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 تا مشروطه از ،ييروستا متمركز تيريمد ياجتماع بعد يفيك ليتحل
 گركن بخش در رود ندهيزا ةيحاش يروستاها مطالعة :يارض اصالحات

  مباركه شهرستان يجنوب
  

  3طالب يمهد 2،يجاجرم يمانيا نيحس 1،يسلمانوند شاپور
  

  )15/04/97پذيرش  خيتار ،14/03/96 افتيدر خي(تار
  
   دهيچك

ادارة امور روستاها، از دوران مشروطه تا  يپارچگ كيمتمركزشدن و  قرن مياز ن شيب
امور روستا  يبخش گذرد. هدف مطالعة حاضر، شناخت نحوة سامان مي ،ياصالحات ارض

 ،يتا انجام برنامة اصالحات ارض تياز مشروط ن،يزم تيدر دورة گسترش نظام مالك
حاصل از  يها داده يموضوع لياست و با استفاده از تحل يفيپژوهش ك نياست. روش ا

 يروستاها قيتحق نيا يشده است. جامعة آمار ليو تحل هيها تجز اسناد و مصاحبه
نفر از  منظور گردآوري اطالعات، با پنجاه شهرستان مباركه است. به يبخش گركن جنوب

 تيكه مالك دهد ينشان م ها افتهيروستا مصاحبه شد.  تيريدرباب مد يديلعان كلمط
تمركز  يريگ آن شكل امديكه پ افتي تيگسترش و رسم يدار وليتبا لغو  نيزم
 تيريشناخت مد قيتحق نيمهم ا يها افتهيبر امور روستا بوده است. از  تيريمد

آب،  سامان  تيريمد يها مالك در ادارة امور روستا در حوزه تيمتمركز روستا با عامل
و  يديعوامل تول تيريارتباطات، مد تيريدر روستا، مد تينظم، انضباط و امن يبخش

 يهاي عموم ها و مكان ها و مدرسه در ساخت راه ژهيو به ان،ييمالك از روستا تينيز حما
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 دهيچيپ ندييلك كدخدا را در فرآاست كه ما نيا قيتحق نيا يها افتهي گرياست. از د
 جةيبود. نت ييشروط كدخدا گرياز د انييروستا رشيدولت و پذ دييكرد، تأ انتخاب مي

 ،ييگرا تجربه ،يگر تيحما ،ينگر تيكل ،يگر كه مصالحه دهد ينشان م قيتحق نيا
 يها كننده نييتع نيتر مهم يدخالت دولت در كمترين ميزان، و فقدان بوروكراس

مشروطه تا انجام برنامة  يروستا در حدفاصل زمان تيريدورة تمركز مد ياجتماع
  اند.  بوده ياصالحات ارض

مالك،  ،ييروستا تيريمد ت،يريتمركز مد ،يمشروطه، اصالحات ارض :واژگان ديكل
  كدخدا. 

  
  مسئله انيب و مقدمه

 نظام لغو با ت،يمشروط انقالب از بعد ،يچندوجه ندييفرآ در رانيا در جديد ييروستا تيريمد
 امور ادارة. شد متولد ييكدخدا قانون بيتصو و نيزم يرسم مالكيت گسترش ،يدار وليت

 مدار بر ،يارض اصالحات انجام تا ييكدخدا قانون از بعد ژهيو به و مشروطه از بعد روستا،
  .ديچرخ يم ركشاورزيغ و يشهر مالكان تيريمد

 يبرا نيزم تيمالك به مرفه نانيشهرنش تمايل مشروطه، دورة در مهم راتييتغ از يكي
 در كه كند يم نقل) 330: 1978( اشرف از انيعبدالله. بود ياجتماع اعتبار و منزلت كسب
 را مجلس ندگانينما درصد 57 اربابان و افتي گسترش نيزم يخصوص تيمالك رضاخان دوران
 را يارض اصالحات تا مشروطه دوران محققان شتريب). 86: 1392 ان،ي(عبدالله دادند مي ليتشك

در  ياجتماع يها يبند و صورت يكه ساختار طبقات داننديم يساز سرنوشت و پرتالطم دوران
 ها تحول و رييتغ نيا از زين روستا امور ادارة و انييروستا بالتبع،. است شده متحول بسيارآن 

قانون  يو اجرا بيدوره، تصو نيروستا در ا تيريمد ياتفاق برا نيتر مهم 1.نماندند بينص يب

________________________________________________________ 
از برنامة موقت  انيطور كه آبراهام دفاع از دهقانان داشت، حزب توده بود. همان ةيكه داع يدوره، گروه نيا در. 1
 عيهايي داده بود: توز دهقانان وعده يبرنامة موقت برا نيكه حزب توده در تدو كند ي) نقل م1321حزب ( نيا

با  نيزم يتوسط دولت، و فروش دوبارة آنها به دهقانان ب يامالك بزرگ خصوص ديخر ،يو دولت يسلطنت يها نيزم
حذف خراج و تعهدات  ان،يياز محصول به زارعان، انتخاب كدخداها با رأي روستا ياديبخش ز صيبهرة كم، تخص

 يها طرح يو اجرا ييروستا يها مدارس و درمانگاه سيو تأس ييروستا يها يو تعاون يبانك كشاورز ليتشك ،يارباب
 ستيكه فرقة كمون كند ي) نقل م1344( انياز آوانس گريد ي). او در جا350: 1378 ان،ينقل از آبراهام (به ياريآب

 انيدرم ها تيموفق يبرخ رغم يعل ستيفرقة كمون س،يكنسول انگل انيب نفوذ كند. به انييروستا انينتوانست درم
اربابان «را  يهنوز استثمارگران محل انييروستا رايشكست خورد؛ ز ييروستا يها درميان توده ،يكارگران شهر

  ).  162: 1378 ان،ي(آبراهام كردند يخود قلمداد م »يعيطب
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 تيريروستا، تمركز مد يياجرا ريمنزلة مد مقام كدخدا، به شناختن تيرسم بود كه با به ييكدخدا
  كرد. تيروستا را تثب
 رياخ صدسال كي در آن ياجتماع خيتار به روستاها امور ادارة نةيزم در شده انجام مطالعات

 نداشتنِ ضرورت تصور ،يا مسئله نيچن از غفلت ياصل ليدال از يكي احتمال، به. اند نكرده توجه
 با توان يم ا،يپو يا دهيپد منزلة به خيتار درنظرگرفتن كه يدرصورت است، زمان گذشت با آن

 مطالعه مورد  موضوع يها ناشناخته و ابهامات از يا تازه ابعاد گذشتگان، يها تجربه به شناخت
است مسائل و  دهيكوش خ،يبه تار انهيگرا پژوهش با دغدغة نگاه حال نيا .كند  آشكار را ما

 يدانيو م يصورت اسناد خود كنشگران روستا به دگاهيرا از د ييروستا تيريمد يتنگناها
   .مطالعه كند

وضوح به ابعاد و  روستا انجام شده است، هنوز به تيريدربارة مد يمطالعات بسيار نكهيا با
 يآن قبل از اصالحات ارض يها تيعناصر و عامل ،ييروستا پارچة كي تيريمد يها مؤلفه

 اتيدر پرداختن به جزئ نيشيپ قاتيبا تحق قيتحق نيا زيپرداخته نشده است. وجه تما
مالك و كدخدا، با  يعنيمتمركز روستا،  تيريمد يها تيعامل ياجتماع ـ ياقتصاد يها مناسبت
 ديجد تيريدر مد يو چنددستگ ياكه پراكندگدر ادارة امور روستاست. ازآنج انييروستا
و  گذاران استيس يفرارو ياي اجتماع منزلة مسئله همچنان به ،يارضبعد از اصالحات  ،ييروستا
 تيريمد يها ها و مشخصه ها، ارزش قرار دارد، شناخت مؤلفه ييحوزة توسعة روستا زانير برنامه

 ،يبازمانده قبل از اصالحات ارض انييو مصاحبه با روستا يخيمنابع تار قيازطر ييمتمركز روستا
نظر  به يضرور رانيا رياخ صدسال كي يتيريمد يها سنت يها و كارآمد از ارزش يمند بهره يبرا
 يها با سنت ييروستا تيريدانش روز مد نيب ونديپژوهش، برقراري پ نيا ي. هدف اصلرسد يم

مطالعه پس از شناخت نحوة ادارة متمركز  نياست. ا ريادارة امور روستا در صدسال اخ يتيريمد
روستا در حد فاصل  تيريمد ياجتماع يها كننده نييعمدة تع نيدنبال مضام به ت،يروستا، درنها

  است.  يانقالب مشروطه و اصالحات ارض
  

  نيشيپ مطالعات
مطالعاتي انجام داده است كه حاصل  رانيا ياست كه در روستاها يمحققان نياز نخست لمبتون

 ها حكومت يبرا روستا امور ادارة از هدف ديگو يم او. است رانيو زراع در ا مالكآن كتاب 
 ادارة يبرا كه ينيقوان او، عقيدة به. است بوده خراج و اتيمال اخذ قيازطر منفعت و سود كسب
 و زارعان نفع به كدام چيه بود، مالك ندةينما كه ييكدخدا مقام يحت و شد يم نيتدو روستا امور
  ).350: 1377(لمبتون،  است بوده مالك يحام كل به و نبوده انييروستا و ايرعا
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 جهينت نيا به »رانيا ييروستا تيريمد يبرا يطرح« عنوان با يا مطالعه در) 1374( طالب
 مشاركت يبرا يمجال و بوده يعمود صورت به انقالب از قبل روستا در قدرت ساختار كه ديرس
 از يكي روستا با مرتبط ينهادها كردن عمل يبخش و يناهماهنگ. شد نمي داده انييروستا به

  .است رانيا ييروستا تيريمد ياصل مشكالت
 نيا به »ييروستا تيريمد به توجه« عنوان با ياسناد اي مطالعه در) 1382( يابر نييحس

را  ييها روش ،يخصوص قبل از اصالحات ارض در گذشته و به ان،يياست كه روستا دهيرس جهينت
 يعلم اصول نيتر شرفتهيپ با گاه كه كردند يمتكرار  يابعاد گوناگون كار و زندگ تيريمد يبرا

 شتريب هرچه استفادة دام، پرورش ،يزداريآبخ ،يدار مرتع اصول به ازجمله. دارد قيدق يسازگار
  .است كرده اشاره... و آب منابع از

 ليتحل به است، معتبر خود نوع در كه ،يدانيم ـ ياسناد پژوهشي در) 1380( يابر ينيحس
 و(دهبان  ده رانيمد گريد با را كدخدا سپس،. است پرداخته كدخدا قدرت ابعاد و مشخصات

 ده امور ادارة در را آنان تيموفق عدم علل و سهيمقا) اريده و روستا ياسالم يشورا ياعضا
 يجا اند نتوانسته كدخدا از پس يتيريمد ينهادها از كي چيه او، زعم به. است كرده مطالعه

  .دهند پوشش را ييروستا مسائل و كنند پر را او يخال
 ييروستا تيريمطالعة تحوالت مد«با عنوان  يقي) در تحق1388( يو عبدالله يجاجرم يمانيا
در دهة  يكه پس از اصالحات ارض دنديرس جهينت نيبه ا» تا زمان حاضر تياز مشروط رانيدر ا

 يها استينبوده و س نهيو نهاد داريپا رانيدر ا ييروستا تيري، مد1370، تا اواخر دهة 1340
 تيرياست كه نظام مد نيپژوهش ا نيا جينتا گريبوده است. از د ريمتغ اريبس ييروستا تيريمد

نظام  ،يانسان ةيكمبود سرما ليازقب يدرحال حاضر، با استمرار مشكالت ساختار ران،يا ييروستا
 تيريمد يبرا يمواجه است كه همچون موانع مهم داريپا يمتمركز و كمبود منابع مال يادار

قبل از اصالحات  ژهيو به ييروستا تيريبه مد يتوجه كم ،يطوركل . بهكنند يكشور عمل م ييروستا
  ت. اس ييدر حوزة مسائل روستا نيشيمطالعات پ يها از مشخصه يكي يارض

  
  يمفهوم چارچوب

از محققان بر  يروستا ارائه شده است. برخ تيرياز مد يمتعدد هاي فيگذشته، تعر قاتيتحق در
دارند. براي مثال، طالب  ديو تعدد عناصر در ادارة امور روستا تأك بودن يچندبعد ،يدگيچيپ
 ،ياجتماع ،ياز عوامل اقتصاد يا مجموعه ميو تنظ قيروستا را  تلف تيري) مد6- 5: 1376(

 از حراست و امور ادارة د،يتول تيريمد آن قيازطر كه داند يم ييو... در جامعة روستا يعيطب
 و التيتشك بعد بر ييروستا مسائل حوزة پژوهشگران از گريد يبرخ. رديگ يم شكل روستا
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: اند كرده فيتعر نيچن را آن و ديتأك انييروستا مشاركت نيز و ييروستا تيريمد يده سازمان
 درواقع ييروستا تيريمد: ديگو يم روستا تيريمد فيتعر در) 211: 1383( يرضوان مثال، براي
 و ها سازمان به دادن شكل قيازطر ييروستا طيمح و جامعه تيهدا و يده سازمان نديفرآ

 تيريمد. هستند ييروستا جامعة يها هدف نيتأم وسائل نهادها و ها سازمان نيا. نهادهاست
 در. است يعموم ينهادها و دولت مردم، ركنِ سه شامل كه است يا چندجانبه نديفرآ ييروستا

 يها طرح و ها برنامه ،ييروستا يها سازمان و التيتشك قيازطر مردم، مشاركت با ند،يفرآ نيا
  .رديگ يم قرار يابي ارزش و نظارت تحت و شود مي اجرا و نيتدو ييروستا توسعة

 گذشته، در. است انييروستا يعموم يازهاين و ها خواسته نيتأم روستا، تيريمد اصلي هدف
 ندةينما و مالك نام به متمركزي تيريمد و شد يم شناخته يكشاورز داتيتول مركز فقط روستا

 ضوابط و ارهايمع رانيا ييروستا يها سنت در تيريمد نوع نيا البته،. داشت كدخدا يعني او
 و ها خواسته). 1382 ،يابر يني(حس بود منطبق آن به مربوط مسائل و طيمح با و داشت يعقالن

...)، و مرتع و مياقل خاك، و(آب  يعيطب منابع از حفاظت ت،يريمد نيا از انييروستا انتظارات
 در اخالل و ينظم يب با(مقابله  تيامن)، زراعت ،يدار باغ كار، ابزار دام،(انواع  يديتول عوامل
 د،يتول گانة سه(مراحل  زراعت به مربوط امور)، راهزنان و غارتگران هجوم از يريجلوگ روستا،
 ياريدگر و ياريهم تيتقو نيز و) روستا رونيب با مناسبات و محصول انبار و يدار نگه ،يابيبازار

  .است بوده ليقب نيازا يمسائل و
و  نيو مصاحبه با مطلع يخياست كه با استناد به منابع تار يتيارائة روا يِپژوهش درپ نيا

از  ياالذهان نيبه شناختي مشترك و ب ،يدر دورة قبل از اصالحات ارض ،ييمعتمدان روستا
 نيا ن،يبينجامد. بنابرا يادارة امور روستا در حدفاصل انقالب مشروطه و اصالحات ارض تيوضع

 تيروا يدارد كه برمبنا ياكتشاف يبلكه حالت ست،ين يا هينظر چيدنبال آزمون ه پژوهش به
  خواهد شد.  ليو تحل ميتنظ يخيدر موضوع و منابع تار ريدرگ كنشگران

  
  يشناس روش

اند.  شده ليو تحل هيتجز 1يموضوع ليتحل از استفاده با ها داده و است يفيك قيتحق نيا روش
و  يمعن ياست و تا حد قيهاي تحق ها و پرسش دربارة داده ياطالعات مهم نيمضمون مب
). 2006 2(براون و كالرك، دهد يها را نشان م از داده يا موجود در مجموعه يمفهوم الگو

________________________________________________________ 
1. Thematic analysis  
2. Braun & Clarke 
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 يده و سازمان فيكم به توص و دست شود يم افتيها  است كه در داده ييدرواقع، مضمون الگو
). 4: 1998 1س،ياتزي(بو پردازد يم دهياز پد ييها جنبه ريها و حداكثر به تفس مشاهده

دهندة  نظر پژوهشگر نشان ر متن است كه بهد يزيو متما يتكرار 2يِژگيمضمون و ،يطوركل به
نقل  ، به150: 2010 3و هاراس، نگياست (ك قيهاي تحق در زمينة پرسش يدرك و تجربة خاص

  ).1390و همكاران،  ياز جعفر
 مباركة شهرستان در يجنوب گركن بخش يروستا شانزده را پژوهش نيا يآمار جامعة

 ييروستا تيريمد با مرتبط يديكل مطلعان با مصاحبه انجام از پس. دهد مي تشكيل اصفهان
 نيا به نگارندگان بنابراين، د؛يرس اشباع به مصاحبه پنجاه در ها داده ،يارض اصالحات از قبل

  :آمد دست به قيطر دو از اطالعات. كردند اكتفا ها داده ليتحل يبرا نمونه
كار رفت،  به قيتحق نيكه در ا ياسناد نيتر ازجملة مهم :مدارك و اسناد يبررس) الف

كه در  ك،يآثار كالس انيازماست.  ،ييروستا تيريمرتبط با مد نيقوان يعني ،يرسم ياسناد كتب
اثر  رانيا در زارع و مالكاند، چند نمونه ازجمله  شده ريتحر رانيا يخيتار يشناس حوزة جامعه

 در يبورژواز توسعة موانع)، 1378( انيآبراهام راوندياثر  انقالب دو نيب رانيا)، 1377( 4لمبتون
 در مقاالت مجموعه) از آثار احمد اشرف، 1361( انقالب و نيدهقانان، زم) و 1978( رانيا

 نظريةدولت و ملت:  تضاد)، 1377( رانيا ياسيس اقتصاد) و 1337( رانيا يخيتار يشناس جامعه
اثر جواد  كتاب بنه ان،يكاتوز ونيهما يمحمدعل آثار از) 1380( ايران در سياست و تاريخ
اثر  رانيا در سميفئودال تكامل)، 1392( انيعبدالله ديحم بيغا ارباب ةينظر)، 1353( نژاد يصف

غالمرضا  اثر يو طبقات اجتماع انييروستا ياقتصاد يزندگ خيتار)، 1358( يفرهاد نعمان
 رانيا ييروستا تيريمد)، 1357( ياثر خسرو خسرو رانيا در يدهقان جامعة)، 1355پور ( انصاف

 ميو مستق ميرمستقيغ يها تيانتخاب شد تا روا گريمقالة د ني) و چند1376طالب ( ياثر مهد
منابع  نيهدف از مطالعة ا ،يطوركل شود. به ليامور روستا مطالعه و تحل تيريآنان درباب مد

  امور روستاست. تيريمد يخيتار ـ ياجتماع دةيبه شناختي مشترك از پد دنيرس

________________________________________________________ 
1. Boyatzis 
2. Feature 
3. King & Horrocks 

شناخت انواع مختلف  يمنبع واحد برا نيتر قيدق ديگو ياثر م نيا تي) در اهم65: 1377( انيكاتوز ونيهما .4
كتاب  نياست، ا رانيكتاب محققانه و ارزشمند لمبتون به نام مالك و زارع در ا ران،يو تطور آن در ا نيزم تيمالك

 است.  رانيدر ا سمياز هواداران و مخالفان مفهوم فئودال ياريبس يمنبع اصل
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 و عوامل زمينة در آگاهان و مطلعان با مصاحبه: باز و افتهين ساخت يها مصاحبه) ب
 بازماندگان اي كدخداها ها، تيرع ليازقب اقشار همة از روستاها امور تيتمش در مؤثر ينهادها
 نكهيا بر عالوه اعتبار، سنجش براي. 1گرفت صورت آنها فرزندان و عوامل اربابان، بازماندگان آنان،

 قيتحق اهداف و قيتحق نةيشيپ نظري، يمبان مطالعة با ه،يپا و دهنده سازمان ر،يفراگ نيمضام
 و جرح كدگذاري، از قبل و شد لحاظ زين خبرگان از يگروه رهنمودهاي شد، دييتأ و انتخاب

كه حاصل مصاحبه بودند، از روش  ييها اعتبار داده يابيارز ي. براآمد عمل به يينها ليتعد
  استفاده شده است.  »يروش ارتباط اعتبار به يابيارز«

  پژوهش يهااطالع رسان يعموم يها يژگيو :1 جدول
شغل قبل از

 اصالحات ارضي
-موقعيت اقتصاديتحصيالت

 اجتماعي
تعداد  جنسميانگين سني

 نمونه
 7 مرد82رعيتبيسواد كشاورز
 3 زن70فرزند كدخدابيسواد خانه دار

 1 مرد79بزرگ مالكمكتب خانه اي افسر ارشد  ارتش
 5 مرد77بازاريبيسواد دكاندار

 2 مرد82بزرگ مالكايمكتب خانه طال و جواهر فروش
 7 مرد78رعيتبيسواد كارگر  كشاورزي

 2 مرد84بازاريبيسواد سلماني
 2 مرد78بازاريبيسواد دباغي
 3 مرد76بازاريبيسواد آهنگري
 4 مرد83كدخدابيسواد كشاورز
 5 مرد86خرده مالكبيسواد كشاورز
 4 مرد80كشاورزبيسواد اجاره كار
 3 مرد86دولتيايمكتب خانه كارمند
 2 مرد79ضابطايمكتب خانه كشاورز

  
  پژوهش يها افتهي

 يها و برپاية نظم و نسق يصورت سنت به ،يامور روستاها، قبل از انجام اصالحات ارض تيتمش
ادارة امور روستا  يدوران برا نيكه در ا يبود. هر قانون انيدر جر يقانون تيو اندك حما يعرف

________________________________________________________ 
 امور اداره در انحاء از ينحو به روستا در يارض اصالحات از قبل دوره در كه يكسان پژوهش نيا يديكل مطلعان. 1

  .شود يم شامل داشتند، تيفعال تيرع و كشاورز عنوان به نكهيا اي و روستا



 تحليل كيفي بعد اجتماعي مديريت متمركز روستايي، از مشروطه تا اصالحات ارضي

61  

 يعمران و آبادان يدرجهت شكستن قدرت و اقتدار مالك و كدخدا نبود، بلكه برا شد، يم بيتصو
قدرت مالك  ليهت تعدكدخدا و مالك بود. هرچند دولت و قانون گذار درج تيريروستا با مد

افكنده بود كه  هيچنان سا انييمالك بر روستا يو اجتماع ياقتصاد طرةينفوذ و س كرد، يحركت م
  وجود نداشت.  نيبار سنگ رياز ز انييامكان رهايي روستا يچند قانون جزئ بيبا تصو

  
  روستا امور ادارة و مالك

 از قبل روستا امور ادارة در مالك يوچرا چون يب سلطة بر ييروستا مسائل محققان بيشتر
 در را روستا امور تمام مالكان كه اند متفق نكته نيا در و دارند نظر وحدت يارض اصالحات

 ماًيمستق ان،ييروستا يراقتصاديغ و ياقتصاد مسائل در آشكارا و داشتند خود اراتياخت طةيح
 دسته چهار به يطوركل به روستاها مالكان. كردند يم دخالت كدخداها، و مباشران قيازطر يا

 بزرگان) ج ل،يقبا نيخوان) ب ،يكشور و يلشكر يامرا ،يسلطنت خاندان) الف :شوند مي تقسيم
  ).يارض گذاران هي(سرما بازرگانان و تجار) د ،يمذهب يعلما و

در ) يارض گذاران هيمالكان، تجار و بازرگانان (سرما عمده يبا توجه به فراوان ق،يتحق نيا در
استحصال آب و  ،يزراع ديمالكان در تول گروه از عمده نيمنطقة تحت مطالعه و نيز مشاركت ا

 و مباشران قيازطر انييروستا امور در آنها گستردة دخالت طور نيادارة امور روستا، و هم
 اي مالك از منظور گر،يد عبارت به. است شده انتخاب هدف گروه منزلة به گروه اين ان،يكدخدا
 ديتول در نظارت اي مشاركت به يگذار هيسرما قيازطر كه است يكس تحقيق اين در مالك عمده
 يامرا ،يسلطنت خاندان رو، نيازا. است داشته تيفعال روستا امور به دادن سروسامان و يزراع

 گرفته نظر در قيتحق نيا در يمذهب يعلما و بزرگان و ليقبا نيخوان ،يكشور و يلشكر
 يزراع نيزم يرو كه هستند) بازرگانان و(تجار  يمالكان مطالعه نيا هدف گروه. اند نشده

 رگذاريتأث انييروستا امور ادارة بر قيطر نيازا و اند داشته تيفعال گذار هيسرما جايگاه در روستاها
 مالكان از نوع نيا به قيتحق نيا جينتا و ها افتهي ،يشناس روش منطق طبق رو، نيازا. اند بوده
  .است پذير ميتعم

 نيدست آمد كه مب مفهوم به 29حاصل از مصاحبه، در مرحلة اول،  يها داده يبررس با
است. با  »مالك يتيريمد و ياجتماع اتيخصوص«شده دربارة  مطالعه انييروستا دگاهيد

مفهوم اصلي مشخص  29جملة آنها،  به جمله يها و بررس جملة متن مصاحبه به جمله يكدگذار
مفهوم را تحت  نيها چند از مضمون كيمرحله، هفت مضمون استخراج شد. هر نيشد. در ا

  ).2(ر.ك جدول  دهد يپوشش خود قرار م
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  روستا امور ادارة در مالك نقش به مربوط شده استخراج اصلي يها مضمون 2 جدول
 ميمفاه هامضمون

  در روستا رساكنيدر روستا، غيزندگةتجربنداشتن،يارتباط اندك، حضور فصل ارتباط محدود. 1
 دار                             هيدار و سرمافروش، طالفروش، شتردار، كارخانهتاجر، عمده ركشاورزيشغل غ .2
 يدائم ارتباط حوادث، و اتفاقات كنترلنامحسوس،كنترلان،ييكنترل روابط روستا ارتباطاتتيريمد .3

  ايرعا فرزندان از اطالع م،يرمستقيغ
نظم،يسامان بخش .4

  تيانضباط و امن
ن پاسگاه، امورمأ با رمتعارفيغ وكينزدارتباطروستا،درنظمبهتياهم

 اخراج و هيتنب انضباط، يبرقرار ا،يرعا فرزندان آموزش در دخالت ،يريسربازگ
  روستا از اخاللگران

انهار و  يروبهيال يبرا انييروستاركردنيامور آب، حفر قنات، حفر چاه، اجةادار آبتيريمد .5
  هاقنات

  بذر و محصوليسازرهيذخمحصول،يابيبازاركشت،نوعنييتع ياقتصادتيريمد .6
ازينسبتيحما .7

  ايرعا
فصل  يتيحما بستة كهنه، و شاهرسمبهقرض(محدود)،يعمومخدماتنيمأت

  برداشت 
  

ها و منابع  حاصل از مصاحبه يمضمون اصلآمده است، هفت  2در جدول  كه همچنان
 كيمرتبط با هر ميمالك استخراج شد. مفاه يتيريمد ـ ياجتماع يها يژگيدرخصوص و يخيتار
ها با توجه به متن  مضمون نياز ا كيهر حيتشر به نكيها دربرابر آن آمده است. ا مضمون نياز ا

  پرداخت:  ميخواه يخيمنابع تار يها و برخ مصاحبه
  محدود ارتباط. 1

و  دنديد يمواقع خود را باالتر از آنها م شترينداشتند و در ب ايو برابر با رعا يمواز يا رابطه مالكان
توان  مي ليدو دل اينوع نگاه مالكان به رعا نيا يي. در چراكردند يچشم حقارت به آنها نگاه م به

  ذكر كرد: 
  دولت) الف

كرده  يآنها كوتاه فيتكل نيياست كه دولت در تع نيمالك و زارع ا نيب ييعلت بزرگ جدا كي
داند و هر  داند و زارع آن را ناحق مي است. مالك گرفتن عوارض و بهرة مالكانه را حق خود مي

. سهم مالكانه در نظر مالك جلوة ديگري كند يكند از پرداخت آن استنكاف م دايموقع فرصت پ
در نظر مالك،  ،ياجبار يو كارها يگاريمثالً، ب كند. پيدا مي گريدارد و در نظر زارع شكلي د

 يبرا يروز مجان مالك و زارع بوده است: هر زارع بايد مثالً ده نياست كه از قديم ب يقرارداد
 يتيجنا يازنظر زارع، كار مجان يمالك كار كند، ول يتا برا اورديرا ب نفر كي ايمالك كار كند 

حدود  نكهيبا ا ن،ي). بنابرا62: 1342 ،ياست كه در زمان استبداد معمول بوده است (عباد



 تحليل كيفي بعد اجتماعي مديريت متمركز روستايي، از مشروطه تا اصالحات ارضي

63  

و  دانستند يم طرفه كيرابطه را ناعادالنه و  نيزارعان ا سو، كيروابط مالك و زارع معلوم بود، از
از بهرة  يزياثر دهند و چ بيترتزارعان  يمالكان اغلب حاضر نبودند به تقاضا گر،يد يازسو

 يزراعان تمام يها خواسته نديگو يم نكهيا يكنند. برا ينينش عقب قدم كي يمالكانه كسر و حت
 ثلث كيقائل شد. اگر فرضاً امروز مالك بهرة گندم را  ينيآن حد مع يبرا توان يندارد و نم

  ). 63دهد (همان،  فيتخف گرييدهد، فردا ناچار است ثلث د فيتخف
  يآموزش نظام) ب

 ـ ارباب نظام يتجل هم آن كه شد يم خالصه ها خانه مكتب در مشروطه از قبل يآموزش نظام
 آموزش يبرا و عموماً، فرهنگ، يبرا يعموم يا هينظر نتوانست زين مشروطه انقالب. بود يتيرع

 فقر علت به ،يا خانه مكتب نظام در). 72: 1381 دفام،ي(توح آورد وجود به خصوصاً، جامعه،
 ان،يكدخدا فرزندان يموارد در و مالكان فرزندان ژهيو به ،يخاص افراد ان،ييروستا ياقتصاد

 بودند، مالكان گماشتة آن آموزگاران كه ،يآموزش نظام نوع نيا. شوند مكتب وارد توانستند مي
 و حفظ را روستا دگانيبرگز و ايرعا فرزندان ياجتماع فاصلة ،يكتب چه و يشفاه صورت به چه

  .كرد يم ديتشد را ايرعا و مالكان نيب ياقتصاد و ياجتماع شكاف
 ارتباط مباركه، شهرستان حوزة در رود ندهيزا ةيحاش يروستاها مالكان يها يژگيو از يكي
 حاضر، قيتحق يديكل مطلعان اظهارات برطبق روستا نيا مالكان. بود انييروستا و ايرعا با اندك
 داشتند روستاها در كه مباشرهايي قيازطر را اوامرشان و كارها و بودند اصفهان شهر ساكن
  :گفت نيچن انيپاسخگو از يكي باره، نيدرا. دادند يم انجام

 در مالك مباشر با شتريب ،يزراع سال طول در. ميديد يم را مالك كم يليخ ما«
 و شد يم حاضر منطقه در محصول برداشت موقع در تنها مالك. ميبود ارتباط

 به هم سال در بار كي يحت اصالً مواقع يبعض در و بود شهر ساكن وقت كل
 گوشزد ما به مباشرش قيازطر دستوراتش و كارها تمام و آمد نمي ما روستاي

  . »ميداد يم انجام ما و شد يم
  

  ركشاورزيغ مالكان. 2
 ةيحاش يروستاها مالكان بزرگ از كي چيه. بود يگذار هيسرما نوعي مالكان بزرگ يبرا يكشاورز

 مطلعان گفتة طبق. است نبوده يكشاورز شان ياصل شغل مباركه شهرستان در واقع رود ندهيزا
 باره نيدرا انيپاسخگو از يكي. نداشتند هم يكشاورز تجربة يحت منطقه نيا مالكان منطقه،
  :گفت
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 فروشِ عمده يول نبود، نكرده يكشاورز كار عمرش توي ما يروستا مالك«
 و شيها نيزم به افرادش همراه به بار كي هرچندوقت. بود يكشاورز محصوالت

 نكهيا نه بود، دهيخر شتريب درآمد يبرا را نيزم همه نيا او. زد يم سر روستا
  ». بكند ها تيرع به يكمك

و  هيصاحبان سرما نيب ياجتماع ـ ياقتصاد يها كشاورز، مناسبت نيا يها گفته طبق
و كسب درآمد مضاعف اقدام به  شتريسود ب يبرا داران هيكه سرما كرد ياقتضا م ان،ييروستا

  . انييبه روستا رساندن ياريكمك و  يروستا كنند، نه برا يها نيزم ديخر
  

  اطالعات و ارتباطات تيريمد. 3
. بود مهم مالك يبرا گريد يروستاها و افراد با انييروستا ارتباط بر نظارت و وآمدها رفت كنترل

 گريد همانند را انييروستا اطالعات و ارتباطات تيريمد گوناگون هاي شكل به مالك رو، نيازا
  :داشت دست در قيطر دو از انييروستا امور
 )ياطالعات طرةي(س انييروستا يها ييدارا و وسائل كنترل) الف

 آنها. داشتند كامل اطالع مردم ياجتماع و ياقتصاد تيوضع از شده، مطالعه يروستاها مالكان
 ها يدوست ،يمال تيوضع وآمدها، رفت تمام از داشتند روستا در كه ييمخبرها و مباشران قيازطر

 نيچن باره نيدرا مطلعان از يكي. شدند يم باخبر كامالً گريهمد با انييروستا يها يدشمن و
  :كند مي اظهار

 نفر يحت. داشت اطالع همه كيوپ كيج از داشت كه يمباشران قيازطر مالك«
 يعني كرد، يم چك را ها خانه ةياثاث و اسباب رمحسوسيغ صورت به كه داشت

. است دهيخر خانه يبرا يزيچ چه تازه يك دارد، فرش خانه كدام كه دانست يم
  ».كند يم يزندگ ريحص اي موكت يرو يك

  گريد يروستاها و گريهمد با انيي) كنترل ارتباطات روستاب
 در روستا دربارة اطالعاتش اما نداشت، حضور روستا در است درست مالك،«

 يحت او دارد، رابطه فالن يآقا پسر با كس فالن دختر دانست يم كه بود يحد
 با شان رابطه كدام و خوب شان رابطه روستا در شوهر و زن كدام كه دانست يم

 يكسان بودند. داشت اديز سيل كاسه روستا كه بود نيا هم علتش است، بد هم
 بدون را خود يليفام يرازها و اتفاقات تمام مالك شيپ ينيخودشير خاطر به كه
  ».گذاشتند يم مالك دست در وكاست كم
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  تيامننظم، انضباط و  ي. سامان بخش4
 در انضباط و نظم حفظ يبرا ،ياجتماع يهنجارها تيرعا اي ديجد فرهنگ ن،يقوان با آشنايي

 حفظ يبرا انييروستا ركردنيپذ جامعه گذشته، در. رسد يم نظر به يضرور روستا طيمح
انضباط و  نظم، جاديا .بود كدخدا و مالك برعهدة قانون به احترام و هنجارها تيرعا ها، ارزش

سرپرست  يبا همكار يريسربازگ بهكمك  وو اخراج اخاللگران از روستا  هيتنب ت،يامن
 تيدر دورة نظام مالك انييروستا ركردنيپذ براي جامعه انيمالكان و كدخدا وةيها، سه ش خانواده

   پرداخت:  ميسه روش خواه نيا يبود. در ادامه، به چگونگ نيزم
 تيانضباط و امن نظم، جادي) االف
 در و هيتنب را اخاللگران شخصاً اول،: كرد يم برقرار روستا در را انضباط و نظم قيطر دو از مالك
 ابزار به آورد يم روستا به خود با كه را افرادي مالك. كرد يم اخراج روستا از را آنها موارد يبرخ
 دوم،. بود كرده مجهز... و زدن شالق يبرا يچرم يكمربندها بوكس، پنجه ر،يزنج ليازقب يهيتنب
 خصوص به داشتند، مالك با خوبي رابطة كه منطقه، پاسگاه قيازطر و ميرمستقيغ صورت به
 البته،. كرد ينم يچيسرپ او دستورات از باًيتقر و داشت مالك با يا دوستانه روابط پاسگاه سيرئ
 كي. بود روستا در مالك كارة همه كه شد مي فراهم كدخدا قيازطر شتريب دوستانه رابطة نيا

  :گفت باره نيدرا مطلع
 پاسگاه سيرئ شدن عوض هنگام آمد، يم روستا به مالك كه يمواقع از يكي«

 با را او تا كرد يم دعوت كدخدا خانة به را پاسگاه سيرئ ابتدا مالك. بود منطقه
 من ابيغ در و است، من حرف كدخدا حرف كه ديبگو و كند آشنا كدخدا
 پاسگاه سيرئ اول، روز همان از ب،يترت نيبد. دارم قبول من ديبگو كدخدا هرچه
  .»شد يم كدخدا و مالك ريگ نمك

 با يبرخورد نيچن كدخدا و مالك داشت يلزوم چه كه ديميپرس مطلع نيهم از ادامه، در
  :گفت پاسخ در او. باشند داشته منطقه پاسگاه سيرئ

 كاسته قدرتش از منطقه به پاسگاه سيرئ آمدن با خواست نمي مالك چون«
 سلطة در ينوع به هم پاسگاه كه دهد نشان انييروستا به خواست يم و شود

 ديتجد شود، كاسته نكهيا يجا به مالك قدرت پاسگاه آمدن با درواقع،. اوست
  . »كرد يم دايپ اتيح

 روستا از اخاللگران اخراج و هيتنب )ب
و انضباط را در روستا  تيكه آيا واقعاً پاسگاه توانست امن ديميمنطقه پرس مطلعاناز  يكي از

او در پاسخ به ». كمك كدخداها برقرار سازد را نه، اما انضباط را توانست به تيامن«برقرار كند: 
  چگونگي برقراري امنيت گفت:
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 پاسگاه مورد، نيا در. بود روستا از خارج عوامل به مربوط شتريب تيامن«
 بار كي هرچندوقت كه را، روستا از خارج غارتگران و راهزنان يجلو نتوانست

. كند برقرار روستا در توانست را انضباط اما رد،يبگ زدند، مي غارت به دست
 نيا در و ديچرب انييروستا بر كدخدا و مالك پشتوانة با پاسگاه زور درواقع،
  . »كرد يم كنترل و هيتنب را روستا اوباش و اخاللگران يراحت به پاسگاه مورد

 نديگو يم روستا در تيامن و نظم تياهم درباب رانيا ييروستا مسائل محققان از يبعض
 او ياصل تيمسئول را تيامن تيريمد كه بود شده ضيتفو كدخدا به چنان مالك قدرت
 كه داشت كدخدا كي روستا هر كه است باور نيا بر) 1381( هوگلند مثال، يبرا. اند دانسته
 روستاها، بقية با ارتباط و تعامل در روستا در يندگينما و روستا تيامن حفظ او ياصل تيمسئول

  ).36: 1381(هوگلند،  بود كوچنده ريعشا و يحكومت مأموران
 ها سرپرست خانواده يبا همكار يريسربازگ به) كمك ج
  :گفت باره دراين مطلع كي

 ها خانواده سرپرست خود. بود خانوارها سرپرست بر شتريب مالك تسلط«
 ها خانواده دل تا مالك يعني كردند؛ يم اجرا خانه درون در را مالك دستورات

 مالك به يحرمت يب اجازة خود فرزندان به پدران از كي چيه. داشت نفوذ
  ».دادند ينم
  :كرد انيب نيچن گريد يپاسخگو

 ماًيمستق مالك. است يسرباز انجام ،يجوان سركش يروين مهار يها راه از يكي«
 معاف يسرباز انجام از را يكس توانست يم اما كرد، ينم يريسربازگ به اقدام
. داشت تام دخالت يريسربازگ انجام در پاسگاه و كدخدا قيازطر مالك. كند

 يا خانواده. است جامعه نيقوان و هنجارها رشيپذ ،يسرباز انجام گفت يم مالك
 را او مالك نكهيا مگر بفرستد، يسرباز به را او بود مجبور داشت ذكور فرزند كه
  ...».كرد يم تيترب را انييروستا مالك. باشد كرده معاف يسرباز انجام از
  

  آب تيريمد. 5
 بودن نييعلت پا به ران،يا يمسئله در فالت مركز نيقرار دارد و ا نيآبي از زم منطقة كم در رانيا

آب در  تيدليل اهم است. به تر ميمراتب وخ وخشك، به گرم يساالنه و هوا يمتوسط بارندگ
 يخواهد ماند (وثوق يآن، اين مسئله همچنان باق تيبودن حق مالك و نامشخص ييروستا يزندگ

در داري ). ايران يكي از نخستين كشورهاي جهان است كه كشاورزي و دام1391 ،يو محمد
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فرهنگ، در اين عرصه، با رو، ما نيز همچون ديگر كشورهاي كهنآن پاي گرفته است؛ ازهمين
 هودهي. بميروي داري روبهداري و دامكشاورزي، باغ ةهزارسالاي از تجربيات دهانباشته ةگنجين

 در سدينويم يعصر صفو يكشاورز دربارة ،يفرانسو مشهور سينوسفرنامه شاردن، كه ستين
 ديبا سخن نيد. به انرسينم انيرانيا يپابه جهان در يمردم چيه آب، تيهدا و اكتشاف فن

 از يبردار بهره فن در ج،يرا نظر برخالف آب، تيتنها در فن اكتشاف و هدانه انيرانيا كه افزود
  ). 1380 ،يفرهاد( اند بوده سرآمد زين نيزم يورز به و يبخش توان يها وهيش و آب
  قنات جاديا و چاه حفر) الف
 در يكشاورز نيزم تيمالك ياصل هستة منطقه، خاك هاي ويژگي ليدل به آب، تيمالك

 قنات اي چاه آب به و دورترند رود ندهيزا از كه ييها نيزم ويژه به است؛ شده مطالعه يروستاها
 ،يكشاورز خاك يشور و منطقه نيا در يبارندگ زانيم زبودنيناچ ليدل به يعني دارند؛ نياز
  :كرد اظهار نيچن مطلعان از يكي باره نيدرا. است ارزش فاقد آب داشتن بدون نيزم

 يعني آب بدون نيزم. ندارد وجود ميد نيزم اسم به يزيچ ما منطقة در اصالً«
 دور رود ندهيزا از كه ييروستاها خصوص به منطقه نيا در. ريكو يعني چ،يه

 قنات تا گرفتند يم كار به را انييروستا مالكان نداشتند،  »رو آب« راه اي بودند
 شده جاديا انييروستا يگاريب با ياديز يها قنات منطقه نيا در. كنند جاديا

  . »است نيزم از شيب آب تياهم نجايا در. است
  رود ندهيزا آب ميتقس يياجرا شبكة در مديريتي جايگاه) ب

 نيا در. بودند ييبها خيش طومار از برگرفته يتيريمد قانون تابع رود ندهيزا آب از كنندگان استفاده
 شده مشخص دقت با يمحل مردم سهم و ساالر وانيد يروهاين و دولت سهم ،يتيريمد نديفرآ

 و قواعد گر،يد يازسو. ديآ يم شمار به يا منطقه تيريمد يالگوها نيدارتر نظام از خود كه است
 مناطق شتريب). 1377 ،يابر يني(حس است مانده يباق برقرار و ايپو همواره آن بر حاكم هاي نظام

 رانيا يآب در فالت مركز تياهم .شد يم ياريآب رود ندهيزا آب از استفاده با اصفهان يكشاورز
آب   يبند ميدر مورد تقس يريگ ميتصم گاهيجا نياست كه خود حكومت در باالتر يحد به
آب قرار  ميگفت مالكان عمده در رأس تقس توان يم ن،يگرفته است؛ بنابرا قرار رود ندهيزا

  . كردند يم تيريآب شرب را مد يو حت يزراع يرسان داشتند و شبكة آب
  

  يديتول و ياقتصاد امور تيريمد. 6
افراد در  گاهيجا ن،يبود؛ بنابرا يديكاركرد روستا، كاركرد تول نيتر مهم ،ياز اصالحات ارض قبل
) 71: 1357( يطور كه خسرو كرد. همان مشخص مي ييآنها را در جامعة روستا گاهيجا ديتول
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مربوط است. بقية امور روستا  ديدر روستا، در وهلة اول، به امر تول يريگ ميتصم كند، يم انيب
 يكسان گر،يعبارت د اساس كار است. به ياري آب ،يزراع دي. در امور تولرديگ يپس از آن قرار م

 زيروستا ن يكنند، در امور اجتماع ميآن را تنظ توانند يصاحب قدرت هستند و م ديكه در تول
  . شوند يو جزء سرشناسان روستا محسوب م نديآ يشمار م به رندهيگ ميتصم يروهاياغلب جزء ن

  زراعت بر ميرمستقيغ و ميمستق نظارت) الف
 يعني بود؛ آن يمال منابع و درآمد مالكان، يبرا شده يبررس يروستاها تيمالك وجه نيتر مهم
 و ياقتصاد امور ادارة مبنا، نيبرهم. بود ثروت و سود كسب اول درجة در روستا تيمالك از هدف

  .بود تر مهم زيچ همه از مالكان يبرا روستا يديتول
. اگر كردند يتحت تملك خود را اداره م يروستاها ميطور مستق مالكان به از بزرگ يگروه

 شتريمزبور را، كه ب فياز وظا يبخش م،يريمالك را در سطوح مختلف در نظر بگ ياقتصاد فيوظا
 يدارد، خود مالك برعهده داشت و اجرا يمش خط نييو تع يريگ ميو تصم يجنبة نظارت كل

گروه از مالكان، كه  نيكرد. ا خود محول مي ندگانيرا به مباشران و نما فياز وظا گريد يبرخ
مربوط در روستاها القا  ييعوامل اجرا قيحضور خود را ازطر ند،شد يروستا محسوب م بيغا
تحت تملك  يياز مناطق روستا ديبه بازد يصورت ادوار به اي يو در موارد ضرور كردند يم

  ). 164: 1387 ،ي(طالب و عنبر پرداختند يم شيخو
  يابيبازار و كشت نوع نييتع) ب
 مالك. شود يم كشت يمتفاوت محصول وهوا آب وضع و بازار متيق به توجه با ،يزراع سال هر در
 نييتع كشت يبرا را يمحصول مالك معموالً،. بود يزراع سال هر يبرا كشت نوع كنندة نييتع
 نوع كاربربودن و زحمت به يتوجه و باشد داشته خودش يبرا را سود نيشتريب كه كرد يم

  :گفت باره نيدرا مطلعان از يكي. نداشت كشت
 چه كه كرد يم نييتع او خود داشت، خبر كامالً محصول بازار تيوضع از مالك«

 و شود كشت امسال محصول كدام گفت يم ماًيمستق او. شود كشت يمحصول
 و زحمت به برنج كشت مثالً كه نبود مهم مالك يبرا. نشود كشت محصول كدام

 نه ديد يم را سرخرمن و درآمد فقط او. گريد كشت تا دارد نياز يشتريب مراقبت
  . »ما زحمت و رنج

  
  انييروستا و ايرعا از ينسب تيحما. 7

 يدر برخ رو، نيازا دانستند؛ يم هيكسب سود و سرما يبرا يدهقانان را ابزار شهيهم مالكان
. شدند يم تيازطرف مالكان حما انيي. گاه، روستاشد يم ايموارد، مساعدت آنها شامل حال رعا
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چون دفاع از نسق زارع  يهاي مختلف گونه به ييروستا يها خانواده يبرا يفئودال يها تيحما نيا
و... بوده  انييروستا انيم يگر يانجيرفع اختالفات و م ،يادار يانجام كارها گران،يدربرابر د
  ). 23: 1382 خلق، كياست (ن

  1كهنه و شاه رسم) الف
 يخاص يدلبستگ شد، يم نيتأم روستا از شان ياجتماع وجاهت و يماد منافع ازآنجاكه مالكان،

 و يارتباط يها راه مشكالت درباب دليل، همين به و داشتند خود تملك تحت يروستاها به
 و خود، برِ سهم يايرعا به قرض دادن نيز و بذر رةيذخ و غله يانبارها احداث روستا، ونقل حمل
 انياز پاسخگو يكي 2.كردند يم تيمسئول احساس روستا طيمح در انضباط و نظم حفظ نيز

  باره اذعان كرد: دراين
 خودمان گريد محصوالت و گندم رةيذخ از سال سر تا مينداشت را نيا توان ما«

 اسم به بود ما منطقة در رسم كي. ميگرفت يم قرض مالك از م،يكن استفاده
 از... و ارزن اي جو اي گندم مقداري سال اول رسم، نيا. برطبق »كهنه و شاه«

 اگر مثالً،. ميداد يم پس او به را برابرش ميون كي خرمن سر و ميگرفت يم ارباب
 پس ارباب به گندم من نُه خرمن سر ديبا م،يگرفت يم قرض گندم من شش

  . »بود لطف كي ما يبرا اما بود، نزول همانند نكهيا با م،يداد يم
  ... و يآموزش اماكن ساخت ،يمال تيحما جهتها  يريگ ي) مساعدت ها و پب
 يمواقع برا يرابطه در بعض نيحاكم استان نفوذ داشت و از ا يدار و حت بر فرمان مالك

  :گفت باره نيدرا مطلعان از يكي. كرد يم مطلوب استفادة خود تملكتحت  يروستاها
 تا ديشا نداشت، نفوذ وقت آن فرهنگ ادارة در....  يآقا ما يروستا مالك اگر«

 مدرسة قدمت مالك، لطف به كه يدرصورت م،ينداشت مدرسه انقالب از بعد
________________________________________________________ 

رود ) به عنوان  ندهيزا هيحاش يدر منطقه مورد مطالعه (روستاها يدر  قبل از اصالحات ارض» كهنه«و  »شاه«. 1
 لوگرميك 6معادل  »يمن شاه«سنگ ». من كهنه«و  »يمن شاه«وزن (سنگ  ترازو)  مطرح بود،  اسيدو واحد مق

بود.  شتريب» سنگ كهنه«از وزن  »يسنگ شاه«رو وزن  نيبود. از ا لوگرميك 4معادل » من كهنه«بود و سنگ 
فصل  انيگرفتند و در پا ياز مالك م» من كهنه«گندم، جو، ارزن و برنج را با سنگ  ياول سال زراع انييروستا

 دادند.  يبه  مالك پس م »يمن شاه«محصوالت را با سنگ  نيبرداشت هم

 اني) ب198: 1382( خلق كين كه يطور نيز همراه بود، به انييروستا يو بركت برا ري. حضور مالك در روستا با خ2
كه جدا از  يمالكان ياند، ول داشته يا مانهيروابط صم انييكه در روستا سكونت داشتند با روستا ينمالكا كند، يم

 شتريو كار آنها ب ستندينگر يم انييبه روستا ريو تحق يياعتنا يو در شهرها ساكن بودند، غالباً با ب ييجامعة روستا
  .  شد يمنافع و اخذ بهرة مالكانه منحصر م نيبه تأم
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 االنصاف و الحق مالك، يكارها از يبعض. است سال 60 از شيب ما يروستا
 تملك تحت كه ما، كينزد ييروستاها يحت و ما روستاي يبرا يعموم منفعت

  . »داشت بود، گريد يكس
 درواقع،. است بوده هم يگريد يها شكل به رانيا گريد اطقدر من ايرعا ينسب تيحما 
 دهيرس اثبات به داشتند، مي روا آنها به كه يستم وجود با ان،ييروستا و ايرعا از مالكان تيحما
 منزلة به مالك بود، مطرح يخارج اشخاص و ده كي يايرعا نيب اختالف كه يموارد در: است
  ).27: 1357(ملك،  كرد يم دفاع آنها از شخصاً و شد يم عمل وارد خود يايرعا گاه پناه

حال  تيرعا  اي از وجود دارد. نمونه يخيدر اسناد تار ايرعا ينسب تيحما نياز ا ياديز يها نمونه
  :است آمده ،السلطان نيع خاطرات روزنامة)، در السلطنه نيمالكان (ع توسط بزرگ ايرعا

كردم، تا ممكن شد غلة خود را به آنها دادم. اعتنا به  تيرعا يليخ امسال«
 نيريدادم. سا تياقتصاد نكردم. تمام كاه را به رع سيرئ ييوفا ريام يحرف آقا

آنچه دولت گرفت همه را  يمالك مزرعه سوا كاظم يكار را نكردند. حاج نيا
 كيشده، نزد تومان ستيتومان برده بود و حاال ب ده تيكرد. كاه را كه رع يمخف

 غيآنها در تينفس خود را گرفته از رعا يتا بتوانم جلو دوارمياست دق كند. ام
پسرها غلبه كنند، من خداوند را منظور  اي اورنديشركا زور ب اينكنم، مگر نتوانم 

كردم  ريدرمانده آذوقه رساندم، گرسنه ها را س رينظر داشته و به مردمان فق
(سالور، » است يكمك و همراه يليپول خواهم گرفت)؛ اما باز خ نكهي(ولو ا
1374/7 :5093 .(  

  
  روستا امور ادارة و كدخدا

شخص كدخدا بود.  ،يعامل بعد از مالك در ادارة امور روستا قبل از اصالحات ارض نيمؤثرتر
 منزلة به را انييروستا از يفردو براي ارتباط با دولت،  ياجتماع فيوظا يانجام برخ يمالك برا
 سمت ان،ييروستا نيب اختالف و يدعاو وفصل حل ضمن تا كرد يم منصوب ده يكدخدا

). 172: 1387 ،يعنبر و(طالب  باشد داشته برعهده زين را روستا يداخل ياجتماع تيريمد
 قدرت و يخردمند با يميمستق ارتباط ياهال تيهو زين و ها ده يخرم و يآبادان جامعه، وحدت
 شيافزا زين را روستا يمعامالت ارزش مقتدر و قيال يكدخدا وجود ،يحت. داشت آنها يكدخدا

 امور ادارة يبرا كدخدا سمت به كه يفرد كه است نيا سؤال). 1380 ،يابر يني(حس داد يم
 سمت نيا به يكس چه توسط و چگونه و داشت يهاي يژگيو چه بود، شده دهيبرگز روستا
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 جمله به جمله را آنها و مراجعه ها مصاحبه متن به سؤال، نيا به پاسخ يبرا شد؟ يم دهيبرگز
  .شوند مطالعه ها مضمون ليتحل و ييشناسا جهت ميمفاه نيتر مهم تا كرديم يبررس
 استخراج مفهوم سي باال، سؤال به مربوط يها مصاحبه متن جملة به جمله و قيدق يبررس با
تحت پوشش  ميداده شد. مفاه صيتشخ يمضمون اصل هفت م،يمفاه نيا يبررس ادامة در. شد
  آمده است.  3ها در جدول  مضمون نياز ا كيهر

  يارض اصالحات از قبل كدخدا انتخاب وةيش به مربوط شدة استخراج هاي مضمون. 3 جدول
 مفاهيم هامضمون

 باالياجتماع ةيسرما
  

 روابط مردم، با حسنه رابطة محل،معتمددار،فهيطاگسترده،يشاونديخوشبكة
  ياجتماع مشاركت ،يمذهب مشاركت ،يقو ياجتماع

  باال يزن چانهقدرتقدرتمند،خانوادةان،ييروستانيبدرنفوذ مقتدرتيشخص
 ياقتصاد تيوضع مالك، سهم تياهمدربارةشناختمالك،خردهباتجربه،كشاورز يقومالك خرده

  خوب نسبتاً
 بودنيبومروستا،اهلروستا،ساكن يبومتيهو
يعمومتيصالح

  )انييروستا رشي(پذ
 حسن ان،ييروستا دييتأ مورد س،ينوامبهحرمتمحل،معتمدسوءسابقه،نداشتن
  شهرت

  موارد). يدار مالك (در برخ با مالك،  مباشر و اجارهينسبييمالك،آشناانتصاب مالكمنتصب
 به يسرسپردگ شاه، شخص هيعلعنادنداشتنشاه،ازتيتابع،يفريكسابقةعدم دولتدييتأ

  شاه
  

كه  ييها مصاحبه يها از داده يآمده است، هفت مضمون اصل 2در جدول  كه همچنان
ها  مضمون نياز ا كيهر حيتشر به نكينحوة انتخاب كدخدا مربوط بودند استخراج شده است. ا به
  : ميپرداز يم

  
  مالك دييتأ و انتصاب

 ياسيو س ياجتماع ،يسلطة تام بر امور اقتصاد شده يبررس يمالك در روستاها نكهيا با
او،  ابيبود كه در غ يفرد ازمندين د،يد يرا در روستا باالدست خود نم يداشت و كس انييروستا

 رشيو پذ دييمورد تأ گر،ياوامرش در روستا باشد، و ازطرف د يمورد اعتماد و مجر طرف كياز
  : گفت يم نيچن اياز رعا يكيكرد.  بايد او را تأييد مي زيدولت ن ديبا ن،يبرا باشد. عالوه انييروستا
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-يم را مالك نظر يناچار يرو از ما داد،يم انجام مالك خود را كدخدا انتخاب«
 ابراز ميتوانستينم م،يداشت انتخاب نيا به ياعتراض ما يحت اگر يعني م؛يرفتيپذ
  . »ميگرفتيم قرار مالك غضب و خشم مورد چون م،يكن
. بود برخوردار يانيشا تياهم از كرد، يم انتخاب كدخدايي براي كه يفرد با مالك ييآشنا

  :است كرده اظهار نيچن پاسخگو كي باره، دراين
 ييآشنا سابقة او با شخصاً اي كه كرد يم انتخاب كدخدايي براي را يكس مالك«

 با يكار در اي بود داده انجام او با قبل از يا معامله اي بستان بده نكهيا اي داشت،
 كه نبود يجور نيا. بود داده اجاره او به نيزم قبالً  نكهيا اي بود، كيشر او
 از يكاف شناخت ديبا حتماً. كند انتخاب روستا ييكدخدا براي را يفرد شبه كي

 ثابت مالك به گذشته در را خود ارادت زين فرد آن و داشت او نةيشيپ و سوابق
  .»بود كرده

  
  1ياجتماع ةيسرما وفور

 ،يآن، با وجود فقر اقتصاد يروستاها مردم كه است يمذهب يا جامعه مطالعه تحت جامعة
اند.  با هم تعامل داشته يمذهب ييبه خداوند و ائمة اطهار دارند و در فضا يو محكم ياعتقاد قو

بر اهميت  انييروستا نيا شتريكنند. ب را رعايت مي ينياكثر روستاها مناسك و شعائر د
 ،يا جامعه نير چن. دكردند يم ديتأك گرانيو ارتباط خوب با د يو اجتماع يمشاركت مذهب

 اديداشتن رابطة خوب با همه، مشاركت در مراسم و اع بودن، يفردي سرآمد است كه به مذهب
 گاهيكه در روستا مقتدر است، از پا يفرد ن،يبرا و معتمدبودن شهره باشد. عالوه يمذهب

  از مطلعان گفته است: يكي باره، نيبرخوردار است. درا زين يا فهيطا يقو ياجتماع
 از جدا و باشد، يبد آدم تواند ينم باشد، داشته خوب رابطة مردم با كه يفرد«

 شتازيپ بلكه كرد، يم شركت تنها نه تاسوعا و عاشورا مراسم تمام در نها،يا همة
 نيدرب را آن و پزد يم و كشد يم گوسفند كند، يم نذر نيحس امام يبرا. بود هم

 چه ان،ييروستا يعزا و يعروس مراسم تمام در هم تازه كند، يم ميتقس مردم
 روستا كيكوچ و بزرگ اعتماد مورد باًيتقر او. كرد يم شركت پولدار، چه و ريفق
  . »بود

________________________________________________________ 
 فان هاني بار اولين را اصطالح اين. است قرن يك از بيش اجتماعي سرماية اصطالح كارگيري به سابقة. 1
)Hanifan (برد كار به فردي گذاري سرمايه و اجتماعي بستگي هم به اشاره در 1916 سال در.  
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  مقتدر تيشخص
 شتريب. است فرد هر شكست اي تيموفق عوامل نيتر مهم از يكي يتيشخص يها يژگيو

 ذكور فرزندان داشتن و نوشتن و خواندن سواد ان،يب قدرت كه اند كرده اذعان ما انيپاسخگو
 فرد آن كه شود يم باعث و آورد يم ارمغان به جذبه و قدرت روستا افراد يبرا خود، خودبه اد،يز

  :كه گفت نيچن تيجد با اش مصاحبه در ييروستا كي. باشد داشته ياديز نفوذ روستا در
. نبود مطرح روستا در داشتن قدرت يبرا نيزم بيجر چند داشتن تنها«
 يكدخدا دوبرابر كه بود ييخدا بندة كي شده، فوت االن ببرم، اسم خواهم ينم
 قيازطر را هايش نيزم او بود يفيضع و حرف كم آدم اما داشت، يزراع نيزم ما

 به را او كه بود نكرده باز او يرو يحساب چيه اصالً مالك بود، آورده دست به ارث
 يحت و بود مظلوم يليخ و نداشت سروزبان اصالً چون كند، انتخاب كدخدايي

  . »نبود بلد هم وكتاب حساب
  

  يقو مالك خرده
 نيا. داشتند خود تملك در يزراع نيزم بيجر چند كه بودند يكسان اندك ان،ييروستا انيدرم
 تيموقع از انييروستا انيدرم نهايا. داشتند برعهده را زراعت تيريمد شخصاً انييروستا از گروه

 انيپاسخگو از يكي. بودند مالكان توجه كانون در شهيهم و بودند برخوردار يممتاز ياجتماع
  :است گفته باره نيدرا

. بود مالك توجه مورد داشت، يملك نيزم بيجر دو اي كي يكس اگر«
 مالك داشتند، ارياخت در روستا در يشتريب يزراع نيزم كه يكسان ان،يم نيدرا

 و مباشر و بود ارتباط در آنها با شتريب و گذاشت مي احترام آنها به بيشتر
 هم يكشاورز تجربة كه كرد يم نييتع گروه نيا نيب از را روستا يكدخدا
  . »باشند داشته

 از يكي مالكان روستاها، اكثر در. بود يكشاورز تجربة از يبرخوردار كدخدا تيقابل نيتر مهم
حق تصاحب  گرفت، يم كدخدا نيا كه يازاتيامت ازجمله. دنديگز يبرم ييكدخدا به را زارعان

 زين انهيسال ايماهانه  يخود بود. گاه، مالك به او مزد ركشتيز نيهمة زم اي يمحصول قسمت
پرداخت اغلب از  ني. اگرفت يموارد، پرداخت به كدخدا از محصول صورت م شتري. در بداد يم

مالك و زارع از محصول جدا  انيمحصول م ميكه قبل از تسه گرفت يصورت م يمحل عوارض
  ). 1383 ،ينيحس (شاه شد يم
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  يعموم تيصالح
 ياجتماع فاصلة چندان و بوده يهمسان و همگن يفضا مطالعه تحت يروستاها ياجتماع يفضا

 وضعيت اين. است نبوده ملموس ان،ييروستا ياقتصاد فقر همگون تيوضع ليدل به ،يطبقات اي
 سريم را گريهمد از انييروستا كامل شناخت كه بود كرده ايجاد ياعتماد قابل و شفاف يفضا

 و شد يم فرد ياجتماع طرد باعث محل عرف و هنجارها از يتخط ،ييفضا نيچن در. ساخت يم
 به پاسخ در انيپاسخگو از يكي. گذاشت ينم يباق يخاط فرد ياجتماع اعتبار ميترم يبرا جايي

 بود، اعتمادتان مورد چقدر بود، كرده انتخاب روستا ييكدخدا به را او مالك كه يفرد نكهيا
  :داد پاسخ نيچن

 دوست مردم و ياجتماع يفرد ما يروستا يكدخدا است، ادمي كه ييجا تا«
 كه نداشت در اش خانه اطيح اصالً. بود باز ياهال همة يرو به اش خانه در. بود
 اعتماد چنان. ميرفت يم داخل خانه يورود در از ماًيمستق بزند، در بخواهد يكس

 از را او م،يبرد يم اش خانه به خودمان با هم را هامان بچه و زن كه ميداشت
  . »ميدانست يم خودمان

  
  يبوم تيهو

 مشترك يفرهنگ و زبان خود، اتيح طول در مباركه، شهرستان در رود ندهيزا ةيحاش يروستاها
 روستا در كه يتبار و فهيطا هر. اند شده ليتشك يمتفاوت يها فهيطا و شعب از اما اند، داشته

 مالك ن،يبنابرا داشت؛ فراوان نفوذ و قدرت روستا همان در معموالً، داشت، را يفراوان نيشتريب
 روستا بزرگ فةيطا همان از را كدخدا باشد، داشته كامل طرةيس انييروستا بر نكهيا يبرا

  :گفت نيچن باره نيدرا انيپاسخگو از يكي. كرد يم انتخاب
 ازلحاظ ياكبر فةيطا. است شده ليتشك يفخر و ياكبر فةيطا دو از ما يروستا«

 فةيطا شاوندانيخو نيب از مالك ن،يبنابرا. بود شتريب ها يفخر فهيطا از تيجمع
 شده، انتخاب فرد نيا و كرد يم انتخاب ده بزرگ و كدخدا عنوان به را يكي ياكبر
   .»داشت قبول را او دولت هم و بود انييروستا اكثر دييتأ مورد هم

  
  دولت دييتأ

 تيعضو ةنباشد و سابق محكوم ياز حقوق اجتماع تيكند كه به محروم مي دييرا تأ يفرد دولت
. شد مي گرفته نظر در شروط نيا هم كدخداشدن يبرا. باشد تههم نداش يرقانونيدر احزاب غ

 آگاه كدخدا انتخاب يبرا دولت شروط از داشتند، هم يدولت سمت مالكان شتريب چون البته،
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  كدخدا امكانات
 گريد كنندة تيعامل حما 1.بود مالك شخص كدخدا، كنندة تيحما و رسان كمك منبع نيتر مهم

 يشخص شاه و  بروشورها ريتصاو ادداشت،يكاغذ، قلم، دفتر  ليازقب يدولت بود. دولت وسائل
از مطلعان  يكي. داد يكدخدا قرار م اريو... را در اخت راژيپرت اتياز نشر يو برخ يغاتيتبل
  گفت: باره نيدرا

  و لباس از. رديبگ قرار ينابسامان تيوضع در كدخدا نگذاشت وقت چيه مالك«
 در كدخدا با اش رابطه. كرد يم فراهم شيبرا ويراد تا گرفته يقال و فرش و پالتو
 يزندگ در يوكسر كم نگذاشت و بود خبردار او تيوضع از شهيهم كه بود يحد

 ليازقب فرستاد، يم شيبرا شهر از خشك رةيج ها وقت يبعض يحت. باشد داشته
  ».كرد يم نيتأم هم را اش ندهيشو مواد يحت و برنج روغن،

  
  مباشر نقش

مالك را در روستا انجام  فياز وظا يبخش ايبود كه تمام  ييروستا يمباشر، شخص اي ندهينما
 يبرا يدر موارد اضطرار« م،يمباشران مالك، معموالً مانع تماس مستق اي ندهي. نماداد يم

حساب  عامل و حافظ منافع مالك به ندهي. نماشدنديمزارعان با مالك  »ندةياز نما تيشكا
كاران و  نوكران و خدمت انيمباشران ازم اي ندگانيزارعان. نما يگو و حام نه سخن آمد، يم

ربوده بودند انتخاب  گرانيسبقت را از د يبه مالك گو يكه در اظهار ارادت و بندگ يكسان
از كدخدا به مالك  شتريمباشران ب نكهي). با ا169- 168: 1387 ،ي(طالب و عنبر شدند يم

 انياز پاسخگو يكينداشتند.  يوجاهت و اعتبار اجتماع انييروستا انيبودند، درم كينزد
  گفت: نيچن زمينه نيدرا

 كه شدند يم نيا از مانع رايز بودند؛ انييروستا غضب مورد شهيهم مباشران«
 يچاپلوس در مباشرها. رنديبگ يكمك مالك از اي كنند درددل مالك با انييروستا

 يريگ سخت شتريب مالك از مباشران از يبعض نگذاشتند، كم مالك يدستبوس و
  .»كردند يم

________________________________________________________ 
 اسب. بود اسلحه و اسب كرد، مي متمايز بقيه از را او كه كرد مي فراهم كدخدا براي مالك كه امكاناتي ترين مهم. 1
 وسائل. شد مي فراهم مالكان ازسوي كدخدا، موقعيت به بهادادن براي منطقه در كدخدا مهم ابزار دو اسلحه، و

 هاي لباس گندم، خشك، آذوقة ازقبيل نبودند، مهم دو اين اندازة به گذاشت مي كدخدا اختيار در مالك كه ديگري
  . قبيل ازاين و زمستاني،
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  متمركز تيريمد ياجتماع يها كننده نييتع
بر عرف و  يمبتن ،يدانيم يها افتهيبا توجه به اسناد و  ،يقبل از اصالحات ارض تيريمد

كه  ت،يرينوع مد نيا تيپژوهش، بنابر ماه نيبود. در ا رانيا ييهاي جامعة روستا سنت
آن را  داد، يآن را سروسامان م يو سنت يمحل يارهايبود و منطق و مع ابيخودبسنده و خودارز

 تيريدر مد تيرينوع مد كنندة نييتع يعامل اجتماع نيتر . مهمميا دهيروستا نام يسنت تيريمد
 و شده يبررس اَسناد به استناد با روستا، يسنت تيريمد. استها بوده  روستا، عرف و سنت يسنت

 ،ييگرا تجربه ،يگر تيحما ،ينگر تيكل ،يگر مصالحه ل،يازقب مضاميني گرفته، انجام يها مصاحبه
 ن،يمضام نيا از كيهر يبرا. داشت دولت دخالت بودنِ كم و يبوروكراس فقدان ،يگر ياري

  ).4(جدول  است شده اشاره آنها از يبرخ به نگارش، تيمحدود بنابر كه دارد وجود يهاي مصداق
  يارض اصالحات از قبل روستا يسنت تيريمد ياجتماع يها كننده نييتع.  4 جدول

كنندهنييتع
 ياجتماع يها

  عمده
  قيمصاد يبرخ  عمده نيمضام

  عرف
  سننو  

  صورت كدخدامنشانهبه آنوفصل حلومنازعاتبهيدگيرس-1  يگرمصالحه
  موجود در روستا يهافهيطا و شاوندانيخو نيسازش و صلح ب  -2

(همه ينگرتيكل
  )ينگرجانبه

  هاراه و جاده ،يآبادان وعمرانت،يامور مربوط به امن-1
  معارف ،يو حقوق ييامور مربوط به زراعت، آب، مسائل قضا-2
  روستا ارتباطات و فهينظام وظامور مربوط به ثبت احوال، -3

 يگرتيحما
  

  

  

  

  گريد يروستاها غارتگرانواشراردرمقابلتيحما-1
  كهنه و شاه رسم قيازطر مالك يمال تيحما -2
 ياز مالكان در روستاها يساخت مدرسه و مسجد  توسط بعض -3

  بزرگ
  يخران شهرسلف و دالالن درمقابل انييروستا از تيحما -4
  روستا به گانهيب و  بهيورود افراد غركنترل  -5

 نقل نهيسبهنهيگذشته كه س يهاسنتورسومازبرگرفتهامورريتدب  ييراگ تجربه
 است شده

ياريفرهنگ  يحام
  يگر

در زراعت و ساختن  »يمرد به مرد«تحت عنوانيسنتياريدگر-1
  خانه 

 يو بهداشت يمشترك عمران اتيعمل يبرا گانيكار را يروين ةعرض -2
  مالك يو اعتبار ازسو نيزم ةبخش و عرض يروستا با شورا
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   سهم 33رود براساس ندهيآب زا ميتقسيياجراةدر شبكيهمكار-3

حداقل دخالت 
  دولت

 نيقوان نيشد. در ايم وضع روستا يآبادانوعمرانيبرايدولتنيقوان
امور روستا در  در ولتمالك و كدخدا حفظ و دخالت د يتيريثبات مد

  . شد يسطح ابراز م نيكمتر
  بوده است.  يرسم و يادار التيو تشكفاتيساده و بدون تشر  يبوروكراس انفقد

  يريگ جهينت و بحث
ادارة امور روستا را در دورة بعد از مشروطه تا انجام برنامة  وةيش يفيصورت ك پژوهش به نيا

 يدولت سه ركن اصل يتيحما نيمطالعه كرده است. مالك، كدخدا، و قوان ياصالحات ارض
شكل نظام  نيآخر ،يدار وليمشروطه و لغو نظام ت يروزيروستا در دوران مزبور بود. با پ تيريمد
فراهم شد. در دورة نظام  نيزم تينظام مالك يريگ شكل يبرا نهيرفت و زم نياز ب يدار نيزم
 ها نيحاكمان، زم رييبود و با تغ ازيامت كيصرفاً  يدار نيكه زم ليدل نيا به ،يدار نيزم

 تيادارة امور روستا شكل نگرفت. در دورة نظام مالك يبرا يداريپا نديفرآ شد، يدست م به دست
و سود  شتريب ديتول يمالكان برا ن،يتصرف زم تيو مشروع تيمالك تيقطع ليدل به ن،يزم

. در دورة دنديشيآن اند يدرجهت ادارة امور روستا و عمران و آبادان يداتيتمه شتريب ياقتصاد
 ريمد بود، ديتول روستا اصلي تيفعال نكهيبود. با توجه به ا ديتول ريمالك مد ن،يزم تينظام مالك

 جاديا آب، نيتأم نةيزم در مالك دوره، نيا در. شد يم محسوب زين روستا امور ةيكل ريمد ديتول
 ارتباطات كنترل و روستا طيمح تيامن ان،ييروستا ركردنيپذ جامعه روستا، در انضباط و نظم

 مالك، يياجرا يبازو جايگاه در كدخدا،. است داشته يمحور نقش روستاها گريد با انييروستا
 رشيپذ منزلة به 1314 سال در ييكدخدا قانون نيتدو. بود روستا در مقتدر و مشروع مقامي
 كه مالك، دركنار كه بود توانمندي يياجرا مقام كدخدا. بود خود امور ادارة در انييروستا عرف
 امور تمام و بودند داده شكل روستا در را پارچه كي و واحد تيريمد ينوع بود، روستا ريمد

 و نهادها دخالت از خودكفا، واحدي مثابة به روستا. كردند يم وفصل حل روستا داخل در را روستا
 خود تيفعال به ديتول چرخة در ايپو و مستقل واحدي همچون و بود نياز بي يدولت يها سازمان
  .داد يم ادامه
 ميترس هاست، مصاحبه انجام و اسناد مطالعة حاصل كه ق،يتحق نيا مهم جينتا از يكي
 ةيسرما فراواني يژگيو پنج الگو، نيا به توجه با. كدخداست انتخاب ينظر ـ يفيك يالگو

 كدخدا انتخاب در يبوم تيهو و يعموم تيصالح ،يقو مالك خرده مقتدر، تيشخص ،ياجتماع
 »كدخدا« عنوان با) 1381( يابر ينيحس قيتحق كنندة ليتكم افتهي نيا. است بوده مطرح
 او، يفرد و يخانوادگ مشخصات. 1( كدخدا انتخاب بانيپشت منزلة به را قدرت منبع سه او. است
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 انيب او كه يقدرت منبع سه بر عالوه. است گرفته نظر در) يياجرا قدرت. 3 و ،ياقتصاد قدرت. 2
 است، حاضر قيتحق جةينت كه را، يبوم تيهو و يعموم تيصالح ،ياجتماع ةيسرما است، كرده

  .افزود كدخدا انتخاب براي حسيني هاي يافته به ديبا
روستا در  تيريمد ياجتماع كنندة نييتع نيتر كه مهم دهد يحاضر نشان م قيتحق جةينت

سامان  ييروستا ـ يمحل يها عرف و سنت يبرمبنا ،يحدفاصل انقالب مشروطه و اصالحات ارض
زعم  دارد. به يخوان هم» روستا تيريمد«) با عنوان 1374طالب ( قيبا تحق افتهي نيبودند. ا افتهي

هاي جامعة  و عرف و سنت يونسق محل طالب، قبل از انقالب مشروطه، روستا برحسب نظم
  .شد ياداره م ييروستا

متمركز مالك در ادارة امور  تيريو ابعاد مد ها يژگيشناخت و ق،يتحق نيا ژةيو دستاورد
 تيريارتباطات، مد تيريمد ،يريپذ نظم و جامعه تيريآب، مد تيريمد يها روستا در حوزه

هاي  ها و مكان ها و مدرسه ر ساخت راهد ژهيو به ان،ييمالك از روستا تيو نيز حما يديعوامل تول
روستاست،  يانتخاب كدخدا وةيشناخت ش قيتحق نيا ياز دستاوردها گريد يكياست.  ،يعموم

. دستاورد رديقرار بگ انييروستا رشيدولت را داشته باشد و هم مورد پذ دييكه هم تأ يا گونه به
 ليمتمركز روستا، ازقب تيريمد ياجتماع كنندة نيياصلي تع نيشناخت مضام قيتحق نيا گريد

دخالت بسيار كم دولت و فقدان  ،ييگرا تجربه ،يگر تيحما ،ينگر تيكل ،يگر مصالحه
  است.   يدر حدفاصل مشروطه تا انجام برنامة اصالحات ارض ،يبوروكراس

  
  منابع

 چاپ ،يفتاح ميمحمدابراه و يمحمد گل احمد ترجمة ،انقالب دو نيب رانيا) 1378( راوندي ان،يآبراهام
  .ين: تهران سوم،

  . آگاه: تهران ،انقالب و زمين دهقانان،) 1361( احمد اشرف،
 از رانيا در ييروستا تيريمد تحوالت يبررس«) 1388( يعبدالله مجيد و نيحس ،يجاجرم  يمانيا

  .244- 221: 52 شمارة هجدهم، سال ،راهبرد ،»حاضر زمان تا تيمشروط
  . شهياند نشر ،تهران ،ياجتماع طبقات و انييروستا ياقتصاد يزندگ خيتار)، 1355پور، غالمرضا( انصاف

  . ايران و اسالم بازشناسي مركز: تهران ،ايران در فرهنگي توسعة موانع) 1381( محمد توحيدفام،
 ،ريصغ استبداد دوران ياجتماع ـ ياسيس خاطرات) سفرنامة گوهر مقصود: 1381( يدمصطفيس ،يتهران

  .مكتوب راثيم: تهران ،يرخانيام زهرا كوشش به
 مجلة ،»ايران بومي دانش در بحثي رود، زاينده آب سنتي مديريت) «1377( سيدحسن ابري، حسيني

  . 120- 101: 15 شمارة دوم، دورة ،اصفهان دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة
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 ويكم، شصت سال اصفهان، دانشگاه ،جغرافيايي تحقيقات ،»كدخدا) «1380( سيدحسن ابري، حسيني
  . 64-51: 1 شمارة

 شمارة ،ياسالم ياجتماع يها پژوهش ،»ييروستا تيريمد به توجه«) 1382( حسن ديس ،يابر نييحس

  . 261-248: 44و  43
  مكتوب.  راثيم: تهران ،ايران در دهقاني جامعة) 1357( خسرو خسروي،
 آمد كا و ساده و روشي: مضامين شبكه و مضموم تحليل« ،)1390(همكارن و عابدي حسن جعفري،
 دوم، شماره پنجم، سال راهبردي، مديريت مجله ،»كيفي هاي داده در موجود الگوهاي تبيين براي

   . 198-151 :10 پياپي شماره
  .  قومس: تهران ،ايران در روستايي ريزي برنامه بر اي مقدمه) 1383( محمدرضا رضواني،
 جلد افشار، مجيد و سالور مسعود كوشش به ،السلطنه عين خاطرات روزنامة) 1374( ميرزا قهرمان سالور،
  . اساطير: تهران ،7
: 263 شمارة ،جهاد ،»ياريده تا ييكدخدا از رانيا در ييروستا تيريمد«) 1383( ونسي ،ينيحس شاه

85 -91 .  
  . ريركبيتهران: ام )،رانيدر ا يسنت يزراع يها (نظام بنه) 1368جواد ( نژاد، يصف

 . توس: تهران ،بنه) 1353( جواد نژاد، صفي
 روستايي جامعة در توسعه و تغيير ابعاد: روستايي شناسي جامعه) 1387( عنبري موسي و مهدي طالب،

  .  تهران دانشگاه: تهران  دوم، چاپ ،ايران
  .23- 3: 39 شمارة ،ييايجغراف قاتيتحق ،»ييروستا تيريمد يبرا يطرح« )1374( يمهد طالب،
  .پدرام: تهران ،ايران در ارضي اصالحات) 1342( محمدعلي عبادي،

 ،ايران در غايب ارباب نظام: تاريخي شناسي جامعه در واقعيت پردازي مفهوم) 1392( حميد عبداللهيان،
  . شناسان جامعه: تهران صادقي، عليرضا و ها جمشيدي غالمرضا ترجمة

 تحول ،»رانيا در تيريمد يساختار يها چالش و يخيتار يها نهيزم يبررس«) 1385( محسن ،ينيعل
  .  106- 68: 54دورة دوم، شمارة  ،يادار
گري و روشنگري آب: دو شگرد تيره اس،سازي و گيرمرنگآ ،دادنيلون) «1380( يمرتض ،يفرهاد

 ،طباطبايي عالمه دانشگاه اجتماعي علوم دانشكدة مجلة ،شده در كشاورزي سنتي ايرانكمترشناخته
  .492- 172): 33(9 شمارة

 ،يترجمة هاشم آقاجر ،يخيتار يشناس جامعه) 1385و همكاران ( نزيرندل كال لتون،يهم يج يگر
  . ريتهران: كو

چاپ چهارم،  ،يريترجمة منوچهر ام ،رانيا در زارع و مالك) 1377( نفورديسوا نيآن كتر لمبتون،
  تهران: كتاب.  
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: تهران ،آنها با مقابله امكانات و مملكت كشاورزي هاي نابساماني دربارة گزارشي) 1357( حسين ملك،
  .ايراني تحقيقات مركز
  . خوارزمي: تهران ،ايران در فئوداليسم تكامل) 1358( فرهاد نعماني،

  .چاپخش نشر:  تهران ،ييروستا يشناس جامعه) 1382( اكبر يعل خلق، كين
 يجمع تيريمؤثر در مد يو اقتصاد يعوامل اجتماع يبررس) «1391( يمنصور و احمد محمد ،يوثوق

  . 74- 47)،  7 ياپي(پ 2سال چهارم شماره  ،ييروستا توسعة ،»كنار دونيفر يمنابع آب در روستاها
 عزيزي، كامبيز و نفيسي محمدرضا ترجمة يران،ا ياسياقتصاد س) 1377( محمدعلي كاتوزيان، همايون

  . مركز: تهران ششم، چاپ
 ترجمة ،ايران در سياست و تاريخ نظرية: ملت و دولت تضاد) 1380( علي محمد كاتوزيان، همايون

  . ني: تهران طيب، عليرضا
 ،اقتصادي توسعة و نفت ايران، تاريخي شناسي جامعه در مقاله نه) 1337( علي محمد كاتوزيان، همايون

  .مركز: تهران دوم، چاپ
  .  روزهيمهاجر، تهران: ف روزهي)، ترجمة ف1360- 1340( رانيا در انقالب و نيزم) 1381( كيار هوگلند،
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