
  30  - 4:  1398، بهار 1 ةشمار ،سيزدهم  دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة
4  

 ضرورت وجودي و اهميت كاركردي بازگشت به اجتماعات محلي
  ها) ها و فرصت (گسست

  
  1پور محسن ابراهيم

  
  )15/10/97، تاريخ پذيرش15/10/96 خ دريافت(تاري

  
  چكيده

تـر از فرهنـگ كشـاورزي و     تـر و گسـترده   كاركرد و نقش تاريخي جامعة روستايي ژرف
صنعتي، هنري و تجاري اسـت.   هاي شهري، عرضة مازاد توليد و نيروي انساني به بخش

ربوط به آن شدن كشت و اكتشافات و اختراعات م در حوزة كشاورزي، فرآيندهاي عمقي
هـاي   ه از روشايـن پـژوهش بـا اسـتفاد     معلولِ سرشت ارزشمند جامعة روستايي است.

 ،كتاب و گزارش علمـي و پژوهشـي   3000ان حدود يم از د.اسنادي و پيمايشي اجرا ش
 د.بنـدي شـ   و مقولـه مـرور  ع با همكاري دانشجويان ارشد توسـعة روسـتايي   منبسيصد 

هـاي   ، بـه تحليـل شـاخص   يا پيمايشي و آمارهاي نمونـه هاي  نگارنده با استفاده از داده
در طول دهة اول انقـالب   دهد كه ها نشان مي يافته روستايي و كشاورزي پرداخته است.

بسياري از روسـتاها و منـاطق محـروم     و در پي توسعة مشاركتي، استانداردهاي زيستي
ورداري و آگـاهي  و سـطح برخـ   هومير اطفال كاهش پيدا كرد مرگ ميزان، هافزايش يافت

ساختار توسعة روستايي، كه ديرزمـاني  شدن  ه است، اما در پي بخشييان باال رفتروستاي
در دو دهة اخيـر سـير    هاي توسعه بسياري از شاخص تا سطح وزارتخانه ارتقا يافته بود،

درصد اراضي زراعي دارنـد،   5/38اي كه  نزولي داشته است. باوجوداين، جوامع روستايي
كنند.  توليد مي را درصد محصوالت كاربردي 70درصد محصوالت غذايي و  50بيش از 

زمـان و   اند، پيشـرفت هـم   ازآنجاكه توسعة روستايي و رشد كشاورزي دو روي يك سكه
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اصول  تحقق در گرونشيني شهري  كاهش حاشيهو  يروستايي و كشاورز جوامع توأمان
ط نسـبت متوسـ   ،طـرف ديگـر  از د.قرين موفقيت خواهد بو گرايي نوين بردي حمايت راه

هـاي اخيـر    درصـد در سـال   56، به 1391صد در سال در 60درآمد خانوار روستايي، از 
بـين جوامـع روسـتايي و     روند فزايندة نابرابري افزايش ضريب انگل و .است تنزل يافته

، نتيجـه در گزيني مؤثر است. افزايش سوءتغذيه و بيماري و شتاب حاشيهدر  همشهري 
جتماعـات  ابـه  بازگشـت   ،كار جهت تعديل طغيان حاشـيه عليـه مـتن    ترين راه ضروري

اين مقاله بـه شـرح    است. نهاد هماهنگي و مديريت توسعة روستاييايجاد  ي ومحل
  پردازد. چگونگي و فرآيند چنين كوششي مي

  
  تعادل. توسعه، نهاد، روستا، واژگان كليدي:

  
  

  لهطرح مسئ
مناسـبات اربـاب و    برداري پيش از اصالحات ارضي، يعنـي مزارعـه و   ترين نظام بهره گذار از عام

پيشرفت جامعة روستايي پيوند  هقاني امروز، توسعة كشاورزي را باخانوادگي و د رعيتي، به نظام
 تـوان دربـارة   ). در كشور ما، بدون آگاهي از زنـدگي روسـتاييان نمـي   1390 ،داده است (وثوقي

ـ 1976،  لاكشاورزي سـخن گفـت (گـود    ). روسـتا در جامعـة ايرانـي اهميتـي     2013مـن،   ك؛ بِ
هـا،   شناختي و وابسته به تمدن دارد. جامعة روستايي ايران خاستگاه بسـياري از انديشـه   هستي

حتـي، اسـتمرار و پويـايي ادبيـات و زبـان       هنرها، فرهنگ و گهوارة تمدن و شهرنشيني اسـت. 
 سالة سلوكيه و زبان يوناني به محاق افتاده بـود، بـه جوامـع    ستيالي دويستفارسي، كه در پي ا

تـر از   تـر و گسـترده   روستايي ايران منوط است. خدمت و نقش تـاريخي جامعـة روسـتايي ژرف   
صـنعتي، هنـري و    هاي شهري، فرهنگ كشاورزي و عرضة مازاد توليد و نيروي انساني به بخش

در حوزة كشاورزي نيز ناشـي از سرشـت جامعـة روسـتايي     تجاري است. اكتشافات و اختراعات 
 50دارنـد، بـيش از    درصد اراضي زراعي 5/38كه  هكتار، برداري كمتر از ده هاي بهره نظام است.

). 1393پور،  كنند (ابراهيم درصد محصوالت كاربردي را توليد مي 70درصد محصوالت غذايي و 
سـتمرار توليـد دهقـاني (خـانوادگي)، افـزايش      بخش كشاورزي ايران در انتقال دانـش بـومي، ا  

هاي كارآفريني، توان باالي سازگاري با تحـوالت و تغييـرات    انگيزش كشاورزان، گسترش شبكه
 فرآوري محصوالت، .انساني، و خودكفايي در توليد غذا، به جامعة روستايي وابسته استـ  محيطي

بـه حميـت و همـت جامعـة      نيـز  يعياندازهاي طب حفاظت از اراضي كشاورزي، و منابع و چشم
  ).1397روستايي منوط است (زارعي، 



 1398بهار ، 1 ة شمار ،دهمسيز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

6  

بخش ايران بوده است. ايـن جامعـه هـم     جامعة روستايي ايران، در طول هزاران سال، هويت
كرده و هم مازاد توليد و نيـروي انسـاني خـود را بـه شـهرها       غذا و امنيت سرزمين را تأمين مي

يراث فرهنگي و بازسـاماني هـويتي از كاركردهـاي جامعـة     تنها انتقال م كرده است. نه عرضه مي
سـوز اقـوام    برافكن و تمدن روستايي بوده است، بلكه تداوم نسل ايراني، كه در پي حمالت بنيان

شـمار   هاي تـاريخي جامعـة روسـتايي بـه     شدت در آستانة نابودي بود، ازجمله نقش گوناگون، به
شـهر كشـور    1300برديِ حـدود   ه را آبادي پشتوانةهزار روستا و صدهزار  آيد. بيش از شصت مي

محسـوب  " شـهرپايه "ايران، برخالف كشورهايي مانند امريكا، كانادا و استراليا، كه  جامعةاست. 
  دارد. "دهقاني"شوند، خاستگاه  مي

هـزار طـرح عمرانـي در طـول دهـة اول        150هاي اخير، جهاد سازندگي بـا اجـراي    در دهه
زمينة بهبود وضعيت زندگي  ركتي در بسياري از روستاها و مناطق محروم،انقالب، و توسعة مشا

محور، ازقبيل گسترش ارتباطات و تعامالت، افزايش  هاي توسعه روستاييان را فراهم كرد. فعاليت
هاي درماني، ميزان اميد به زندگي را بـه   شدن بيمه ها، بسط تأمين اجتماعي و همگاني دسترسي

 اي و اشاعة ميـل بـه ارتقـاي اجتمـاعي در     يافتن خانوادة هسته عموميتسال رساند و سبب  72
؛ 1390؛ ازكيـا،  1396؛ ميرزايي و همكـاران،  1390ميان زنان و دختران روستايي شد (زنجاني، 

)، امـا ناهمـاهنگي و ضـعف سـاختاري در فرآينـد      1393پـور،   ؛ رستمي و ابراهيم1374وثوقي، 
  را تحت تأثير قرار داد. كنوني توسعة روستايي، بخش كشاورزي

ترين موانع توسـعة ايـران اسـت.     در وضعيت كنوني، روند اضمحالل جامعة روستايي از مهم
گزيني آهنگي شتابان گرفتـه   دهه است كه اضمحالل جامعة روستايي و بحران حاشيه حدود يك

رمقابـل  دليل دانش تاريخي و پويـاييِ فرهنـگ بـومي، همچنـان د     است، اما جامعة روستايي، به
كند. جامعة روستايي در ايران، كـه خاسـتگاه تمـدن و مهـد دانشـمندان       اضمحالل مقاومت مي

تـر و   هاي اخير، در مقايسه با جامعـة شـهري، حيـات پررونـق     بزرگ بوده است، همواره و تا دهه
  وري بيشتري داشته است. بهره

زمان و توأمان  فت هماند، پيشر ازآنجاكه توسعة روستايي و رشد كشاورزي دو روي يك سكه
هـا و اصـول    روستايي و كشاورزي ضـرورت دارد. چنانچـه در برنامـة ششـم بـه فراروايـت      حوزة 

شدن ساختاري پرداخته نشود، فرآيند اضـمحالل جامعـة    استعاليي پيشرفت روستايي و نهادينه
هويـت   بيهاي  نفر در مكان ميليون تا دهشدن هفت  نشين روستايي، كه درقالب پديدارهاي حاشيه

شـدت خواهـد گرفـت و بـه      ،نمايـد  رخ مـي  فرهنگـي  هاي و چالش و پيرامونيِ شهرهاي بزرگ،
 1385هاي  نتايج تفصيلي سرشماري كه چنان هاي جمعيتي منجر خواهد شد. شدن كميت قطبي
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ها از روستا به شهر اتفاق افتاده است. در  درصد مهاجرت 70كند كه بيش از  روشن مي 1395و 
  اند.  نفر از روستا به شهر مهاجرت كرده ميليون اخير، حدود بيستطول دودهة 

حال، مسئله اين است كه چرا جامعة روستايي مـا درمعـرض نـابودي اسـت؟ آيـا كاربسـت       
شدن جمعيت و امكانات، و ادغام روستاها در شـهرها   ساالر به قطبي هاي نئوليبرال و پول ديدگاه

آيـا   خيز با چنين پيامدهايي در پيوند اسـت؟  اي نفتمنجر شده است؟ آيا الگوي توسعة كشوره
دادن جامعة روستايي هستند؟ چرا  سوم نيز با همين سرعت درحال ازدست كشورهاي جهانبقية 

برزيـل، انـدونزي و مـالزي،     اي مانند ژاپن و كشورهايي مانند كـرة جنـوبي،   كشورهاي پيشرفته
  اند؟ اند و نتايج مثبتي گرفته ز پرداختهشدن، به توسعة جامعة روستايي ني موازات صنعتي به

 بخشـي ساختار فرا ضعفمند، در  نشيني و خطاهاي نظام واقعيت اين است كه بحران حاشيه
زمان و توأمـان منـابع روسـتايي و     پيشرفت هم متناسب با پيشرفت جامعة روستايي ريشه دارد.

هـاي وجـودي و    مـة سـاحت  ماهيت توسعة روسـتايي، در ه انكارناپذير دارد.  كشاورزي ضرورتي
انـدازة   محـور نيـز بـه    بعـدي و محصـول   كاركردي، از الگوهاي شهري مستقل اسـت. تلقـي تـك   

ميليون داده، به ضرورت هماهنگي  در پژوهش حاضر، با تحليل بيش از ده نگري خطاست. بخشي
  دو موضوع مهم پيشرفت روستايي و كشاورزي پرداخته خواهد شد.

  
  چارچوب نظري

اخير، درباب موضوع امنيت كارآفريني و پيشـرفت پايـدار، بـر كاركردهـاي مثبـت      در چندسال 
؛ 2006نيكـل و كـين،    ؛ مـك 1984 خانواده (گـرين،  رويكردهاي محلي و نهادهاي سنتي مانند

جامعـة  تلقـي   تـر از  خطرنـاك  مراتـب،  گزيني، به ) تأكيد شده و حاشيه1986سكافيلد، كلمن و ا
ساالري ارزيابي شده اسـت. فروپاشـي جامعـة     و انحراف قواعد مردم 1رأي بانك مثابة به روستايي

نشـيني   هايي نظير حاشيه اي است كه روي ديگر آن، تشديد بحران روي سكه روستايي صرفاً يك
شـرط   ). پـيش 1374 ازكيـا،  ؛1390 هـاي اجتمـاعي مـالزم آن اسـت (زنجـاني،      كنوني و آسيب

مانند تهـران، بـازآفريني پيشـرفت روسـتايي     پذيري  شدت آسيب مديريت بحران در شهرهاي به
  ).1393 پور، است (ابراهيم

كشـاورزي خـانوادگي و    در نظريات جديـد توسـعه و الگوهـاي توسـعة روسـتايي و محلـي،      
مثابة بنيان مطمـئن امنيـت غـذايي شـهرها در كـانون توجـه اسـت. بازگشـت بـه           روستايي به

ريـزي   كارهايي ماننـد برنامـه   شدند، با راه ميپديدارهايي كه ديرزماني مانع رشد كشاورزي تلقي 
_______________________________________________________ 

ه روستايي را  به مثابه بانك رأي جهت افراد و نهادهاي ذينفوذتلقي نموده درحوزه جامعه شناسي سياسي برخي جامع.  1
  اند كه ممكن است در نظام هاي مردم ساالر و با سؤ استفاده از فقر روستايي  منجر به تغيير در انتخاب ها گردد.
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هاي  ماندگاري انگيزشي، تأمين كمينه افزايي، اي، توان مشاركتي، تشكيل واحدهاي توسعة ناحيه
  شوند. تحقق عدالت سرزميني و تعادل فضايي عملياتي مي معيشتي،

توسـعة   ايي،رهـ  مثابـة  توسـعه بـه   ،هايعني نوسازي اسـتاندارد  ،دايم توسعهادر بين چهار پار
محـوري و   سـرزمين  گرايـي،  در ساحت شـناختي اصـول حمايـت    ،محور مشاركتي و توسعة مردم

جهت بازگشت بـه اجتماعـات    و اثربخشي الزم راي محور كارآمد بخشي در الگوهاي مردم آگاهي
  محلي دارند.

  
  محور مردم اصول مشروط توسعة

ي، اعـم از كتـاب و گـزارش پژوهشـي،     اثر مكتوب در حوزة توسعة روستايسيصد  حدودبا مرور 
  دست آمد: نكات اساسي ذيل به بردي توسعة روستايي جهت تدوين برنامة راه

  الف) توسعة روستايي ذاتيِ پيشرفت كشور است؛
 افزاي (سينرژيك) اجتماعات شهري و روستايي؛ اهميت پيشرفت هم ب)

 ؛1نهاي بينابي ج) اهميت توسعة نهادي و مشاركتي مبتني بر تشكل

 ؛2راستاي كاركردي سرزميني گرايي متقابل و هم د) تكميل

 ؛اي جهان منطقه ه) پايداري كاركردمحور زيست

  كار؛ از بينش تا راه ،و) پيشرفت مبتني بر فهم و خواست
 (با مردم و براي مردم). محور ز) توسعة يادگيرانة مردم

  
  شناسي روش

 3000نامـه توسـعه روسـتايي از حـدود     ؛در آغـاز بـا تهيـه كتـاب     روش بررسي اسنادي اسـت  
سيصــد  3پژوهشــي)-منبــع در حــوزه هــاي توســعه روســتايي(اعم از كتــاب و گــزارش علمــي 

هـاي  سـتفاد قرارگرفتنـد.همچنين از داده  منبع انتخاب و بـا طـي مراحـل مـرور منـابع مـورد ا      
ــز ده ــران ، مرك ــاي اي ــاري  ازه ــابع آم ــزي،  من ــك مرك ــران،  بان ــار اي ــز آم ــاد وزارت مرك  جه

ــهك ــژه سرشــماري شــاورزي، ب ــاي عمــومي نفــوس و مســكن  وي ــه ،كشــاورزي ،ه ــا و  آمارنام ه
  . ه استدمد محصوالت كشاورزي استفاده شي هزينه و درآهاي آمار داده

_______________________________________________________ 
  . نهادهاي بينايبن يا واسطه اي  تسهيل كننده كاركردهاي نهادي هاي كالن تعبير شده اند1
. در اصول توسعه گزينه اي  سرزمين گرايي در مقابل كاركردگرايي تعريف شده و تكميل گرايي نيز يكي از 2

  هاي سرزمين محوري توسعه اي است.مولفه
. تهيه كتاب نامه و فيش برداري از منابع با همكاري دانشجويان كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشكده علوم  3

  صورت گرفت اجتماعي دانشگاه تهران
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  وضعيت جامعة روستايي
تا سال  1335هاي درزماني، از سال  تحليل واريانس تغييرات جامعة روستايي با استفاده از روش

را  شدن جمعيت و امكانات، و تجديد ساختار سكونت وار، قطبي جرفرستي تودهتنها مها ، نه1395
هـاي جمعيتـي    داري را نيز در ساختار اجتماعي و تركيـب  هاي معني دهد، بلكه تفاوت نشان مي

دهـد   نشان مي ازطرف ديگر، ).1393پور،  رستمي و ابراهيم  ؛1390گذارد (زنجاني،  نمايش مي به
بـاروري، و سـبك زنـدگي     نجارهاي شهري در سـاخت خـانواده، ميـزان   گرايي با ه كه سطح هم

نكتة اساسي ضـرورت همـاهنگي درونـي جهـت ايفـاي كاركردهـاي        دار است. شهري نيز معني
  ويژه تأمين مواد غذايي و پايداري زيستي است. گانه به شش

در بـيش   هاي اقتصـادي  هاي جامعة روستايي، اعم از امكانات حياتي و مكاني، فعاليت كميت
 گرمسيري، اي، دشتي، پايه كوه هزار عنوان شغلي و روند تغييرات در روستاهاي كوهستاني، از سه

 1.شده اسـت  كشور گزارش سردسيري و روستاهاي واقع در مناطق معتدل و حتي نواحي مرزي
  در اين بخش، نتايج محاسبات سال اخير آمده است:

نفر  ميليون 21به حدود  ،1370در سال  زارنفره 600 ميليون و 23جمعيت روستايي كشور از 
همواره رشد مطلـق جمعيـت روسـتايي كمتـر از      ،1335از سال  تنزل يافته است. 1395در سال 

و روند رشد  ، ميزان رشد مطلق مثبت بوده است1370باوجوداين، تا سال  ؛رشد طبيعي بوده است
دوام يافتـه   1395درهزار تـا سـال    به آهنگي در حدود پنج 1375منفي جمعيت روستايي از سال 

آبـادي اسـت)، از    25000طور ميانگين  خانوار (كه به هاي داراي كمتر از بيست فراواني آبادي است.
 4تنـزل يافتـه و نسـبت جمعيتـي نيـز از       1395درصد در سال  25به  ،1365درصد در سال  31

جمعيـت روسـتايي در   درصـد   55تمركـز بـيش از    درصد كاهش يافته اسـت.  3درصد، به حدود 
  شناختي است. هاي مهم جمعيت خانوار از ويژگي 500تا  200هاي داراي  آبادي

 6 ودرصـد در اسـتان قمـ    5 بـه ترتيـب از   1395دامنة تغييرات جمعيت روستايي در سال 
درصـد در اسـتان    47 ،درصـد در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان     52 تـا  درصد در استان تهران

اسـتان   درصد در استان كهكيلويـه و بويراحمـد و   44ستان هرمزگان، و درصد در ا 45 گلستان،
  خراسان شمالي گزارش شده است.

هاي اخير نيز جمعيـت در روسـتاهاي كوچـك كمتـر و در روسـتاهاي بـزرگ        در طول سال
شـدن در روسـتاهاي داراي بـيش از     بيشترين تمركز و قطبي 1395بيشتر شده است و در سال 

هاي مهاجرفرسـت بـا   بالغ بر نيمي از اراضي كشاورزي در روستا ده است.خانوار گزارش ش 500
_______________________________________________________ 

ها و  بردي تحقيقات و توسعة روستايي را نگارنده با مشاركت استادان و نمايندگان وزارتخانه . برنامة راه 1
  هاي مرتبط با روستا تدوين كرده است.  سازمان
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  ةجامعـ  هكتـار زمـين كشـاورزي در    10943077از  است.  نفر واقع بوده 500جمعيت كمتر از 
در  و درصـد  53 اي هـاي جلگـه   آبـادي  شـاخص در   است. اين درصد آبي بوده 40 ،بررسي تحت
 درصـد در  47 از ،نسـبت اراضـي آبـي    .ده اسـت درصـد بـو   16جنگلـي   ـ كوهستانيهاي  آبادي
سرانة اراضي بـا   هاي فاقد امكانات، متغير بوده است. درصد در آبادي 32 برخوردار، تا  هاي آبادي

اعـم از   ،نسبت مقياسـي فعاليـت مولـد كشـاورزي     .است معكوس داشته ة رابط مقياس جمعيتي
  است. مراتب باالتر هاي كوچك به در آبادي ،داري زراعت و دام

جمعيـت از   وهواي معتدل، گذار  اي و دشتي و داراي آب تمركز جمعيت در روستاهاي جلگه
  ويـژه  بـه   كشـاورزي   اراضـي  اي، افـزايش   هموار و كنار جاده  نقاط كوهستاني و پرشيب به نواحي

كشـاورزي، افـزايش     كشتي، افزايش توليدات چند نظام   ، گسترش ميزان آيش آبي، كاهش   اراضي
 بسـتگي  هـم شـدن كشـت    عمقـي  محصوالت تجاري و باالرفتن سطح   افزايش هكتار، عملكرد در

  .تحقيق است از ديگر نتايج دارند كه شدن  قطبي با عامل يدار معني
ترتيـب   بـه  1392و  1391هـاي   هاي خانوار روستايي، كه در سال ميزان رشد متوسط هزينه

درصـد گـزارش شـده     5و  7ترتيـب   به 1394 و 1393هاي  درصد بوده است، در سال 20و  29
، بـه  1391درصد در سـال   61نسبت متوسط درآمد خانوار روستايي به خانوار شهري، از  است.

نسبت متوسط هزينة خانوار روستايي به خانوار شـهري،   رسيده است. 1394درصد در سال  58
عبـارت ديگـر،    بـه  كاهش يافته اسـت.  1394درصد در سال 56به  ،1391درصد در سال  66از 

هاي رفاهي تنزل يافته است، بلكـه احسـاس    تنها شاخص نه شكاف برخورداري بيشتر شده است.
درصد از جامعة روستايي تحت مطالعه در سطح باال و مطلوبي گزارش  7ميان  رفاه نيز صرفاً در

  ).1396(ازكيا،  شده است
هـاي شـهري گـزارش شـده      زهبه حو از جامعة روستايي مبدأ ها درصد مهاجرت 70بيش از 

  .س داردوعكة ماخص تركيبي مهاجرفرستي با مقياس كشاورزي رابطش است.
شـدن اهميـت كـاربردي دارد.     هاي تغييرات اجتماعي و قطبي در پرتو نظريه اه تفسير يافته

بـا وجـود مهـاجرت     بسياري از روستاهاي خالي از ساكنان امكانات مناسبي دارند و كشـاورزان، 
رسـد   نظـر مـي   نخبگان، از دانش بومي و انباشت فرهنگ كشت و زرع برخوردارنـد. بـه  جوانان و 

افزايي و تعديل مسائل جامعة روستايي امكـان پايـداري    سازوكارهاي نهادي، تواناسازي، ظرفيت
 آورد. مياين جامعة مولد را با وجود مردم كوشا فراهم 
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 عة روستاييهاي درآمدي و برخورداري جام . تغييرات شاخص1جدول 
متوسط درآمد خانوار 

 روستايي به خانوار شهري

ضريب 
 ينيج

نرخ
 تورم

 رشد درصدي
 درآمد خانوار

 ميزان درآمد
 به هزار ريال

 هايسال
  پايه

64,2 12 - 34475 1384 

59,7 12,4 14 39129 1385 

60,4 17,1 20 4701 1386 

54,9 26,7 3 48424 1387 

56 10,3 8 52348 1387 

55,9 41 20 13 59337 1389 

61,2 37 26,5 34 79727 1390 

60,6 37 32,7 27 101281 1391 

59,2 38 36,1 20 121091 1392 

57,7 39 13,7 15 129051 1393 

57,6 38 10,6 16 161038 1394 

56,7 39 10 176866 1395 

  
 0,3ريال معادل  646هزار و  388ميليون و  1 معادل 1396خانوار در سال  ةكمترين هزين

ريال  261ار و هز 599ميليون و  7تحصيل به ميزان  بوده است.مربوط به دخانيات درصد 
خانوار در سال  ة. بيشترين ميزان رشد هزينبراي خانوار هزينه داشته استدرصد  1,8معادل 
 ةينهز رشد داشته است.درصد  10,2 بوده است كهها  ها و آشاميدني مربوط به خوراكي 1396

  ت.درصد رشد داشته اس 7,1مسكن نيز 
ــوراكي ــاميدني خ ــا و آش ــات، ه ــا، دخاني ــاز و   پوشــاك و ه ــرق و گ ــش، مســكن، آب، ب كف

نقـل، ارتباطـات، تفـريح و    و م و اثـاث خانـه، بهداشـت و درمـان، حمـل     ، لـواز ي ديگـر ها سوخت
بد در سـ قلـم اصـلي    12  و خـدمات متفرقـه  امور فرهنگي، تحصـيل، رسـتوران و هتـل و كـاال    

  د.دهن مخارج خانوار را تشكيل مي
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 دار است، در مقايسه با جامعة ي روستايي مثبت و معنيهرچند روند درآمدي خانوارها

  .نزولي داشته است هاي اخير، سير ، در سالشهري
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اي افــزايش  مــت و يارانــهقي ، ميــزان مصــرف مــواد غــذايي ارزان1391 در پــي شــوك ارزي
ــي ــه اســت. معن ــهال داري يافت ــه بت ــتايي، ب ــة روس ــالي ، در جامع ــتثناي ش ــاران اس ــوارهك  ، هم

  هاي گندم بيشترين فراواني را داشته است. مصرف نان و فرآورده
  

  
  

كنـد كـه كـاهش سـرانة مصـرف گوشـت قرمـز و افـزايش مصـرف           نمايان مي 1آنوا تحليل 
ــوا ــذايي م ــان در اســتان د غ ــرنج خــارجي و ن ــد ب هــايي كــه نســبت جمعيــت روســتايي   مانن

  دار است. د معنيدرص 99يشتري دارند در سطح ب

_______________________________________________________ 
1 ANOVA 
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سـهم مـواد    درصـد جمعيـت روسـتايي بـاالتر از متوسـط كشـور اسـت،       هايي كه  در استان
  .ها بيشتر است ية هزينهخوراكي از كل

  

  
  

  مسائل جامعة روستايي
مراحل متعددي طي شده است؛ ازجمله ارزيابي منابع و تحقيقات  1كردن مسائل، جهت مشخص

هـاي قبلـي،    هاي توسعه و تحقيقات روسـتايي و ارزيـابي پـژوهش    ، تحليل اهداف برنامهپيشين
هـاي مشـاركتي در    نفعـان، اجـراي روش   نظـران و ذي  هاي متعدد با صاحب انديشي برگزاري هم

_______________________________________________________ 
1. Constraints 
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   1و اهداف، تعريف عملياتي مسائل پژوهشي و غيرپژوهشي. ها طراحي درخت مسائل، استراتژي
  ارتند از:مسائل شناسايي شده عب

  بحران هويت وجودشناختي جامعة روستايي؛ - 
  هاي اداري؛ كارآمد سازمان ساختار كم - 
 بيني در تعاريف غربي توسعه؛ هاي نظري و سلطة خودبزرگ ضعف بنيان - 

  نگري افراطي؛ مدت و كميت محور در كوتاه سياست رشدنگر و محصول - 
  ضعف مشاركت فعال نهادي؛ - 
  ؛شهرها حاشية در مناطق تمركز جمعيتي ساله و 50و  20، 10انداز افق  ابهام چشم - 
 گرايي، پويش فرهنگي، هايي مانند سرزمين شدن مدلول ضعف بازتعريف اجتماعي - 

  تراكم اخالقي؛
هاي  اجتماعي، انتقال دقيق و صحيح خميرمايه گسست مديريت گذار دوم فرهنگي و - 

نفس،  اعتمادبه فرهنگ اجتماع تاريخي مانند شادي، آگاهي، آرامش، رهايي، شجاعت،
  دانش تاريخي؛ ،خانواده، كارآفريني

 2روستاي كشور. 45000محور در  ضعف كشاورزي روستاپايه و دهقان - 

سازي كـنش  استاندارد گرايي، بحران وجودي جامعة روستايي در كاربست اصولي مانند فايده
ح سـطو  در شـناختي در سـاحت فـردي و    اصـول هسـتي  دارد. ريشـه  وارگي شيء مولد انسان و

زدايي از معنا و كنش، انطباق پويا، وفاق فرهنگـي و   فرهنگي به ثبات و پويايي هنجاري، تعارض
توانـد زنـدگي كنـد.     انسـان بـا وجـود تعـارض نمـي      انجامد. تكوين خصلت اجتماعي در فرد مي

مدت تعارض بين ذهـن   توان معلمي را شغل نامناسبي تلقي كرد و معلم شد. شايد در كوتاه نمي
_______________________________________________________ 

ال در حوزة توسعة روستايي ها و مؤسسات غيردولتي فع ها، سازمان . در انجام اين مهم نمايندگان اغلب وزارتخانه1
ها  هاي وزارتخانه نظران و نماينده حضور داشتند و بيش از بيست نشست تخصصي با حضور استادان دانشگاه، صاحب

  .ها برگزار شد و سازمان
آقايان دكتر بر نمايندگان اغلب نهادهاي مرتبط با جامعة روستايي،  هاي مشاركتي، عالوه نشست . در سلسله2

نما در جايگاه رئيس گروه تخصصي زنان و خانوادة  ر شكوري، دكتر عمادي، دكتر ازكيا، خانم جهانوثوقي، دكت
زاده، رئيس گروه تخصصي آموزش، ترويج و ارتباطات، مهندس ميزبان، رئيس  روستايي، و آقايان دكتر رضوي

شايري، هاي ع گروه تخصصي جامعة عشايري، مهندس هومن، رئيس گروه تخصصي عمران و زيرساخت
حضرتي دبير برنامه، خانم  مهندس رحيمي در كميتة تخصصي اقتصاد روستايي، خانم مهندس روشنك نقيب

هاي زنان و ترويج،  مهندس سلطاني كارشناس امور زنان روستايي و ارشد تسهيلگري، خانم سليمي دبير كميته
روهش طهراني و مهندس عفتي آموزش و ارتباطات روستايي، و آقايان مهندس فلسفي، سيدمحمد موسوي، ف

 مشاركت داشتند.
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هـاي   طول حيات اجتماعي، اين تعـارض بـه آسـيب    ا تمايل و تعامل ممكن شود، اما درو عين ي
نوايي  انحرافات شخصيتي منجر خواهد شد. هم هاي رواني و هاي شناختي، عقده هويتي و بحران

شـناختي   جهان و ديگـري، در پرتـو پـذيرش اصـول هسـتي      بخش، وجود، انسان با خالق هستي
بودن خود احسـاس حقـارت    ردم ساكن مناطق روستايي از روستاييپذير است. برخي از م امكان
آميز، به بحران هـويتي دامـن زده    پيداييِ الفاظي مانند دهاتي و چوپان، با تلقي اهانت كنند. مي

استمرار يابد، به عقدة حقارت منجـر   بودن دروني شود و است. چنانچه احساس حقارت از روستايي
فت است. هويت تاريخي و سرشت فرهنگي جامعة روسـتايي ايـران   شود كه يكي از موانع پيشر مي

جامعة روستايي ايران در احيا و انتقال ميراث  نانويسا تفاوت بنيادي دارد. با جوامع اوليه، ابتدايي و
هاي تـاريخي، فعـال و كارآمـد بـوده اسـت.       برافكن و گسست ويژه در پي حمالت بنيان فرهنگي، به

اسـت. كاركردهـاي    افزايـي روسـتازادگان دانشـمند    ي از منابع غنـي هـم  جامعة روستايي ايران يك
بسـتة مـردم    هاي مولد و نيز توليد محصوالت كشاورزي طيب بـا دسـتان پينـه    اقتصادي و فعاليت

فـرآوري،   هاي فـراوان در  نوآوري بردي دارد. دانش بومي روستاييان و روستا و عشاير نيز اهميت راه
  فرد از تراكم شناختي است. اي منحصربه توليدي، ذخيره داري، تبديل و مبادلة نگه

شـدت   سال اخير به نكتة دوم بر اهميت اصول غايي تأكيد دارد. جامعة روستايي در طول ده
اي اجتماعي و ملي تبديل شده است،  نشيني، كه به مسئله آسيب ديده است؛ مهاجرت و حاشيه

شـاخص سـرانة عمـران     اسـت. كـافي اسـت   جامعة روسـتايي   نيافتگي كي از پيامدهاي توسعهي
ها رخ نمايد (برخي  برخورداري ها و كم روستايي با شهري مقايسه شود تا اندكي از عمق نابرابري

همـة انتقـادات، در پرتـو     شك و با وجود اند). بدون برابر برآورد كرده 400اين نابرابري را معادل 
ايـران از   اد سـازندگي، توسـعة روسـتايي در   مثابة تكليف الهـي در جهـ   انجام كار به ها و فعاليت

ها كاركردي نمايان داشت. اما، در طول دهـة   تعديل نابرابري در بسياري كشورها پيشي گرفت و
اند. نگـرش و   عملياتي به وانهادگي شديدي دچار شده اخير، نهادها و ساختارهاي كالن، مياني و

براي رفع اين مشكالت، نات منجر شد. شدن شديدتر جمعيت و امكا ريزي بخشي به قطبي برنامه
انسـاني دارد. فراتـر از وزارت توسـعة     ايجاد ساختاري فراتر از يك وزارتخانه ضرورت كاركردي و

اسـت كـه يكـي از    الزم عرض قواي مجريه، مقننـه و قضـائيه    حياتي هم اي ايجاد قوه ،روستايي
  انديشمندان توسعة روستايي پيشنهاد كرده است.

گرايـي، تنـوع    ، سـرزمين اي) گزينـه ( به اصول پيشـرفت بـديل  ورت بازگشت ضر ،نكتة سوم
پيشـرفت روسـتايي اسـت.     تكيه بر الگوي بومي توسعة كشاورزي و كاركردي، پويايي فرهنگي و

 و بـا وجـود پـذيرش مدرنيسـم و     "يـك محصـول   يك روستا"كشورهايي مانند ژاپن با رويكرد 
  اند. سال اخير متحول ساخته رزي را در طول سينوسازي صنعتي، جامعة روستايي و بخش كشاو
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 طبقة متوسـط پوست مرد سفيد ،در نظرية جديد توسعه نيز مصاديق توسعه در سطح فردي
سـطح   در و ،فرزنـدان  و همسـر اي متشـكل از   معرف خانوادة هسـته  ،سطح خانوادگي در است.

زدة  طق روسـتايي زلزلـه  بازسازي منا شهرهاي اروپاي شمالي و اسكانديناوي است. در ،اجتماعي
شود. الگـوي بازسـازي مسـكن در روسـتاهاي      شهرستان بم نيز تبلور چنين نگرشي مشاهده مي

كننـدة   هاي وابسته به اروپاي شمالي اجرا شد، تـداعي  كوشش يكي از شركت بروات، كه بهبخش 
 هـم در  هاي غربي است. اين مشخصات كنش اي، با شغل كارمندي و با هنجارها و خانوادة هسته

  اند.  ها تبلور يافته فضاهاي دروني و كاربري هم در معماري و
بخش كشاورزي است. در پارادايم جديد نيروي انساني،  رويكرد رشدنگر در ،نكتة چهارم

از  1گيري دروني برد و جهت راه انسان توانا و باانگيزه تعريف شده است. ن و خالق،سرماية جاودا
 برتري وجودي يافته است. در 2محور گير و ستانده حور، بهرهگيري رشدم بر جهت 2013سال 

دو اصل توانايي و تمايل نيروي انساني تأكيد شده است. تلقي مديريتي از  پارادايم جديد بر
، )تيلوريسم( مكتب مديريت علمي نيروي انساني نيز متحول شده است، مفاهيم و نظريات

شك، هركس كه  نساني تحويل يافته است. بدونسرماية انساني، و منابع انساني به نيروي ا
 به فعاليتي كه عالقه دارد وو فارغ از دغدغة تأمين معيشت، هاي الزم را كسب كند  توانايي

هابرابري خواهد داشت. وضعيت كنوني مدلول انديشه و  دهي ده بپردازد، بهرهارزشمند است 
شود و انسان به مرحلة  بر ميماه دوبرا عمل انسان است. ذخيرة دانش و اطالعات هر شش

يابد. در حوزة كشاورزي نيز توجه به مردم روستايي، كه  شكوفايي و خوديابي ارتقا مي
و انگيزة مردم روستا  تمركز بر تواناييحالل هستند، و  توليدكنندة محصوالت استراتژيك و

  برترين فرصت و مزيت براي پيشرفت كشاورزي ايران است.
سازي و  نهادي كشاورزان و روستاييان در همة مراحل تصميم عال ومشاركت ف ،نكتة پنجم

 كه در پي اصالحات ارضي ظاهر شدند نيز در وضعيت ييها گيري است. گسترش تشكل تصميم
  كنوني اهميت دارد.

كه نظرية نگارنده براي پيشرفت كشاورزي و بخش  3رويكرد ترتيبات نهادي بينابين،
سطوح ساختاري و نيز  روشي و صول جديد در ساحت معرفتي وروستايي است، به اقتضائات و ا
شدن نهادهاي  شك، نهادينه گيري به اين بخش وابسته است. بدون واگذاري قدرت و توان تصميم

هاي  و يكي از موانع بروز اغتشاش هاي پيشرفت پويا و مستمر اي، يكي از راه مياني و واسطه
ها و  ها، انجمن ها، تشكل ها، اصناف، تعاوني ديههاي اجتماعي است. اتحا جمعي و نارضايتي

_______________________________________________________ 
1. Input Oriented 
2. Output Oriented 
3. Intermediate Institutions 
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هاي جمعي در بخش كشاورزي و جامعة روستايي از رشد كمي چشمگيري حكايت  فعاليت
بلژيك، در تحقق اهداف وفاق اجتماعي، ثبات  كنند، ولي همانند كشورهاي فرانسه و مي

انداز نظري، تعيين  چشم اند. اتخاذ هنجاري و انطباق پويا از كارآمدي الزم برخوردار نشده
هاي  حل هاي كشاورزي و روستايي از راه زني به بخش گيري و توان چانه سازوكار واگذاري تصميم

  اين موضوع است.
ساختار در ليبراليسم اقتصادي، به آزادي  تقدم عامليت برتقدم منافع فردي بر اجتماعي و 

، ديدگاه مسلط در زمينة رشد 1929ان بازار و تجارت انجاميد و از اوايل قرن نوزدهم تا بحر
اقتصادي بود. در نظريات كالسيك، كه فرآيند تحول سنت به مدرنيسم، روستا به شهر، 

و انتساب به اكتساب در  كشاورزي به صنعت، تقسيم كار مكانيكي به ارگانيكي، احساس به عقل،
عامل مسلط رشد و  هاي انسان و محرك فعاليت پرتو گذار و تكامل تحليل شده است، يگانه

مقابل كمترين هزينه است. پس، انسان بايد آزاد باشد تا  توسعه، جذب بيشترين منفعت در
  كند. را تسهيل مي اقتصاد شكوفا شود و دولت فقط سازوكارهاي بازار

هاي ليبراليسم اقتصادي، سبب اقبال عمومي به نظرية  و ناكارآمدي آموزه 1929بحران 
دانست. اين  و دريافت بهره را ضروري مي لت در اشتغال و توليد،خالت دوكينزي شد كه د

دنبال آورد، در پيِ  هاي رفاه را به قرن، شكوفايي اقتصادي و ظهور دولت ديدگاه، كه در طول نيم
دموكراسي، ـ  هاي ليبرال (زير عنوان ها و اصول نئوليبراليسم ، با تسلط گزاره1979بحران 

گستردة  سازيِ زدايي، خصوصي تاچريسم)، به مقرراتـ  كرد ريگانيسمليبراليسم امريكايي، و روي
انجاميد، اما با اعالمِ شعار  2000تا  1980هاي  تجارت آزاد، و گسترش مالكيت خصوصي در ده

تازي كرد، بحران اخير  سال يكه پايان تاريخ، كه با فروپاشي شوروي و ديوار برلين، دوازده
  نئوكينزي پديدار شد.

كشاورزي و روستايي، كشورهاي درحال توسعه از الگوهاي غربي تقليد كردند. اين  در حوزة
هاي فاتحِ  خصوص بعد از جنگ جهاني دوم، فراگير شد. البته، نگراني شديد دولت وضعيت، به

دنبال آورد كه برپاية آموزة امريكايي استوار  هايي را به جنگ از تهديد صلح جهاني، ارائة طرح
يد صلح جهاني، اشتغال و توليد جهاني است و همة كشورها، همة جوامع و همة اينكه، كل شد:

اين انگاره، هم در  ها در برخورداري از صلح، رفاه، آموزش، بهداشت، و اشتغال برابرند. انسان
ميزان كمك كشورهاي پيشرفته به كشورهاي درحال توسعه مؤثر بود و هم در ظهور نظريات 

هاي  د و توسعة كشورهاي درحال توسعه، اما با وجود تالشانديشمندان غربي جهت رش
ومير  هايي كه به كاهش مرگ خيزش اقتصادي و با وجود كمك هاي رشد و انديشمندانِ قطب

هاي مؤسسات جهاني، ازجمله سازمان ملل و بانك جهاني،  اطفال اين كشورها منجر شد، ارزيابي
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درصد از فقيرترين مردم  40ايش داده و وضعيت هاي مالي فساد اداري را افز نشان داد كه كمك
بدتر شده  1950هاي  تنها بهبود نيافته است، بلكه در مقايسه با سال كشورهاي درحال توسعه نه

هاي معيشتي را  طرح تأمين كمينه 1970علت، سازمان ملل در اواسط دهة  همين است. به
ني كشورهاي پيشرفته، اين طرح و مسائل درو 1979مطرح كرد، اما، با بروز عاليم بحران 

زدايي،  انساني نيز تقريباً فراموش شد. بسياري از كشورهاي درحال توسعه مقررات
تقليد از كشورهاي پيشرفته و تحت  هاي دولتي را به سازي و واگذاري صنايع و شركت خصوصي

  يتي هستند.هاي ساختاري و هو بحران دچارالمللي آغازكردند و امروزه  هاي بين فشار سازمان
زاي رشد اقتصادي در حوزة پيشرفت  متأسفانه، آزمون و خطاي كاربست الگوهاي برون

يكي از رويكردهاي محلي توسعة  روستايي و توسعة كشاورزي بر وخامت اوضاع افزوده است.
بردهاي بومي اجرا شده است، رويكرد  ها و راه روستايي، كه در كشورهاي شرق آسيا با عنوان

است. در كشورهاي ژاپن، هند، مالزي، اندونزي، تايلند، كامبوج،  ١"، يك محصوليك ناحيه"
هاي توسعة روستايي، با استناد به شناخت و تحليل استعدادها و  ها و طرح الئوس، و تايوان برنامه

ها و  اي، ترتيبات نهادي، مشاركت بومي اجتماعي متكي به مديريت، برتري هاي ناحيه فرصت
  ريزي توسعه در آغاز يك روستا بود. اند. واحد پايه در برنامه و اجرا شده ها تدوين مزيت

يك "يافته انتخاب و طرحي با عنوان ، يكي از روستاهاي كمترتوسعه1970در اواخر دهة 
ترتيب يكي از رويكردهاي بومي توسعة روستايي  اين تعريف و اجرا شد و به" ناحيه، يك محصول

مثابة الگويي مناسب در كشورهاي جنوب شرق  هاي محلي به يتشناسي و مز با تكيه بر روش
آسيا گسترش يافت. در اين رويكرد، توسعة مشاركتي، با مديريت اقناعي و وفاق جمعي، 

اي موفق براي  تواند به تجربه كه دارد، مي محوري هاي هماهنگ و مسئوليت فرآيندها و روش
  مناطق ديگر نيز تبديل شود.

اين رويكرد را، با اصول كاركردگرايي، نوسازي استاندارد و آمرانه، كه در  هاي بنيادين تفاوت
هاي شناختي و اجرايي  گيري توان در جهت جريان اصلي توسعه يعني مدرنيسم نهفته است، مي

اند،  هاي منبعث از اين رويكرد اجرا شده ميان صدها طرح موفق، كه با اتخاذ رويه تحليل كرد. از
  مناسبي براي كشور انتخاب و اجرا كرد.توان الگوهاي  مي
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  1ها پگانة توسعة محلي در اوتا مراحل هشت
 الف) ارزيابي امكان توسعة مشاركتي

در آغاز، گروهي از كارشناسان، با حضور در روستا و با همكاري همة اهالي، به شناسايي و 
فته گزارش وضع موجود پردازند و در طول دوه ها، مسائل و نيازهاي مردم مي بندي ويژگي مقوله

  كنند. هاي نسبي و انتظارات جمعي تهيه و تدوين مي گيري مزيت را با جهت
 ب) كارگاه تعيين محورهاي توسعه

شود و  هاي عمومي و تخصصي برگزار مي پس از شناسايي و تحليل جامعة روستايي، نشست
مسائل و مشكالت، با مشاركت فعاالنه و استفاده از فنون تحليل ماتريس و درختي، درخت 

شود. سپس، با اعمال فنون  بردها و درخت اهداف استخراج مي ها، درخت راه درخت مزيت
  شوند. ها بازتعريف مي مراتب انتظارات و اولويت تفاضلي، سلسلهماتريس 

 هاي عملياتي گيري ج) جهت

ك و حداكثر ارزيابي سريع، ي و يدر اين مرحله، با استفاده از فنون مشاركتي و اقدام پژوهش
 شوند. دقت مشخص مي اي محدود و به سه محور توسعه

 اي د) تدوين طرح توسعه

بندي منابع  هاي پايين به باال، هم چارچوب عملياتي و زمان در اين مرحله، با استناد به روش
شود و هم فرآيندهاي ساختاري و اداري در سطوح محلي،  انساني، مالي و فيزيكي مشخص مي

  شوند. ري تبيين مياستاني و كشو
  هـ) وارسي و هنجارمندي

بخشي و  هاي بين منظورتصويب نهايي و طي مراحل سازماني و نيز هماهنگي به
گيران محلي و ملي، با حضور در روستا و  سازان و تصميم اي، گروهي مركب از تصميم ناحيه درون

  كنند. مشورت نهايي با اهالي، فرآيند تصويب طرح را تسهيل مي
 ريع در تصويب و ابالغ طرحتس و)

مراتب سازماني  قالب ساختارهاي سنتي و سلسله هايي در هرچند اجراي چنين طرح
كاري  كاري و دوباره منظور پرهيز از تعارض، ندانم پذير نيست، همكاري و هماهنگي به امكان

م را اين مه وزير، ترين مقام اجرايي، مانند نخست ضروري است. در برخي از كشورها، عالي

_______________________________________________________ 
و نيز در كارگاهي مشاركتي با حضور كارشناسان  1397تا  1380هاي  . طي مطالعة ميداني نگارنده در طول سال1

صورت عملياتي و درقالب  اني در مناطقي از كشورهاي جنوب شرق آسيا اين مراحل بههفده كشور و مشاهدة ميد
  بندي شدند. مقوله) Action Planبرنامة عمل (
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هاي مرتبط با جامعة روستايي، ضرورت اجراي  ها و سازمان كند و به همة وزارتخانه عملياتي مي
 كند. طرح را ابالغ مي

 اي هاي توسعه اجراي مشاركتي طرح ز)

ها بررسي و ارزيابي شده است.  گونه طرح در مطالعات ميداني، مراحل و فرآيند اجراي اين
بندي مواد غذايي، هنرهاي  خيزداري، بسته آب هاي صنايع دستي، ترين آنها در حوزه برخي از مهم

آوري قارچ خوراكي، توليد پوشاك  تجسمي، گياهان دارويي، صنايع تبديلي، بازارهاي محلي، عمل
خوبي در كشور ما اجراشدني هستند. اهميت  و كيف و كفش، توليد نقره، و كشت ارگانيك به

سازي  يروي انساني بومي، استفاده از منابع و مواد اولية محلي، بهكارگيري ن ها در به پايايي اين طرح
تر،  هاي ارتباطي و فروش جهاني، و از همه مهم ها و ابزارها، بازاريابي و شبكه آوري و بازسازي فن

پذير است و  تسهيالت واگذارشده به روستاييان از جانب دولت نيز برگشت ارزش افزودة آنهاست.
 شود. مديريت طرح به مردم روستايي واگذار مي درنهايت، مالكيت و

 ها نظارت مستمر و هدايت ميداني طرح ح)

نظارت  برداري، تحت اي، هم در مرحلة ايجاد و هم در مرحلة بهره هر طرح توسعه
آموزش و تربيت نيروي انساني، ارائة  شود. كارشناسان محلي و حتي ملي كنترل و هدايت مي

آوردنِ امكان  هاي تخصصي، كارشناسي، بازاريابي، فراهم ه، انجام مشاورهتسهيالت و اعتبارات ويژ
جمله مواردي است كه در يكي از  ها از در نمايشگاه، و حل اختالفات و ناسازگاري حضور
  زمان است. ها صورت گرفته است. فرآيندهاي ارزيابي و ارائة بازخورد نيز هم اوتاپ

ها فرآيندهاي ويژه و  ها و اوواپ و هريك از اوتاپ اند البته، اين مراحل كلي و انتزاعي
و محصول آن و ايجاد  1در طرح كشت سيزال اند؛ براي نمونه، فردي را طي كرده منحصربه

در آغاز، يكي از مزارع در مقياس كوچك به كشت سيزال اختصاص يافت و  2،هاي مربوط كارگاه
هاست  ترين طرح ن طرح يكي از موفقاي پس از كسب موفقيت نسبي، گسترش داده شد. امروزه،

ها در  مدير آن نيز چهارسال در يكي از دانشگاه زايي كرده است. نفر اشتغال و براي حدود دويست
همين رشته تحصيل كرده و استادكاران نيز تحصيالت عالي دارند. در كارگاه سيزال، حتي 

گيرد. در اين  يي) صورت ميهاي طبيعي (و نه شيميا رزي محصول نيز با استفاده از رنگ رنگ
هاي طبيعي، به انواع  دهنده هاي مناسب و رنگ آوري كارگاه، تارهاي حاصل، با استفاده از فن

شوند. در  طريق شبكة جهاني به كشورهاي پيشرفته صادر مي كيف،كفش، كاله و... تبديل و از
  اند. ازار شدهآوري بازسازي و توليدات متنوع راهي ب كارگاه صنايع سفال نيز اين فن

_______________________________________________________ 
1. Sisal 

  اي از استان كانچانا بوري تايلند. . در ناحيه 2
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اشاعه  ويتنام و الئوس ي تايلند،ها در دورترين روستاها گونه طرح هاي اخير، كه اين در سال
وزير ايجاد شده  نخستزيرنظر  1عنوان دپارتمان توسعة محلي نهادي با در كشور تايلنداند،  يافته

ها  د و براي دهكن هزاران طرح حمايت مي كارشناس و تسهيلگر از و با بيش از يكصدهزار نفر
يكي از  ،2010در سال  اين كشور .هزارنفر در مناطق روستايي اشتغال فراهم كرده است

  كشور برتر جهان در شاخص نيروي انساني شناخته شده است.  ده
  

  ترتيبات نهادي در اجتماعات پويا
بط جهان حولِ روا عناصر زيست زندگي اجتماعي، انديشه، انگيزش و در طول تاريخ تمدن و

عوامل  محور شكل گرفت و اجتماعي، نهادهاي جمعي، وجدان عمومي و تمدن كشاورزي
شدن در جامعة كشاورز به ايستايي يا پويايي جوامع  فرهنگي، شخصيت و فرآيندهاي اجتماعي

  متفاوت منتهي شد.
ترشدن ثروتمندان و ظهور نابرابري در ترتيبات نهادي متفاوتي ريشه دارد كه به نقد  غني

هاي تاريخي و ميداني در  هاي حاصل از پژوهش اند. يافته گوي انباشت امريكايي اعتبار بخشيدهال
امريكاي شمالي و جنوبي، آفريقا، جنوب شرق آسيا و ارزشيابي تطبيقي كرة جنوبي با كرة 

  هاي ذيل انجاميده است: و چين به طرح پرسش شمالي، مكزيك با امريكا، هند
خيز، آب فراوان، محيط سازگار با  ميني (خاك حاصلسرز آيا وضعيت اقليمي و -

  خلقيات و رفتارهاي انساني) علت توسعه يا ركود است؟
مثابة عبادت، محرك پيشرفت  هاي هنجاري، مانند تلقي كار به آيا فرهنگ و ارزش -

  است؟
  ماندگي است؟ و ساختار سياسي متصلب عامل عقب گردش نخبگانآيا چرخة آهنين  -
روابط نابرابر مركز و  و تقسيم اجباري مزيت جهاني، مدرنيتة غربي و آيا كاركردگرايي -

  هاي سطوح توسعه هستند؟ كنندة تفاوت پيرامون تبيين
نظران توسعة  هاي توسعه است. برخي از صاحب توسعة كشاورزي نقطة عزيمت نظريه

  اند. صنعتي را تابع لگاريتميِ جهش كشاورزي تحليل كرده
گذار از فئوداليسم پراكندة مادها، فئوداليسم متمركز ساساني،  كشاورزي ايران، باچرا 

شدن  داري عباسيان، سيورغال مغولي و فئوداليسم مستبد صفوي، با تجاري گزاري و تيول خراج
  بسته است؟ اش هم هاي كنوني ـ رعيتي و گسست كشت و فروپاشي نظام ايستاي ارباب

_______________________________________________________ 
1. Community Development Department (CDD) 
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هاي آبي، استبداد  آسيايي، ديدگاه امپراتوريها در نظرية شيوة توليد  آيا پاسخ اين پرسش
خيز، و سامان اقتصاديِ مناسبات  هاي حاصل شرقي، ناپايداري مالكيت امراي نظامي در دشت

 محورشدن كشت و كارآمدي نهادهاي كشاورز يافت نوين عمقي اند يا ره توليد محصول نهفته
  كليد پيشرفت كشاورزي ايران است؟

محور ترجمانِ پيشرفت كشاورزي و  دي و اثربخشي نهادهاي مردمتجربة جهاني، كارآم در
هزارسال فرهنگ  ما، با تجربة هشت هاي پايدار كشاورزي است. چرا در كشور ظهور نظام

هاي غيردولتي حائز كاركردهاي چهارگانة ثبات الگويي، وفاق مشاركتي، تحقق  كشاورزي، تشكل
  اهداف و سازگاري پويا نيستند؟

ايران بررسي و  هاي جديد كشاورزي در ها و تشكل اين مسائل محوري، نظريهدر پاسخ به 
هاي حاصل از  انداز معرفتي، شايد بتوان با مرور منابع و يافته تحليل شده است. برطبق چشم

 1اي از پيشرفت روستايي و كشاورزي دست يافت. يافت تازه هاي جهاني و ميداني، به ره پژوهش
  نكات ذيل حائز اهميت است:در نظرية جديد توسعه، 

فرهنگ  ميان عوامل محيطيِ خرده مثابة آگاهي است، ولي در توسعه فراتر از رهايي و به .1
محوري) عوامل آموزشي، فرهنگي،  گرايي، محلي ت(تقديرگرايي، توكل انفعالي، آني كشاورزي

بيشترين واريانس را اند،  اي تبيين شده اقتصادي و مديريتي، كه با الگوهاي پيشرفته و چندمؤلفه
 اند. تبيين كرده يا دستوري هنجاريهاي  گذاري يا برنامه در سياست

 محور است و مانند كشورهاي جنوب شرق آسيا از كشاورزي ايران دهقاني و خانواده .2
 مالحظات نهاد خانواده وابسته است. جمله تايوان به ترتيبات نهادي و

نيمي از محصوالت غذايي  و 2)محصول 21( درصد محصوالت كاربر 70بيش از  .3
شوند. اين  هكتار حاصل مي از واحدهاي كشاورزيِ زير ده )استراتژيك (گندم، برنج، ذرت و...

اورزي را به خود اختصاص داده درصد اراضي كش 38ها خانوادگي است و كمتر از  برداري بهره
برتر از  نوين هاي آوري هم در استفاده از فن كارهاي جديد و خلق راه هم در هااست. اين واحد
، كشاورزيو نهادي خودكفايي  كارآمد برد راه هستند. در مقياس برداري بزرگ واحدهاي بهره

در امنيت غذايي و توسعة اجتماعات محلي تأثير اساسي  برداري دهقاني  به بهره يبخش اولويت
 .دارد

_______________________________________________________ 
  ن منابع پژوهش حاضر است. تري از مهم خورند ها شكست مي چرا ملت. كتاب 1
جات ديگر و محصوالت  فرنگي، عدس، صيفي زميني، لوبيا، خيار، گوجه سيبشلتوك، زعفران،  . محصوالتي مانند2

سازي زمين  علت استفادة بيشتر از نيروي كار انساني جهت مراحل آماده شود كه در كشور ما به جاليزي را شامل مي
  اند. عنوان محصوالت كاربر تعريف شده داشت بهويژه وجين) و بر كاشت، داشت (به
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آبي، هم در غالت هاي ديم و هم  واحدهاي خانوادگي، هم در زمين هكتار در عملكرد در .4
شاخص   كه طوري مقياس است، به مراتب باالتر از واحدهاي بزرگ ها، به هم در باغ حبوبات و و

ها و  دست آمده است. كاهش طول دوره برنج به محصوالتي مانند گندم و در 100برپاية  175
 زير شدن كشت است. در واحدهاي خانوادگي و هاي عمقي نسبت اراضي آيش يكي از شاخص

درصد  42 مقياس بالغ بر درصد اراضي آيش است، ولي در واحدهاي بزرگ 12هكتار، فقط 
دار به نظام كشاورزي پوياست كه توزيع ايبرد نهادي گذار از كشاورزي ناپ ها آيش است. راه زمين

 متناسب از اقتضائات آن است.

اند. تشكل  هاي كشاورزي ايران آبادي پايه 45085هزار آبادي كشور، تعداد 126از  .5
كشور محور همة ساختارهاي  نهادي در آبادي، روستا، دهستان، بخش، شهرستان، استان و

 دولتي و غيردولتي كشاورزي خواهد بود.

هاي  هاي كشاورزي، تعاوني تعاوني ،هاي غيردولتي در بخش كشاورزي ميان تشكل در .6
كارآفريني كشاورزي، هاي مشاع، انجمن صنفي  هاي سهامي زراعي، تعاوني روستايي، شركت
 .دارندها نيز اهميت  انجمن ،خبرگان كشاورزي

 هاي متعدد دولتي و غيردولتي در برداران و تشكل تشكيل بانك اطالعاتي، شامل بهره .7
هاي  آوري آبزيان، صنايع و فن طيور، شيالت و باغباني، دام و انة زراعت وگ هاي شش بخش

اري اهميتي كاربردي دارد. طراحي الگوهاي كشت كشاورزي، و خدمات ساختاري، اعتباري و تج
مطلوب، تحقق امنيت غذايي، ارتقاي پايگاه كشاورزان، تكميل زنجيرة ارزش، انطباق پوياي 

يابي به  تعادل پويا نيز مقتضيِ دست ساختار و عامليت پايداري مشاركتي و قواعد و منابع با
 تفصيلي است. اطالعات جامع و

شدن جمعيت  هاي اخير حالتي واگرا يافته است. قطبي در سال فرآيند توسعة روستايي .8
حاشية شهرها، كه بالغ بر  هاي جمعيتيِ انفجاري و فاقد هويت در روستايي و گسترش كانون

روستايي است. متوسط و سوييِ توسعة كشاورزي  اند، پيامد ناگوار ناهم ميليون برآورد شده دوازده
 شكلِ برخوردار، به هاي كوچك و كم كشاورزي، در آبادينسبت جمعيت فعال در بخش  اراضي و

هاي شناختي، رويكردي،  ناهماهنگي برخوردار است. داري، بيشتر از روستاهاي بزرگ و معني
هاي بحران منجر شده است. ترتيبات نهادي  ايجاد كانون به افزايش موانع و بردي و كاركردي راه

جمله آموزش، تحقيق و ترويج كشاورزي، اثربخش  ها و ساختارها، از شدنِ سياست با متحول
 خواهد بود.

هاي جبرگرا، كه خانواده را مانع شكوفايي استعدادها و  و نظريه برخالف نظريات مدرن .9
خانواده يكي از سه عامل امنيت،  اند، امروزه، نهاد ارتقاي منزلتي، و مانع توسعه تلقي كرده



 ها) ها و فرصت ضرورت وجودي و اهميت كاركردي بازگشت به اجتماعات محلي (گسست

  

25  

درصد از اختراعات در پرتو حمايت و اتكا به  70 شود. بيش از كارآفريني و نوآوري محسوب مي
بر بود، امكان  خانواده حاصل شده است. اديسون، كه هفتمين فرزند يك خانوادة كشاورزِ سهم

 داند. ثبت بيش از هزار اختراع را مديون حمايت خانواده مي

 ليد وناپذيريِ عوامل تو هاي تخصصي، اصل تقسيم تكثر و تنوع فزايندة مشاغل و فعاليت .10
هزار در  36هزار به  12هاي شغلي از  قانون بازده نزولي را مخدوش كرده است. جهش عنوان

هاي سنتي كشاورزي، بيش  هاي اخير در ايران از مصاديق اين يافته است. در فعاليت طول دهه
تجارت  دادني است. چنانچه حوزة فعاليت كشاورزي تا بازار و از چهارهزار عنوان شغلي تشخيص

و هم تعداد  1ها تعريف شود، هم سهم كشاورزي از جي.ان.پي شبكة تأمين نهاده صوالت ومح
شود. بازتعريف مشاغل و حوزة  جمعيت فعال بيش از دوبرابر برآورد مي هاي شغلي و عنوان

 بردي دارد. فعاليت كشاورزي در فرآيندهاي نهادي و ايجاد پارلمان كشاورزي ايران اهميت راه

ركود تورمي با هدايت دالرهاي نفتي به  ايداري، فرصت خروج ازبرطبق نظرية پ
گذاري در جامعة روستايي و كشاورزي ميسر است و امكان نجات صنايع داخلي نيز به  سرمايه

  شود. همين وسيله فراهم مي
  

  گيري نتيجه 
 

  نتيجه گرفت:توان  ميپژوهش، هاي  بر اساس يافته
پردازي توسعه، بر ضرورت  ه تجربة توسعة روستايي و نظريههاي بيش از دوده الف) يافته

يافته و  هاي اخير، بسياري از كشورهاي توسعه پيشرفت روستاهاي كشور تأكيد دارد. در سال
اند و به  درحال توسعه، براي ايجاد و گسترش نهادهاي ساختاري توسعة روستايي همت كرده

جامعة روستايي در كشور ما، با وجود الگوي بديل،  اند، ولي هاي شايان توجهي دست يافته موفقيت
  كارآمد، مورد اعتماد، و اثربخش توسعة روستايي، تنزل كرده و سيري قهقرايي داشته است.

هاي توسعة روستايي و  گرچه نمايندگان مجلس به فقدان نهادي مقتدر در زمينة برنامهاب) 
هاي بخشي دردي از توسعة روستايي درمان نخواهد كرد و  پايش و نظارت آن اذعان دارند، طرح

اداري موجود بر سر راه توسعة روستايي نيز بيفزايد؛ زيرا پس از  بسا بر بروكراسي و موانع چه
گيري مصوبات آن، خود، به  تشكيل شورايي با چنين سطحي از مقامات، تشكيل جلسات و پي

  معضلي جديد تبديل خواهد شد.

_______________________________________________________ 
1. GNP 
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شدنِ ساختار توسعة  ج) سازوكار پيشرفت كشاورزي و توسعة روستايي كشور نيازمند نهادينه
وستايي ايران است. مقايسة تجربة موفق بازسازي مناطق روستايي رودبار و منجيل، مشاركتي ر

تراژيك بازسازي روستاهاي بم، يكي  كه با فعاليت موفق جهاد سازندگي سامان يافت، با وضعيت
  از صدها ضرورت ايجاد و گسترش نهادي مانند جهاد سازندگي است.

ها  عمران روستايي كه در حوزة نقش و كاركرد وزارتخانهد) بسياري از وظايف تكليفي جهت 
ها آمده است، در طول  ها و سازمان ها و حتي در متن وظايف و قانون تشكيل وزارتخانه و سازمان

  اند. سال گذشته تحقق نيافته ده
ها و  هـ) هم در ساحت علمي و مطالعاتي، و هم در قلمروهاي تجربي و انگيزشي، محرك

  باب نهاد توسعة روستايي كشور وجود دارد؛ هايي در عليت
ها را تعديل و فرصت پيشرفت جامعة  گراييِ جديد، گسست تعادل ثانويه، با رويكرد حمايت
، اجراي در پرتو حمايت اجتماعيدر كشور ما،  كند. اهم ميروستايي و شكوفايي كشور را فر

پايداري اجتماعات محلي تحقق و گسترش  ،حقوق شهروندي  و توازن ارزش هاي مبادله اي
 نابرابري و فقر روستايي، ازطريق توسعة مشاركتي روستاها، عالوه، شكست چرخة به مي يابد 

و بازآفريني تعادل شهري و روستايي ميسر  عي كارآمدو تأمين اجتما هاگسترش سيستم هاي رف
فروشي، توسعة كشور تابعي از سطح پيشرفت  ترديد، با كنترل درآمدهاي حاصل از خام است. بي

هاي  ها در سال اجتماعات محلي خواهد بود. تجربة كشورهايي مانند چين، تايوان، مالزي و اوتاپ
  كند. اخير اين مطلب را تأييد مي

وري  از بهره هاي اخير بوده و همواره و تا دهه وستايي در ايران خاستگاه تمدنجامعة ر
بيشتري در مقايسه با جامعة شهري برخوردار بوده است. شوربختي كنوني و روند روزافزون 

ت نابرابري، احساس محروميت نسبي، سير قهقرايي سازگاري آغازين و افول نوآوري در وضعي
  محور نوسازي است. بحراني، پيامد كاربست الگوهاي تمركزگرا و قطب

 و ظهور پيامدهاي ويرانگر كاركردگرايي،هاي هويتي و محيطي  بروز فزايندة بحران
و رشد مادي به پديدارهاي  عقالنيت افراطي، نوسازي استاندارد، ساختارگرايي هنجاري،

آوريِ جامعة روستايي و رهايي از نابرابري، بر  نوظهوري در جامعة روستايي منجر شده است. تاب
مثابة چهار اصل  جهان به زيستپذيري فرهنگي، و شيوة  تنوع گرايي، تعالي انساني، سرزمين

  شناختي استوار است. هستي
افزايي، كه حاصل تحول در نظريات توسعه و   برد مقابله،به هم هاي اخير، گذار ازراه در سال

 بسته شده است: ذيل هممثابة آگاهي است، با الزامات و اقتضائات  پذيرش توسعه به
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ـ  ابة كليتي متمايز از جامعة شهري در سازوكارهاي دولتمث بازپذيرش جامعة روستايي به  - 
  ملت؛

  تأمين حقوق روستايي در سطح حقوق شهروندي؛ بازتعريف و  - 
  گسترش ترتيبات نهادي و مديريت متكي بر اجتماعات محلي و روستايي؛ - 
  ايجاد نهاد هماهنگي و مديريت توسعة روستايي؛ - 
  ؛"محصول هر روستا يك"اجراي برنامة - 
  هاي دهستاني آموزش مجازي كشاورزان؛ ايجاد كانون - 
محوري در سطح بخش و كشاورزي براي توسعه در سطح  جاي كشاورزي كشاورزمحوري به - 

  ملي؛
هاي مدرن آبياري و كشت  شبكه ويژه در حوزة ها به ها و ترويج نوآوري آوري بسط فن  - 

  شناختي. و جامعهاي برپاية مالحظات اجتماعي  گلخانه
  
  منابع

: محمدابراهيم فتاحي، تهران و محمدي احمد گلة ، ترجمايران بين دو انقالب) 1378يرواند ( براهاميان،آ
  .ني
راستايي پيشرفت روستايي و توسعة كشاورزي در برنامة  ضرورت هم) «1393پور، محسن ( ابراهيم

، دانشگاه 1393بهمن ماه  برنامة ششم،انداز توسعة پايدار روستايي در  ، همايش ملي چشم»ششم
 تهران.

  .فرقلم ، تهران:يراناكشاورزي  برد توسعة راه شدن كشت: عمقي) 1396( محسن پور، ابراهيم
  .اطالعات: تهران، نيافتگي روستايي در ايران شناسي توسعه جامعه) 1374ازكيا، مصطفي (

 گزارش پژوهشي،ر منطقة غرب كارون، د هاي اقتصاد معيشتي شناسايي نظام) 1396( مصطفي ازكيا،
  .المللي مطالعات انرژي تهران: وزارت نفت: مؤسسة بين

، ترجمة محسن خورند ها شكست مي چرا ملت )1396( دروان عجم و جيمز اي. رابينسون اوغلو،
  پور، تهران: روزنه. ميردامادي و محمدحسين نعيمي

كريم كشاورز،  ةترجم ،ولغم هدرضي در ايران عكشاورزي و مناسبات ا )1357( رانهمكاپطروشفسكي و 
  ن.دانشگاه تهرا :تهران

 ،وزارت كشاورزي :تهران ،محسن تشكري ةترجم ،پايداري كشاورزي )1377يانگ وام، پي برتول ( تي
  .ريزي و اقتصادي كشاورزي هاي برنامه پژوهش ةسسؤم

علي ياسري،  و اصغر هدايتي عليسيد ة، ترجمپيشگامان توسعه) 1376دادلي سيرز ( و جرالدام، ماير
  سمت. :تهران
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هاي توسعة روستايي در ايران و  ها و برنامه بردها، سياست بررسي تطبيقي راه )1393( اهللا حسيني، فرج
، تهران: وزارت جهاد كشاورزي، مؤسسة يافته و درحال توسعه در كشورهاي منتخب توسعه

  ة روستايي.ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسع هاي برنامه پژوهش
  ر.اميركبي: تهران، كريمي احمدة ترجم، قتصادية اتوسع و رضيا اصالحات )2536( پيتر دورنر،

، هفتمين همايش ملي »تغييرات در گذار دوم جمعيت) «1393پور ( رستمي، سميرا و محسن ابراهيم
  دانشگاه تهران.، 1393 خردادشناسي ايران، تهران،  انجمن جمعيت

  ني. :منصور وثوقي، تهران ةترجم ،غييرات اجتماعيت) 1366روشه، گي (
مصطفي ازكيا، ة شناسي توسعه، ترجم جامعه ؛نيافتگي هاي توسعه بررسي نظريه )1370برو، يان ( روكس

  .توسعه :تهران
  .علمي: محسن ثالثي، تهران ةترجم، شناسي معاصر هاي جامعه نظريه )1378ريتزر، جورج (

  .چشمه :تهرانجلد،  سه ،هاي كاربردي توسعه و اقتصاد ايران رسيبر )1380دانا، فريبرز ( يسير
پرديس  دكتري، زميني، رسالة ) سازوكارهاي توسعة زنجيرة تأمين محصول سيب1397( زارعي، مجيد

  كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران.
اولين   ،»1390 تا 1280از سال  ،تغيير و تحول جمعيت روستايي ايران« )1390( اهللا حبيب ،زنجاني

محلي، زاهدان، دانشگاه  ةنگري در توسع روستايي، تجارب و آينده ةالمللي توسع كنفرانس بين
-https://www.civilica.com/Paper-STRD01 . دسترسي در:سيستان و بلوچستان

STRD01_002.html  
  ن.دانشگاه تهرا ، تهران:وحيد محمودية ترجم ،آزادي ةمثاب وسعه بهت )1394ماتيا (سن، ار

  .ترجمه و نشر كتاب :تهران ،منوچهر اميري ةترجم ،زارع در ايران مالك و) 1339ا.د.س ( ،لمبيتون
سرشماري عمومي  )1395، 1390، 1385، 1375، 1365، 1355، 1345، 1335( مركز آمار ايران

  .نفوس و مسكن
  .زيسرشماري عمومي كشاور )1393، 1382، 1372، 1367، 1352( ار ايرانمركز آم

  ) نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي.1395( مركز آمار ايران
هاي رو به افزايش بهداشت  سالخوردگي جمعيت در ايران و هزينه") 1396ميرزايي، محمد و همكاران (

  157- 156: 45، شمارة سالمند مجلة، "و درمان
 ، تهران: كيهان.شناسي روستايي جامعه) 13947منصور ( وثوقي،

  .كل آمار و اطالعات ةادار ،توليد محصوالت كشاورزي ةهزين) 1392كشاورزي ( جهاد رتاوز
  .كل آمار و اطالعات ةادار ،1388سال  ةنام هويژ ،هاي آماري كشاورزي بررسي )1389وزارت كشاورزي (
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