندت كه ميودرمي

از پايگـاه اجتمـاعي بـااليي برخـوردار اسـت و آن كـه زمـين        ، در جامعة روستايي كسي كه زمـين دارد    

، خوش نشينان روسـتايي كـه فاقـد زمـين زراعـي هـستند             .منزلت اجتماعي اش باالتر است    ،  ي دارد بيشتر

نند و گاهي رفتارشان با زارعان صاحب زمين حسادت آميز و پرخاشجويانه            كاغلب احساس حقارت مي   

اي نسبتاً مرفه خوش نشين اغلب سـعي دارنـد بـا خريـد زمـين زراعـي بـه قـشر اجتمـاعي           هخانواده.است

.نداان مرفه پيوستهدهقان

ارزش دام همچنين .انگيزة داشتن و پرورش گاو به علت ارزش اجتماعي باالي آن در روستا شديد است

اي قوچان به هنگـام بررسـي       هدر يكي از روستا   . قرار گرفته است   تأييددر برخي ديگر از مطالعات مورد       

روسـتايي در پرسـش   ، ميـان آمـد  ا سـخن بـه   هوقتي كه از بهداشت و بيماري ،  اجتماعي منطقه -اقتصادي

به نظر .»بله خيلي از گوسفندان ما بر اثر بيماري فلج مي ميرند«:هددچنين پاسخ مي» فلج«راجع به بيماري 

.هد كه براي او ارزش دام از انسان بيشتر بوده استدمي رسد توجه ذهن اين روستايي به دام نشان مي

سواد) 1
ايـن  .نـد اا تقـسيم كـرده   ها را به دو نـسل پـدران و پـدر بـزرگ            هدر بررسي سواد مردمان روستا نشين آن      

تحقيقات حاكي از آن است كه ميان زارعان و خوش نشينان تفاوت ناچيزي از حيث سواد بين دو نـسل                 

وضـعي  ،   درصـد زارعـان از لحـاظ سـواد         15 درصـد خـوش نـشينان و         2/14چـه   چنان.وجود داشته است  

هد كه بين   دنشان مي ،   به عمل آمده است    "شش دانگي "ه در   تحقيقي ك .ندامتفاوت با پدران خود داشته    
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 معكوس وجود دارد مـثالً در ميـان تلمبـه    ةپايگاه اجتماعي خانواده و ميزان ارتقا يا صعود اجتماعي رابط   

نـد و پـدران شـان      اا باسـواد بـوده    هسـران خـانواده   %2/30و خوش نـشينان     % 8/25دهقانان  ،  %2/22كاران  

.نداتقريباً سواد نداشته

ند اين نسبت   ااي روستايي ايران داراي يك يا چند نفر با سواد بوده          هخانواده% 3/17نسبت  1335در سال   

1375ال  س سرشماري تغييرات قابل مالحظه اي حاصل كرده به طوري كه تا سرشماري              ة دور 5در طي   

.بوده ايم% 71مشاهده شد قابل مالحظه 

عامل مؤثري در ايجـاد  ، حصيل در آمار به وجود مي آيد    بي ترديد تغييراتي كه از لحاظ سواد و درجة ت         

 سواد در تحرك شـغلي   ومطالعه اي كه در زمينة تأثير آموزش   .ودشاي شغل و اجتماعي نيز مي     هتحرك

روسـتاييان كـه در     % 71 بررسـي در     بنـابراين .اي اصفهان انجـام گرفتـه مـورد ايـن نظـر اسـت             هدر روستا 

ند پس از گذراندن كالس و آموزش ميل به تغيير شغل بـه  ااي پيكار با بي سوادي شركت كرده      هكالس

نـد در همـان   اوجود آمده است و همچنين از ميان كشاورزاني كه مايل به تغيير شغل نبوده و مي خواسته      

، م بـا حرفـه    وأاي آموزشـي سـواد تـ      هپس از شركت در كـالس     % 54نسبت،  شغل كشاورزي باقي بمانند   

پـس از گذرانـدن كـالس       ،  كساني كه مايل به تغيير شـغل بودنـد        % 18تمايل به تغيير شغل پيدا كردند و        

وان گفـت كـه آمـوزش       تپـس مـي   .ندااي غير كشاورزي مشغول شده    هتغيير شغل داده و به فعاليت     عمالً  

 يـا ايـن كـه آن را تقويـت     وردآمـي تغيير شغل را در افراد بـه وجـود          ة  انگيز،  سواد به هر شكل كه باشد     

.وردآمي شغلي و اجتماعي پديد ند و زمينه را براي تحرككمي

مذهب) 2
 روستايي پرسش شده است كـه در صـورت داشـتن            ة نمون ة خانواد 60ا از سران    هدر يكي از اين بررسي    

منظور اين بود كه ببينم چه موضـوعاتي ذهـن روسـتايي را بيـشتر بـه            .پول كافي چه اقدامي خواهند كرد     

چه مسئله از ديدگاه او مهم تر اسـت و بـراي او           ،  نگيزدخود مشغول مي دارد و او را به انجام آن بر مي ا            

.ايي قرار داردهاولويت دارد و اصوالً روستايي تحت تأثير چه انگيزه

درصـد  7/21ا رفتن به زيارت با      هند كه از ميان آن    ا مورد به پرسش مذكور پاسخ داده      106روستاييان در   

اي ه رسد كه اقـدام بـه زيـارت مبـين ارزش       به نظر مي  .بزرگ ترين نسبت اين مواد را تشكيل داده است        

.مذهبي عميق و ريشه داري است كه در جامعة روستايي وجود دارد

معموالً رفتن ، وان گفت كه رفتن به زيارت با اعتقاد راسخ روستايي به مذهب ارتباط داردتاز اين رو مي

ده كامالً مشهود و جالب      محدود   جامعةبه زيارت با انجام مراسم و تشريفات خاصي همراه است كه در             

توجه و در نتيجه انگيزنده است و از طرفي روستايي با رفتن به زيارت و كـسب القـاب و عنـاويني نظيـر          

ند و از حيثيت و اعتبار اجتماعي ويژه اي برخوردار          ككسب ارزش مي  » مشهدي«و  » كرباليي«،  »حاجي«

 خود مشغول داشته و به صورت يكي به همين جهت موضوع زيارت همواره ذهن روستايي را به.ودشمي
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انگيزة رفتن به زيارت به ويژه براي .از آرزوهاي نهاني او در آمده است و او را به انجام آن بر مي انگيزد

.اي روستايي كه به طور عمده از افراد سالمند روستايي هستند شدت بيشتري داردهسران خانواده

اقتـصادي و اجتمـاعي زمينـة       ،  القـي و قـوانين حقـوقي      در جامعة سنتي روستايي بسياري از خصايص اخ       

پـدران خـود را در      .ودشمذهبي دارد و بر اساس الگوهاي مذهبي از طريق خانواده به كودكان منتقل مي             

اصول ديني را به كودكان مي آموزند و آنان ، برابر خدا و دين مسئول مي دانند واز طريق تمرين و عمل

هند كه خوردن مال مردم حرام اسـت       دمثالً به كودكان ياد مي    .ازندسيرا براي زندگي اجتماعي آماده م     

.و گناه دارد و كيفر آن آتش جهنم است

 مـستقيم   ةاي روستايي پـدران تـا واپـسين دم زنـدگي آموزنـد            هبدين ترتيب مي بينيم كه در نظام ارزش       

هـت كـار و حرفـه و    فرزندان خـود را هـم از ج      ،  اي سنتي جامعه  هفرزندان خود هستند و متناسب با الگو      

بررسي در روستاي ابراهيم آباد .هنددآموزش و پرورش مي، مشاغل آينده آنان و هم از لحاظ شخصيت    

دهكده براي اين كـه از قـدرت شـان در خـانواده كاسـته      ) غير سيد(هد كه مردان عام     دكاشمر نشان مي  

زيرا زن سيد در    ،  نندكودداري مي  در نتيجه انتظام خانواده از هم نگسلد از ازدواج با زنان سيد خ              و نشود

مـردان عـام بـه علـت تـرس از مجـازات روز              ،  مذهبي خاص برخوردار است   -جامعه از احترام اجتماعي   

قيامت و به جهت اين كه شايد نتوانند احترام زن سيد را به قدر كافي نگاه دارند و حقـوق او را رعايـت             

وصـلت بـا زن سـيد را جـايز نمـي      ، روسياه شـوند ا شرمنده و هكنند و در نتيجه روز قيامت نزد جد سيده 

.شمارند و عقيده دارند كه زن سيد براي عام مناسب نيست و بايد با مرد سيد ازدواج كند

هر چند اين عقيده نيز حاكي از نظـام مـرد سـاالري در جامعـة روسـتايي اسـت امـا توجـه بـه مـذهب و                    

.ا حائز اهميت استهاعتقادات و به جاي آوردن آن

مان نوازيمه) 3
ا مهمان خانه يا محلي هاز آن جا كه در روستا.اي اجتماعي روستايي مهمان نوازي استهيكي از ويژگي

اي هونـد بـه خانـه   شمردم در جريـان رفـت و آمـد بـه روسـتا ناچـار مـي               ،  براي بيتوته كردن وجود ندارد    

 به  وندكي ضرورت پيدا مي به اقتضاي شرايط خاص اجتماعي مهمان نوازبنابراين.روستاييان پناه بياورند

پديدة مهمان نوازي در ميان عشاير ايران و        .اي اجتماعي پديد مي آيد    هتدريج به صورت يكي از هنجار     

ارزش ديرين خود را هم چنـان     ،  اي صعب العبور و دشوار وجود دارد      هاي دوردست كه راه   هدر دهكده 

تماعي ارتبـاط شـان بـا شـهر بيـشتر           ا كه در روند تحوالت اج     هليكن آن دسته از روستا    .حفظ كرده است  

رسم مهمان نوازي تا حدودي اهميت ديرين خود را از دست داده است و تقريباً نوعي رفتار         ،  شده است 

.ودشحسابگرانه و منطقي در ميان مردم روستا پديدار مي

فاميل پرستي) 4
اري هستند يعني فرزندان هم از      ا معموالً از نوع دو تب     هآن.در روستا معموالً افراد با يكديگر فاميل هستند       

امـا بـر اسـاس    .طرف پدر و خويشاوندان پدري و هم از طرف مادر و خويشاوندان مادري نـسبت دارنـد           
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هد كـه   داي روستايي به عمل آمده نشان مي      همطالعاتي كه در زمينة روابط ميان خويشاوندان در خانواده        

.اي افراد بيشتر در جهت تبار پدري استهگرايش

ارتبـاط بـسيار   ، ورت كلي افراد يك جامعة روستايي كه رابطة خويشاوندي نيز با يكديگر دارنداما به ص  

ا برقرار است تا جايي كه حتي در بيشتر موارد و به جـز مـوارد نـادر ازدواج                   هصميمي و نزديكي بين آن    

ر يرد به طوري كه ازدواج خارج از خويشاوندان نوعي حركت ناهنجـا           گدرون خويشاوندان صورت مي   

ا هميشه در مواقع سختي به كمك يكديگر مي شتابند و هر كس بـه اقتـضاي شـرايط                هآن.نندكتلقي مي 

.سعي در برطرف كردن مشكل اقوام خود دارد

معاشرت و تجمع ) 5
به طور مثـال كـار      .ند كه مردم بيشتر به صورت جمعي باشند       كاصوالً سبك زندگي روستايي ايجاب مي     

واند محلـي بـراي   ته صورت جمعي انجام مي پذيرد كه زمين زراعتي مي اي زراعتي ب  هكردن به سرزمين  

.تجمع افراد يك روستا باشد

ةاي زندگي خود به صورت جمعي در محيط روسـتايي هـستند در جنبـ     همردم يك روستا در بيشتر جنبه     

ا به صورت جمعي مشغولهصنايع دستي آن، توليدات صنعتي ،  دامپروري،  توليد محصول مانند باغداري   

.به كار هستند

اهالي يك روستا در مراسم و اعياد مذهبي و بر اسـاس اعتقـادات دينـي و مـذهبي كـه                 ،   مذهبي ةدر جنب 

. روستا گرد هم جمع مي آيند و به برپايي مراسم عزاداري يا اعياد مي پردازندةدارند در مسجد يا تكي

هر اتفاقي و هـر برنامـه   ، يفه هستنداز آن جايي كه اغلب مردم روستا از يك طا         ،  اي خانوادگي هدر جنبه 

خـواه ايـن اتفـاق      .وند تـا بـه رفـع و رجـوع آن برآينـد            شاهالي جمع مي  ،  اي كه براي يك خانواده باشد     

اي مناسبتي هر خانواده و خواه ناخوشـايند ماننـد از دسـت             هخوشايند باشد مانند مراسم عروسي و جشن      

.دادن عضو يك خانواده

ونـد و بـه تفريحـات    شمعموالً مردان روستا در قهوه خانه دور هم جمع مي     ،و در نهايت از جنبة تفريحي     

ونـد و بـا   شزنان روستا در مواقـع آزاد خـود دور هـم در كوچـه جمـع مـي        ،  مخصوص خود مي پردازند   

ونـد و روياهـاي   شا با يكديگر مشغول بازي مي    هاي روستا در مزارع و باغ     هيكديگر گپ مي زنند و بچه     

.ر مي آورندكودك خود را به بازي د

كمك به هم نوع) 6
 طـور دسـته جمعـي و گروهـي زنـدگي          ا از همان آغاز پيدايي خود به      ههد كه انسان  دمطالعات نشان مي  

وانـستند مـشتركاً از   تردند و از طريق همياري و پيوستن با يكديگر نه تنها در گردآوري آذوقـه مـي    كمي

يز قادر بودند به طـور جمعـي از خـود دفـاع              كارها برآيند بلكه در مواقع هجوم حيوانات وحشي ن         ةعهد

.ا در اجتماعات اوليه بوده استهاي زندگي انسانهكار با همديگر و براي همديگر از ويژگي.كنند
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اي مـشترك و بـه منظـور مبـارزه عليـه عوامـل نـا            هاي دور به علت نياز    هاي روستايي از گذشته   هخانواده

ند با يكديگر همكـاري و      كشت آنان خللي ايجاد مي    مساعد طبيعي و ديگر عواملي كه در زندگي و معي         

حال اين ياريگري و همياري رساندن در هر كدام از روستاهاي كشور ما بر اسـاس            .اشتراك ساعي دارد  

شرايط زندگي و آداب و رسوم اقوام موجود در آن روستا متفاوت است كه با ذكـر چنـد مثـال تفـاوت       

.آن را روشن مي سازيم

ود كــه شك و نيمـه خـشك ايــران كمبـود آب و اهميـت حيـاتي آن سـبب مـي       در منـاطق گـرم و خـش   

نهرها و باالخره در تقسيم آب     ،  اهحفر چاه و تنقيه و اليه روبي قنات       ،  اي روستايي در تهية آب    هخانواده

اي روستايي  هخانواده،  در نقاطي كه در معرض خطر سيل قرار دارد        .و آبياري با يكديگر همكاري كنند     

ننـد كـه نـه فقـط آنـان را از      كا احداث ميهايي در مسير سيالبه)سيل بند(ديگر سد اغلب با كمك يك  

ايـي ذخيـره كننـد و بـراي آبيـاري           ها را در گودال   هوانند سيالب تبلكه مي ،  خطر سيل محفوظ نگاه دارد    

.اي زراعي مورد استفاده قرار دهندهزمين

د دارد كـه اصـطالحاً آن را   معـي وجـو  اي روسـتايي نـوعي كمـك ج      ه كردستان ميان خانواده   منطقةدر  

ايي كه در كار زراعي شان عقـب افتـاده باشـند            هاين كمك جمعي در مورد خانواده     .ويندگ مي 4هاراواز

اي ده به يكديگر هبه اين ترتيب تمام خانواده، يرد و در آن قصد جبران كمك در ميان نيستگانجام مي

.وندنند و به كمك آن شخص مي ركهند و يكباره همت ميداطالع مي

 صاحب آن و با همكـاري و مـشاركت   وسيلةدر بسياري موارد خانه سازي به ، در روستاهاي سنتي ايران 

در مناطقي كه اقتصاد مبتني بر نخلداري است در بسياري از           .يردگهمسايگان و خويشاوندان صورت مي    

.ا در چيدن محصول به هم ياري مي رسانندهموارد خانواده

اي هاي اخير همـراه بـا دگرگـوني   ها در سالهه ضروري است كه اين همكاريبا اين وجود ذكر اين نكت    

امـروزه  . روستايي دستخوش تغييرات زياد قرار گرفته و ميزان آن تا حد زيادي كاهش يافته است               جامعة

 حسابگرانه و مادي گري در ميان روستاييان رواج پيدا كرده به همين جهـت بررسـي موشـكافانه                   ةروحي

.ندك پيدا مياين پديده ضرورت

اتكا به ديگران ) 7
بـدين معنـي كـه بـه        ،  اساساً منشا خودكفايي جوامع روستايي را بايستي در درون خانواده جـستجو كـرد             

وسايل كشاورزي و گرم كننده توسط آن توليـد  ،  پوشاك،  شكلي ما يحتاج زندگي از قبيل مواد غذايي       

.عي تقسيم كار بين اعضاي خانوادهمگر بر پاية نو، ود و اين خودكفايي حاصل نمي آيدشمي

ايـي اسـت كـه منـابع و     همبتني بر پايـه ، در جوامع روستايي منابع معيشت محدود است و اقتصاد خودكفا   

اصـوالً  .اي آن در درون جامعـة روسـتايي و محـيط طبيعـي آن بـه صـورت بـالقوه وجـود دارد                هاستعداد

Haravaz-4
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اي هوستايي خود در رابطه با وجود استعداداي رهاي انساني به صورت اجتماعات و واحدهاستقرار گروه

ا بـه وجـود آورده اسـت و ايـن           هاقتصادي طبيعي و جغرافيايي است كه امكـان زنـدگي را بـراي انـسان              

ا هايـن اسـتعداد  ، ا هستند كه با كوشش و فعاليت و مبارزة خستگي ناپذير خود با مشكالت طبيعي        هانسان

.را از قوه به فعل در مي آورند

باغداري و صنايع دسـتي     ،  دامداري،   منبع زراعت  4ال اساس اقتصاد روستايي ايران عمدتاً بر        به عنوان مث  

نـد كليـة    ا منبـع در طـي قـرون و اعـصار توانـسته            4در حقيقت روستاييان با تكيه بر ايـن         .مي باشد استوار  

ود ادامـه    اقتصادي خـ   -احتياجات خود را برآورده سازند و بدون نياز به جوامع ديگر به حيات اجتماعي             

ا را هسـازمان توليـد بيـشتر نيازهـاي داخلـي خـانواده        ،  كفـا بدين ترتيـب در جوامـع روسـتايي خود        .دهند

. مستقيمي برقرار بودطبرآورده مي نمود و ميان توليد كننده و مصرف كننده ارتبا

محـصول بـود و توليـد بـر مبنـاي           ة   محصول در واقع همـان مـصرف كننـد         ةتوليد كنند ،  به عبارت ديگر  

 و اين به معناي همان اقتصاد بسته اي است كه اقتصاد دانان از آن دشميحتياجات مصرفي خانوار تنظيم ا

بعضي از ، در رابطه با توليد به منظور مصرف خانوادگي و خودكفايي خانوادة روستايي  .نندكصحبت مي 

را در نظر دارند كه      را به كار مي برند و ازآن مجموعه افرادي           "گروه خانوادگي "عه شناسان عنوان    جام

اي هبنا به اصطالح قديمي زير يك سقف و دور يك سفره گرد هم مـي آينـد و در عـين حـال بـه نيـاز                        

.اقتصادي افراد خانواده پاسخ مي گويند

تفريحات و سرگرمي) پ
نقش آموزشي در خانوادة روستايي از اهميت بااليي برخوردار است به طوري كه گاه فضاي آموزشـي                 

كودكان و نوجوانان به تدريج ضمن كار و تفريح .فضاي بازي و فضاي مذهبي توأم است     ،  ربا فضاي كا  

خود مي بيند تا آن كه خود بـه كـار مـي    ة اي آينده مشاغل و نقشزمينةاي الزم را در  هو بازي آموزش  

.اي خود را در زندگي به كار مي گيرندها و دانشهتجربه، اهپردازند وآموخته

در پاره اي از روستاهاي جنوب به هنگام چيـدن  .ريح ممكن است با هم انجام گيرد   در روستاها كار و تف    

روستاييان به طور دسته جمعي آواز مخصوص خرماچيني را مي خوانند و ضمن انجام كار تفريح           ،  خرما

نـشاكاري و درو بـرنج معمـول        ،  در شـمال ايـران ايـن پديـده بـه هنگـام بـرنج كـاري                .ننـد كو شادي مي  

معي به هنگام كار نه تنها خستگي را از تن مي زدايد بلكه در پيشرفت و سرعت كار تا آوازهاي ج.است

.حد زيادي مؤثر است

يا مداحان  ،  به هنگام برداشت محصول و خرمن كوبي رسم است كه آواز خوانان و ساز زنان دوره گرد                

 كـار را  دين وسـيله بـ آواز مـي خواننـد و   .ا حضور يابند و مدح گويند و ساز و دهل مي زنند     هسر خرمن 

ــام  و ازنــدسبــراي كــشاورزان تــوأم بــا تفــريح مطلــوب و نــشاط آور مــي  مقــداري از محــصول را بــه ن

.نندك به عنوان پاداش دريافت مي"سرخرمني"
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آن را كرت .ازندسزمين زراعي مي،  معيني روي خاكة كودكان در محدود»جوخواه طبس«ةدر دهكد

اي باريـك  هاگـر نزديـك جـوي آب باشـد جويچـه     .ننـد ك تر مـي اي بيروني آن را بلند    هبندي و ديوار ه   

اي كـوچكي از درخـت   هشاخه.نند و آب را به زمين زراعي و باغ كوچك خود مي آورند         كدرست مي 

نند و در خيال خـود صـاحب        كمي نشانند و بازي مي    ،  ا را به عنوان اين كه نهال است       هنند وآن كجدا مي 

.وند و لذت مي برندشزمين زراعي و باغ مي

هنـد و   داي خـود تـشكيل مـي      همردم روستا غالباً در مجاورت يكديگر اجتماعي كوچك از هـم محلـي            

بـا هـم   ، ا يا اماكن عمومي گرد مي آيندهدر قهوه خانه، نندكاوقات فراغت و بيكاري را كنار هم سر مي   

هـم  نند و مشكالت خود را با      كوضع زندگي خود را براي هم بازگو مي       .نندكدرد دل مي  ،  گپ مي زنند  

.در ميان مي گذارند

معماري و ساختار خانواده-3-10
بـه عبـارت    .اي اجتماعي است و منزلت فـرد بـستگي بـه خـانواده دارد             هفرد روستايي كامالً مطيع منزلت    

يـرد و موقعيـت اجتمـاعي او بـستگي مـستقيم بـا        گشخصيت وي از شخصيت خانواده نشأت مـي      ،  ديگر

اي پدر ساالر جوامع روسـتايي مطـرح   هرتيب كه فرد در خانوادهبدين ت، موقعيت اجتماعي خانواده دارد  

فرزند ، به همين علت و به مناسبت حضور خانواده بر فرد.ودشنيست و شخصيت فرد در خانواده محو مي

نند و زندگي آتـي خـود را هماننـد پيـشينيان     كبه زودي راه و رسم زندگي را از خانوادة خود كسب مي      

.نندكخود پي ريزي مي

 خانوار در خانوادة روستايي رئيسنقش مرد به عنوان -3-10-1
 خـانواده سرپرسـت     ، رئيس عالوه بر اين  .نقش خانوادگي و نقش پدري است     ،   خانوار رئيساولين نقش   

 خـانوار كـه بـه    رئيساولين نقش . امور مزرعه را به عهده دارد ةواحد توليدي نيز به شمار مي آيد و ادار        

در رابطه با مسائل زيادي بـوده يعنـي مترتـب بـر شـبكه اي از           ،  خانواده است منظور ايجاد نظم در درون      

.روابط به منظور ايجاد تعادل و به وجود آمدن تفاهم در درون خانواده و انجام وظايف تربيتي است

اقتدار اربابي ، در ارتباط با اين نقش. خانوار مبتني بر انجام كار توليدي مشخص است رئيسدومين نقش   

 و جدا از اقتدار پدري در زندگي خانوادگي دخالت دارد و پدر بيشتر به صورت يك ارباب در متفاوت

لزوماً در حق فرزندان خود رفتـاري غيـر         ،  پدر كشاورز .مي آيد تا مديريت مؤثري در توليد ايجاد گردد        

نان نيز بر كارگر يا كارمند دارد كه در تمام مدت روز دور از منزل است و تأمين معيشت آ            ،  از يك پدر  

بيعتـاً موجـب تـشديد اقتـدار در         طبنابراين اگر پيوستگي اين دو نقـش        .همكاري خانوادگي مبتني نيست   

كمكي در جهت ايجاد روابط نزديك بـين  ، روابط صميمي بين پدر و پسر   ،  درون خانوادة كشاورز شود   

ابي را توأمـاً ايفـا      نقـش پـدري و اربـ      ،  ند و در هر حال در چنين خـانواده اي پـدر           كارباب و كارگر نمي   

.ندكمي

نقش زن در خانوادة روستايي-3-10-2
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، يعنـي ماننـد سـاير زنـان    ، هـد دزن در خانوادة روستايي وظايف خانوادگي و توليدي را با هم انجام مـي  

ماهيت كار زن روستايي با   .ولي در عين حال نقش توليد كننده را نيز دارد         ،  مادر و خانه دار است    ،  زوجه

زيرا هم از لحاظ نحوة عرضة كار و هم از لحـاظ ميـزان و             ،  وت كلي دارد  اا تف هساير بخش كار زنان در    

ايي اسـت  ها و مشكالت داراي آن چنان ويژگي   هتعداد ساعات كار و كيفيت و همچنين به دليل مرارت         

.اشدبكه قابل مقايسه با كارهاي صنعتي يا خدماتي نمي

توجه محققان و ناظران و نويسندگان را به خـود  ، ورزيدر قديم نيز آن چه كه بيش از همه در كار كشا         

شاق زنان روستايي بود به طوري كه هميشه افزونـي كـار زنـان بـر مـردان         و  كار زياد   ،  معطوف مي كرد  

. استدر عين حال زن داراي موقعيت اجتماعي بسيار نازلتري از مرد بوده. شده استتأييد

يي در ايران اي دموگرافيك خانوادة روستا هويژگي-3-11
.اي خانوادة روستايي اشاره مي كنيمهدر اين جا به برخي از ويژگي

ازدواج) الف
 همة افراد ازدواج باًيدر روستا تقر.يرد تا در خانوادة شهريگ در خانوادة روستايي بيشتر صورت ميتأهل

وان داليـل  تميبه طور كلي   .وان گفت كه ازدواج در روستا عموميت دارد       تمي،  به عبارت ديگر  .نندكمي

:عموميت ازدواج در روستا را به شرح زير خالصه كرد 

.ندكجوانان را تشويق و يا حتي وادار به ازدواج مي، خانوادة پدري توسعه يافته. 1

زيرا در كشاورزي سـنتي هنـوز هـم زن          ،  ندكمرد را نيازمند داشتن همسر مي     ،  كار توليدي كشاورزي  . 2

.ودشب مينيروي كار و عامل مؤثر در توليد محسو

.ودشاي اجتماعي و عرف باعث گرايش جوانان به ازدواج ميهقيد و بند. 3

به خانواده ارج فراوان مي نهـد   ،  دين مشوق ازدواج است   .اعتقادات ديني در ازدواج نقش مهمي دارد      . 4

.و آوردن و تربيت فرزند را يكي از وظايف آدميان مي داند

ازدواج درون گروهي
اي ديگر خانوادة روسـتايي اسـت و در توجيـه ايـن امـر داليـل            ه ويژگي رواج ازدواج درون گروهي از    

:وان عنوان كردتمختلفي را مي

اول آن كه دايرة همسر گزيني به علت عدم امكان روستاييان در معاشرت و آميزش با مردم نقاط ديگـر             

.بيشتر بوده است، در حالت اقتصاد بسته، محدود است و اين محدوديت در گذشته

اي خـانوادة گـسترده   هپيونـد ، نظير ازدواج دختر عمو و پـسر عمـو  ، كه با ازدواج درون گروهيدوم آن   

از لحاظ اقتصادي نيز اين نوع ازدواج از قـديم االيـام   ، ابد و عالوه بر اين   يقدرت و استحكام بيشتري مي    

رث محسوب ز اهميت بسيار بوده و يكي از عوامل تكيم قدرت اقتصادي خانوادة روستايي از طريق ائحا

.ه استدشمي
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در جوامع ، با اين همه، ود اين نوع ازدواج از لحاظ سالمتي نتايج خوبي در بر ندارد     شبا اين كه گفته مي    

باعث خويشاوندي تمامي افراد يك قبيله ، ازدواج درون گروهي در طول زمان.كشاورز رايج بوده است

،  جوامع مبتني بر نظام طبقه اي منفصل و بسته         اين نوع ازدواج در   .ه است دشمييا همة اهالي روستا با هم       

نظير نظام كاست در هندوستان و جامعة طبقاتي عصر ساسـانيان           ،  از اهميت بيشتري برخوردار بوده است     

.در ايران

 در روستاربعد خانوا) ب
بعد خانوار روستايي معموالً بزرگ تر از شهري است و همين امر داللت بـر وجـود خـانوادة گـسترده و            

.عداد فرزندان زياد داردت

كانون پـرورش كـودك و مركـز        ،  خانواده در جامعة روستايي ايران نه فقط محل انس و الفت زناشويي           

اي هاي اجتمـاعي و عـادات و رسـوم و سـنت    ههنجـار ، اهارزش، اي فرهنگـي هانتقال بـسياري از ميـراث     

خــش عمــده اي از  كــه بودرمــيروســتايي اســت؛ بلكــه در عــين حــال يــك نهــاد اقتــصادي بــه شــمار  

.ندكاي اساسي زندگي خانواده را از طريق توليد تأمين ميهنيازمندي

اي هبه نظر مي رسد كه طبيعت خانواده.هدد روستايي هستة اصلي جامعة روستايي را تشكيل ميةخانواد«

اي روستايي به عنوان پديده اي اجتمـاعي        ه بارز گروه  ة خصيص ةمهم ترين عامل تشكيل دهند    ،  روستايي

.»هدداي روستايي سراسر دنيا را به دست ميهت و اين امر تصوير كلي گروهاس

به طور عمده گروهي است مركب از زن و مـرد و تعـدادي فرزنـد             ،  وان گفت كه خانوادة روستايي    تمي

، باغـداري ، اي زراعـي هكه در ده سكونت دارند و از طريـق اشـتغال در يـك يـا چنـد رشـته از فعاليـت          

، چوپـاني ،  )زراعـي اعم از زراعي و غير      (كارگري: نظيراي ديگري   ه و يا فعاليت   صنايع دستي ،  دامداري

اين تعريـف مبـين   .نندك زندگي شان را تأمين ميآنپيشه وري و كارهاي مشابه  ،  پيله وري ،  چوب داري 

روسـتايي از لحـاظ     ة  هد كـه خـانواد    دكاركرد اقتصادي خانوادة روستايي است و در عين حال نشان مي          

.قتصادي بسيار متنوع استنوع كاركرد ا

، اي اجتمـاعي  هكاركرد آموزشـي آن اسـت كـه در زمينـه          ،  اي ديگر خانوادة روستايي سنتي    هاز ويژگي 

اي حرفه اي هم چنـان انجـام   هاي كشاورزي و مهارتهمذهبي و به ويژه آموزش فنون و شيوه،  فرهنگي

.يردگمي

ن نقـش سـازنده اي دارنـد و از طريـق        پدران در زمينة آموزش پسران و مادران در امـر آمـوزش دختـرا             

، كار و پيشة خود را به فرزندان مي آموزند و آنان را بر اساس الگوهاي فرهنگي جامعـه     ،  آموزش عملي 

.هندداي شغلي مربوط به خانواده پرورش ميهاي روستايي و ساختارهسنت، اههنجار

اي مربوط بـه صـنايع دسـتي        ه و كار  هندداي زنانه را به دختران خود ياد مي       هكار،  مادران اغلب در خانه   

بـستن  ، اهجاجيم بـافي و همچنـين دوشـيدن شـيرواره    ، گليم بافي، قالي بافي، رنگ رزي،  نظير نخ ريسي  
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امور بهداشت و نظافت خانـه  ، طيور داري ،  جوجه كشي ،  چيدن ميوه ،  ....ماست و تهية پنير و پختن نان و       

.ا را به دختران خود مي آموزندهو مانند آن

اي هاي خـود را در زمينـة فنـون و شـيوه           هدانـش و تجربـه    ،   در خارج خانه و در مزرعه ضمن كار        پدران

بنـابراين .بـه پـسران مـي آموزنـد       ...دروگـري و  ،  آبيـاري ،  بـذر پاشـي   ،  شخم كردن زمـين   ،  كشت و زرع  

اي فرهنگ و دانش روستايي و امور مربـوط بـه     هخصوصاً در زمينه  ،   روستايي خانوادةكاركرد آموزشي   

.اي اساسي خانوادة سنتي روستايي به شمار آوردهوان از جمله ويژگيت كشاورزي را ميتوليد

ساختار خانواده-3-12
ود و در شدر اين قسمت ابتدا از شكل خانواده و تركيب اعضاي آن و سپس از ابعاد خانواده گفتگو مـي  

.يردگرار ميپايان اين گفتار روابط متقابل ميان اعضاي خانوادة روستايي مورد بررسي ق

اشكال خانوادة روستايي-الف
جامعه شناسان در بررسي اشكال خانواده آن را به دو گروه كلي خـانوادة هـسته اي و خـانوادة گـسترده            

.ند كه با ديگري فرق دارداايي را ذكر كردههند و براي هر كدام ويژگياتقسيم كرده

 از زن و شوهر بدون فرزند يا از زن و شـوهر و  ود كهشخانوادة هسته اي به گونه اي از خانواده گفته مي       

 گسترده نوعي خانواده است كه عـالوه بـر اعـضاي            خانوادةفرزندان ازدواج نكرده تشكيل شده باشد و        

ــوه ، اصــلي خــانواده ــاد و ن ــا دام ــدان و عــروس ي ــر هزن و شــوهر و فرزن ــشاوندان را در ب ا و ســاير خوي

. بيشتر را شامل شود گسترده ممكن است سه نسل و ياخانوادة.گيرد

اي روسـتايي بـه كـار رفتـه و پژوهـشگران      هاين نوع تقسيم بندي دوگانه در پاره اي از بررسي     ،  در ايران 

.نداروستايي از آن پيروي كرده

ا بزرگترين نسبت خانواده در اجتماع روستايي از نـوع خـانوادة هـسته اي يـا زن و         هبر اساس اين بررسي   

اي خـانواده و خويـشاوندي در ايـران بيـان     هبهنام كه در كتاب سـاخت اي جمشيد   هنظريه.شوهري است 

، اي بعدي بسيار سودمند بوده است و پژوهـشگران از آن پـس در تحقيقـات روسـتايي                 هشده در بررسي  

.ندااي دقيق تري از خانوادة روستايي به دست دادههتقسيم بندي

)زن و شوهري(خانوادة هسته اي ) 1
. شوهري متداول ترين نوع خانوادة روستايي استخانوادة هسته اي يا زن و

خانوادة زن و شوهري با اضافات) 2
، پـدر ، مـادر ، در اين نوع خانواده عالوه بر زن و شوهر و فرزندان ازدواج نكرده خويشاوندان مرد ماننـد        

ادر و مـ ، پدر(خواهر و ساير خويشاوندان و در مواردي خويشاوندان زن با اعضاي اصلي خانواده            ،  برادر

.نندك در يك كانون خانوادگي زندگي مي)فرزندان

خانوادة پدري توسعه يافته) 3
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بدون نوه يا با نوه كـه همگـي در   ، اين نوع خانواده تركيبي است از زن و شوهر و فرزندان ازدواج كرده 

.نندكيك واحد خانوادگي به سر مي برند و از درآمد مشتركي تأمين معاش مي

مل يا از هم گسيختهخانوادة غير كا) 4
خانواده معموالً  . ازدواج وجود ندارد يا يكي از زوجين غايب از خانواده است           ةدر اين نوع خانواده رابط    

خواهر و برادر و يـا ايـن كـه از دو يـا چنـد نفـر از            ،  پدر و فرزند يا فرزندان    ،  از مادر و فرزند يا فرزندان     

 اثر مهاجرت مردان خانواده يـا وقـوع طـالق يـا             ممكن است بر  .خويشاوندان تشكيل شده و كامل نيست     

.مرگ يكي از زوجين خانواده به صورت از هم پاشيده در آيد

اين نوع خانواده از . مادري است- پدرةيكي خانواد، ودشا ديده ميها كه در روستاهاز نوع ديگر خانواده

خانـة پـدري را تـرك و در         ود كه فرزندان پس از ازدواج       شپدر و مادر سالمند يا سالخورده تشكيل مي       

.نندكمكان ديگري به طور جداگانه زندگي مي

اعـم از هـسته اي   (وان به دو گروه كلـي خـانوادة هـسته اي    تاي مذكور را باز مي   هانواع مختلف خانواده  

.تقسيم كرد) كامل يا ناقصةاعم از گسترد( گسترده خانوادةو ) كامل يا ناقص

ي آن در پاره اي جوامع روستايي و در ميان برخي از قـشرهاي              موجوديت خانوادة گسترده و فزوني نسب     

:ا عبارتند از هاجتماعي روستانشين با عوامل چندي ارتباط دارد كه مهم ترين آن

عامل اقتصادي.1
اي اقتصادي هاي اجتماعي روستانشين كه فعاليت   هدر پاره اي از مناطق روستايي و در ميان برخي از قشر           

خانواده غالباً در امور توليدي به    ،  دارد و يا در مناطقي كه اقتصاد برنج حاكم است         خانواده تنوع بيشتري    

در نتيجه تعدادي خانواده از نوع گسترده است كه افـراد زيـادي را              ،  نيروي كار انساني بيشتري نياز دارد     

آمد نند و از منبع در      كيرد و گاهي حتي چهار نسل در كنار هم و زير يك سقف زندگي مي              گدر بر مي  

وجـود وابـستگي    ،  ودش قابل توجهي كـه در ايـن زمينـه مطـرح مـي             ةمسئل.نندكمشتركي تأمين معاش مي   

.اقتصادي است

ا هستند و همگي زير نظر رئيس خانواده     هاعضا از نظر اقتصادي متكي به خانواده      ،  اهدر اين قبيل خانواده   

، مهـم تـرين عامـل توليـد    ، زمـين .دبه منظور حفظ و توسعة بهره برداري خانوادگي مشتركاً فعاليت دارنـ      

 او ةاشد و كار برخالف ميـل و اراد بمتعلق به رئيس خانواده يعني پدر اصلي است كه صاحب قدرت مي    

اي زندگي خانواده را تـأمين      هاي خانواده را در اختيار دارد و تمام هزينه        هاو تمام درآمد  .يردگانجام نمي 

نـدازة احتيـاجش در حـد توانـايي مـالي        انـد و بـه    كمـي زير نظر او هر كس به قدر تواناييش كار          .ندكمي

.ودشخانواده به او داده مي

قدرت رئيس خانواده در پاره اي .اعضاي خانواده اغلب كاركنان خانوادگي بدون مزد به شمار مي روند

اي دريافتي خـود  هدست مزد، موارد به حدي است كه فرزندان حتي اگر در خارج از خانواده كار كنند         

.نندكهند و در موقع نياز به او مراجعه ميدتيار پدر قرار ميرا در اخ
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در دل خانوادة گسترده پسران ازدواج كرده با زن و فرزند بدون هيچ گونه استقالل اقتصادي بـه حيـات                    

در پـاره اي جوامـع      .هند و بر اساس سنت موجود از پدر اصلي خانواده فرمـان مـي برنـد               دخود ادامه مي  

رئيس خانواده نه   ،  بر اثر ضعف كاركرد اقتصادي خانواده     ،  قتصادي محدود است  روستايي كه امكانات ا   

در . وسيع را تأمين كند و نه به نيروي كار انساني افراد متعهـد نيـاز دارد                ةقادر است هزينة زندگي خانواد    

ا از هخانواده گسترده يا بسيار نادر است و يا اصوالً وجود ندارد و خانواده       ،  اين قبيل اجتماعات روستايي   

.نوع هسته اي كامل يا ناقص است

عامل فرهنگي.2
ا و باالخره انزواي فرهنگي براي پـاره اي جوامـع   هدور بودن از شهر  ،  اي ارتباطي هكمبود و دشواري راه   

در اين جوامع بـر     .ي اجتماعي محفوظ بماند   اها و هنجار  هروستايي سبب شده است كه بسياري از ارزش       

امكـان  ، اثر وجود سنت اطاعت و فرمان برداري كهتران از مهتـران و در نتيجـه سـازگاري روانـي افـراد                   

وان گفـت در ايـن قبيـل جوامـع وجـود            تمـي .شـود زيست چند سال در كنار هم و زير يك سقف ميسر            

.خانوادة گسترده با عامل فرهنگي نيز ارتباط دارد

عامل هم گرايي.3
قطـع نظـر از عوامـل       ،  اي اجتمـاعي  هدر برخي جوامـع روسـتايي و همچنـين در ميـان پـاره اي از گـروه                 

وانـد در موجوديـت   تعـصبيت خويـشاوندي و مـذهبي نيـز مـي     ،  عامل هـم گرايـي    ،  اقتصادي و فرهنگي  

تـر از ديگـر   گرايي خويشاوندي به نسبت شديد   هم اها و كرد  هدر ميان ترك  .خانوادة گسترده مؤثر باشد   

شايد همين عامل در موجوديت خانوادة گسترده و باال بودن نسبي ميزان آن در آذربايجان               ،  استهگروه

.و كردستان تأثير داشته باشد

بعد خانوادة روستايي) ب
محـصول توليـدي خـواه    .اي خانوادة روستايي سنتي توليد خـانوادگي اسـت  هيكي از مهم ترين كاركرد  

مـستلزم فعاليـت و كـار مـشترك همـة اعـضاي            منظور مصرف داخلـي خـانواده،       واه به   براي فروش و خ   

خانوادة روستايي سنتي به طور عمده نيروي كار مورد نيـاز توليـدات خـانگي را از داخـل       .خانواده است 

، هـر چـه نيـروي كـار بيـشتر باشـد           ،  عضو خانواده به عنوان نيروي كار داراي ارزش است        .ندكتأمين مي 

ضــرب الماننــد معروفــي اســت كــه مــي .نــدكاعي بيــشتري در جامعــه احــراز مــيخــانواده ارزش اجتمــ

.»هم در كار، هم در خوردن، قربان دست بسيار«:گويند

، نـد كندازة نيازش استفاده مـي    اندازة توانش در امر توليد فعاليت دارد و به        اهر يك از اعضاي خانواده به     

ن به مثابـة گونـه اي ارزش اجتمـاعي در نظـر             واتبدين ترتيب وسعت ابعاد خانوادة روستايي سنتي را مي        

نـد ارزش پايگـاه اجتمـاعي واالي فـردي را نـشان دهنـد مـي                 اچنان چـه هنگـامي كـه خواسـته        ،  گرفت

همه كمر خدمت به ميـان      ،  فرزنداني بسيار داشت  ...،با تجربت و كبر سن    ،  مردي بود بسيار مال   «:...گويند

.»بسته
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ه داراي ارزش اجتماعي است و تا زماني كه خـانوادة روسـتايي بـه           فرزند به ويژه پسر در خانواد      بنابراين

بعد خانواده وسيع است و افراد زيادي را در ، علت ضعف تكنولوژي به نيروي كار اعضايش متكي باشد

 اقتصادي پاره اي از مناطق روستايي ايـران         -اي انجام شده در زمينة مسائل اجتماعي      هبررسي.يردگبر مي 

.ندك مييدتأياين واقعيت را 

ميزان ، اي مختلف اجتماعي جامعة روستايي بر حسب پايگاه اجتماعي خانوادههبعد خانواده در ميان قشر 

.ندكطايفه اي و مذهبي فرق مي، اي مختلف ايليهميزان درآمد خانواده و نيز در ميان گروه، زمين

روابط خانوادگي) ج
ن هم از طرف پدر و خويشاوندان پـدري و هـم از             فرزندا.خانوادة روستايي ايران از نوع دو تباري است       

بــا وجــود ايــن مطالعــاتي كــه در زمينــة روابــط ميــان .طــرف مــادر و خويــشاوندان مــادري نــسب دارنــد

اي افـراد خـانواده   ههد كه گـرايش دنشان مي، اي روستايي به عمل آمده است    هخويشاوندان در خانواده  

ارد فرزندان نسبت به خويـشاوندان پـدري احـساس      به استثناي برخي مو   .بيشتر در جهت تبار پدري است     

زن و شـوهري بـا   «اي هوجود تعداد بيشتري از خويشاوندان پـدري در خـانواده  .نندكنزديكي بيشتري مي 

بـه عـالوه بـه    .استهاي بارز اين گرايشهاز نشانه، كه خود باز ماندة خانوادة پدري قديم است  » اضافات

اي تربيتـي و  هفرزنـدان تحـت تـأثير الگـو    ، و تمـاس بيـشتر  علت وجود خويشاوندان پـدري در خـانواده    

.نندكا قرار مي گيرند و نسبت به آنان احساس نزديكي بيشتري ميهفرهنگي آن

روابط متقابل ميان زن و مرد در خانوادة سنتي روستايي ايران بـه طـور عمـده بـر اسـاس سـلطه و فرمـان             

د داراي قدرت اقتصادي است و نان آور خانواده مر.اطاعت و فرمان برداري زن استوار است، روايي مرد

وظيفه دارد معـاش اعـضاي خـانواده را تـأمين كنـد و در برابـر آن احـساس مـسئوليت                   ود،  رميبه شمار   

فرهنگ جامعة روستايي تحت تأثير اقتصاد خانگي قرار دارد و ايـن            .بار خانواده بر دوش اوست    ،  ندكمي

وان گفـت كـه وحـدت و        تدر واقـع مـي    .ننـد ك مـي  تأييـد  زن   ساختار اقتصادي برتري و تسلط مرد را بـر        

بنا بر همين ساختار بر اساس سـلطه و اقتـدار مـرد بـر زن نهـاده      ،  روستايي سنتي  ةهماهنگي درون خانواد  

همـاهنگي موجـود نيـز دگرگـون     ، اگر اين ساختار اقتصادي و رابطة ناشـي از آن تغييـر كنـد    .شده است 

.گسلدود و انتظام خانواده از هم مي شمي

مـردان بـراي زنـان و پـسران بـراي           .در خانوادة روستايي سنتي مرد داراي ارزش اجتماعي وااليي اسـت          

اي مختلفـي نـشان داده      هدختران ارزش بيـشتري دارنـد و ايـن امتيـاز از همـان آغـاز كـودكي بـه گونـه                     

.ا هم مطرح بودهاين پديدة اجتماعي در گذشته اي نه چندان دور در شهر.ودشمي

ننـد و حـافظ نـام    كاجاق خانواده را روشن نگاه مي دارند و حفـظ مـي  ، انواده را بر پا مي دارند     خپسران

به عالوه مقداري از    ،   به ديگران تعلق دارند    بنابراين.دختران به خانة شوهر مي روند     .اجدادي خود هستند  

سازگاري بـا شـوهر   ممكن است دختر بر اثر نا  .هنددثروت و دارايي خانواده را به خارج از آن انتقال مي          
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گاه ممكـن اسـت   . بر گردد و اين امر براي خانوادة پدري مصيبتي بزرگ خواهد بود          پدر به خانة    مجدداً

. به ازدواج نشود و در خانه بماندمؤفقدختر 

برتري مرد بر زن تا حدي با كاركرد اقتصادي خانوادة روستايي ارتباط دارد و خاستگاه آن به زماني بـر                 

، با ضعف كـاركرد اقتـصادي خـانواده   .واده به صورت يك واحد اقتصادي در مي آيد       مي گردد كه خان   

، ايي كه كار كرد اقتـصادي ضـعيف اسـت   هدر خانواده.قدرت و برتري مرد نيز رو به كاهش مي گذارد      

چنان نسبت به زن داراي پايگاه اجتماعي بـاالتري         ، هم اي فرهنگي ههر چند مرد به علل تأخر تغيير زمينه       

ايـي كـه كـاركرد اقتـصادي        ه پايگاه اجتماعي او نسبت به پايگـاه اجتمـاعي مـردان خـانواده             لكن،  است

.پايين تر است، نيرومندي دارند

مـردان جـوان تحـت اراده و حمايـت پـدر خـانواده كـه                ،  در خانوادة گسترده كه سه نسل را در بر دارد         

مشاهدات . اقتصادي استقاللي ندارند قرار مي گيرند و از لحاظ     ،  معموالً سال مند ترين مرد خانواده است      

بسياري از پسران جوان كه ازدواج كرده و حتي صاحب فرزنـد         ،  اههد كه در اين نوع خانواده     دنشان مي 

ننـد و در مـواردي دسـت        كبـراي پـدر خـود كـار مـي         ،  به عنوان كاركن خانوادگي بدون مـزد      ،  نداشده

در اختيار پدر مي گذارند و در موقـع         ،  ارندايي كه از محل كار در خارج از خانواده دريافت مي د           همزد

اي اقتـصادي و اجتمـاعي   هسـلطة پـدر بـر تمـام زمينـه     ، اهدر اين نـوع خـانواده  .نندكنياز به او مراجعه مي 

.خانواده حاكم است

بلكه بـراي رئـيس     ،  زمين نه فقط وسيله اي براي تأمين معاش اعضاي خانواده است          ،  در خانوادة گسترده  

، ند و همين امر سـبب اسـتحكام       كحيثيت اجتماعي و قدرت ايجاد مي     ،  ه او تعلق دارد   خانواده كه زمين ب   

.ودشپايداري و وحدت خانواده مي

روابط ميان افراد بـر اسـاس قـدرت و تـسلط         ،  در اين نوع خانواده كه كار كرد اقتصادي نيرومندي دارد         

مـردان و كوچـك تـران از بـزرگ          مهتران بر كهتران و فرمان برداري و اطاعت زنـان از            ،  مردان بر زنان  

ا فولكلور اثرات عامل اقتصادي را در روابط خانوادگي به نحوة زيبايي  هدر پاره اي زمينه   .تران قرار دارد  

.استهنمونه اي از آن» پسر عصاي پيري پدر است«ضرب المانند معروف.هددنشان مي

قتـصادي خـانوادگي را اداره   واحـد ا ، پسر در روزگار كهولت و پيري كه پدر تـوان كـار كـردن نـدارد         

ايـن امـر بـه صـورت يـك هنجـار          ،  نـد كيرد و زنـدگي اش را تـأمين مـي         گند؛ دست پدرش را مي    كمي

به همين جهت در .تثبيت شده و مورد پذيرش همگان است، اجتماعي در جامعة سنتي روستايي جا افتاده

مرد بودن در جامعـة روسـتايي   فرهنگ روستايي پسران نسبت به دختران پايگاه اجتماعي برتري دارند و         

ود و آرزوي همة پدران و مـادران ايـن اسـت كـه     شسنتي به عنوان يك ارزش واالي اجتماعي تلقي مي  

.واند جانشين پدر شود و پايگاه او را در جامعه حفظ كندتود كه پسر ميشمالحظه مي.پسر داشته باشند
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توسعه و آسيب پذيري : چهارمفصل 
ند، ك كيفي اجتماعي كه در آن زندگي ميشد و تعالي انسان از طريق رشد كمي وبايد اذعان نمود كه ر

اين طرق از سـطح     .  از طرق مختلف بر زندگي وي تأثير مي گذارد          محل زندگي او   صورت مي گيرد و   

سواد ، نوع غذاي مصرفي و غيره گرفته تا مصارف اصلي جهت رسيدن به مدارج واالي انسانيت، بسيار                  

برنامـه ريـزي و توسـعه بـه         ،  مهـم تمـدن بـشري     ايران به عنوان يكي از مراكز اوليه و       در  .وسيع مي باشد  

از گذشـته هـاي دور نياكـان مـا ايـن مراحـل را بـه صـور                  . زيـادي دارد   ةمفهوم كلي و عمومي آن سابق     

مختلف طي نموده اند تا تمدن، معماري و حتي نحوة غذا خوردنمان؛ تحت تأثير مـوارد پيـشبرد هـدف                   

. زندگيِ اجتماع قرار گرفته و مي گيرداصلي 

 در شرايطي مـي توانـد بـازده الزم را داشـته             روستاهاشهر ها و     به   داشتن نگاه منطقه اي   به عبارت ديگر    

اقليمي «باشد كه حكومت در تدوين و اجراي برنامه ها به جاي توجه به مرزهاي سياسي استاني مرزهاي 

، »توسـعه «بنابراين الزم است تا بـا مفهـوم   . ريزي توسعه قرار دهدناي برنامه را مب»و اجتماعي ـ فرهنگي 

.جوانب گوناگون آن، ضرورت و اهميت آن و غيره آشنا گرديم

مفهوم توسعه -4-1
 توسـعه در لغـت بـه        ةواژ. فراگير پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده اسـت          به صورت  توسعه اصطالح

 سـنتي و فرهنـگ و ارزشـهاي         جامعةلفاف همان   ،  ازي نوس ةدر قالب نظري  .است«لفاف«معناي خروج از    

. سنتي خارج شوندمرحلةمربوط به آن است كه جوامع براي متجدد شدن بايد از اين 

:در تعريف توسعه نكاتي را بايد مد نظر داشت كه مهمترين آنها عبارتند از اينكه

.رد ارزشي تلقي كةمقولبايد  اوالً توسعه را 

.دانستچند بعدي و پيچيده ثانياً آن را جرياني 

)8 : 1384، ازكيا(. توجه داشت)Improvement(ثالثاً به ارتباط و نزديكي آن با مفهوم بهبود 

پـس توسـعه را بايـد بهتـر شـدن روابـط           .توسعه عبارت است از رشد كمي و كيفي در تارو پود اجتمـاع            

 رفـتن شـرايط كيفـي از نظـر     توليدي و افزايش كمـي اقتـصادي در امـر توليـد و مـصرف جامعـه و بـاال         

و انساني تر شدن زندگي و روابط اجتماعي )سطح سواد، رفاه عمومي، بهداشت، درمان وغيره(اجتماعي 

وان تنها در مفهـوم اقتـصادي آن محـدود سـاخت، بلكـه مفهـومي                تبا اين تعريف، توسعه را نمي     .دانست

ي موجود نيست، بلكه تبديل كميت است بـه  توسعه تنها افزايش ابعاد مادي و كميت.وسيع و پر دامنه دارد  

.كيفيتي مطلوبتر و كارآمدتر، واالتر و انساني تر

وان انتظار داشت و يا پيش بيني كرد كه در نتيجة رشد اقتصادي، رفاه اجتماعي بيشتري نيـز                  تاگر چه مي  

 جهـت رفـاه     پديد آيد، اما نبايد فراموش كرد كه ممكن است فراوان اتفاق بيفتـد كـه رشـد نـه تنهـا در                     

 جامعه نباشد، بلكـه درسـت در جهـت مخـالف آن             -اجتماعي و به طور كلي در جهت توسعة اقتصادي        

.تأثير كرده و درجة رفاه عمومي را تنزل مي دهد
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البته الزمة توسعة اقتصادي رشد اقتصادي نيـز هـست و همچنـين نبايـد فرامـوش كـرد كـه اغلـب رشـد                       

پـس رشـد    . اقتـصادي و اجتمـاعي جامعـه بـه وجـود مـي آيـد               اقتصادي، در نتيجة دگرگوني در ساختار     

اقتصادي هم عامل و هم معلولي است از توسعة اقتـصادي، بنـابراين مـا در اقتـصاد و اجتمـاع در حالـت                      

مطلوب و هماهنگ به يك دور تسلسلي از اين دو بر مي خوريم كه نهايتاً باعـث دگرگـوني، تكامـل و                   

.ودشاي زندگي ميهات و خواستهباال رفتن سطح زندگي و افزايش توقع

تعاريف انديشمندان مختلف از توسعه -4-1-1
 توسعه در عمل به معناي يك رشـته گـذار اسـت كـه در آن يـك جامعـه و اجـزاي                :لبرت-جي-ال

تركيب كنندة آن با آهنگي هر چه سريعتر و با هزينهاي هر چه كمتر و با توجه به همبـستگي جميعهـاي              

بر اين اسـاس توسـعه را       .»مرحلة كمتر انساني به مرحله اي انساني تر مي رسند         كوچك و بزرگ از تراز      

درحاليكـه رشـد   .وان تنها در محدوده اقتصاد و به كمك دانش اقتصادي بشر، درك و توجيه كـرد    تنمي

اقتصادي ممكن است افزايش كمي و يا حتي كاذبي باشـد كـه در سـطح توليـد، توزيـع، مـصرف و يـا                         

ود مثالً چنانچه درآمد ملي يـك  شا يك ملت در مدت زماني مشخص حادث مي       درآمد يك جامعه و ي    

وان ادعا كرد كه اين جامعه از درصد رشد درآمدي در اين تجامعه در طول يك سال باال رفته باشد، مي

چـرا كـه    .اما اينكه آيا اين رشد كاذب است يا حقيقي بحثي جداگانـه اسـت             .مدت برخوردار بوده است   

شدي در نتيجة تورم بوده و يا در نتيجة بهره برداري بيشتر و غيـر عقالنـي از نيـروي          ممكن است چنين ر   

بـه  .كار انساني باشد، بدون اينكه در سطح فني و يا مديريت اصولي حاكم، تغييري به وجود آمده باشـد                  

عبارت ديگر ممكن است باال رفتن درآمد ملي به قيمت فشار غير معقـول بـه كاركنـان و بـه استـضعاف          

، خـسروي (.شيده شدن آنان و تمركز بيشتر درآمد در در دسـت عـدة معـدودتري حاصـل شـده باشـد           ك

1358 ،12(

 توسعه را بايد جرياني چنـد بعـدي دانـست كـه مـستلزم تغييـرات اساسـي در سـاخت         :مايكل تودارو   

شه كـن   كاهش نابرابري و ري   ،   مردم و نهادهاي ملي ونيز تسريع رشد اقتصادي        ةطرز تلقي عام  ،  اجتماعي

هماهنـگ بـا نيازهـاي      ،  توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي         .كردن فقر مطلق است   

از حالـت نـا مطلـوب زنـدگي         ،  ي افراد و گروههاي اجتماعي در داخـل نظـام         اهمتنوع اساسي و خواسته   

سـوق مـي    ، وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است             به سوي گذشته خارج شده و     

)135: مايكل تودارو (.يابد

اشتياق . تالش براي ايجاد توسعه بار ارزشي به همراه دارد كه كمتركسي با آن مخالف است        :برنشتاين  

ي بـشري هـستند از جملـه    كـه از شـايع تـرين و مهمتـرين دردهـا          فقر و بيماري    ،  براي غلبه برسوء تغذيه   

.اهداف توسعه به شمار مي رود
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چندبعـدي  توسـعه را جريـاني   ،  اطالعـات توسـعه اي دانـشگاه ساسـكس    مؤسـسة يس  رئ:دادلي سيرز 

بـه  . اجتمـاعي را بـه همـراه دارد        -اند كه تجديد سازمان وسمت گيري متفاوت كل نظـام اقتـصادي           دمي

، در سـاختهاي نهـادي    شـامل دگرگـوني اساسـي     ،  ميزان توليد ودرآمد  بهبود وي توسعه عالوه بر    ةعقيد

توسعه در بسياري ازموارد حتي عادات      .چنين ايستارها و وجه نظرهاي مردم است      ماداري و ه  -اجتماعي

، نامـه علـوم اجتمـاعي   ،  ي توسـعه نيـافتگي    اهنظريـه ،  از كيـا  .(و رسوم و عقايد مردم را نيز دربر مي گيرد         

) 183 : 1ةشمار

 شـده  تأكيـد  محقق و صاحب نظر هندي نيز تعريفي از توسعه داده كه در آن بر ابعـاد فرهنگـي                    :ميسرا  

توسـعه دسـتاورد انـسان    ، به نظر او توسعه از دستاوردهاي بشر و پديده اي اسـت بـا ابعـاد مختلـف              .است

هدف از توسعه ايجاد زنـدگي پـر        . و در محتوا و نمود داراي مختصات فرهنگي است         مي شود محسوب  

ةيندآابي فزبه اين ترتيب مي توان گفت كه توسعه دستي .مي شود ثمري است كه توسط فرهنگ تعريف       

)9: 1384.جامعه شناسي توسعه.ازكيا و غفاري(.انسان به ارزشهاي فرهنگي خود است

 بحث توسعه ةنگاهي به تاريخچ-4-2
اول اينكـه  :  عمده را براي ما روشن مـي سـازد    ةنظري اجمالي در تاريخ كشورهاي توسعه نيافته دو مسئل        

 صـنعتي   ة كـشورهاي توسـعه يافتـ      ةود يـا مـستعمر    كشورهاي توسعه نيافته در مقطعي از تـاريخ خـ         اغلب

 دوم اينكه علل توسـعه      ةمسئل.سياسي نزديكي با آنها داشته اند     -و يا وابستگي اقتصادي   امروزي بوده اند  

 آمـد كـه   بـه وجـود  چرا كه توسـعه نيـافتگي هنگـامي      ،   توسعه جستجو كرد   ةنيافتگي را بايستي در پديد    

واحـد هـستند و     ة  توسعه يـافتگي و وابـستگي دو روي يـك سـك           در واقع   .توسعه يافتگي پديدار گرديد   

از » توسعه نيـافتگي  «بنابراين گرچه   . ديگر است  ةشناخت هر يك از اين دو پديده نيازمند شناسايي پديد         

اما تنها پس از جنگ جهاني دوم توجه محافل رسمي بين المللي و علماي ، دو قرن پيش آغاز شده است

.ناسان را به خود جلب كرده است جامعه شةاجتماعي و باالخر

 بـه   1960دهـة پيـشنهاد شـد كـه       ،  1961در دسـامبر    ،  سازمان ملل متحد  » مجمع عمومي «ة افتتاحي ةدربياني

 قـرار گرفتـه و   تأكيدمورد » رشد اقتصادي«در اين بيانيه .مورد توجه قرار گيرد»  توسعهدهة«عنوان اولين  

. رقابتية و بين المللي تلقي شده و نه يك مسئليك فعاليت مشترك» توسعه«توصيه شده بود كه 

 به 1970 اكتبر 24 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در xxv (2626 (ةدر قطعنام»  توسعهدهة«دومين 

:  كرد كه    تأكيدرا مورد توجه قرار داده و بر اين نكته          » توزيع متعادل تر ثروت و درآمد     «تصويب رسيد   

ةبـدين ترتيـب مـسئل     .ي باشـد  مـؤثر نهايي نمي تواند در فقر زدايـي عامـل          به ت » رشد توليد ناخالص ملي   «

در .توسعه قرار گرفت درآمد هدف اصلي سياست ةبرابري و ريشه كن كردن فقر از طريق توزيع عادالن         

» هـدف نهـايي توسـعه بايـد فـراهم آوردن فرصـتهاي بيـشتري بـراي زنـدگي                  «: مزبور آمده بود     ةقطعنام
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اجتمـاعي  - از هشت بنـد بـود كـه هـر يـك ازبنـدها بخـشي از مـسائل اقتـصادي                     متن بيانيه متشكل  .باشد

.كشورهاي در حال توسعه را مورد توجه قرار داده بود

از »  توسعه دهة«در سومين   ،  در نتيجه .انساني جلب شد  ة   نظر محافل رسمي به مردم و توسع       1970دهةدر  

 ابزار صرفاًمردم «ن سئوال مطرح شد كه آيا دانشگاه ساسكس در بريتانيا اي»  توسعهمؤسسة«طرف اساتيد 

مؤسـسة «اسـتاد   ،  در همـين دهـه پروفـسور دادلـي سـيرز          »توسعه هستند و يا هدف توسعه نيز مي باشـند؟         

 توسـعه را از ديـدگاه    ة آورد و مـسئل    بـه عمـل    تجديد نظـر     ةدر تعريف توسع  ،  دانشگاه ساسكس » توسعه

، اشـتغال ، مفـاهيم فقـر   ،  »مفهـوم نـوين توسـعه     « عنوان   تجزيه و تحليل كرد و در مقاله اي تحت        » دروني«

، دنبـال دگرگـوني و تحـول در مفـاهيم توسـعه     ه بـ . عادالنه درآمد را مورد توجه قرار داد     ةتوسع،  برابري

) 82: 1382.يوسف نراقي.جامعه شناسي و توسعه(.توسعه شناخته شد» هدف«و هم » وسيله«انسان هم 

 دوم قـرن  ة جـدي در نيمـ  به طـور يد توجه به توسعه و توسعه نيافتگي   همانطور كه از مباحث باال برمي آ      

روسـتايي شـويم   ة  خاص وارد بحث توسعه و توسع  به طور اما پيش از آنكه     .بيستم مورد توجه بوده است    

بهتر است همانطور كه در ابتداي بحث مطرح شد نظري به ديدگاههاي جامعه شناسان در مورد تغييـر و                   

چرا كه مفهوم توسعه در ديـدگاههاي نظـري جامعـه شناسـان اوليـه در مباحـث              ،  متحول جوامع بياندازي  

 نظـري قـوي بـه      ةتا بتـوانيم بـا يـك پـشتوان        ،  تغييرات و تحوالت اجتماعي و دسته بندي آنها آمده است         

.مباحث خود ادامه دهيم

به كـار ريخ انسان توسعه را در بيان تا   ،  از لحاظ تاريخي پژوهشگران قرن نوزدهم     : دكتر ازكيا مي نويسد   

در » بـاالتر  «بـه مراحـل   » پايين تـر   «اسپنسر و ماركس معتقد بودند كه جوامع انساني از مراحلي         .مي بردند 

هـر جامعـه اي از ايـن        .اين حركت با چند قانون كلي و عمومي در مسيري مستقيم اسـت            .حركت هستند 

بـه بيـان   .خت را طي خواهـد كـرد  مراحل يا گذشته يا در حال گذشتن است و يا اينكه اين مراحل يكنوا   

اين دستاوردهاي كلي و جهاني     .ديگر آنها در جستجوي كشف قوانين كلي براي چنين توسعه اي بودند           

تاريخ بـشر را   »اولة  مرحل«حتي بعضي از اين پژوهشگران      ،  با خوشبيني همراه بوده است    ،  از تاريخ انسان  

ديگـر موجـب    ة   كه گذار از يك مرحلـه بـه مرحلـ          به كمال مطلوب رسانده بودند و اكثراً اعتقاد داشتند        

 فرهنگـي و عقاليـي      ةمـادي و چـه در زمينـ       ة  چه در زمينـ   ،  پيشرفت انسان در جهات مختلف خواهد شد      

) 79: 1368.ازكيا و غفاري(.كردن انسان

ي كلـي و    اهتوسعه را امري چنـد بعـدي دانـسته كـه داراي جنبـه             ،  تمام انديشمندان و متخصصان توسعه    

بـه همـين    .سياسي و انساني اسـت    ،  فرهنگي،  اجتماعي،  ي اصلي اقتصادي  اهكه شامل زمينه  ،  اساسي است 

ي فوق الذكر از ديدگاه انديـشمندان باعـث غنـاي هرچـه بيـشتر بحـث       اهدليل يك بازبيني كلي از جنبه     

.خواهد بود

 از جوانب گوناگونتوسعه-4-3
 اقتصاديةتوسع-4-3-1
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از مفاهيمي است كه اغلب با مفهوم رشد اقتـصادي  ) Economic development( اقتصادي ةتوسع

رشـد  .در حالي كه بـين ايـن دو مفهـوم تفاوتهـاي قابـل مالحظـه اي وجـود دارد               ،  يكي شمرده مي شود   

هاي فرآينـد  اقتـصادي متـضمن      ةلكـن توسـع   ،   شاخصهاي كمـي اقتـصادي اسـت       ةاقتصادي در برگيرند  

فاهيمي چون تغيير و تحوالت اقتصادي نزديكتر اسـت         به گونه اي كه اين مفهوم با م       ،  پيچيده تري است  

) 44 :1384.ازكيا و غفاري(.تا مفهوم رشد اقتصادي

 اقتصادي عبارت است از كاربرد منابع توليدي به نحـوي كـه موجـب رشـد     ةتوسع:مك لوپ مي گويد     

ي اسـت كـه   دفرآين اقتصادي توسعةو نيز اظهار شده كه       مداوم درآمد سرانه در يك جامعه بشود       ةبالقو

)45: همان .(طي آن مباني علمي وفني توليد از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن متحول مي شوند

 اجتماعي توسعة-4-3-2
 زندگي افراد يـك جامعـه پيونـدي تنگاتنـگ         شيوة اجتماعي از مفاهيمي است كه با چگونگي و          توسعة

مومي از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه   ر باال بردن سطح زندگي ع     بدارد و در ابعاد عيني بيشتر ناظر        

آموزش و چگـونگي گـذران اوقـات فراغـت     ، اشتغال، مسكن،  بهداشت،  تغذيه،  ي فقرزدايي اهدر زمينه 

 اجتماعي اشكال متفاوت كـنش متقـابلي اسـت          توسعةمنظور از   «براين مبنا است كه گفته شده       .مي باشد 

ي اه فرهنگي جنبه  توسعة اجتماعي و    توسعة.دهد تمدن رخ مي     توسعة خاص همراه با     ةكه در يك جامع   

 جامعـه منجــر مــي  ة يـك پديــده انـد و هردونــوع الزاماًبــه ايجـاد وجــوه تمـايز فزاينــد    ةمكمـل و پيوســت 

) 438 :1372.توسلي.(شوند

رفاه اجتماعي  ،  عدالت اجتماعي ،  دموكراسي اجتماعي ،   مدني جامعة جديد مباحث مربوط به      ةدر دور ...

) 48 : 1384.ازكيا و غفاري.( اجتماعي را تشكيل مي دهندتوسعة موضوعات محوري  اجتماعيةو سرماي

 فرهنگي توسعة-4-3-3
بـه   به بعد از طرف يونسكو 1980دهةدر اوايل ) Cultural development( فرهنگي توسعة مفهوم 

ير  يك سازمان فرهنگي در مباحـث توسـعه مطـرح شـده و از مفـاهيمي اسـت كـه نـسبت بـه سـا                          عنوان

 سياسي از ابعـاد و بـار ارزشـي بيـشتري        توسعة اجتماعي و    ، توسعة  اقتصادي توسعةبخشهاي توسعه چون    

ي است كه در طي آن      فرآيندبنابراين  . بيشتري بر نيازهاي غير مادي جامعه دارد       تأكيدبرخوردار است و    

باورها شخصيت ويژه اي را قابليتها و ، شناختي و گرايشي انسانها، ي ادراكياهبا ايجاد تغييراتي در حوزه

رفتارها و كنشهاي خاصي است كـه مناسـب    ،   مي آورد كه حاصل اين باورها و قابليتها        به وجود در آنها   

 فرهنگي كنار گذاشتن خرده فرهنگهاي نامناسب توسعه توسعةفرآيندبه عبارتي حاصل .توسعه مي باشد 

) 48 :1384.ازكيا و غفاري(.اي است

 سياسي توسعة-4-3-4
از مفـاهيمي اسـت كـه پـس از جنـگ جهـاني دوم در       ) Political development( سياسـي  توسعة

 بحث مهمي را در علوم سياسي و جامعه شناسي سياسي تـشكيل  حوزةادبيات توسعه مطرح شده است و       
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 سياسـي بـه نظـر    توسـعة .در ارتباط با فضاي عمومي اين واژه ديدگاههاي مختلفـي وجـود دارد         .مي دهد 

توسـعة بـدين ترتيـب   . اقتصادي و صنعتي استتوسعةشرايط سياسي الزم و اساسي براي       ،  افرادبرخي از   

.ايجادشرايط سياسي و حكومتي الزم براي تحقق كارآيي اقتصادي بيشتر است، سياسي

 سياسـي حـداقل در نـه معنـاي          ، توسعة  سياسي است  توسعةنام  ه  به نظر لوسين پاي كه از صاحب نظران ب        

:  برده شده است اربه كمختلف زير 

. اقتصاديتوسعةاستلزامات سياسي . 1

. جوامع سنتيةسياست نمون. 2

.نوگرايي سياسي. 3

. كشور-عملكرد ملت. 4

. اداري- اقتصاديتوسعة. 5

.بسيج عمومي و مشاركت. 6

.استقرار دموكراسي. 7

.تغيير و تحول منظم و با ثبات. 8

)50 :1384.ازكيا و غفاري(.بسيج و قدرت. 9

 انساني توسعة-4-3-5
 اقتصادي و عمراني از اين جهت كه در نيل به اهداف توسعه اي چون             توسعةي  اهدر سالهاي اخير برنامه   

 آنهـا بـر شاخـصهاي كمـي چـون           تأكيدة نشدند و عمد   مؤفقرفاه و بهزيستي انسانها و باال بردن كيفيت         

 از طرف به خصوص اين امر   .مورد نقد و موشكافي قرار گرفتند     ،  افزايش درآمد ملي و درآمد سرانه بود      

محافل بين المللي چون سازمان ملل مورد توجه ويژه اي واقع شد كه حاصل چنين توجهي طرح مفهوم                   

هدف اساسي توسعه كه ايجاد محيطي تـوانبخش بـراي مـردم            ،  كه در چارچوب آن    انساني است  توسعة

.ه قرار گرفته استمورد توج، سالم و خالق برخوردار شوند،  آن از حياتي طوالنيبه واسطةاست تا 

 انساني در سطح جهان منتشر كرد كـه در آن       توسعةسازمان ملل براي اولين بار گزارشي را تحت عنوان          

 انـساني و چگـونگي سـنجش انـساني همـراه بـا آمارهـا و                 توسعةتعريف  ،   انساني توسعةاهميت توجه به    

) 52: همان .(د انساني در سطح جهان مورد بحث واقع شده بوتوسعةشاخصهاي مربوط به 

 انـساني  توسـعة :  انساني چنين آمده است توسعة سازمان ملل در تعريف      1990 انساني   توسعةدر گزارش   

هرچند اين امكانات با مرور زمان مي تواند        .روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد          

:  بنيادين براي مردم عبارت است از ةمسئل، اما در همان سطوح توسعه ،  اساساً دچار تغيير در تعريف شود     

دستيابي به دانش و توانايي نيـل بـه منـابعي كـه بـراي      ،  برخورداري از زندگي طوالني همراه با تندرستي      

بـسياري از   ،  چنانچه اين سه امكان غير قابل حصول بمانـد        .پديد آوردن سطح مناسب زندگي الزم است      
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،  انـساني بـه همـين جـا خـتم نمـي شـود              توسـعة امـا   .ي ديگر زندگي دست نيافتني خواهد بود      اهموقعيت

، اجتمـاعي و اقتـصادي  ، مانند آزادي سياسي، انتخابهاي ديگر نيز نزد مردم از ارزش وااليي برخوردارند      

برخـورداري از حيثيـت و منزلـت        ،  داشتن فرصت و موقعيت بـراي دسـتيابي بـه نقـش خـالق و سـازنده                

.شخصي و حقوق انساني تضمين شده

 انـساني عليـرغم شاخـصهاي عديـده اي كـه مـي       توسعة از چگونگي اندازه گيري و سنجش   در بحث ...

 در  بـه خـصوص   دليل فقدان آمارهـاي الزم      ه   انساني مطرح شوند و از طرفي ب       توسعةتوانند در ارتباط با     

سـطح  ،  پيشنهاد شده كه فقط بر روي سه شاخص كليدي طـول عمـر            ،   جهان ةمورد بخشهاي توسعه نيافت   

ي اه شود و مطرح شده كه اين سه شاخص بـسياري از ابعـاد و جنبـه   تأكيدطح معاش آبرومند دانش و س  

) 54:همان(.مربوط به كيفيت زندگي را در بر مي گيرند

 يا همه جانبه پايدارتوسعة-4-3-6
مفهومي است كـه در سـالهاي اخيـر در ادبيـات     ) Sustained development( پايدار توسعةمفهوم 

در مورد مفهـوم  ،  در الهه برگزار شد  1991مي كه در سال     سدر سمپوزي .طرح شده است  جامعه شناسي م  

اين امر نه تنهـا در    .گسترش امكانات زندگي انسانهاست   ،  اگر منظور از توسعه   :  پايدار آمده است     توسعة

.مورد نسل حاضر بلكه براي نسلهاي آينده نيز بايد مد نظر باشد

بلكـه مفهـوم جديـدي از رشـد اقتـصادي           ،  ت از محيط زيـست نيـست       پايدار تنها حفاظ   توسعةمنظور از   

رشدي كه عدالت و امكانات زندگي را براي تمام مردم جهان و نه تعـداد انـدكي افـراد برگزيـده           .است

بـه  غيـره   صـنعتي و  ،  كشاورزي،  انرژي،  تجاري،  مالي،   پايدار سياستهاي اقتصادي   توسعةفرآينددر  .است

بر اين اسـاس    .اجتماعي و زيست محيطي را تداوم بخشد      ،   اقتصادي سعةتوگونه اي طراحي مي شود كه       

 نـسلهاي  ةي اقتصادي كه باز پرداخـت آن بـر عهـد       اهبدهي،   مصارف جاري  تأمينديگر نمي توان براي     

اجتمـاعي و يـا   ،  پايدار به معني عدم تحميل آسيبهاي اقتـصادي توسعةدر نهايت .ايجاد كرد،  آينده است 

) 60: همان .( آينده استزيست محيطي به نسلهاي

 روستايي توسعةراهبردهاي -4-4
بسياري از كـشورهاي در حـال توسـعه كـه     . روستايي مطرح شده اندتوسعةراهبردهاي متنوعي در مورد  

پس از كسب استقالل سياسـي نيـز تـالش كـرده انـد كـه از              ،   تحت استعمار مغرب زمين بوده اند      عموماً

...يدگاه نوسازي براي سياستهاي توسعه اي خود برونزا در قالب دتوسعةراهبرد 

 روستايي توسعةتعريف -4-4-1
هرچنـد ايـن تعـاريف      . روسـتايي را در خـود دارد       توسـعة  روسـتايي تعـاريف متعـددي از         توسعةادبيات  

مـشهودي نيـز برخوردارنـد كـه ايـن      ياهلـيكن از تفـاوت  ، فراواني را در خود دارند  ي مشترك اهلفهؤم

بـراي تبيـين    .تبيين موضوع است  بينش نظري و سطح تحليل و بررسي اختيار شده براي         اختالف ناشي از    

.مي گردد روستايي به برخي از تعاريف مطرح شده اشاره توسعةمناسب تر فضاي مفهومي 
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تايي راهبردي است كه بـه منظـور بهبـود زنـدگي اقتـصادي و اجتمـاعي                 س رو توسعةدياسن معتقد است    

 شامل بسط منـافع توسـعه در ميـان         فرآينداين  .طراحي شده است  ) تاييان فقير روس(گروه خاصي از مردم     

اين گـروه شـامل كـشاورزان    .فقير ترين اقشاري است كه در مناطق روستايي در پي كسب معاش هستند          

 روستايي شـامل    توسعةدر نتيجه   .)1368،  73،  دياسن(خوش نشينان و كشاورزان بي زمين است      ،  خرده پا 

ي قابل دسترسي اه روشي براي افزايش فرصتفرآينداين .تغييرات در كل جامعه است عميقي از    فرآيند

.براي فرد و افزايش امكانات بهره وري از آنهاست

 روستايي مي پردازد و آن را از يـك انـزواي سـنتي بـه جامعـه اي      جامعة روستايي به نوين سازي      توسعة

يـك  ة  روسـتايي در محـدود  توسـعة هدف«براين بنا.تغيير خواهد داد كه با اقتصاد ملي عجين شده است       

ل و حداقل قابل قب، تأمينافزايش اشتغال، بلكه مواردي چون بهبود و بهره وري،  بخش خالصه نمي شود   

بانك جهاني در سـال  .)1371، 20، مهندسان مشاور (»آموزش و بهداشت را در بر مي گيرد       ،  مسكن،  غذا

ت كـه بـراي بهبـود زنـدگي اقتـصادي و اجتمـاعي               روسـتايي راهبـردي اسـ      توسعة،   عنوان داشت  1975

.طراحي شده است) روستاييان فقير (ي خاصي از مردماهگروه

اين . معاش اندتأميناين امر متضمن انتقال منافع به افراد بسيار فقيري است كه در نواحي روستايي در پي 

به تعبير لي و    .)1376،  186،  زچمبر(اجاره داران و افراد فاقد زمين است      ،  گروه شامل كشاورزان خرده پا    

شناخته مـي شـود كـه       ،  م با رشد  وأچئودري اين تعريف با راهبرد رشد همراه با عدالت يا توزيع مجدد ت            

آنها معتقدند كه توزيع مجـدد منـابع مـورد          . دارد تأكيداشتغال و بسيج منابع     ،  بهره وري ،  يش توليد ابرافز

 و توزيع مجدد در قالب بازسازيمي شوداي اضافي نظر در اين تعريف محدود به توزيع مجدد درآمده

. را موجب نمي شوداهيا توزيع مجدد دارايي، نظام توليد

ي اهدگرگوني در نسبت، يي چون افزايش بازدهي كشاورزياهلفهؤ روستايي از م توسعةعنايت اهللا براي    

دگرگـوني در هـرم     ،ت ارضـي  ادگرگوني در مالي  ،  دگرگوني در توزيع درآمد   ،  بيكاري و ميزان اشتغال   

افزايش در تحرك اجتماعي كه موجب تغييـر        ،  ي مشاركت در تصميم گيري    اهو تحول در الگو   قدرت

دسترسـي بـه    ،  يـي چـون سـطح تحـصيالت       اهدر نظام قشر بندي و قدرت و نيـز دگرگـوني در شـاخص             

بـرق  ،  ي روسـتايي  اهراه،  وضع سكونت ا،  هتعداد درمانگاه ،  نسبت به جمعيت پزشك   ،  امكانات آموزشي 

.كند ميديامي گردد، اهباورها و گرايش، تغذيه و نيز دگرگوني در ارزشها، رساني

ي جمعي در پي بهبـود در بهزيـستي و   اهي كه از طريق كوشش   فرآيند روستايي را به عنوان      توسعةكپ  

بـه نظـر او     .تعريـف كـرده اسـت     ،  از مناطق شهري زندگي مي كنند     خوديابي مردمي است كه در خارج     

.ا براي مردم روستايي باشده فرصتة روستايي بايد بسط و گسترش دامنعةتوسهدف 

 روستايي توسعة اخير ة روستايي به اين نكته نيز بايد اشاره شود كه در دورتوسعةدر بيان فضاي مفهومي    

 روسـتايي يكپارچـه و مـشاركت        توسـعة  ابعـاد    ة مشاركتي نيز مطرح شده كه در بردارند       توسعةدر قالب   
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ي كـسب  اهبرابري در دسترسـي بـه فرصـت   ، ياداو معتقد است كه افزايش توليد و بهره وري.مردم است 

، اعتمـاد بـه نفـس     ،  اشتغال سودمند ،  دسترسي به خدمات عمومي و دسترسي به نهادهاي توليدي        ،  درآمد

يـي وابـسته بـه يكديگرنـد كـه برداشـت       اه توسعه و توازن بوم شناختي هـدف   فرآيندمشاركت مردم در    

) 1365، 94، يادو( روستايي را مطرح مي كندتوسعةز يكپارچه ا

ي چند بعدي است كه موضوع آن بهبود و ارتقاي كيفيت زنـدگي اقـشار فقـر و         فرآيند روستايي   توسعة

، سـازماندهي ، ي كه با بهره گيري از سازوكارهايي چون برنامـه ريـزي         فرآيند.آسيب پذير اجتماع است   

ــا   ــي و ايجـ ــردي و جمعـ ــايي فـ ــت خوداتكـ ــ تقويـ ــوني مناسـ ــي و  د دگرگـ ــاختارهاي ذهنـ ب در سـ

 و منـابع در  اهتوان و اختيار بهره گيري از قابليـت ،  روستاييان تالش مي كند كه در آنها قدرت       .اجتماعي

اختيارشان را تقويت كند تا به واسطه آن بتوانند وضعيت موجودشان را به وضعيت مناسب و مطلوب تر                  

شخـصيتي و ارزشـي     ،  فنـي ،  ند دگرگوني در ساختارهاي نهادي    تحقيق چنين توسعه اي نيازم    .تغيير دهند 

يند آبر.روستاييان مي شودي شخصيتياهكه منجربه تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي و ويژگي   است

ارتقاي كيفيت زندگي و تقويت اتكا به نفـس    ،  و پيامد آن بايد پاسخگويي به نيازهاي اساسي روستاييان        

.وستاييان باشدو آزادي انتخاب و عامليت ر

ضرورت و اهميت توسعة روستايي-4-4-2

 روستايي يكي از مباحث جدي است كه چرخش بسيار اساسي پيدا        توسعةي  اهموضوع اينست كه بحث   

يي در آمده كـه عـالوه بـر    او كل گركرده و از آن حالت تك بعدي گذشته به وضعيت همه جانبه نگر  

تعامل درست با محيط زيست و ديگر جوامـع و انـسانها را مـد    ، بحث افزايش توليد و افزايش بهره وري     

.نظر دارد

رشد شتابان صنعت و تكنولوژي در جهان وگسترش شهرنشيني عقب ماندگي منـاطق  باتوسعة روستايي 

ن نسبت به شهرنشينان درآمد كمتري داشـتند و  و چون روستاييابيش از پيش نمايان شدروستايي جهان

منـاطق  لذا در جهت رفع فقـر شـديد  ، رفاهي و آموزشي ناچيزي برخوردار بودند، خدمات اجتماعياز

توسعة «آنان بحثايجاد اشتغال و افزايش بهره وري، بهبود سطح و كيفيت زندگي روستاييان   ،  روستايي

.مطرح شد» روستايي

 اجتماعي امروزه جايگاه ويژه اي در ةزي پايدار و كشاورزي ارگانيك و سرمايمباحث مربوط به كشاور

گيري روشـهاي  بـه كـار   اينكه روشهاي تحقيـق كيفـي و   ، به عالوه روستايي پيدا كرده اندتوسعةمبحث  

بـه عمـل     زيـادي    ةنيـز اسـتفاد   ) PRA(و ارزيابي مشاركتي روسـتايي      ) RRA(ارزيابي سريع روستايي    

.يدآمي

: در اين خصوص بيان گردد بحثهاي جديدشده تادليل سعي به همين 
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، منطقه اي، اجتماعي و سياسي در مقياس محلي ،   اقتصادي توسعةي  اهفرآيندنقش و جايگاه روستاها در      

رشـد  ، نابرابري فزاينـده ، ملي و بين المللي و پيامدهاي توسعه نيافتگي مناطق روستايي چون فقر گسترده            

 روستايي و حتـي      توسعة توجه به حاشيه نشيني شهري و غيره موجب     ،  هاجرتم،  بيكاري،  سريع جمعيت 

. شهري گرديده استتوسعةتقدم آن بر 

 شـهري بـه ايـن علـت     توسـعة  روستايي نسبت بـه  توسعةضرورت تقدم و توجه به  «به نظر مايكل تودارو     

لت است كه راه حل بلكه به اين ع، نيست كه اكثريت جمعيت جهان سوم در مناطق روستايي قرار دارند

با برقراري تعادل مناسب بـين      .بهبود محيط روستايي است   ،   بيكاري شهري و تراكم جمعيت     ةنهايي مسئل 

يي كه  اهاقتصادي شهر و روستا و نيز ايجاد شرايط مناسب براي مشاركت وسيع مردم در تالش              امكانات

در حال توسعه گـام بزرگـي  كشورهاي ،  ملي صورت مي گيرد و متمتع شدن از مواهب آن         توسعةبراي  

)45، 1366، تودارو(»تحقق معناي حقيقي توسعه برخواهند داشتدر جهت

 روسـتايي بـه     ة همه جانب  توسعةفريدمن و ويتز از صاحب نظران مكتب روهوت هستند كه در چارچوب             

ي  شـهر توسـعة روستايي را فراتـر از  توسعة  شهري مي پردازند و    - روستايي توسعةطرح الگوهايي چون    

جهـان  «تولن هـم معتقـد اسـت كـه     .روستايي مي دانندتوسعة  ملي را در گرو توسعةدر نظر مي گيرند و   

از طريـق بهـره   ، روستاهاست كه به توسعه دسـت مـي يابـد   توسعة از طريق برنامه ريزي روستايي و   سوم

)1368، 22، تولن(. شهرها در روستاهاتوسعةگيري از گسترش خيالي منافع 

ضرورت توجه به مناطق روستايي كه برخوردار  توسعهفرآيند ايده محور بودن انسان در     طرح،  از طرفي 

انساني كـه هـم بـه عنـوان هـدف توسـعه و هـم مهـم تـرين ابـزار توسـعه           ،  از نيروي عظيم انساني هستند    

در مناطق روستايي اين نيـروي انـساني كـه از آن بـه عنـوان بخـش                  .خشدب، اهميت مي  محسوب مي شود  

 وضـعيتي كـه شكـسته      ، فرآينـد  به صورت سازمان نيافته و غير متمركز وجـود دارد         ،   مي شود  مردمي ياد 

همچنين اگر بهره برداري از نيروي كار مازاد در        . انساني را به دنبال دارد     ةشدن و فرسايش اراده و روحي     

در يي روسـتا  توسـعة ملي لحاظ كنيم نقـش      توسعة  فرآيند در   مؤثرجوامع روستايي را به عنوان عنصري       

 روسـتايي  توسعة فعاليت در  حوزةبه نظر افف    . ملي بايد جايگاه و اهميت خود را پيدا كند         توسعةفرآيند

: عبارتند ازاهشامل پنج بخش است كه اين بخش

مديريت منابع طبيعي.1

امور زير بنايي روستايي.2

مديريت منابع انساني.3

 كشاورزيتوسعة.4

 نهـادي  توسـعة  بايد در چارچوب راهبـرد       اهكه به نظر او اين بخش     ،  غير كشاورزي ياه فعاليت توسعة.5

.مورد اهتمام قرار گيرند
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 پنجـاه و    دهـة ي رشـد و تكنوكراتيـك       اه به دليل شكست راهبرد     روستايي عمدتاً  توسعةعموميت بحث   

در اين دوره يك خوشبيني مفرط بـراي كـارگزاران و           .شصت در بيشتر كشورهاي در حال توسعه است       

ي كـشاورزي و    اهرندگان وجود داشت كه به افزايش توليد و درآمـد سـرانه از طريـق برنامـه                تصميم گي 

يـت حاصـل   مؤفق نكـرد و  تأييـد  تاريخي اين خوشـبيني را  ةاما تجرب.صنعتي طراحي شده اطمينان داشتند   

ف شكا،  برخوردار و نخبگان محلي تمام شد     طبقة به نفع    ا، صرفاً هبه خصوص در روستا   ا،  هشده از برنامه  

ي پـايين جامعـه چكـه    اهطبقات تشديد شد و منافع حاصل شده بر خالف تـصور آنهـا هرگـز بـه بخـش       

دهـة در چنـين فـضايي در     .ي روستايي به مراكز شـهرها افـزايش يافـت         اهدر نتيجه وابستگي بخش   .نكرد

:يي چوناه روستايي مورد توجه قرار گرفت و نيز زمينهتوسعةهفتاد 

مي كنندروستايي كشورهاي در حال توسعه در مناطق روستايي زندگي   جمعيت   3/2اين واقعيت كه  .1

و درصد بااليي از اين جمعيت در كشورهاي فقير قرار دارند كـه داراي نـرخ رشـد بـااليي از جمعيـت                       

.نيزهستند

 و ميزان بيكاري و مهاجرت روستاييان به شهرها و مشكالت حادث شده از افـزايش                اهتشديد نابرابري .2

.چون رشد حاشيه نشيني و ناموزون شدن شهرها، هاجمعيت شهر

زمينـه را بـراي توجـه      ،  به خصوص كشور چـين    ،   روستايي توسعةحوزةيت برخي از كشورها در      مؤفق.3

. روستايي فراهم كردتوسعةبيشتر به 

در خارج از ايران روستايي ةرويكردهاي نظري توسع-4-5
ــات   ــرانوســتايي  رتوســعةتمــامي راهبردهــاي مطــرح شــده در ادبي  داراي خاســتگاه و در خــارج از اي

، كه مي توان گفت تا حدي اين مبحث با مباحث درون كشور ي فكري و نظري ويژه هستند     اهسرچشمه

ي فكري و نظري به فهم بهتر راهبردهاي        اه و زمينه  اهشناسايي اين سرچشمه  .ايران نيز هماهنگ مي باشد    

ود دو نوع سنت فكـري عـام از اجتمـاع روسـتايي          در نگاه نخست شاهد وج    .مربوطه كمك خواهد كرد   

سنت و برداشتي كه اجتماع روستايي را يك اجتماع همگون تصور مي كند و سنتي كه اجتماع            : هستيم  

.روستايي را اجتماعي ناهمگون در نظر مي گيرد

سـيك  برداشت اول سنتي تر و قديمي تر است و به نوعي مورد توجه و اذعان تمامي جامعه شناسان كال                   

حتي ماركس كه به پويايي جوامع عنايـت      . دارند روستايياست كه نگاهي ايستا گرايانه نسبت به جوامع         

در قرنـي كـه   «.در خصوص اجتماعات روستايي اين پويايي و تحـول را لحـاظ نمـي كنـد            ،  بيشتري دارد 

كسيـستهاي  جاي تعجب دارد كه ماركس و بسياري از مار  ،   شورش دهقاني آگاه مي شد     ة از پديد  عميقاً

ماركس در تحليل خود از . سياست نيروي محافظه كار تصور مي كردندةدهقانان را در صحن   ،  كالسيك

آنان را از تجمع و تشكل در ، بناپارتيسم در فرانسه استدالل مي كرد كه فرد گرايي دهقانان خرده مالك 
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ي درون يـك گـوني      اههمان گونه كـه سـيب زمينـي       «.باز مي دارد  ،  با آگاهي طبقاتي روشن   ،  يك طبقه 

«.پيوسته يك گوني سيب زميني باقي خواهند ماند

برداشت ايستاگرايانه از اجتماعات روستايي موجب تقويت اين ايده گرديد كه نيروهايي از بيـرون و از                  

 روستايي بايد جامعةبخش مدرن جامعه بايد عهده دار ايجاد تغيير و توسعه در روستاها شوند و در نتيجه      

زي و طراحـي راهبردهـا و      نگاهي كه به موجـب بـسط رويكـرد نوسـا          ،   عناصر تغيير باشد   ةنددريافت كن 

 كـاركردي   - سـاختي  ةپارسونز در چارچوب نظري   .و از باال به پايين گرديد     ي توسعه اي برون زا    اهبرنامه

 كـه  مـي دهـد  بـه دسـت  فهرستي از متغيرهـاي الگـويي   « جامعه شناسان كالسيك ةپس از بررسي انديش 

متمايـل بـه مـرام    ، پراكنـده ،  احـساسي  ةيـك دسـت   :  جوامع انساني را در بر مي گيرد         ةندي دوگان گروه ب 

داراي ديـد مـادي  ، متمركز،  ديگر از لحاظ احساسي بي اعتناةخاص و متوجه مقاصد كلي هستند و دست  

ةت اول و جوامع شهري و صـنعتي بـه دسـ           ةجوامع روستايي به دست   .و سرانجام داراي مقاصد فردي هستند     

.دوم تعلق دارند

جايي كه كنـشهاي افـراد داراي جهـت گيريهـاي       ،   نوسازي در صدد تغيير جوامع روستايي است       فرآيند

 برداشت ايستاگرايانه طيف وسيعي از صـاحب        تأثيرتحت  .پراكنده و عاطفي اند   ،  انتسابي،  خاص گرايانه 

 عناصـر اجتمـاعي بـه تحليـل و        ي رواني و شخصيتي و نيـز طـرح پـاره اي از            اه بر ويژگي  تأكيدنظران با   

به نظر لرنـر روسـتا كـه مركـز بـي سـوادي و انـزوا                 .چگونگي گذار و تغيير جوامع روستايي مي پردازند       

بـه   كـه راههـا و مـسيرهاي اتوبـوس     مي شـود محل سنتها بود و توسعه هنگامي شروع        ،  محسوب مي شد  

.آغاز گرددي گروهي شهري اه شهر ساخته شود و گسترش آموزش و نفوذ رسانهسوي

 روستايي در معرض نفـوذ نيروهـاي بيرونـي          جامعةبه عبارت ديگر نوسازي هنگامي شكل مي گيرد كه          

دويچ نيز از اعتقاد لرنر مبني بر اينكه نوسازي به مفهوم حركت و دوري از زندگي روسـتايي                  .قرار گيرد 

ي الزم اهزء ويژگـي او مي گويد كه رشد اشتغال در بخش صنعت و شهر نشيني جـ         .دفاع مي كند  ،  است

) 199، 1379، بيتز(براي بسيج اجتماعي جوامع توسعه نيافته است 

 زيادي مي شوند ولي بيـسواد و        بسيارراجرز هم معتقد است كه به رغم اينكه روستاييان متحمل زحمت            

ه بـ ، در نتيجـه ورود عناصـر جديـد از بيـرون    .ي جديـد عنـايتي ندارنـد      اهپايبند به سنتها هستند و به ايـده       

بسط و گسترش اين نوع نگاه را بايـد  .خصوص ورود تكنولوژي مي تواند در روستاييان تغيير ايجاد كند       

ي اهزيرا از منظر روان شناسي اجتماعي تبيـين ويژگـي         ،   اجتماعي جستجو كنيم   -در رويكردهاي رواني  

 بـا طـرح   ي مطـرح بـوده اسـت و    يكي از موضوعات اساسـ به عنوان اجتماعي روستاييان همواره   -رواني

و ا گرايـشه ، باورهـا ،  نظـام ارزشـي  تـأثير اي مربوط به عامليت و فاعليت كنـشگران اجتمـاعي و        هانديشه

 و اهزمينه.جهت گيريهاي رواني بر آمادگي براي رفتار و كنش اجتماعي اهميت بيشتري پيدا كرده است
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، يرويكرد فرهنگ:  از ي فكري اين نوع نگاه را بايد در سه رويكرد جستجو كرد كه عبارتند    اهسرچشمه

. و توجه به گرايش و رويكرد عوامل مفقودهيرويكرد شخصيت

رويكرد متمـايز و  ،  به مدت دو دهه استمرار داشت    سي آغاز شد و تقريباً     ةرويكرد اول كه از اواسط ده     

شـماري از مـردم     . فرهنگـي عرضـه داشـت      -تعيين كننده اي را در بررسي ارتباط فرد با محيط اجتماعي          

 روانكـاوي بـه دنبـال ارتبـاط دادن       ةجامعه شناسان و ديگران به راهنمـايي نظريـ        ،  روان پزشكان ،  انشناس

)ابتـدايي (پويايي شخصيت به شكل بنديها و تحوالت فرهنگي در بيشتر جوامع ماقبل صنعتي غير غربـي      

.بودند

رك دوران  محور اصلي چارچوب مفهومي اين دسته از پژوهشگران ايـن نكتـه بـود كـه تجربيـات مـشت                   

يك ساختار شخصيتي بنيادي يـا هنجـاري را ترتيـب مـي دهـد كـه خـود بـه شـكل          ، كودكي در جامعه 

آداب و رسـوم  ، فولكلـور ، بخشيدن و هماهنگ سازي و ادغام عمل نهادهاي فرهنگي جامعه مانند ديـن           

)326، 1379، بنوعزيزي.(كمك مي كنندغيره و

ي اعـضاي يـك   اه ويژگـي  ازولي اين ايده كـه . وارد شد پنجاه انتقادات شديدي بر اين رويكرد   دهةدر  

همچنان مورد  ،  اجتماعي و فرهنگي آن جامعه باشند     ،  مي توانند بيانگر نهادهاي سياسي     مي باشند،    جامعه

.توجه است

شـروع بـراي درك عمـل اجتمـاعي در          ة   اولين و مهمتـرين نقطـ      اهرويكرد دوم معتقد است كه گرايش     

.استسطوح فردي و جمعي 

 توسعه كه خارج از بحثهاي نهادي و اقتـصادي قـرار   ةكرد سوم زمينه را براي شناسايي عوامل مفقود  روي

بحثهـاي  . و سنتهاي اجتماعي بودنداهو منشجهان بيني،  اين عوامل نظام ارزشي   .فراهم كرد ،  مي گرفتند 

ر روي جوامـع     اجتمـاعي بـ    -مربوط به اين رويكرد زمينه را براي مطالعه با جهت گيريهاي روان شناسي            

. را داشته اندتأثيرو بن فيلد بيشترين ، لوئيس فاستر، در اين زمينه كساني چون راجرز.فراهم كرد

يي چون عدم اهراجرز با طرح خرده فرهنگهاي دهقاني عنوان مي كرد كه در جوامع روستايي با ويژگي   

، ن سطح آرزوهـا و تمـايالت      پايين بود ،  تقدير گرايي ،  فقدان نوآوري ،  اعتماد متقابل در روابط شخصي    

، خـانواده گرايـي   ،  اهميـت نداشـتن زمـان     ،  عدم توانايي چشم پوشي از منافع آني بـه خـاطر منـافع آتـي              

)115، 1378، ازكيا(محلي گرايي و فقدان همدلي مواجه هستيم ، وابستگي به دولت

ي تـازه و نـو      اهيـده فاستر نيز عنوان مي كرد كه در جوامع روستايي محافظه كـاري و رويگردانـي از پد                

به نظر فاستر روستاييان با نوگرايي مخالفت مي كنند چون معتقدنـد كـه نـوگرايي                . فرهنگي دارد  ةپشتوان

در ميان آنها نوعي عقل گرايي سنتي و نيز تفكر جبري و بد بيني بـه                .راه و روش سنتي را آلوده مي كند       

)135-1378،6، فاستر(ماموران دولتي و تصور خير محدود وجود دارد 
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 مـي كنـد بـه نظـر او فرهنـگ فقـر روشـي از زنـدگي اسـت كـه           تأكيـد  بر مفهـوم فرهنـگ فقـر      لوئيس

ات عمـومي بـه عنـوان يـك عـضو      مؤسسي اصلي و مهم آن شركت نكردن افراد فقير در كار    اهويژگي

ن اين شركت نكردن امري پيچيده و ناشي از عوامل گوناگون است كه از جمله آنها مي توا.جامعه است

بـد گمـاني يـا بـي عالقگـي و نبـود          ،  تـرس ،  تبعيض،  جدا نگهداشتن فقرا  ،  نبود منافع و توانايي اقتصادي    

يا فرد گرايي دهقانان كـه مـورد        ،  روشهاي ساده و محدود براي حل مسائل و مشكالت محلي را نام برد            

.نظر بن فيلد است

ق اجتمـاعي فـرا گرفتـه اسـت و بـر      به نظر او ساخت اجتماع دهقاني را نوعي خانواده گرايي ضـد اخـال    

 خود وفادار است و عدم اعتماد عميـق نـسبت بـه افـراد خـارج از                  ة به خانواد  صرفاًاساس اين اعتقاد فرد     

ا خير محدود كه به نظر فاستر داللـت بـر فـضايي آكنـده از خـصومت و      ب.دارد خويش ابراز مي ةخانواد

يچ وجه نتوانند به روش تعـاوني بـا يكـديگر كـار      كه روستاييان به همي شودعدم اعتماد دارد و موجب    

)به نقل از لوئيس و روكس برو، 70، 1380غفاري .(كنند

در داخل ايران روستايي ةرويكردهاي نظري توسع-4-6
ي روانـي و  اه روسـتايي ايـران انجـام شـده انـد نيـز نـسبت بـه ويژگـي                جامعةتحقيقاتي كه در خصوص     

 دهقـاني رفتارهـاي     جامعـة به نظر خـسروي     .وتي را مطرح كرده اند    اجتماعي روستاييان ديدگاههاي متفا   

 دهقاني با عشق به كار زراعي و پس از آن با عـشق بـه زمـين                  جامعةرفتارها در   .اجتماعي مشخصي دارد  

، خـسروي (ي روحـي دهقانـان اسـت        اه قوي و همت بلنـد از ويژگـي        ةروحي،  قانع بودن .مي شوند تعيين  

سخت ،  نگراني از آيندهة دهقاني ايران روحي جامعةان مي كند كه در      و در جاي ديگر عنو    ) 119،  1358

 دشواري آبياري به خصوصتوليدي و بي شك اين نگراني از آينده ارتباطي مستقيم با روابط    .غلبه دارد 

)12، 1358، خسروي(.دارد

 تعاون معتقد است كه،  زاگرس كار كردهةبنت كه روي نوسازي زندگي روستايي و دامپروري در منطق

از همسايگان خود جدا و با يكديگر       ،   كلي وجود ندارد و در گذشته هر ده        به طور اقتصادي ميان دهات    

ولي ارتباطات قبيله اي كه تعدادي از دهات را در بر مي گيرد تا حدي ميان آنها     ،  در رقابت و ستيز بوده    

)125، 1354، بنت(.همبستگي ايجاد مي كند

 هفتـاد كـه     دهـة در  .اشاره مي كند  ،  ستايي كه مانع همكاري و تعاون است      بنت به نوعي درون گرايي رو     

مورد توجه قرار مي   ،  ل به نوعي ناهمگوني و پويايي است      ئسنت فكري دوم براي اجتماعات روستايي قا      

ي مربـوط بـه آن و     اهي اين نوع توجه را بايد در نقد سنت اول و ناكامي           اه و سرچشمه  اهالبته زمينه .گيرد

. و جنبشهاي دهقاني در كشورهاي توسعه نيافته جستجو كرداهثر گذاري شورشنيز رشد و ا

آثاري چـون جنگهـاي دهقـاني در قـرن بيـستم اثـر ولـف كـه در آن بـه تحليـل جنبـشهاي دهقـاني در                            

كراســي و وي اجتمــاعي دماهريــشه، كوبــا و ويتنــام مــي پــردازد، چــين، روســيه، كــشورهاي مكزيــك
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 از باال بـه پـايين       شيوةبه  ،   دموكراتيك شيوةه در آن سه مدل نوسازي به        ديكتاتوري اثر برينگتون مور ك    

. دهقاني را مورد تحليل قرار مي دهدشيوةو به ) فاشيستي و تمركز گرايانه(

 متوسط نسبت به ساير طبقات اجتماعي طبقةآثار حمزه علوي كه طرفدار اين ايده است كه روستاييان و 

مـؤثر  صاحب نظـران در توجـه بـه پويـايي و نـاهمگوني جوامـع روسـتايي                  و نيز آثار ديگر     انقالبي ترند 

اين نوع نگاه زمينه را براي بسط ديدگاههايي كه به عناصر و مناسبات درونـي جوامـع روسـتايي         .ندابوده

 در قالـب رويكـرد      )جهـاني (همراه با اثر پذيري و اثـر گـذاري آنهـا در مقياسـهاي ملـي و بـين المللـي                      

كه برآيند اين نوع نگاه را بايـد در طـرح   .فراهم كرد، توجه دارندجديد و قديم آنوابستگي در اشكال    

.راهبردهاي درون گرايانه تر و رهايي بخش تر جستجو كرد

 روستايي را در قالب ديدگاههاي جامعه شناختي مربوط بـه  توسعةنورمن النگ مباحث نظري مربوط به       

ه مـدل را از يكـديگر تفكيـك    او در اين خـصوص سـ  .دولت دنبال مي كندة  كشاورزي و مداخل   توسعة

:ندكمي

مدل منطق سرمايه و كااليي شدن.1

مدل ادغام نهادي.2

مدل معطوف به كنشگر .3

ة ارائـ بـه واسـطة  مدل منطق سرمايه و كااليي شدن معطوف به اين بررسي است كه چگونه نظام دهقاني           

ايـن  . اساسـي در بـازار كـاال ادغـام مـي شـود      محصول و نيروي كار و خريد خدمات مربوط به نيازهـاي  

اشتغال نيروي كـار بـراي سـاختن        ،   از طريق سياست دولتي كه معطوف به ماليات بندي روستايي          فرآيند

 اصـلي ايـن     ةنتيجـ .مي شـود  عملي  ،  ي مربوط به افزايش توليد تجاري است      اهزير بناها و گسترش پروژه    

وارد،   مـي شـوند    ر و نهادهايي كه با منطـق سـرمايه اداره          به درون بازا   بتدريج اينست كه دهقانان     فرآيند

ةاين مدل مبتني بر اين فرض است كه كليـ         .ردند و در قالب نظام سرمايه داري به توليد مي پردازند          گمي

 مـستقيم و  بـه صـورت   نيروي كار فرآينداشكال توليد در چارچوب سرمايه داري قرار مي گيرند و كل           

ون مـزد نيـز درون ايـن مـدل قـرار     در نتيجه اشكال كـار بـد  .ازاد مي پردازدغير مستقيم به توليد ارزش م    

.يرندگمي

 در ايـن    اهيكي از مـشهورترين نمونـه     .هدف اين رويكرد شناسايي جهت يا مراحل تغيير ساختاري است         

او تحليلش را با اين اعتقاد شروع مي كند كـه مـسائل توليـد و فقـر     .مورد توسط ژانوري ارائه شده است  

يا از طريق ارجاع بـه رفتـار كـشاورز يـا      وي بخش كشاورزي  اهزي نمي توانند بر حسب ويژگي     كشاور

به نظر او بايد اين مسائل را با توجه به ماهيـت سـاختار              .هايي در سطح روستا يا مزرعه تبيين شوند       فرآيند

، اري شده اند تاريخي سرمايه دتوسعةكه موجب ،  انباشت سرمايهفرآيندقه در اقتصادهاي پيراموني و بط

.مورد تحليل قرار داد
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از طريق گسترش مراكز ،  ملي وسيعترةي روستايي در مجموعاهمدل ادغام نهادي به معني ادغام جمعيت

 نهادي در تحليـل بـن و       توسعةاشكال  .ديوانساالري دولتي و تجاري شدن توليد است      ،  ارتباطات،  شهري

به نظر او نهادهاي .اي فني و اداري وجود داردنوتي در مورد چگونگي ادغام بخش كشاورزي در بخشه  

 و ديگر سازمانها موجب تغيير در       اهتعاوني،  بازاريابي،  خدماتي،  سازمانهاي اعتباري ،  بيروني چون بانكها  

توسـعة بـر خـالف مـدل منطـق سـرمايه در مـورد       .مي شوندرفتار و نظام تصميم گيري دهقانان      ،  سلوك

تأكيداو . دولت مطرح كرده است ة مداخل فرآيند براي توصيف    بن و نوتي يك قالب عام را      ،  كشاورزي

مجموعه اي كه موجـب     .ي كشاورزي شامل وجود مجموعه اي از نهادها مي شود         اهمي كند كه مداخله   

بـه صـورت  بنا براين . و متمركز شدن را ارتقاء مي دهدفرآيند و اين مي شود فني   توسعةتوليد تجاري و    

.مايه داري و سوسياليستي وجود خواهد داشتمشترك در دو نظام اقتصادي سر

پاسخهاي گونـاگوني ارائـه     ،   تغيير فرآيندمدل معطوف به كنشگر متمركز بر اين ايده است كه نسبت به             

در ايـن   .در نتيجه با الگوهاي مختلف تغيير در روستاها و بخش كشاورزي مواجه خـواهيم بـود               .مي شود 

كـشاورزان و ديگـر بخـشهاي محلـي         .گرفته نمي شـود    منفعل در نظر     به صورت بخش كشاورزي   ،  مدل

بر مبناي اين مدل ممكن اسـت      .تغيير بر آنها تحميل نمي شود     ،  نتايج يا پيامدهاي تغيير را شكل مي دهند       

.درون شرايط ساختاري يكسان الگوهاي اجتماعي مختلفي شكل بگيرند

شاخص هاي توسعه-4-7
ا به حـساب آينـد بـه      هايي از توسعه يافتگي كشور    هصهوانندبه عنوان مشخ  تايي كه مي  همهمترين شاخص 

:قرار زير هستند 

كار و امكان استفاده از اوقات فراغت)1
كار يكي از مهمترين عواملي است كه موجب رشد شخصيت فرد و ضامن سالمتي روحي و جـسمي او             

اجتمـاعي،  بيكاري عارضه اي است اجتماعي و اقتصادي كه موجب بـاال رفـتن سـطح نـابرابري            .ودشمي

شخص بيكار تعـديل روانـي خـود را از دسـت     .ودشگرسنگي، بيماري، جرم، جنايت و فساد اخالقي مي   

اي هاي كـشور هلذا يكي از راه حل.داده و براي مشغول كردن خود ممكن است به هر كاري دست بزند         

ن بـه هـر     به كار گيري ماشـي    : جهان سوم دست بر داشتن از تصور سراب گونه ايست كه اعالم مي دارد             

.شكلي كه باشد نوسازي و توسعه اين جوامع را ميسر مي سازد

يكي از مسائلي كه باعث افزايش سطح بي كاري در جامعه و گسترش ابعاد گرسنگي چـه در ميـان بـي                   

ود؛ افراط در بهـره بـرداري از نيـروي كـار            شكاران و چه در ميان كارگراني كه مشغول كار هستند، مي          

 انساني كه مشغول كار است، بعد از كار روزانه و همين طـور سـاالنه، نيازمنـد                  هر.كارگران شاغل است  

اي جسمي و روحي را كـه در محـيط كـار از دسـت داده تـرميم كنـد تـا بـا         هزماني است كه بتواند نيرو   

.اين زمان اوقات فراغت است.آمادگي بيشتر كار مجدد را شروع نمايد
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اي صنعتي، نه تنها ساعت كار انسان را كاهش نداده، بلكه به هراستفاده از ماشين و مدرنيزاسيون در كشو

دليل سود جوييهاي حريصانة انسان و بازار رقابت و همچنين عرضة زياد نيروي كار، ساعات كار نيروي       

.انساني تا نهايت درجه باال رفت

توانايي رفع نيازهاي اوليه مادي )2
اگر انسان به هـر دليلـي نتوانـد    .ة هر موجود زنده اي استاي فيزيو لوژيكي يكي از حقوق اولي     هرفع نياز 

ود و شـكوفايي كليـة      شاي اوليه را به طـور صـحيح ارضـا كنـد، از قـدرت فكـري وي كاسـته مـي                     هنياز

.انساني كه سوء تغذيه دارد قادر به فكر كردن هم نيست.اي نهفته اش دچار مشكل مي گرددهاستعداد

اي اوليه را در جامعة خـود بهبـود بخـشد، يعنـي از       هوردن نياز يك كشور زماني قادر است وضعيت بر آ       

اين نظر توسعه پيدا كند كه اوالً در صد رشد توليـداتي چـون مـواد غـذايي، پوشـاك و مـسكن در آن                          

رشدي به مراتب افزونتر از رشد جمعيتيش داشته باشد و ثانياً اين مواد به گونة عادالنه تـري ميـان آحـاد         

ا معموالً درصدي از اين نيازهاي اوليه را از    هالبته نبايد فراموش كرد كه كشور     .دمختلف مردم توزيع شو   

.نندكطريق مبادلة محصو الت توليدي خود با محصو الت خارجي تأمين مي

در رابطه با نسبي بودن مسألة توسعه، سؤال اساسي ما اين است كه ايـن وضـعيت در گذشـت زمـان چـه           

اي جهان سوم تقليل مداوم و معني دار ايـن آمـار   هما از توسعة كشورمسيري را طي خواهد كرد؟ انتظار   

است، درحاليكه متأسفانه افزايش شديد جمعيتي و سير قهقرايي توزيع عادالنة مواد غذايي در اغلب اين      

.ندكا، اميد ما را از توسعه به يأسي ناخواسته تبديل ميهكشور

دت در جهت اشتغال كامل و توزيع عادالنه تر مواد اي كالن و اهداف بلند مهبراي توسعه، بايد شاخص

اي اقتصادي خرد و    هغذايي و امكانات رفاهي در جامعه منظور شوند و نه اهداف كوتاه مدت و نظرگاه              

تنها در مسير به كار گيري كور كورانة ماشين، بدان اميد كه اين ماشين آالت و ابزار كور بـدون شـعور               

ماعي را به سود طبقات محروم و زدون فقـر مطلـق و بـاالخص فقـر تغذيـه              بتوانند در آينده، ساختار اجت    

.تغيير داده و توسعة جامعه را ميسر سازد

تأمين اجتماعي)3
يعنـي  .(با پيشرفت تمدن و گسترش شهر نشيني، كه اغلب همراه با تغيير ساختاري جامعه پديد مـي آيـد                  

نا امني و ) اجتماعي جامعه مي انگارند-ة اقتصاديهمان چيزي كه تكامليون بيشتر آن را مترادف با توسع   

اي هدر يـك جامعـة شـهري بـزرگ نـاهمگوني         .ابـد يعدم تأمين اجتماعي در جامعه ابعاد وسـيعتري مـي         

ابد و در نتيجه آشـنايان، خويـشان، همنظـران، همفكـران و بـه               ياجتماعي، طبقاتي و فرهنگي افزايش مي     

م دارند، از هم فاصله مي گيرند و در عوض افراد ناآشنا  طور كلي آنهايي كه وجوه مشترك زيادي با ه        

.و بيگانه همسايگان ناشناخته و دير آشناي همديگر خواهند بود
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از سوي ديگر چنان كه تأمين اجتماعي در جامعه اي نباشد، سيـستم اجتمـاعي تعـادل خـود را از دسـت             

اي برون طبقاتي شـدت گرفتـه، و        هداده، چرخ اقتصاد از حركت باز مانده، اغتشاش و بي نظمي و تضاد            

.يردگالجرم كل نظام اجتماعي مورد تهديد قرار مي

اي جهان سوم عـالوه بـر دوگـانگي شـديد امكانـات آموزشـي در محيطهـاي          هيكي از مشكالت كشور   

شهري و روستايي، بافت شديداً سنتي جوامع روستاييانها است، به گونه اي كه هر روستايي وقتـي حتـي                 

ند، خود را با جامعة روستايي و محيط اجتماعي حاكم در آن بـي گانـه                كدايي را طي مي   چند كالس ابت  

اي روستايي باعث باال رفتن ميزان مهـاجرت  هند و در نتيجه باال رفتن سطح سواد در محيط  كاحساس مي 

.ودشا ميهروستاييان در اين كشور

اسب بخش صنعت و وابـستگي  درحاليكه مهاجرت روستايي و گسترش شهر نشيني به دليل عدم رشد من       

ا شده و متعاقب آن بـا نـزول امكانـات اجتمـاعي و     هاين جوامع، باعث باال رفتن ميزان بي كاري در شهر     

رفاهي و افزايش مشكالت عديده اي چـون گرسـنگي فقـر، نـابرابري، بيمـاري، كمبـود مـسكن، نـزول             

.اهيم شداي شهري مواجه خوهامكانات بهداشتي، افزايش جرم و جنايت در محيط

لذا راه حل مسأله، تنها تغيير ساختار توليدي جامعة روستايي با ايجاد مؤسسات و سـازمان هـاي توليـدي           

اشتغال زا، به منظور جذب نيروي كار روستاييان با سواد اين جامعه و كاهش وابستگي شـديد صـنعتي و    

اي روستايي نيز با سرمايه هطبه عبارت ديگر بايد در محي.رشد صنعت و اشتغال بيشتر در اين بخش است  

اي زير بنايي و اشتغال زا موقعيتي را فراهم آوريم كه اين مكانها كه به طور بالقوه كـامالً غنـي                     هگذاري

هستند، نه تنها باعث جذب نيروي كار روستاييان با سواد شوند، بلكه حتي بتوانند بخشي از نيـروي كـار                 

.شهري را به خود جلب كنند

وانـد  ت نتيجه گرفت كه اگر چه باال رفتن سطح سـواد و تـسهيالت آموزشـي جامعـه مـي              وانتبنابراين مي 

اي هشاخصي براي سنجش توسعه به حساب مي آيد، اما نگرش به اين شاخص بدون توجه به ساير متغير

واند معياري تاي مختلف اقتصادي و اجتماعي جامعه به طور مجرد نميهالزم براي ايجاد تعادل در بخش

. معني دار از توسعه باشدصد در صد

روشهاي برنامه ريزي براي توسعة فيزيكي روستا-4-8
اشـند زيـرا بنـابر    ب توسـعة فيزيكـي مـي   زمينـة بـه ويـژه در   ، روستاهاي ايران نيازمند ايجاد تغييرات بنيادي   

 نفر در كـشور وجـود دارد از       23,026,000 روستا با جمعيتي معادل      68122 تعداد   1357سرشماري سال   

 نفر جمعيت مـي باشـند كـه مجمـوع جمعيـت آنهـا               100 روستا داراي بيش از      36357،  ن تعداد روستا  اي

كـشور را   يي   درصد جمعيت روستا   95و بيش از    ) 12، ص 1379مركز آمار ايران    ( نفر بوده    21949000

.ندادر خود سكني داده
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ت در روسـتاها سـاكن       درصد جمعيـ   3/38 هنوز   1375با توجه به اينكه براساس آخرين سرشماري سال         

چيزي جز روسـتاهاي بـزرگ نيـستند و    عمالً  هزار نفر كه 25ند و با احتساب شهرهاي كوچكتر از   ابوده

اجتماعي ،   و به لحاظ ساختار وعملكرد اقتصادي      هنددميرصد از جمعيت شهري را تشكيل       د10حدود  

.ساكن هستنديي جز روستاها به شمار مي روند هنوز نيمي از جمعيت كشور در نقاط روستا

نظيـر  ،  بيش از كـل جمعيـت تعـدادي از كـشورهاي جهـان            روستايي،  همچنين در مواردي اين جمعيت      

واند تاشد لذا توجه و يا عدم توجه به اين بخش از جمعيت مي       بميغيره  اتريش و ،  دانمارك،  نروژ،  سوئد

 طرحهـاي توسـعة   ارائـة ا تعيـين كننـده باشـد درايـن راسـت     ، در دستيابي يا عدم دستيابي به اهداف توسعه      

.اشدباز نيازهاي بسيار ضروري كشور مي، فيزيكي روستاها

ارتباطـات و  ، ماننـد كـاربري زمـين   ، برنامه ريزي فيزيكي مربوط به سـاختار فيزيكـي يـك ناحيـه اسـت          

اين نـوع برنامـه ريـزي در فعاليـت فيزيكـي و عمرانـي مـؤثر در آبـاداني و                     غيره  تأسيسات و تجهيزات و   

ايجاد تأسيسات سـالم سـازي وبهـسازي        ،  از قبيل تأمين آب آشاميدني و لوله كشي آب        ،  ستانوسازي رو 

 و احـداث راههـا      روستاييانكمك به خانه سازي     ،  انروستاييتأمين وسائل تسهيل زندگي     ،  محيط روستا 

.يردگانجام مي

اي هيجـاد زمينـه   و ا يي  هدف احياي مناطق روستا   ،  در طرح بهسازي و ايجاد فعاليتهاي فيزيكي در روستا        

و اجتمـاعي از  يي  خـدمات زيـر بنـا   ارائة و روستاييانةاشتغال و احياي كشاورزي و افزايش درآمد سران 

.استيي بهداشت و درمان و آموزش و در يك كالم توسعة فيزيكي مناطق روستا، برق، آب، قبيل راه

انجام طرحهاي مربـوط بـه      .اشندبفضاي زيستي و توليدي بسياري از جمعيت كشور مي        ،  روستاهاي ايران 

تأمين نيازهاي زيستي و توليدي براي اين جمعيت در مقايسه بـا طرحهـاي توسـعه و نوسـازي شـهرها بـا             

در نـواحي  يي اي زير بنـا هانجام طرحهاي ضربتي وبرنامهتأخير،  مواجه بوده است براي جبران اين       تأخير

ديي در فـضاي سـكونتي و توليـد خـو          ماندگاري جمعيت روسـتا   نياز روز كشور است كه در     روستايي،  

.نقش دارد

گاهي و شـناخت    آ.استيي  نيازمند آگاهي و شناخت الزم از فضاي روستا       ،  توسعة فيزيكي روستا  برنامة  

اما متأسفانه در بسياري ، ميسر مي گردديي كافي نيز با بررسي دقيق و صرف وقت كافي در فضاي روستا

اين افـراد را كارمنـدان ادارات و   ، ند ونه فقيراروستايي نه يي تااز موارد كارشناسان مرتبط با توسعة روس 

روزنامـه  ، مهندسـان ، دكترهـا ، مـشاوران ،  ناجراتـ ،  بانكدارها،  پژوهشگران دانشگاهي ،  سازمانهاي دولتي 

ند وفقط هنگامي كه از روستاها      فراد در مراكز شهري مشغول به كار      اين ا .هنددميتشكيل  غيره  نگاران و 

ايـن افـراد   يي  روسـتا ةبي پرده بگوييم كـه تجربـ  .د به اظهار نظر در مورد آنها مي پردازند   مايننبازديد مي 

ود كـه در چنـين   شبه بازديدهاي كوتاه و شتاب زده از روستاها محدود مي      ) كارمندان مستقر در شهرها   (

.ناميديي وان آنها را توريست روستاتشرايطي مي
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تمـايالت زيـر از سـوي مطالعـه         ،   وضـعيت مـردم فقيـر      ة مطالع  و روستايياندر رابطه با برقراري ارتباط با       

:كنندگان وجود دارد 

راه جانبي آن  و آسفالت، شهر: تمايالت فضائي * 

.مورد آنها وجود دارديي كه پروژه اي براي انجام درحركت به سوي مكانها:تمايالت به انجام طرحها* 

.هستندگرايش به سوي كساني كه مرفه تر : تمايالت فردي * 

يي تمايالت به افراد فعال روستا* 

در فصل خشك يي تمايالت مربوط به سفر به نواحي روستا* 
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)حوزة نفوذ(شناسايي منطقه اي  : پنجمفصل 
اقتـصادي آنهـا   ، اجتمـاعي ، روستاها گرچه نقاط جمعيتي كوچكي هستند كـه شـدت تغييـرات كالبـدي     

تحـت  ، از سـوي ديگـر واقعيـت ايـن اسـت كـه برخـي از روسـتاها        ،  ر اندك اسـت   نسبت به شهرها بسيا   

اشتغال و نيـز رونـق      ،  يجة تمركز مراكز خدماتي مختلف    نتبه شهر تبديل مي شوند و در        ،  شرايطي خاص 

اي هايي براي كنترل رشد آنها از جنبهوجود طرحه. تغييرات آنها افزوده مي شودةبر دامن، نسبي اقتصادي

توجه به وضعيت كالبدي و خـدماتي روسـتاها در          ،  1360دهةهرچند از آغاز    . مي يابد  مختلف ضرورت 

پـس از سـالها     ،  1367اما در سال    ،  قالب طرحهاي روانبخشي روستاها و بهسازي روستايي آغاز شده بود         

دي اهنخستين شرح خدمات تهيه طـرح     ،  دي شهري در كشور مي گذشت     اه طرحهاي جامع و   ةكه از تهي  

»تحليـل و طراحـي  ، شـناخت «ةاين شرح خدمات كه عمدتاً از مراحل سه گان       .صويب رسيد روستايي به ت  

 هـدايت و مطالعـات   ةزمينـ ، دي شهري الهام گرفته شـده بـود     اهشرح خدمات طرحهاي خدمات جامع و     

.دي روستايي را فراهم نموداهطرح

ايـن بـود كـه    ،  محلـي ةدي روستايي در مقايسه با سـاير طرحهـاي توسـع   اهاز ويژگيهاي خاص طرحهاي   

 آنهـا   ةافراد حقيقـي نيـز بـه تهيـ        ،  به عنوان افراد حقوقي   ،   برنامه ريزي  ةعالوه بر گروههاي رسمي مشاور    

ة تهيـ ةسـبب تنـوع در شـيو   ، ي علمـي مختلـف و مـرتبط بـا برنامـه ريـزي            اهرشـته .مبادرت مي ورزيدند  

مات و نبـود الگـويي    ابهـام در برخـي مـوارد شـرح خـد          ،  عالوه بر اين  .دي روستايي شده بود   اهياهطرح

از جملـه علتهـاي اصـلي تنـوع در روشـهاي تهيـه آنهـا                ،  دياهيكدست براي هدايت مشاوران طرحهاي    

.مي باشد

 نفـوذ از  ةبررسـيهاي مربـوط بـه حـوز    ، در اين ميان عالوه بر تنگناهـاي سـاير قـسمتهاي شـرح خـدمات             

ــا توجــه بــه شــرح خــدمات طر، در واقــع.محــدوديتهاي خاصــي برخــوردار بــود دي و نتــايج اهحهــايب

 نفـوذ بيـشتر شـكل حاشـيه اي بـه خـود گرفتـه        ةمطالعـات حـوز  ، ي انجام شـده در ايـن زمينـه     اهارزيابي

، عالوه بر نواقص شرح خدمات طرح كه قادر به تفهيم خواست و هدف كارفرما بـه مـشاوران نبـود                   .بود

ي اهجب مي شـد تـا شـيوه       موحوزة نفوذ،   فقدان دستورالعمل و راهنمايي مناسب براي هدايت مطالعات         

بـر مـشكالت ايـن فرآينـد        ،  ي پيـشنهادي  اهي مطالعات در برنامه   اهمختلف و متعهد بهره برداري از يافته      

اعـم از   ( برداشـت مـشاوران مختلـف        ة نشان مي دهد كه دخالت نگرش و نحو        اه نتايج ارزيابي  5.بيافزايد

برخـورد سـليقه اي آنهـا    ، رت ديگـر از شرح خدمات اين گونه طرحها و به عبـا         ) افراد حقيقي و حقوقي   

.طيف وسيعي را شامل مي گردد

، بنيـاد مـسكن انقـالب اسـالمي    ، تهـران ) منتـشر نـشده  (،  دفتر سوم ،  ادي روستايي؛ جلد اول   هارزيابي طرحهاي ،  محسن و همكاران  ،  سرتيپي پور -1

.39-101اقتباس از صص ، 1382
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 نفـوذ و مطالعـه خـصوصيات    حـوزة محـدودة  نفوذ را به دو بخش كلي شـناخت   حوزةچنانچه مطالعات   

آثار اين دخالت سليقه و نگرش بـه طـور مـشخص در هـر دو مـورد بـه خـوبي               ،   نفوذ تقسيم كنيم   حوزة

تنهـا  ،  طرح بررسي شده20از مجموع ،  نفوذحوزةمحدودة تعيين   در،  به عنوان مثال  .مالحظه خواهد شد  

ي اهبسياري از آنها نيـز شـيوه  . نفوذ پرداخته اندحوزة طرح به معرفي روشهاي مورد استفاده در تعيين   12

 نفوذ را از ديدگاه خود مطرح كرده اند و هـيچ يـك از آنهـا بـه روشـهاي علمـي مختلـف                         حوزةتعيين  

 البته اين روشهاي علمي موجود عمـدتاً برگرفتـه از           6. نفوذ اشاره اي نكرده اند     ةحوزموجود براي تعيين    

مطالعات برنامه ريزي شهري و اقتصادي بود كه در تعريف مناطق عملكردي خـاص اسـتفاده قـرار مـي                    

ي علمي كه اغلب با محاسباتي رياضي و به شرط داشـتن اطالعـات    اهالزمه استفاده از اين روش    .گرفتند

حـوزة دي از شـناخت     اهمناسب سازي آنها با محيطهاي روستايي و مقاصد طـرح         ،  راه هستند مختلف هم 

درباره هر يك از روشهاي مناسب از يكطرف و شيوه استفاده از ، بدون ترديد مشاوران متعدد.نفوذ است

تـرويج  ،  بنـابراين .نگرشـهاي مختلفـي دارنـد     ،  از طـرف ديگـر    ،  دياهآن يا مناسب سازي آن براي طرح      

دي اهبـراي هـدايت مـشاوران در تهيـه طرحهـاي     ، اي مناسب كه همـه جوانـب را سـنجيده باشـند         الگوه

.روستايي ضروري است

، دياهدر شرح خدمات طـرح    .چگونگي مطالعه خصوصيات آن است    ،   نفوذ حوزةبخش ديگر مطالعات    

 و  محورهاي موضوعي متعددي براي مشاوران طرحها در نظر گرفته شده است كه به دليل كلـي گـويي                 

اين كه چگونـه  .به درستي قادر به انتقال و تفهيم خواست كارفرما به مشاران نيست   ،  ابهام موجود در آنها   

هـم در شـرح     ،  پيونـد برقـرار نمـود     ،   نفوذ و برنامه ريزي روستايي موضوع طـرح        حوزةبايد بين شناخت    

ةتهية وذ در مرحل نف، حوزةبه عبارت ديگر.دي مورد غفلت بوده استاهطرحخدمات و هم در مطالعات

.جايگاهي تعريف شده ندارد، طرح پيشنهادي

در طـرح پيـشنهادي بـراي روسـتا بـه       ،   نفـوذ  حـوزة ةي حاصـل از مطالعـ     اهاستفاده از داده  ،  بر اين اساس  

 كـاربرد اطالعـات پايـه نيـز     ةفراموشي سپرده مي شود كه البته اين امر به حساسيت مشاور طرح در نحـو  

دي اه نفـوذ در طرحهـاي  حـوزة ابهام موجود در تعيـين جايگـاه   ،  ديگرةلأمس، ببه اين ترتي .بستگي دارد 

دي بـا وضـعيت     اه پيشنهاد طرح و نيز ابهام در چگـونگي ارتبـاط طـرح            ةبه خصوص در مرحل   ،  روستايي

اين سؤال اساسي مطرح مي شود كه به راستي      ،  در اينجا . طرح پيشنهادي است   ة تهي ة نفوذ در مرحل   حوزة

امكانـات  ،   نفوذ روستاي مورد مطالعه خود دارد و نيازها        حوزةه و مسئوليتي در قبال      دي چه وظيف  اهطرح

7دي تبلور يابند؟اه نفوذ چگونه بايد در طرحهايحوزةو تنگناهاي 

41ص، منبع پيشين-1
22 تا 20صص ، 1387، حوزة نفوذ نقاط روستاييراهنماي مطالعات ،  بنياد مسكن انقالب اسالمي-7
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 بعضي اصطالحات عام و خاص است كـه ممكـن اسـت معـاني متفـاوتي از      ة در بر دارندپيش رويمتن  

عريفي گويا از اين اصـطالحات بـر اسـاس معنـاي مـورد نظـر در                  ت ئةارا،  بر اين اساس  .آنها استنباط شود  

:مهمترين اين اصطالحات و تعريف هر يك از آنها به شرح زير است.پژوهش الزم به نظر مي رسد

 مرتبط با موضوع و تعاريف الزم-5-1
فضا-5-1-1

 مهمي برخـوردار  هاي مختلف از جايگاهفضا از جمله مفاهيم بنيادي است كه در بين صاحبنظران دانش  

سه ديدگاه از اهميت و شهرت بيشتري برخوردار است         ،   فضا ةاز ميان ديدگاههاي گوناگون دربار    .است

هر .و موضع معرفت شناختي فضا    موضع مطلق يا جوهري فضا؛ موضع ربطي يا نسبي فضا         : كه عبارتند از  

در .مواضع بيان كـرده انـد   نظريات خود را در اين باره در چارچوب يكي از اين            ،  ب نظران حيك از صا  

ايـن  .فضا قلمروي منفعل و محيط و مقري براي اشياء و تعامل بين آنها اسـت      ،  ديدگاه مطلق پنداري فضا   

.فضا مي تواند خالي باشد و موضوعات ديگر درون آن قرار گيرند

اً متشكل آن را صرف، در برابر ديدگاه مطلق بودن فضا، ديدگاه ديگر كه فضا را موضعي نسبي مي پندارد

فـضا نيـز ماننـد      ،  به اين ترتيب  .از روابطي معرفي مي كند كه ميان اشياء بدون حجم و ذهني برقرار است             

فضا در زمان نمي تواند قائم بـه ذات باشـد و تنهـا در ذهـن مـا                   ،  زمان صرفاً نسبي است؛ به عبارت ديگر      

ز نمودهاي صرف احساسات مـا  چيزي ج، آنچه را كه اشياء خارجي مي ناميم، به اين ترتيب.وجود دارد 

.8نيستند كه شكل آنها فضاست

قابـل  ، ارتباطـات و واقعيـات  ، ولي بـا حـضور اشـياء     در ادبيات برنامه ريزي نيز فضا مفهومي ذهني دارد        

بـر  . يك فضا اسـت    ة غير دقيق تشكيل دهند    ةقرار گرفتن آنها در يك محدود     .تجربه و احساس مي شود    

ماني مجموعه اي از تمامي فعاليتهايي است كه انـسان در راه تـسلط بـر     فضا حجم مكاني و ز    ،  اين اساس 

9.طبيعت و براي بقاء خود انجام مي دهد

منطقه-5-1-2
 وسيع از آن به عنوان چارچوبي براي اجـراي          دةپيش از رايج شدن مفهوم منطقه در برنامه ريزي و استفا          

، در جغرافيـا .اسايي و بررسي منطقه داشته انـد     شن،  رافيدانان توجه خاصي به تعريف    غج،  ي توسعه اهبرنامه

وضعيت يـا   ،   يك پديده  ة متفاوت دارد و با توجه به حضور برجست        ةمنطقه بخشي از زمين است كه انداز      

توجه خـاص جغرافيـا بـه درك تمـايزات بـين      .از همگني و يكنواختي برخوردار است    ،  سنجه اي خاص  

عمـل آنهـا بـه سـمت شناسـايي عامـل يـا عوامـل         سبب سوق يافتن ذهـن و       ،   زمين ةي مختلف كر  اهفضا

جغرافيـدانان در تعريـف و   .آن از فضاهاي مجاور شـده اسـت  ة  وحدت بخش به يك فضا و متمايز كنند       

اقتباس از ، 1377دانشگاه تربيت مدرس ، )ارائه الگويي براي جدايي گزيني فضايي و پيامدهاي آن(فضا و نابرابري اجتماعي: عماد،  افروغ-1

1-5صص 

.53ص ، 1376، سيد حسن؛ اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي؛ صومعه سرا، معصومي اشكوري-2
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،  آبةشـبك ، پوشش گيـاهي ، اقليم، مانند ناهمواري، ي طبيعي و انسانياهشناسايي مناطق از برخي مولفه  

منطقـه از نگـاه   . بهـره مـي گيرنـد   غيـره شكل سـكونت و ، نوع عملكرد يا فعاليت غالب ،  پراكندگي اقوام 

گاهي در مورد چند كشور و گـاهي در مـورد بخـشي از يـك كـشور و حتـي در مـورد                      ،  جغرافي دانان 

هنوز تعريفـي قطعـي     ،  به اين دليل  .رودبخشي از يك استان يا شهرستان و دهستان و مانند آن به كار مي             

 مناطق را در يـك دسـته بنـدي    10.ه براي آن اختياري است براي منطقه وجود ندارد و مرزهاي تعيين شد       

 قـراردادي  ةحد و مرز منطقـ .يعني مناطق قراردادي و مناطق كاربردي تقسيم مي كنند      ،  به دو دسته  ،  كلي

 كـاربردي بـر   ة منطقـ ة آن تعيين مي شـود و مبنـاي محـدود       ةبر اساس يكنواختي و همگني اجزاء متشكل      

11. منطقه قرار داردة اجزاء متشكلةهمبستگي متقابل و روابط دو سوي

چون پيوستگي با ،  نفوذ و منطقه با يكديگر نشان مي دهد كه آنها در ويژگيهاييحوزة دو مفهوم    ةمقايس

عملكـرد  ، بيشتر بر حضور يك پديده    تأكيد  و  )  برنامه اي  ةجز در منطق  ( روشن نبودن مرزها  ،  مفهوم فضا 

،  ايـن دو اصـطالح    ةموضوع ديگـر در مقايـس     .شتراك دارند با يكديگر ا  ،  يا وابستگي و ارتباطات دروني    

 روشـن نبـودن وسـعت       ةبررسـي منـابع مختلـف نـشان دهنـد         . نفـوذ اسـت    حـوزة وسعت فضايي منطقه و     

.آنهاست

ناحيه-5-1-3
، جغرافيـدانان . نفوذ است كه در دانش جغرافيا توسعه يافتـه اسـت  حوزةناحيه از ديگر مفاهيم نزديك به     

ناحيـه نيـز    .ل هستند به گونه اي كه آن را از آزمايشگاه جغرافيا مي خوانند            ياحيه قا اهميت خاصي براي ن   

ناحيه بخشي از يك كشور تعريف شـده كـه   ، 12در فرهنگ الروس.همانند منطقه تعاريف متعددي دارد   

، ماننـد جمعيـت  (يـا انـساني   ) نـاهمواري ، پوشش گياهي، مانند اقليم( وحدت آن ناشي از عوامل طبيعي  

 نيز ناحيه را قلمرو نسبتاً وسيعي مـي دانـد كـه بـه               13فرهنگ روبرت .است) غيرهساخت سياسي و  ،  اقتصاد

دليل ويژگيهاي جغرافيايي و اجتماعي به درجه اي از وحدت رسيده است كه آن را از نواحي پيراموني                  

.متمايز مي سازد، يا مجموعه اي كه آن را در بر گرفته است

حيه را فضايي با ابعاد متفاوت ذكر مي كند كه بر اساس مالك خـاص يـا          نا،  مريكاآانجمن جغرافيدانان   

، بنـابراين .چنان چهره اي مي يابد كه از مكانهاي اطراف متمايز مـي شـود  ، نوع خاصي از تركيب طبيعي    

،  زمين كه سر انجام با گرد آمدن و تركيب همگون ايـن عوامـل همـراه باشـد    ةهر مقطع يا قسمتي از پهن    

 از زيـر قلمروهـاي منطقـه محـسوب          ناحيـه يكـي   ،  در ادبيات رايج برنامـه ريـزي      .14مي شود ناحيه ناميده   

27-28ص، 1380، خوشبين، ؛ تهران)اهتئوري و تكنيك(خليل؛ توسعه منطقه اي ، كالنتري-1

.13 اقتصاد؛ ص-مينو؛ مجموعه روشها و مباحث شهرسازي، رفيعي-2

3- larus

4- Robert

16-17صص، 1380، سمت، كريم؛ برنامه ريزي ناحيه اي؛ تهران، حسين زاده دلير-5
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 برنامـه ريـزي را    ةهيلهورسـت ناحيـ   « ،  ود كه در تركيب با يكديگر يك منطقه را تشكيل مي دهند           شمي

زميني تحت قلمرو يك يا چنـد سـازمان مـرتبط بـا هـم تعريـف مـي كنـد كـه مـسئوليت برنامـه ريـزي                        

15»ه اي را بر عهده دارندي ناحياهفعاليت

 نفوذحوزة تعريف -5-2
اقتـصاد و برخـي دانـشهاي    ،  يكي از مفاهيم رايج در ادبيات جغرافيا و برنامه ريزي         ،   نفوذ حوزةاصطالح  

حـوزة اصطالحات معادل .ي مختلف در زبانهاي غير فارسي است اهديگر است كه بر گردان برخي واژه      

ده اند و در زمانهاي مختلف اصطالحات متفاوتي بـراي ايـن مفهـوم              نفوذ در اين زبانها همواره متعدد بو      

تعاريف موضوعي آن نيز همواره متعدد      ،  عالوه بر تنوع برابرهاي واژگاني اين اصطالح      .رايج شده است  

ي واژگاني و سپس به تعاريف اهنخست به برابر، با توجه به تنوع و تعدد، و متنوع بوده اند در اين مبحث

.فوذ در ادبيات برنامه ريزي توسعه محلي پرداخته مي شود نحوزةموضوعي 

 نفوذ در متون فارسي به دليل محدوديتهاي منابع در اين زمينه روشن         حوزةةنخستين زمان استفاده از واژ    

ة برنامـه ريـزي ترجمـه شـده انـد و در برگيرنـد              ةبررسي زماني منابعي كـه در زمينـ       ،  با وجود اين  .نيست

 رايج بـوده و     1350دهةنشان مي دهد كه استفاده از اين اصطالح در اوايل           ،  تند نفوذ هس  حوزةاصطالح  

 جـزوات و كتبـي كـه از طـرف كارشناسـان خـارجي ايـن        ةدر ترجمـ ،  مترجمان سازمان برنامه و بودجه    

16.از اين اصطالح استفاده كرده اند، ليف مي شدندأسازمان ت

نيز در كتب فارسي به كار رفتـه        ،   نفوذ و قلمرو نفوذ    ة نفوذ به معناي اصطالحاتي مانند منطق      حوزةمفهوم  

كه همگي نشانگر وجود اصطالحي يكسان در منـابع انگليـسي ترجمـه شـده و معـادل گزينـي متفـاوت                      

 است كـه بـه صـورت تحـت     area of influence نفوذ معادل فارسي حوزةاصطالح .مترجمان است

واژةمعـاني متعـدد   ، تنوع در برابرهاي فارسي شده   آنچه باعث    17.اللفظي به فارسي برگردانده شده است     

area    ناحيـه و ماننـد آن آمـده        ،  منطقـه ،  قلمـرو ،  حـوزه ،  ي لغت در معاني عرصه    اه است كه در فرهنگ

تـأثير حـوزة  نيز از تعدد برابرهاي فارسي بر كنـار نمانـده و اصـطالحاتي ماننـد                 influenceواژة.است

. نفوذ استواژةمعادل رايج آن ،گذاري را سبب شده است كه با وجود اين

 رايـج  ةجستجوي اين تركيب در منابع اينترنتي سبب بازيابي اسناد متعددي شده است كه نشانگر اسـتفاد     

ةمنطقـ ،  كارخانـه ،  ات استقرار يك فعاليت و يا عملكرد مانند فرودگـاه         تأثيراز اين تركيب براي بررسي      

 area ofعالوه بر اصطالح .ر فضاي اطراف آنها استاجراي يك برنامه و موارد متعدد ديگر ب، صنعتي

influence        نفوذ در زبانهاي غير فارسي وجود دارد كه         حوزةتركيبات ديگري نيز در ارتباط با مفهوم 

145 منبع پيشين؛ ص -1

مركر آموزش و ، سازمان برنامه و بودجه، نامشخص: مترجم، ميسرا؛ شناخت روش برنامه ريزي مكاني براي عمران روستايي در ايران.1:مونهن-2

11ص ، پژوهش در برنامه ريزي منطقه اي

3-1964,pp.68-81.; Lewiss, keeble principles and practice of Town and Country Planning2;see
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، اين تركيبات هـم در كـشورهاي مبـداء و هـم در ايـران              .در فارسي معادلهايي را براي آنها برگزيده اند       

البته بررسي زماني اسـتفاده از ايـن اصـطالحات بعـضاً            .استفاده شده اند   نفوذ   حوزةگاهي براي شناسايي    

در ادامـه برخـي از   .نشانگر كهنگـي ايـن تركيبـات در زمـان حـال و محـدوديت اسـتفاده از آنهـا اسـت              

: نفوذ به شرح زير استحوزةتركيبات پر استفاده براي معرفي مفهوم 

-Hinterland :  جزء    آلماني است كه از تركيب دو      واژةاين hinter)عقب،  پشت (  وland ) زمـين ،

ي سـاحلي يـا فـضاي    اهبعـضي ايـن اصـطالح را بـه معنـي پـسكرانه        .تشكيل مي شـود   ) سرزمين،  خشكي

 و نفوذ يك بندرگاه يا حوزه اي كه كاالهـاي خـود را از طريـق آن بنـدر صـادر و              تأثيرپيراموني تحت   

گـاهي از ايـن اصـطالح    .تعريف كـرده انـد  ، د مي كننتأميننيازهاي كااليي خود را از طريق همان بندر      

18.نيز استفاده مي شود   ) ساحلي يا واقع در داخل خشكي     ( نفوذ يك شهر     حوزةبراي تعريف و شناسايي     

 بـه پـسكرانه تعبيـر شـده و آن را مفهـومي مـستقل و               hinterlandدر بعضي منابع فارسي نيز اصـطالح        

.19كرده اند نفوذ مصطلح در طرحهاي شهري ذكر حوزةمتفاوت از 

-Umland :             اين اصطالح نيز آلماني است و از تركيـب دو جـزءum )    و ) حـوالي ،  اطـراف نزديـك

land)  نيز همانند اين اصطالح.تشكيل مي شود  ) سرزمين و خشكيhinterland در مطالعات دانشهاي 

،  اصـطالح اين. موارد نيز منطبق بر محدوده اي از فضاي اطراف شهر استةمختلف به كار رفته و در هم 

نيز اسـتفاده مـي   )urban hinterland( شهري ةولي براي شناسايي پسكران، گرچه اصالتاً نظامي است

. سياسي دارد20،  اقتصاد و فرهنگ يك شهر استتأثير تحت نفوذ يا حوزةشود و منطبق بر 

-Urban field :     يـك  راي اشـاره بـه ناحيـة اطـراف     اين اصـطالح را سـابقاً جغرافيـدانان انگليـسي بـ

21.ستاشهربزرگ ياشهركوچك استفاده مي كردندكه باشهرموردنظرداراي ارتباطات عملكردي

 استفاده مـي شـود و   urban field از اصطالح umlandامروزه در مطالعات شهري به جاي اصطالح 

 نفوذ يك شهر يا مرزهاي خارجي يك شهر اطالق مـي شـود كـه از نظـر عملكـردي داراي         محدودةبه  

 نفـوذ آشـكار     حوزةة آنچه از تعاريف اصطالحات پيش گفته در زمين        22.شهر مورد نظر است   ارتباطي با   

در واقع اكثر ايـن اصـطالحات در پـي تبيـين مفهـومي            .نزديكي مفهومي آنها به يكديگر است     ،  مي شود 

مفهومي كه بيانگر وجـود محـدوده اي فـضايي در اطـراف يـك مركـز عملكـردي                   .نسبتاً يكسان هستند  

1- Mankhous,j: A Dictionary of Geigraphy; (second Edition); London; Edward Arnold Pubs;1970

مركـز مطالعـات و تحقيقـات    ،  وزارت مسكن شهرسازي  ،  ؛ تهران )جغرافيا(محمدتقي؛ مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي       ،  رهنمايي: ك.ر-2

54ص ، 1369، شهرسازي و معماري

3- Mankhous,j;Ibid

4-Small J, and M.Whitherick; A Modern dictionary of Geography(second edition), london,Edwaed 

Arnold Pubs,1989

5- Arora.A shok; Dictionary if Geography; sahni Publications, Delhi 1995
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اجتمـاعي و   ،   وجود آن مركز يا مراكز ارتباطـاتي از انـواع مختلـف اقتـصادي              ةبه واسط خاص است كه    

.فرهنگي به اشكال مختلف يكسويه تا تعاملي در اين محدوده شكل مي گيرد

همزمان با شـكل گيـري مطالعـات شـهري در جهـان      ،  نفوذ در ادبيات برنامه ريزي     حوزةورود اصطالح   

ضرورت توجه بـه نقـاط پيرامـوني آن كـه           ،  امه ريزي شهري در جهان    همزمان با مطالعات برن   .بوده است 

 يـا  تأثيري تحت اهارتباطات قوي بين شهرها و حوزه .آشكار شد ،   وجود آن شهر قرار داشتند     تأثيرتحت  

 نفوذ در ادبيات برنامـه  حوزةسبب اهميت يافتن مطالعات   ،  نفوذ آنها شامل شهرهاي كوچكتر يا روستاها      

1363در سـال  ،  شـهري ةدر ايران نيز سالها پس از رواج الگوي طرحهاي توسـع      .ريزي محلي شده است   

 نفوذ به عنوان بخشي از مطالعـات كـل طـرح توسـعه و               حوزةمطالعات  ،  12در قالب شرح خدمات تيپ      

.عمران جامع شهري محسوب شد

ا سـبب روشـن    نفوذ شده است كه توجه به تحليل آنهحوزةتعاريف متعددي از ، در ادبيات برنامه ريزي   

 شهري و روسـتايي    ةي توسع اهشدن اهميت اين حوزه و هدايت مطالعات شايسته و متناسب آن در طرح            

جايگـاه  روستاها و   در ارتباط با شهرها و      ،   نفوذ كه در ادامه ذكر مي شوند       حوزةبيشتر تعاريف   .مي شود 

مطـرح شـده   ، عملكردهـائي اي نفـوذ مختلـف در اطـراف ايـن     هعملكردي آنها در شكل گيـري حـوزه   

: نفوذ به شرح زير استحوزةبعضي از تعاريف .اند

،  نفوذ هر شهر عبارت از گستره اي در بيرون شهر است كه ساكنان مراكز جمعيتي مستقر در آنحوزة-

23.پويا و ضروري با شهر مورد نظر دارند، ارتباطاتي زنده، ي مختلفاهبنا به انگيزه

ر است كه بيشترين ارتباطات عملكردي را با شهر اصلي دارد و         نفوذ محدوده اي در اطراف شه      حوزة-

مغازه ، درمانگاه، مانند مدرسه(براي برخورداري از خدمات شهري ، ساكنان آباديهاي واقع در آن حوزه

24. روزانه به شهر اصلي هستندةناچار به مراجع) غيرهو

آن ة به وسيل، م از خدمات و كاالهااع،  نفوذ عبارت است از نواحي اطراف شهر كه نيازهاي آن     حوزة-

25. مي شودتأمينشهر 

 است كه در زمينة دريافت خدمات       آن قسمت از نواحي جغرافيايي مجاور شهر      ،   نفوذ يك شهر   حوزة-

26. متقابل داردةآن رابطوكاالهاي شهري ويا تأمين وتدارك موادكشاورزي موردنيازشهر، با

.11ص، 3ش، سازمان برنامه و بودجه استان فارس، زشيرا، ؛ فصلنامه پويش، 1372عليرضا؛ حوزه نفوذ شهرهاي استان فارس در سال ، حسيني-1

، 1369، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي، وزارت مسكن و شهرسازي، مينو؛ مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي؛ تهران، رفيعي-2

.63ص

.53ص ، محمدتقي؛ منبع پيشين، راهنمايي-3

.52منبع پيشين ص -4
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از نظـر مبـادالت     ،   سـاكنان مراكـز جمعيتـي واقـع در آن          گستره اي است كـه    ،   نفوذ يك روستا   حوزة-

فرهنگي و ، استفاده از انواع خدمات و امكانات اجتماعي، ارتباطات اداري و رسمي، بازرگاني يا تجاري

.پايدار و ضروري دارند، با روستاي مورد نظر ارتباطي پويا، اقتصادي

زيـرا  ،  پيوسـته اسـت  ة لزومـاً يـك منطقـ   ه نـ يعني نه يك فـضا و ، چهره اي دو بعدي دارد   ،   نفوذ حوزة-

هر دو به داخل و خارج شهرها جريان دارند و بيشتر سكونتگاههاي جديـد شـهري و                 ،  كاالها و خدمات  

27.وابسته به يكديگر هستند، پيش از آن كه تابع يكديگر باشند،  نفوذ آنها از نظر اقتصاديمنطقة

فضايي اسـت كـه شـهر در آن    ، به عبارت ديگر.هر استميدان مغناطيسي ش  ،  در واقع ،   نفوذ شهر  منطقة-

28. خود را اعمال مي كندةبذپرتو افشاني مي كند و نيروي جا

از كاالهـا و خـدمات شـهر        ،  شامل جمعيتي است كه عالوه بر جمعيت خـود شـهر          ،  )شهر( نفوذ   منطقة-

29.مورد نظر استفاده مي كند

 نفوذ كـه در ايـن       حوزةي اصلي مفهوم    اهاز مشخصه مي توان به بعضي     ،  با توجه به اين تعاريف مختلف     

 نفـوذ  حـوزة ي اه مشخـصه ةاغلـب ايـن تعـاريف شـامل همـ         .دست يافـت  ،  بوده اند تأكيد  تعاريف مورد   

: نفوذ به شرح زير استحوزةي اهمهمترين مشخصه.نيستند

پيوند حوزة نفوذ و فضا-5-3
، محـدوده اي در اطـراف شـهر       ،   شـهر  اغلب آن را گستره اي در بيرون      ،   نفوذ حوزةدر تعاريف مختلف    

 بعـضي  ةبرگيرنـد مانند آن دانسته انـد كـه در   نواحي اطراف و بخشي از نواحي جغرافيايي مجاور شهر و           

 نفـوذ بـا   حوزةهر يك از اين تعاريف پيوستگي و ارتباط مفهوم .سكونتگاههاي روستايي و شهري است 

 نفوذ را محدوده يا بخـشي از فـضا      حوزةمي توان   ،  به اين ترتيب  .فضا را به اشكال مختلف بيان كرده اند       

، مانند شهر يا روسـتايي بـزرگ      ،  در اطراف يك سكونتگاه برتر    ،  در نظر گرفت كه بنا بر اغلب تعاريف       

.قرار دارد

فعاليت و عملكردها
 نفوذ نيز به نـوعي بـه ايـن موضـوع     حوزةدر اكثر تعاريف . نفوذ مستتر است  واژة گذاري در    تأثيرمفهوم  

 ضـرورت وجـود   ةتداعي كننـد ،  نفوذحوزةگذاري و مفهوم تأثيرموضوع  ،  به اين ترتيب  .ه مي شود  اشار

 نفوذ نيز كه در دانش اقتصاد به خوبي تبيين      حوزةدر مفهوم اصطالحي    . گذار است  تأثيرپديده يا مكاني    

انهـاي  گـذاري آن مكـان در مك  تأثيرميزان ةتعيـين كننـد   ،  مراكز عملكردي هر شهر يا روستا     ،  شده است 

هر فعاليتي مي تواند داراي يك      ،  بنابراين. نفوذ آن است   حوزة گذاري يا    تأثيرمحدودةاطراف و وسعت    

گذاري باشد كه عملكردها و انسانهاي اطراف خود را بـه خـود نيازمنـد مـي كنـد و بـر ايـن                        تأثيرحوزة

.107ص ، 1353، دانشگاه ملي سابق، گيتي اعتماد؛ تهران: مترجم، جيمز؛ جغرافياي شهري، جانسون-1

.71ص ، 1372، دانشگاه تبريز، يداله؛ كاربرد جغرافيا در روش تحقيق شهري و روستايي؛ تبريز، فريد-2

.96ن ص/1364، مركز نشر دانشگاهي، سعيد؛ درآمدي بر اقتصاد شهري؛ تهران، عابدين در كوش-3
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جذب افـراد و ماننـد   ، يغتبل،  گذاري مي تواند به صورت فروشتأثيراين . مي گذاردتأثيربر آنها   ،  اساس

. نفوذ خاصي داشته باشدحوزةهر فعاليت و عملكرد مي تواند براي خود ، بنابراين.آن تجلي يابد

 نفـوذ كلـي آن   حـوزة ةترسيم كننـد ،  ي نفوذ عملكردهاي مختلف مستقر در يك مكان       اهمجموع حوزه 

راري ارتباطاتي قوي مي  نفوذ سبب برقحوزةمهمترين عملكردي كه در يك  .است) شهر يا روستا  (مكان

 نيازهاي خدماتي و بهره برداري و استفاده از مراكـز خـدماتي سـطح               تأميندر واقع   .خدمات است ،  شود

 نفوذ به سمت مركز حوزه يا مركز حوزةباال از اصلي ترين اهداف برقراري جريانات و ارتباطات درون           

. آن خدمات سطح باال استئةارا

نفوذمفهوم مركزيت در حوزة -5-4
ماننـد شـهر و يـا روسـتاي بـزرگ و تعـدادي           ،   گذار تأثيرهمواره از يك مكان     ،   نفوذ حوزةدر تعاريف   

شهر يا روسـتاي  (گذاري يك مكان ، تأثيردر اين تعاريف. پذير در اطراف آن بحث مي شودتأثيرمكان  

هر يـا روسـتاي     شـ ،  به اين ترتيـب   . پذيري آن از مكانهاي اطراف پررنگ تر است        تأثيرنسبت به   ) بزرگتر

،  نفوذ آن مكان قـرار مـي گيرنـد     حوزةگذار يا نافذ و مكانهاي كوچكتر اطراف كه در          تأثيرمركز  ،  برتر

. و نفوذ آن مركز محسوب مي شوندتأثيرمكانهاي تحت 

 نيازمنديهاي مكانهـاي اطـراف ضـروري اسـت و مرزهـاي      تأمين نفوذ حضور يك مركز براي      حوزةدر  

بلكه نوعي مركزيـت  ، مركزيت به اين مفهوم هندسي نيست. ترسيم مي شوندحوزه در اطراف اين مركز 

 نفـوذ شـناخت سـكونتگاهها يـا         حـوزة محدودةهدف اصلي از شناسايي     ،  بر اين اساس  .عملكردي است 

مـشتريان خـدمات و     ،   نفـوذ  حـوزة مراكز عملكردي مستقر در اين محدوده است كه بر اساس تعـاريف             

 نفـوذ بـستگي بـه    حـوزة تعـداد سـكونتگاههاي   .ه محسوب مـي شـوند    كاالهاي موجود در مركز محدود    

ويژگيهاي طبيعـي حـوزه     ،  مانند سطح خدمات و فعاليتهاي مستقر در مركز حوزه        ،  عوامل مختلفي دارند  

تعداد مراكز سطح باالتر در دسترس غيـر از  ، كه دسترسي به مركز را تسريع و تسهيل يا محدود مي كند        

.مركز اصلي حوزه

 و جرياناتارتباطات
 نفـوذ و مركـز حـوزه        حـوزة  نفوذ يك مكان همواره سطوحي از ارتباطات بين سكونتگاههاي           حوزةدر  

روسـتاها متناسـب بـا      .نوع ارتباطات بر حسب ميزان وابستگي يا تعامـل آنهـا متفـاوت اسـت              .برقرار است 

ويه برقـرار مـي     بـا يكـديگر ارتبـاطي دو طرفـه يـا يكـس            ،  تواناييهاي توليدي و مناسبات اجتمـاعي خـود       

در مقايـسه بـا     ،  ارتباطات بين روستايي به دليل تنوع انـدك فعاليـت و كـاهش مناسـبات اقتـصادي                .كنند

 نفـوذ نيـز تـا حـدود زيـادي وابـسته بـه ميـزان و نـوع                   حـوزة دوام  .از شدت كمتري برخوردارند   ،  شهرها

.مي شودارتباطاتي است كه بين سكونتگاهها يا مراكز عملكردي و مركز حوزه برقرار 

ارتباطـات مبتنـي بـر نيازهـاي     ،  يـك سـكونتگاه برتـر   حوزة نفـوذ بارزترين و غالب ترين نوع ارتباط در    

نمي تـوان جريانـات     ،   ارتباطات و جريانات اقتصادي    ةبا وجود غلب  .اقتصادي و خدماتي به يكديگر است     
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نوع و تنوع جريانهـا     .ت فرهنگي و اداري را ناديده گرف      -ت گرفته از پيوندها و ضرورتهاي اجتماعي      أنش

ــف     ــاي مختل ــوذ در عملكرده ــز داراي نف ــردي مراك ــطح عملك ــا س ــب ب ــات متناس ــاوت ، و ارتباط متف

بـسيار بيـشتر از   ، ي نفـوذ شـهرها بـه نـسبت     اهتنوع و سطح ارتباطات و جريانات در حوزه       ،  بنابراين.است

.روستاها است

عملكرد مغناطيسي مركز و حوزه-5-5
بـه قـدرت جـذب و كـشش بيـشتر مركـز حـوزه نـسبت بـه              ،  ورتهاي مختلـف  در تعاريف ياد شده به ص     

مبداء و مقصد بيشتر جريانات و حوزة در واقع نيز مركز .سكونتگاههاي درون آن حوزه اشاره شده است

در فضاهاي روستايي شدت اين مغناطيس يا كشش به سمت يـك روسـتاي برتـر مركـز       .ارتباطات است 

 بـراي   حـوزة نفـوذ   روستاهاي  ،  در چنين فضاهايي  .كوچك است حوزه كمتر از قدرت جذب يك شهر        

.تمايل به مراجعه به شهرها دارند،  نيازهاي خود با اطمينان بيشترتأمينفروش محصوالت يا 

 و روشـهاي مناسـب      حوزة نفوذ و مهم مطالعات    تأكيد   در عين نشان دادن ابعاد مورد        حوزة نفوذ تعريف  

حـوزة  بـراي درك تمـايزات بـين        .طالحات ديگر را نشان مي دهد     پيوند نزديكي با بعضي اص    ،  تعيين آن 

عنـصر  .هدف مختصر اين دو اصـطالح ضـروري اسـت         ،  مانند منطقه و ناحيه   ،   و مفاهيم مشابه ديگر    نفوذ

ارتبـاط  ،  مفهوم اساس فضا اسـت كـه هـر سـه اصـطالح يـاد شـده                ،   اين سه اصطالح خاص    ةپيوند دهند 

.مشخص و نسبتاً مشابهي با آن دارند

حوزة نفوذقسيم بندي ت
محـدوده اي از فـضاي اطـراف    حوزة نفـوذ،   كلي به طوربا توجه به تعاريف و مباحث نظري پيش گفته  

جريانـاتي را بـه مقـصد ايـن مكـان برقـرار مـي               ،  يك مكان جمعيتي است كه سـكونتگاههاي درون آن        

تعريـف واقعـي    .تي دارد اتـأثير  خـود    حـوزة نفـوذ   به عالوه مكان مركزي نيز بر سكونتگاهها درون         .كنند

مستلزم مبنا قرار دادن عوامـل و معيارهـايي اسـت كـه بـه شناسـايي بهتـر آن كمـك مـي                        ،  چنين فضايي 

حوزة نفـوذ آشكار است كه قدرت نفوذي يك مكان جمعيتي از طريق عملكردهايي كه مورد نياز     .كند

 را با شدت و ضعف متفاوت  جرياناتيحوزة نفوذبه عالوه وجود چنين نيازي در .اعمال مي شود، هستند

.شكل مي دهد

قـدرت نفـوذ و     ة   مهم يعني عملكردهايي تعيين كننـد      ة مي تواند بر اساس اين دو مقول       حوزة نفوذ مفهوم  

دسته اي از   .به شكل اصطالحاتي جزيي تر توسعه يابد      حوزة نفوذ،   شدت و ضعف جريانات بين مركز و        

 و دسـته اي ديگـر در ارتبـاط بـا دقـت و ماهيـت                 حوزة نفـوذ   فضايي   محدودةاين اصطالحات در مورد     

به اين موضوع اشاره شد     ،  در مبحث انواع ارتباطات بين شهر و روستا       .عملكردهاي نافذ مطرح مي شوند    

شـدت و  ) يا دو سكونتگاه شهري و روستايي با هم نوع خود( كه جريانات و ارتباطات بين شهر و روستا    

سكونتگاههاي نزديك يا تحت نفوذ ، به عبارت ديگر.ي ندارندضعف يا دوره زماني تكرار و نظم يكسان   
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تعـداد مراجعـه كننـدگان و    (در فواصل زماني منظم يا نامنظم و بـا شـدت و ضـعف               ،  يك شهر يا روستا   

.به آن شهر يا روستا مراجعه مي كنند، متفاوت) مراتب مراجعه

يكـسان  ) يـا مركـز حـوزه   ( ورد مراجعهات هر يك از اين سكونتگاهها بر شهر يا روستاي م      تأثيربنابراين  

ات ، تـأثير  به گونه اي كه سكونتگاههايي كه ارتباط منظم تر و پايدارتري بـا مركـز حـوزه دارنـد                  .نيست

، الزم اسـت كـه بـر اسـاس معيارهـاي خـاص            ،  در چنـين وضـعيتي    .بيشتر و پايدارتري بر آن مي گذارند      

ي كـه بـر سـكونتگاه مركـزي     تأثيرتناسب با  يا سكونتگاههاي درون آن را م    حوزة نفوذ  فضايي   محدودة

معيـار و مـالك مشخـصي بـراي     حوزة نفوذ،  در ادبيات مطالعاتي مربوط به      .دسته بندي كرد  ،  مي گذارد 

ولي به بعـضي تقـسيم بنـديهايي كـه بـه ايـن          ،  وجود ندارد ،   ياد شده   موارد  بر اساس  حوزة نفوذ تفكيك  

.منظور صورت گرفته مي توان اشاره كرد

 عام شهري حوزة نفوذ. به دو بخش عام و خاص تفكيك مي شود ، حوزة نفوذ  سيم بندي كلي  در يك تق  

راحتي آمد و شـد و شـدت و ضـعف    ، ممكن است با شهرهاي ديگر نيز در ارتباط باشد و به تناسب نياز   

بيشتر در شـعاع    ،   خاص حوزة نفوذ اما  ،   شهرهاي مختلف قرار گيرد    تأثيرتحت  ،  عملكرد متفاوت شهري  

30.قرار دارد ومناسبات روزمره و نيازهاي متقابل جاري عمدتاً با همان شهر انجام مي گيردنزديك 

 كه بر اساس شدت و ضعف جريانات يا وابستگي بين روسـتاهاي             حوزة نفوذ در تقسيم بندي ديگري از      

. شهر تقسيم شدتأثيرنفوذ و ، جذب:  شهر به سه بخش، حوزة نفوذاطراف شهر تفت مطرح شد

، اداري، اقتصادي، شامل گروهي از آباديهاي پيراموني شهر است كه از نظر اجتماعي، بجذحوزة -1

نـه تنهـا بخـشي از    ، ايـن آباديهـا  .درماني و غيره با شهر ارتباط بسيار نزديكـي دارنـد     ،  آموزشي،  فرهنگي

د و بلكه احتياجات ميان مدت و بلند مدت خود را از شهر مذكور تهيـه مـي نماينـ           ،  نيازهاي كوتاه مدت  

.فروش مي رساننده با آن پيوسته و مربوطند و بخشي از محصوالت خود را هم در اين شهر ب

 پيوسـته  ، به طور نيازهاي ميان مدت و بلند مدتتأمينشامل آباديهايي است كه از نظر     حوزة نفوذ،   -2

.رندبا شهر در ارتباط هستند و از جهت برآوردن احتياجات كوتاه مدت گهگاه به شهر وابستگي دا

آباديهاي اطراف شهر كه تنها از نظر اداري با شهر ارتباط دارند و يا مجبور بـه ارتبـاط                حوزة تأثير،   -3

ارتبـاط اقتـصادي ايـن      . اقتصادي با اين شهر ارتباط بسيار كمـي دارنـد          -ولي از جهات اجتماعي   ،  هستند

31.گهگاه صورت مي گيرد، نقاط با شهر مذكور

رابطه و جريان

53ص، 1369، وزارت مسكن و شهرسازي،  جغرافيا؛ تهران- مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازيمحمدتقي؛، رهنمايي.1

385-382اقتباس از صص ، 1360 اجتماعي شهرستان تفت؛-مصطفي؛ مطالعات اقتصادي، مومني.2
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سـرمايه و انـرژي در سيـستم        ،  پـول ،  اطالعـات ،  كاالها،   انسانها ةجانبقابل مكمل يا يك   جريان مت ،  رابطه

 روابـط بـين سـكونتگاههاي شـهري و روسـتايي بـا              32. نفوذشان است  منطقةفضايي شهرها و بين آنها در       

.اين روابط به اشكال متفاوتي هستند.ي مختلفي صورت مي گيرداهبا انگيزه، يكديگر

روابـط  .ي فني مانند مخابرات است    اهبا حركت فيزيكي و بعضي مبتني بر زير ساخت        م  أبعضي از آنها تو   

يكـي  .يي مختلف استاهيي از ارتباطات بين سكونتگاهاهنمونهغيره فني و ،  فرهنگي،  اجتماعي،  اقتصادي

 انسانها به روستاهاي مختلف اسـت كـه بـا اهـداف و     ةاز مصاديق عام رابطه در فضاهاي روستايي مراجع     

.اصي صورت مي گيردمقاصد خ

الگوهاي مراجعه
 خـاص بـا هـدف بهـره بـرداري از            بـه طـور   نفوذ به روسـتاي موضـوع طـرح كـه           حوزة   ساكنان   ةمراجع

عملكردهاي سطح برتر روستاي مورد نظر صورت مي گيرد مي تواند به دو شكل منظم و بدون نظـم از                    

،  طـرح  ة روسـتاي مـورد مطالعـ      ات هر يـك از ايـن دو الگـوي مراجعـه بـر             تأثير.يكديگر تفكيك شوند  

ةدر الگوي منظم مراجعه مي توان نظم زماني مشخص را در تعـداد مراجعـه در يـك دور                 .متفاوت است 

روزانه و هفتگي ة در دو دورحوزة نفوذ، مراجعات ساكنان ، در الگوي منظم.ست آورددزماني واحد به 

.تكرار مي شوند

ةدور،  در الگوي بـدون نظـم     . اين مراجعات هستند   مراكز آموزشي و تجاري اصلي ترين هدف و مقصد        

ــه  ، زمــاني تكــرار مراجعــات ــيش از يــك هفت ــدارد و ب ــشتر را شــامل  نظــم خاصــي ن ــا يــك مــاه و بي ت

مراكز خدمات ترويج كشاورزي و دامپروري و مراكز        ،  شركت تعاوني روستايي  ،  مراكز درماني .ودشمي

ي زماني بيشتر از يك ماه تا اهدوره.عات هستندمهمترين مقاصد اين مراج، تعمير ماشين آالت كشاورزي

كمتـر قابـل    ،   ديگري است كه با توجه به پايين بودن سطح عملكـردي روسـتاها             ةالگوي مراجع ،  يكسال

.توجه هستند و بيشتر خاص مناطق شهري اند

مراكز عملكردي
 داراي  اهتفعاليـ .فعاليتي است كه در يك فـضا يـا كالبـد مـشخص و متمـايز انجـام مـي شـود                     ،  عملكرد

، آموزشـي ، فعاليتهاي تجاري.ي متمايز كننده اي هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي سازد       اهويژگي

مراكز عملكردي شامل انواع مراكز فعـاليتي       ،  بر اين اساس  . هستند اه برخي از انواع فعاليت    غيرهدرماني و 

، مـسجد ،  ركـز فـروش سـوخت     م،  پـارك ،  مغـازه يـا فروشـگاه     ،  درمانگـاه ،   بهداشت ةخان،  نظير مدارس 

. استغيرهكتابخانه و

موارد ذكر شدهجمع بندي كليات 

.75ص، 1364، انتشارات اطالعات، مصطفي؛ جامعه شناسي روستايي؛ تهران، ازكيا.1
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در بحـث   .شامل دو مبحث كلي و طـرح تحقيـق و تعـاريف و مفـاهيم اسـت                 موارد ذكر گرديده     كليات

 انجـام ايـن     ةدي روسـتايي كـه انگيـز      اهل اصلي مبتال به طـرح     ئمسا.نخست مساله اصلي پژوهش بيان شد     

دي روستايي در كنار افراد حقوقي كـه  اه طرحةدخالت افراد حقيقي در تهي    : تند از پژوهش بوده اند عبار   

دي و  اهطـرح ة  تنـوع سـليقه و روش در تهيـ        ،  ي مهندسين مشاور شهرساز را شـامل مـي شـوند          اهشركت

 طـرح از  ةي مـورد اسـتفاده در تهيـ   اه روشة و نبود هيچ توجيه يـا توضـيحي دربـار    حوزة نفوذ مطالعات  

ضرورت تدارك يك راهنمـاي  ،  طرح ةود چنين تنوع و ناهمگوني در روشهاي تهي       وج،  طرف مشاوران 

.مطرح مي كند، دي روستايياه در طرححوزة نفوذمناسب را براي هدايت مطالعات 

 نيازمنـد بررسـي مبـاني نظـري و     حـوزة نفـوذ   راهنمـايي مناسـب جهـت انجـام مطالعـات       ةتدارك و تهي  

فقيت ؤم از روش تحقيق مناسب نقش مهمي در       استفاده،  ن راستا در اي .الگوهاي وجود در اين زمينه است     

ي تحقيـق مـورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش تلفيقـي از روشـهاي تحقيـق توصـيفي و            اهروش.تحقيق دارد 

.تحليلي است

مفـاهيم  . اسـت  ارائة اي مطالب  ف و مفاهيم استفاده شده در       يتعارموارد ذكر شده،    بحث دوم در كليات     

ناحيه به عنوان مفـاهيم  ،  هستند مانند فضاحوزة نفوذيمي كه مشابه يا مرتبط با مفهوم   پركاربرد و نيز مفاه   

در اين مبحث ، مشابه و مرتبط و مفاهيم رابطه و جريان و الگوي مراجعه به عنوان مفاهيم پركاربرد و عام

بـه  ) عيموضو( لغوي و تخصصي     ة كه از دو جنب    حوزة نفوذ مفهوم محوري   .مورد بررسي قرار گرفته اند    

.گرديدتفصيل بررسي 

ي غيرفارسي و اه استفاده از اصطالحات معادل آن در زبانة به سابقحوزة نفوذف لغوي  يدر بررسي تعار  

 مصطلح حوزة نفوذ.خاستگاه اين اصطالحات و نيز چگونگي رواج آن در منابع فارسي اشاره شده است        

صورت تحت الفظي به فارسـي  ه  كه ب در زبان انگليسي استArea of Influenceدر فارسي معادل 

و Hinterlan Umland، اصـطالحات ديگـري نيـز هماننـد    ، در كنـار ايـن اصـطالح   .برگردانده شـد 

Urban Field ي دانـشي  اه آنهـا اصـطالحاً بـه حـوزه    ةولـي همـ  . استفاده شـده انـد  حوزة نفوذ نيز بيان

.ديگري وابسته اند

 در ادبيات برنامه ريزي حوزة نفوذصي متعددي نيز از ف تخصيتعارحوزة نفوذ، عالوه بر تعاريف لغوي  

مـل در ايـن   أت.مطرح شده كه نقش مهمي در تبيين ابعاد قابل بررسي و مهم اين اصطالح و مفهوم دارنـد     

ايـن  . در ادبيات برنامه ريزي شهري و روستايي است        حوزة نفوذ ي خاص   اهتعارف بيانگر بعضي ويژگي   

وجـود  ، محوريت فعاليت و عملكرد در تعيـين حـدود آن      ،   و فضا  نفوذحوزة  پيوند  :  عبارتند از  اهويژگي

 و نقـش مغناطيـسي    حـوزة نفـوذ   اهميت ارتباطات و جريانات در تعيـين        حوزة نفوذ،   مفهوم مركزيت در    

.حوزة نفوذمركز حوزه نسبت به 
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 نقش محدودة واقعي آندقت در تعيين ،  مبناي فضايي مطالعات آن استحوزة نفوذمحدودةازآنجا كه 

حـوزة  بـسط و گـسترش تعـاريف    ، به اين ترتيب.فقيت مطالعات و برنامه ريزي ايفا مي كند       ؤمرمهمي د 

حـوزة  اهيكي از تقسيم بندي.مين مي كنداي مختلف بخشي از اين دقت را تأ ه وبررسي آن از جنبه    نفوذ

حـوزة  ضاي  تاثير است كه هر يك بخشي از فـ        حوزة   و   ، حوزة نفوذ  جذبحوزة  شامل سه مفهوم    نفوذ،  

. رادربرمي گيردنفوذ

 را دربرمـي    حـوزة نفـوذ   ي  اهتاثير دورترين سـكونتگاه   حوزة   و   اهنزديك ترين سكونتگاه  ،  جذبحوزة  

 مـستقيم و غيرمـستقيم تقـسيم مـي          حـوزة نفـوذ    بـه دو بخـش       ، حـوزة نفـوذ    در تقسيم بندي ديگـر    .گيرد

اين حوزه . مستقيم داردحوزة نفوذبا بيشترين ارتباط را ، براساس اين تعريف سكونتگاه مركز حوزه.شود

در مطالعات موجود معيار يـا مـالك مشخـصي بـراي تعيـين              . را دربرمي گيرد   اهنزديك ترين سكونتگاه  

حـوزة  محـدودة در مطالعات روستايي نيز تفكيك .معرفي نشده استحوزة نفوذ، دقيق هريك ازاين دو    

33.د بهتري را بدست خواهد داةنتيج،  به انواع ياد شدهنفوذ

41 تا 28صص ، 1387، راهنماي مطالعات حوزة نفوذ نقاط روستايي، المي بنياد مسكن انقالب اس-33
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اصالحات اراضي : ششمفصل 
 تعريف اصالحات ارضي-6-1

اصالحات ارضي به صورت برنامه اي تصور مي شود كه براي مقابلـه بـا فقـر و بـي عـدالتي در نـواحي                         

 نخست معادل توزيع مجدد زمين در نظـر گرفتـه شـده    ةاين موضوع در وهل .روستايي طراحي شده است   

اي ديگري نيز وجود داشته است كـه مـي توانـست شـرايط     ه استدالل ارائه شده برنامه   اگرچه بنا به  .است

اصـالحات  .زندگي كشاورزان را بهبود بخشند و بر اين اساس بايد در تعريف اصالحات ارضي بگنجـد               

از بـارزترين  ، كه هدف آن ايجاد شـرايط اجـاره داري بهتـري بـراي كـشاورزان اسـت           ،  در اجاره داري  

.اي مختلف استهان برنامها در ميهنمونه

همچنين تمايلي براي گسترش مفهوم اصالحات ارضي وجـود داشـته كـه عمـدتاً توسـعة اراضـي بـوده                     

اي مالكيت ارضي سنتي مانع توسعة اقتصادي   هرد كه نظام  ياين موضوع از اين باور سرچشمه مي گ       .است

، تقريبـاً  بـراي مثـال   .اييهامبراين اساس اصالحات ارضي راهي است براي رفع نقايص چنين نظ          .مي شود 

 كـشاورزان   ةهر برنامه اي كه منجر به تغييري در جهت بهبود شرايط زمين تحت تصرف يا مورد استفاد                

.گاهي اوقات به عنوان اصالحات ارضي توصيف شده است، دشمي

اي متعدد سازمان ملل در مورد روند اصالحات ارضـي تعريـف وسـيعتري را               هگزارش،  در حالتي مشابه  

اي مكمل اصالحات   هبه طوريكه حتي شامل عملياتي مي شود كه معموالً به عنوان برنامه           ،  رائه مي دهد  ا

 يـا تقويـت   تأسـيس الزم بـه ذكـر اسـت كـه اصـالحات ارضـي همچنـين        .ارضي در نظر گرفته مي شود    

، اهنهـاده ة عرضـ ، اي تجاري يـا خـدماتي در ارتبـاط بـا اعتبـار مـالي      هاي دولتي اصلي يا آژانس    هتعاوني

.ترويج و تحقيقات كشاورزي طبق اين تعاريف در بر مي گيرد، بازاريابي

اين واژه ممكن اسـت بـه معنـي    .به معاني مختلف به كار رفته است    » اصالحات ارضي  «ةبراين اساس واژ  

 روسـتايي  ةيا يك طرح توسعة جامع   ،  يا توزيع مجدد زمين به صورت انقالبي      ،  سياست كاهش اجاره بها   

ي باعـث شـده اسـت كـه هـر نويـسنده اي              اصالحات ارض  ةريف قابل قبول عمومي دربار    فقدان تع .باشد

در تعاريف عدالت طلبانه بر تغيير در توزيع زمين به     ،  به طور كلي  .مفهومي خاص از آن را در نظر بگيرد       

ديـدگاه وسـيع تـري را    ،  دارنـد تأكيددر حاليكه تعاريفي كه بر توسعه     ،   شده است  تأكيدنفع كشاورزان   

.ائه مي دهندار

، اي اصالحات ارضـي در نظـر بگيـريم     هاگر فقر و بي عدالتي روستايي را به عنوان موضوع اصلي برنامه           

اي بـسيار   همعمـوالً شـامل برنامـه      و   اين مفاهيم وسيع و گسترده ممكـن اسـت باعـث سـردرگمي شـوند              

زمـاني كـه زمـين منبـع     .متفاوتي است كه نمي تواند تأثير معني داري بر زندگي روسـتاييان داشـته باشـد         

تغيير ساختار توزيع زمين احتماالً ، اصلي درآمد باشد و منبع ديگري موجود نباشد يا تأثير آن ناچيز باشد

البته انجـام ايـن كـار     .مؤثرترين راه بهبود زندگي اكثر كشاورزان در بسياري كشورها محسوب مي شود           

از دارند و مي بايد خـدماتي را دريافـت كننـد    غيره ني و خدمات ترويجي ،  كشاورزان به وام  .كافي نيست 
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اما اين اقدامات اصوالً نمي تواند بـه خـودي خـود در توزيـع درآمـد                 .كه سطح زندگي آنان را باال ببرد      

.كشاورزي تغييري ايجاد كند

بنابراين چنين فعاليتهايي را بايد براي حمايت از اصالحات ارضـي بـه صـورت فرآينـد انتقـال زمـين يـا                       

 چنـين اصـالحاتي زمـين در اختيـار          ةن از مالكـان بـزرگ تعريـف شـده اسـت كـه بـه واسـط                 مالكيت آ 

ار رفتـه   كاين تعريف به تعاريف عمومي به       .كشاورزان كوچك و كارگران بي زمين قرار داده مي شود         

 اصالحات ارضي نزديك است و بدين شـكل مفهـومي مـورد پـذيرش همگـان بـه شـمار مـي                       ةدر زمين 

 بـه موضـوعات فقـر و بـي عـدالتي            مفاهيم به كار رفته در اين تعريف مستقيماً       ،  اهيمعالوه بر اين مف   .آيد

. مارا تشكيل مي دهدةروستايي توجه دارد كه موضوع اصلي مطالع

، اقدامات ديگري كه از لحاظ نظري ممكـن اسـت اسـتانداردهاي زنـدگي كـشاورزان را بهبـود بخـشد                    

اي هاحياي زمـين و طـرح     ،   مانند اصالحات در اجاره داري     خارج از تعريف ما قرار مي گيرد ؛ اقداماتي        

اي بسيار ناچيز براي مقابله با فقر روستايي فراهم مي          هماليات تصاعدي زمين كمك    و   اسكان كشاورزان 

اي هسياسـت «ا را مـي تـوان بـه عنـوان           هاين كمك ،  زماني كه اصالحات ارضي امكان پذير نباشد      .سازد

.لحاظ كرد» جايگزين

: ي معموالً از دو مرحله تشكيل مي شوداصالحات ارض

خلع يد يا سلب مالكيت) 1

برقراري ساختاري جديد و كاهش فقر از طريق توزيع متعـادل تـر منـافع حاصـل از زمـين نـسبت بـه                ) 2

.گذشته

نظام جديد مالكيت ارضي مي تواند صاحب زمين خود شده و آن را به طور شخصي يـا تعـاوني كـشت       

ر يابد كه در آن زمينها ملي شده و مزارع با مقياس بزرگ ماننـد مـزارع تعـاوني و        كنند يا به شكلي ظهو    

به ،  اگر هدف اصلي اصالحات ارضي توسعة نظام نخست باشد        .اشتراكي جانشين مزارع كشاورزي شود    

حالت اشـتراكي را بـه وجـود    ،  صورت توزيع زمين انجام مي گيرد و اگر هدف برقراري نظام دوم باشد            

.فقط اصالحات ارضي از نوع توزيع زمين را مورد بررسي قرار مي دهيم، ين مطالعهدر ا.وردآمي

 اصالحات ارضي ايران ةتحليلي از برنام-6-2
بـه  .اي اوليه براي اصالحات ارضي ايران را مي تـوان تـا اوايـل قـرن بيـستم جـستجو كـرد                     هاظهار تمايل 

 فرمان شاه در 1330در سال براي مثال.تانجام گرف1330 دهة طوريكه برخي اقدامات جزئي در اواسط

-چنين اقداماتي تـأثير بـسياركمي بـر نظـام اربـاب           .مورد فروش امالك سلطنتي به كشاورزان صادر شد       

از ،  اصـالحات ارضـي  ةبـه ويـژه از طريـق برنامـ    ، رعيتي گذاشت و فشار براي تغيير نظام مالكيت ارضي   

. رو به افزايش گذاشت1950 دهة اواخر
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 اصـالح   ةنـسخ 1339 اصالحات ارضي توسط دولت مطرح شد و در سـال            ةپيش نويس اليح  ،  در نتيجه 

با اين همه قانون مذكور به خوبي تدوين نشده بود و اكثر مـواد           . آن به تصويب هر دو مجلس رسيد       ةشد

 قـانون  1341دي مـاه  دو سـال بعـد در  .را ناكارا مي ساختآن نفع مالكان را در برداشت به طوريكه آن  

گرچه اين قانون از نظر فنـي اصـالحيه اي بـر قـانون اصـالحات                .ح ارضي راديكال تري مطرح شد     اصال

 بـي  1341قـانون اصـالحات ارضـي    . قانون جديد محسوب مي شـد نهايتاً،  به شمار مي آمد1340ارضي  

سـپس مراحـل   . اصالحات ارضي ايران آغـاز شـد    برنامةة گذاشته شد و اولين مرحل     اجرادرنگ به مورد    

اجرا به   1345 و   1344اي  ه جديد بر قانون به ترتيب در سال       ةو سوم اصالحات ارضي با دو اصالحي      دوم  

.درآمدند

 و رئوس آن را به منظـور        ودشپرداخته مي  اصالحات ارضي    برنامةاي اصلي   هبه معرفي ويژگي  ،  جادر اين 

اين موضـوع  ، شدحث  بقبالًنطور كه اهم.ودشمييافتن منافع احتمالي كه براي كشاورزان داشت بررسي   

 اصـالحات  ةبنابراين قوانين تصويب شـد .به شدت به نظام مالكيت ارضي پس از اصالحات بستگي دارد        

 تا مشاهده شود كه نظام سنتي ايران گرايش به سوي كدام نظام مالكيت ارضي    بررسي خواهدشد ارضي  

.مالكيت دوگانه گرايعني نظام ، يا مدافع اربابان، نظام وحدت گرا، مدافع كشاورزان: دارد

 در ارتباط با قوانين اصالحات ارضي و ديگر قوانين كشاورزي كه به تشكيل نظـام               قسمت از نوشتار  اين  

اما پيش از تجزيه و تحليل قوانين اصـالحات ارضـي شـرحي مـوجز در                .نظر دارد ،  جديد ارضي انجاميد  

.ودشمياختند ارائه مورد نيروهاي مختلفي كه به پشتيباني و حمايت از اين برنامه پرد

 اصالحات ارضي در ايرانةمروري بر پيشين-6-2-1
به منظور حفظ ثبات در   .سياسي مواجه بود   و   اي اجتماعي اقتصادي  هايران با بحران  ،  1330 دهة   در اواخر 

به خاطر اهميت كـشاورزي در حيـات جامعـه    .تغييراتي بنيادي ضروري و قطعي به نظر مي رسيد       ،  كشور

. اصالحات محسوب مي شدبرنامةيت ارضي عنصر اصلي و كليدي  مالكةنيز مسئل

ايـن رشـد    . درصد برخوردار بود   8 تا   7اقتصاد كشور از نرخ رشدي حدود       ،  1339 تا   1334اي  هبين سال 

مخـارج بـسيار    ،  اي خـارجي بـود    هاي بالعـوض و وام    هكه ناشي از افزايش درآمـدهاي نفتـي و كمـك          

واردات به شدت افزايش يافت كه قسمت اعظـم آن     . آورد سنگين بخش دولتي و خصوصي را به همراه       

را كاالهاي مصرفي تشكيل مي داد كه در آن زمان كاالهاي تجملي و غيرضروري محسوب مي شـدند                  

.و گاهي اوقات نيز بيشتر از نياز مصرفي وارد مي شد

ر بخـش   ايـي هـم د    هسـرمايه گـذاري   .صنعت افزايش يافت   و   ساختمان،  سرمايه گذاري در امور تجاري    

 اقتـصادي نـامطمئن هـدايت       ةا باز اي بزرگ سدسازي ب   هكه عمدتاً به سوي پروژه    ،  كشاورزي انجام شد  

مـسائل اقتـصادي   ، اما هنگامي كه تورم افزايش يافت و ذخاير ارزي كشور رو به نقصان گذاشت           .دشمي

،  داخلـي حجـم اسـتقراض   . تثبيت اقتصادي شد   برنامةي يك   اجرادولت ناگزير از    ،  1339در  .آشكار شد 
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 كامـل در كـشور   تقريبـاً مخارج دولت به طور چشمگيري كاهش يافت و حاصـل آن ركـود        و   واردات

.عالئمي از نارضايتي در نواحي شهري آشكار شد، در چنين شرايطي.بود

افـزايش  .همراه بود1340دهة لياي اجتماعي و سياسي اواهمسائل اقتصادي شهرها با بحران،  در حقيقت 

رشـد فـساد و      و   تشديد شكاف ميان فقيـر و غنـي       ،  خامت شرايط زندگي فقراي شهري    بيكاري شهري و  

 نخبگـان   به واسـطة  ثبات اقتدار سياسي كشور     .ايي را در شهرها به وجود آورد      هنارضايتي،  رشوه خواري 

اي رونق اقتصادي توانمند شده بودند و همچنين مخالفان سركوب شده اي كـه دوبـاره                هشهري در سال  

تظـاهرات و   ،  به رغم سركوب شديد نيروهاي دولتـي      .مورد سؤال قرار گرفت   ،  ت يافته بودند  امكان فعالي 

در كل فشارهايي براي انجام تغييراتي      .برگزار شد به ويژه در پايتخت   ،  اي بسياري در شهرها   هگردهمايي

.در حال اوج گرفتن بود، و نه فقط در نظام مالكيت ارضيدر كل جامعه

اين .اي طوالني مورد انتقاد قرار داشته در واقع در جهات مختلف براي مدت رعيتي -نظام سنتي ارباب  

 توسـعة روسـتايي را مـي        يباور عمومي وجود داشت كه نظام حاكم يك نظام فئودالي اسـت كـه جلـو               

ا و احزاب مختلف خواستار اصالح نظـام مالكيـت   هگرچه گروه.گيرد و فقر روستاييان را سبب مي شود      

ا ههـدف برخـي از آن     ،  براي مثـال  .اي متفاوتي را براي آن ارائه مي كردند       هه حل اغلب را ،  ارضي بودند 

در حالي كـه از نظـر برخـي ديگـر        ،  الغاي فئوداليسم و توزيع مجدد زمين اربابان در ميان كشاورزان بود          

بنـابراين اسـتدالل مـي كردنـد كـه روابـط       .نـه تمركـز مالكيـت   ،   رعيتي بود  -مشكل اصلي روابط ارباب   

به طوري كه مالكان بزرگ به كشاورزاني مدرن تبديل شوند و با كمك             ،  يتي بايد تغيير كند    رع -ارباب

.كارگران كشاورزي زمين خود را كشت نمايند

گي هم بودند كه بنا بـه داليـل مختلـف طرفـدار انجـام تغييراتـي در وضـع موجـود روسـتاها           رمالكان بز 

در روستاها بفروشند مشروط بـر آنكـه دولـت از    برخي مي خواستند مستغالت خود را ،  براي مثال .بودند

ديگران خواستار تصرف ، اي اقتصادي كشور حمايت كندها در قبال سرمايه گذاري در ديگر بخشهآن

و گروه سومي نيـز وجـود داشـت كـه     مجدد اراضي تحت تملك خود براي ايجاد مزارع مكانيزه بودند         

.اي دهقاني بودندهنگران وقوع شورش

ايـي بـراي بهبـود    هتـالش .ر شرايط موجود در مناطق روستايي در هيئت دولت نيز مطـرح شـد     نياز به تغيي  

اي دولتي و سلطنتي انجام گرفت و به آنها اين فرصت داده شد تا بتوانند اين هوضعيت اجاره داران زمين

سيار بـ ،   شـد  يا كه در جهت بهبود وضعيت روستاييان انجام م        هاما اين تالش  .ا را خريداري نمايند   هزمين

ايي كه بـراي فـروش عرضـه مـي شـد بـه افـرادي غيـر از                   هعالوه بر اين اغلب زمين    .كند پيش مي رفت   

.كشاورزان محلي فروخته مي شد

دولـت در   ،  اي فروش زمين كه فرض مي شد به نفع كشاورزان مناطق خـاص باشـد              هدر تضاد با سياست   

اين . سرتاسر كشور در بر مي گرفت       كشاورزان سهم برِ   ةدو حكم را صادر كرد كه هم      1330 دهة   اوايل
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احكام در راستاي اصالح نظام اجاره داري انجام شد و بنابراين نويد بخش تغييراتي قابل توجه در نظـام                   

.موجود نبود

 درصد از آن بايد به كشاورز سهم بـر  10،  درصد از سهم مالك كسر مي شد     20،  براساس حكم نخست  

، بنا به حكـم دوم    .اي عمراني محلي اختصاص مي يافت     ه طرح  درصد باقيمانده به   10پرداخت مي شد و     

لغو شد و مالكان را در ،  عوارضي را كه كشاورزان عالوه بر سهم ارباب بايد به مالك مي پرداختند          ةهم

دولت قدرت كافي اما.استفاده از نيروي كار يا تجهيزات كشاورزي بدون پرداخت وجه محدود ساخت   

.ا را لغو كرده سراسر كشور نداشت و دولت بعدي نيز هردوي آني اين احكام را دراجرابراي 

اي آبيـاري كاسـتند زيـرا سـرمايه        ه از سرمايه گذاري خـود در نظـام        به طور كلي  مالكان  ،  1330 دهة   در

به همين دليل صرافان سنتي نيز ميزان وام دهي خود را     .ا جذابيت بيشتري داشت   هگذاري در ديگر بخش   

بـه ويـژه در   ، هم ميزان سطح زير كشت و هم ميزان توليد، لذا در اين دوره   .دبه كشاورزان محدود كردن   

استانداردهاي زندگي در نواحي روستايي رو به وخامت        .فتامورد محصوالت اصلي خوراكي كاهش ي     

 روســتايي حفــظ ة خــود را بــا جمعيــت فزاينــدةزيــرا توليــد كــشاورزي نمــي توانــست موازنــ، گذاشــت

، اي اصلي بودند بهبود يافت    هستاهايي كه نزديك شهرهاي بزرگ و جاده      گرچه وضع اقتصادي رو   .كند

.در اكثر نواحي روستايي كشور فقر بيداد مي كرد

، اي نخسته بسياري از مفاسد و مشكالت اجتماعي در سالدليلگرايش به مالمت و سرزنش مالكان به 

ايــران در معــرض ، ن زمــاندر همــا.داد1339و 1338اي هجــاي خــود را بــه بــدگويي و بهتــان در ســال

وقوع انقـالب عـراق در      ،  اوالً. اصالحات ارضي قرار گرفت    برنامةفشارهاي نيرومند خارجي براي انجام      

 اصـالحات ارضـي     برنامةدر عراق   ،  از يك سو  .بر حيات سياسي كشور بازتاب چشمگيري داشت      1337

ثانيـا  .نـداخت اليـه ايـران بـه راه   دولت انقالبي آن تبليغات منفي شـديدي را ع      ،  آغاز شد و از سوي ديگر     

اي مختلف راديويي عليه رژيم انجـام مـي   ه حمالت گزنده اي كه ازطريق برنامه  دليلوضعيت كشور به    

.گرفت وخيم تر شد

اسـتفاده از راديـو در اقـصي        1338 از آن رو اهميت داشت كه در سال          به ويژه اي ضد رژيم    هاين برنامه 

ايالت متحده كه حامي اصلي رژيم ايران       ثالثاً،  .وميت يافته بود  نقاط كشور و در روستاهاي دوردست عم      

وقتـي اغلـب   ، و سـرانجام  اصالحات ارضي بـه ايـران فـشار مـي آورد          برنامةبراي انجام   ،  شمرده مي شد  

عدم وجود هر برنامه اي نوعي ،  درآورده بودنداجرا اصالحات ارضي خود را به برنامةكشورهاي منطقه 

. مي آمدآبروريزي به شمار

 اصالحات ارضي را حـداقل بـراي خنثـي كـردن بخـشي از ايـن                 ةدولت پيش نويس اليح   1338در آذر   

ا را هكـه اكثريـت آن  ، مجلـس  در  اصالح شده اي از اين اليحـه ة نسخ1339در اوايل   .فشارها تهيه نمود  

ات و مالحظات   تمهيد،  كه جانب مالكان را گرفته بود     ،  اين قانون .تصويب شد ،  مالكان تشكيل مي دادند   



مهديه احمديدكتر -دكتر حميدرضا عامري سياهويي مهندسي معماري-2روستا 

١٠٤

400بنا به ايـن قـانون هـر مالـك مـي توانـست تـا                 ،  در اصل ] 8.[ا ملحوظ كرده بود   هبسياري را براي آن   

 هكتار زمـين  600آنها اجازه داشتند كه    . هكتار زمين ديم را براي خود نگهدارد       800هكتار زمين آبي يا     

ايي كـه از  هاي جنگلي و زمينهزمين، اهباغ. هكتار زمين ديم را به وراث خود منتقل سازند     1200آبي يا   

از ايـن قـانون مـستثني    ،  سال قبل به صورت مكانيزه و با كـارگر كـشاورزي بـه زيـر كـشت رفتـه بـود          2

عالوه بر اين مالكان مي توانستند زمين مازاد خود را با قيمت باال به كشاورزان يا دولت بفروشند يـا                    .بود

قانون گـذاران قـانون توزيـع زمـين     ، به طور خالصه.پردازندآن را براي خود نگهدارند و ساالنه ماليات ب       

ي عملي اصالحات ارضي شـود و  اجراايي را پيش بيني كنند كه حتي االمكان مانع از     همجبور بودند راه  

.بدين ترتيب از مالكان جانب داري نمايند

برجـا  ،  تغييـر بـود  ندكي در تحوالت اجتماعي جامعه اي كه به شدت نيازمنداچنين قانون نافرجامي تأثير  

اي اجتمـاعي منجـر بـه سـقوط دو كابينـه و ابطـال               ه تـنش  1340 ارديبهـشت    تـا 1339در اسفند   .گذاشت

 قدرت را به دست گرفت و مجلس جديد نيز 1340ارديبهشت  17 جديد در    ةكابين.انتخابات مجلس شد  

اي تثبيت  ه سياست انجام،  دولت جديد اهداف خود را مبارزه با رشوه خواري        .يكبار ديگر منحل گرديد   

. اصالحات ارضي جديد اعالم كردبرنامة يك ة ارائ ومالي

»  اول اصالحاتةقانون مرحل«اين قانون به عنوان ، اعالم شد1341سالقانون جديد اصالحات ارضي در    

ع كـه در واقـ  ، اهايـن قـانون  . بـه دنبـال آن تـصويب شـدند    1340 دهـة  اشتهار يافت و دو قانون ديگـر در       

چارچوبي عملـي را بـراي انجـام مراحـل دوم و سـوم              ،   اصالحات ارضي بودند   ةقانون اولي اي  هاصالحيه

.برنامه فراهم آوردند

 مراحل مختلف اصالحات ارضي-6-3
 نخست اصالحات ارضيمرحلة-6-3-1
دولت وقت قانون اصالحات ارضي را بـه شـكل يـك حكـم حكـومتي بـه تـصويب                    ،  1341 دي   20در  

اي مختلـف دولتـي     ههرچند كه سـازمان   ،  ي در مورد اهداف آن ذكر نشده بود       در متن قانون چيز   .رساند

بهبـود توزيـع درآمـد      ،  افـزايش درآمـد مـردم روسـتا       ،  اهداف اصـلي آن را رشـد توليـدات كـشاورزي          

.كشاورزي و آزاد كردن كشاورزان از كنترل مالكان و اربابان قيد مي نمودند

: د ازاي اصلي قانون اصالحات ارضي عبارت بوهويژگي

 شش دانگ از مستقالتش را مي توانست براي خود نگهدارد و مـازاد آن را              مهرمالكي فقط يك ده   ) 1

.بايد با قيمت معين به دولت مي فروخت

ايي كه دولت مي خريد بايد به كشاورزاني كه آن را كشت مي كردند بر مبناي تقسيم بنـدي                   هزمين) 2

.فروخته مي شد) نسق(موجود 

.رزان هنگامي مي توانستند زمين دريافت كنند كه عضو تعاوني زراعي باشنداين كشاو) 3
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اي وقفي از شـمول ايـن قـانون         هو زمين » مرازع مكانيزه «،  بيشه زارها ،  كشتزارهاي چاي ،  باغات ميوه ) 4

سازمان اصـالحات ارضـي     ،  براي انجام اصالحات تحت نظارت شوراي اصالحات ارضي       .مستثني بودند 

. شدتأسيس

به عنوان يك فرد به شمار ، شامل همسر و فرزندان،   اعضاي يك خانواده   ةن تصريح مي كرد كه هم     قانو

ايـن امـر كـه      .ا به اتفاق هم مي توانستند فقط يك روستا را براي خود نگهدارند            هآن،  بنابراين.مي آمدند 

خـود حفـظ    همسر و فرزندان تحت تكلف مالك نبايد هركدام روستايي عالوه بر رئيس خانواده بـراي                

اما پس از هشت ماه اين حكم لغو  . قرار گرفت  تأييد از سوي شوراي اصالحات ارضي مورد        سپسكنند  

شد و همسر و هريك از فرزندان تحت تكلـف مالـك حـق تملـك يـك روسـتاي كامـل را بـه دسـت                    

اجـرا بـين كـشاورزان توزيـع شـده بـود بـه       ايي كه تا آن زمـان هاي جديد در مورد زمين هحكم.آوردند

. شداجرا، ايي كه پس از خريد هنوز توزيع نشده بودهاما در مورد زمين، نيامددر

يك روستا محل سكونت و كار تعدادي خانوار بود كه به كـار كـشاورزي مـشغول                 ،  براساس اين قانون  

 بـه عنـوان   أا از زراعت به دسـت مـي آمـد و جـايي كـه مبـد          هيعني جايي كه درآمد اكثريت آن     ،  بودند

شوراي اصالحات ارضي .چون تعريف فوق مبهم بود و مشكالتي را سبب مي شد     .ي شد روستا شناخته م  

 اين توصـيه بـه مالكـان كـه بايـد      ةمچنين سعي كرد تا با ارائ     هشورا  .تعريف دقيق تري از روستا ارائه داد      

هرچند كه اين .ا را محدود كندهانتخاب آن، اي مستقر در مناطق شهري خود را به دولت بفروشندهزمين

. حفظ اينگونه روستاها نيز داده شدة اصالح شد و به مالكان اجازسپسكم ح

قـانون  ، بنـابراين .اي بسياري در روستاهاي مختلف بودند    همالكان بزرگي وجود داشتند كه صاحب زمين      

اصالحات ارضي به آنها اجازه داد كه شش دانگ از روستاهاي مختلف را به جاي يك روستاي واحـد        

 به اين فكر افتادند كه بـراي حفـظ نفـوذ خـود در چنـد                 سپسبسياري از مالكان    .يندبراي خود حفظ نما   

 نخست شـوراي اصـالحات      ةدر وهل .اي تحت تملك خود را بين چند روستا توزيع نمايند         هزمين،  روستا

ارضي جلو اين كار را گرفت اما سرانجام اجازه داد كه مالكـان امـالك روسـتايي خـود را مـشروط بـه               

.اي اصالحات ارضي منطقه اي تقسيم نماينده سازمانپذيرش از سوي

 توسـط مالكـان   1341كـه قبـل از   ، ي كه بين كشاورزان توزيع مي شد بر مبناي ماليات ساالنه    نقيمت زمي 

ايـن شـاخص توسـط وزارت    .شـد ي ضـربدر شـاخص خـاص هـر منطقـه سـنجيده مـ       ،  پرداخت مي شـد   

 روش تقـسيم     و نـوع محـصول توليـدي     ،  شـهرها كشاورزي و بر اساس عواملي مانند فاصـلة روسـتاها از            

15 بـه  سـپس .قيمت زمين توسط دولت اقساط ده ساله به مالكان پرداخت مي شـد     .حصول تعيين مي شد   

.سال افزايش يافت
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ايـن  .بفروشـد ،  دولت مجبور بود زمين خريداري شده را به كشاورزاني كـه آنهـا را كـشت مـي كردنـد                   

، اگر زمين آبـي بـود     .در اقساط پانزده ساله بپردازند    ،  %10ةاضافكشاورزان بايد قيمت خريد دولت را به        

.اين اراضي به كشاورزاني كه حق آبه سنتي داشتند انتقال مي يافت

 شده بـود كـه      تأكيدارائه نشده بود و فقط      » اي مكانيزه هزمين«الزم به ذكر است كه در قانون تعريفي از          

ن تـصويب ايـن قـانون تحـت كـشت و زرع قـرار داشـته        توسط ابزار مكانيكي و كارگر مزدبگير در زما    

.از شمول اين قانون مستثنا مي شد، باشد

 گذاشـته  اجـرا بـه  ، از استان آذربايجان شرقي،  در شهرستان مراغه  1341قانون اصالحات ارضي در سال      

ر ان اصالحات را د   مفقدان كاركنان تعليم ديده در سازمان اصالحات ارضي انجام همز         ،  در حقيقت .شد

 بـه بخـش و ناحيـه بـه ناحيـه پـيش              بنابراين قانون اصالحات بخش   ،  سراسر كشور غيرممكن مي ساخت    

.فترمي

 دوم اصالحات ارضيمرحلة-6-3-2
دولت قصد خود را براي گسترش شمول     ،  1341ي قانون اصالحات ارضي     اجراحدود يك سال پس از      

دنـد يـا روسـتاهاي مالكـان كوچـك آشـكار          اين قانون به روستاهايي كه در دست مالكان باقي مانده بو          

 اول نشده بودنـد و    مرحلةاي كشاورزاني بود كه مشمول      ه جديد تخفيف نارضايتي   مرحلةهدف  .ساخت

.ميان مالكان و كشاورزان عنوان شد، حل منازعات

بـرخالف قـانون   .به قانون الحاقات اضافي شهرت يافت ،  كه دومين مرحله را معين مي كرد      ،  قانون جديد 

 دي  27ايـن قـانون بـراي اولـين بـار در            . درآمد اجراي طوالني به مرحله     تأخيرالحاقات اضافي با    ،  اصلي

از تـصويب مجلـس     1343سـال   اما پـس از اصـالحات انجـام شـده بـر روي آن در                ،   انتشار يافت  1342

. آغاز شد1344 سال دوم اصالحات درمرحلةي عملي اجرا.گذشت

ا در  هاي آن همالكـاني كـه زمـين     ،  يـي آن  اجراةاصالحات و اصـالحي   طبق مواد و الحاقات اضافي قانون       

:ا عبارت بودند ازهگزينه. زير بودندةقانون اصلي مستثنا شده بودند مجبور به انتخاب يكي از پنج گزين

. سال به كشاورزان سهم بر اجاره دهند30زمين خود را براي ) 1

.زمين را به كشاورزان مشغول به كار بفروشند) 2

. زمين را بين خود و كشاورزان سهم بر تقسيم كنند)3

.به همراه كشاورزان يك واحد زراعي تشكيل دهند) 4

.حقوق كشت كشاورزان را خريداري كنند) 5

را به عنوان زمينـي كـه بـا ابـزار           » زمين مكانيزه «قانون  .مزارع مكانيزه از شمول اين قانون نيز مستثنا شدند        

در اين مرحله زمينهاي وقفي مربوط به امور خيريه مـستثني           .يف مي كرد  مكانيكي شخم زده مي شد تعر     

اين امالك بايد به كشاورزاني كه روي آن كار مي كردنـد   .اما با آنها به طريقي خاص رفتار شد       ،  نشدند
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زمينهاي وقفي شخصي را هـم بايـد بـه كـشاورزان            ،  از سوي ديگر  .براي نودو نه سال اجاره داده مي شد       

باغات ميوه و انواع مختلـف  .ا اجاره داده مي شدهيا اگر حاضر به خريد آن نبودند به آنفروخته مي شد   

ا داراي حقـوق  هكشتزارها نيز شامل اصالحات ارضي شد و از آنجا كه كشاورزان بر ايـن نـوع زراعـت            

و يـا بـين د  ،  يا بايد به كشاورزان فروخته مي شد يا آنكه مالك آن را مـي خريـد     را امالك،  سنتي بودند 

.طرف طبق سهم سنتي شان تقسيم مي شد

نـرخ  .روش نخست به مالك اجازه مي داد كه زمين خود را به كشاورزان به مدت سي سال اجـاره دهـد           

اجاره به صورت نقدي و ثابت بود و بر مبناي متوسط درآمد خالص مالك در سه سـال قبـل تعيـين مـي             

، دار به مدت سه مـاه اجـاره بهـا را نمـي پرداخـت             اگر اجاره   .اجاره بها هر پنج سال قابل اصالح بود       .شد

 او را بگيرد و زمين را به        ةمالك با اطالع و صالح ديد سازمان اصالحات ارضي مي توانست حكم تخلي            

.شخص ديگري اجاره دهد

اگر مالك و كشاورز ايـن      . دوم فروش زمين به كشاورزان ساكن در آن درنظر گرفته شده بود            ةدر گزين 

دولـت نيـز بـه    .بايد در مورد قيمت و مدت پرداخت به توافـق مـي رسـيدند   ، مي كردندروش را انتخاب    

كشاورزان مي توانستند بازپرداخت    .بود% 3 قيمت زمين با نرخ بهره       كشاورزان وام مي داد كه مبلغ آن        

.آن را از سال ششم در اقساط ده ساله آغاز نمايند

زمين ، بايد همانند تقسيم سنتي محصول، م به توافق مي رسيدند    اگر مالك و كشاورز در مورد روش سو       

قيمت زمين به باالترين ضريب محلي ارزيابي مـي شـد و كـشاورزان بايـد      .را بين خود تقسيم مي كردند     

به كشاورزان براي پرداخت يك سوم قيمت زمـين وام اعطـا مـي              . اين قيمت را به مالك بپردازند      فقط  

ايي كه به كشاورزان پرداخت مـي       همقررات وام .ديه مي شد  أ ت ةغ باقيمانده در اقساط ده سال     مبل و   گرديد

.شد مشابه موارد گزينه دوم بود

 در مـورد واحـد زراعـي      )يا مالكان (شق چهارم فقط زماني انتخاب مي شد كه اكثر كشاورزان و مالك             

يـا  ( مالـك  ةشكل از سـه نفـر نماينـد   اين واحد زراعي توسط كميته اي مت.روستايي به توافق مي رسيدند    

اعضاي واحد زراعـي    .شخصي ثالث به انتخاب هر دو طرف اداره مي شد          و   نماينده كشاورزان ،  )مالكان

.براساس رسوم محلي از درآمد حاصله سهم مي بردند

مالـك مـي توانـست      ،  براسـاس آن  .آخرين گزينه در كل يكي از شروط قانون اصلي به شمار مـي آمـد              

خريداري كند و خـود بـه كـشت زمـين     ،  در صورت موافقت او به فروش آن      ،  كشاورز را حقوق كشت   

ايـن حـد   .اما مالك به ميزاني مي توانست زمين بخرد كه كل زمين او از حد معيني بيش تر نشود         .بپردازد

. هكتار متغير بود150 تا 20براي نواحي مختلف توسط قانونگذار تعيين مي شد كه بين 

مالكان مي توانستند بدون توجه بـه خواسـته كـشاورزان شـق نخـست را انتخـاب                  ،  نونبراساس شروط قا  

ا فقـط در صـورتي كـه موافقـت كـشاورزان را جلـب مـي كردنـد مـي                هاما در مورد ساير گزينـه     .نمايند
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ماموران اصالحات ارضي نبايد دو طـرف را وادار بـه انتخـاب           .توانستند روش مورد نظر را انتخاب كنند      

ماموران بايد مطمئن مي شدند كه اين تـصميم بـا           ،  وقتي در مورد روشي به توافق مي رسيدند       اما  ،  نمايند

.اختيار و آزادي كامل اتخاذ شده است

 سوم اصالحات ارضيمرحلة-6-3-3
قانون توزيـع و فـروش امـالك اسـتيجاري آغـاز      « با جراي 1348 سوم اصالحات ارضي در بهار   مرحلة

:نداي اين مرحله برشمردهاجرارا براي صاحب نظران داليل زير .شد

برخـي   و ؛اي فزاينـده اي وجـود داشـت    هاجاره داران به شدت ناراضي بودند و بين آنها و مالكان تـنش            

.سياسيت گذاران بر اين باور بودند كه اجاره داري مانع مدرنيزه كردن كشاورزي و رشد توليد است

نـد يـا همـراه بـا     اود را بـه كـشاورزان اجـاره داده   اين مرحله تصريح مي كرد كه مالكـاني كـه زمـين خـ      

ا را به اجاره داران بفروشند يا آن را بين خود هند بايد زميناكشاورزان تشكيل يك واحد زراعي را داده  

مالك و اجاره دار مي بايست زمين را به همان نسبتي كه بـه          ،  براي مورد اخير  .و كشاورزان تقسيم نمايند   

.تقسيم نمايند، ي بردندطور سنتي از محصول سهم م

قيمت ثابت در نظـر گرفتـه مـي شـد و در سـطح ده برابـر                  ،  زماني كه مالك قصد فروش زمين را داشت       

 سـاالنه  12اجاره دار مي توانـست قيمـت خريـد را در اقـساط برابـر      .اجاره بهاي ساالنه محسوب مي شد    

قيمت نقدي زمين تقـسيم شـده       .ي شد در اين حالت قيمت زمين دوازده برابر اجاره بها محاسبه م          .بپردازد

، چنانچه كشاورزان در پرداخت اقساط تخلف مـي كردنـد         .بود% 15 از ده سال اجاره بها منهاي        معادل  

ا همچنين مي توانـستند ارزش هـر قـسط را سـه مـاه پـيش از            هآن،  دولت زيان مالكان را جبران مي كرد      

.تاريخ سررسيد آن از دولت دريافت دارند

اي وقفـي را نمـي تـوان از ايـن           هزمـين ،  از لحاظ نظري  .مشمول اين قانون نبودند   ،  اي وقفي خيريه  هزمين

امـا قـوانين مـدني      .ا فروخـت  هنمي توان به اجاره داران سـاكن روي آن        ،  بنابراين و   حالت خارج ساخت  

آن امكان ا را در صورتي مي دهد كه به ارزش آن افزوده شود و براساس              ه فروش زمين اين زمين    ةاجاز

ةقـانوني تـصويب شـد كـه اجـاز         1350فـروردين   در  ،  بر اين اسـاس   .خريد امالك ديگري فراهم گردد    

تالش  دهة  پايان يك1350 مهر 3.ا را به كشاورزان برمبناي اين ماده قانون مدني مي دادهفرشواين زمين

شده بـود بايـد بـه    ايي كه تا آن تاريخ هنوز تكليفشان مشخص نـ  هزمين.براي اصالحات ارضي اعالم شد    

.اجاره داران فروخته مي شد و اجاره پرداختي نيز به عنوان اقساط قيمت خريد در نظر گرفته مي شد

اي مالكيـت   هو گـرايش و سياسـت     تحليلي بر مجموعه قوانين اصالحات ارضـي      -6-4
ارضي دولت

 حـد در جهـت   مي توان بررسي كـرد كـه ايـن قـوانين تـا چـه            ،  اكنون با مرور اجمالي اصالحات ارضي     

 اصـالحات ارضـي     برنامـة  نتيجه گيري كـرديم كـه        باالقسمتدر  .منفعت روستاييان فقير وضع شده بود     

كه نظام مالكيـت  ، زماني مي توانست به اكثر روستاييان كمك كند و در توسعة اقتصادي مشاركت كند           
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 كنكـاش در  سمتقـ هدف اصـلي مـا در ايـن    ،  بنابراين.ارضي وحدت گرا را جايگزين نظام سنتي نمايد       

نظـام  : قوانين اصالحات ارضي است تا دريابيم كه اين قوانين در خدمت كدام يك از اين دو نظـام بـود        

.وحدت گرا يا دوگانه گرا

شـرايط مناسـبي را بـراي توزيـع مجـدد و            ،   اصالحات ارضي داشـت    ةايي كه قانون اولي   هبه رغم كاستي  

تعيـين يـك روسـتا بـه        ،  در ابتدا .زان فراهم آورد  سريع بخش اعظم اراضي مالكان بزرگ در بين كشاور        

ي سريع مواد قـانون  ، اجرااهعنوان حد باالي مالكيت زمين و توزيع زمين در بين كشاورزان ساكن برآن           

ا سلب مالكيت مي شد و كشاورزاني كه مي بايـد زمـين دريافـت               همالكاني كه بايد از آن    .را موجب شد  

تحديـد  ،  اگـر قـانون   .اول و رايج به راحتي قابل تـشخيص بودنـد         در نظام مالكيت ارضي متد    ،  مي كردند 

، ندازه گيري زمين مي كـرد     امالكيت و توزيع زمين بين كشاورزان را موكول به مميزي و ثبت اراضي و             

. به تدريج به قانوني منسوخ و مهمل مبدل مي شدمطمئناً ذكر شدهدر اين صورت قانون

درجة بااليي از تمركز مالكيت زمين وجـود داشـت          ،  حات ارضي  مالحظه شد كه پيش از اصال      قبالًثانيا  

،  توزيـع مـي شـد   مجـدداً اي كـشاورزي بايـد   هسهم بزرگي از زمين،  براين اساس .كه مكانيزه هم نبودند   

. اول اصالحات ارضي بين كشاورزان تقسيم مي شدندمرحلةروستاها در همان % 30احتماالً بيش از 

قيمت خريـد زمـين     ،  ظر بگيريم كه مالكان ماليات بسيار پاييني مي پرداختند         اگر اين حقيقت را در ن      ثالثاً

.نيز براي كشاورزان بسيار مناسب بود

زمين به كساني كه آن را كشت مي كردند اعطا شد و توزيـع آن بـر             ،  در نخستين مرحله  ،  از سوي ديگر  

كـه حـدود     ،   بـي زمـين    اين امر نشان مي دهد كـه كـارگران        .مبناي الگوي موجود روستا انجام گرفت     

حقوق كـشت  ، عالوه براين.از دريافت زمين محروم ماندند، عمالً جمعيت روستايي را تشكيل مي دادند    

نابرابري موجود در روسـتاها     ،  به طور مساوي بين كشاورزان تقسيم نشده بود و اعطاي زمين برمبناي آن            

.را تداوم بخشيد

قانون اصالحات ارضي با ، براي مثال.ه توزيع زمين را محدود مي كردعوامل ديگري نيز وجود داشت ك

كشاورزان را از داشتن بهترين اراضي كشاورزي محروم ، اعطاي اختيار به مالكان براي حفظ يك روستا

به ويژه زماني كه مالكان شش دانگ سـهم خـود را           ،  اين امر معضلي جدي به شمار مي آمد       .مي ساخت 

: زيرا ، تلف انتخاب مي كردنداز بين روستاهاي مخ

اي روستا را انتخاب مي كرد همالك بهترين زمين) 1

.بدين وسيله نفوذ خود را در منطقه اي وسيع حفظ مي كرد) 2

» اي مكـانيزه هزمـين «يا حتي فقدان تعريفي از ، تعريفي مبهم از يك روستاهي شش دانگ، عالوه بر اين  

آنهـا مـي توانـستند      ،  بـراي مثـال   .قانون مورد استفاده قـرار گيـرد      مي توانست توسط مالكان براي فرار از        
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مدعي شوند كه چند روستاي مجاور هم تشكيل يك روستاي شش دانگ را مي دهد يا با به كـارگيري   

.آن را از قانون مستثنا سازد» مكانيزه« زراعت ةاز يك تراكتور در يك روستا به بهان

همچنـين فـضاي    . اول اصـالحات بـه نفـع كـشاورزان بـود           ، مرحلة م نيز متذكر شدي   قبالًهمانطور كه   ،  اما

 اصالحات ارضي حاكم بود به نيروهاي طرفدار كشاورزان         ةسياسي ضد مالكان بزرگ كه در دورة اولي       

ايـي بـراي محـدود كـردن قـدرت مـانور        هدر دولت قدرت مي بخشيد و آنها را قادر مي ساخت كه راه            

 قـانون فقـط رئـيس       ايـن بر مبناي   . روستاهايشان به نفع خود منع شدند      ةمالكان از تقسيم هم   .مالكان بيابند 

همچنـين   و تعريـف روسـتا دقيـق تـر شـد     ،  حفـظ يـك روسـتاي شـش دانـگ را داشـت         ةخانواده اجاز 

.آمد» اراضي مكانيزه«ايي در جهت تشخيص و تحديد معني هتالش

يـك روسـتا بودنـد بـاقي     نواحي وسيعي در تملك مالكان بزرگ كه صاحب يك يـا بخـشي از   ،  گرچه

 اصالحات نظـام مالكيـت ارضـي دوگانـه گـرا            مرحلةنمي توانيم نتيجه بگيريم كه پس از نخستين         ،  ماند

يك نظام دوگانه گرا شامل مزرعه داران بزرگ و كوچكي است كه براي دستيابي به منابع كميـاب          .شد

اي همالكـان بايـد زمـين     ،  ي در ايـران   براي ايجاد چنـين نظـام     .توليد به شكل نابرابر با هم رقابت مي كنند        

 خـود در مـي      ةاجاره داده شده را در دسـت مـي گرفتنـد و مـزارع بـزرگ و متوسـط آن را تحـت ادار                       

، طبق اين قانون. چنين نقل و انتقاالتي را نمي داد     ة اجاز  اصالحات ارضي كالً   مرحلةقانون اولين   .آوردند

نمـي  ،   بنـابراين  ؛ع توسط كشاورزان كشت مي شـد      ايي كه در تملك مالكان باقي مي ماند در واق         هزمين

.توانستند به مزارع بزرگ تبديل شوند

اگر مالكان مي توانستند كشاورزان را از زمين بيرون برانند و خود توسط كارگران روز مـزد بـه كـشت                     

ي اجـرا عـدم مـشاركت كـشاورزان در        ،  در واقع .يك نظام دوگانه گرا شكل مي گرفت      ،  زمين بپردازند 

مشاركت . و فرار از قانون مي شداجراموران تعليم ديده دو عاملي بود كه باعث كندي مأو كمبود قانون 

 كـشاورزان شـناخت بهتـري از شـرايط          ، زيرا ي مؤثر قانون را تضمين نمايد     اجراكشاورزان مي توانست    

حمت مالكـان   مالكان برآيند و از ز ةانب كار  اقدامات فري  ةمحلي داشتند و به خوبي مي توانستند از عهد        

 تـا از  مـي داد  در مي آمد به مالكان فرصت كـافي  اجرااز آنجا كه قانون هر بار در يك ناحيه به          .بكاهند

. اصالحات خارج شوندةشك اولي

حـاكي از آن بـود كـه مخالفـان     1342سـال    اصـالحات در     ةاعالم طـرح مقـدماتي قـانون دومـين مرحلـ          

عالوه بر  ،  مواد و الحاقات اضافي   .ات را به دست گيرند    ند مهار اصالح  ااصالحات ارضي باالخره توانسته   

مـي  بلكه شقوق مختلفي را پيش پـاي آنهـا قـرار    ، ايشان مي كردهمالكان را مجبور به فروش زميناينكه  

به نظر مي رسد كـه   .انتخاب كنند ،  آنها را قادر مي ساخت تا هركدام را كه بهتر مي دانند           در عمل  و داد

.افع مالكان طراحي شده استاين حركت در راستاي من
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 اصـالحات بـه سـمت ديگـري نـشانه رفتـه و از حمايـت        برنامـة وقايع بعدي نشان داد كـه نـوك پيكـان      

دو گرايش برمبناي نظـام دوگانـه گـرا     ،  از اين زمان به بعد    .كشاورزان به سمت اربابان متمايل شده است      

راي محدود كردن توزيع زمين در    حركتي سريع ب  ،  نخست آنكه .اي دولت نمايان شده است    هدر سياست 

اسـتدالل مـي كردنـد كـه بايـد مـزارع مـدرن        ، و ديگـران ، مالكان،  دوم آنكه .ميان كشاورزان پديد آمد   

 اول اصـالحات بـه وجـود        مرحلـة هر دو روند تغييراتي را در برخي قـوانين          .بزرگ مقياس به وجود آيد    

.ي كشاورزي دولت تأثير گذاشتاهدر ديگر سياست و مراحل دوم و سوم را مطرح كرد، آورد

متوجـه  ،   اتخـاذ نمـود تعقيـب كنـيم        1342سـال   اگر تصميماتي را كه شوراي اصالحات ارضي پـس از           

خواهيم شد كه تصميماتي كه در مراحل اوليه به نفع كشاورزان گرفته شـد در مراحـل بعـدي بـه منـافع                       

 مالكان مي توانستند مالك يك روستاي همسر و هر يك از فرزندان، بر اين اساس.مالكان تغيير داده شد

صاحب پنج روسـتا  ،  پنج نفره مي توانست به جاي يك روستا   ةيك خانواد ،  به عبارت ديگر  .كامل شوند 

روسـتاهايي كـه    ،  ايي از روستاهاي مختلف داده شـد      ه انتخاب بخش  ةبه مالكان اجاز  ،  عالوه بر اين  .شود

. رشد كرده باشندمي توانستند در نهايت در حد يك شهر كوچك نيز

 دوم اصالحات ارضي را بيش تر مي توان در راستاي يك نـوع اصـالحات اجـاره داري در نظـر                      مرحلة

ايـن قـانون    .مواد و الحاقات اضافي تأثير چنداني بر وضعيت كشاورزان به وجود نيـاورد            ،  در واقع .گرفت

ي طـوالني بـين   ، تـأخير وهبـه عـال  .در مجموع از كشاورزان مايه گذاشت و از مالكان جانب داري كـرد          

 اول را از سـر     مرحلـة ةمالكاني كه تجرب  .ي آن به وجود آمد     و اجرا  تصويب آن در مجلس   ،  اعالم اليحه 

آنهـا مـي   .از وقت كافي براي تجهيـز خـود در مقابلـه بـا تـأثيرات آن برخـوردار بودنـد                 ،  گذرانده بودند 

يـا بـا شـخم زدن زمينهـا بـا تراكتـور آن را               .توانستند زمينهاي خود را بفروشند يا به ديگران انتقال دهنـد          

تخطي از قانون به شمار نمي ، هيچ يك از اين اقدامات از نظر موارد الحاقات اضافي        .مكانيزه جلوه دهند  

.آمد

.حال به بررسي قوانين مرتبط با دومين مرحله مي پردازيم و دقيق تر آن را بررسي مي كنيم

پرداخـت اجـاره بهـايي بـر        ،  اول آنكـه  .اي كشاورزان نداشت  مزيتي بر ،  يعني اجاره داري  ،  روش نخست 

ةاكنون مسئول هم، بدين معنا بود كه ضمن پرداخت همان اجاره  ،  مبناي متوسط در آمد سه سال گذشته      

زيـرا آن جـا كـه خـدمات         ،  اين موضوع از اهميت خاصي برخوردار بود      .اي كشاورزي نيز بودند   ههزينه

اي بيـشتر و    هاجـاره داران بايـد اجـاره      ،  در ايـن حالـت    . باالتر بـود   ديگري بايد تهيه مي شد سهم مالكان      

.اي باالتر را با هم تركيب كنندهينهزه

دوم آن كه طبق قانون ميزان اجاره بها هر پنج سال قابل تغيير بود كه به مالك اجازه مي داد بدون آنكـه          

.شودا يا خطرات توليد سهيم باشد از مازاد محصول حاصله بهرمند هدر هزينه
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يت در كشت يك محصول مي توانستند بـه  مؤفقكشاورزان در نظام سهم بري به هنگام عدم     ،  سوم آنكه 

بلكه مي توانستند از مالك مساعده     ،  زيرا نه تنها ملزم به پرداخت اجاره بها نبودند        ،  بقاي خود ادامه دهند   

.نيز دريافت كنند

دند و مجبـور بـه پرداخـت اجـاره تحـت هـر              اي اتفاقي محروم مي ش    هدر نظام جديد آنها از اين كمك      

زيـرا  ،  يك سال نامساعد مي توانست موجب اخـراج كـشاورزان از زمـين شـود              ،  باالخره.شرايطي بودند 

ارداد قانون به مالكان اجازه مي داد كه در صورت عدم پرداخـت اجـاره زمـين از سـوي كـشاورزان قـر                  

، كـامالً  تنها مزيت نظام جديـد محـسوب مـي شـد           كه،  امنيت اجاره داري  ،  اينبنابر.اجاره را فسق نمايند   

.تضمين شده نبود

ــةحتــي فــروش زمــين در  ــه  ،  دوممرحل ــسبت ب ــراي كــشاورزان مطلوبيــت كمتــري ن ــةب  نخــست مرحل

با توجه به   .از سوي مالك و كشاورز تعيين مي شد       ،  قيمت زمين و نحوة پرداخت بخش اعظم آن       .داشت

نـسبت بـه   ،   دوم زمـين را دريافـت مـي كردنـد          مرحلـة كـشاورزاني كـه در      ،  قدرت چانه زني دو طـرف     

.بايد قيمت باالتري مي پرداختند اولمرحلةةكشاورزان دريافت كنند

زماني براي كشاورزان مفيد بـود كـه مـي        ،  كه زمين بين مالك و كشاورز تقسيم مي شد        ،  در روش سوم  

ال نفوذ خود در روسـتا ادامـه      مالك مي توانست به اعم    .توانستند سهم باالي از محصول را دريافت كنند       

مالـك در   . بزرگي را براي او فراهم مي كـرد        عةمزر،  زيرا سهمي كه از كل روستا عايد او مي شد         ،  دهد

، اگر اين روش و شيوه انتخاب مـي شـد         .ا را براي خود تصاحب كند     ههر حال مي توانست بهترين زمين     

شرايط نامناسبي را براي آنها ايجـاد       ،  وضعيت كشاورزان در روستاهايي كه عقد سهم بري وجود داشت         

 معاش خود بر مبناي مزارع تأميناين كشاورزان مجبور به .مي كرد و احتماالً رو به وخامت مي گذاشت     

.در همان حال ناگزير از پرداخت اقساط خريد زمين نيز بودند.بسيار كوچك و نا مرغوب بودند

سـهم بـران    ،   زراعي در يك روستا تشكيل مي شد       اگر يك واحد  . بود ندو راه حل آخر نيز به نفع مالكا       

، بنـابراين .يست زمين را به زير كشت مي بردند و در محصول با مالك سـهيم شـوند   اهمانند گذشته مي ب   

ةدادن اجـاز . وسيله اي براي حفظ توزيع سنتي درآمـد حاصـل از زمـين بـود               صرفاًتشكيل واحد زراعي    

كه توزيع زمين بـين كـشاورزان       ،   اصالحات ارضي  برنامةخريد زمين به مالكان آشكارا با اهداف اصلي       

امـا  ، جالب توجه است كه اين گزينه در قانون اصلي نيز وجود داشـت     .در تضاد و تعارض بود    ،  مي باشد 

.مالكان مجاز به اتخاذ آن نبودند

ان بنـا  يعني مالك،  قانون قبلي بود   ة كوتاه شد  ة سوم اصالحات ارضي در واقع نسخ      مرحلةقانون مربوط به    

 قدم آخـري كـه      ةبا مالحظ . را از بين گزينه موجود انتخاب مي كردند        3 يا   2اي  هبه قانون يكي از گزينه    

مالكيـت غيـابي زمـين بايـد پـس از اصـالحات             ،  اي وقفي به كشاورزان برداشته شـد      هبراي فروش زمين  

ودنـد كـه    مزرعـه داران بـزرگ و كـوچكي ب        ،  ايي كه صاحب زمين ماندنـد     هآن.ارضي از بين مي رفت    
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به خودي خود نمي توانست از نظر كشاورزان نويد بخش    ،  يت فوق مؤفق.فعاالنه به زراعت مشغول بودند    

در .كشاورزان از بودن در كنار مزرعه داران بزرگ دچـار وضـع نامـساعدي مـي شـدند                 ،  برعكس.باشد

قانون اصـلي بـه     روح  . اصالحات ارضي ايران به شمار مي آمد       برنامة نهايي كل    ةاين وضعيت نتيج  ،  واقع

 نخـست بـه خـودي خـود پايـان      مرحلـة امـا  . گذاشـت اجـرا نفع كشاورزان بود و روند وحدت گرا را به        

.نظام سنتي را بر جاي گذاشت، اصالحات ارضي بي آنكه در بسياري از مناطق مؤثر واقع شود.نيافت

ين كـشاورزان توزيـع مـي       ا ب هاگر اين زمين  .ا نقشي مؤثر در توسعة نظام بعدي ايفا كرد        ه اين زمين  ةآيند

اگر مالكان مي توانستند بر همـه يـا قـسمت    ،  از سوي ديگر  .نظام جديد احتماالً وحدت گرا مي شد      ،  شد

 اصـالحات   برنامـة اي بعـدي    هقـدم .نظامي وحدت گرا مي شـد     نظام جديد ،  اعظم اين زمينها تسلط يابند    

 حفظ اراضي بيشتر ةت اوليه را با اجازآنها حتي سياس، عالوه براين.ارضي ايران در راستاي اين وضع بود

فرآيند دور شدن از نظام حمايت از كشاورز بيش از پيش با تغييراتـي كـه                .تضعيف كردند ،  براي مالكان 

.سرعت يافت، اي كشاورزي دولت پيش آمدهدر نگرش دولت نسبت به كشاورزان و در سياست

نتايج اقتصادي اصالحات ارضي-6-5
ةز اصالحات ارضي مالكيت زمين به صورت متمركز همچنـان در دسـت عـد         پس ا  چنانچه ذكر گرديد  

اكثـر مالكـان بـزرگ بـه مزرعـه          ،  اما برخالف وضعيت پيش از اصالحات     .معدودي از مالكان باقي ماند    

مزارعي بـزرگ و متوسـط را تحـت مـديريت     ، در واقع آنها به طرزي فزاينده  .داران بزرگ تبديل شدند   

يادي از اجاره داران سابق با دريافت مقدار كمي زمين در مراحل مختلـف    تعداد ز .خويش تشكيل دادند  

به عبارت ديگر اين امـر      .اصالحات ارضي گروه پرشماري از مزرعه داران كوچك را به وجود آوردند           

.نشان مي دهد كه نظام سنتي اجاره داري پس از اصالحات به يك نظام دوگانه گرا تبديل شده است

 كـه مزرعـه داران بـزرگ در چنـين نظـامي نـه فقـط        كـرد  نتيجه گيري ه مي توانذكر شداي  هاز تحليل 

از سوي ديگـر خـرده مالكـان        ،  صاحب زمين بيشتري هستند بلكه به راحتي به سرمايه دسترسي مي يابند           

 كشاورزان  ةبنابراين شرايط حاكم بر بازار عوامل توليد براي هم        .نسبتاً از نيروي كار بيشتري برخوردارند     

تـا زمـاني كـه ايـن دو     ضـمناً . خود باعث تخصيص ناكاراي منابع مـي شـود  ةاين امر به نوب  . نيست يكسان

الگوهاي رفتـار اقتـصادي متفـاوتي را بـروز خواهنـد            ،  اي متفاوت عوامل توليد مواجهند    هگروه با قيمت  

شند و بيش از ا و فن آوري جديد داشته باههنگامي كه مزرعه داران بزرگ تمايل به استفاده از نهاده.داد

اي سنتي توليـد و     هكشاورزان خرده پا به استفاده از روش      ،  پيش به كشت محصوالت نقدي روي آورند      

 بـه نفـع     طبيعتـاً اي دولت نيز در نظام دوگانـه گـرا          هسياست.كشت محصوالت معيشتي ادامه خواهند داد     

.مزرعه داران بزرگ خواهد بود كه گرايش فوق را تشديد مي كند

 تـا بنـا بـه پيـشنهادهاي نظـري ايـن حقيقـت را                پرداختـه  به بررسي نظام دوگانه گرا ايران        در اين قسمت  

 با شرايط متفاوت بـازار عوامـل توليـد بـه غيـر از زمـين                 واقعاًدريابيم كه مزرعه داران خرده پا و بزرگ         
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چنين هم.اي فاحش رو به رشدي بين اين دو گروه مزرعه دار وجود داشت    همواجه بودند و اينكه تفاوت    

سـعي  ، سـرانجام .ا خـواهيم پرداخـت  هاي دولتي در مورد هر يك از ايـن گـروه  ه نتايج سياست  ةبه مطالع 

اما بـه لحـاظ     .خواهيم كرد تا تأثير تغييرات حاصل از اصالحات ارضي را بر رشد كشاورزي نشان دهيم              

موضوع را با بررسـي     شايد بهتر باشد    ،  اهميت آبياري در كشاورزي ايران قبل از پرداختن به ساير مسائل          

.ا آغاز كنيمهتأثير اصالحات ارضي بر ميزان آب در دسترس هر يك از گروه

و منابع آبيارياصالحات ارضي-6-6
دسترسي بـه منـابع آب بـراي كـشاورزان بـيش از پـيش           ،  بنا به داليل متعددي   ،  اصالحات ارضي پس از   

ر زميني را كه مي خواستند براي خود حفـظ  قانون به مالكان اجازه مي داد تا ه، نخست آنكه.مشكل شد 

ايـن وضـع بـه ويـژه در         .ا و مناسب تـرين منـابع آبـي را انتخـاب كردنـد             ها نيز بهترين زمين   هنمايند و آن  

، اهدر ايـن روسـتا  .عموميـت داشـت  ، ا بـه كـشاورزان منتقـل شـده بـود          هروستاهايي كه بخـشي از زمـين      

اگـر ايـن روسـتاها بـراي        .دريافت كردنـد  ،  ب دور بود   آ تأمينايي را كه از منابع      هكشاورزان قطعه زمين  

گرچـه بنـا بـر      ،   در مالكيت مالكان بـاقي ماندنـد       عموماًا وابسته بودند اين منابع      ها يا چاه  هآبياري به قنات  

.اراضي آبي بايد همراه با حق آب به كشاورزان منتقل مي شد، قانون

مات ديگري را نيز براي محدود كردن دسترسي مالكان اقدا،  آبتأمينبه غير از حفظ حق مالكيت منبع 

بـه طـوري    ،   آب آبياري را تسهيم كردند     مجدداًدر بسياري موارد مالكان     .كشاورزان به آب انجام دادند    

بـراي مثـال يـك راه       .دريافت كردنـد  ،  كه زمينهايشان آب بيشتري را نسبت به آنچه قانون اجازه مي داد           

مزارع يك كشاورز خرده پا هر هشت روز يكبار حق دريافـت  فرض كنيد كه .تغيير زمان نوبت آب بود  

آب كمتري به زمين اين كشاورز تخصيص    ،  با افزايش نوبت آب به هر پانزده روز يكبار        ،  آب را داشت  

.مي يافت

مـواردي وجـود دارد كـه       .اي بااليي را براي آبياري مزارع طلب مي كردند        هگاهي اوقات مالكان قيمت   

ز كشاورزان قادر به پرداخت حق آب تعيين شده نبودند و به تدريج نـاگزير مـي   نشان مي دهد بسياري ا    

 ديـم   يا اينكه هـر سـاله زمـين بيـشتري را بـه صـورت              ،  اي نامطمئن جوي اتكا نمايند    هشدند كه به بارش   

.ا را به مالكان بزرگتر اجاره دهندهيا بخشي از زمينبكارند 

 بزرگ تر آسان مي كـرد و احتمـاالً تـأثيري معكـوس بـر                دومين دليلي كه آبياري را براي مزرعه داران       

مزرعه داران بزرگ قادر بـه سـرمايه گـذاري    .اي تلمبه اي بودهگسترش چاه،  كشاورزان خرده پا داشت   

اين . آن بر نمي آمدندة از عهدطبيعتاًفعاليتي كه كشاورزان خرده پا .اي عميق و نيمه عميق بودندهدر چاه

چنين تصور مي . از اصالحات ارضي آغاز شده بود به شدت گسترش يافتنوع سرمايه گذاري كه پيش

اي عميق تا حدي سبب كاهش آب برخي از قنواتي شده است كه مـزارع كـشاورزان         هشد كه حفر چاه   

.ند منطقه آبياري مي كردچخرده پا را در 
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زرگ بـود تـا   اي آبرساني دولت نيـز بـيش تـر بـه نفـع مزرعـه دارن بـ              ها و سياست  هطرح،  سرانجام آنكه 

بـراي  . منـابع آبـي منـع مـي كردنـد     ةو گاهي اوقات نيز كشاورزان كوچك را از استفاددهقانان خرده پا  

ملغـي  ،  حق آب مرسوم را كه در برخي نواحي آذربايجان وجود داشت          ،  وزارت آب و برق وقت    ،  مثال

ز اينكـه آب بـه   كـشاورزان خـرده پـا ا     .از كشاورزان مبالغي را بـراي عـوارض آب مطالبـه نمـود             و   كرد

گله مند بودند و يا از اينكه بايد عوارض سـنگيني بـراي آب   ، باالترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود  

ا غالت مي كاشتند كه در مقايسه با محصوالت نقـدي بـه آب كمتـري       هزيرا آن .بپردازند ناراضي بودند  

.نياز داشت

يران در نظر گرفت و در سرمايه گذاري دولت به درستي كمبود آب را مشكلي جدي براي كشاورزان ا     

% 45حـدود   1351 و   1341اي  هبين سال ،  براي مثال .اي آبياري داد  هبخش كشاورزي اولويت را به طرح     

اما بيشتر مخارج دولت در امـر  .اي آبياري شدهاي دولت در بخش كشاورزي صرف طرح هاز كل هزينه  

افـت كـه منـافع كمـي بـراي دهقانـان       اي آبياري اختـصاص ي هبكهشآبياري به ساخت سدهاي بزرگ و      

ايي كه توسط كشاورزان مـورد اسـتفاده قـرار      هاين سدها جريان آب را در رودخانه      .خرده پا دربرداشت  

زمـاني كـه   . سيستان اتفـاق افتـاد  منطقةمي گرفت كاهش داد يا به كلي آن را خشكاند؛ مسئله اي كه در         

اي كـشت و صـنعت بايـد    هدر مقايسه بـا شـركت  ،دهقانان خرده پا به آب اين سدها دسترسي مي يافتند       

 ريـال و    15/0 هر مترمكعب آب براي اين دسـته از كـشاورزان            ةيعني هزين ،  پول بيش تري مي پرداختند    

. ريال بود12/0اي كشت و صنعت هبراي شركت

 بـه معنـاي دسترسـي     طبيعتـاً  آب تحت كنترل مزرعه داران بزرگ قرار داشـت كـه             ةمنابع عرض ،  در كل 

اي آبرسـاني دولـت نيـز غالبـاً         هسياسـت .در مقايسه با كشاورزان خرده پا بود      ،  ر آنان به منابع آب    آسان ت 

الزم به ذكر است كه دسترسي ناعادالنه به آب به طور ضمني نـشان           .شرايط حاكم را تحكيم مي بخشيد     

ع بيش تـر از     ميزان تمركز مالكيت زمين در واق     ،  مي دهد كه اگر بخواهيم ميزان اراضي را ارزيابي كنيم         

.مقداري است كه با ارقام خام مساحت مانند هكتار نشان داده مي شود


