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  ند مشاركت روستايي در ايرانهايي از رو آموزه
  

  استاد دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهرانـ  *مهدي طالب
  شناسي روستايي، دانشگاه تهران دانشجوي دكتري جامعه ـ زهره نجفي اصل

  
  29/3/1389:  نهايي                                         پذيرش21/7/1388:  مقالهدريافت

  
  چكيده

هـاي مبتنـي بـر حمايـت از روسـتاييان بـا               جامعة روستايي بعد از اصالحات ارضي و اتخاذ سياسـت         نفوذ دولت به    
انجـام  هـاي نقـدي و غيرنقـدي بالعـوض بـه روسـتاييان،                هاي زراعي، اعطاي كمـك      كارهايي چون واگذاري زمين   

ت روستايي ايران هماهنگ    اي نشأت گرفته از غرب كه با باف         هاي توسعه   هاي عمراني با بودجة دولت و برنامه        فعاليت
 منجر به نابودي الگوهاي مشاركتي سنتي شد و دولت نيز نتوانست جايگزين مناسبي براي آن الگوها ارائـه                 نداشت،

هاي خودجوش روستايي كمرنگ شود و در بعضي از           ها و مشاركت    اين امر موجب شد كه رفته رفته، همكاري       . دهد
 كه اين مسئله تا بعد      ،ها افزايش يابد    قع از دولت براي انجام بسياري از فعاليت       موارد به طور كامل از ميان برود و تو        
در مقالة حاضر سعي شده است راهكاري ارائه شود تا بتـوان ميـان الگوهـاي         . از انقالب اسالمي همچنان ادامه دارد     

حل، پيـشنهاد    به عنوان راه    به اين منظور راهكار تلفيقي     .هاي مدرنيزاسيون پلي ايجاد كرد      مشاركتي سنتي و برنامه   
هاي مدرنيزاسـيون     ها و دانش بومي روستاييان، بخشي از برنامه         داشته  شود كه در آن بدون پشت پا زدن به خود           مي

هاي مردم    هاي سنت و فرهنگ جامعه روستايي هماهنگي داشته باشد تا بتوان مشاركت             شود كه با پايه     برگزيده مي 
يدن به اين نتيجه، نيازمند تعديل قدرت و كوچك كردن هرم قدرت، ايجـاد ميـدان                براي رس . روستايي را احيا كرد   

گرايي، بهبود رابطة دولت و ملت، باال بـردن تحمـل مـأموران               فعاليت براي مشاركت روستاييان، ترويج روحية جمع      
ها   نيازها و اولويت  ها به صورت گروهي و گردشي، توجه به           ها به مردم، ايجاد مسئوليت      دولتي در واگذاري مسئوليت   

  . كنندگان در قالب قرارداد هستيم  جامعه و كمك دولت به مشاركتي فرهنگ و توقعات اجتماعي ـ
  

  .مشاركت، سنت، مدرنيته، دولت :ها واژه كليد
  

  مقدمه
نظران چنان جايگاهي دارد كه گاه توسـعه را معـادل             مشاركت مردم در روند توسعه، نزد صاحب      
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مـشاركت بـه مثابـة    . انـد   يا مشاركت را وسيله و هدف توسـعه ذكـر كـرده         اند و   مشاركت دانسته 
 به لحاظ تاريخي ريشه در زنـدگي اجتمـاعي انـسان             جوامع انساني، واقعيتي اجتماعي و جوهرة     

اي   هاي چندگانه   آيد كه با گذشت زمان دگرگون شده و صورت          دارد و از فرايندهايي به شمار مي      
طبيعـي دارد و ناشـي از نيازهـاي          شكل سنتي خـود، حـالتي        مشاركت در . به خود گرفته است   

البتـه  . پيدا كـرده اسـت    قراردادي  اجتماعي، اقتصادي و رواني است؛ ولي در شكل جديد حالتي           
. مشاركت در صورت قديمي خود، حالت اجباري و تحميلي در قالب بيگـاري نيـز داشـته اسـت                  

هـا،   هـا، سـاختمان قلعـه       احيا و تنقيـة قنـات      عبارت بود از كار اجباري براي     » بيغار«براي نمونه   
  ). 394، 1349پطروشفسكي و ديگران، (ها  ها و احداث جاده كاخ

بعد از اصالحات ارضي و با حضور دولت و تغييراتي كه در جامعه روستايي پديد آمد، بسياري از                  
ند كـه بـا     هايي تشكيل شد    هاي مشاركتي مردمي و سنتي رو به نابودي نهادند و سازمان            سازمان

هـا    ايـن گونـه سـازمان     . بافت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه روستايي هماهنگي نداشتند        
كردند و برحسب شرايط، گاه براي جلب مشاركت مردم بـه             مردم را طلب مي   مشاركت ساختگي   

هاي اقتصادي، مردم را به مشاركت تـشويق          گشتند و گاه از طريق صرفه       زور و قدرت متوسل مي    
شان را از دست دادند و در عمـل بـه دولـت               در چنين شرايطي روستاييان خوداتكايي    . ندكرد  مي

هاي جديد بـه منـاطق و واحـدهاي روسـتايي و نيـز                در واقع، ورود الگو و سازمان     . وابسته شدند 
 را  2 و نوسازي  1هاي جديد در بخش روستايي كشور، قلمروي از برخورد سنت           گيري صورت   شكل

  . پديد آورد
لة پيش رو سعي شده است تا راهكاري براي كاهش تعارضات مذكور ارائه گردد و بـه                 در مقا 

هـا و بـا       يا راهي وجود دارد كه بتوان بدون حذف كامـل سـنت           آاين پرسش پاسخ داده شود كه       
  . را تقليل داد) نوسازي(ها، تعارضات ميان سنت و مدرنيسم  تكيه بر خودداشته
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1. tradition 
2. modernization 
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  مروري بر پيشينة تحقيق
 بـه عنـوان رويكـردي       1960 و   1950هـاي     دوم، در دهه  سازي از بعد از جنگ جهاني       رويكرد نو 

ايـدئولوژيكي  در واقـع نوسـازي زاييـدة       . هاي مكتوب علوم اجتماعي مطرح شد       غالب در پژوهش  
هايي كه برمبناي تجربة كشورهاي غربـي ترسـيم كـرد، در مواجهـه بـا                  جنگ سرد است و مدل    

دادن سـنت و     قـرار . جهان سوم، بـه سـرعت بـه تنگنـا رسـيد           هاي جوامع     ها و پيچيدگي    تفاوت
مدرنيسم در مقابل يكديگر و نـابودي هـر آنچـه سـنتي اسـت بـراي رسـيدن بـه پيـشرفت، از                        

ها و ترويج آنهـا در كـشورهاي جهـان            تجويز اين سياست  . هاي اصلي رويكرد نوسازي است      گزاره
تماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور سبب سوم ـ از جمله ايران ـ بدون توجه به بافت و شرايط اج  
مانده و مخالف پيشرفت به شمار آيند و          شد كه بسياري از نهادهاي مشاركتي سنتي مردم، عقب        

صـورت   مضمحل گردند و نهادهاي مدرني جايگزين آنها شوند كه متناسب با جامعه نبودند و بـه            
  .شده درآمدند امري مصنوعي و تحميل

شـود كـه      ه به مجموعة تحوالت اقتصادي و اجتماعي اطـالق مـي          متأسفانه در ايران، مدرنيت   
. طور عمده از باال ايجاد شده است؛ درواقع مدرنيته در ايران با مدرنيزاسيون خلط شـده اسـت              به

مدرنيزاسيون؛ يعني همـان    گفتمان ما ايرانيان دربارة مدرنيته، در حقيقت گفتماني است دربارة           
ايم و دربـارة آن، مگـر بـه لحـاظ تكنيكـي و       نقشي فعال نداشتهفرايند عيني كه ما در ايجاد آن  
ترجمة برخـي از متـون بـه خـدمت            غالباً  در چنين وضعيتي    . ايم  كمي نينديشيده و تأمل نكرده    

شود تا پروژة مدرنيزاسيون كه معموالً از بـاال و بـا قهـر و بـه زور بـه جامعـه تحميـل                       گرفته مي 
ايران در عصر پهلوي، مصر در عـصر ناصـر و بـسياري از              . شود، توجيه شود و مشروعيت يابد       مي

در ايـران، قرائـت اكثـر       . انـد   كشورهاي عربي، چنين درك محدود و خطرناكي از مدرنيته داشته         
كـه همـان   مـردان از آن   متفكران، منتقدان، محققان و نويسندگان از مدرنيته، بـا قرائـت دولـت      

حاصـل ايـن ترجمـة      .  چنـداني نداشـته اسـت      شود، اختالف   مدرنيزاسيون برشمرده مي  گفتمان  
بـدين ترتيـب، توسـعه كـه بخـشي از           . وجود آمدن گفتماني بود به نـام توسـعه          گرايانه، به   تقليل

  گـذار    هاي سياسـت    گرايي تنها به دولت و سازمان       اين تقليل . ِ آن بدل گشت     مدرنيته است به كلّ   
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ميرسپاسـي،  (هـا نيـز بـاب شـده بـود       اهـ از قبيل سازمان برنامه ـ محدود نبود، بلكه در دانـشگ  
1381 ،133 .(  

مدرنيسم دولتي و نيز غيردولتي در ايران، بر دو پايه اسـتوار    برآمدن و چيره شدن شيوة شبه     
و سرچـشمة   » مانـده   عقـب «هـاي ايرانـي كـه         هـا، نهادهـا و ارزش       نخست، نفي همة سـنت    : بود

اما   هيجان روحي گروهي كوچك،   شدند، و دوم، اشتياق سطحي و         هاي ملي محسوب مي     حقارت
اروپاگرايي خود متكي بود به نهاد كهنـسال         و اما اينكه اين شبه    . رو به گسترش از جامعه شهري     

مدرنيـسم دولتـي      شـبه » مدرن و مترقـي   «كنندة محتواي     استبداد ايراني، بيش از هر چيز برمال      
 ايرانـي و    1ونيـسم پـذيري و حقـارت فرهنگـي، بـا شو           اما اين نگـرش غيرمنطقـي تـسليم       . است

  ).149، 1372كاتوزيان، (بيني كه به همان اندازه غيرمنطقي بود، تركيب شده بود  خودبزرگ
 هپشت پا زدن به سنت بدون ارائ      . و متناقض دارد  در واقع نوسازي در ايران، وضعيتي متضاد        

راسي بدون  نگري، توجه به ايجاد دموك      داري از الگوهاي غربي با سطحي        جانب  داليل مورد قبول،  
 دموكراسـي، اسـتقرار نهادهـاي مـدرن بـدون           جـد توجه به فرايند و ايجاد نهادهاي مناسـب مو        

دانش مدرن و حمايـت از آن همـراه بـا نفـي     هماهنگ كردن آنها با نهادهاي سنتي، وارد كردن        
بـدون  هاي غربي     دانش بومي مردم كه ناشي از تجربة ساليان طوالني آنها است، قبول تكنولوژي            

  . گونة نوسازي در ايران است دهندة شرايط متناقض ر به فرهنگ آنها، همه و همه نشانباو
ها و نهادهايي كه با توجه به شرايط و عـرف و              هنجارها، باورها، ارزش  (توجه به سنت جامعه     

هـا و باورهـا       و توسعة بومي كه همان توسعه با توجه به ايـن ارزش           ) نياز جامعه ايجاد شده است    
اي صورت بگيرد، بايد از پايين و         اند موجب پيشرفت گردد؛ زيرا اگر قرار است توسعه        تو  است، مي 

زا ايجاد شود تا مردم آن را به عزم ملي بدل سازند و به آن مـشروعيت بخـشند و     صورت درون   به
هاي جامعـه چيـزي جـز از          تفاوتي به ارزش    گرفتن و بي  بنابراين، ناديده   . آن را از آنِ خود بدانند     

  . ادن مشاركت و حمايت مردم، براي دولت در پي ندارددست د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   قوميتي  گرايي افراطي و تعصب ملي. 1
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  سابقة مشاركت مردم روستايي
از ديرباز، روستاييان رفتارهاي مشاركتي متعـددي در قالـب خوديـاري، ديگريـاري و همكـاري                 

هـا ارادي،   ايـن نـوع مـشاركت   . دهنـد  اند كه هنوز تعدادي از آنها به حيات خود ادامه مـي        داشته
ماننـد مـشاركت روسـتاييان در       . انـد   انگيخته و بدون دخالت عامل بيروني بوده      داوطلبانه، خودبر 

در گذشته كـه شـيوة مالـك و رعيتـي،           . ها، ساخت و تعمير مسجد و جز اينها         ها، عزاداري   جشن
برداري زراعي بود، مالك، زمين و آب و بعضاً بذر را در اختيار زارع                شكل غالب در واحدهاي بهره    

 اراضـي مربـوط بـه خـود، مـستقيماً و يـا بـه واسـطة                   مديريت مالك در مجموعِ    داد، اما   قرار مي 
گيري هـر چـه بهتـر و بيـشتر از نيـروي كـار                 مالك به منظور بهره   . گرديد  اش اعمال مي    نماينده

هاي آنها به هنگامي كه نياز به صرف نيروي كـار بيـشتري بـود ـ مـثالً       ن و اعضاي خانوادهازارع
كرد، به اين ترتيـب كـه    محصول ـ روستاييان را تشويق به همياري مي هنگام وجين يا برداشت 

اتفـاق روي زمـين     تر، به     هاي كوچك   بايست همه با هم در يك گروه و يا در گروه            روستاييان مي 
عالوه بر اين، در مواقع مقتضي و برحسب عرف محل، از نيروي            . كردند  مربوط به هر زارع كار مي     

بيگـاري برحـسب نـوع كـار، بعـضاً بـه       . گرديـد  اري نيز استفاده ميكار روستاييان به صورت بيگ 
گـذارِ   در نظام ارباب ـ رعيتي، روستاها همـواره خـراج   ). 168، 1367طالب، (صورت گروهي بود 

 . عهدة مالك بوده اسـت     راند و كلية امور ب      شده  دولت بوده و به صورت يك مجموعه محسوب مي        
ردم در تأمين خدمات مورد نياز خـود و فعاليـت در            به رغم وجود حكومت سلطنتي، مشاركت م      

هايي كه دولت دستي در آن نداشته، فراوان بوده اسـت و در روسـتاها ادارة امـوري ماننـد            زمينه
باني، كدخدايي، امور مربوط به ميراب، حمامي، سلماني، نجاري، آهنگري و مانند اينها، به                دشت

كردنـد    هاي مربوط به آنها را تحمل مي        مردم هزينه شده است و      وسيلة خود روستاييان انجام مي    
  ).6، 1376طالب، (

از انقالب مشروطه به بعد، مقولة حكومت محلي و مـشاركت مـردم در مـديريت سياسـي و                   
 2500تا قبل از اين زمان، كشور با بيش از          . اجتماعي كشور در قوانين مختلف مطرح بوده است       

شـده اسـت، از ايـن روي، عامـة مـردم               اداره مـي   سال حكومت استبدادي، به صـوررت متمركـز       
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رهبران . اند  هاي الزم را براي حضور در حكومت و به دست گرفتن سرنوشت خود نداشته               آمادگي
فكران آن دوره، زحمات زيادي را براي جا انداختن مفهوم مشروطيت و حكومـت                فكري و روشن  

هاي    و سنتي موجود با سازمان     محلي و مردم متحمل شدند و سعي كردند ميان نهادهاي محلي          
 وجود مشكالتي در راه اجراي قانون اساسي موجب گرديد كه           .مدرن دموكراسي پلي ايجاد كنند    

هايي كوتاه   رغم وجود قوانين و مقررات در مورد تشكيل شوراهاي ايالتي و واليتي، جز در دوره                به
   1.امكان تشكيل آن فراهم نشود

شان در حفظ دربار و برقراري ارتباط بـا آن بـود،              ه و صالح  اشراف، مالكان و كساني كه صرف     
در آن دوره به دليل ضعف حكومت مركزي، بيش از    . دادند  روي خوشي به عدم تمركز نشان نمي      

هر دورة ديگري زمينة حـضور مـردم هـر ناحيـه در تعيـين سرنوشـت خـود فـراهم بـود، ولـي                         
اجراي نظرات خـود و از آن جملـه تقويـت      استثمارگران جهاني توطئه كردند و رضاخان را براي         

مدرنيتة مورد نظـر رضـاخان كـه در تقابـل بـا سـنت بـود، از                  . حكومت مركزي روي كار آوردند    
ها و مجامع مردمي كمـر بـست و از طـرف              طرف به برچيدن و لطمه زدن به كاركرد سازمان          يك

ـ             ديگر، نسبت به زمينه    از ايـن روي در     . دسازي مؤسسات و نهادهاي مردمـي مـدرن نـاموفق مان
هـاي    مدت، رفتارهاي حكومت مطلق قبل از مشروطيت تكرار شد و مردم ناچار به سـازمان                كوتاه

   2.خود پناه بردند
هـاي خـود را توسـعه داد، بـراي انجـام و ارائـة خـدمات از                    به تدريج كـه حكومـت فعاليـت       

اداري ضاخان كه نظـام     استفاده كرد؛ به خصوص در دورة مدرنيتة ر       ) غربي(هاي وارداتي     سازمان
ها و ترتيبات مورد قبول و آشناي مـردم           ها، شيوه   ايران، به شكل غربي بنا گذاشته شد و سازمان        

  . در حاشيه قرار گرفتند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1376، اثر مهدي طالب، انتشارات دانشگاه تهران، »نمديريت روستايي ايرا«كتاب . ك.براي اطالع بيشتر ن. 1
، اثـر مـصطفي ازكيـا و        »توسعه روستايي با تأكيـد بـر جامعـه روسـتايي ايـران            «كتاب  . ك.براي اطالع بيشتر ن   . 2

  . 1383غالمرضا غفاري، نشر ني، 
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، ديگر ضرورتي   ) آن  درآمد فروش نفت و جز    (دولت متمركز با دستيابي به منابع مالي جديد         
بع مالي جديد، دولت را از دريافت ماليات از         ديد و درواقع اين منا      براي جلب مشاركت مردم نمي    

  .نياز ساخته بود و به اين ترتيب بدنة دولت از ملت جدا شد مردم و تأمين نظر آنها بي
داري وابـسته،     ، كاستن از قدرت مالكان و تقويـت سـرمايه         )يعني دهة توسعه   (1960از دهة   

، فراهم شدن نيروي كـار ارزان و  گشودن بازار كار شهري به روي تعداد كثيري از مردم روستايي  
دليل ايجاد بازار فروش براي محـصوالت         فراوان براي صنايع مونتاژ و لطمه به بخش كشاورزي به         

، )تـرين مـشكل آن كـشور بـود          بـزرگ  1كه در زمان رياست جمهوري كنـدي      (كشاورزي امريكا   
ـ     . موجب تغييراتي در ساختار اجتمـاعي و اقتـصادي جامعـه شـد             ا اينكـه نظـام     در ايـن دوره، ب

پذيراي ايـن امـر نبـود و هنـوز           كرد، ولي جامعه    شاهنشاهي تأكيد فراواني به مشاركت مردم مي      
با اينكه چندين هـزار تعـاوني در ايـن          . دانست  را ضد ارزش مي   له با دولت    ممشاركت و حتي معا   

 بـا اينكـه     ها بودند و    لت عضو تعاوني  ودوره تشكيل شد و همة روستاييان، كارگران و كارمندان د         
اغلب روستاييان داراي انجمن ده بودند و غالب آنها خانة انصاف داشتند ـ كه داوران آن را خـود   

   .نبودندمند  بهرهكردند ـ مؤسسات از مشاركت واقعي مردم  انتخاب مي
گيـري ـ بـراي خـود      ها، بخـشي از وظـايف را ـ از جملـه تـصميم      گونه سازمان دولت در اين

قسمت را كه به تشكيالت مردمي واگذار كرده بود، خود نيز از نظـر قـانوني    محفوظ داشته و آن     
الزم براي انتقال آنها فراهم آيد، و نكتـة جالـب ايـن اسـت حتـي بـا                   داشت تا شرايط    نظر    تحت

هـاي    در واقع، در كنار توزيع وظـايف ميـان سـازمان          . گذشت چند دهه، شرايط الزم فراهم نشد      
در هر دو   . خانه وجود داشته است     ترازبه تمركز امور ده در يك و      مختلف دولتي، همواره گرايش     

گرديـد و     هـاي اساسـي در ادارات دولتـي و بـه صـورت متمركـز اتخـاذ مـي                    گيري  مورد، تصميم 
امكـاني بـراي     انجمـن ده يـا شـركت تعـاوني فرصـت و              نظيـر هاي محلـي      مشاركت در سازمان  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kennedy 
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  ). 46-47، 1376طالب، (داد  نمييان تأثيرگذاري بر رهبري و ادارة امور به دست روستاي
كـه تمـام امـور        ساالري را در جامعة روستايي تقويت كرد، به طـوري           اصالحات ارضي، ديوان  

اگـر چـه   (شـد   روستايي كه قبل از آن عمدتاً به صورت مشاركت محلـي روسـتاييان انجـام مـي              
لت افتـاد و دولـت را      به دست دو  ) صورت نابرابري داشت و از مشاركت واقعي و اصيل به دور بود           

برخوردهاي پدرساالرانه و بـاال بـه پـايين مـأموران           . كاره و دخيل در تمامي امور روستا كرد         همه
گي تاعتمادي و وابس هاي مشاركتي را از روستاييان گرفت و نوعي بي ها و قابليت دولتي توانمندي

ي در توليـد ناخـالص      يند آن، كاهش سهم بخش كـشاورز      آبه دولت را در آنها تقويت كرد كه بر        
  ). 192، 1380غفاري، ( بود 1357 تا 1342هاي  ملي غيرنفتي در سال

زدايـي بـر      هـا و محروميـت       نابرابري  هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي، براي جبران         در سال 
. ها افزوده شد ـ مـثالً تخـصيص درآمـد يـك روز نفـت بـه هـر اسـتان و ماننـد آن           حجم كمك

در آغـاز،   . ت به واسطة وزارت كشور و يا جهـاد سـازندگي صـورت گرفـت              هايي از اين دس     كمك
تأكيد نداشـت، بلكـه بـا بـسيج نيروهـاي           جهاد سازندگي حتي بر استفاده از نيروهاي روستايي         

چينـي را خـود      مؤمن و مخلص ساير مناطق به روستاها، حتي عمليات درو محـصول و يـا ميـوه                
  .داد انجام مي

الب اسالمي حاوي نكات جالبي است، زيرا به رغم شـور و اشـتياق         تجربة مشاركت بعد از انق    
 نفـرة احيـا و      7هـاي     مثـل كاركنـان هيئـت     (فراوان جهادگران و ساير سربازان انقالب اسـالمي         

هـا    نسبت به عمران و آبادسازي روستاها و زدودن آثار قـرن          ) واگذاري زمين و شوراهاي اسالمي    
مد كه نـشانگر ركـود و يـا انحـالل برخـي از شـوراهاي                محروميت، بعد از مدتي شرايطي پديد آ      

هاي اولية ايجاد شـوراها كـه توقـع كمـك مـالي از جانـب مـردم                    در سال . اسالمي روستايي بود  
هاي هادي يا تعريض معابر، قصد تخريب منازل مـردم         روستايي وجود نداشت و يا با اجراي طرح       

هـاي جهـاد سـازندگي و         زير بودن كمـك   روستايي مطرح نبود، حتي مخالفان شورا به دليل سرا        
هاي اولية مردمـي بـراي    كردند؛ زيرا شوراها جز اخذ كمك سود حاصل از آن مخالفتي با آن نمي      

داوطلبانـه و براسـاس روحيـة مـذهبي و ايثـارگري روسـتاييان              هاي جمعي كه      جنگ و مصيبت  
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كانـات محـسوب    كننـدة كاالهـا و ام       گرفت در بقيـة مـوارد بـه عنـوان توزيـع             مخلص صورت مي  
  . شدند مي

گرايش روستاييان به اتكا و اتصال به نيرويي قدرتمند ـ يعنـي دولـت ـ از يـك سـو و ميـل        
زدايـي از سـوي ديگـر، موجـب شـدكه              فعاليت و كوشش در محروميت     بهفراوان مأموران دولت    

و به محض محدوديت فعاليـت ايـن         مشاركت حول محور جهادگر و يا مأمور دولتي شكل بگيرد         
  ).107، 1376طالب، (تر شد  افراد، مشاركت روستاييان كمرنگ

اگر در گذشته فقط وزارت كشاورزي و عمران روستايي متولي بخش روستايي بودند، از بعـد    
هـاي مختلفـي ـ از جملـه جهـاد سـازندگي، وزارت كـشور، سـازمان          از انقالب، نهادها و ارگـان 

و بنيـاد شـهيد ـ در    ) ره(ته امداد امام خمينـي  بهزيستي، سازمان تعاون، بنياد مستضعفان، كمي
شـان هماهنـگ نيـست و بـه جـاي برعهـده گـرفتن نقـش                  امور روستا دخالت دارند كه وظايف     

كننـدگي و عامـل بـودن         گري، كمـك    گري، آموزشي و ترويجي، همچنان بر نقش مداخله         هدايت
داتكـايي و مـشاركتي     تأكيد دارند و باعث افزايش وابستگي مردم به دولت و كـاهش روحيـة خو              

  ).109، 1383ازكيا و غفاري، (اند  شده
  

  نوسازي و تقابل آن با الگوهاي سنتي مشاركت
، وحدت فرهنگي جامعه را تحت تأثير قـرار داد و           19نوسازي ايران به شيوه غربي، از اواخر قرن         
وسازي جامعه  هاي نظري و ايدئولوژي ن      طبعاً توجيه . تحوالتي در ساختار اجتماعي به وجود آورد      

در واقـع تحـوالت حاصـل از     . شيوة غربي از درون نظام فكري قديم ايران قابل اسـتنتاج نبـود              به
نوسازي در ايران، نسبت به تحوالت فكري سبقت تاريخي داشتند؛ برخالف تجربـة نوسـازي در                 

 سان پوشـش  بدين. غرب كه مقدمات فكري تحوالت اجتماعي از پيش در آنها فراهم گرديده بود            
فكران غربگراي ايران     در واقع انديشة روشن   . فكري الزم براي تحوالت عيني جامعه وجود نداشت       

طبعاً با توجه به ضرورت تحوالت اجتماعي و اقتصادي و قـرار        . براي پر كردن اين خأل عرضه شد      
بايست انطباقي نـسبي ميـان        المللي به نحوي فزاينده، مي      شبكة روابط بين  گرفتن ايران در متن     
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  : حصول اين انطباق از چند طريق متصور بود. دمآ ذهنيت و عينيت پديد مي
  تجديد و نوسازي انديشة سنتي براي هماهنگ كردن آن با تحوالت جديد؛ .1
هاي جديد و سعي در غلبه بر انديشة سـنتي كـه كـار اصـلي                  ها و توجيه    عرضة انديشه  .2

 ؛  به بعد بوده است19فكران مدرن ايران از اواخر قرن  روشن

هاي فكري تحوالت جديد را       كوشش براي تلفيق انديشة نو و قديم به طوري كه توجيه           .3
  ). 135 و 136، 1380بشيريه، (فراهم سازد 

داد كه مـورد نظـر        هايي را به نام حركت به سوي مدرنيسم صورت مي           دولت مركزي فعاليت  
اخان با برگـزاري مراسـم   گرفت، مثل رفتار رض مردم نبود و حتي با مخالفت شديد آنها انجام مي       

هاي مشاركتي سـنتي مـردود        ها و شيوه     سازمان ،به عبارت ديگر  . عزاداري و اصوالً نهاد روحانيت    
اعالم شدند و در نظام جديد مديريتي نيز، مردم نه جايي براي خـود يافتنـد و نـه مـشاركتي را                      

 هنوز شاهد برخـي از  از اين روي شكافي عميق ميان دولت و مردم بروز كرد كه. معمول داشتند 
  .آثار و رسوبات فرهنگي آن هستيم

گيري از بوروكراسـي مـدرن در جهـت اهـدافي كـه دنبـال                 ساختار سياسي رضاخان با بهره    
او از  . مد ولي فاقد پايگـاه طبقـاتي و پـشتيباني نيرومنـد اجتمـاعي بـود               آكرد تا حدودي كار     مي
هـاي    ز طرف ديگر در استوارسازي مؤسسه     طرف نهادهاي پايدار مردمي را قلع و قمع كرد و ا            يك

همكاري مردم با دولت به صـورت ضـدارزش         . جديد و تبديل آنها به نهادهاي مردمي ناكام ماند        
امور سياسي و اجتماعي به عنوان هنجاري قابل قبول درآمده بود            عدم مشاركت مردم در   . درآمد

  . كه تا پيروزي انقالب اسالمي وجود داشت
او حتـي  . ر شاهان ـ از شيوة تفرقه بينداز و حكومت كـن اسـتفاده كـرد    رضاخان ـ مثل ديگ 

ها قرار داد و دستور داد كـه كدخـدايان را كـه تـا آن زمـان مـردم                      روستاييان را در مقابل ملّاك    
كردند، از آن پس مالك تعيين كند و در جهت تسهيل حكومت خود از هـر تعارضـي                    تعيين مي 

رسـد    جـاري بـود و بـه نظـر مـي     1340خر، يعني تا دهـه  اين سياست تا همين اوا  . سود جست 
  .تر بودند گران دوباره درصدد احياي آن به شكل امروزي توطئه
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هاي اجرايي مبتني بر اجبار به پيشرفت، موجب شد تا بدون تمهيد و مقدمات امر و                  سياست
م به ايجـاد    هاي مختلف، اقدا    بدون آگاهي يافتن مردم از كم و كيف و ضرورت مشاركت به شيوه            

ابزار و وسايلي كه براي اين منظور بـه كـار بـرده شـد متناسـب بـا                   . مشاركتي شود هاي    سازمان
گـاه از زور و قـدرت و اقتـدار نظـام            . ساختار اجتماعي و اقتصادي جوامع، متنوع و متفاوت بـود         

دي سياسي حاكم كمك گرفته شد و گاه از منابع و ابزار اقتصادي استفاده شـد و مـصالح اقتـصا             
ها نوعي مشاركت تحميلـي و ناشـي از           در واقع عضويت در تعاوني    . افراد را مورد توجه قرار دادند     

كننـده   ، نقـش اساسـي و تعيـين     )دولت(زور و اجبار بود؛ زيرا در اين نوع مشاركت عامل بيروني            
  .ها كرد در واقع نياز به دريافت زمين، افراد را ناگزير به عضويت در تعاوني. داشت

در جامعة سنتي ايران، دولت از جامعه       : گويند  به نقل از كاتوزيان مي    ) 1383(ا و غفاري    ازكي
بلكه در فوق آن قرار داشته و قدرت دولـت بـه هـيچ سـنت،                جدا بوده است و نه فقط در رأس،         

ـ                دولـت در    اعرف، قرارداد يا قانون مداومي مشروط نبوده است، در چنين اجتماعي ملت اساساً ب
عني حتي زماني كه امكان عصيان و طغيان نيست، اطاعت مردم از دولـت مبتنـي                ي. ستيز است 

  ). 53-54، 1372كاتوزيان، (انديشي است نه رضايت و پذيرش  بر ضرورت و عافيت
مـشاركتي نيـز     نهادهاي   ه،با ورود به دورة جديد و تحول ساختار اجتماعي و اقتصادي جامع           

آالت   هاي روستايي با انجام اصالحات ارضي، ورود ماشين        در اجتماع . اند  دچار تغيير و تحول شده    
تغييراتـي در سـاختار     اي،    كشاورزي، تشديد رابطه ميان شهر و روستا و گسترش پوشش رسـانه           

شده، به  هاي مطرح هاي مشاركت سنتي در قالب     اند و گونه    اجتماعي و اقتصادي روستاها رخ داده     
اند و از آن پس با اشكال جديد مـشاركتي رو بـه     دادهاولية خود را تقريباً از دست تدريج اهميت   

شويم كه برخالف الگوهاي مشاركتي قبلي كـه خـصلتي خودانگيختـه داشـتند، حالـت و                   رو مي 
كنند، زيرا به نوعي از بيـرون بـر اجتمـاع و جامعـة روسـتايي تزريـق            خصلت برانگيخته پيدا مي   
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حـل مـشكالت     راه) ريـزي   از راه برنامه  (ا را   ه  دولتاز سوي   ، مشاركت برانگيخته    1راجرز. شوند  مي
هـاي مـشاركتي      وسـيله سـازمان      تا بدين  شمارد،  ميبرمربوط به مشاركت مردمي در جهان سوم        

بنا به نظر او، مشاركت در      . جامعه به سوي نوسازي مؤثر واقع شوند       و در امر انتقال      آيندوجود    به
ها به عنوان عوامل خارجي ايجاد و برانگيخته          لتجوامع روستايي وجود ندارد و بايد به وسيلة دو        

  ). 292، 1373امد مقدم، ح(شود 
ترين نوع همياري روستاييان در گذشته و حـال، هميـاري بـا حفـظ اسـتقالل        در واقع شايع  

، شـيوة كـار گروهـي و        1341با وجود اين، با انجام اصالحات ارضـي سـال           . فردي بوده و هست   
هـا     ضرورت ادامه يافت، كه با رواج روابط پولي، ايـن هميـاري            يكديگر برحسب عادت و   كمك به   

  . خوش تغييراتي گشته است دست
شـود، مـردم روسـتايي     هايي كه آزادي و مالكيت فـردي حفـظ مـي    به طور كلي در همياري 
توان به مراسم عزاداري عاشوراي حسيني اشاره         اند، به طور مثال مي      بيشترين مشاركت را داشته   

طالب و ويويه در تحقيقي در روسـتاي افـزاد مطـرح            . گيرد  بانه و ارادي صورت مي    كرد كه داوطل  
شـود،    كنند كه مراسم عاشورا در مفهوم مادي خود موجب تحكيم همبستگي اجتمـاعي مـي                مي

تنها در تأمين هزينة مربوط به روحاني، بلكه در خريد چاي كه در هـر جلـسة                   زيرا روستاييان نه  
  ). 62، 1382طالب و ويويه، (اند  نيز با هم شريكشود  دگان داده ميكنن خواني به شركت روضه

چگونگي برگزاري مراسم عزاداري، نشانگر تقويـت و تحكـيم روابـط ميـان روسـتاييان يـك                  
اي و محلـي      دارا نبودن وحدت منطقه   . روستا با يكديگر و همچنين با ساكنان ديگر روستاهاست        

  ).64همان، (كند   را نفي نمياستقالل روستاييان به هيچ وجه وحدت و
 مشاركت محدود، به طور كلي از يضرورت نهادسازي سياسي از باال براي ايجاد مجاري صور

اي خود را مواجه با تحوالت ناشي از نوسازي اجتماعي            شود كه نظام سياسي بسته      اينجا پيدا مي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rogers 
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خـوردن    از آسـيب  بينـد و بـراي جلـوگيري          و اقتصادي و افزايش خواست مشاركت و رقابت مـي         
چنـين نهادهـايي   . شود از درون دست به ايجاد نهادهاي صوري بزنـد      ساختار قدرتش مجبور مي   

. كننـد توانند خارج از حدود مجاز از نظر دولت حاكم عمـل             مطلقاً داراي استقالل نيستند و نمي     
ردم دولت شاهنشاهي تمايلي به دخالت مردم در امور نداشت، زيرا نظامي كـه خـود بـر رأي مـ                   

. هايي را كه محل حضور فعاليت واقعي مردم است، تحمـل كنـد          تواند سازمان   استوار نيست، نمي  
. اعتمـاد بودنـد     خواستند دخالت داشته باشند، چرا كه به دولت بـي           نيز نمي از سوي ديگر، مردم     

و كنندة بودجه تبديل شده است       دانستند كه دولت با برخورداري از فروش نفت به توزيع           آنها مي 
 بـه بعـد،     1340 پديدة دهه     افزون بر اينها،  . تر است   سوسياليستاز هر دولت ديگري در اين بعد        

كار شدن مردم از دولـت شـده          در جامعة روستايي بيشتر و در جامعة شهري كمتر، موجب طلب          
اي بود    مردم ندارد مقوله  » صنار سي شاهي  «نياز است و احتياجي به        اين ايده كه دولت بي    . است
بـه دولـت    )  ماليـات  نبـه عنـوا   (هم دولت از طرح آن خوشحال بود و هم مردم كـه چيـزي               كه  
آمـد، آمـده بـود تـا          تا قبل از اصالحات ارضي، از نظر روستاييان هر كس بـه ده مـي              . دادند  نمي

يابي به درآمد حاصل از فروش نفت، خزانة دولـت را             چيزي از آنها بگيرد و اصوالً تا قبل از دست         
رفت، تعبيرش اين بود كه به        از اصالحات ارضي به بعد، هر كس به ده مي         . كردند  ميروستاها پر   

دولت زمين را از مالك گرفت و به زارعان داد و بـه ايـن ترتيـب آرزوي                  . ده رفته تا چيزي بدهد    
هـا را بـراي عقـيم مانـدن           ده كرد؛ متعاقب آن عمالً كمـك      رهاي متمادي روستاييان را برآو      قرن

ها را به ده سرازير كردند و از آن زمـان    و انواع دام 1از گندم مجاني تا آرد مجاني     . ادتوليد ادامه د  
شـود   تا كنون ديناري ماليات از محصوالت كشاورزي يا ساير محصوالت از روستاييان گرفته نمي        

روسـتايي و يـا فرزنـد وي در شـهر          . كار شدن مردم را از دولت پايـدار سـاخت           و اين روند، طلب   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اثر دكتر مهدي طالب، انتشارات دانشگاه تهران،      ،»مديريت روستايي در ايران   «كتاب  . ك.براي اطالعات بيشتر ن   . 1
1376 .  
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ميزنـشيني، گريبـان      خور دولت شدن باب شد و آرزوي پـشت          ست را دنبال كرد و نان     همين سيا 
موضوع بر روي فرهنگ كار و تالش نيز تأثيرات مخربي گذاشته           تعداد كثيري را گرفت و همين       

ديگـر  شـد، امـروزه       كه اگر در گذشته براي روستايي، كار امري ارزشمند تلقـي مـي              است، چنان 
  .راي او وجود نداردچنين طرز تلقي از كار ب

در چنين برخوردي ماليـات     . اين طرز فكر بعد از پيروزي انقالب اسالمي همچنان ادامه دارد          
پديد آمـده كـه     چنين ايستاري كم و بيش به يمن برخورداري از درآمد سرشار نفت             . معنا ندارد 

اري از  تواند فرهنگ مشاركتي را تقويت كنـد، مگـر ايـن كـه منظـور از مـشاركت، برخـورد                     نمي
  . درآمدهاي دولت باشد

هاي اجتماعي در ايران، از تضاد ميان نظام استبدادي يا نظام شاهنـشاهي               رنگي مشاركت   كم
هاي اجتماعي در نظـام       خيزد و جلوگيري از مشاركت      با جامعه يعني تضاد حكومت و مردم برمي       

كـه دورة جديـد بـا       پيران معتقد اسـت     . شود  استبدادي از سازوكارهاي تداوم حاكميت تلقي مي      
داري و پيروي اين نظام از منطق فردگرايي ابزاري براي رسيدن بـه بيـشترين                 ورود نظام سرمايه  

هـاي مـشاركتي مجـاز        سركوب خشن نهادهـاي مردمـي و انجمـن          ميزان انباشت و كسب سود،      
داري، مشاركت اجتمـاعي در قالـب مـذهب و روابـط خـوني و       دانسته شده و در پيوند با سرمايه 

پيـران،  (قومي كه در اكثر جوامع جهان سوم فرايندي نسبتاً قوي است، تضعيف گرديـده اسـت                 
1376 ،73.(  

زا، موجب تضعيف اشكال سنتي  داري و استفاده از الگوهاي توسعة برون        پيوند با نظام سرمايه   
مشاركت در ايـران شـد و گـسترش روابـط پـولي در روسـتاها، رواج مزدگيـري، از بـين بـردن                        

هـاي داخلـي و       ندگي و خودمصرفي روستايي براي گسترش بازارهاي مورد نيـاز سـرمايه           خودبس
در واقع يكي از عوامل تـضعيف مـشاركت   ). 327، 1368رزاقي،  (خارجي به سرعت شكل گرفت      

  .مردم روستايي رواج مزدگيري و گسترش روابط پولي در روستاها بوده است
كه جامعة روستايي را از منظر سياسـي بيـشتر          گرايي حاكم بر برنامة اصالحات ارضي         تقليل

مورد توجه قرار داده بود و به فراموشي سـپردن بافـت و سـاختار اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـة                      
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 مصرف شده گشت كه تا بعد از انقـالب ادامـه    يها  ها و هزينه    مدي برنامه آروستايي، موجب ناكار  
شـوند،    هـاي مـدرن محـسوب مـي         م مثالً نظام كشت و صنعت و سهامي زراعي كه از نظـا            .يافت

 اقتصادي كشاورزي ايران را نـابود كردنـد و پيـشرفتي را بـه      هاي فني و روابط سياسي ـ  ويژگي
ها بـرخالف   اين شركت. اي، ريشه در پيشينة آن دارد ارمغان نياوردند؛ زيرا پيشرفت در هر زمينه   

ـ          تأسيس شدند و به دسـت     ميل زارعان    ابودي تعـداد زيـادي از       مـأموران دولـت اداره شـدند و ن
خانمان شدن بسياري از روسـتاييان را سـبب گـشتند كـه هنـوز تعـدادي از ايـن                      روستاها و بي  

مثـال ديگـر    .  و ندارنـد   اند  موفقي نداشته فعال هستند و نتايج     ) بعد از انقالب اسالمي   (ها    شركت
آالت كـشاورزي     نبراي نمايان كردن تقابل سنت و مدرنيته بعد از انقالب اسالمي، توزيـع ماشـي              

هاي متفاوتي صورت گرفـت كـه از آن جملـه             كمك به محرومان جامعة روستايي به شكل      . است
آالت كشاورزي در ميان روستاييان اشاره كرد كه عالوه بر بيكار كـردن               توان به توزيع ماشين     مي

 اقتصادي،  هاي زراعي و بافت     تعداد كثيري از روستاييان به علت عدم تناسب آنها با ميزان زمين           
  .استفاده مانده و به مقروض كردن روستاييان منجر گشته است اجتماعي و فرهنگي روستاها، بي

  
  راهكارهاي مناسب براي كاهش تعارضات ميان مدرنيسم و سنت

هـاي غربـي كـه بـه عنـوان       عدم تناسب و تطابق فرهنگ غرب با فرهنگ سنتي ايران و سياست      
هـاي عظيمـي از مـشاركت         طرح شد، موجب شد كه سرمايه     نوسازي جوامع روستايي در ايران م     

مردم رو به نابودي روند و در اثر گـسترش روابـط شـهر و روسـتاها بعـد از اصـالحات ارضـي و                         
آشنايي مردم روستايي با فرهنگ شهري كه خود تابع فرهنگ غرب شده بود، حس فردگرايـي و    

در مـردم   ) وارداتـي ( نهادهـاي جديـد      وجود آمدن   دست آوردن مزاياي ناشي از به       رقابت براي به  
هاي طبيعي و خودانگيختة قـديم رو بـه كـاهش             اي كه مشاركت     به گونه  ،وجود آيد روستايي به   

دولتـي و  وي مـأموران   سـ ناديده گرفتن دانش مردم روستايي و بـه سـخره گـرفتن آن از               . بروند
بافـت روسـتاهاي ايـران      اي برگرفته از غرب كـه هـيچ تناسـبي بـا               هاي توسعه   استفاده از برنامه  

تا زماني كه دولـت در ده حـضور         . نداشت، سبب كاهش مشاركت مردم روستايي در امور ده شد         
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عالوه بر اين، اصـالحات ارضـي و      .  خود مردم روستا بود     ها به عهدة    نيافته بود، بسياري از فعاليت    
ح شـد، سـبب     اي كه بعد از آن به اسم مـدرن كـردن جامعـة روسـتايي مطـر                  اي توسعه ه برنامه

بسياري از محـصوالت  . خانمان شدن بسياري از روستاييان و كاهش محصوالت كشاورزي شد          بي
شد، از آن پس، از خارج از كـشور وارد شـد و خودبـسندگي و     كه تا آن زمان در كشور توليد مي  
  .خودمصرفي روستايي را از بين برد

  هـاي مـالي،    بـه توزيـع كمـك   بعد از انقالب اسالمي نيز، به منظور رفـع محروميـت، دولـت       
هـا و نهادهـاي متعـددي را بـراي ايـن              آالت و مانند اينها به روستاها پرداخت و سـازمان           ماشين

ي با هم و گاه ناهماهنـگ اسـت و          زهاي آنها گاه در توا      منظور به روستاها گسيل كرد كه فعاليت      
با توجه به عـدم     . ي كاست واقع پاية هرم قدرت را بسط داد و از ميزان مشاركت مردم روستاي            در  

هايي كه بعد از اصالحات ارضي و انقـالب اسـالمي در روسـتاها ايجـاد                  موفقيت نهادها و سازمان   
اگـر بـه جـاي كمـر        . ايـم   رسد راه را به درستي انتخاب نكرده و به بيراهه رفته            شدند، به نظر مي   

 ـ ت مانع پيشرفت استبه استناد اينكه هر چه سنتي اسـ بستن به نابودي هر آنچه سنتي است  
هاي مختلـف غـرب كـه هـيچ تناسـبي بـا جامعـة روسـتايي                   كارگيري سياست   و اگر به جاي به    

گذاشتيم و از     مان احترام مي    هاي مناسب و دانش بومي مردم روستايي        كشورمان ندارند، به سنت   
مـروز  كـرديم، ا    هاي مناسب خود براي بهبود وضعيت روستاها استفاده مـي           ها و سنت    خودداشته

گسترش رقابت ارزش شدن فرهنگ كار،  شاهد مسائلي چون كاهش مشاركت مردم روستايي، بي
و فردگرايي، نابرابري اقتصادي و اجتماعي، مهاجرت، نابودي روستاها و كاهش توليد محـصوالت              

حتـي  ـ كـاهش خودمـصرفي نبـوديم و بـراي انجـام هـر كـار كـوچكي           و  كشاورزي، وابستگي،
  .مانديم منتظر دولت نميـ لمنفعه ا هاي عام فعاليت

رسد، به جاي نامناسب دانستن هر آنچه كه سنتي اسـت          به عنوان راهكار مناسب به نظر مي      
هـاي    بهتر است تلفيقي ميان اين دو ايجاد كرد، پايه          و مناسب دانستن هر آنچه كه مدرن است،       

نـه آن چـه سـنتي       ـ    چ يك هاي مناسب را به آن پيوند زد و به جنگ هي            مناسب را يافت و قلمه    
نرفت، بلكـه متناسـب بـا شـرايط جغرافيـايي، اقليمـي، فرهنگـي،        ـ است و نه آنچه مدرن است  
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مان از مزاياي مدرنيزه شدن اسـتفاده كـرد و سـعي              هعاجتماعي، رواني و سياسي جام      اقتصادي،
 آن در غـرب     هايي كـه از طـرف ايـن و          كنيم به جاي اينكه به هر صورتي خود را در قالب نظريه           

آنها را بومي كنيم و از آنها بهره جوييم و هرگز پيشينة غنـي تـاريخي و                 مطرح شده، بگنجانيم،    
ايـران    فرهنگي خود را به فراموشي نسپاريم و از تجارب كشورهاي ديگر كه تا حـدي بـا جامعـة     

تفاده طور كه كشورهاي هنـد و ژاپـن از راهكـار تلفيقـي اسـ      شبيه هستند، استفاده كنيم، همان  
آالت كشاورزي كه بـا شـرايط آن تناسـب     به عنوان مثال هند به جاي وارد كردن ماشين        . كردند

كـرد و     ونقل اسـتفاده مـي      هايي بدهد كه از قديم براي حمل        نداشت، سعي كرد تغييراتي در ارابه     
اده هاي خود از چرخ الستيكي و بلبرينگ استف         مثالً در ارابه   .و نقل را بهبود بخشد      وضعيت حمل 

هاي قديمي را بهينه ساخت و آنها را متناسب با شرايط خود تغييـر داد و آنهـا را بـه                       كرد و ارابه  
هـايي كـه بـراي     هايي با رعايت مالكيت براي تـسهيل فعاليـت    ژاپن تعاوني  .يكباره كنار نگذاشت  

 مشكل بود،   مثالً براي دامداران، نگهداري از دام در محل زندگي        . دامداران دشوار بود، ايجاد كرد    
هـاي هـر يـك از دامـداران           هـايي را در نزديـك ده بـه دام           ها براي حل اين معضل، محل       تعاوني

  .هاي خود شدند تخصيص دادند و دامداران، خود مسئول تغذية دام
.  مردم در فرانسه است كه با عنوان بانك كار مطرح اسـت            ، فعاليت نمونة ديگري از مشاركت   

هـاي   شـوند و ويژگـي   آالت خـود وارد مـي   رزان با وسايل و ماشـين    كشاوهر يك از    در اين بانك،    
طـور متوسـط      هاي كشاورزي در فرانسه، به      زمين. شود  فردي و حاكميت افراد محترم شمرده مي      

توانـد از آن بـراي بـيش از            مـي  ، هكتار است؛ بنابراين اگر فـردي كمبـايني خريـداري كنـد            18
آورد و نفـر ديگـر تراكتـور خـود را بـه بانـك                  مـي  مساحت زمين خود بهره گيرد، آن را به بانك        

پردازنـد تـا    آالت يكـديگر، بـه عقـد قـرارداد مـي      آورد و الي آخر و بـراي اسـتفاده از ماشـين         مي
شود و آنچه مـورد داد و         در واقع در اين بانك پولي رد و بدل نمي         .  سازند برطرف را   شان  نيازهاي

  .گيرد، كاالست ستد قرار مي
 در اجتماعـات روسـتايي، نگـاه و بيـنش            وامـع در حـال توسـعه، خـصوصاً        از آنجا كـه در ج     

هاي ظاهراً علمي و مبتني بر اصول اساسي توسعة مردم نظيـر              روستاييان تفاوت زيادي با بينش    
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 كـه   يهـاي   شـود، توجـه بـه بخـش         قدرت حاكم دارد و اين مسئله سبب كـاهش مـشاركت مـي            
  .رسد اند، مهم به نظر مي ضهاي دولت و روستاييان با هم در تناق خواسته

معنـي و پـوچ و يـا غيرعملـي و             هاي روستاييان را بي     اي مواقع، قدرت حاكم خواسته      در پاره 
اطالعـي و عـدم       روستاييان نيز به نوبة خود، به علت كم       . داند  نامنطبق با منافع و مصالح ملي مي      

پـر  . هـاي دولتـي ندارنـد       هاي گذشته دارند، اعتمادي به تـصميم        توجيه و يا سوابقي كه از طرح      
هاي روستاييان، نيـاز بـه متخصـصاني آگـاه بـه              هاي دولت و خواست     كردن فاصلة ميان خواست   

ها و اعتقادات     مند به گفتمان دارد كه ضمن به سخره نگرفتن خواست          همسائل روستاييان و عالق   
عة ايـن و آن      توسـ   روستاييان كه شديداً به آن پايبند هستند و بـدون شـيفته بـودن بـه نظريـة                 

گرايانـه، بـه مـشاركت     هاي توسـعه  و نگرشها  نظر و با اعتقاد قلبي به بومي كردن ديدگاه    صاحب
هـاي    هاي مصنوعي و غيرمنطبـق بـا واقعيـت          روستاييان در امر توسعه احترام بگذارند و با شيوه        

  .اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعة مورد نظر، عمل نكنند
  

  گيري  نتيجه
ياني چندبعدي است، به اين ترتيب كـه مـشروعيت آن تنهـا از سـوي دولـت داده                   مشاركت جر 

انـد كـه     شود، زيرا در جوامع مختلف، به خصوص روستايي، نهادهايي از گذشته وجود داشته              نمي
دهنـد و     اند و هنوز هم به حيات خـود ادامـه مـي             بر پاية مشاركت و مبتني بر نياز تشكيل يافته        

هاي اجتماعي، فرهنگي و اخالقي  كنند و مشروعيت خود را از خصلت        مشاركت مردم را جلب مي    
با توجـه   . ة آنها وضع كرده باشد      اند، بدون آنكه دولت به آنها بپردازد و يا قوانيني دربار            اخذ كرده 

هـاي دولتـي،      جانبه از طرف سازمان     هاي يك   گيري  رسد، تصميم   نظر مي   شده به     به مطالب عنوان  
ي واقعي، استفاده از الگوهـاي وارداتـي بـدون توجـه بـه پيـشينة فرهنگـي،                  توجهي به نيازها    بي

منجـر بـه تقويـت وابـستگي          اجتماعي و اقتصادي روستا و ايجـاد نهادهـاي مـشاركتي جديـد،              
در چنين صورتي است كه بـا    . كاركرد شدن الگوهاي مشاركتي سنتي شده است        روستاييان و بي  

مدهاي نفتي، دولت به واقع تمايلي بـه مـشاركت مـردم            هاي هرم قدرت و تكيه بر درآ        بسط پايه 
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هايي كه در شرايط رونق اقتصادي بـه بركـت درآمـدهاي نفتـي بـه            ها و كمك    ندارد و با حمايت   
كند، نوعي ولع اقتصادي را در آنها ايجاد كـرده و مـانع خوداتّكـايي روسـتاييان و                    روستاييان مي 

رسد با شرايط حاضر، برقراري پيوند ميان         نظر مي به  . هاي مشاركتي مؤثر آنها شده است       فعاليت
هاي نوسازي كه بـا فرهنـگ و        ها و دانش بومي و الگوهاي سنتي با آن بخش از برنامه             خودداشته

بنابراين، اگر قـرار اسـت      . تواند به اين تعارضات خاتمه دهد       شرايط كشورمان هماهنگي دارد، مي    
يل و مترقي كه از آن خودش باشد دست يابـد،           ايران به نظامي متعادل در چارچوب فرهنگي اص       

و ) مدرن و نه شبه(هاي مدرن  ها و تكنيك ها و روش ها، ارزش اي از انديشه   بينانه  بايد آميزش واقع  
  .وجود آيد به) سنتي و نه شبه(سنتي 
  

  پيشنهادها
در اين بخش به ذكر چند پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت مشاركت مردم روسـتايي پرداختـه                 

  : شود مي
هـا و نهادهـاي       ارادة سياسي دولـت و تهيـة قـوانين و مقـررات مربـوط و وجـود سـازمان                   •

كنـد، بلكـه    اجتماعي توسعة مشاركت در جامعه براي جلب و توسعة مشاركت كفايت نمي           
كنندگان اسـت كـه بـدون         اين امر نيازمند وجود شرايط ديگري در جامعه و نزد مشاركت          

طبيعي است بـدون تعـديل قـدرت،    . رممكن يا دشوار استمشاركت غيحضور آنها توسعة  
 . امكان تداوم جريان مشاركت وجود نخواهد داشت

از ميـدان فعاليـت و   منـدي   ترين شرط الزم براي مشاركت روسـتاييان، بهـره        اولين و مهم   •
تـر كـردن پايـة هـرم قـدرت و نظـارت             زماني كه سياست گسترده   . امكان كار كردن است   

 .شود شد، ميدان مشاركت محدود ميسياسي مد نظر با

تـوان از موانـع مهـم مـشاركت           نبود اطالعات الزم، خصوصاً فقدان فرهنگ مناسب را مـي          •
هاي جمعي كه بيشتر محصول جوامع مـدرن و        روحية فردگرايي و گريز از فعاليت     . دانست

م و تر رابطة ميان دولت و مرد  از همه مهم  . شوند  صنعتي است، از موانع جدي محسوب مي      



  از روند مشاركت روستايي در ايرانهايي آموزه ـــــــــــــــــــــــــــــمهدي طالب و زهره نجفي اصل 

  

 

46

شـمار    تر اداري است كـه از وجـوه اساسـي مـشاركت بـه               خصوصاً كارگزاران سطوح پايين   
تـر، از     هاي پـايين    روند و غالباً در كشورهاي جهان سوم، كاركنان دولت به ويژه در رده              مي

بنـابراين  . به مؤسسات مشاركتي هـستند    موانع جدي جلب مشاركت مردم و سپردن امور         
وگـو بـا مـردم        د مساعي خود را به بـاز كـردن درهـاي گفـت            قدرت سياسي در جامعه باي    

 .زدن مردم را بپذيرد وگو با مردم و يا حق حرف معطوف دارد و واقعاً و صادقانه حق گفت

خواه بايد حضور مردم و مسئوليت مردم را باور كند و زمينه را بـراي حـضور                   دولت توسعه  •
 .ها فراهم سازد گيري مردم در تصميم

در امر مـشاركت،    . ِ مراتب عمودي و حداكثرِ ارتباطات افقي است         د حداقلّ مشاركت نيازمن  •
ها بايد گردشي و به صورت گروهي باشند؛ يعني قدرت بايد خرد شـده و ميـان                   مسئوليت

 .همه تقسيم شود

در . توسعه بايد به نيازها و توقعات اجتماعي، فرهنگي، اخالقـي و جـز اينهـا پاسـخ گويـد                   •
گيـرد و مـشاركت مـردم در     هاي توسعه مورد توجه قرار مـي        نامهچنين حالتي است كه بر    
 .شود  مراحل مختلف جلب مي

اي   هاي عمراني و اقتـصادي در هـر جامعـه           ها و يا طرح     هاي دولتي براي انجام پروژه      كمك •
اگـر دولـت كمكـي بـه        . گردد  موجب وابستگي و سرسپردگي مردم آن گروه يا جامعه مي         

شـده از سـوي       تعيينتر است در قالب قراردادي با مسئوالن        كند، به   كنندگان مي   مشاركت
هاي مأموران دولتي فارغ شوند و موظف باشند طبـق            كنندگان باشد تا از دخالت      مشاركت

 . اقدام و دين دولت را ادا كنندقرارداد، نسبت به تحويل پروژة انجام شده 
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