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  چکیده
درآمد  هاي توسعه هر کشور براي بهبود شرایط زندگی ساکنان فقیر و کم هاي توسعه روستایی، از جمله برنامه برنامه

هاي مذکور، تغییر ساختار اجتماعی و  هدف برنامه. روستایی و خودکفا کردن آنها در فرایند رشد و توسعه کلی کشور است
اي  طرح توسعه منطقه. ها هستند هاي مذکور نیز دولت ارگزار در برنامهمجري و ک. اقتصادي حاکم بر جامعه روستایی است

بـا  . روستایی در کشور بوده که قبل از انقالب، در منطقه الشتر اجرا شده اسـت   هاي توسعه سلسله، یکی از مهمترین طرح
بوده، متأسـفانه تـا بـه حـال     اي در دوران قبل و حتی بعد از انقالب  هاي توسعه ترین طرح اینکه طرح مذکور، یکی از مهم

هایی که درباره طرح مذکور  در پژوهش حاضر، تالش شده است با استفاده از روش اسنادي، ابتدا ابهام. ناشناخته مانده است
مصـاحبه و  (سپس با استفاده از روش پـژوهش کیفـی   . وجود دارد، رفع شود و تصویري جامع و واضح از آن ارائه گردد

نتایج پژوهش حاضر، نشان . وسعه سلسله در منطقه و آراي مردم محلی درباره طرح بررسی شده است، آثار طرح ت)مشاهده
ویژه در زمینـه آمـوزش، بهداشـت و عمـران در      اي سلسله، آثار عمیقی در ابعاد مختلف، به دهند که طرح توسعه منطقه می

توان دریافت که فقط با رفتن بین مردم و کار  می اي سلسله با توجه به تجربه اجراي طرح توسعه منطقه. منطقه داشته است
بنـابراین، بـه   . تـوان انجـام داد   ریزي را فقـط در سـطح محلـی مـی     همچنین، برنامه. ریزي کرد توان برنامه کردن با آنها، می

در سـطح محلـی   توانند مسائل مـردم را   ریزان در سطح ملی نمی ریزي محلی نیازمندیم، نه تنها به این دلیل که برنامه برنامه
  .شناسایی کنند، بلکه به این دلیل که به مشارکت مستمر مردم در فرایند توسعه نیاز است

  
  .اي سلسله اي، طرح توسعه منطقه ریزي روستایی، توسعه منطقه توسعه روستایی، برنامه :ها کلیدواژه
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  مقدمه و بیان مسئله
هـاي خـود را    ریـزان، نتـایج تصـمیم    سیاستمداران و برنامهمعموالً مدت زمان طوالنی باید سپري شود تا 

با توجه به شرایط موجود در اغلب کشورهاي آسیایی، . هاي خود پی ببرند درباره توسعه مشاهده کنند و به اشتباه
حـل مشـکالت روسـتاییان در شـهرها نیسـت، بلکـه در خـود         انـد کـه راه   ریزان پی برده سیاستمداران و برنامه

فقط با تأکید بیشتر بر توسعه روستایی که هدف آن، ارتقـاي شـرایط  زنـدگی روسـتاییان باشـد،       .روستاهاست
 ).55: 1368دیاس و مایاناك، (یابد  توسعه ملی تحقق می

  کـه بـراي دگرگـون    شوند هاي توسعه هر کشور محسوب می از برنامه ئیجز ،هاي توسعه روستایی برنامه
ها یـا عـامالن    ها را که دولت برنامه گونه این. روند کار میه ب روستایی جامعه اقتصادي -ساخت اجتماعی کردن

در امـر  ایـن  . گوینـد  نیـز مـی   نقشه اساس طرح و اجتماعی بر دگرگونی ،کنند میاجرا آنان در مناطق روستایی 
بـا  منظور همـاهنگی   جامعه به در تجدید ساختار تأثیر مهمیها  که دولتیابد  مصداق میکشورهاي جهان سوم 

توان عـاملی در بهبـود شـرایط زنـدگی      توسعه روستایی را میهمچنین، . دارند ویژهاهداف سیاسی و اقتصادي 
، به نخست 1352در زمستان سال  .کشور دانست توسعه کالن در روند هاآن کردن درآمد و خودکفا کمروستاییان 

تالي مادي و معنوي جامعه روستایی، وزیر وقت پیشنهاد شد که با توجه به ضرورت بازسازي و تالش براي اع
مأمور گردید تا با همکـاري  ، مجید رهنما. اي زیر نظر ایشان اجرا گردد یک طرح توسعه جامع و همگون منطقه

تـرین   اي سلسـله، یکـی از مهـم    با اینکه طرح توسـعه منطقـه  . کند، منطقه مورد نظر را انتخاب از افراد گروهی
از این رو، سعی . بعد از انقالب بوده، اما متأسفانه تا به حال ناشناخته مانده استاي قبل و حتی  هاي توسعه طرح

که درباره طرح مذکور وجود دارد، رفع شـود و تصـویري جـامع و واضـح از آن ارائـه       ییها شود ابتدا، ابهام می
  .گیرد سپس آثار طرح در منطقه و آراي مردم محلی درباره طرح مورد بررسی قرار می. گردد

اهـداف  . و بازاندیشی درباره آن است سلسله اي منطقه رح توسعهخوانی طبازهدف کلی پژوهش حاضر، 
هدف از اجراي طرح توسعه سلسله در منطقه الشتر چه بود؟؛ چـه  : شود جزئی این پژوهش نیز در ذیل بیان می

عمرانی طرح توسـعه سلسـله    هاي آموزشی، بهداشتی و اند؟؛ برنامه هایی مجري طرح مذکور بوده نهاد یا سازمان
دالیل شکسـت یـا موفقیـت طـرح     ) 5کاره رها گردید؟؛  به چه دالیلی اجراي طرح مذکور، نیمه) 4چه بودند؟؛ 

مشارکت مردم در ) 7نگرش مردم محلی درباره طرح توسعه سلسله چه بوده است؟؛ ) 6توسعه سلسله چیست؟؛ 
اي در کشـور   هاي توسعه منطقـه  که یکی از اولین طرح از طرح توسعه سلسله) 8طرح به چه نحو بوده است؟؛ 

  توان آموخت؟ هایی می است، چه تجربه
هدف پژوهش حاضر، . گیرد هاي کیفی قرار می با توجه به اهداف مذکور، پژوهش حاضر در زمره پژوهش

ن، از آنجایی عالوه بر ای. ها و آثار آن در منطقه مذکور است شناخت جامع طرح توسعه سلسله و بررسی فعالیت
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که اجراي طرح مذکور نتوانست بیش از چند سال ادامه یابد و با وقوع انقالب متوقف گردید، بررسی اسناد 
دوره مذکور، مصاحبه با افرادي که در آن زمان با طرح مذکور مرتبط بودند و مشاهده منطقه مورد نظر براي 

  .  کند ا مطرح میجانبه طرح سلسله، ضرورت انجام پژوهش کیفی ر بررسی همه
  

  پژوهشروش 
هایی که درباره طرح توسعه  در پژوهش حاضر، تالش شده است با استفاده از روش اسنادي، ابتدا ابهام

سپس با استفاده از روش پژوهش . سلسله وجود دارد، رفع شود و تصویري جامع و واضح از آن ارائه گردد
  .منطقه و آراي مردم محلی درباره آن بررسی شده است، آثار طرح مذکور در )مصاحبه و مشاهده(کیفی 

  
 چارچوب مفهومی

، "نیازهاي اساسی"گردد، یعنی زمانی که راهبرد برمی 1970زمان اجراي طرح توسعه سلسله، به دهه 
توان گفت که طرح مذکور، بر اساس راهبرد  بنابراین، به راحتی می. شد مهمترین راهبرد توسعه محسوب می

اي براي بازسازي جوامع روستایی  در طرح توسعه سلسله، بر پایه توسعه منطقه. نیازهاي اساسی شکل گرفته بود
. شد زا مبتنی بر یکپارچگی و رویکرد پایین به باال تالش می وي آنها، در قالب الگویی درونو اعتالي مادي و معن

. همچنین مدلی که براي طرح مذکور پیشنهاد شده بود، تلفیقی از مدل تأمین حداقل نیازها و مدل مشارکت بود
یدگاههایی که شود که همه رویکردها و د به منظور روشن شدن چارچوب مفهومی پژوهش حاضر سعی می

  . طرح توسعه سلسله بر اساس آنها شکل گرفته است یا با آنها مرتبط بود، به تفصیل بیان شود
استدالل راهبرد نیازهاي اساسی این است کـه تـأمین حـداقل نیازهـاي اساسـی      : هبرد نیازهاي اساسیار

هبود کیفیت زندگی و نیـروي  ها محروم هستند، گام مهمی براي تحقق توسعه است و با ب جوامعی که از حداقل
هاي زیر را  سلسله مراتب توسعه، مراحل و اولویت. شود ها فراهم می انسانی، شرایط براي توسعه در سایر زمینه

  :شود شامل می
کن کردن فقر شدید، بیکاري و دستیابی به حداقل درآمد و خدمات اجتماعی از طریق اشتغال همراه با  ریشه -1

  .مشارکت مردم
 .تر، افزایش آگاهی مردم بیشتر و تساوي گسترده رشد -2

 .ها و دموکراسی تساوي با عدالت توزیعی، برابري اجتماعی، توزیع مجدد دارایی  -3

  ).90: 1384پور،  به نقل از جمعه 25: 1365اسکاپ، (توسعه کامل خالقیت و استعدادهاي انسانی  -4
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در . گیري داخلی دارد توسعه برونزا، منشاء و جهت الگوي توسعه درونزا بر خالف الگوي: توسعه درونزا
الگوي توسعه درونزا، منابع داخلی و شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگـی اجتمـاع محلـی،    

شود که چگونه شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی تغییـر   گیرد و بر این واقعیت تأکید می مورد توجه قرار می
همچنـین بـر ارتقـاي کیفیـت     . ار بتوانند با فعالیت خود، نیازهاي داخلی جامعه را تأمین کنندیابد که عوامل باز
بنابراین، الگوي توسعه درونزا، داخلی است و با شرایط تاریخی، اجتماعی، . گردد ها تأکید می زندگی همه انسان

ي محض و وابستگی به خـارج  اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه، سازگار است و در آن از تقلید و الگوبردار
: 1381ازکیـا،  (گیـرد   اي همگون و متوازن در جامعه مورد استفاده قرار می شود و براي تحقق توسعه اجتناب می

23.(  
گیـري از   این راهبرد که در دهه هشتاد مطرح شد، تحت تـأثیر بهـره  : جانبه روستایی راهبرد توسعه همه

نیـافتگی   بر اساس راهبرد مذکور، پیامدهاي توسعه و توسعه. نگر است ي مختلف و نیز ظهور تفکر کل ها دیدگاه
ها و  یافتگی روستایی، باید به زمینه براي تحقق توسعه. گذارند روستایی، بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی تأثیر می

سـترش  در این رویکرد، بـر سـازماندهی روسـتاییان و گ   . عوامل مختلفی توجه شود که با یکدیگر تعامل دارند
هـاي فراوانـی ماننـد تـدوین سـازوکاري بـراي دخالـت مـردم در          گردد که کارکرد هاي محلی تأکید می سازمان
هاي سیاسی  گیري محلی، توسعه ارتباطات دوسویه، گسترش خدمات، بسیج منابع محلی، افزایش آگاهی تصمیم

همچنین با نگاهی جامع به . دارند هاي رهبري محلی اجتماعی، نظارت بر دیوانساالري محلی و توسعه توانمندي
هـاي   وضعیت و ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادي روستاها و ایجاد ارتباط ارگانیک روستاها با سایر بخـش 

هاي بومی و سنتی براي توسعه روسـتایی در قالـب تقویـت ابتکارهـاي      اي و استفاده از ویژگی شهري و منطقه
بهبـود   :انـد از  جانبه عبارت به طور کلی، اهداف توسعه روستایی همه .)276: 1384ازکیا، (شود  محلی تالش می

پـذیري روسـتاییان؛    وري مناطق روستایی و کاهش آسیب افزایش بهره معیارهاي زندگی یا بهزیستی توده مردم؛
تضمین این موضوع که فرایند توسـعه، خـودگردان اسـت و بـا تـوده مـردم، سـروکار دارد؛ تضـمین حـداکثر          

و کمترین میزان قطع رابطه با رسـوم سـنتی؛ و   ) تشویق عدم تمرکز اداري و خودمختاري سیاسی(ي خودمختار
  .ریزي روستایی باشد ، بیانگر چندمنظوره بودن برنامه"جانبه همه"
  

  مشارکت و توسعه مشارکتی روستایی
نامه  همچنین در لغت. در فرهنگ فارسی، واژه مشارکت به معناي شرکت کردن و انبازي کردن آمده است

. برداري تعریف شده است داري و بهره دهخدا، مشارکت از نظر لغوي، مأخوذ از تازي، شراکت، انبازي، حصه
به معنی قسمت، جزء و  Partاین واژه از ریشه . انگلیسی است Participationکلمه مشارکت، معادل اصطالح 
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تعاریف مختلفی درباره . بخش گرفته شده است و به معنی سهیم شدن در چیزي یا گرفتن قسمتی از آن است
مشارکت، سهمی در چیزي یافتن، سود بردن در گروهی، شرکت جستن و همکاري . مشارکت بیان شده است
  ).257: 1366، 1بیرو(داشتن تعریف شده است 

اند که به تعیین و برآورده کردن  ، مشارکت را فرایند مداخله خالق افرادي تعریف کرده2ناوکلی و مارسد
برداري  هاي طراحی شده دیگران و نیز بهره این کار، سهیم شدن انفعالی در فعالیت. نیازهاي خود عالقمند هستند

هاي مربوط به کار یا  ريگی قدم شدن در تصمیم هاي اقتصادي و اجتماعی نیست، بلکه پیش از نتایج فعالیت
عمل . اي تاریخی در ایران دارد مشارکت، پیشینه). 68 : 1370اوکلی و مارسدن، (چگونگی انجام آن است 

  .مشارکت با مفاهیم همبستگی، همکاري، یاري، اتحاد، انجمن و نظایر آنها همراه است
نوع مشارکت به وجود عاملی بیرون  این. اي یافته است مشارکت برانگیخته، با مفهوم توسعه ابعاد گسترده

کارکرد . هاي مختلف است ها، تحت تأثیر انگیزه مشارکت افراد در این گروه. کننده بستگی دارد از گروه مشارکت
هایی است که متولیان توسعه  اساسی این نوع مشارکت، انجام تغییرات احتمالی از طریق اشاعه رفتارها و شیوه

  .کنند تعیین می
. طور گسترده مطرح شد  ، به1980و  1970  عه روستایی بر پایه مشارکت مردمی، از اواخر دههنظریه توس

نظریه . مبتنی بود "مشارکت مردم"و  "توسعه روستایی یکپارچه به مثابه توسعه ملی"مذکور، بر دو اصل   نظریه
تأمین حداقل نیازهاي نخستین هدف توسعه، ) 1: اند از مذکور، مبتنی بر چند اصل اساسی است که عبارت

مشارکت، محور توسعه خودیار روستایی است، در عین حال که مشارکت در منافع، عاملی ) 2اساسی است؛ 
شرط مشارکت روستایی است  اصالحات ارضی، پیش -3. شود براي مشارکت در توسعه محسوب می

  ).293: 1380حامدمقدم، (
ی از اقتصاددانان آگاه به مسائل اجتماعی، معتقدند که شناسان و حتی در مواردي برخ امروزه اکثر جامعه

مشارکت حتی اگر به صورت . توسعه روستایی، بدون مشارکت روستاییان، دشوار یا حتی غیرممکن است
پدید آید، مستلزم قبول قلبی و شرکت ارادي افراد ) بیرون از جامعه روستایی(برانگیخته از جانب عوامل بیرونی 

را براي تدوین   ، زمینه)ایستارها و هنجارها(هاي اجتماعی افراد در جامعه روستایی  شناخت ویژگی. است
  ).3: 1376طالب، (کند  هاي الزم براي توسعه فراهم می هایی به منظور ایجاد تغییر و فراهم کردن زمینه پروژه

  
   

 
1   Biro 
2   Okily  and Marsden 
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  هاي پژوهش یافته
 صان مرتبط با طرح توسعه سلسله بودههاي زیر، حاصل بررسی اسنادي و مصاحبه با مردم و متخص یافته

  .گردد است که در ادامه بیان می
 گیري طرح چگونگی شکل* 

کشـور بـه تـازگی از    . ، ایران به کانون توجه در دنیاي نوظهور توسعه تبـدیل گردیـد  1970در اوایل دهه 
و بنـابراین، مبـالغ   بـود    ترین جنبه آن، ملی شدن صنعت نفت بود، خـارج شـده   بحران سیاسی، که امیدوارکننده

ترین خواسته کشور، یعنی تبدیل شدن به ملتـی کـامالً    طلبانه اي، براي برآوردن جاه سابقه طور بی هنگفتی پول به
معاون دبیر کل سـازمان ملـل متحـد در امـور     . یافته در آستانه قرن بیست و یکم در دسترس قرار گرفت توسعه

الگویی موفق در توسعه معرفی کرد و معتقد بود که ایـران بـه زودي    اقتصادي، در پایان دیداري از ایران، آن را
  .ژاپن دوم آسیا خواهد شد

هاي بسیاري، به سرعت در حـال توسـعه بـود، امـا ایـن رونـد، نـاگزیر         در حقیقت، ایران به لحاظ جنبه
ومیـت، ملیـت بـا    ماندگی، ثروت با فقر، آموزش بـا محر  پیامدهایی نیز به همراه داشت، چنان که تولید با عقب

المللی  هاي بین وابستگی، توسعه شهري با تخریب زندگی اجتماعات محلی، و به رسمیت شناخته شدن در حوزه
هاي مذکور، تولید ناخالص ملی کشور  با وجود تناقض. با جدایی طبقه حاکم از مردم در سطح محلی همراه بود

  ).1381رهنما، (افزایش بود  درصد در سال رو به 15تا  12سابقه، یعنی  به میزان بی
در چنین وضعیتی، طراحی و آزمون الگویی دیگر براي مدیریت توسعه مناطق روستایی کشور ضـرورت  

در زمینـه  (این موضوع، با عنایت به آگاهی از تجربیات برخـی کشـورها، ماننـد جمهـوري خلـق چـین       . یافت
رزي، آموزش عشایري و ضـرورت تجدیـدنظر در   یا برخی تجربیات عملی در ایران، مانند تجربه بهو) بهورزي

پردازان توسعه، بـه تـدوین و اجـراي     هاي پیش روي نظریه الگوي توسعه روستایی و نظام آموزش و نیز چالش
طرح سلسله منجر گردید تا پس از آزمون، در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده، برتري آن به عنوان الگوي 

اي سلسله، تحت تأثیر طرح بهـورزي   زمینه تجربی تدوین طرح توسعه منطقه. درایج توسعه روستایی تأیید شو
درمـانی جمهـوري    –نیز است و طرح مذکور، در واقع برگرفته از طرح توسعه بهداشـتی  ) پیشگیري و درمان(

همچنین طرح سـوادآموزي عشـایري کـه قبـل از دهـه      . است) در اوایل پیروزي انقالب این کشور(خلق چین 
 .ر ایران اجرا شد، در فرایند تدوین منسجم طرح سلسله مؤثر بود، د1350

   دهقان چین - تجربه پزشک* 
بسیار فقیر و  1949چین کشوري بسیار پرجمعیت است که در زمان پیروزي انقالب آن، یعنی سال 

 500درمانی بیش از  –پزشک مدرن به تأمین نیازهاي بهداشتی  30000در آن زمان، کمتر از . مانده بود عقب
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در . اکثر پزشکان مذکور، در تعداد معدودي از شهرهاي ساحلی اقامت داشتند. پرداختند میلیون نفر جمعیت می
کردند، هیچ پزشک  مناطق وسیعی از روستاهاي کشور، جایی که از هر شش نفر چینی، پنج نفر در آن زندگی می

با وجود چنین موقعیت . کردند پزشکان سنتی فعالیت می اي وجود نداشت و فقط تعداد کمی از کرده تحصیل
درمانی و نیز فقر گسترده در کشور چین، معضل اساسی دولت وقت، چگونگی رفع فقر بهداشتی و  -بهداشتی

براي تحقق این هدف، دولت درصدد . ها در زمان منطقی بود درمانی و تحول شرایط به منظور فراوانی دسترسی
براي . کرد د، بلکه براي تأمین حداقل نیازهاي زیستی براي مردم مناطق مذکور تالش میفراوانی دسترسی نبو

نژاد، زاهدي،  حسینی، موسی(تحقق وضعیت بهتر، مردم و دولت از زمان و منابع در حد مطلوب استفاده کردند 
1381 :10-20.(  

یازهاي اولیه مردم هاي ممکن براي تأمین خدمات بهداشتی و ن موضوع اصلی، تدوین روش یا روش
ها، توزیع گسترده نیروهاي پزشکی و سایر منابع موجود در سطح کشور بود  یکی از روش. نواحی روستایی بود

روش دوم، حل مسأله از طریق تأکید بر آموزش و . که به دلیل وجود محدودیت در این زمینه، میسر نبود
  .هاي اولیه بود حلی براي پیشگیري و درمانهاي الزم به منظور توانا کردن نیروهاي م گسترش مهارت

بدین ترتیب که ابتدا منابع موجود را در . دولت وقت کشور چین، از هر دو روش مذکور استفاده کرد
در واقع، تربیت نیروهاي . مناطق دوردست توزیع کرد و سپس به آموزش و تربیت نیروهاي جدید پرداخت

براي انتخاب افراد محلی، . سالمتی و پیشگیري از ابتال به امراض بودمحلی و آموزش آنها به منظور مراقبت از 
  .اخالق اجتماعی، قدرت فکر و خالقیت، از مهمترین معیارها بود

هاي پکن، به طور داوطلبانه راهی  در این فرایند، ابتدا تعدادي از کارکنان و پزشکان یکی از بیمارستان
زه آنها مادي نبود، هر چند در زمان استقرار در محل دوردست انگی مسلماً. مناطق دوردست روستایی شدند

  .رسانی بود هزینه کمتري داشتند، اما مهمترین انگیزه، خدمات
ریزي مشخص و شفافی، توجه مردم بیشتر باید  این روش به تنهایی کافی نبود، از این رو، تحت برنامه

هاي  به تدریج، گروه. ي تحت پوشش قرار گرفتتر سپس با تحرك بیشتر گروه اصلی، حوزه وسیع. شد جلب می
داوطلب پزشکی افزایش یافت و آموزش مردم روستایی شکل سراسري به خود گرفت که آموزش نیروهاي 

نیروهاي محلی با عنوان . محلی همراه با معالجه افراد بیمار، عامل اصلی موفقیت در جلب توجه تلقی گردید
براي  پرداختند و بعد از هر دوره عملی، مجدداً موزشی به پیشگیري میدهقان، بعد از پایان دوره آ -پزشک

هاي جدید پزشکی نیز دوره آموزشی براي انتقال  براي گروه. شدند شرکت در دوره آموزش تکمیلی آماده می
هاي مذکور مشخص  همچنین براي گروه. شد انتظارات مردم روستایی و نیز شرایط زیست روستایی برگزار می
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هاي پزشکی مذکور  عالوه بر این، گروه. توانند براي روستاییان انجام دهند کردند که آنها چه خدماتی می می
  .هایی با تعدادي تخت و بعضی ابزار مورد نیاز در مناطق روستایی ایجاد شود موفق شدند درمانگاه

از این طریق، در سال  نکته قابل توجه این است که فرایند مذکور به مراکز دانشگاهی اتصال یافتند و
در سراسر کشور توزیع شدند و با ادامه تربیت افراد محلی به عنوان  پزشک فارغ التحصیل و 25000، 1968
  ). 1971، 1هرن(» دهقان، تا حدودي مشکل بهداشتی و درمانی مناطق روستایی چین حل شد -پزشک

  
  )عشایرهاي اداره کل آموزش  فعالیت(تجربه آموزش عشایر در ایران * 

محمد بهمن ”، با توجه به نبود مدرسه در مناطق عشایري، شخص عالقمندي بنام1330در اواخر دهه 
که خود از عشایر قشقایی و باتخصص سوادآموزي بود، با ایجاد مدارس سیار عشایري، به باسواد کردن  ”بیگی

موفق گردید نظام آموزشی خود تعدادي از کودکان عشایر بعضی از طوایف ایالت فارس پرداخت و به تدریج، 
  ).1355سمینار بررسی مسائل جامعه عشایري ایران، (را تا حد تأسیس اداره کل آموزش عشایر رسمی کند 

رو، نبود افراد باسواد شهري عالقمند به پذیرش نقش معلمی در مدارس  یکی از مهمترین مشکالت پیش
کنند و براي جبران نبود  مدرسه سیار کمک مالی می افراد خیرخواهی براي تدارك هشتاد. سیار عشایري بود

محلی بعد از سپري کردن دوره آموزش استفاده شد و برنامه عملیاتی مدارس  سواد داوطلب شهري، از افراد کم
  .روش آموزش در مدارس مذکور طوري بود که کودکان به سرعت قادر به خواندن و نوشتن شدند. آغاز گردید

در . اد معلمان براي استخدام در وزارت آموزش و پرورش وقت، مورد انتقاد بوداما همچنان میزان سو
وزارت آموزش و پرورش . عین حال، راهی جز توسل به دامان همان معلمان محلی و اکتفا به سواد آنان نبود

  .دانست وقت، سواد آنها را کافی نمی
عشایر، قرار شد که معلمان عشایري از میان براي جلوگیري از تعطیلی مدارس و ادامه برنامه آموزش 

براي افزایش سواد آنها نیز . فرزندان عشایري انتخاب شوند که در چند سال قبل از آن، باسواد شده بودند
نفر از  60به فعالیت پرداخت و مأموریت یافت که هر سال، حدود  1336در سال  "دانشسراي عشایري"

ماه،  12دي و با توجه به جمعیت و نیاز هر طایفه انتخاب کنند تا در مدت نوجوانان عشایري را با امتحان ورو
دبیران دانشسراي مذکور، خود از عشایر بودند و در مدارس ابتدایی عشایري، . براي آموزگاري آماده شوند

خته آمو "هاي اول تا پنجم ابتدایی، مجدداآموزان دانشسرا، همه دروس کالس به دانش. تجربه تدریس داشتند
آموزانی که در دوره ابتدایی  از آنجایی که بسیاري از دانش. در ضمن، دانشسرا مجهز به آزمایشگاه بود. شد می

روزي  ، دبیرستان شبانه1346کردند، براي حضور در دانشسرا، بضاعت مالی کافی نداشتند، در سال  تحصیل می

 
1 Horn 
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د و ضمن تحلیل دروس، با ایجاد باشگاه سپس دوره راهنمایی نیز به آن اضافه گردی. عشایري تأسیس شد
. هاي بافندگی، صنایع دستی و امور کارگاهی نیز با استفاده از استادکاران محلی آموزش داده شد جوانان، مهارت
روزي پسران تأسیس گردید تا در آن فنون بنایی، نجاري و  اي شبانه ، مرکز آموزش حرفه1351سپس در سال 

   .تراشکاري آموزش داده شود
  

 )اتخاذ رویکرد آموزشی طرح سلسله زمینه(نقدي بر آموزش رسمی * 

همراه با نمایندگان کشورهاي عضو آن، از جمله ایران،  "یونسکو"، 1970و اوایل دهه  1960از اواخر دهه 
سازمان مذکور قصد داشت با دید و برداشتی جدیـد،  . نظام تعلیم و تربیت رسمی جهان را مورد نقد قرار دادند

هاي آموزش رسمی جهان را مورد بـازنگري قـرار دهـد، کـه در بطـن آن، تمرکـز        سأله تعلیم و تربیت و نظامم
آموزش مدرسه و فارغ بودن جامعه از چنین فرایندي، محور نگاه نقادانه به وضع موجود تعلیم و تربیت رسمی 

پیشبرد جمعی مطرح گردید کـه ایـن    بر اساس این نگاه نقادانه، نظام آموزشی در مدارسی با عنوان مدارس. بود
در ضمن، نظام مکتبی آمـوزش در اسـتان لرسـتان، از    . اي با نظام مدارس کتبی، قرابت داشته است ایده، به گونه

 ).1381حسینی و همکاران، (سابقه بسیاري برخوردار بوده است 

یابـد و بـه    امعـه رشـد مـی   در نظام جایگزین، انسانی اجتماعی مورد توجه بود که در ارتباط تعاملی با ج
در دیدگاه مذکور، تعلیم و تربیت صرفاً منحصر بـه مدرسـه و دوران   . شود گر تربیت می انسانی متفکر و اندیشه

شود که به طور مداوم در معرض تعلیم و تعلـم   محدودي از زندگی نیست، بلکه انسان پویایی در نظر گرفته می
یابد و به هیچ وجـه منحصـر بـه     ر است که با زندگی و کار تحقق میتعلیم و تربیت، فرایندي مستم. قرار دارد

 "زگهـواره تـا گـور   "هاي آموزشی باید زندگی انسـان را   در نتیجه، برنامه. اي نیست تحصیالت رسمی و مدرسه
شـد، بلکـه آن را  در همـه ابعـاد اجتمـاعی       در الگوي جدید، آموزش از کار تولیدي جدا دیده نمی. شامل شود

 . پذیر مورد انتظار باشد گرا و قانون کرد تا پرورش انسانی آزاد، جامعه بندي می طبقه تحلیل و

داد تـا بتـوان رابطـه فضـاهاي      چنین رویکرد آموزشی، اساس دیدگاه آموزشی طرح سلسله را تشکیل می
  .بپذیردآموزشی را با جامعه آشتی داد و در این رابطه، انسانی پرورش یابد که واقعیات جامعه خود را 

  
  اهداف و مأموریت طرح* 

اي به وجود آمد که منطبق  اي سلسله، به منظور ایجاد یک الگوي مناسب توسعه منطقه طرح توسعه منطقه
از آنجایی که یافتن . با شرایط خاص ایران باشد و با تغییري در آن، بتوان براي مناطق مختلف کشور به کار برد

پژوهشی بنیانی و نظري میسر نیست، ضرورت یافت که مسـائل توسـعه بـا     چنین الگوي مناسبی، فقط با انجام
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به همین منظور، قبل از هر اقدام دیگري، تـالش شـد تـا    . پژوهشی کاربردي و در عمل مورد بررسی قرار گیرد
هاي کلی توسعه در عمل آزمون گردد و پس از یافتن نظریـه مـورد    منطقه مناسبی در نظر گرفته شود و فرضیه

گـروه  (منـد شـود    ، اقدامات اساسی انجام شود و در ضمن، منطقه مورد نظر نیز از امکانات این طرح بهـره قبول
  ).1353، مؤلفانِ مرکز مطالعات توسعه درونزا

به طور کلی، هدف طرح توسعه سلسله، یافتن روش جدیدي با مشارکت مردم و با اتکاء بر استعدادهاي 
. رشد و توسعه روستاها به طور هماهنگ، یکپارچه و متکی به خود است هاي منطقه، به منظور آنان و ظرفیت

اي کوچک، روشی مناسب براي آغاز فعالیت صحیح جامعه به سود فرایند توسعه یافت،  اگر بتوان در منطقه
توان با اجراي همان روش در مناطق دیگر، فرایندي کلی و عمومی را به سوي توسعه و رهایی از  تردید می بی
گروه مؤلفانِ مرکز (ها آغاز کرد و حداقل، قوانین و قواعد چنین فعالیتی را از طریق تجربه آموخت  ستگیواب

  ).1356مطالعات توسعه درونزا، 
  

 اصول هادي طرح* 

اي سلسله با توجه به فلسفه و اهداف خود، از همان آغاز پنج اصل اساسی را هادي راه  طرح توسعه منطقه
م منطقه را به تدریج طوري آگاه و آماده گرداند که بتوانند از امکانات اقتصادي و انسانی خویش قرار داد تا مرد

هـاي   برداري کنند و خود بـه تـدریج، سـهمی عمـده در سـازوکار      زادبوم خود، به میزان بسیاري استفاده و بهره
حفظ کنـد، تأکیـد بـر    براي آنکه طرح همواره بتواند سالمت فکر و عمل خویش را . گیري داشته باشند تصمیم

 :اصول ذیل و تأمل درباره آنها بسیار اهمیت دارد

 .انسان، هدف و وسیله اصلی رشد و توسعه است -1

توان از آنها انتظار داشت که در سرنوشت خود  ها تأمین نشود، نمی تا زمانی که حداقل نیازهاي اساسی انسان -2
کار ، مسکن، درآمد کافی، ارتباطات و شناسایی و احترام به بهداشت، آموزش، فرهنگ، . تأثیر مهمی داشته باشند

 .حیثیت انسانی آنها، از جمله نیازهاي اساسی است
ترین چیزي است که  هاي مربوط به زندگی جمعی، مهم گیري مشارکت آزاد و آگاهانه مردم در امور و تصمیم -3

 .ه وسیله مردم تأمین گرددهاي رشد و توسعه با مردم و ب کند نیازها و سایر هدف تضمین می

هاي یک اجتماع انسانی شود و آنـان را از   ها به هدف تواند موجب دستیابی انسان رشد و توسعه، هنگامی می -4
متکی به خود باشد، یعنی بیش از هر چیز در بسـیج و اسـتفاده از   ) الف: هاي بازدارنده رها کند که قید وابستگی

درونزا باشد، یعنی همانند درختی ) حیط، به عوامل خارج از آن اتکا نشود، بمنابع انسانی و طبیعی موجود در م
یکپارچه باشد، به طوري که همـه اجـزاي   ) آورد، ج اش به دست می رشد کند که نیروي خود را از شیره درونی
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که رشد یـک  اي انجام شود  موزون و هماهنگ باشد، یعنی به شیوه) پیوسته باشند، د و بهم  آن، با یکدیگر مرتبط
 .هاي دیگر تأثیر مثبت داشته باشد بخش، در رشد موازي بخش

دهنـد و در جوامـع روسـتایی،     هاي اصلی درخت توسـعه را تشـکیل مـی    از آنجایی که اکثریت مردم، ریشه -5
ریـزي   ها را خشک کرده است، در برنامـه  هاي طوالنی این ریشه هاي اجتماعی و اقتصادي، در طی سال نابرابري

گروه مؤلفانِ مرکز مطالعات (ها همواره به نفع اکثریت خاموش، تعیین شوند  ها باید توجه کرد که اولویت یتفعال
 ).1356توسعه درونزا، 

  
 چگونگی انتخاب منطقه

اي در یکی از مناطق کشـور   ، رهنما، اهداف زیر را براي اجراي طرح توسعه منطقه1352در زمستان سال 
 : به نخست وزیر پیشنهاد کرد

جانبه کردن ایـن تفکـر    در بین ایالت قشقایی شیراز، با هدف همه "پزشکی در روستا"پس از اجراي طرح  -1
هاي همگن بـا محـیط اجتمـاعی     وريفنا  نوین که یگانه عامل نجات بشریت، وجود همبستگی گروهی در سایه

آن هم کار . براي اجراي این طرح، کار گروهی اجتماعی وسیعی نیاز است. است، این طرح تدوین گردیده است
هاي فردي و  ها، با عشق واقعی به انسانها، توجه به مشکالت و موفقیت اصولی با بیداري فراوان، توجه به هدف
شرایط مساعد و در نهایت، صراحت و شهامت و دیدن افراد آن طور که  لزوم حفظ همبستگی گروهی، با ایجاد

 .اینها همه بیانگر مهر و تفاهم طرفین، صمیمیت، خالقیت و اشتراك مساعی گروه رهبري است. هستند

اي در این دامنه انتخاب شود  از آنجایی که بخش وسیعی از کشور، در دامنه زاگرس بزرگ قرار دارد، منطقه -2
 .ورت دستیابی به موفقیت، به تعمیم آن در دامنه مذکور بپردازیمو در ص

  . منطقه ساختار اجتماعی و اقتصادي متنوعی داشته باشد و جمعیت عشایر و دهقان را شامل شود -3
) 2منطقه اجراي طرح، مرزي نباشد، ) 1: مقامات دربار، با رعایت شرایط زیر، اجازه دادند طرح اجرا شود

یـافتگی، در   اي اجرا شود که به لحاظ میزان توسعه طرح در منطقه) 3در طرح دخالت داده نشود، مسائل سیاسی 
 .باشد "نه خیلی فقیر و نه خیلی غنی"به طوري که . سطح متوسط قرار داشته باشد

رهنمـا  . بدین ترتیب، رهنما مأمور گردید تا با همکاري گروهی از افراد، منطقه مورد نظر را انتخاب کنـد 
از اخذ موافقت دربار، گروهی را به سرپرستی دکتر سیروس دهنادي و دکتر مقدم، به مناطق مختلف دامنـه   پس

هاي بعدي، به دلیل  سپس در بازدید. گروه مذکور، ابتدا منطقه اشترینان بروجرد را انتخاب کردند. زاگرس فرستاد
و چغلونـدي را از شهرسـتان   ) الشـتر (ه هاي دلفان، سلسل هاي خاص در مناطق، بخش توجه به برخی از ویژگی

سه بخش سلسله،  1353بدین ترتیب، در بهار سال . آباد در لرستان انتخاب کردند و به رهنما گزارش دادند خرم
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دلفان و چغلوندي در لرستان انتخاب شد و از پاییز همـان سـال، گروهـی مرکـب از دو پزشـک، دو مهنـدس       
ستیارهاي امور آموزشی، به محل اعـزام شـدند و کـار خـود را آغـاز      شناس و برخی از د کشاورزي، یک جامعه

عشـایر و سـاکن در منطقـه را     هزار نفر است که افراد عشایر، نیمـه  200) سه بخش(جمعیت کل منطقه . کردند
از بین سه بخش مذکور، فاز اول طرح در سلسله، اجرا گردید که طوایف حسنوند، یوسـفوند، و  . شود شامل می
بـه دلیـل   . معروف هستند و ریشه یکسانی دارند) لک(طوایف فوق به لرهاي . کردند ر آنجا زندگی میکولیوند د

فعالیـت  . نوع فعالیت اقتصادي خانوارها، تعداد خانوارهاي ساکن در منطقـه، بـیش از خانوارهـاي عشـایر بـود     
  .ش بوداقتصادي منطقه، پرورش گله و دامداري، زراعت معیشتی، صنایع دستی و خرید و فرو

  
  چگونگی آغاز اجراي طرح و تشکیل کادر اجرایی

دو بـز  (با مهري منقش بـه مجسـمه باسـتانی لرسـتان      1"اي سلسله طرح توسعه منطقه"نام طرح مذکور، 
اند و قاصدکی در میان دو شـاخ بـز، بـه نشـانه      ایستاده که به نشانه همدلی و مشارکت، دست به دست هم داده

بـه طـور    1353بود که در پـاییز سـال   ) عنوان طرح نیز برفراز آن نوشته شده بود. رسانی توسعه وجود دارد پیام
  .رسمی اجرا گردید

 
موقعیت متفاوت طرح سلسله، شرایط زیستی منطقه و ضرورت حضور نیروي انسانی در طرح، اهمیت و 
ضرورت رعایت اصول هادي طرح، لزوم توجه به هدف و مأموریت طرح و انتظارات متفاوت کادر اجرایـی در  

از طریـق فراخـوان معمـولی،     هاي دولتی، انتخاب و تجهیز نیروي انسانی مـورد نیـاز را   ارتباط با مردم، از اداره
کرد، زیرا گرایش به کـار در شـرایط فـوق بـا وجـود انتظـارات مـذکور و انطبـاق بـا آن، نیازمنـد            ناممکن می

در ضمن، براي افرادي که با . خواهی و داشتن باوري خاص بود و کار در تعریف متعارف آن، مد نظر نبود آرمان
اي دیگر و ارائـه نتـایج آن بـه     جهان سوم، به دنبال احراز تجربه توجه به سایر تجربیات در بعضی از کشورهاي

توانست انگیزه مناسبی براي همکاري ایجاد کنـد و بـه    المللی بودند، می سمینارها و مجامع ذیربط داخلی یا بین

 
هاي مشرف بر آن بوده و هم بیانگر سلسله مراحل اجراي طرح در سه  هم به دلیل نام بخش سلسله است که برگرفته از نام کوه "سلسله"انتخاب واژه   1

  ).1381حسینی و همکاران، (بخش سلسله، دلفان و چغلوندي بود 
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گیـزه  اما به ایجاد هسته اصلی نیاز بود تا با ایجاد فضاي علمی، ان. جذب همکاري آنها در طرح سلسله بینجامد
خواهی، انجام کار اجتماعی و ارائه تصویري  با این حال، در درجه اول آرمان. افراد مذکور مورد توجه قرار گیرد

کرده در داخل و خارج از کشـور و   از طرح سلسله، تعداد کمی از نیروهاي انسانی ایرانی تحصیل "گونه جزیره"
دانستند، به سکونت و همکـاري   یط و انتظارات منطبق میعالقمند به آبادانی مناطق روستایی، که خود را با شرا

آنها خواهان انجام کاري ماندگار و تأثیرگذار بر جامعه روستایی بودند و بر اساس احساسات . در منطقه پرداختند
دوستانه، براي دگرگونی جامعه روستایی و در نهایت، ارائه الگویی قابل انطباق با سـایر شـرایط روسـتایی     انسان

هـاي   افراد مذکور، مدتی به شناسایی منطقه، ارتباط با مردم و شناخت روابط بـین گـروه  . کردند ور تالش میکش
  .اجتماعی پرداختند و در بین گفتگوها نیز براي شناخت نیازهاي منطقه، اهمیت و اولویت خاصی قائل بودند

شد و در سطح منطقـه،   انجام می )مستقر در تهران(هدایت و پشتیبانی افراد مذکور از طریق دفتر مرکزي 
به تدریج، به دلیل نیاز به شناسایی . استانداري وقت، دستور همکاري ادارات بخش سلسله را با طرح صادر کرد

ها از طریق سازمان مدیریت صنعتی، پژوهش در منطقه آغاز شد و با تکمیل پرسشنامه،  عمیق شرایط و موقعیت
. آوري شد که نتایج آن، چندان بر واقعیت منطبق نبود ی، اقتصادي جمعهاي اجتماع اطالعات مربوط به شاخص

هاي مستمر درباره منطقه، به مـوازات انجـام امـور اجرایـی      از این رو، ایجاد مرکزي خاص براي انجام پژوهش
ی ها، ارزشیاب ایجاد شد که وظیفه ایجاد هماهنگی در روش "مرکز مطالعات درونزا"بدین ترتیب، . ضرورت یافت

کلی، بررسی گیري آثار طرح در منطقه، تدوین الگوهاي قابل تعمیم و اجرا در مناطق همگون و به طور  و اندازه
گروه مؤلفانِ مرکـز  (هاي جامع یا توسعه هماهنگ را بر عهده گرفت  و پردازش تحقیقات نظري مرتبط با طرح

  ).1356مطالعات توسعه درونزا، 
کارشناس مجرب اقتصادي، تعدادي کارشناس کشاورزي، یک کارشناس ، با ورود یک 1353از پائیز سال 

ارشد و مجرب سوادآموزي، دو پزشک، تعدادي پرسنل اداري و رئیس اجرایی، کار اجرایـی رسـمیت یافـت و    
ها، طـرح از مجـري،    بدین ترتیب، با تنوع فعالیت. متعاقب آن، ساختار مدیریت اجرایی به تدریج شکل گرفت

از جمله مرکز مطالعات ) در تهران(ها و دفتر مرکزي  گذاري، کارشناس میته هماهنگی و سیاسترئیس اجرایی، ک
ها، تربیت تعدادي از روستازادگان به عنوان معلمان، مروجان و بهـورزان   بخشی از فعالیت. درونزا برخوردار شد

مایندگان مردم در طرح بود که در یعنی بازوان اجرایی طرح و به طور موقت، ن) یار نامیده شدند که بعدها مردم(
  . عالوه بر این، کادر فنی در مجموعه کارکنان قرار داشت. زمره کارکنان قرار گرفتند

 هاي توسعه درونزا مرکز پژوهش

هایی کامالً هماهنگ با اهداف سازمان اجرایی طرح توسعه  هاي توسعه درونزا، با هدف مرکز پژوهش
هاي طرح، قبل از هر چیز، انسان مورد  از آنجایی که در هدف. ریزي شد پایه 1352اي سلسله، در سال  منطقه
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هاي نخستین تلقی  توجه بود، مشارکت انسان در زندگی خود و محیط پیرامونش، مهمترین موضوع در گام
شد که وظیفه  هاي توسعه درونزا، جزء الینفک سازمان اجرایی محسوب می بدین ترتیب، مرکز پژوهش. شد می
  .اسی آن در دوره فعالیت طرح، شناخت و رفع نیازهاي فوري و مشارکت در رفع آنها بوداس

جستجو براي . شد آموزش، بهداشت، مسکن و راه، هدف اصلی طرح مذکور در دوره نخستین تلقی می 
هاي درسی و  چگونگی جلب مشارکت مردم، بررسی مقدماتی براي شناخت کلی منطقه، انتشار کتب و جزوه

هاي مستمر درباره مسکن، از مهمترین  هایی درباره موضوعات مختلف و نیز انجام پژوهش ار گزارشانتش
هاي توسعه به انجام  هر چند مرکز پژوهش. هاي درونزا در آن دوره بوده است هاي مرکز پژوهش فعالیت
هاي مرکز از  وششهاي مذکور پرداخته است، ولی به دلیل روش کلی طرح در مرحله نخستین، تفکیک ک فعالیت
  .کیفی دشوار است  ویژه در زمینه هاي اجرایی طرح، به فعالیت

هاي آن مورد ارزیابی قرار گیرد  با گذشت زمان، هنگامی که مراحل دیگر طرح آغاز شد، الزم بود فعالیت
رد و بیش از هاي جدیدي براي مرکز ایجاد ک این امر، وظایف و مسئولیت. هاي آینده به روشنی هموار شود تا راه

بر اساس این ضرورت، در اواسط . هر چیز الزم بود مرکز قلمرو طرح را به طور مستقل مورد توجه قرار دهد
  :، مرکز مجدداً سازماندهی  گردید و سپس اقدامات زیر انجام شد1352نیمه اول سال 

ریزي براي زراعت و  رنامهب) 3آمارنامه الشتر؛ ) 2هاي طرح؛  گزارش درباره مفاهیم توسعه و تحلیل هدف) 1
) 6هاي موردي؛ بررسی) 5پژوهش بنیادي و تهیه شناسنامه آماري دهات منطقه؛ ) 4دامداري در بخش سلسله؛ 

تهیه طرح  سوادآموزي و اجراي ) 8 تدوین فرهنگ تصاویر و کلمات براي سوادآموزي؛) 7ریزي آموزشی؛  برنامه
گزارش ) 10  تولید، پوشاك، مسکن و ادوات موسیقی در الشتر؛ تدوین فرهنگ تصویري ابزار) 9آن در لرستان؛ 

طرح ) 12زده کرمان؛  بازدید و بررسی منطقه زلزله) 11برآورد درآمد سرانه و درآمد خانوار در بخش الشتر؛ 
) به زبان انگلیسی(اي درباره امکانات بالقوه معماري بومی مقاله) 13پژوهش درباره شیوه معماري طاق و گنبد؛ 

) 16اي سلسله؛  پژوهش درباره طرح توسعه منطقه) 15هاي موسیقی بومی؛  طرح گردآوري و بررسی گونه) 14
  .نامه ارتباطات و انتشار ویژه) 18کتابخانه و آرشیو؛ ) 17ترجمه دو مقاله نظري؛ 

  
  مشارکت مردمی در طرح
با تدابیري  ،پنج سال طول که در بودقرار  .بودپنج سال منعقد شده،  طرح در قراردادطول مدت اجراي 

 شود تااي اداره  و در سال ششم، طرح با نیروي مردمی و امکانات منطقه پی ببرندجایگاه خود به  ،مردم منطقه
  .شود در ذیل بیان می ،اصول و چارچوب حرکت گروه رهبري طرح. در منطقه پدید آیدعظیمی آثار 
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یعنی محیط  ،با الهام از منبع مشترك ما و مردم نهاجلب مشارکت آ به منظوربا مردم  برقراري ارتباط نزدیک -1
  .ها اهداف و آرمان دستیابی بهزندگی مردم و واقعیات عینی جهان براي 

کار   شخصیت خویش که در زمره ستمرآماده کردن خود براي یک انقالب درونی تدریجی و پرورش م -2
فرصت حیات و شکوفا شدن  ،در انتظار زاده شدن است ،ک از مامردمی است تا به انسان واقعی که در نهاد هر ی

همچنین در اجراي اصل تأمین حداقل نیازهاي مردم، در طرح سلسله، نیازها از دو دیدگاه مورد بررسی  .بدهیم
  :گرفت قرار می

  بسیار زیادي بود؛نیازهایی که براي منطقه، زیربنایی بود و تأمین آنها، مستلزم وجود وسایل و اعتبارات  -الف
شدند و در صورت مشارکت، امکان تأمین آنها با مخارج و نیازهایی که مردم، براي تأمین آن داوطلب می -ب

 ).1356، گروه مؤلفانِ مرکز مطالعات توسعه درونزا(وسایل نسبتاً اندك، میسر بود 

هاي  کشی تندرستی، مدارس، لولههاي اساسی، شبکه  از قبیل راه(اول   نیازهاي مهم زیربنایی طبقه بارهدر
ها  همچنان عامل اصلی در اجراي برنامه ،با آنکه اصل مشارکت) اصلی، سالمت دام، بهبود کشاورزي و غیره

گروه مؤلفانِ (داد  انجام می خودبا اعتبارات را اي الزم ه گذاري سرمایهتوسعه سلسله، ، طرح شد میمحسوب 
  ).1356مرکز مطالعات توسعه درونزا، 

 ائزح ،در صورت اشتیاق و درخواست مردم بر اساس اصول طرح توسعه سلسله، هایی که در مورد برنامه
اي خاص، در افزایش آگاهی  توانند عالوه بر تأمین نیازهاي مورد عالقه مردم در منطقه و می شوند، اهمیت می

عهده  رب) نیروي کار و وسایل فرعیاز حیث تأمین (ها  برنامه تأمین وسایل مورد نیاز جمعی مؤثر باشند، دسته
مانده از  ها و اسناد باقی در گزارش.کرد می ایفا) هاي فنی مالی جنبی کمک(نقش پشتیبانی  ،مردم بود و طرح

شود، عالوه بر توجه به نیازهاي واقعی مردم و توجه  طرح، به صراحت بیان شده است در هر چه ساخته می
جمعی و مشارکت آگاهانه مردم،  آنان، دو بعد اساسی آموزش دستهفراوان به مشخصات فرهنگی و زندگی 

آباد تا جاده اصلی که  براي مثال، در ساخت جاده دو کیلومتري از روستاي علم .همواره باید در نظر گرفته شود
سازي  سازي و پل هایی درباره نحوه جاده فرایند انتخاب آن، بر اساس روش طرح، طی شده بود، ابتدا کالس

  ).12: 1383پیر بابایی، (دادند  سپس به کمک آنان، کارهاي اجرایی را انجام می. براي روستاییان برگزار شد
 اقدامات انجام شده در طرح

ها از آغاز به  ها و نیازهاي منطقه، فعالیت در طرح بر اساس شناخت به دست آمده و با توجه به ضرورت
 :چهار بخش اساسی تقسیم شد
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هاي بهداشت،  شد، در زمینه بر اساس طرح، خدمات اصلی که باید عرضه می: مورد نیاز تأمین خدمات) 1
آموزش، کشاورزي، مسکن و ایجاد زیربناهاي اقتصادي و عمرانی الزم از قبیل راهسازي، آبرسـانی و بهسـازي   

 .محیط زیست بود

رضـه خـدمات مـورد نیـاز     باید هر چه زودتر، نیروهاي انسانی مناسبی براي ع: تأمین کادرهاي محلی) 2
تربیت سه . شد تا منطقه از قید وابستگی شدید به نیروهاي انسانی پرهزینه و دشوار شهري رهایی یابد تربیت می

هاي بهداشـت، آمـوزش و کشـاورزي، از اولویـت      در زمینه) آموزگاران، بهورزان و مروجان(نوع عامل توسعه، 
هاي آموزشی رسمی به ترتیب هاي آموزشی یاد شده با کالس سبه طور کلی، تفاوت کال. بسیاري برخوردار بود

 : زیر بود

. شد تا گوینـده  کرد و در این فرایند، بیشتر شنونده می معلم بر اساس نظرخواهی، مبحث خود را آغاز می
ط شد و شاگردان نیز با حفظ حقوق خود، نباید فق ها باید دوطرفه، افقی و بر اساس فرصت برابر انجام می بحث

شد  هاي مشترك لکی و فارسی استفاده می از واژه "در سوادآموزي، عمدتا. کردند به حفظ کردن مطالب اکتفا می
  ).1356گروه مؤلفانِ مرکز مطالعات توسعه درونزا، (هایی آشنا در کار و زندگی بود  واژه "و عمدتا
 تنه مشترك -

زگار و آشنایی بیشتر آنها با یکدیگر و کار هاي بهورز، مروج و آمو به منظور هماهنگی بهتر بین گروه
با استقرار در یکی از ) کاربردي(همدیگر، پس از پایان دوره آموزشی هر سه گروه، یک دوره آموزشی عملی 

  .نامیده شد "تنه مشترك"این دوره، . روستاها و کار در روستاها آغاز شد
شاخه که تنه مشترك درخت توسعه در طول این دوره، بر مسائل و موضوعات مشترك بین این سه 

رسانی به  موضوعاتی از قبیل شیوه زندگی در بین روستاییان، نحوه خدمات. شد، بسیار تأکید گردید محسوب می
ها و نیازهاي روستاییان،  هاي مختلف روستایی، نحوه تعیین اولویت آنها، جلب مشارکت و همکاري گروه

ها و اداره امور توسط نمایندگان واقعی،  گذاري به سنت ارزشچگونگی گسترش روح تعاون در بین مردم، 
هاي استفاده از فناوري جدید در تولید و همیاري بین گروه مروج، آموزگار و بهورز در سطح روستا و  روش

هاي  منطقه، در این دوره مورد توجه قرار گرفت که در واقع، فرصتی براي بازبینی و مرور آموزش و تجربه
  .شد روه محسوب میگذشته سه گ

، تأکید بر مشترکات سه گروه و تقویت دامنه آن و اجتناب از تخصصـی شـدن   "تنه مشترك"هدف دیگر 
 هـاي  بعد از تجربه تنه مشـترك، بـراي خنثـی کـردن تمایـل     . هاي هر گروه بود بعدي دیدن فعالیت کارها و تک

هـاي   رفته شد تا به جـاي آمـوزش دوره  اي دیدن مسائل، تصمیم گ اي شدن و حرفه گروهی و اجتناب از حرفه
از ایـن رو، نـام افـراد سـه گـروه بـه       . جدید و آموزش افراد، از همین تعداد افراد به طور کیفی اسـتفاده شـود  

تغییر یافت و هر بهورز، مروج و آموزگاري که در دوره آموزشی دو گروه دیگر شـرکت کـرده بـود،     "یار مردم"
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و کسی که در یـک   "یار دوبعدي مردم"ر دو دوره آموزشی شرکت کرده بود، و کسی که فقط د "یار ارشد مردم"
مراتب، امتیازات مادي و معنـوي را   این سلسله. نامیده شد "بعدي یار تک مردم"دوره آموزشی شرکت کرده بود، 

  .شد نیز شامل می
 نیروهاي فنی -

کش، راننده، مکانیک  بنا، نجار، لولهبا استفاده از امکانات طرح و نیز امکانات نهادهاي دولتی، تعدادي 
هر . ، رنگرز و غیره به منظور رفع نیازهاي منطقه پرورش داده شد)سازي آالت کشاورزي و راه اتومبیل و ماشین(

شدند، اما در دوره آموزشی خود، با فلسفه و بنیادهاي نظري طرح،  چند اکثر افراد مذکور، در بازار کار وارد می
شد، در  و بسیاري از آنها نیز با این دیدگاه که نوآوري، بخشی از آن محسوب می گردیدند کم و بیش آشنا می
 .رسانی بخش خصوصی وارد شدند واحدهاي خدمات

هاي الزم براي مشارکت مردم در  هدف طرح در این زمینه، ایجاد انگیزه: ایجاد سازوکارهاي مشارکت -3
هـاي تعـاونی،    چگونگی روابط اجتماعی، توجه به وضع شـرکت آشنایی با ساخت قدرت و . امور اجتماعی بود

هاي  هاي مذکور، از مهمترین فعالیت هاي محلی و کنترل اجراي قوانین موجود و انتخابات آزاد در سازمان انجمن
هـاي   گـزاران گـروه   هاي عملی این بود که روحیه و طرز فکري جدید در مردم و خـدمت  سایر هدف. طرح بود

هـاي   یاران و نیز مربیان و مسئوالن به وجود آید تا مردم مانند گذشته، انتظار دریافت هدایا و کمک گانه مردم سه
دولتی را نداشته باشند، بلکه خود را در همه حال، عامالن اصلی پیشرفت و توسعه بدانند و با کسب اعتماد بـه  

 .هاي جدید کشف کنند حل نفس راه
یاري در زمینه بیوگاز، معماري با استفاده از مصالح و امکانـات  هاي بس پژوهش: ها و نوآوري پژوهش -4

هاي مذکور، استفاده  ها و نوآوري هدف پژوهش. قیمت و مبارزه با ماالریا آغاز شد هاي ارزان محلی، ساخت جاده
ر درونـزاي منطقـه بـا حـداکث      از فناوري ساده، مفید و متکی به منابع و امکانات محلی و رشد  امکانات توسعه

  . مشارکت نیروي فعال کار موجود و مردم ذینفع به بهترین نحو بود
آموزش، : هاي زیر خالصه کردهاي طرح توسعه سلسله را در زمینه توان مهمترین فعالیت به طور کلی، می

صنایع کوچک، صنایع دستی، کشاورزي و دامپروري، امور ارتباطی، آبرسـانی، امـور تعـاونی و عمـومی، امـور      
  .و تالش براي رشد نوآوري و عمران شهر الشترپژوهشی 

 
 وضعیت طرح بعد از انقالب اسالمی

ساله اجراي طرح سلسـله، فراینـد تفـویض امـور بـه       با پیروزي انقالب اسالمی، با وجود اتمام دوره پنج
دهاي ذیربط ها و واح یاران و سایر کارکنان به دستگاه هاي مشارکتی مردم، متوقف شد و مردم یاران و تشکل مردم

با توجه به نوع آمـوزش و  ) آموزگاران، بهورزان و مروجان(دیده  اکثر افراد آموزش. دولتی انتقال یافتند –اداري 
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. عنـوان کارمنـد اسـتخدام شـدند     فعالیت خویش، در آموزش و پرورش، مراکز بهداشتی و جهـاد سـازندگی بـه   
تا آن مقطع، فرایند . سازندگی محل تحویل داده شد همچنین بیشتر امکانات طرح توسعه سلسله، به اداره جهاد

یاران انجام شده و تا حدودي این میزان توانمندي، مناسب تشخیص داده شـده بـود، امـا در     توانمندسازي مردم
دانسـته یـا ندانسـته،     "بعضا(یاران و نیز بستر موجود  ویژه با توجه پراکندگی کارکنان و مردم شرایط آن دوره، به

از ایـن رو،  . ، تکمیل فراینـد یادشـده میسـر نبـود    )کردند شاهنشاهی تلقی می –ر زمره ادارات دولتی طرح را د
  .1هاي طرح ناممکن شد استمرار فعالیت

  نظرات مردم محلی درباره طرح -
کردنـد و   دانستند، از دوران فعالیت طرح، به نیکی یاد مـی  اکثر مردم منطقه، طرح را به طور کلی موفق می

ها را ماندگارترین  آنها نوسازي و احداث جاده. کردند هاي عمرانی و خدماتی، موفق ارزیابی می در زمینهطرح را 
  .2دانستند و در عین حال تأثیرگذارترین برنامه طرح در منطقه خود می

طرح توسـعه سلسـله،   ) آموزگازان، بهورزان و مروجان(اندرکار  آراي مردم محلی و نیروهاي محلی دست
  :زمینه به طور مختصر عبارتند ازدر این 

  آراي مردم محلی درباره طرح توسعه سلسله -
 مردم ها؛ مشارکت هاي عمرانی و خدماتی از جمله نوسازي و احداث جاده  موفقیت طرح در زمینه: ها قوت

رح؛ ط  اندرکاران تالش دست و بودن مردمی بودن، طرح؛ دلسوز اجراي و ریزي برنامه گیري، تصمیم مراحل در
  .هاي ابتکاري طرح ترین فعالیت تربیت نیروهاي محلی به عنوان یکی از مهم

مسلط  اقلیت با طرح مبارزه و منطقه؛ برخورد مردم با طرح  اندرکاران دست فرهنگی تفاوت: ها ضعف
  .در منطقه طرح فعالیت مدت بودن اقتصادي؛ کوتاه به لحاظ منطقه

معلمان، بهورزان و : گانه هاي سه گروه(توسعه سلسله در منطقه اندرکار در طرح  آراي افراد دست -
  )مروجان

هایی که در طول آموزش  آموزش نیروهاي محلی براي مشارکت در انجام امور طرح؛ ارزشیابی: ها قوت
شد؛ توجه مجریان طرح به روحیه ایثارگري، تواضع و فروتنی  گانه از افراد تحت آموزش انجام می هاي سه گروه

اندرکار؛ مبارزه مجریان طرح با فساد اداري؛ اصرار مجریان طرح بر اتحاد و انسجام افراد؛ تأکید بر  اد دستافر
  .اندرکار روحیه خودباوري افراد دست

  .هاي آموزشی در طرح رعایت نکردن حجاب بعضی از همکاران زن در طرح؛ کافی نبودن دوره: ها ضعف

 
  .1/4/1387تحلیل اطالعات گردآوري شده از طریق مصاحبه با آموزگاران طرح،  1
  .5/5/1387تحلیل اطالعات گردآوري شده از طریق مصاحبه با مردم محلی،  2
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 اي سلسله درباره دستاوردهاي طرح منطقهآراي مجید رهنما، طراح طرح توسعه  -

دقیقاً تا زمان پیدایش تحوالت سیاسی عظیم در ایران، گروه ما به مدت شـش تـا هفـت سـال در الشـتر      
اي که در الشتر بودم، روستاییان بسیار مهربان بودند و رفتارشان موجب شده بود که  آخرین دفعه. حضور داشتند

فایده  -ما با روش مشارکتی و استفاده از تحلیل هزینه . ي برایشان انجام دهیمایم کار زیاد احساس کنم توانسته
هایی از  هاي جدید کشاورزي و کسب تجارب بنیادي در زمینه در احداث صدها راه کوچک و پل، اجراي طرح

 "الشـتر "طـرح  . سازي و آزادي زنان، به آنها کمک کـرده بـودیم   هاي بهداشتی اولیه، خانه قبیل آموزش، مراقبت
تواند ما را از منطـق دوگانـه حـاکم بـر      بسیار به من کمک کرد تا دریابم که توجه دقیق به آراي مردم ذینفع، می

مبنی بر اینکه گزینه دیگري میان پیشرفت یا پسرفت، میـان رژیمـی سـرکوبگر یـا انقالبـی       -خردورزي جهان 
تالش کردم  "گرا آرمان"به یاري چند جوان  به مدت شش سال،. رهایی دهد -خشونت بار و غیره وجود ندارد 

هاي اجتماعی و فرهنگی منطقه، بدون وابسـتگی زیـاد بـه خـارج، کـنش       با همکاري مردم، و بر مبناي واقعیت
هاي تجربه شده در نواحی دیگر  به یاري گفتگو با خردورزهاي بومی و نوآوري. جمعی در منطقه پدید آید دسته

، عملیات نـوین کشـاورزي   )1سوادآموزي با روش پائلو فریره(هاي آموزشی  گزینهو کمک به یکدیگر توانستیم 
 .سازي را اجرا کنیم سازي و جاده ، پل)پزشکان پابرهنه(، آموزش بهداشت شخصی )تهیه گاز از تپاله گاو(

ه ها و تضادهاي رژیم سیاسی و اجتماعی آن زمان اسـتفاد  براي انجام این کارهاي اندك، باید از گسستگی
اي برگرفته از دانش بـومی و اسـتفاده مطلـوب از     مقاومت در قبال مواضع غیرقابل انعطاف، با روحیه. کردیم می

گرایانه، به میزان فراوانـی کمـک کـرد تـا      این رویکرد عمل. روابط شخصی، از جمله اقدامات در آن دوران بود
ایـن عمـل، بـه ویـژه نشـان داد کـه بـراي        . یمهاي توسعه مشارکتی و درونزا را نشان ده بتوانیم برخی از مزیت

نیافته، بدون نیاز به امکانات فراوان و صرفاً توجـه بـه اینکـه مـردم ذینفـع بتواننـد بـر         اي توسعه نوسازي منطقه
  .توان کارهاي زیادي را انجام داد سرنوشت خویش در فضایی سرشار از اعتماد، تأثیرگذار باشند، می

نگـرم،   اندیشم و به آن با دیدگاهی متفاوت مـی  اکنون که غالب اوقات، با حسرت و دلتنگی به گذشته می
از جملـه  . هنوز معتقدم که تجربه مذکور در روستاهاي ناحیه الشتر، موجب ایجاد تغییرات زیـادي شـده اسـت   

هاي  اما آن تغییرات زیاد، پرسش. اشتنداینکه مجموعه کاملی از امکاناتی مهیا شد که روستاییان بسیار به آن نیاز د
تغییرات مذکور در نهایت در خدمت چه کسی و چه نوع اجتماعی بـود؟ آیـا   . پاسخی را در ذهنم ایجاد کرد بی

مردم الشتر آنچه را که واقعاً براي رشد و شکوفایی خویش نیاز داشتند، بـه دسـت آورده بودنـد؟ یـا اینکـه در      
دانستند؟ تفاوت ما و دست اندرکاران توسعه ایـن بـود کـه     ی در زندگی خویش میهای نهایت، ما را فقط مزاحم

 
1  Paulo Reglus Neves Freire یهاي انتقادي آموزش دانشمند بریزیلی و تئوریسین معروف و با نفوذ روش. 
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هـاي   هاي اجتماعی و فرهنگی را به جنبـه  به اعتقاد ما، آنها همه پدیده. دیدگاه مشترکی درباره واقعیت نداشتیم
ـ  در عوض، ما به تقدم عواملی مانند روابـط اجتمـاعی، همبسـتگی   . دادند شان تقلیل می اقتصادي اي انسـانی و  ه

بـا  . بخشید نیافته قدرت استثنائی می اي اعتقاد داشتیم که به کشورهاي به اصطالح توسعه هاي ایمنی پیچیده نظام
هـاي   مردم، باید با واقعیت] زندگی[این حال، ما در این زمینه توافق یافتیم که وظیفه سنگین بازسازي فضاهاي 

عتقد بودیم که در واقع انجام بسیاري از امور در فرایند نوگرایی و همچنین م. توسعه اقتصادي تناسب داشته باشد
سـازي،   یافته، اشتباه بوده است، اما همگی با نظر گاندي در ایـن زمینـه کـه صـنعتی     صنعتی شدن جوامع توسعه

در جایی که امکان ترکیب رفاه اقتصادي با عدالت اجتماعی وجود داشـت،  . طرحی شیطانی است، موافق نبودیم
توسعه درونزا و مشارکتی، یکـی از  . هاي اجتماعی جدید را به آسانی تصور کنیم توانستیم مدل یاري از ما میبس

حقایق مذکور به نسلی که به آن تعلق داشتم، نیرویی استثنایی بخشید و ما را در کسب . شد ها محسوب می مدل
  . ت کردهاي بسیار دور از انتظار، و از نوع فنی و سازمانی، هدای موفقیت

هاي بهاري است که در  هایی با چنین الگوهایی، بیشتر همانند باران در نهایت، به اعتقاد مجید رهنما، طرح
توانند بیشتر شر ایجاد کنند تا خیر، زیرا تغییرات درونی مهمی را در قدرت و توانـایی الزم بـراي    بلندمدت می

تواند فقرا را بیش از گذشـته وابسـته    ن نوع توسعه میای. کنند هاي خودبسندگی مردم ایجاد نمی اصالح ظرفیت
وابستگی به چیزهایی که به دلیل پیدایش برخی نیازهاي جدید براي آنها به وجود آمده است و قدرتی کـه  . کند
  ).1381، 1377، 1385راهنما، (گونه کنترلی بر آن ندارند  هیچ

  
 گیري نتیجه

ساله  هاي پنج سلسله، روشن گردید که طرح مذکور، از برنامهگیري طرح توسعه  هاي شکل بر اساس زمینه
اما اگـر دوران قبـل از اجـراي طـرح، یعنـی      . ها چندان مرتبط نبود عمرانی کشور جدا بود و ظاهراً با آن برنامه

کنـیم کـه    را مالحظه مـی  "انقالب شاه ملت"شاه یا  "انقالب سفید"را مورد توجه قرار دهیم،  40هاي دهه  سال
سه اصل مهم انقالب سفید در دوران بعد از اصالحات ارضی، تشـکیل  . حات ارضی، یکی از اصول آن بوداصال

با توجه به این موضوع، اگر روش کار و چگونگی تأمین . سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی بود
ـ    ی خـواهیم بـرد کـه آمـوزش     و آموزش کادرهاي محلی را در طرح سلسله با دقت مورد توجه قـرار دهـیم، پ

شـک،   بـی . گانه آموزگاران، بهورزان و مروجان از همان اصول انقالب سفید الگوبرداري شده است هاي سه گروه
ها و امور اجرایی کشور و نزدیکی با دربار، به خوبی توانسته  طراح طرح، مجید رهنما، به دلیل آشنایی با سیاست

را   خـوبی آن  عنوان یک کارگزار توسعه، بـه   استوار سازد و به هاي پیشین هبود ایده طرح سلسله را بر پایه تجرب
هایی برخوردار بود که آن  با وجود این، طرح توسعه سلسله با توجه به مقطع زمانی خویش، از ویژگی. اجرا کند
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  :اند از ها عبارت گیاین ویژ. کرد فرد می اي، متمایز و تا حدودي منحصربه هاي توسعه ها و برنامه را از سایر طرح 
 هـاي  تأسـیس مرکـز پـژوهش   ) 3هاي عمیق در منطقه؛  انجام پژوهش) 2جانبه دولت از طرح؛  حمایت همه) 1

آموزگاران، بهورزان و (گانه  هاي سه تأکید بر نقش آموزش در توسعه روستایی و آموزش گروه) 4توسعه درونزا؛ 
وجود یک گروه کـاري  ) 7پذیري طرح در مرحله اجرا؛  فانعطا) 6ایجاد سازوکارهاي مشارکت؛ ) 5؛ )مروجان

  .طرح) جانبه بودن همه(یکپارچه بودن ) 8متحد و منسجم؛ 
اي بـه   هاي توسـعه  توان از اجراي طرح توسعه سلسله آموخت، این است که، طرح مهمترین درسی که می

ایـن  . در جوامع مورد نظر مالحظه کـرد  مدت، آثار آنها را توان در کوتاه صبر و حوصله فراوان نیاز دارند، و نمی
مـدت،   توان با فعالیت در یـک مقطـع زمـانی کوتـاه     جانبه نهادهاي ملی نیاز دارند و نمی ها به حمایت همه طرح

  .پیدایش نتایج و آثار عظیمی را انتظار داشت
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