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 چکیده

داری و  تمشیت امور روستا در طول تاریخ و تا انجام برنامه تحول ساختاری اصالحات ارضی، متأثر از نظام زمین

نظام مالکیت داری و  بخشی امور روستا در دورۀ نظام زمین مالکیت زمین بود. هدف این مقاله مطالعۀ نحوۀ سامان

است. روش این پژوهش کیفی است که با شیوۀ تحلیل  (ه.ش. 9338قبل از دهۀ ) زمین قبل از اصالحات ارضی

های مهم این تحقیق، شناخت دو مضمون عمده برای تمشیت امور روستا،  تاریخی انجام گرفته است. از یافته

داری حاکم بود، به دلیل موقتی بودن  ای که نظام زمین انحصار و تمرکز مدیریت است. در دوره -مهارگری

ها میان زمینداران، نظام پایداری برای تمشیت امور روستا  ای و دست به دست شدن زمین حاکمان، استفاده دوره

داران از طریق  انحصاربود: در این دوره زمین -شکل نگرفت. تمشیت امور روستا در این دوره به شکل مهارگری

اخذ خراج و انواع مالیات سنگین، تصرف انحصاری زمین و روابط فرا اقتصادی با روستاییان ادارۀ امور روستا را 

که با لغو تیولداری شدت یافت، تمرکز « ینمالکیت زم»به منظور حفظ منافع خود در دست داشتند. در دورۀ 

مدیریت بر امور روستا هم شکل گرفت، تدابیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مالک، قدرت اجرایی و نظارتی 

اند. نتیجۀ این  های عمدۀ مدیریت متمرکز روستا در این دوره کدخدا و همچنین تدوین قوانین دولتی مضمون

که برگزیدگان حکومت، صاحب اصلی زمین « نظام زمینداری»ال، در دوران دهد که به احتم پژوهش نشان می

سیاسی بر تمشیت امور روستاها حاکم بوده -اجبار اقتصادی« مالکیت زمین»بودند، اجبار سیاسی و در دوران 

اجبار امور روستا و « انحصار -مهارگری»است. متعاقب این نتیجه، تمشیت امور روستا با اجبار سیاسی، منتهی به 

 روستا منجر شده است. « تمرکز مدیریت»سیاسی به -اقتصادی
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 و بیان مسئله مقدمه

ها و نیازهای عمومی روستاییان استت. ماهیتت    هدف عمدۀ تمشیت امور روستا، تأمین خواسته

ای بترای ستکونت، بتر     نظام روستایی به معنای مکانی برای تولید، فضایی برای مبادله، یا نقطته 

رستد در گذشتته کتارکرد اصتلی روستتا،       چگونگی تمیشت امور روستا مؤثر است. به نظر متی 

و دامی بود و کلیت زندگی روستایی پیرامون این کارکرد اصلی سامان یافته  تولیدات کشاورزی

بود. در چنین نظامی، تمشیت امور روستاها در سطح کتالن بتر عهتدۀ مالتک بتود کته معمتو          

ای به نام کدخدا داشت که همراه با  شماری بود. اما او در سطح محلی نماینده صاحب دهات بی

ها و انتظارات روستتاییان از   و آبیار به فعالت می پرداخت. خواسته عوامل دیگری مانند دشتبان

متولیان امور روستا، حفاظت از منابع طبیعی )آب و خاک، اقلیم و مرتتع و...(  عوامتل تولیتدی    

نظمتی و اختالل در روستتا،     )انواع دام، ابزار کتار، بادتداری، زراعتت(  امنیتت )مقابلته بتا بتی       

گانتۀ تولیتد،    ، راهزنان(  امور مربتو  بته زراعتت )مراحتل سته     گران جلوگیری از هجوم دارت

بازاریابی، نگهداری و انبار محصول مناسبات با بیرون روستا( و همچنین رابطتۀ همستایگان بتا    

 ها بود.  ها و دگریاری هم و تقویت همیاری

پیوندهای به مسئلۀ  گرفته در زمینۀ مدیریت روستایی رسد بیشتر تحقیقات انجام به نظر می

انتد. بته عبتارت دیگتر، محتتوا و       توجته بتوده   میان کارکرد روستا و نظام تمیشت امتور آن بتی  

ها و نیازهای عمومی آنهتا را بتا نتوع نظتام تمشتیت       های روستاییان و همچنین خواسته فعالیت

اند. مسئله این است که نظام سنتی تمشیت امور روستاها بتا عناصتر مالتک و     روستا پیوند نداده

کدخدا، نوعی از مدیریت یکپارچه، هماهنگ و متمرکز را در روستاها سر و سامان داده بودنتد.  

ها تأمین کلیه نیازها و کا های عمومی روستاییان )آب، انرژی، جاده، امنیت و...( را بر عهده  آن

ت گرفتند. اما اکنون با وجود بازیگران متعدد در عرصه امتور روستتاها )دولتت ملتی، مقامتا      می

مدیریت متمرکز روستا هنوز شتکل   ای و مقامات محلی( یکپارچگی، هماهنگی و استانی، منطقه

 نگرفته است.  

قبل از اصالحات ارضی، روستا که کارکردی تولیدی داشت بتا وجتود آنکته در گردونتۀ     

روابط طبقاتی شهر و روستا و استثمار و استخراج مازاد از روستا گرفتتار بتود، امتا از متدیریتی     

متناسب با کارکرد خود، برخوردار بود. ولی بعد از اصالحات ارضتی و چنتد کتارکردی شتدن     

محیط روستا، ساختاری شهری و اداری بر مدیریت آن حاکم شتد  امتا بته دلیتل عتدم تناستب       

 های عمومی روستاییان، مطلوبیتی برای ادارۀ امور آن به همراه نداشت.   مدیریت با خواسته
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هتا و نیازهتای    روستایی ایران، در چگونگی تأمین مطلوب خواستته  مسئلۀ امروز مدیریت

عمومی همۀ اقشار ساکن در روستا، نهفتته استت. پرستش مهتم ایتن استت کته آیتا دولتت و          

توانند در این راه موفق باشتند    شده دولت می های گماشته های دولتی و همچنین عاملیت برنامه

تماع محلی باید نظامی برای تمیشیت امور وجتود  یا اینکه در چارچوب روستا به عنوان یک اج

اجتماعی -های اقتصادی داشته باشد که در آن رهبران و مقامات محلی در قالب عرف و مناسبت

 دار باشند    های عمومی روستاییان عهده خود هدایت روستا را برای تأمین نیازها و خواسته

هتای بتا     بته پرستش   هتا  ر روستاکوشد با مطالعۀ روند تحول تمشیت امو مقالۀ حاضر می

 پاسخ دهد. 

 

  نظری چارچوب

 گیری مدیریت نتوین در روستتاهای ایتران    تجربۀ تاریخی و شکل را تحقیقاین رویکرد نظری 

 دهد. تشکیل می

گرفته در حوزۀ تمشیت  شناختن گذشته، کلیدی برای فهمیدن حال است. مطالعات انجام 

و زمینۀ آن پیوند  9اند که نوع مدیریت روستا را به متن مواجهامور روستا در ایران، با این مسئله 

روستا را برای نوع مدیریت مطلوب و سازگار با آن در  6اند. به عبارت دیگر ارزیابی زمینۀ نداده

اند و به طور سنتی برای تمامی روستاها بدون توجه به زمان، نتوع فعالیتت، شترایط     نظر نگرفته

اند. به طتور   اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر روستا، تنها یک نوع مدیریت را تجویز کرده

وپاشی نظام سنتی مدیریت روستا بعتد از اصتالحات   (، فر9318مثال شهبازی وشریفی تهرانی )

داننتد، ایتن پژوهشتگران، از     ارضی را علت ناپایتداری متدیریت امتروز روستتاهای ایتران متی      

های کارکردی روستاهای قبل از اصالحات ارضی )که تولیدات کشاورزی و دامتی بتود(    تفاوت

هتای کشتتاورزی   فعالیتت بتا کارکردهتای ستکونتگاهی، توریستتتی و استتراحتگاهی )بتا انتتدک      

اند. ناپایداری مدیریت روستتایی امتروز ایتران ریشته در مستا ل       روستاهای امروز(، دافل مانده

دیگری دارد، چون روستاهای امتروز آن کتارکرد گذشتته را ندارنتد. برختی دیگتر از محققتان        

( و 9300ده، زا انتد )متثال  لهستایی    روستایی قدرت در روستا را به عنوان یک متغیر مطالعه کرده

بدون توجه به کارکرد روستا دورۀ قبل از اصالحات ارضی را بتا دورۀ جدیتد مقایسته کترده و     

                                                           
1. context 

2. Context-evaluation 
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اند که در دورۀ قبل از اصتالحات ارضتی نظتام قتدرت، مطلقته بتوده و اکنتون در         نتیجه گرفته

گتران از کتارکرد اقتصتادی و     مراتبتی تشتخید داد. ایتن پتژوهش     توان نظام سلسله روستا نمی

کنندۀ تولید، صاحب قدرت نیز بود( دافتل   دی روستاهای قبل از اصالحات ارضی )که ادارهتولی

رو هستتند، تحقیتق    ها روبته  اند. بر همین اساس این مطالعات با مسئلۀ عدم تطبیق واقعیت مانده

هایی که به مطالعتۀ چگتونگی تمشتیت امتور روستتا یتا        پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به

خواهتد تحلیلتی    اند، با تأکید بر تبیین نظتام متدیریت روستتایی متی     ی پرداختهمدیریت روستای

 متفاوت از مسئله بیان کند.

هتای   ناکارآمدی و عدم کفایت نظری تمشتیت امتور روستتا در ایتران، ریشته در تعمتیم      

پتروا   گرایانه و عدم به کارگیری صحیح مفاهیم علمی دارد. به طور مثال استفاده بی مفهومی کلی

یکی برای تمشیت امور روستا در گذشته و تا قبل از مشروطیت  «مدیریت»گسترده از مفهوم و 

انتد )از جملته: شتریفی و     از مسا لی است که بیشتر محققان مستا ل روستتایی بته آن پرداختته    

  افتختاری و همکتاران،   9353نتژاد،     صتفی 9305  علینی، 9303  شاه حسینی، 9318شهبازی، 

  حستینی ابتتری،  9301  دربتان آستتانه و همکتاران،    9303و ریتاحی،     قتدیری معصتوم  9302

گیری دولت )بته عنتوان مفهتوم متدرن( مطترک شتد کته         (، در حالی که مدیریت با شکل9306

 ریزی شده همراه با نظارت و ارزشیابی بود. پشتوانۀ آن یک نظام برنامه

دهنتدۀ تحتو ت    شانهای گذشته از تمشیت امور روستا همسو با طرحی کلی که ن روایت

توان گفت هنوز شناخت  اجتماعی باشد، به نگارش درنیامده است.می-واقعی این پدیده تاریخی

(، کدختدا را در  9306مشترک از این پدیده ناقد و نارساست، به طتور مثتال حستینی ابتری )    

یچ همتتا، نماینتدۀ روستتاییان و عقتل کتل دانستته کته هت         تاریخ ادارۀ امور روستا، یک مقام بی

کنتد   (، بیان می358: 9311جایگزینی تا به امروز برای آن شکل نگرفته است. در مقابل لمبتون )

کدخدا نوکر مالک و حافظ منافع او به شمار رفته است، بنابراین او هتیچ وقتت نماینتدۀ متردم     

 شناخته نشده است.

گذشتته   هتای  شناسی تاریخی از طریق جریان تبیین و فهم عقالنی روایتت  پژوهش جامعه

پردازد. در پاسخ به این سؤال کته چترا بترای یتک      )شناخت مشترک( می 9به تولید میان ذهنیت

های متفاوتی وجود دارد، چنین پاسخی وجود دارد که بر اساس  تاریخی، تبیین-پدیدۀ اجتماعی

                                                           
1. Inter-subjectivity 
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ا تواند درست باشد  اما از آنجا کته هتیچ یتک از آنهت     ها می مفهوم سنتی علم، تنها یکی از تبیین

های دیگتران فتراهم کنتد،     ای برای رد کردن تبیین گرایانه قادر نبوده تا معیارهای انضمامی اثبات

شناستی تتاریخی بایتد     شتود، در جامعته   تالش برای تدارک تبیین جدید هیچ گاه متوقت  نمتی  

گرا را کنار گذاشته و مفهومی تفسیری از علم بیتان کنتیم کته     بکوشیم مفهوم انباشتی علم اثبات

هتای گذشتته، اذهتان     تواند سعی کند با استفاده از میان ذهنیت، تحلیتل روایتی پدیتده    فا  میصر

دانشمندان را به یکدیگر نزدیک کند  به عبارت دیگر، تنها راه توافق بر سر موضوعات تاریخ و 

های مرتبط با آن، یافتن قانون کلی و عام نیست بلکه بترانگیختن تعتامالت عقالنتی میتان      تبیین

(. ایتن  22-20: 9316شمدان است تا در خصوص سطح تبیین به توافق برسند )عبتداللهیان،  دان

های پیشین، اما با تفستیری تتازه، بته یتک      پژوهش درپی بیان روایتی است که بر اساس روایت

 ا ذهانی از تمشیت امور روستاها دست یابد. شناخت بین

 

 تحقیق هپیشین

خستین تحقیقاتی است که در روستاهای ایران انجام گرفته مطالعات لمبتون در ایران از جمله ن

گوید هدف از ادارۀ امور روستا  است، وی می« مالک و زراع در ایران»است، حاصل آن کتاب 

ها کسب سود و منفعت از طریق اخذ مالیات و خراج بوده است. عرف جامعۀ  برای حکومت

تا دوران معاصر بر همین منوال بوده است. روستایی ایرانی از دوران باستان و استیالی اعراب 

شد و حتی مقام کدخدایی که نمایندۀ  به زعم وی قوانینی که برای ادارۀ امور روستا تدوین می

مالک بود، هیچ کدام به منظور حفظ منافع زارعین و رعایا و روستاییان نبوده و به کل حامی 

توجه به مواد مصوبه در قانون کدخدایی شود با  اند. برای مثال لمبتون متذکر می مالک بوده

کدخدا نوکر مالک و حافظ منافع او به شمار رفته  99و  1، 3، 6بخصوص محتوی مواد  9393

است، بنابراین او هیچ وقت نمایندۀ مردم شناخته نشده و در این قانون مقرارتی راجع به 

نشده و تنها از مالکان آن های آنان وضع  مشورت با مردم ساکن دهات اربابی دربارۀ درخواست

ایشان ادامه (. 358: 9311 هم در مورد انتصاب کدخدایان ذکری به میان آمده است )لمبتون،

مراتب اداری قرار  دهد دولت مقام کدخدا را که مهمترین مأمور محلی است، جزو سلسله می

ی  خودمختاری اند که شاید بتوان گفت نتیجه کلی آن تضع داده و در وضع او تغییراتی داده

(. به اعتقاد خانم لمبتون در قوانینی که برای ادارۀ امور محلی 501محلی بوده است )همان، 
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تر ساخته  تدوین و تصویب شده بود و به طور کلی در ترازوی عدالت، کفۀ مالک را سنگین

 (. 311بود، از حق زارع و رعیت یا کمتر حمایت شده یا هیچ توجه نشده است )همان، 

که « طرحی برای مدیریت روستایی ایران»( در تحقیقی میدانی تحت عنوان 9313) طالب

استان انجام داده، به این نتیجه رسید که ساختار قدرت قبل از انقالب در  0روستا و  68در 

روستا به صورت عمودی بوده و مجالی برای مشارکت به روستاییان داده نشد. عدم هماهنگی 

ای مرتبط با روستا یکی از مشکالت اصلی مدیریت روستایی ایران و بخشی عمل کردن نهاده

 است.

با استفاده از « ارادۀ ناتمام ،اصالحات ارضی»(، در تحقیقی با عنوان 9308اریک هوگلند )

های میدانی به این نتیجه رسیده است که  شده و اسناد و همچنین مصاحبه مطالعات انجام

های اصالحات ارضی توزیع مجدد زمین نیست، بلکه نقشی است که به  اهمیت واقعی برنامه

دارد.او به  عنوان نماد اراده و تصمیم حکومت محمدرضا شاه برای مداخله در امور روستایی

 مطالعۀ نفوذ دولت مرکزی در روستاها پس از اصالحات ارضی پرداخته و نشان داده است که

تهران چگونه از نخبگان روستایی و نهادهای سیاسی آن و همچنین از عوامل خود برای تحکیم 

 اقتدارش در روستاها بهره گرفته است. یکی از نتایج جالب توجه این تحقیق این است که نقش

بعد از  کدخداها از زمان اصالحات ارضی هیچ تغییری نکرد  به این معنا که هم قبل و هم

خواستند روستاها را  ها، کدخدا به طور بالفعل نمایندۀ کسانی بود که می توزیع مجدد زمین

کنترل کنند، بنابراین قدرت آنان نه مبتنی بر مشروعیت مردمی، بلکه ناشی از تهدید مستقیم 

 بار بود.زور و اج

در پی « توجه به مدیریت روستایی»(، در مطالعۀ اسنادی با عنوان 9306حسینی ابری )

های تحقیق وی این  های مدیریتی در ادارۀ امور روستاست. از یافته پیوند دانش روز و سنت

است که روستاییان در گذشته و به خصوص قبل از اصالحات ارضی دانسته یا از روی تکرار، 

کردند که بعضا  با  را برای مدیریت ابعاد گوناگون کار و زندگی تکرار میهایی  روش

داری، پرورش  داری، آبخیز ترین اصول علمی سازگاری دقیق دارد، وی به اصول مرتع پیشرفته

(، 9308... اشاره کرده است. تحقیق دیگر حسینی ابری )ستفاده هرچه بیشتر از منابع آب ودام، ا

میدانی بوده و در نوع خود معتبر است. وی در این  -وهش اسنادیاست  این پژ« کدخدا»

تحقیق به تحلیل مشخصات و ابعاد قدرت کدخدا پرداخته، سپس کدخدا را با سایر مدیران ده 

)دهبان و اعضای شورای اسالمی روستا و دهیار( مقایسه و علل عدم موفقیت آنان را در ادارۀ 
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این مقاله مدعی است بر اساس مطالعات اسنادی و تجارب امور ده مطالعه کرده است. نویسندۀ 

. 9شخصی خود در آخرین دورۀ نظام کدخدایی سه منبع قدرت پشتیبان کدخدایان بوده است )

زعم وی کدخدا  . قدرت اجرایی(. به3. قدرت اقتصادی و 6مشخصات خانوادگی و فردی او  

ده، که هیچ یک از نهادهای مدیریتی منتخب همۀ افراد و طرف مشورت آنان در تمامی امور بو

 اند جای خالی او را پر کنند و جامعیت مسا ل روستایی را پوشش دهند. پس از کدخدا نتوانسته

مطالعۀ تحو ت مدیریت »( در تحقیقی با عنوان 9300ایمانی جاجرمی و عبدالهی )

س از اصالحات به این نتیجه رسیدند که پ« روستایی در ایران از مشروطیت تا زمان حاضر

مدیریت روستایی در ایران پایداری و نهادینگی  9318تا اواخر دهۀ  9338ارضی در دهۀ 

های مدیریت روستایی بسیار متغیر بوده است. از دیگر نتایج این پژوهش این  نداشته و سیاست

است که نظام مدیریت روستایی ایران در حال حاضر با استمرار مشکالت ساختاری از قبیل 

بود سرمایۀ انسانی، نظام اداری متمرکز و کمبود منابع مالی پایدار مواجه است که به عنوان کم

 کند.  مانع مهمی برای مدیریت روستایی کشور عمل می

به طور کلی مطالعات اندکی پیرامون تمشیت امور روستا در قبل از اصالحات ارضی 

ین مطالعات حاصل می شود مربو  به انجام گرفته است، عالوه بر این، عمده شناختی که از ا

دوره، بعد از مشروطیت است. هرچند در این میان، لمبتون در  بالی مطالعات تاریخی خود، 

هایی کرده است، اما ساز و کار وچگونگی تأمین  به اداره امور روستا در قبل از مشروطیت اشاره

روستا در آن دوره را بیان نکرده کنندگان  ها و نیازهای عمومی روستاییان توسط اداره خواسته

است. برخی از مطالعات پیشین بدون توجه به جزییات، به تعمیم مفاهیمی برای نحوۀ تمشیت 

اند که دیگر محققان به تبعیت از آن  پردازی کرده امور روستا در دورۀ قبل از مشروطیت، تئوری

عرف »(، 9312ه طور مثال طالب )اند. ب یابی تمشیت امور روستا در این دوره نپرداخته به ریشه

را در دوره قبل از مشروطیت، مبنای تمشیت امور روستا قرار داده است، دیگر محققان « و سنن

هم بر همین مبنا عمل کرده و مجالی برای مطالعۀ دیگر عوامل مؤثر بر ادارۀ امور روستا به ویژه 

ن محلی و حضور یا عدم حضور برداری از زمین، مالکیت زمین، قدرت فرمانروایا نظام بهره

 اند.  دولت، پیدا نکرده

های محلی به تبیین تمشیت ادارۀ امور  برخی از مطالعات پیشین با ادبیات نظری حکومت

رسد، تبیین تمشیت امور روستا با ادبیات  اند. به نظر می روستا قبل از اصالحات ارضی پرداخته
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دات کشاورزی و دامی بوده، پوچ و فاقد معنا ای که کارکرد اصلی روستا تولی مذکور در دوره

 اشاره کرد(. ( 9301)توان به دربان آستانه و همکاران  است )از جمله این تحقیقات می

مسئلۀ دیگری که مطالعات پیشین با آن مواجه هستند، این است که این مطالعات روند 

عناصر و عوامل آن به کلی تغییرات و تحو ت را در نظر داشته و از مطالعۀ جزء به جزء 

 ،(9305علینی ) ،(9303طور مثال: شاه حسینی ) اند )به گونه عاجز مانده صورت مستقل یا تعامل

 ((.9301کوهستانی )

های بدون روایت و سند، یکی دیگر از معضالت مطالعات پیشین در ارتبا  با  تحلیل

( 9303صوم و ریاحی )توان به تحقیق قدیری مع تمشیت امور روستاهاست، برای نمونه می

اشاره کرد، آنها بدون آنکه به ذکر روایات یا اسناد بپردازند، معتقدند تا قبل از انقالب اسالمی، 

ها و اعمال قوانین از سوی  های حاکمان و حکومت تفکرات مدیریت روستایی متکی بر دیدگاه

تاییان و جامعۀ آنها بوده است  اما بعد از انقالب مدیریت روستایی بر محور بینش روس

روستایی استوار شد. آنها هیچ روایت یا سندی که نشان دهد مدیریت روستا بعد از انقالب 

اند، بلکه نظر خود را که متأثر  اسالمی بر محور بینش روستاییان شکل گرفته است، بیان نکرده

 اند. های سیاسی جامعه بوده، شرک داده از جریان

 

 روش تحقیق

شناسی رو به پیشرفت است، اما در  های کار جامعه تاریخی در کلیۀ جنبهگیری  امروزه جهت

شناسی دربارۀ  گیری منحصر به فردی وجود ندارد، تحقیق جامعه هیچ موردی لزوما  جهت

تواند تحقیق در  های گذشته باشد یا می ها و مکان تواند تحقیق درباره زمان مسا ل تاریخی، می

زمان منتهی به اکنون و جاری در زمان حال باشد، به عالوه در  مورد فرایندهای تغییر در طول

های آرشیوی را از محققان بگیرند یا  توانند روش شناسان می قلمرو فعالیت عمل تحقیق، جامعه

مدارک و شواهد استفاده کنند، در عین « منابع دسته دوم»ممکن است از آثار مورخان همچون 

های گردآوری و  توان به راحتی با دیگر روش اریخی را میها و مدارک ت گونه تکنیک حال این

(. 319-315: 9300تحلیل مدارک مربو  به جهان اجتماعی ترکیب کرد )اسکاچپول، 

(. 53: 9316ها و تحلیل روایتی است )عبداللهیان،  شناسی تاریخی بیشتر وابسته به روایت جامعه

اند،  اند که به نگارش درآمده های گذشته های اصلی اسنادی تحقیق حاضر بر مبنای روایت داده

طور که کانت هم  آورندۀ دانش باشد. همان تواند پدید ها می ها و تحلیل ارتبا  میان روایت
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های تاریخی بدون روایت،  های تاریخی بدون تحلیل تهی و تحلیل روایت»مطرک کرده 

 (. 22: 9316به نقل از عبداللهیان،  5: 9101، 9)وایت« کورند

( 2: 9118) 6اغ راه این پژوهش برای گزینش اسناد چهار معیاری است که اسکاتچر

: آیا سند اصیل است و تردیدی اصالتکیفیت اسناد توصیه کرده است:  برای داوری دربارۀ

: آیا نمایا بودن: آیا سند عاری از خطا و تحری  است   اعتباردرباره منشأ آن وجود ندارد   

دهای شبیه به خود است، اگر نه، آیا میزان تفاوت آن مشخد شده سند نمونۀ بارزی از سن

 : آیا سند روشن و قابل فهم است  معنااست  و 

یعنی « اسناد کتبی رسمی»مهمترین اسنادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند، 

سی شنا از بین آثار کالسیک که در حوزۀ جامعه. قوانین مرتبط با مدیریت روستایی است

اثر « مالک و زارع در ایران»اند، چند نمونه از جمله  تاریخی ایران به رشتۀ تحریر درآمده

موانع توسعۀ بورژوازی »(، 9310اثر یراوند آبراهامیان )« ایران بین دو انقالب»(، 9311) 3لمبتون

قا ت مجموعه م»( از آثار احمد اشرف، 9329« )دهقانان، زمین و انقالب»( و 9110« )در ایران

تضاد دولت و ملت: »(  9322« )اقتصاد سیاسی ایران»(  9311« )شناسی تاریخی ایران در جامعه

اثر جواد « بنه»( از آثار محمدعلی همایون کاتوزیان، 9308« )نظریه تاریخ و سیاست در ایران

وش نامۀ دکتری داری (، پایان9316حمید عبداللهیان )« ارباب دایب»(، نظریۀ 9353نژاد ) صفی

تکامل فئودالیسم در »(، 9302« )اقتصادی عصر صفوی -تغییرات اجتماعی»نویدی با عنوان 

اثر « تاریخ زندگی اقتصادی روستاییان و طبقات اجتماعی»(، 9350اثر فرهاد نعمانی )« ایران

زمین و »(، 9351، اثر خسرو خسروی )«جامعۀ دهقانی در ایران»(، 9355پور ) دالمرضا انصاف

اثر مهدی « مدیریت روستایی در ایران»(، 9309( اثر هوگلند )9328-9338« )ر ایرانانقالب د

های دیر مستقیم و مستقیم  دیگر انتخاب شد تا به ذکر روایت 3( و چندین مقاله9312طالب )

آنان پیرامون تمشیت امور روستا پرداخته و سپس تحلیل شوند تا به شناختی مشترک از پدیده 

 تمشیت امور روستاها دست پیدا کنیم. تاریخی  -اجتماعی

                                                           
1. white 
2. Scotte 

ترین منبع واحد برای شناخت انواع مختل  مالکیت زمین و تطور آن در  گوید، دقیق ( در اهمیت این اثر می25: 9311. همایون کاتوزیان )3

است، این کتاب منبع اصلی مورد استناد بسیاری از هواداران و  «مالک و زارع در ایران»ایران، کتاب محققانه و ارزشمند خانم لمبتون به نام 

  .مخالفان مفهوم فئودالیسم در ایران است

 . پذیر نیست مقا ت به علت محدودیت تعداد صفحات مجله امکان . ذکر عنوان و نام نویسنده این3
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 ی تحقیقهایافته

بر اساس مطالعات نگارندگان این مقالۀ پژوهشی، تمشیت ادارۀ امور روستا در ایران طی    

ها و سالیان طو نی تا انجام برنامۀ تحول ساختاری اصالحات ارضی، دو دوره را تجربه  قرن

انحصار و دورۀ مدیریت متمرکز. در ادامه، این دو دوره در خالل  -کرده است. دورۀ مهارگری

 و تحول قوانین، مطالعه و مداقه خواهند شد. سیر تاریخی

 (دورۀ نظام زمینداری) انحصار -مهارگری اول: دورۀ

های  دهد در اوایل دورۀ نوسنگی مردم به صورت گروه های نگارندگان نشان می داده

کردند و به احتمال زیاد دهکده، بزرگترین واحد سیاسی بوده  ها زندگی می مجتمع در دهکده

کرد  برد و کارهای اجتماعی جامعه را اداره می ر دهکده، مردانش را به جنگ میاست  ر یس ه

و مسلما  از قدرت خود برای فیصله دادن به مرافعات و حفظ آرامش در داخل جامعه استفاده 

گرفت  تر بود زمام امور را در دست می کرد و موقع انتخاب ر یس، آن کس که از همه  یق می

 (. 59: 9355 پور، )انصاف

در این دوران پیرامون تمشیت امور روستا اطالعات مورد تأیید زیادی در دسترس نیست، 

اما اندک اطالعاتی که در آثار مکتوب تاریخی موجود است حاوی این نکته است که ادارۀ امور 

شده است. لمبتون در کتاب مالک و زارع در ایران  روستا از طریق گردآوری مالیات انجام می

گوید: در این دوران مأموری که در  ه ادارۀ امور روستا در دوران ساسانیان چنین میراجع ب

شد،  رأس دستگاه وصول مالیات قرار داشت و استریوشان سا ر )ر یس کشاورزان( خوانده می

کرده است و برای ادارۀ این قبیل امور، مقررات  گویا در امور کشاورزی و آبیاری نیز نظارت می

از جمله مقررات مربو  به انواع مختل  نهرها و نگهداری و تعمیر آنها و طرز وجود داشت  

(. در 56: 9323و سایر امور )لمبتون، ها  استفاده از آنها و همچنین ساختن بندها، سدها و پل

این دوران برای حاکمان و پادشاهان، روستا مکانی جذاب و جالب بوده و همیشه بر عمران و 

اند : منوچهر، به هر شهری و به هر  کردند. چنانچه مورخان نوشته أکید میآبادانی روستاها ت

دهی، دهقانان را گفت که آبادانی این ده را از شما خواهم و رعیت را بفرمود که فرمان این 

(. در آثار دیگر از 630: 9308دهقانان کنید تا این جهان آباد شود )بلعمی، به تصحیح بهار، 

ه است که در دین زرتشت، روستاییان از اهمیت و اعتبار با یی جمله کتاب اوستا آمد

ها و آبخورها را  اند، چنانکه در این کتاب آمده است: این آبها و زمینها و گیاه برخوردار بوده

(. 965: 9355پور،  )انصاف خواستار ستانیدنیم و دارندۀ این روستاها را خواستار ستاندینیم
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ذکر شده، بدون تردید تاریخ دورۀ ماقبل « ها یشت»و « ها گات»های اجتماعی که در  سازمان

به شمار می رفت « ویس»هخامنشیان را منعکس کرده است، واحد اساس اجتماعی در آن دوره 

نامیده « ویسپاتی»و ویس یعنی قبیله و همچنین ده که نقطه سکونت قبیله است، حکمران ده 

ها به زنان دربار، فرماندهان، سران  ذاری زمین(. پادشاهان از طریق واگ960شد )همان،  می

گذار نظام زمینداری در ایران شدند. با مطالعۀ اسناد و  قبایل، نظامیان و وابستگان دربار، پایه

آرشیوهای مربو  به نظام سنتی مدیریت روستایی ایران تا دوره قاجار و مشخصا  انقالب 

ها و  یت یا سر و سامان دادن حکومتمشروطیت سه مضمون عمده در ارتبا  با نحوۀ تمش

های سنگین،  صاحبان قدرت با جامعۀ روستایی، تشخید داده شد: اخذ خراج و مالیات

اقتصادی. در ادامه به تشریح این سه مضمون خواهیم  مالکیت انحصاری زمین و روابط فرا

 .پرداخت

 الف( اخذ خراج و مالیات سنگین 

در طول تاریخ اخذ خراج و مالیات بود. کمپفر در ها  مهم درآمد حکومت یکی از منابع

به ایران کرده بود در سفرنامۀ خود در مورد ادارۀ امور روستا در ایران  9203سفری که در سال 

گویند کمتر از کالنتران  نویسد کدخداهای روستاها که از سر احترام به آنها ر یس هم می می

ا در روستا عین تکالی  کالنتران در شهرهاست، به شهری اقتدار و نفوذ دارند، اما تکالی  آنه

کنند و مالیات و عوارض را  عبارت دیگر آنها کارها و زحمات را بین افراد تقسیم می

کنند  کنند و فرمان مافوق خود را با کمال دقت و وفاداری به موقع اجرا می آوری می جمع

گرفتند، و دستگاه  از قرن سوم به بعد خراج را زمینداران بر عهده می(. 923: 9323 )کمپفر،

کنند و زارعان با زمینداران روابط ملک خاصی  حکومتی با زمینداران روابط مالیاتی برقرار می

آورند، در مناطقی هم دولت بطور مستقیم با دهقانان در تماس بود که آثار آن تا این  پدید می

(. نرخ مالیات خراج از 1: 9351توان مشاهده کرد )خسروی،  لصه میهای خا اواخر در زمین

(، 33: 9121یک قطعه زمین به قطعه دیگر و از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت بود )لمبتون، 

شد. زمین داران،  یعنی خراج یک نرخ مشخد نداشت، اما در همه جای ایران پرداخت می

ستاندند، ولی در نظام مالکیت زمین در ایران پس از  سی میمازاد روستاییان را همراه با جبر سیا

ها را ایجاد کرد  قرن نوزده، اجبار اقتصادی به شکل مشارکت تجار در مالکیت زمین، محرک

 (. 699: 9316)عبداللهیان، 
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 ب( تصرف انحصاری زمین 

ابتدا منبع عمدۀ ثروت در ایران در طول تاریخ، زمین و کار )دهقانان( بوده است. در 

ها را در دست داشتند، و هم  های روستاییان هم مالیکت زمین ها از طریق تصرف زمین حکومت

کردند. واگذاری  از نیروی کار روستاییان بدون دستمزد و به صورت بیگاری استفاده می

های خالصه )حکومتی(، تحت عنوان اقطاع، سیوردال و یا تیول به رؤسای قبایل محلی،  زمین

وابستگان دربار یا نزدیکان حاکم و موروثی بودن آن باعث شد چندین نسل امالک نظامیان، 

وسیع زراعی بین آنها دست به دست شده و اقتصاد روستایی اسثتثمار شود. هرچند بین اشکال 

)سیوردال، اقطاع و تیول( و همچنین مالکیت انحصاری زمین توسط اربابان  9نظام زمینداری

اما نقطه اشتراک آنها در خروج مازاد از روستا است )عبداللهیان،  جدید تفاوت وجود داشت،

9316 :681 .) 

به عبارت دیگر، نظامیان، اشراف، روحانیون و مقامات دولتی به اشکال مختل  به تصرف 

پرداختند و بر حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنها تسلط پیدا  های روستاییان می زمین

گر تاخت و تاز  ان روستاییان به عنوان طبقۀ فرودست، فقط نظارهکرده بودند، در این می

ها و منابع آنها بودند، بعد سیاسی تصاحب زمین در این  صاحبان نفوذ و قدرت بر سر زمین

دهد، نظام  دوره مشخصۀ کنترل و تصرف زمین بود. البته روایتی هم وجود دارد که نشان می

: 9350نعمانی ) های ایران وجود داشته است، برای مثالداری از بعد از اسالم در روستا اجاره

های  کند که روستاییان ایران از قرن اول تا قرن سوم هجری قمری در جماعت ( بیان می600

روستایی متمرکز بودند و مالکین بزرگ و متوسط ایرانی و عرب، زمین را به صورت قطعات 

داری در دوران  که نشان دهد، نظام اجاره. روایتی دیگر دادند کوچک به روستاییان اجاره می

 تسلط زمینداران گسترش داشته است، یافت نشد. 

 ج( روابط فرااقتصادی 

زمیندارن بزرگ از طریق قدرت اقتصادی که در روستا داشتند، به دیگر امورات و حتی 

حوزۀ خصوصی روستاییان نیز نفوذ پیدا کردند. نفوذ مالک به حوزه خصوصی روستاییان در 

: 9303گرفت )مرتضوی تبریزی،  بعضی موارد از طریق عوامل گماشته شده زمینداران انجام می

گیری اقدام  دی زمینداران باعث کنترل قدرت روستاییان و مانعی برای شکل(. رابطۀ فرااقتصا36

                                                           
آوری  برداری از زمین، یعنی حق جمع بر حسب تصاحب و بهرهتوان  داری را می . نظام زمینداری با نظام مالکیت زمین متفاوت است، زمین9

 درآمدهای زمین برای یک دورۀ زمانی و موقت تعری  کرد در حالی که مالکیت زمین کنترل مطلق یک ارباب بر زمین و درآمدهای آن است.
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و اعتراض جمعی آنها شد. اقدامات و رفتارهای زمینداران مانع از این شد که روستاییان روی 

دیدند، از همین روی ددددۀ ادارۀ  پای خود بایستند، آنها همیشه دهقانان را وابسته به خود می

کردند. این ظلم و دارت زمینداران برای روستاییان  ، بلکه بیشتر کنترل میبهتر روستا نداشتند

کند، برای بیشتر دهقانان، ظلم و  (، بیان می32: 9310سخت بود اما همانطور که آبراهامیان )

شد، ولی در مقایسه با خطرهای بیشتری که قبایل  استثمار زمیندار، باری گران محسوب می

ناپذیر و حتی روستاهای همجوار طالب زمین داشتند، قابل تحمل  ریمسلح، مالیات بگیران سی

گرایی بر آگاهی طبقاتی دلبه داشت. از بین سه شکل زمینداری )اقطاع  بود، به زعم وی قوم

ها نسبت به دیگر زمیندارن بیشتر در  داران، صاحب سیوردال و تیولداران(، صاحبان سیوردال

کند، صاحب سیوردال  (، بیان می60: 9302ر که نویدی )امور روستا دخالت داشتند، همانطو

یا روستاهایی که به  ها دارای حقوق مستمر و در بسیاری موارد حقوق موروثی نسبت به زمین

شد بودند. آنها همچنین نسبت به اتباع و رعایای خود قدرت قضایی داشتند، در  وی داده می

 د. حالی که که این امکان برای تیولدارن میسر نبو

ها(، به این دلیل که سلطۀ آنها بر  داران و سیوردال داران، تیول در نظام زمینداری )اقطاع

زمین موقت بود و آنها زمین را تنها برای یک دوره خاص در اختیار داشتند، فرایند پایداری را 

داریست، برای ادارۀ امور روستا در نظر نداشتند، موقتی بودن طبقات حاکم، دلیل بارز این ناپای

های متمادی بر زمین کنترل داشتند  هرچند در برخی از موارد این زمینداران برای نسل

(. این بدان معناست که در این دوران 69: 9316به نقل از عبداللهیان،  603: 9323)کشاورز، 

شده برای روستا شکل نگرفت، بلکه زمینداران هر منطقه با  ریزی مفهومی به اسم مدیریت برنامه

برداری از روستا می پرداختند، در این دوره کمترین  توجه به عرف و سنن هر قبیله به بهره

های عمومی روستاییان نشده است، به این علت که هدف زمینداران فقط  عنایت به خواسته

ستاندن بدون هزینه کردن برای امور روستا بود. در واقع هدف آنها کنترل و مهار قدرت بود نه 

 ر روستا. ادارۀ امو
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 « انحصار -مهارگری». الگوی ادارۀ امور روستا: دورۀ 9شکل 

 
 های تحقیق منبع: یافته

 

 )دورۀ نظام مالکیت زمین( دورۀ دوم: مدیریت متمرکز

انقالب مشروطیت نقطه عط  دوران معاصر برای تعدیل نمودن خودکامگی شاهان و 

به دوره دارت و  مشروطه خواهان،حاکمان بود. لغو نظام تیولداری توسط اولین مجلس 

 انحصار زمینداران در امور روستاها پایان داد. 

در اواخر دورۀ قاجار، مالکیت زمین بیش از هر زمان دیگری تابع مالکیت خصوصی شد، 

های  در این دوره دولت به عنوان نهادی که به لحاظ سیاسی ضعی  بود، در دگرگونی زمین

ظام زمینداری به نظام مبنتی بر مالکیت خصوصی سهیم بوده است دولتی و تیولداری و تبدیل ن

ای  (. در زمان رضاشاه تغییراتی در ادارۀ امور محلی پدید آمد، در پاره638: 9316)عبداللهیان، 

از موارد، اساس این تغییرات تبدیل برخی موارد عرفی به قانون بود، همچنین در این دوره نهاد 

درصد نمایندگان مجلس را  51گسترش یافت و اربابان  مالکیت خصوصی زمین بسط و

(. بر اساس مطالعات نگارندگان، سه مضمون برای این دوره 338: 9110تشکیل دادند )اشرف، 

سیاسی و اجتماعی مالک و هچنین  -شناسا و تشخید داده شد. تدوین قوانین، تدابیر اقتصادی

که در ادامه به مطالعۀ آنها در دوره نظام اند  اقدامات اجرایی و نظارتی کدخدا، سه مضمونی

 .مالکیت زمین خواهیم پرداخت

 

 شاه 

  (بزرگ مالک)

مالیات )واستریوشان سا رها ( عمده مالکان)شهربانان + حکام محلی 
 در دوره ساسانیان( بگیران

 سران لشکری و کشوری و روحانیون عالی رتبه تا دوره قاجار

  

 در دوره ساسانیان و دهگان ها و کدخداها تا دوره قاجار ( بزرگ و حاکم ده)ویسپاتی ها 

  ساکنان روستا
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 الف( تدوین قوانین 

در فاصلۀ مشروطیت تا اصالحات ارضی یازده قانون در ارتبا  با عمران و آبادانی و 

چگونگی ادارۀ امور روستا وضع شد. در اینجا ذکر جزییات این قوانین، هدف نیست، بلکه با 

شود. مهمترین رکن  توجه به مسئلۀ این تحقیق به تحلیل اجمالی این قوانین پرداخته می

امور روستا قبل از اصالحات ارضی، مدیر تولید محصو ت کشاورزی، یعنی تأثیرگذار در ادارۀ 

شخد مالک بود، بر همین اساس قوانینی که برای ادارۀ امور روستا وضع شد، جایگاه مالک 

شد. بر همین مبنا، قانون، اختیارات زیادی به مالک برای تصمیم گیری در  هم در آن لحاظ می

 1تی تنبیه آنان در صورت قصور از وظای  خود )مادۀ مورد عزل و نصب کدخدایان و ح

قانون تقسیمات کشوری و وظای  فرمانداران و بخشداران(، شرکت در عمران و آبادانی روستا 

های عمرانی روستا )قانون  از طریق همکاری با مالکین دیگر روستاها و حتی تأمین بودجه

ابل، قوانینی هم برای جلوگیری از عمران کشور( بر عهده مالک گذاشته شده بود. در مق

های مالک از روستاییان )قانون الغای عوارض و دهات( و مهار قدرت  ها و اخاذی روی زیاده

درصد بهرۀ مالکانه برای استفاده از نیروی انسانی و تردیب مشارکت  5مالکین از محل دریافت 

دم، مسئلۀ انتخابات برای روستاییان وضع شد. برخی از این قوانین سپردن کار مردم به مر

گیری از  اعضای انجمن عمران ده و توجه به مسئلۀ تعاون روستایی، روستاییان را برای تصمیم

کردند )قانون اصالک امور اجتماعی و عمران دهات(. در برخی  مجرای خرد جمعی، تشویق می

، از جوایز دولتی از این قوانین، اگر مالکان و زارعین افزایش محصول و عمران بیشتر داشتند

شدند )قانون عمران کشور(. حتی دولت برای آموزش کشاورزان و ترویج  بهره مند می

های جدید کشت و زرع، شورای کشاورزی ایجاد کرده بود، درآمد این شورا هم از طریق  روش

یک درصد عوارض از امالک مزروعی همان منطقه تأمین و هزینۀ کشاورزان و روستاییان آن 

 شد )قانون شوراهای کشاورزی(.  میمنطقه 

با مطالعۀ دقیق قوانین مرتبط با ادارۀ امور روستا، مشخد شد تمامی قوانین در راستای 

اند. قبل از اصالحات ارضی، روستا به عنوان  کارکرد روستا، با رویکردی اقتصادی تدوین شده

ترین  شد. بنابراین مهم میهای کشاورزی محسوب  مکانی برای تولید و فضایی برای فعالیت

ها و نیازهای عمومی روستاییان قبل از اصالحات ارضی پیرامون مسا ل تولید و  خواسته

کنندگان روستا و  های عمومی روستاییان از اداره ترین خواسته کشاورزی بود. از جمله مهم

ۀ بازاریابی روبی قنات و انهار، مسئل دولت، می توان به ساخت جاده، آموزش کشاورزی،  یه
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های عمومی با  محصو ت کشاورزی و تأمین امنیت ساکنان روستا، اشاره کرد. این خواسته

گرفته معمو   توسط مالک و کدخدا که حافظ منافع مالک در روستا  توجه به مطالعات انجام

  9306  حسینی ابری، 9313طور مثال مطالعات طالب،  گرفت )به خوبی انجام می بود، به

تدوین قوانین دولتی برای اداره امور روستا بعد از مشروطیت، از  (.9318ی و شریفی، شهباز

تا قبل از این فقط مالک بود، افزود و از  یک طرف قدرت قانونی را به منشاء قدرت کدخدا که

طرف دیگر باعث شد که در رفتارهای سودجویانه و ظالمانه بعضی از مالکین تعدیل ایجاد 

گیری تمرکز و  ن دو، اقتدار و مشروعیت مدیریت روستا بود که باعث شکلنماید، پیامد ای

 یکپارچگی در انجام امور روستا شد. 

  ب( تدابیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مالک

چون و چرای مالک در ادارۀ  اکثریت قریب به اتفاق محققان مسا ل روستایی بر سلطۀ بی

ند که مالکین ا القول ر دارند و در این نکته متفقامور روستا قبل از اصالحات ارضی وحدت نظ

تمام امورات روستا را در حیطۀ اختیارات خود داشتند و آشکارا در مسا ل اقتصادی و دیر 

 اند.  اقتصادی روستاییان چه به طور مستقیم و چه از طریق مباشرین و کدخداها دخالت داشته

خدا امیدشان به مالک بود  متن نامۀ یکی  های مالک، روستاییان بعد از با وجود نامالیمتی

قربان خاک پای اقدست »از رعایا به مالک در سفرنامۀ گوهر مقصود، گواه این مطلب است: 

گردم، این خانه زاد جان نثار در باب عمل فالن یک سال است به دربار معدلت شعار متظلم 

داشتم  با وجودی که هستم و به کرات حضور مهر ظهور عرایض خالصانه خود را معروض 

اولیا امور از تظلمات این خانه زاد مستحضرند، منواراده سینه، عط  نظری به این چاکر بی 

مقدار ننموده مستدعی از عنایت کامله آنکه مرا تصدیق فرمایید و فالن عمل را فالن نمایید. 

وف پاکت بعد عریضه را در جوف پاکت گذارده و مبلغی اسکناس و یا قبض حواله صراف، ج

گیرد، این است آن هدیه  فرستد و عاقبت آن کار هم صورت نمی به عنوان هدیه یا تعارف می

ها را به مصرف ساز و طنبور و شراب و  برند و آنها هم این هدیه که از برای این ظالمان می

(. متن این نامه قدرت و ابهت اقتصادی مالک 333: 9309)تهرانی، « رسانند قمار و فواحش می

 دهد.  را از یک طرف و فرودستی و زبونی دهقانان و رعایا را از سوی دیگر نشان می

گیر اصلی در امر تولید بود، دیگر امورات روستا را به ویژه مسا ل  مالک روستا که تصمیم

کرد، به این دلیل که در تولید صاحب قدرت بود  مربو  به آب و آبیاری را نیز مدیریت می

. مالک مدیریت اقتصادی و تولیدی روستا را در حیطه اختیارات خود (19: 9351)خسروی، 
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گیری و  دید  وی بخشی از وظای  اقتصادی خود را که بیشتر جنبۀ نظارت کلی و تصمیم می

های  (. مالک از خانواده923: 9301، و عنبری داد )طالب تعیین خط مشی دارد، شخصا  انجام می

از نسق زارع در برابر دیگران، انجام کارهای اداری، رفع  روستایی به گونۀ مختلفی چون دفاع

(. مالک مسئول 63: 9311کرد )نیک خلق،  اختالفات و میانجیگری میان روستاییان حمایت می

بر این باور است که مسئولیت ( 32: 9309امنیت روستای تحت تملک خود نیز بود. هوگلند )

اصالحات ارضی به کدخدا تفویض شده بود. عالوه اصلی حفظ امنیت روستا در دوران قبل از 

های روستایی برای هماهنگی امور  بر موارد مذکور، مالک با ضابطین دولت از قبیل پاسگاه

 ای حسنه داشت. روستا رابطه

 ج( اقدامات اجرایی و نظارتی کدخدا 

موثرترین عامل بعد از مالک در ادارۀ امور روستا قبل از اصالحات ارضی، شخد 

دخدا بود. مالک برای انجام برخی وظای  اجتماعی و اقتصادی و همچنین اجرای قوانین ک

کرد، تا ضمن حل و فصل  دولتی، فردی از روستاییان را به عنوان کدخدای ده منصوب می

اقتصادی، داخلی روستا را نیز بر  -دعاوی و اختالف بین روستاییان، سمت مدیریت اجتماعی

(. منصب کدخدایی در جامعۀ روستایی ایران، 916: 9301عنبری، و  عهده داشته باشد )طالب

ای عمیق و نهادینه دارد، به طوری که کدخدا همیشه یکی از ارکان اصلی هرم قدرت و  ریشه

تجسم ارادۀ روستاییان در کلیۀ امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روستا بوده است. یکی از 

یات شخصی خود در مورد اهمیت و ارزش مقام محققان مسا ل روستایی بر اساس تجرب

گوید: وحدت جامعه، آبادانی و خرمی دهات و نیز هویت اهالی  کدخدا برای روستا چنین می

بعضا  ارتبا  مستقیمی با خردمندی و قدرت کدخدای آنها داشت، حتی وجود کدخدای  یق و 

 (.9308ی، داد )حسینی ابر مقتدر ارزش معامالتی روستا را نیز افزایش می

دولت و مالک در گذشته و به طور مشخد در قبل از مشروطیت رابطه تنگاتنگی با هم 

داشتند و در برخی موارد یکی بودند و خود حاکم شهر بزرگ مالک منطقه نیز بود. لغو نظام 

تیولداری و تصویب قانون کدخدایی سرآداز جدایی مالک و دولت بود. با این وجود همچنان 

گ در بدنۀ دولت )از وزیر گرفته تا نمایندۀ مجلس( حضور داشتند. رابطۀ دولت با مالکین بزر

ای دوسویه بود، مالک نه تنها خودش مورد تأیید دولت  مالکین به دلیل منافع مشترک، رابطه

داد نیز  هایی که در روستا یا روستاهای مورد تصرفش انجام می ها و انتخاب بود، بلکه انتصاب

 لت بود. مورد تأیید دو
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های فردی که به عنوان کدخدا انتخاب شده بود، هم مورد تأیید دولت و مالک و  ویژگی

های اخالقی و شخصیتی که برای انتخاب کدخدا مد  هم مورد پذیرش روستاییان بود. ویژگی

نظر مالک بود در واقع شمول عام داشت، چون بر مبنای فرهنگ و عرف حاکم در روستاها، 

ها دولت، روستاییان و  در نظر گرفته شده بود، به همین دلیل بر روی این ویژگیها  این ویژگی

ای که مالک به عنوان کدخدا  مالک توافق داشتند. توافق دولت و روستاییان بر روی گزینه

کرد، از یک طرف نشان از شناخت کامل مالک از افراد ساکن در روستای مورد  انتخاب می

دهد مالک در این انتخاب تمامی جوانب را در  دیگر نشان می دهد و از طرف تملک خود می

 نظر گرفته و یک انتخاب هوشمندانه انجام داده است. 

شد، و باید تابع حکومت مرکزی  کدخدا طبق قانون کدخدایی نمایندۀ دولت محسوب می

هیچ الخطاب بود و  بود، اما در عمل تابع مالک بود. نظرات و عقاید مالک برای کدخدا فصل

ردم اینکه کدخدا نماینده روستاییان بود، اما همیشه حامی  کرد، به وقت مغایر آن عمل نمی

منافع مالک بود. با این وجود روستاییان کمتر نسبت به دستورات و اوامر مالکین اعتراض 

کردند، چون کدخدا موقعیتی فرادست داشت که اجازۀ دخالت در کلیۀ امور حفاظتی،  می

سی، اجتماعی و حتی حوزۀ شخصی افراد داشت و این حق به نوعی از طرف اقتصادی، سیا

های  دولت و بخصوص مالک به او تفویض شده بود، بر همین مبنا روستاییان این دخالت

   زدند. دانستند و به ندرت دست به اعتراض یا مخالفت علیه او می کدخدا را موجه می

 

 گیری بحث و نتیجه

اجتماعی، همچنان به عنوان یکی از مسا ل  -نوان یک مسئلۀ تاریخیتمشیت امور روستا به ع

روستایی مطرک است. تمشیت امور روستاها در طول سالیان طو نی،   شناسی حوزۀ جامعه

اند. در نظام زمینداری که حکومت مالک اصلی  حاکمان و اعضای طبقۀ مسلط بر عهده داشته

سای قبایل، نظامیان، نزدیکان دربار و خویشاوندان زمین بود و شاه آن را از طرق مختل  به رؤ

کرد، زمینه  شاه تحت عناوین مختل  شامل اقطاع، تیول، سیوردال، هدایا و ... واگذار می

ای صاحب زمین شده  گیری زمینداران بزرگ در ایران شد. زمینداران به صورت دوره شکل

ها، مجالی برای پایداری و  زمینبودند و موقتی بودن حاکمان و همینطور دست به دست شدن 

سروسامان دادن به نواحی روستایی توسط این بزرگ مالکان نگذاشت. در این دوره، اخذ 

های مردوب توسط برگزیدگان دربار  های سنگین و خراج و همچنین تصرف زمین مالیات
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داری  زمینشد. این شکل از نظام  شاهان و ستاندن مازاد تولید روستاییان امری عادی تلقی می

ها و نیازهای عمومی روستاییان  باعث استثمار تولید روستا شد. در این دوره نه تنها خواسته

مورد توجه زمینداران قرار نگرفت، بلکه تمشیت ادارۀ امور روستا به نوعی همراه با مهار و 

نداشتند،  کنترل بود، نه مدیریت. به دلیل اینکه زمینداران بزرگ مالکیت مطلق زمین را در دست

به همین دلیل ردبتی برای عمران و آبادانی روستاها نیز نداشتند، در این دوره روستاییان با مدد 

ها با بزرگ روستا به سروسامان دادن امورات  ها و دگریاری از عرف و سنن و همینطور همیاری

ن حاکمان در های بزرگ به دلیل موقتی بود ثباتی در کنترل زمین رساندند. بی روستا یاری می

کنندۀ فشار و اخذ مالیات بیشتر از روستاییان است. بنابراین  این دوره یکی از عوامل تشدید

مهارگری همراه با انحصار زمین، مشخصۀ بارز تمشیت امور روستا در دوران بزرگ زمینداری 

ستا هم که با لغو تیولداری آداز شد، تمرکز مدیریت بر امور رو« مالکیت زمین»است. در دورۀ 

شکل گرفت، تدابیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مالک، قدرت اجرایی و نظارتی کدخدا و 

 های عمدۀ مدیریت متمرکز روستا در این دوره هستند.  همچنین تدوین قوانین دولتی مضمون

که دولت مالک « نظام زمینداری»دهد به احتمال، در دوران  نتیجه این پژوهش نشان می

سیاسی بر تمشیت -اجبار اقتصادی« مالکیت زمین»اصلی زمین بود، اجبار سیاسی و در دوران 

امور روستاها حاکم بوده است. متعاقب این نتیجه تمشیت امور روستا با اجبار سیاسی به 

-و اجبار سیاسی« تمرکز مدیریت»سیاسی به -امور روستا  اجبار اقتصادی« انحصار -مهارگری»

روستا منجر شده است. نهایت اینکه تمشیت امور روستا در طول « تفرق مدیریت»اجتماعی به 

 تاریخ و تا انجام برنامه اصالحات ارضی پیرو نظام زمینداری و مالکیت زمین بوده است. 

اجتماعی در -در قالب عرف و مناسبات اقتصادی زمینداران به عنوان رهبران محلی

تمشیت امور روستا مطرک بودند، آنها با ستاندن مازاد، گرفتن خراج و مالیات از روستاییان و 

همچنین تصرف انحصاری زمین، نتوانستند تمشیت امور روستا را به شکل مطلوب هدایت 

ظت از منافع شخصی خود در روستا کنند، زمینداران بیشتر به دنبال کسب سود و ستاندن و حفا

های  بودند، در این دوره به دلیل نبود قانون برای حفظ حق و حقوق روستاییان، نه تنها خواسته

هایی از سوی  رویی عمومی روستاییان توسط زمیندارن تأمین نشد، بلکه اجحاف و زیاده

 زمینداران در حق روستاییان اعمال شد. 

اقتدار « مدیریت محلی»ا، دولت به عنوان پشتوانۀ قانونی به در دورۀ تمرکز مدیریت روست

داد. ابزار دولت برای اعطای مشروعیت به مدیریت روستا، وضع قوانین بود.  و مشروعیت می
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تدوین قوانین از یک طرف قدرت قانونی را به منشأ قدرت کدخدا، که تا قبل از این فقط مالک 

در رفتارهای سودجویانه و ظالمانۀ بعضی از مالکین  بود، افزود و از طرف دیگر باعث شد که

گیری  تعدیل ایجاد کند، پیامد این دو، اقتدار و مشروعیت مدیریت روستا بود که باعث شکل

تمرکز و یکپارچگی در انجام امور روستا شد. در دورۀ مدیریت متمرکز روستا که مدیران 

ولت کمترین دخالت در امور روستا محلی در رأس امور روستا قرار داشتند، از یک طرف د

داشت و از طرف دیگر از مجرای قانون برای روستاییان حق و حقوقی تعیین کرده بود که مانع 

استفادۀ مالکان از کشاوزان و روستاییان شود )هرچند در برخی موارد، این  روی و سوء زیاده

ان توسط مدیریت روستا چنین بود(. در این شرایط، نیازها و خواسته های عمومی روستایی

 شود. تأمین می

نتیجه اینکه تعامل چهارچوب روستا به عنوان اجتماعی محلی، به همراه وضع قوانینی که 

تواند نظامی مطلوب برای تمشیت امور روستا به  حق و حقوق روستاییان را تأمین کند، می

های عمومی  و خواستهکنندۀ نیازها  تواند تأمین ارمغان بیاورد، این نظام در حد وسع می

 روستاییان در سطح مطلوب باشد. 
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روستایی  ابعاد تغییر و توسعه در جامعه  شناسی جامعه(. 9301طالب، مهدی با همکاری عنبری، موسی )
  .انتشارات دانشگاه تهران .روستایی ایران

 .31شماره ، تحقیقات جغرافیایی .(، طرحی برای مدیریت روستایی9313طالب، مهدی )

  .انتشارات دانشگاه تهران .ر ایرانروستایی د مدیریت(. 9312طالب، مهدی )

 .شناسی تاریخی: نظام ارباب دایب در ایران پردازی واقعیت در جامعه مفهوم(. 9316) عبداللهیان، حمید

  .شناسان جامعهانتشارات  .صادقیعلیرضا ها و  جمشیدیدالمرضا  :مترجمان

تحتول   .ستاختاری متدیریت در ایتران   هتای   های تاریخی و چالش (، مطالعۀ زمینه9305علینی، محسن )
 .، زمستان53، دور دوم، شماره اداری
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  .انتشارات خوارزمی .کیکاوس جهانداری: ترجمه .سفرنامه کمپفر(. 9323کمپفر، انگلبرت )

تبیین عوامل موثر بر عملکترد متدیریت روستتایی و نقتش آن در توستعه      (. 9301حسین )،  کوهستانی
 ، تهران. دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ریزی روستایی پایان نامه دکتری در رشته برنامه .روستایی

 .یعقتوب آژنتد   :ترجمته  .سیری در تاریخ ایتران بعتد از استالم   (. 9323لمبتون، آن کاترین، سواینفورد )
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