
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

رابطه دولت و جامعه روستایی در دوره نوگرایی، نقد 
  ي توسعه در ارتباط با جامعه روستاییها يگذار استیس

 *پور محمود جمعه
 8/9/94:     تاریخ دریافت               

  11/2/95: تاریخ پذیرش                                     
  

   چکیده
 برآیند روابط توان یمجایگاه کنونی و وضعیت موجود جامعه روستایی، را 

اط با عوامل بیرونی یعنی دولت و شهر کارکردي و عملکردي این جامعه در ارتب
دانست که به دگرگونی نهاد اجتماعی، اقتصادي و تولیدي روستا منجر شده 

در این روند دگرگونی جامعه روستایی سنتی از یک جامعه بسته، . است
خودکفا، خودگردان و تاب آور، مبتنی بر تولید و ارزش کار، همکاري جمعی و 

، ریپذ بیآسي غیر سنتی، وابسته، مصرفی، ا جامعهه نهادهاي مشارکتی و محلی ب
ایده این .  استشده لیتبدبر محور فردگرایی و ارزش پول با نهادهاي رسمی 

مقاله بررسی و نقد جریان حرکت از جامعه سنتی به جامعه شبه مدرن و 
این روند . ي جامعه پایدار اکولوژیک استسو بهضرورت اصالح مسیر حرکت 

طه دولت و ملت در قالب مفاهیم حکمروایی محلی، حاکمیت در چارچوب راب

                                                
  mahjom43@gmail.com             . دانشگاه عالمه طباطبائیریزي اجتماعی استاد برنامه *



 
 
 
 
 
 
 

  1395، زمستان 75شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     38  

به نظر ما جریان . ردیگ یم و بررسی قرار موردبحثدولتی و حکمروایی خوب 
کارکردي و عملکردي جامعه در ارتباط با دولت، جریان انتقال از حاکمیت 

براي تغییر وضعیت موجود و ایجاد جامعه . محلی به حاکمیت دولتی است
مبناي نظري این بحث در . سوي حکمروایی خوب حرکت کنیم د بهمطلوب بای

ي اجتماعی و اکولوژیک براي ایجاد جامعه ها دگاهیدایده حکمروایی خوب و 
روش این مقاله بررسی روند و توصیف و تحلیل مبتنی . پایدار اکولوژیک است

  .ي نظري و تجارب عملی استها دگاهیدبر آرا و 
ولت و جامعه روستایی، حکمرانی محلی،  رابطه د:هاي کلیدي واژه

  حاکمیت دولتی، حکمروایی خوب، توسعه پایدار و اکولوژیک
  
  مقدمه
عنوان  گیري دولت مشروطه، جامعه ایران عصر جدیدي را آغاز کرد که از آن به با شکل

یی از نوگرایی در ها جلوهطور پراکنده  هرچند که به. شود یمورود به دوره مدرن یاد 
از یک منظر . رود یمیرانی تا دوره صفویه و نوسازي نیروي نظامی به عقب جامعه ا

شهري در انقالب مشروطه است که  گیري دولت  تحول در این روند، شکلنیتر بزرگ
با . ردیگ یم و براي اولین بار در تاریخ ایران شکل رود یم ویژگی آن به شمار نیتر مهم

ستگاه شهري بسیاري از الزامات و روابط گیري دولت شبه مدرن در ایران با خا شکل
باروي کار آمدن حکومت پهلوي و در ادامه، . شود یمجامعه سنتی دچار دگرگونی 

گیري نهادهاي دولت مدرن  شهري تثبیت و تا حدودي از طریق شکل حاکمیت دولت
داري و اداره سرزمین، روابط بین  تغییر خاستگاه دولت و شکل حکومت. شود یمتثبیت 

سو و روابط میان جامعه اقلیت  ت و ملت که وجه اصلی آن روستایی بود را از یکدول
شهري و اکثریت روستایی از سوي دیگر را وارد مرحله جدیدي نمود که بانظم سنتی 

این  .رفت ینمگرفته در طی قرون و اعصار متفاوت بود و بر مدار گذشته پیش  شکل
ي ها برنامه و در قالب ابدی یموسعه ادامه گیري ایده ت ي بعد با شکلها دههروند در 
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نگرشی که در آن، در چارچوب . شود یمتوسعه به یک فرهنگ و نگرش غالب تبدیل 
ي غالب توسعه، گذار از جامعه روستایی به شهري و جامعه کشاورزي به ها میپارادا

د در در این رویه قالب که با استمرار خو. شود یمصنعتی راه رسیدن به توسعه تعریف 
 بخشی از مرور به و شود یم و اداره سرزمین تبدیل گذاري سیاستطی زمان به فرهنگ 

 جایگاه، نقش و عملکرد جامعه روستایی دچار ،دهد یمفرهنگ عمومی را شکل 
  .شود یمدگرگونی 

 به روستا و جامعه روستایی با توجه ها نگرشتحول در رابطه شهر و روستا، تغییر 
سویه باال به پایین در قالب  ي یکها هیرو، دولت مرکزي و گذاري  سیاستنظام به

ها و الگوهاي توسعه و رانت مرکزیت، همگی در قالب نقش و رابطه دولت و  سیاست
رشد نامتوازن شهري و توسعه نابرابر مناطق شهري و روستایی، . هستندملت قابل تبیین 

عملکرد دولت و نه در یک  در قالب نقش و کالًاي  شهرهاي رانتی و روستاهاي حاشیه
 اصالح این روند که نمود آن عتاًیطب. شود یمپویش معمول اقتصادي و اجتماعی تعریف 
اي و میان جامعه شهري و روستایی است،  رشد و توسعه نامتعادل و نامتوازن منطقه

سوي عدم  نیازمند بازنگري و اصالح نقش و جایگاه دولت ملی و حرکت از تمرکز به
 تأثیرگذاردر این مقاله از طریق بررسی رویدادها و اقدامات مهم و . تمرکز است

ي توسعه، اصالحات ارضی، رویکردهاي توسعه و ها برنامههمچون انقالب مشروطه، 
در رابطه با جامعه  ساختارهاي نهادي و اجرایی که همگی نگرش و عملکرد دولت

گیري  امعه روستایی و شکل، به بررسی رابطه دولت و جکند یمروستایی را نمایندگی 
  .میپرداز یموضعیت موجود 

  
  طرح مسئله

 جریان بررسی و تحلیل هرگونه ارتباط و تعامل دوسویه نیازمند شناخت دو سوي رابطه،
در یک جریان دینامیک و پویا همچنان . ارتباطی و نوع روابط میان دو سوي پیوند است

رتباط و ماهیت آن نیز دچار تغییر ، نوع اشوند یمکه دو سوي رابطه دچار دگرگونی 
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ایده این . تعمیم است این قاعده کلی در بررسی رابطه دولت و ملت نیز قابل. گردد یم
 بر بخشی از آن یعنی جامعه روستایی در تأکیدمقاله بررسی رابطه دولت و ملت با 

ن در ای. جریان حرکت از جامعه سنتی به جامعه شبه مدرن و حتی شبه پسا مدرن است
جریان دگرگونی هم جامعه و هم دولت، هم نوع رابطه و هم ماهیت رابطه دچار تغییر 

 در بررسی رابطه دولت و جامعه روستایی به شکل توان یماین روند را . شده است
 در ایده حکمروایی تعریف توان یممبناي نظري این تحلیل را . تري تبیین کرد روشن

 انتقال از حکمروایی محلی به توان یمرا رابطه دولت و جامعه روستایی . کرد
تر به حکمروایی حاکمیتی و سپس در یک جریان  حکمروایی ملی یا به تعبیر دقیق

سوي حکمروایی تعاملی و دوسویه یا حکمروایی  تکاملی از حکمروایی حاکمیتی به
ما از جامعه سنتی با حکمروایی محلی به جامعه شبه مدرن یا مدرن . خوب دانست

سوي جامعه مطلوب با   که بهکند یمایم و روند تکاملی ایجاب  یافته تی انتقالحاکمی
ي ها مؤلفه تمامی این کهدر این پویش تاریخی ضمن . حکمروایی خوب حرکت کنیم
، عوامل و بازیگران، نقش و جایگاه دو سوي شوند یمرابطه دچار تغییر و دگرگونی 

گذاري، تصمیم  قدرت، سیاست و سیاست بر آن ازجمله تأثیرگذاري ها مؤلفهرابطه، 
شناخت و تحلیل این . کنند یمها نیز تغییر  گیري و حتی بستر و زمینه سازي و تصمیم

سوي جامعه  سوي آینده مطلوب و اصالح مسیر به روابط به ما براي انتخاب مسیر به
ور، اي که خوداتکا، تاب آ جامعه. کند یمپایدار و اکولوژیک با حکمروایی خوب کمک 

) 1392جمعه پور  (.با مقیاس انسانی و هم به معناي زیستی و هم اجتماعی بوم گراست
در چنین جامعه پایدار و اکولوژیکی، مفاهیمی همچون توانمندسازي، مشارکت، معیشت 

  .روند یمآوري از واژگان اصلی به شمار  پایدار و تاب

  پویش تاریخی
عه رابطه دولت و جامعه روستایی،  که مطالرسد یمدر یک پویش تاریخی به نظر 

. عنوان نقطه عطف در تبیین این روابط باشد نیازمند بررسی برخی از رویدادهاي مهم به
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گیري روابط و تغییر کارکردهاي دو سوي  رویدادهاي مهم و تأثیرگذاري که در شکل
ولت در تحلیل روند دگرگونی رابطه د. ندا این رابطه و ماهیت روابط نقش مهمی داشته

 -گیري دولت جدید  شکل-انقالب مشروطهو جامعه روستایی، رویدادهایی همچون؛ 
 دوره سازندگی و دوره یارانه - انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی-اصالحات ارضی

در این نیمرخ زمانی که .  به شمار آوردتأثیرگذارعنوان نقاط عطف و   بهتوان یمرا نقدي 
و  ، جامعه روستایی از یک جامعه سنتی بستهدکش یمبیش از یک قرن را به تصویر 

همراه با این دگرگونی . ابدی یمگرا تغییر  گرا به یک جامعه غیر سنتی و برون درون
شده در طی قرون و اعصار  ي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی تثبیتها تیوضعبسیاري از 

  .شود یمازجمله رابطه با شهر و دولت دچار تغییر 
  

  انقالب مشروطه
ي عمده به دور بودند ها یدگرگوني متمادي از ها قرنستاهاي ایران که در طی رو

تدریج پس از انقالب مشروطه  ، بهکردند یمو در یک وضعیت ثابت نقش خود را ایفا 
 اتفاقی که نیتر مهماز منظر رابطه جامعه روستایی و حکومت، . تحوالتی را پذیرا شدند

ي ایلی و محلی ها حکومتجاي  شهري به ی دولتبا انقالب مشروطه روي داد، جایگزین
ي ایلی، مرکز توجه ها حکومتجاي  گیري دولت با خاستگاه شهري به با شکل. بود

دولت از اجتماعات ایلی و در وهله بعد جامعه روستایی به جامعه شهري تغییر جهت 
 ، شهراین تغییر کانون توجه حکومت یا دولت از روستا به) 1371 ،رهنمایی (.دهد یم

ها در رابطه دولت و جامعه روستایی، رابطه  نقطه آغازي است بر بسیاري از دگرگونی
ها و جایگاه اجتماعات شهري و روستایی در  جامعه شهري و روستایی، تغییر نقش

اي  پیوند با یکدیگر که به دنبال خود تغییرات زیرساختی، اجتماعی و اقتصادي گسترده
ید یکی از اتفاقات مهم در انقالب مشروطه در ارتباط با شا. را به همراه داشته است

داري دانست که وارد ساختن اولین گسست بر  جامعه روستایی را بتوان لغو نظام تیول
) 1362 ،لمپتون (.داري و مالکیت با سیطره بیش از هزارساله است پیکره نظام زمین
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یرات بعدي در روابط و داري مسلط، سرآغاز تغی ایجاد خلل در نظام مالکیت و زمین
نظام تولید و به پیروي از آن روابط مالک و زارع، شهر و روستا و حکومت و جامعه 

  .است
  

   :روي کار آمدن دولت نوین
گیري دولت مرکزي مقتدر و یکپارچه و  روي کار آمدن حکومت پهلوي، شکل با

جه در رابطه عنوان کانون تو ایجاد نهادهاي دولت مدرن با ماهیت شهري، شهرها به
در سایه . شوند یمازپیش به حاشیه رانده   و روستاها بیششوند یمدولت و ملت تثبیت 

چرخش کانون توجه دولت از روستا به شهر و ادغام تدریجی ایران در اقتصاد سلطه، 
 کننده تأمینعنوان  مرور وابستگی شهرها به روستاها نیز کمتر شده و جایگاه روستاها به به

در این اوضاع چهره . شود یمرنگ  نده مواد غذایی و منابع اولیه تولید کمو تولیدکن
آرامی و در ادامه با  روستاها و شیوه زندگی و روابط اجتماعی روستانشینان ابتدا به

این تحوالت از هنگامی آغاز شد که در . کند یمشتاب فراینده شروع به دگرگونی 
جوي جهانی پیوند  قتصاد توانمند و سلطهي آخر قرن گذشته اقتصاد کشور به اها دهه

 و  خورد و بخش کشاورزي و جامعه روستایی نیز در انطباق و همسازي با اوضاع
 .احوال جدید که خصوصیات نیمه استعماري داشت در مسیر دگرگونی قرار گرفت

این رویدادها سرآغاز برخی تغییرات ماهیتی در جامعه شهري و ) 2 :1381 ،یزدي پاپلی(
استقرار حاکمیت و دولت در شهرها تا حدود زیادي . هاست آنتایی و روابط روس

بسیاري از .  دگرگونی شکل و نوع رابطه دولت و جامعه روستایی استکننده نییتب
 ،مانکلوس (.دانند یمنظران تولید را وجه اصلی روستا و وجه ثانویه شهرها  صاحب

 از این دوره رواج که آنیه بودن ورود صنعت ماشینی به کشور و شهر پا) 17: 1392
 هم گسترش کارکرد شهرها و هم کانونی شدن شهر و محوریت یافتن آن در ابدی یم

این رخنمون آغازي است بر روند به حاشیه راندن روستاها . رابطه دولت و ملت است
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و تنزل جایگاه تولیدي، اقتصادي و اجتماعی جامعه روستایی در نظام اقتصادي و 
  .ملیاجتماعی 

   :اصالحات ارضی
روند تحول روابط و جایگاه جامعه روستایی در ارتباط با شهر و دولت باگذشت 

آرامی در جریان   که نزدیک به یک قرن بهها یدگرگوناین . ردیگ یمسرعت بیشتري  زمان
نظر از عوامل و اهداف،  صرف. ي بعد و با اصالحات ارضی شتاب گرفتها دههبود در 

ها و   نقطه عطف در فروپاشی جامعه سنتی روستایی و نظامتوان یما اصالحات ارضی ر
 با اصالحات ارضی روند تدریجی تحول جامعه 40در دهه . روابط حاکم بر آن دانست

سنتی با دخالت عامل بیرونی یعنی دولت بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه صورت 
ن آن به وضعیت مدرن گرفت که هدف آن نوسازي جامعه و انتقال مصنوعی و شتابا

دار   عامل در فروپاشی نظم ریشهنیتر مهماین دخالت بعد از انقالب مشروطه . بود
اي در ارکان نظام اجتماعی، اقتصادي استقراریافته در طی قرون و  جامعه سنتی و زلزله

تنها باعث دگرگونی در روابط دولت و جامعه  رویدادي که نه. رود یماعصار به شمار 
 ي بعدي ازها دههو نقش و جایگاه شهر و روستا گردید، بلکه تحلیل تحوالت روستایی 

روستا به شهر، از جمله؛ موج شتابان انتقال جمعیت روستایی به شهرها یا مهاجرت 
گیري پدیده شهرهاي رانتی، بروز مشکالت شهري و  رشد سریع شهرها و شکل

می بدون توجه به آن نارسا به ي بروز انقالب اسالها نهیزمگیري  روستایی و حتی شکل
  .رسد یمنظر 

رعیتی از هم پاشید و  در جریان اصالحات ارضی طی یک دوره کوتاه، نظام ارباب
. هاي دهقانی و نیمه دهقانی شکل گرفت و گسترش یافت برداري جاي آن انواع بهره به

 بدین گونه چهره روستاها دگرگون شد، نظام تولید کشاورزي متنوع شد و روابط
ي کشاورزي ها نیماشاي جایگزین روابط کهن گردید،  اقتصادي و اجتماعی تازه

داري تغییر  داران از فئودالی به سرمایه ازپیش به روستاها راه یافت، ترکیب زمین بیش
نیروهاي اجتماعی روستاها تنوع یافت . تر شد کرد، قشربندي اجتماعی روستاها پیچیده
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صورت یکی از مسائل  شد و مسائل ارضی و دهقانی به پدیدار ها آنو رویارویی میان 
عنوان   منافع سیاسی مجریان اصالحات ارضی بهنیتأماولویت . اجتماعی درآمد

جاي   هدف و دستاورد عمده این برنامه باعث شد که اصالحات ارضی بهنیتر مهم
 .حرکت در مسیر توسعه روستایی و درنهایت توسعه کشور جنبه سیاسی پیدا کند

نتیجه آن شد که قشر عظیم روستایی ). 7: 1361 ، به نقل از مابرو2: 1381 ،یزدي اپلیپ(
 ها آنمالکان ناتوانی تبدیل شدند که محصوالت  تولیدکننده و صاحب نسق به خرده

 شهري نبود بلکه کننده مصرف جامعه در حال رشد روزافزونتنها جوابگوي نیازهاي  نه
 دوره فروپاشی جامعه توان یماین دوره را . ن بودند نیازها خود نیز ناتوانیتأمدر 

گرا، خودگردان، خوداتکا، تاب آور، تولید محور با کمترین  روستایی سنتی، درون
وابستگی به دولت و شهر و تبدیل تدریجی آن به جامعه روستایی غیر سنتی، با 

ایت و پذیر و نیازمند حم وابستگی گسترده به دولت و شهر، جامعه مصرفی، آسیب
  .دخالت گسترده دولت در تمامی شئون زندگی اجتماعی و اقتصادي آن دانست

  
   :ي توسعه اقتصادي و اجتماعیها برنامه

ي توسعه اجتماعی و اقتصادي ها برنامهبخشی از رابطه دولت و ملت را باید در 
ریزي براي توسعه  برنامه. اجراشده در کشور در طی نزدیک به هفت دهه جستجو کرد

یافته براي  یافته و تالش سازمان سو محصول نگاه بیرونی به کشورهاي توسعه  یکاز
گیري   از سوي دیگر نتیجه شکل،سازي الگوي توسعه کشورهاي صنعتی است پیاده

 اقتدار ،دولت مرکزي مقتدر و تکنوکرات است که با گسترش سهم نفت در اقتصاد ملی
ابع مالی خود دیگر به ملت و تولید داخلی  مننیتأمدولتی که براي . ابدی یمآن گسترش 

وابسته نیست، بلکه منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش نفت و وابستگی به بازار 
برعکس این ملت است که در نظام اقتصادي وابسته به بازار . کند یمجهانی کسب 

دهاي در این روند نقش و کارکر. شود یم به دولت بیشتر وابسته روز روزبه ،جهانی
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ي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را ها نهیزم و تمام امور و افتهی گسترشدولت 
  .ردیگ یمدر بر 

 ساله هفت با اجراي برنامه 1327 مطرح و درنهایت در    1316تهیه برنامه توسعه از     
ي از تجربـه توسـعه      بـردار   گرتـه ي توسـعه    هـا   برنامـه مبناي تئوریک   . شود یماول آغاز   

تی است که تبلور نظري آن در نظریه رشد و توسـعه اقتـصادي روسـتو            کشورهاي صنع 
 تاریخ توسـعه    بازگوکنندهدر واقع نظریه توسعه اقتصادي روستو که        .  است شده  منعکس

 منشور و دسـتورالعمل توسـعه در بـسیاري از    توان یمکشورهاي صنعتی غربی است را      
که بر اساس تجربه کشورهاي    ییها  دگاهید چنین   طبق بر.  دانست توسعه  درحالکشورها  

 توسـعه  درحالعنوان الگوي توسعه مورد تقلید کشورهاي       گرفته و به    صنعتی غربی شکل  
عنـوان بخـش سـنتی و ناکارآمـد در            بخش روستایی و کشاورزي بـه      عمالً،  گرفت قرار

این الگوها افزایش نابرابري و عـدم تعـادل بـین        ي  ریکارگ  بهنتیجه  . ردیگ یمحاشیه قرار   
نیـافتگی بخـش    اي از دالیـل توسـعه      بخـش عمـده   . مختلف جامعه بـوده اسـت      سطوح

دار شـدن فقـر و محرومیـت در آن را بایـد در ارتبـاط بـا الگوهـاي                    روستایی و ریـشه   
  . دانستشده اي بکار گرفته توسعه

 بنیانی در مورد توسعه اقتصادي      يها  هینظر نخستین   1950هاي دهه     در خالل سال  
تارهاي مربوط به توسعه اقتصادي، تا حد زیادي تحت نفـوذ       پس نوش   ازآن. شکل گرفت 

  :رندیگ یمدو مکتب فکري اصلی قرار 
 1960 و اوایل 1950 که بویژه در دهه مانند روستو گرایان  تکامليها هینظر -1

  .طور گسترده و سریع رواج یافت به
  نیز  مرکز پیرامونيها مدلکه   فضاییییگرا قطبو    وابستگی يها  هینظر  -2
  .)32 :1979 هلند، DHVمشاورین  (شوند یمنامیده 

                                                
1. Evolutionists 
2. W.W.Rostow 
3. Dependency 
4. Spatial Polarization 
5. Center – periphery 
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 پیشگامان نی، یکی از نخستین و بانفوذترییکای اقتصادي آمرنگار خیروستو تار
صورت یک سري از مراحل توصیف  او فرآیند توسعه را به.  استییگرا مکتب تکامل

این مراحل را  باید ریناپذ طور اجتناب  که کلیه کشورها براي رسیدن به توسعه بهکند یم
در کتاب مراحل رشد اقتصادي روستو تفسیري را پیرامون مراحلی . به ترتیب طی کنند

وي پنج . سازد یاند مطرح م  رسیدهشان يکه جوامع مزبور طی کرده و به سطوح امروز
  :دهد یمرحله را به شرح زیر تشخیص م

ت بلـوغ و     حرکت به سم   -4 مرحله خیز،    -3 مرحله انتقال،    -2جامعه سنتی،    -1
  )1شکل ( عصر مصرف انبوه، -5
  

  
   مراحل رشد اقتصادي روستو-1شکل 

  
هسته مرکزي در نظریۀ خیز روستو انباشت سرمایه اسـت کـه از طریـق انباشـت                 

طبـق مـدل توسـعه    ) 9: 1960روسـتو  . (شود یمپذیر    گذاري امکان   اندازها و سرمایه    پس
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ه طی آن از جامعه روستایی سنتی       یافتگی روندي است که جامع      اقتصادي روستو توسعه  
 بـاال و   ییکـارآ با اقتصاد معیشتی و تولید ناکارآمد به جامعه نوین شهري و صنعتی بـا                 

  .ابدی یممصرف انبوه انتقال 
توسعه کـشورهاي  نظري  الگوي نیتر جیرا و نیتر مهممدل روستو براي چند دهه      

، بتنـی بـر ایـن رویکـرد نظـري     م توسعه يها برنامهبدیهی بود که در     . توسعه بود   درحال
نتیجـه ایـن غفلـت    . اهمیـت تلقـی شـود    اي و کم عنوان بخش حاشیه   بخش روستایی به  

هاي صنعتی، خدماتی و شـهري نیـز کـشش الزم بـراي ایجـاد                درزمانی که دیگر بخش   
بـود  تـر شـدن وابـستگی         و عمیـق  نیافتگی    توسعه را ندارند، گرفتار شدن در دام توسعه       

مفهـوم  گرایانـه مبتنـی بـر     در الگوهاي نظري رشد اقتصادي تکامل     .)1384جمعه پور،   (
 اشتغال در رشد با اشتغال در بخش کشاورزي در مقایسه        يها  فرصت بر نبود    ،دوگانگی

عنـوان بخـش       و بخش روسـتایی بـه      شود یم تأکید جدید صنعتی و خدماتی      هاي  بخش
وف در ایـن زمینـه مـدل        ازجمله نظریات معر  . گردد یمتلقی  سنتی، معیشتی و ناکارآمد     

عنـوان نظریـه      بـه  1960 و اوایـل دهـه       1950 لوئیس است که در اواخر دهـه         یدوبخش
برحسب مدل لوئیس اقتصاد از دو . عمومی توسعه در کشورهاي جهان سوم پذیرفته شد

  :شود یمبخش تشکیل 
 بخش معیشتی روستایی سنتی که با بازده تولیدي صفر و یا بسیار پایین کار         -الف

  .شود یمافی مشخص اض
 بخش صنعتی شهري نوین که داراي بازده تولید باالیی اسـت و نیـروي کـار       -ب

 اولیه مدل هـم بـر جریـان انتقـال     تأکید. شود یمتدریج از بخش معیشتی به آن منتقل       به
 شـود  یمـ  نرخ تراکم صنعتی در بخش نـوین تعیـین         لهیوس  بهنیروي کار و رشد اشتغال      

   .)384 :1981 ،تودارو(
بنا به تعریف لوئیس بخش مدرن در برابر بخـش معیـشتی قـرار دارد، بخـش            

ه د براي استفادار هیسرما و به کند یم مجدد استفاده دیتول قابلداري از سرمایه  سرمایه
 تولیـد مجـدد اسـتفاده       رقابـل یغبخش معیـشتی از سـرمایه       . کند یمن پرداخت   آاز  
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بازدهی . بخش معیشتی باالتر است   تولید محصول سرانه در بخش مدرن از        . کند یم
ایـن  .  صفر و یا الاقل زیر دستمزد معیشتی استباًیتقرنیروي کار در بخش معیشتی  

، و منظور این است که اگر کنند یمعنوان بیکاري پنهان تعریف   پدیده مشخص را به   
هاي دیگـر برونـد، نیـروي کـار           تعدادي از نیروي کار از بخش کشاورزي به بخش        

چـون در ایـن جوامـع       .  تولیدي به همان میزان و یا بیشتر خواهند داشت         ،باقیمانده
گونه مزایاي بیکاري وجود ندارد، هزینه بیکاري پنهـان یـا اشـتغال ناکـافی بـر        هیچ

 چنـین رویکـردي بـه    )Gatac, 1983: 125. (دوش جامعه کشاورز روستایی اسـت 
قتـصادي قبـل از   ي توسـعه اجتمـاعی و ا  هـا  برنامهتوسعه که چارچوب کلی آن در     

ي پس از انقالب در کشور دنبال شده ها  برنامهانقالب و حتی با شدت و ضعف در         
 رابطه دولت و جامعه روستایی و شهري و نقش و جایگاه روستا در ارتباط با ،است

  .دهد یمشهر و کارکردهاي اجتماعی و اقتصادي را نشان 
ریزي کـه   ه حاکم بر برنامههاي توسعه اول تا پنجم با توجه به دیدگا     در برنامه 

. مبتنی بر رشد اقتصادي است، سهم بخش کشاورزي و روستایی ناچیز بوده اسـت             
در برنامه عمرانی اول تا سوم، عمران روستایی جزء فصل کشاورزي محسوب شده          

باالترین سهم بخش کشاورزي از کل  .صورت مستقل در نظر گرفته نشده است      و به 
ي توسعه مــربــوط بـه بـرنامــه دوم بـا           ها  برنامهه در   اعتبارات عمرانی هزینه شد   

 2/6یافتـه و بـه    ي سوم تـا پـنجم کـاهش   ها برنامهکـه در  .  درصد بـوده است   1/31
 نـسبت سـهم بخـش    حـالی کـه  در. درصد اعتبارات در برنامه پـنجم رسـیده اسـت      

 مراتب بیش از نسبت اعتبار هزینه شده در ایـن     کشاورزي در تولید ناخالص ملی به     
  )1 شمارهجدول . (بخش بوده است
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ي ها برنامه در )هزینه شده( سهم بخش کشاورزي از اعتبارات عمرانی کشور -1جدول 
  )میلیون ریال(عمرانی 

درصد جمعیت 
 روستایی

سهم عمران 
روستایی 

  )درصد(

اعتبارات 
عمران 
 روستایی

سهم اعتبار 
کشاورزي  بخش
 )درصد(

کل 
اعتبارات 
 عمرانی

ي ها برنامه
 رانیعم

 برنامه اول 21000 25 - - 75

  برنامه دوم 70000 1/31 1089 55/1 70
  برنامه سوم 230000 1/23 4933 14/2 64
  برنامه چهارم 568000 58/8 10100 77/1 60
  برنامه پنجم 3118570 2/6 66400 1/2 57
  جمع کل 3986570 - 82522 07/2 -

  )1384 ،جمعه پور (.مرانی عساله پنجي ها برنامهگزارش عملکرد : مأخذ
  

برنامه عمرانی سوم هدف مشخصی را در مورد عمران و توسعه روسـتایی دنبـال               
ولی اجراي این برنامه همزمان بـود بـا اجـراي قـانون اصـالحات ارضـی کـه          . کرد  نمی

قانون تـشکیل  و دگرگونی اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادي روستاها به وجود آورد    
الح امور اجتماعی و عمران دهات که خـارج از چـارچوب برنامـه        اص وي ده   ها  انجمن

عنوان عمران و نوسازي روستاها در نظر  از برنامه چهارم فصل مستقلی به. شدند اجرا می
 گسترش خدمات به روستاها یکی )1352-56(در برنامه عمرانی پنجم    . شده است   گرفته

هاي عمران  ین برنامه ایجاد حوزهدر ا. از اهداف عمده در فصل امور اجتماعی تلقی شد        
بررسـی  . داد یمـ روستایی محور اساسی سیاست استراتژیک عمران روستایی را تشکیل          

 کـه اقـدامات   دهـد  یمـ ساله توسعه در ارتباط با عمران روسـتایی نـشان            هاي پنج   برنامه
عمـده  ها نتوانستند زمینه توسعه روستایی را فراهم نمایند که دالیل          حاصل از این برنامه   

  :موارد زیر خالصه کرددر توان  آن را می
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ها که بر محور توسعه جامعه شهري و بخش صـنعت   گیري اصلی برنامه  جهت -1
  .قرار داشت

   عدم تعریف مشخص از توسعه روستایی-2
 نگرش فیزیکی و شهري نگر به توسعه روستاها که درنهایت منجـر بـه ایجـاد       -3

  .گردید  میناقص برخی از خدمات رفاهی در روستا
   عدم شناخت دقیق از وضعیت جامعه روستایی-4
  توجهی به بخش کشاورزي و تولید روستایی  بی-5
). 186: 1384جمعه پور  (.ها ین و اجراي برنامهتدو عدم مشارکت مردم در تهیه، -6
اي را در روستا بر  ي توسعه، دولت وظایف گستردهها  برنامهحال در قالب اجراي       درعین
 نیازها و اداره امور خود به دولت وابسته        نیتأمازپیش در      و روستاها بیش   ردیگ یمعهده  

در این فرایند، جریان دوسویه رابطه دولـت و جامعـه روسـتایی، بـه جریـان                 . شوند یم
 شـماره در نمودار که . شود یمطرفه وابستگی هر چه بیشتر روستاها به دولت تبدیل        یک

  .شده است  نشان داده) 1(
  

  
  خواه، شهر وابسته و روستاي وابسته  جریان دولت تمامیت-1 شمارهنمودار 

 خواه تیامتمدولت 

دولتی شدن 

 شهر رانتیروستاي 

افزایش 
  انتظارات
افزایش 

  افزایش تعهدات
 ها نهیهزافزایش 

  ییگرا مصرفافزایش 
 کاهش تولید گرایی
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 جبـران   يبـرا  1357  اسـالمی  بعـد از انقـالب    : انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی    
ناپذیر رشد اقتصادي دهه پنجـاه کـه بـه نـابرابري شـدید بـین جامعـه             عوارض اجتناب 

 خدمات اجتمـاعی    همین ز اي در   ولت تعهدات گسترده   د ،روستایی و شهري انجامیده بود    
 ریال به روسـتائیان     3000در این تعهدات از پرداخت ماهیانه       . دار شد   عهدهدر روستاها   

 زراعـی،  يها تیفعال سال تا گسیل جوانان و نیروهاي داوطلب براي کمک به         60باالي  
مام، مدرسه، توزیع برق، از توزیع علوفه وارداتی بین دامداران عشایر تا احداث جاده، ح

اي  صورت توزیـع سـهمیه    حداقل نیاز بهنیتأمت خدماتی و اکشی آب و سایر امکان     لوله
 ،شـد  یمـ  دهقانی انجام    يها  تشکل توسط   ها  سال که   ییها  تیفعالحتی  . شود یممشاهده  

ـ فعالپیامد ایـن  .  به تعهدات دولت اضافه شدها  قناتنهار و   االیروبی  مثل    هزینـه  هـا  تی
افزایش تعهدات دولـت    . ین براي جامعه و حرکت تعهدآور و قیم مآبانه دولت بود          سنگ

در قبال جامعه روستایی و افزایش انتظارات جامعه از دولت در شرایطی که دولت توان         
اي و     معکـوس اقـدامات توسـعه      ریتـأث  منجر به    ، را ندارد  ها  خواسته تمام  بهپاسخگویی  

  .)1384 ،جمعه پور (شود یماستمرار مهاجرت روستا به شهر 
 برنامـه مـدون و   ایـن کـه   بـا ) 1368-1358( اول پس از انقـالب  ساله  دهدر دوره   

 مختلـف و اهـداف متفـاوتی در    يهـا  استیس ولی ، وجود نداشتيا چندسالهمشخص  
عنوان  ازجمله در سندي که به. شد یمرابطه با بخش کشاورزي و توسعه روستایی دنبال      

، کـشاورزي بـه   امـد یدرن بود و بـه اجـرا   شده میتنظ) 1366– 1362(ساله اول   برنامه پنج 
  :داد شده بودمدالیل زیر محور توسعه اقتصادي قل

  )آن زمان( میلیون نفر جمعیت 40 مواد غذایی براي نیتأم -1
رفع ستم و تبعیض از کشاورزان و عشایر که سـهم عظیمـی در تولیـد مـواد        -2

  .غذایی دارند
  ز تحت سلطه قرار گرفتن اقتصاد کشورمنظور جلوگیري ا خودکفایی به -3
   کشاورزيهزمین تغییر ساختار اقتصاد مصرفی به تولیدي در -4
 .ها بخشتغییر جهت منطقی مهاجرت در سطح کشور و  -5



 
 
 
 
 
 
 

  1395، زمستان 75شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     52  

ـ فعال گفت که هرچند پس از انقالب حجـم     توان یم ي عمرانـی در توسـعه   هـا  تی
 از جامعـه   روستایی باهدف کاهش فاصله جامعه شهري و روستایی و رفـع محرومیـت            

گـذاري و     شدت افزایش یافـت، امـا بـه دلیـل دیـدگاه حـاکم بـر سیاسـت                   روستایی به 
ریـزي توسـعه     چیزي غیر از اهداف برنامـه   ها  تیفعالریزي توسعه ملی، پیامد این        برنامه

روستایی یعنی کـاهش نـابرابري بـین جامعـه شـهري و روسـتایی، کـاهش مهـاجرت                    
در حقیقـت نداشـتن      .بـود ... تولید مواد غذایی و     روستاییان به شهرها و خودکفایی در       

طـور   طرح و برنامه دقیق در دوره پس از انقالب و استفاده ازنظریات متعدد توسـعه بـه         
 بر اساس یـک نظریـه     ها  گروهبرخی از افراد و     . همزمان سبب ناهماهنگی در کارها شد     

اي دیگر به  به نظریه و گروهی دیگر با توجه      ) بند ج و د   (توسعه به دنبال تقسیم اراضی      
همـت  ) بنیاد مستضعفان، آسـتان قـدس رضـوي        (یاراضیکپارچه کردن و بزرگ کردن      

 تضادي آشـکار در     1340بدین ترتیب پس از پیروزي انقالب نیز همانند دهه          . گماشتند
 شـود  ینمـ جـا خـتم    البته این مـسئله بـه همـین   . ي کالن کشور به وجود آمد    ها  استیس
عنوان برنامـه توسـعه ایـران در ابتـداي انقـالب       سرزمین که به طرح آمایش طوري که  به

  .مطرح شد تضادهایی را با برنامه عدالت اجتماعی و توسعه مناطق محروم در برداشت
 در سـوي دیگـر   حـالی کـه     در ،تر بـود    یافته  در این طرح اولویت با مناطق توسعه      

 بـا منـاطق محـروم و        طرفداران توسعه مناطق محروم اعتقاد داشتند که اولویت توسـعه         
اي طرفدار ارائه خدمات عمومی و رفاهی به همه روستاها بودند و         عده. اي است   حاشیه

ـ با یمـ اي دیگر نظر داشتند کـه      این امر را در اولویت قرار دادند و عده          بیـشتر بـه   ستی
 طرفـداران نظریـه توسـعه و        1360 در دهه    مثالً. خدمات زیرساختی و تولید توجه کرد     

 صدها کارخانه کوچک از قبیل چتایی بـافی، پنیـر          ،یع کوچک در روستاها   گسترش صنا 
 را هـا  يسـاز  شـهرك اي دیگر همزمان تالش کردنـد   سازي و غیره را به روستاها بردند، عده      

 معتقدند که یکی از علل عدم توسعه روستایی، فقـدان           نظران  صاحباي از     عده. توسعه دهند 
 .)4: 1381 ،پـاپلی یـزدي   ( روسـتایی اسـت  سیاست مشخص مبتنی بر یـک نظریـه توسـعه       

 در دهه اول پس از انقالب باعث جابجایی گـسترده جمعیـت             ساله  هشتتحمیل جنگ   
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 بـه  هـا  آنروستاهاي مناطق جنگـی بـه شـهرها، محرومیـت بیـشتر و وابـستگی بیـشتر           
یان در جنـگ تحمیلـی و نقـش         یهرچند مشارکت گسترده روستا   . ي دولتی شد  ها  کمک

ي کشور و تولید ناخالص ملی در شرایط جنگی باعث تغییـر         ازهاین نیتأمکشاورزي در   
 شد، اما نبود نظریه پایه و بومی بـه  مدت کوتاهطور  نگاه دولت به جامعه روستایی ولو به 

  . نکردجادیا تغییر در جایگاه روستا و رابطه دولت و جامعه روستایی ،توسعه
فتن جنگ تحمیلی و ورود ایران با پایان یا: ها ارانهدوره سازندگی و پرداخت ی

ي اقتصادي در راستاي ایجاد دولت رفاه، اجراي ها استیسبه دوره سازندگی، تغییر 
ي تعدیل ساختاري، آزادسازي اقتصادي و چرخش مجدد نگاه دولت به ها استیس

این . راند  روستاها را به حاشیه میمجدداًعنوان محور توسعه،  بخش صنعت و شهرها به
اي شدن درزمانی که مرزهاي جامعه روستایی و شهري فروریخته و جامعه  هروند حاشی

ي رفاهی بیشتر آشنا شده و انتظار سطح باالتري از رفاه و کاهش ها تیمزروستایی با 
گیري موج جدیدي از مهاجرت گسترده  فاصله بین شهر و روستا را دارد، منجر به شکل

ي ها برنامه. گردد یمعه شهري و روستایی روستا به شهر و تغییر در رابطه دولت، جام
 بهبود با وجوداجرا شده در زمینه توسعه روستایی در بیش از دو دهه پس از انقالب 

گیري فرایند توسعه  ي قبل، نتوانستند منجر به شکلها برنامهي آماري، همانند ها شاخص
اسی توسعه تحلیل این روندها بیانگر آن است که اهداف اس. در سطح روستاها شوند

. دهند یمي را نشان تر نامطلوب، بلکه روندها وضعیت اند نشدهتنها محقق  روستایی نه
هاي توسعه در ارتباط با روستا به موارد زیر مربوط   مشکل اساسی برنامهرسد یمبه نظر 

  :باشد
  با نبودن یک تفکر صحیح در رابطه با توسعه روستایی، واقعیت این است که
ریزان و مدیران  ف آرمانی و بلندباال در ابتداي هر برنامه، تصور برنامه تعریف اهداوجود

  .از توسعه روستایی درنهایت خود، همانندسازي آن با شهر است
دهد که  هاي اجراشده این را نشان می  و پروژهها طرحها،  ارزیابی اهداف برنامه

اجراي . مانند شهر باشدها، روستایی است که  یافته ازنظر این برنامه یک روستاي توسعه
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ي هادي روستایی، طرح ایجاد شهرداري در روستاها ها طرحرسانی،  ي خدماتها پروژه
ها  تهیه، تدوین و اجراي برنامه تأییدي است بر این واقعیت که اساساً تفکري که به... و

 دوراز بههاي توسعه روستایی پرداخته است، در یک چارچوب نظري و  و پروژه
ها  ي جامعه روستایی به طرح، تدوین و اجراي برنامهها تیقابل نیازها و ،ها تیواقع

نظران توسعه  ریزان، مدیران اجرایی و صاحب  از برنامهرابرت چمبرز .پرداخته است
کند که با واقعیت زندگی روستایی بیگانه  عنوان مصلحان بیگانه یاد می روستایی به

 افزایش .)Chambers, 1997: 16 (نگرند یهستند و تنها از زاویه دید خود به آن م
ی توجه قابل تغییر ها آن در درآمد این کهي مصرفی خانوارهاي روستایی بدون ها نهیهز
  . باشد، بیشتر نتیجه همین نگرش استداده رخ

 زمینه توسعه روستایی که تعریف توسعه،  نبودن یک استراتژي مشخص در
که البته این مشکل در .  مشخص باشدآن دریافته  روستایی و روستاي توسعه توسعه

  .ي توسعه نیز وجود داردها برنامهسطح کل 
 توسعه روستایی و تفکر انتزاعی و غیر  نبودن یک نگرش جامع نسبت به

  .سیستمی به مقوله روستا و توسعه روستایی
 نبودن یک سازمان واحد و فراگیر متولی توسعه روستایی.  
 هاي توسعه روستایی ها و پروژه  و اجراي برنامهین تهیه، تدوینیروند باال به پا.  
  مشارکت نداشتن مردم روستایی در تعیین سرنوشت خویش، نادیده گرفتن

ي جمعیتی، ها تفاوتي توسعه و عدم توجه به تنوع و ها برنامهشرایط بومی و محلی در 
 .اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و ارائه نسخه واحد براي همه اجتماعات سرزمین

 )199: 1384جمعه پور (

پرداخت نقدي یارانه در دهه اخیر رویداد مهم دیگري : پرداخت یارانه نقدي
 به تأثیرگذارو  است که در تبیین رابطه دولت و جامعه روستایی از رویدادهاي مهم

                                                
1. Chambers, R. 
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 بسیاري از موردتوجه 60 از دهه ها ارانههرچند موضوع هدفمندي ی. رود یمشمار 
 طرفدار برابري و توسعه متعادل ازجمله مرحوم دکتر ناناقتصاددانظران و  صاحب

 تیر خالصی بود بر پیکر جامعه ها ارانهاما نحوه اجراي طرح هدفمندي ی. عظیمی بود
ازپیش تضعیف کرد و  ي که ماهیت تولیدي جامعه روستایی را بیشا گونه به. روستایی

. اعانه بگیر دولت تبدیل کردجامعه روستایی را به یک جامعه مصرفی وابسته به یارانه و 
 به تقویت تولید در روستاها و بخش کشاورزي ها ارانه قرار بود هدفمندي یحالی کهدر

عنوان  عنوان ارزش بجاي کار به یی و جایگزینی پول بهگرا مصرفگسترش . منجر شود
 جامعه روستایی را بیش از گذشته از نقش اصلی خود یعنی تولید دورتر و به ،ارزش
  .کند یم تر کینزده مصرفی وابسته به دولت جامع

 گفت که نیمرخ زمانی تحول در جامعه روستایی و گذار از توان یم مجموع در
گرا بیشتر با تغییر نقش  اي غیر سنتی و برون گرا به جامعه اجتماع بسته، سنتی و درون

 یا دولت ي که حاکمیتا گونه به. دولت در ارتباط با جامعه روستایی قابل تبیین است
در .  عامل بیرونی بیشترین نقش را در تغییر جامعه روستایی داشته استنیتر مهم مثابه به

ها و کارکردها  نظر اجتماعی، اقتصادي، نقش این روند تغییر ماهیت جامعه روستایی از
جامعه روستاي امروزي تنها از حیث اندازه و ابعاد . دگرگونی اساسی پذیرفته است

 در بیشتر ابعاد با جامعه شهري همسانی یا حالی کهدر. ر تفاوت داردتبعی آن با شه
در ادامه بحث تغییر ماهیتی، ارتباطی، کارکردي . گرفته است همسان پنداري در آن شکل

) 1(در گذار از جامعه سنتی به روستاي امروزي در شکل  و عملکردي جامعه روستایی
  .شده است  نشان داده
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   جامعه روستایی در گذر از جامعه سنتی به روستاي امروزي تغییر ماهیتی-2شکل 

  
 اشاره شد، این گذار را در ارتباط با رابطه دولت و جامعه روستایی تر شیپچنانچه 

سوي جامعه مطلوب   انتقال از حکمروایی محلی به حکومت و در گذار بهتوان یم
ر ماهیت، نقش تغیی. سوي حکمروایی خوب توصیف کرد حرکت از حاکمیت دولتی به

  نشان داده) 3(و ) 2(و کارکردهاي جامعه روستایی در این روند در نمودارهاي شماره 
  .شده است

 جریان روابط کارکردي و عملکردي در جامعه روستایی :جامعه روستایی سنتی
  :سنتی تحت حکمروایی محلی

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 و تاب آورخوداتکا، خودگردان و خودکفا:  روابط اقتصادي و تولیدازلحاظ   
 مشارکت و نهادهاي محلیییگرا جمع بر ی مبتن،گرا درون -روابط درونینوع  ازلحاظ ،  
 گی به  روستا داراي استقالل و عدم وابست- شهرمحدود با روابط با شهر، روابط ازلحاظ

  ،هیسو ک ینسبتاً رابطه .روستاستشهر و شهر وابسته به 
 وضعیت اجتماعی و جمعیتی، جامعه ایستا، طبقاتی سنتی، و جمعیتی نسبت ایستا  
 وابستگی محدود روستا رنگ کم رابطه با دولت، عدم دخالت دولت، حضور بسیار ازلحاظ ،

، ل اصلی تولید ناخالص ملی عامعنوان به نیاز دولت به روستا - امنیت کلی–به دولت 
 هیسو ک ینسبتاًرابطه 

  و پایدارباثباترشد و دگرگونی کند و تدریجی و جامعه با وضعیت   
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  ستایی سنتی ماهیت ارتباطی، کارکردي و عملکردي جامعه رو-2نمودار 

  
جریان روابط کار کردي و عملکردي در جامعه : جامعه روستایی غیر سنتی

  :روستایی سنتی تحت حکمروایی دولتی

  

  به منابع دولتی،  وابستهخودکفا، ناتوان در اداره خود، غیر: روابط اقتصادي و تولیدازلحاظ 
  ریپذ بیآس
  غیرکت و نهادهايمشارعدم ، ییفردگرامبتنی بر ، گرا برونبیرونی، روابط نوع  لحاظ از  

  یدولت شبه، دولتی و محلی
  وابستگی روستا به شهر گسترش وابستگی  - با شهرگسترده روابط با شهر، روابط لحاظ از
  ي مختلفها نهیزمدر 
   تحول طبقاتی و افزایش فاصله و تنوع طبقاتی،، پویاوضعیت اجتماعی و جمعیتی، جامعه 

   جمعیتی و مهاجرت گستردهکاهش
  ي ها عرصه دولت در همه پررنگدولت، حضور وسیع   دخالتبطه با دولت، راازلحاظ

، عدم اتکاء و نیاز دولت به روستا به ها نهیزمدر همه  روستا به دولت زندگی، وابستگی گسترده
  و برعکس-نفت و خدمات–ي و تولیدي ا هیسرمادلیل جایگزینی سایر منابع 

  امعهرشد و دگرگونی سریع و شتابان و ناپایدار ج  

جامعه روستایی 
  سنتی

 حکمروایی محلی
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   ماهیت ارتباطی، کارکردي و عملکردي جامعه روستایی غیر سنتی-3نمودار  
  

  : روستایی  وضعیت موجود مسائللیتحل
 که عوامل مسائل و دهد یم موجود جامعه روستایی نشان بررسی وضعیت

ي کرد؛ عوامل درونی و بند دسته عمده دودسته در توان یممشکالت جامعه روستایی را 
 درصد واریانس مشکالت روستایی را پوشش 20عوامل درونی کمتر از . عوامل بیرونی

جمعیتی ي محیطی یا ساخت ها شوك و ها تیمحدودمسائلی همچون . دنده یم
 درصد واریانس مسائل و مشکالت روستایی به عوامل 80بیش از . نامناسب روستاها

) 1394 ،جمعه پور (.شود یمبیرون از روستا یا نقش و کارکردهاي دولت مربوط 
ریزي و توسعه، فرایند  گذاري، برنامه مسائلی همچون جایگاه روستا در نظام سیاست

جامعه روستایی 
  غیر سنتی

حکمروایی 
 حاکمیتی
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به سطح مناسبی از کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی،  در دسترسی ها فرصتتولید، برابري 
 این مسائل را نیز باید در بیرون حل راهدر این صورت . اشتغال، درآمد و مسکن مناسب

 حوزه توسعه روستایی و نظران صاحبعامل بیرونی از دیدگاه . از روستا جستجو کرد
ي ها یبررس. شود یمحتی خود روستانشینان، دولت یا نوع رابطه دولت و جامعه تلقی 

 توسط دولت ها آن که روستاییان انتظار دارند که تمام مشکالت دهد یممیدانی نشان 
 بسیاري از مشکالت روستا نیز عملکرد دولت منشأهمچنان که معتقدند . حل شود

 از فرایند مستمر مسائل و مشکالت رفت برونراهکارهاي مناسب در جهت . است
بدیهی است .  استشده  خالصه) 2 (شکل در شده  انجامي ها یبررسروستایی بر اساس 

 نیازمند تغییر اساسی در ساختارها، فرایندها و اشاره موردکه اجراي راهکارهاي 
 معرف یک سکونتگاه تواند یمي موجود است و دستیابی به این چارچوب ها نهیزم

وستایی دگرگون در این فرایند نقش و جایگاه دولت در ارتباط با جامعه ر. مطلوب باشد
 .زا دروندولت تسهیلگر و روستاي خود اتکاء با توسعه پایدار . شود یم
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 و جایگاه روستا در نظام مدیریت روستا رییتغ  مکانیزم توسعه پایدار،-3شکل 

  
یافته پایدار سکونتگاهی است   روستاي توسعه:یافته پایدار جامعه روستایی توسعه

 انسانی، خود اتکاء با هویت، برابر، کارآفرین، با سرمایه ، با مقیاستیفیباکزیست پذیر، 
 و بافرهنگاي اکولوژیک، هوشمند، با معیشت پایدار،  اجتماعی باال، کارآمد، جامعه

یی که ساکنان زندگی در آن را آگاهانه انتخاب کرده باشند و از زندگی در روستا .معنوي
  .آن رضایت داشته باشد

  ي در روستاي مطلوبلکردعم وجریان روابط کارکردي 
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  یافته پایدار  ماهیت ارتباطی، کارکردي و عملکردي جامعه روستایی توسعه-3نمودار 

  

  
   ماهیت ارتباطی، کارکردي و عملکردي جامعه روستایی مطلوب-4نمودار 

 خود ، تولید بوم مدار، تاب آور، انیبن دانشتولید محور، تولید :  روابط اقتصادي و تولیدازلحاظ
  ،نیکارآفر. اتکاء

 ي و ملی، با نهادهاي مردمی، بومی و ا منطقهي در سطوح محلی، ا شبکهپیوند :  نوع روابطازلحاظ
  مشارکتی

 پیوند سیستمی بر اساس نقش و کارکردهاي سیستمی در یک شبکه :  روابط با شهرازلحاظ
  سکونتگاهی

 جمعیتی متناسب و فعال، با ساختار جامعه پویا، توانمند، با ساختار: وضعیت اجتماعی و جمعیتی 
  اجتماعی و فرهنگی منسجم و با منزلت،

 ي،گر يتصد تسهیلگر و پشتیبان، دخالت حداقلی، کاهش عنوان بهدولت :  رابطه با دولتازلحاظ 

  و ها نقشجامعه زیست پذیر، با مقیاس انسانی و اکولوژیک، با تنوع :  کیفیت زیستیازلحاظ 
 روزآمدکارکردهاي 

 رشد و توسعه متعادل، اکولوژیک و پایدار:  رشد و توسعهاظازلح 

جامعه روستایی 
   پایدارافتهی توسعه

 حکمروایی خوب
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ضعیت حرکت از دولت تمرکزگرا به حکمروایی محلی نیازمند گسستی مهم از و
تعصب " که ندیگو یمبرخی مفسران (ی است بحث قابلموجود است که موضوع 

عنوان  ي بهزیانتقادآم به طرزاما آنچه که ).  همچنان به قوت خود باقی است"شهري
 است ما شده شناخته درباره چگونگی رسیدن به حکومت و حکمروایی "روش سوم"

و ارائه خدمات باید مبتنی بر کیفیت ریزي   که برنامهکند یمرا به این ایده رهنمون 
، این قتیدر حق. ، رفاه و استانداردها و مشارکت مردم در این فرایند باشدها فرصت

 درباره این 1972 اصل اساسی است که تحلیل باچانان 4 مبتنی بر "روش سوم"
 و آن را تحکیم کند یمریزي باید راجع به چه چیزي باشد را بازگو  موضوع که برنامه

  :بخشد یم
   و یکسانی ارزش بین شهروندان"عدالت اجتماعی"ارتقاء * 
   همراه با مفاهیم فضایی آن"یی براي همهها فرصت"ایجاد * 
 نیازهاي نیتأم منظور به و انتظار از دولت "ي اجتماعیریپذ تیمسئول"ارتقاء * 
  )...شامل خدمات، رفاه، سالمت و(اساسی 

 افراد با دولت در آنیدن به اهداف، که  رسمنظور بهکارگروهی و مشارکتی * 
 .دنگذار یم ریتأثی که بر افراد و جوامع دارد جیبر نتاي مؤثرطور   و بهندنک یممشارکت 

  )2006شورت، (
 و همکاري و ها تیمسئول، ها فرصتموضوعات کلی همچون عدالت اجتماعی، 

ي در ارتباط با ا هیرومشارکت مردم در فرایند توسعه یادآور نقش دولت در حل مسائل 
 حل اساسی مسائل جامعه روستایی نیازمند گرید عبارت به. جامعه روستایی است

بازنگري در رابطه دولت و ملت و انتقال از حکمروایی حاکمیتی به حکمروایی خوب و 
 ریزي و  به روند برنامهماًیمستق "حکمروایی محلی"گیري  مکانیزم شکل. محلی است

حکمروایی خوب محلی نیازمند اصالح ساختار . زي مربوط استری اهداف نظام برنامه
در یک فرآیند حکمروایی . گذاري و مدیریتی در رابطه با جامعه روستایی است سیاست
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 و جامعه محلی در تعیین ردیگ یمخوب که در آن تعامل منطقی بین دولت و ملت شکل 
  .ت، توجه به این موارد ضروري اسشود یموضع خود مشارکت داده 

منظور کمک به  ي خاص و متنوع مناطق روستایی بهها یژگیوایجاد شناخت از * 
  سیاست و عملکردهاي هماهنگ و منسجم

منظور ایجاد  ریزي به  و اجتماعات در روند برنامهنفعانیذ مؤثرترمشارکت * 
  .دهد یم توسعه فضایی را نشان يها تیواقعي جدید که ها استیس

 حکمروایی ایده جدیدي است که جایگزین مفهوم ،تدر بیان ارتباط دولت و مل
یعنی تغییر از سیستم مدیریتی سلسله مراتبی حاکمیت و سیستم . شود یمحکومت 

ي بسیاري در ها ائتالف به سیستم حکمروایی که در آن ،مدیریت متمرکز از باال به پایین
 .)Kooiman, Jan, 2003 ( استجادشدهیجامعه امیان طرفین موجود در دولت، بازار و 

برنامه عمران ملل متحد حکمروایی خوب را کوششی در جهت حاکمیت قانون، 
ي، مشارکت، برابري، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی و دیدگاه ریپذ تیمسئولشفافیت، 

 .)UNDP, 2002: 2 (داند یمراهبردي در اعمال قدرت سیاسی، اقتصادي و اداري 
ي از تعامالت ا دهیچیپسعه، حکمروایی را سیستم ی توالملل نیبي ها سازمان و مؤسسات

 سه ارزش پاسخگویی، لهیوس به که دانند یم، کارکردها و فرایندها ها سنتبین ساختارها، 
 روند روابط .)10: 1393 ،عظیمی و افتخاري (دنشو یمشفافیت و مشارکت مشخص 

بط حاکمیتی دولت و ملت در جامعه روستایی حرکت از روابط حکمروایی محلی به روا
بوده است و برآیند آینده روابط کارکردي و عملکردي بین دولت و ملت در جامعه 

تحقق چنین . سوي حکمروایی باید باشد روستایی حرکت از روابط حاکمیتی به
رویکردي بدون اصالح ساختاري و سازمانی مناسب در پیوند دولت و جامعه فراهم 

ر جامعه روستایی برآیند جریان روابط در شرایط حاکمیتی موجود د. نخواهد شد
  : در شکل زیر خالصه کردتوان یمکارکردي و عملکردي میان دولت و ملت را 
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  يریگ جهینت
 عدم لیدل بهریزي و مدیریت متمرکز و از باال به پایین  گذاري، برنامه سیستم سیاست

ي زندگی اجتماعی و اقتصادي جامعه ها تیواولمشارکت مردم، با واقعیت نیازها و 
این سیستم، در اجرا با سختی و مقاومت مردم از ي حاصل ها برنامه. فاصله زیادي دارد

ریزي و اجرا، دولت خود متصدي بیشتر امور  در این رویه برنامه. شود یممحلی روبرو 
 مردم محلی نیز بالًمتقا. است و اعتماد به جامعه مدنی پایین و در سطح نازلی قرار دارد

ي توسعه و عدم انعکاس ها برنامهبه دلیل عدم درگیر شدن در فرایند تهیه و اجراي 
 نسبت به آن احساس بیگانگی ،ي توسعهها پروژهها و   در برنامهها آننیازهاي واقعی 

ها با مقبولیت و  در چنین وضعیتی سیاست. کنند یمداشته و اغلب در برابر آن مقاومت 
 یا به ، کندبرعکس این جریان را تواند یمحکمروایی .  کافی همراه نیستمشروعیت

ي توسعه و رابطه مناسب دولت و ملت منجر ها برنامهافزایش مقبولیت و مشروعیت 
  .شود

حکمروایی را رهیافتی براي ) undp (متحدبرنامه توسعه سازمان ملل 
رهیافت . داند یمارکت فرصت مشو توانمندسازي جامعه محلی، گسترش دامنه انتخاب 

 و براي همگان فرصت دسترسی به آورد یمحکمروایی عدالت و برابري را به ارمغان 
همچنین . سازد یمخدمات پایه و الزم براي زندگی صحیح و شرافتمندانه را فراهم 

ی را طیمح ستیز، امنیت اجتماعی، اقتصادي و ریناپذ دیتجدپایداري و ماندگاري منابع 
 حکمروایی فرایند رابطه صحیح بین دولت و شهروندان .)undp, 2002 (دکن یم نیتأم

  يبعد تکتوسعه 
  ي توسعهجا بهرشد 

 توسعه
 ختهیگس ازهم

وابستگی 
 شدید به

 دولت

خارج شدن 
جامعه از 

 فرایند
 توسعه

افزایش 
  مطالبات

یش افزا
ي ها نهیهز

 توسعه

 ي دولتی و بخشیزیر برنامه
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 نیازهاي مادي و معنوي و نیتأمباهدف به حداکثر رساندن کیفیت زندگی، 
نارسایی  .ي استشهروند و حمایت از حقوق اساسی  وي مادي و معنويمند تیرضا

ی سازي فرآیند  روند درون کهکند یم و روند زوال روستاها ایجاب الگوهاي موجود
ي ها مؤلفهعنوان   به،ی هرچه بیشترخودگردانیی و خوداتکاسوي  توسعه و حرکت به

گرا،  جانبه ي یکها هیروطورجدي موردتوجه قرار گیرد و از  اصلی سکونتگاه پایدار به
میسرا در انتقاد از رویه حاکم در . بعدي و قالبی در برخورد با جامعه پرهیز شود تک

 که منظور از توسعه روستایی تبدیل جوامع دیگو یموسعه روستایی ریزي ت برنامه
، شود یمروستایی به زندگی شهري که در بعضی موارد به مفهوم مدرنیزاسیون تلقی 

 بلکه باید به دنبال جایگزینی براي الگوي توسعه روستایی و حتی جامعه ؛نباید باشد
ی در تفکر شیبازاند نیز بر  و همکارانگلنت .)Misra, 1982 (شهري و صنعتی بود

ریزي روستایی مورد بازنگري  الزم است که برنامه «.کنند یم تأکیدریزي روستایی  برنامه
ي چند نقشی و عملکردهاریزي فضایی، در  قرار گیرد و این بازنگري تفکر در برنامه

  .)Gallent, N. et, al. 2008: 28 (ارتباط آن با نواحی شهري است
سویه و متمرکز  ي شهري و روستایی و جریان یکها ونتگاهسکوضعیت کنونی 

گذاري و مدیریتی از باال  رابطه دولت و ملت که نمود بارز عدم کارآمدي نظام سیاست
عدم تعادل در نظام سکونتگاهی شهري و روستایی و . به پایین دولت و ملت است

ن در عرصه توسعه گذاران، برنامه ریزان و تصمیم گیرا ي سیاستها تالشناکارآمدي 
 که جامعه در این زمینه با رسد یمبه نظر . جامعه روستایی و شهري پیامد آن است

سوي مشکالت بیشتر، ناکارآمدي،  بحرانی که جامعه را به. بحران جدي روبرو است
عدم تعادل، پرداخت هزینه بیشتر ناپایداري و کند شدن جریان توسعه سرزمین یا 

دیرپایی این وضعیت نامطلوب، برنامه ریزان روستایی، . دهد یمتوسعه نامتوازن سوق 
 و ها دگاهیدسوي   بهاند داشتهگیري آن نقش  اي را که خود در شکل شهري و منطقه

ریزي در   برنامه.کند یمرفت از بحران سکونتگاهی هدایت  هاي جدید براي برون راه
                                                

1. Nike Gallent 
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ي ها روشها و  نگرشي شهري و روستایی، نیازمند بازنگري در ها سکونتگاهعرصه 
  .مرسوم است

 یک انتخاب گریزناپذیر براي ،حرکت از مدیریت متمرکز سنتی به حکمروایی
در شرایطی که مرزهاي تمایز فرهنگی، سطح . یافته پایدار است ایجاد روستاهاي توسعه

شده یا به سطح  آگاهی و نیازها و انتظارات جامعه روستایی و شهري از میان برداشته
اي در این  نظر فزاینده امروز در سطح جهانی اتفاق. یافته است پوشی کاهش مچش قابل

مورد وجود دارد که الگوي حکمروایی خوب براي دستیابی به توسعه پایدار ضروري 
عنوان فرایند رابطه درست و منطقی بین دولت و شهروندان،  حکمروایی به. است

ادي و معنوي، کاهش نابرابري در  نیازهاي منیتأمباهدف باال بردن کیفیت زندگی، 
سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادي و فضایی، افزایش رضامندي و حمایت از حقوق 

گذاري، تهیه و  گیري تا سیاست اساسی و شهروندي باید در فرایند توسعه از تصمیم
  .ها موردتوجه قرار گیرد اجراي برنامه
 گذاري،  ه، سیاستسوی نقش و جایگاه دولت باید از رابطه حاکمیتی و یک

: ریزي و اجراي باال به پایین به رابطه مبتنی بر حکمروایی خوب بر اساس اصول برنامه
 .شفافیت، پاسخگویی و مشارکت تغییر نماید

 اساس حرکت از روابط حاکمیتی به حکمروایی، نیازمند اصالح ساختاري و 
 مند نظامق مشارکت ریزي از طری گذاري و برنامه گیري، سیاست نهادي در نظام تصمیم

 .شهروندان در فرایند اداره امور و تعیین سرنوشت خودشان است

  به شهر و روستا جدا شد و به پیوند ارگانیک و دوگانهباید از نگرش 
ریزي فضایی براي سرزمین و ملت یکپارچه،   در چارچوب برنامهها آنسیستماتیک 

  . تالش کرد،منسجم و برابر
  گیري  زندگی روستایی و اعتباربخشی به آن الزمه شکلارتقاء جایگاه و منزلت
  .ي پایدار و با هویت استروستاها
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 ي روستایی، ایجاد جامعه خود اتکاء، کارآفرین، توانمند ها نقشبخشی به  تنوع
  .ي زیست پذیر و باکیفیت استها سکونتگاهگیري  و با معیشتی پایدار الزمه شکل

 سازي نهادي، سازمانی و   نیازمند زمینه،ایجاد سکونتگاه زیست پذیر و باکیفیت
 . فرهنگی است وسازي بسترهاي قانونی، اجتماعی، اقتصادي فراهم

 نقش دولت از کانون تمام قدرت سیاسی،  ،در چنین فرایندي از توسعه
ریزي، اجرا و نظارت به عامل بسترساز و پشتیبان  گذاري، برنامه اقتصادي، سیاست

 .کند یمتوسعه تغییر 

 فعال شهروندان   بومی و محلی براي درگیر ساختن و مشارکتي نهادهاایجاد
 .ناپذیر است در فرایند توسعه ضرورتی اجتناب
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