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ABSTRACT
The villages have maintained a long and complex relationship with the cities through the production and transfer
of power to cities which, in turn, have used and exerted power over villages. Understanding this relationship
requires an examination of the effect of the forces that generate and consume power. Therefore, Foucault's
qualitative method was used in this study. Accordingly, the power relations between producers and consumers
were divided into quadruple periods: before the Safavid Era, Safavid Era-Constitutional Revolution, Constitutional Revolution-Islamic Revolution, Islamic Revolution and afterward. According to the findings, in the early stages,
village-city relations were in the form of tax transfer and supply of soldiers, but over time, with the intervention
of various internal factors - the emergence of oil, land reforms- and foreign-international trade, power transmission was transformed and, with the establishment of the government and capitalist relations in the villages and
the introduction of luxury goods, the villages were deprived of their power. Therefore, cities as the power bases
have always been a factor in weakening the power of the villages since the time of their emergence. In this regard, they have used many techniques that were more obvious in nature at the beginning, but today they in the
form of services provided to rural areas. To change the power relations between cities and villages and to create
a rational balance of power, one can: adjust the power differences between cities and villages and make power
accessible to all; ensure proper distribution of power among stakeholders; create a proper structure for the institutionalization of the power process between cities and villages and redistribution of power.

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

T

1. Introduction
he requirements of time and circumstances of the people often forced them
to accept rural life and stay in the villag-

es (Lambton, 1983).The settlement created an agricultural
revolution and gradually the division of labor took place,
and as a result of innovations, greater power, and trade relations, the accumulation of capital occurred which resulted in the creation of cities (Kaviani Pooya, 2017). With the
concentration of a population that shared an ideology, the
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necessity of the emergence of religion became apparent,
and then some people (military-political agents) emerged
to protect these two factors and they themselves became
the main elements of the existence of the city. Therefore,
three important factors in the control of any society (economy, religion, and politics) were created in the cities.
Since then, power relations between cities and villages
have been formed, which have continued to benefit the
cities to this day. The study of power relations between
the city and the village is in fact a study of power relations
between producers (villagers) and consumers (towns) of
power. In other words, these relationships are studied over
time and in relation to the constituent elements, that is,
the trend of changes in the power between producers and
consumers of power is pursued. Therefore, the key question of the research is: How are power relations between
the city and the village produced and consumed?

2. Methodology
In this research, Foucault's genealogy method is used.
Foucault considered any phenomenon to be a product of a
very long and complex historical process that has its own
discourse in each period. Therefore, power relations operate through discourse to guide specific perceptions and
actions (Malatzky & Bourke, 2016). Discourses are based
on historical discontinuities. From this perspective, the
historical gaps in power relations between the cities and
villages of Iran, based on deep political-administrative
developments that have taken place in different periods,
are: Before the Safavid Era, Safavid Era to Constitutional
Revolution, Constitutional Revolution until the Islamic
Revolution, Islamic Revolution and afterward.

3. Results
Relations between the city and the village from the beginning to the present day are divided into four periods:
A) The first period: Villages provide tax and soldiers for
the governments headquartered in the cities, and this continued until the Safavid period. In this period, the city's
dependence on the village was quite obvious. B) The
second period: In addition to taxes and soldiers, the villages became acquainted with the production of commercial products for sale in the world markets at the end
of this period, but they continued to play a major role as
before, and this process continued until the Constitutional
Revolution. At that time, cities were still dependent on
villages. C) The third period: With the advent of oil, villages became power suppliers for the emerging industries
and consumers of imported goods. This process continued from the Constitutional Revolution to the Islamic
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Revolution. In this period, a shift occurred in the relations
between the city and the village, and with the formation
of central states, villages became dependent on cities.
D) The fourth period: Villages, in addition to supplying
workforce and consuming city goods, began to produce
commercial products for supply to world markets. In this
period, the villages were completely dependent on the cities and government institutions, and the removal of power
from the villages in a new way was associated with giving more privileges and further dependence of villages on
state facilities along with the more abundant consumption
of city goods.

4. Discussion
The villagers, as producers of economic, social, and political power, are always threatened by the townsmen and
above all, statesmen who are the consumers of power.

5. Conclusion
The villages in the long history of the Iranian society
have always been the gates of power for the city dwellers and the statesmen, and in return, the statesmen have
exploited the villagers in various ways (sometimes by resorting to physical power with the help of military forces,
sometimes with ideological power with the help of religion and sometimes by encouraging and giving various
economic and political privileges ) to achieve their goals.
This would gradually weaken the villages that once were
completely independent and self-sufficient, and supplied
the needs of the cities, and today they survive as children
who always listen to the words of their parents, hoping
that one day they will turn into strong young adults. There
is a need for such a power to change the power relations
between cities and villages. For this purpose, we can
come up with some solutions: 1. Power disputes between
cities and villages can be resolved and access to power
can be provided for all. In other words, power should be
adjusted so that the village will no longer be utilized by
the city and can become an independent legal entity with
the power to deal with the excessive needs of the city;
such as the seizure of village lands for various reasons,
including the extension of the territory or the creation of
industrial settlements. 2. The equal distribution of power
among stakeholders should be ensured, so that the villagers will not only be themeans of producing power for
urban consumption, but can also benefit from their own
work. Regarding the first example, power can be distributed among stakeholders in a way that the revenues from
any change in land use in the village would return to the
villagers instead of merely burdening them with the urban problems. 3- A proper structure for the institutional-
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ization of the power process between cities and villages
and redistribution of power should be created. Based on
the example of the first solution, it can be stated that in
case of the inevitability of land-use change, it should be
done within the framework of village management and
with the supervision and guidance of the villagers. It
means producing power in the village and for the village.
And with the increase in the number of people, no change
should occur in the personality of the village and it should
not transform into a city; this primarily requires recognition of and respect for the legal personality of the village.
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روستا َد ِر -قدرت و َدر -قدرت؛ ديرينهشناسی روابط شهر و روستا در ايران
ابوالفضل زارعي* ،1حميد شايان ،2جعفر جوان ،2حمداهلل سجاسي قيداري ،3اميدعلي خوارزمي

3

 -1دانشجوي دکتري ،گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات ،دانشگاه فردوسي ،مشهد ،ايران.
 -2استاد ،گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات ،دانشگاه فردوسي ،مشهد ،ايران.
 -3استاديار ،گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات ،دانشگاه فردوسي ،مشهد ،ايران.

تاریخ دریافت 11 :تیر 1398
تاریخ پذیرش 12 :اسفند 1398

کلیدواژهها:

فضاهاي روستايي،
محيطهاي شهري،
توليدکنندگان،
مصرفکنندگان ،روابط
قدرت

روستاها با توليد و انتقال قدرت به شهرها و شهرها با مصرف و ا ِعمال قدرت به روستاها ،روابط پيچيده و طوالني در طول زمان داشتهاند.
درک اين روابط نيازمند مطالعه روند اثرگذاري نيروهاي توليدکننده و مصرفکننده قدرت است .لذا در اين مطالعه از روش کيفي
ديرينهشناسی فوکو استفاده شد .بر اين اساس روابط قدرت بين توليدکنندگان و مصرفکنندگان به دورههاي چهارگانهي :قبل از صفويه،
صفويه تا مشروطه ،مشروطه تا انقالب اسالمي ،انقالب اسالمي و بعد از آن تقسيم شدند .طبق يافتهها در مراحل اوليه ،روابط روستا با
شهر به شکل انتقال ماليات و تأمين سرباز بوده اما به مرور زمان و با مداخله عوامل مختلف داخلي-پيدايش نفت ،اصالحات ارضي  -و
خارجي-تجارت بينالمللي ،دگرديسي در شکل انتقال قدرت به وجود آمد و با ورود دولت و برقراري روابط سرمايهداري در روستاها و
ورود کاالهاي تجملي ،باعث تهي شدن روستاها از قدرت گرديد .بنابراين شهرها بهعنوان پايگاه قدرت از زمان پيدايش همواره عاملي در
جهت تضعيف قدرت روستاها بودهاند و در اين مسير از شگردهاي متعددي بهره گرفتهاند که در آغاز بيشتر ماهيت آشکار داشت و امروزه
در قالب خدمت به نواحي روستايي جلوهنمايي ميکند .براي تغيير در روابط قدرت بين شهرها و روستاها و ايجاد توازن قدرت منطقي
ميتوان- :اختالفات قدرت بين شهرها و روستاها را تعديل و دسترسي به قدرت را براي همگان ممکن نمود- .از توزيع متناسب قدرت
ميان ذينفعان اطمينان حاصل کرد- .ساختار مناسب براي نهادينهسازي فرآيند قدرت بين شهرها و روستاها و توزيع مجدد آن انجام داد.

مقدمه
غالباً مقتضيات زمان و اوضاع و احوال مردم ،آنها را وادار به
قبول زندگي روستايي و اسکان در روستاها کرد (Lambton, 1983:
) .50يکجانشيني ،انقالب کشاورزي را به وجود آورد و بهتدريج
تقسيم کار رخ داد و در اثر نوآوريها ،قدرت بيشتر و روابط
تجاري ،انباشت سرمايه پديد آمد که نتيجه آن ايجاد شهرها شد
) .(Kaviani Pooya, 2017: 73با تمرکز جمعيتي که داراي اشتراکات
عقيدتي بودند لزوم پيدايش مذهب نمايان گرديد و سپس افرادي
(عامل سياسي-نظامي) براي محافظت از اين دو عامل به وجود
آمدند و از ارکان اصلي وجودي شهر شدند .بنابراين سه عامل مهم
کنترل هر اجتماعي (اقتصاد ،مذهب ،سياست) در شهرها منزل
نمود .از اين زمان روابط قدرت بين شهرها و روستاها شکل گرفت
که تا به امروز همواره به نفع شهرها جريان دارد.

در مطالعه روابط شهر و روستا ،بايد سه بعد قدرت را از هم
تشخيص داد :ابتدا خواص مطلق روابط قدرت بين افراد يا نهادها.
بعد دوم ،روابط قدرت مبادلهاي؛ بدين ترتيب ،بيشتر مزاياي
مبادله به مرکز (شهر) ميرسد ،در حالي که اکثريت هزينههاي
آن به حاشيه (روستا) .بعد سوم روابط قدرت تعاملي ،مرکز
بيشتر در کانون شبکههاي تعاملي نسبت به پيرامون قرار دارد
) .(Lehtonen, 2011: 427-426از این رو در مطالعه حاضر روابط
قدرت بين شهر و روستا از بعد اول يعني قدرت بهعنوان يک ابزار
مديريتي نگريسته ميشود ) .(Reed, 1997: 569براي درک صحيح،
اين روابط در طول زمان و در رابطه با عناصر تشکیلدهنده
مطالعه ميشود يعني روند تغييرات قدرت بين توليدکنندگان و
مصرفکنندگان قدرت دنبال ميگردد .در الگوي فوکويي ،قدرت
سيال ،انعطافپذير ،و قابلانتقال است ).(Belzi, 2016: 97
ن رو قبل از هرگونه تصميمسازي و تصميمگيري در مورد
از ای 
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روستاها ،شناخت عناصر تأثيرگذار (مصرفکنندگان) و تأثيرپذير
(توليدکنندگان) قدرت در روابط بين شهر و روستا ضرورت دارد.
مطالعه حاضر با بهرهگيري از روش دیرینهشناختی و کنکاش
در سير تحوالت تاريخي روابط شهر و روستا در واقع به دنبال
چهره نمودن ماهيت متغير و سیال روابط قدرت است که همواره
گرايش به سمت نيروهاي مرکز و نقاط تمرکز قدرت دارد و در
اين ميسر نقابهاي جديدي بر رخ ميکشد ،تا خود را از ديدهها
پنهان دارد تا بتواند سروري و اقتدار خود را حفظ کند .لذا سؤال
کليدي پژوهش بدين شکل قابل صورتبندی است که چگونه
روابط قدرت بين شهر و روستا توليد و مصرف ميشود؟

مروری بر ادبیات موضوع
در فرهنگهاي زبان فارسي ،واژه قدرت و زور تقريباً مترادف با
هم در نظر گرفته شده و در معنای «توانستن»« ،توانايي داشتن»
) .(Dehkhoda, 1960و همچنين مترادف با کلمه «استطاعت» و به
معني قوهاي که واجد شرايط تأثيرگذاري باشد به کار رفته و نيز
به «صفتي که تأثير آن بر وفق اراده باشد» معنا شده است (Moin,
) .1992اما در فرهنگ غرب واژههايي مثل  Powerو Authority
معادل کلمه «قدرت» به کار رفته که به معنی استعداد و توانايي
انجام کار 1است و واژه  Forceمعادل کلمه «زور» در معنای عمل
يا رفتار فيزيکی خشونتآميز برای دستيابی يا رسيدن به هدف
بکار رفته است ).(Oxford Advanced Learners Dictionary
کاربرد زو ر تـأثي ر مـوقت و کـوتاهمدت دارد و در برنامهها 
ی
ی زور
درازمدت چندان مؤثر نخواهد افتاد .هر چند با بهکارگیر 
ت سلطه
ی ا ز مردم را تح 
ت تـعداد بيشتر 
میتوان بهطور مـوق 
و کنترل درآورد ) .(Azdanlo, 1995: 17اما اين روند نمیتواند
ن منبع برای
پايدار باشد .از اینرو پاسنز معتقد است ،زور آخـري 
2
کنترل ديگران خواهد بود ) .(Goldner, 1994: 532پل ريکور در
کتابش«تاريخ و حقيقت» ميگويد« :فراموش نکنيم که هدف از
کاربرد زور ،صريحاً و يا بهطور ضمني ،مرگ طرف مقابل و حتی
چيزي بدتر از مرگ است» ) .(Ricoeur, 1955: 227در صورتی که
قدرت جزء ضروري تعامالت اجتماعي در سطوح و مقياسهاي
مختلف است .قدرت در ميان گروهها با توجه به منابع دسترسي
و کنترل آنها و زمينهاي که آنها در آن مستقر هستند ،تفاوت
مييابد ) .(May, 2013: 28گروه با قدرت بيشتر به دنبال انتقال
ريسک به گروه ضعيفتر است ) (Chen & Hubbard, 2012: 40و
فقرا به دلیل عدم دسترسي به پايگاه منابع ،محروميتشان بيشتر
ميشود و روابط قدرت اجازه دسترسي برابر به منابع را به آنها
نميدهد ).(Ray & Bijarnia, 2007: 363
تبيين روابط قدرت با کارهاي نيچه در کانون توجه عمومي قرار
گرفت ) .(Sarap, 2003: 104فوکو با الهام از نيچه به تبيين و بسط

روابط قدرت پرداخت .وي عقيده داشت :قدرت يک ماده و يا يک
خصلت اسرارآميز نيست که بايد در منشأ آن تفحص شود .قدرت
فقط يک نوع خاص از رابطه مابين افراد است .خصلت مشخص و
بارز قدرت آن است که برخي انسانها ميتوانند کموبیش رفتار
ديگر انسانها را تعيين کنند ) .(Foucault, 2016: 136بهعبارتدیگر
قدرت يک جوهر انتزاعي نيست که در خأل معلق باشد .قدرت
در درون انسانها جاي دارد .قدرت رابطهاي است که هر زمان
که شخص (يا گروهي از اشخاص) بتواند اراده خويش را بر
اشخاص (يا گروههای) ديگر تحميل کند و آنها را چه بخواهند
و چه نخواهند به فرمانبرداری وادار کند ،وجود خواهد داشت
) .(Schwartz Mantel, 1999: 17-18قدرت را نبايد در تملک طبقه
يا دولت يا فرمانروايي خاص جستوجو کرد ،بلکه قدرت راهبردي
است خاص که در روابط قدرت معنا ميدهد (Zamiran, 2002:
) .156اساساً قدرت ،محصول و برآيند روابط و کثرت مناسبات
نيروها و همچنين استراتژيهايي که اين مناسبات نيرو در آنها
اعمال ميشوند ،است و نه منشأ و منبع آن .حاکميت يا قانون يا
دولت ،صورت نهايي قدرت است و نه شکل اوليه آن (Foucault,
) .2004: 107از اینرو کِلي 3معتقد است درک قدرت از سوي فوکو
به دنبال آزادسازي قدرت از نظام حقوقي و ديدگاه حاکميت است
) .(Johansen & Chandler, 2015: 13بنابراين بازيگران غالب سعي
ميکنند قدرت خود را با تضمين قابل پيشبيني بودن حفظ
کنند ،اما بازيگران مغلوب نيز عالقهمند به پذيرش شيوههاي
ضدتهاجمي (ضد هژمونيک) براي کاهش مشروعيت گروه
غالب و بنابراين منطق نهادي غالب هستند .با اين حال ،بديهي
است که تمام بازيگران مغلوب توانايي چالش يا مقاومت ندارند
) .(Ishihara, Pascual & Hodge, 2017: 47فوکو ميگويد؛ روابط
قدرت صرفاً بهعنوان يک تکليف ،يا يک منبع عليه «افراد محروم
از قدرت» اعمال نميشود .اين قدرت افراد مذکور را وارد عمل
کرده ،بهوسيله آنها و از طريق آنها انتقال مييابد (Horax, 2008:
) .114يعني فرد ،هم محصول قدرت و هم وسيلهاي براي تشخص
و تبلور آن است ) .(Dreyfus & Robino, 1997: 26لذا ازنظر فوکو
قدرت يک سيستم کلي از سلطهي اعمالشده توسط يک فرد يا
گروه بر ديگري نيست بلکه تعدد روابط نيرويي است که در آن
حوزه فعاليت دارند .به اين ترتيب ،تجزیهوتحلیل فنآوريهاي
قدرت را هدف قرار ميدهد که از طريق طيف وسيعي از عناصر
گوناگون ،ازجمله گفتمانها و شيوهها ،ابزارها ،و همچنين ذهنيت
و ظرفيتهاي بدن ،عمل ميکند ).(Hutta, 2019: 70
از این رو شهرها با در اختيار گرفتن منابع عمده اقتصادي،
اجتماعي -فرهنگي و اداري  -سياسي بهعنوان بازيگران غالب
صحنه قدرت ايفاي نقش ميکنند و در مقابل روستاها با خروج
مازاد توليد ،از همپاشيدگي همبستگيهاي اجتماعي -فرهنگي
و وابستگي اداري  -سياسي به شهرها بازيگران مغلوب نمايش

1. ability to do or act
2. Ricoeur
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هستند .روابط قدرت در اين نمايش معکوس عمل ميکند يعني
روستاها که توليدکننده قدرت هستند بايد قدرت خود را به نفع
شهرها که مصرفکننده قدرتاند واگذارند و تسليم شوند تا چرخ
روابط قدرت بهدرستي و با سرعت پيشروي کند .هر چند در
سالهاي اخير تالشهاي محدودي در زمينه واگذاري قدرت
اداري -سياسي به روستاها شده اما در فرايند پيچيده روابط
قدرت اين بُعد بهتنهايي راه به جايي نميبرند و همچنان روستا و
روستاييان بازندگان اصلي روابط قدرت هستند ،شکستي که در
ن رو براي
تاريخ پرفرازونشیب کشور همواره تکرار شده است .از ای 
مطالعه روابط قدرت در طول تاريخ چند هزارساله شهر و روستا
از تحليل گفتماني -گسست تاريخي بر اساس ديدگاه فوکو بهره
گرفته ميشود.

روششناسي تحقیق
در اين پژوهش از روش کيفي -دیرینهشناسی فوکو بهره گرفته
ميشود .دیرینهشناسی کردار گفتمانی قدرت را موردبررسی
قرار میدهد و در مقايسه با روشهای پژوهش مرسوم ،شيوه
متفاوتی در تفحص تاريخی است و در سطح متفاوتی انجام
میشود .در دیرینهشناسی ،سخن از گسستها ،شکافها ،خألها و
تفاوتهاست نه از تکامل و ترقی و توالی اجتنابناپذیر .بدینسان
موضوع تحليل ديرينه شناسانه ،رویههای گفتمانی است (Dreyfus
) .& Robino, 1997: 16-21از اینرو فوکو هر پديدار را محصول
فرآيند تاريخي بسيار طوالني و پيچيدهاي ميداند که در هر
دورهاي داراي گفتمان ويژه خود است .لذا روابط قدرت از طريق
گفتمان عمل ميکند تا ادراکات و اقدامات خاص را هدايت و
عادي سازد ) .(Malatzky & Bourke, 2016: 158و گفتمانها بر
پايه گسستهاي تاريخي خود را عرضه ميدارند .با اين نگرش
شکافهاي تاريخي در روابط قدرت بين شهرها و روستاهاي ايران
بر پايه تحوالت سياسي  -اداري عميقي که در دورههاي مختلف
ب ه وقوع پيوسته است به :قبل از صفويه ،صفويه تا مشروطه،
مشروطه تا انقالب اسالمي ،انقالب اسالمي و بعد از آن تقسيم
ميشوند .مبناي اين تقسيمبندي گسستهاي عميقي است که
در هر دوره اتفاق افتاده و آن را از دوره بعد متمايز نموده است .در
دوره قبل از صفويه ،ورود اسالم به ايران و شعارهاي عدالتخواهانه
و مساواتطلبانه آن گسست تاريخي عميقي با خود به همراه آورد،
هر چند در عمل ،جامعه عمدتاً به روال دوره ساساني اداره ميشد.
با تشکيل دولت صفويه بهعنوان اولين دولت متمرکز ايران پس
از اسالم ،تحوالت مهمي در زمينه سياسي -نظامي ،اقتصادي و
اجتماعي -فرهنگي به وقوع پيوست که در نوع خود بيسابقه و
کام ً
ال متمايز از دوران قبل بود .تا اينکه گسست ديگري با وقوع
مشروطه و محدودسازي قدرت مطلقه شاه به وجود آمد و به
دنبال آن جريان اصالحات ارضي ظهور نمود که ابعاد مختلف
زندگي مردم روستا را تحت تأثير قرار داد .و نهايتاً با پيروزي
انقالب اسالمي کليه ابعاد اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و سياسي

 اداري کشور تحت تأثير تحوالت عميق قرار گرفت .بنابراينمطالعه حاضر با هدف شناسايي گسستهاي تاريخي روابط شهر
و روستا در ايران به تبيين و تشريح هر دوره در قالب گفتمان
خاص آن دوره پرداخته است .و با تقليل روابط قدرت از سطح
روستاها و شهرها به روابط بين توليدکنندگان (روستاييان) و
مصرفکنندگان (شهريان) قدرت ،دیرینهشناسی را براي بيان
الگوهاي رفتاري انسان بکار گرفته است.

يافتهها
الف) قبل از صفويه

ساسانيان كه خود را وارث هخامنشيان مىدانستند ،برخالف
عهد اشكانيان ،قدرتى متمركز به وجود آوردند و زمام اختيار
فئودالها و اشراف ملوکالطوایف را بيشازپيش در دست خود
گرفتند و آنان را وادار كردند كه به اوامر حكومت مركزى گردن
نهند .آيين زردشت كه ظاهرا ً از اواخر حكومت اشكانيان در سراسر
ايران بسط و توسعه يافته بود ،در آن دوره بهصورت دين ملى و
رسمى كشور درآمد ) .(Ravandi, 1999: 1/606و روحانيان که تا
ظهور ساسانيان در امور مملكتى نفوذى نداشتند ،صاحبمنصب
گرديدند .در اين باره اردشير به فرزند خود شاپور چنين گفت:
«بدان ،دين و شاهى برادرانى توأماناند و بی تخت شاهى ،دين
نمىپايد و شهريارى بىدين برجاى نمىماند .دين بنياد شاهى
است و شاهى ستون دين.(Lukonin, 1971: 112) ».
در دوره ساسانيان ،مانند قرون گذشته ،در جامعه ايران اختالف
شديد طبقاتى حكومت مىكرد .اردشير بابكان پايهگذار اصلى
اين سلسله ،پس از آنكه مخالفين خود را از پاى درآورد ،براى
تأمين منافع طبقات ممتاز به آزادیهای نسبى كه متعاقب حمله
اسكندر در ايران براى طبقه محروم و مخصوصاً كشاورزان پيدا
شده بود ،خاتمه داد و سعى كرد حتیاالمکان از تغيير وضع
طبقات جلوگيرى كند .او در وصیتنامه خويش به جانشينان
خود مىگويد ،از تغيير وضع طبقات از مرتبه خويش به مرتبه
ديگرى جلوگيرى كنيد ،زيرا منتقل شدن مردم از مراتب خويش،
سبب سرعت انتقال شاهى از پادشاه است؛ خواه به خلع ،خواه به
كشتن ) .(Ravandi, 1999: 1/624بر اين اساس جامعه کاست دوره
ن يا اتروان)،
ساساني متشکل از چهار طبقه -1 :روحانيان (آسروا 
 -2جنگيان (ارتيشتاران) -3 ،مستخدمين ادارات (دبيران)-4 ،
توده ملت(روستاييان يا واستريوشان) و صنعتگران و (شهريان
يا هتخشان) ) (Crestin Sen, 1989: 150بود ،و هر طبقه خود به
چند زيرطبقه تقسيم میشد که سلسلهمراتب اجتماعي هر طبقه
را در جاي مخصوص خود قرار داده و جابجايي افراد در بين
طبقات را ممنوع کرده بود ) .(Lambton, 1983: 55شاه در مافوق
طبقات حالت نيمهخدايي داشت و وقتي که کسي شانس حضور
در محضر وی را پيدا ميکرد ،او را پشت پردهاي ميديد که از
چشمان عوام دور بود .در محضر شاه فقط از طريق «پردهدار»

«ابوالفضل زارعی و همکاران .روستا َد ِر -قدرت و دَر -قدرت؛ ديرينهشناسی روابط شهر و روستا در ايران»

771

زمستان  . 1399دوره  .11شماره 4

فصلنامهپژوهشهایروستایی

(خرمباش) ميشد با شاه ارتباط برقرار کرد و از طريق او بود
که خواسته شاه گفته ميشد ) .(Daryaee, 2009: 40-41يعني به
موازات مکانزدايي از قدرت ،جمعيت به شکل فزايندهاي کمتر
ميبيند و کمتر امکان شناخت و قضاوت درباره قدرت را مييابد،
چراکه نقطهيابي قدرت ،غيرممکن ميشود .گويي پادشاه از صحنه
آمفیتئاتر به برج کنترل انتقاليافته و از ديدهها غايب شده است
و در عوض ،تودهها به کارگزاران ماشين قدرت بدل شدهاند
) .(Daniali, 2014: 73در اين دوره که بيشتر جمعيت کشور ساکن
روستاها بودند ،منبع اصلي قدرت پادشاه و دستگاه حکومت به
حساب ميآمدند .روستاييان وابسته به زمين و مکلف به کار و
انجام خدمت سربازي بودند ).(Lambton, 1983: 57
فعالیتهای صنعتى و تجارتى در دوره ساسانيان ،هم در داخل
شهرها و هم روستاها صورت مىگرفت؛ در داخل شهرها غالباً
تحت نظارت دولت ،کارگاهها و كارخانجات يدى بزرگى براى
دربار ،قشون و مردم شهرى مشغول كار بودند (Ravandi, 1999:
) .1/668فعالیتهای بازرگانى در اين دوره بيش از ادوار پيش
تحت مراقبت و نظارت جدى دولت قرار گرفته بود .اما مهمترین
فعاليت اقتصادى ايران کماکان كشاورزى بود .شاه مالک تمام
زمينهاي مملکت بود و مردم هم بندگان او محسوب ميشدند.
شاه زمينها را به مقامات رسمي و پيروانش واگذار ميکرد و آنها
کنترلکنندگان بالفعل اين زمينها بودند نه مالك باالستحقاق
زمينهايي که به آنها واگذار ميشد ).(Lahsaizadeh, 1990: 35
پس از نجباي تیولدار ،دهخدايان يا دهقانان قرار داشتند و منشأ
قدرت اينان عنوان موروثي بود که به اتکاي آن امور محلي را اداره
ميکردند .آنان در قبال روستاييان نمايندگان حکومت مرکزي
بودند و کار عمدهشان جمع خراج و وادار کردن روستاييان به
کار در اين زمينها بود ) .(Lambton, 1983: 56عموم زمينداران و
دهقانان در امالک و روستاهاي تحت اختيارشان سکونت و بهطور
مستمر زندگي اقتصادي روستاها را تحت نظارت خود داشتند
) .(Yusefi-Far, 2011: 207بنابراين بدين طريق قدرت نيمهخدايي،
حاصل کار روستاييان را ميربود ،بدون اينکه خود درگير اين
بيعدالتي شود .همانطور که لوک 4استدالل ميکند ،اثرات
قدرت ممکن است پنهان و ناشي از«نيروهاي جمعي و ترتيبات
ساختاري» عالوه بر اقدامات فردي باشد ) .(Graham, 2014: 89لذا
قدرت در شيوههاي پنهاني و سرکشانه در قالب قدرت تفسيري
مورداستفاده قرار ميگيرد .يعني استفاده از جنبههاي قدرت
بهعنوان سلطه ،از طريق روشهايي صورت ميگيرد که اثربخشي
آن با «طبيعي شدن» پنهان يا ناپديد ميشود & (Sturzaker
) .Shucksmith, 2011: 172بهطورکلی ،در اين دوره سالطين
مقتدر ساسانى بر كليه سازمانهای كشورى و لشكرى و قضايى
تسلط داشتند و اوامر و فرامين آنها بدون چونوچرا اجرا مىشد
).(Ravandi, 1999: 1/645
4. Luke
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با ظهور اسالم دگرگونیهای بزرگى در قواعد ازدواج و ارث
و دفن اموات و احكام جزايى و حقوقى پديد آمد ،ولى اختالف
طبقاتى و استثمار و بهرهكشى از طبقات زحمتكش همچنان باقى
ماند )(Zarrinkub, 1964: 436؛ يعنی در حکومت اسالمي بسياري
از آدابورسوم محلي دوران ساساني همچنان معتبر شمرده شد
) .(Nozari, Beta: 73دولت بهوسیله دستگاه مأمورين خود ،از
روستاييان بهرهكشى مىكرد و ماليات را از ايشان وصول مىنمود
) .(Ravandi, 1999: 2/113بدینصورت بخش اعظم مالکيت جامعه
باز هم به اَبرقدرت زميني رسيد که پشتوانه آسماني و ماورايي
داشت و در موقع لزوم خرده قدرتهاي کوچک را به نفع خود از
ميدان بيرون ميراند .چرا که قدرت نيمهخدايي که اکنون زميني
شده بود ديگر اجازه نميداد از اين بيشتر تضعيف شود .لذا دست
به دامن فقها شد تا با آوردن نظريات شرعي راه و رسم معمول
زمان توجيه و با موازين عقل و منطق انطباق گردد (Lambton,
) .1983: 87از اینرو به تعبير فوکو؛ نظارت سلسلهمراتبي ،پيوسته
و مداوم از سوي يک قدرت بسگانه (چندگانه) ،خودگردان و
ناشناس سازماندهي ميشود ) .(Murdoch, 2013: 91از این رو
روابط قدرت ميتواند نتيجه تالشهاي مشترک را به نفع فرد
يا گروه خاصي تغيير دهد ) .(Reed, 1997: 567پس از ظهور
سلسلههاى مستقل و ايرانى ،مقررات كاست رو به فراموشى
رفت و انتقال طبقات از طبقهاى به طبقه ديگر امكانپذير شد.
ولى مقام و موقعيت هريك از طبقات و ارزش فردى و اجتماعى
هركس مشخص بود ،و هیچکس اجازه نداشت خارج از حدود
خود قدمى بردارد يا افزون از مقام خود سخنى گويد .و اين معنى
را مىتوان به موقعيت يا منزلت طبقاتى افراد اجتماع تعبير كرد
) .(Ravandi, 1999: 3/32-33در عهد سالجقه سيستم اقطاع در
سراسر ايران بسط يافت و امر جمعآورى ماليات به دست صاحبان
اقطاع ،فئودالهای متنفذ محلى و اتابكان افتاد و اينان بهطورى
كه از مندرجات سیاستنامه برمىآيد ،نسبت به كشاورزان محلى
بدرفتارى و ظلم و ستم مىكردند ) .(Lambton, 1983: 143معهذا
تابعيت و وابستگى كامل رعايا به مقطعان موروثى ،بهناچار وضع
روستاييان را بدتر مىكرد .با سلطه مغوالن ،بهرهكشى فئودالى از
روستاييان بهمراتب شديدتر از پيش شد .روستاييان مىبايست
قريب سى گونه ماليات و بيغار را بپردازند و انجام دهند (Ravandi,
) .1999: 4/1072در دوره ميان انقراض ايلخانان و ظهور صفويه،
تغييرات ناچيزى در زمينه زمینداری و تشكيالت روستايى پديد
آمده است ).(Lambton, 1983: 206
بهطورکلی در اين دوره توليد قدرت در بخش مذهبی ،از طريق
توده مردم ،روحانيون رده پايين و متوسط ،در بخش اقتصادی
عمدتاً توسط رعايای کشاورز ،دهقانان و اقطاعداران محلی و نيز
توسط کارگران غيرکشاورز ،شاغل در امور پيشهوری و خدمات
و در بخش سياسی  -نظامی غالباً توسط سربازگيری اجباری
از روستاها و گاهاً طبقه فقير شهری ،سوار نظام حقوقبگير و
فرماندهان رده پايين صورت میگرفت .سپس قدرت در باالترين
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رده سلسلهمراتب اجتماعی به مصرف شاه ميرسيد .در بخش
مذهبی ،روحانی اعظم که در ارتباط تنگاتنگ با دربار قرار داشت
مصرفکننده قدرت بود .در بخش اقتصادی امراء و فئودالهای
ايالتی ،مديران کارگاههای سلطنتی (عمدتاً از اشراف و نزديکان
شاه) و تجار و بازرگانان بزرگ قرار داشتند .در بخش سياسی-
نظامی فرماندهان عالیرتبه و فرمانده ارشد حاضر بودند .تصویر
شماره  1روابط قدرت را در این دوره نشان میدهد.
ب) از صفويه تا مشروطه

در دوره صفويه ايران ازلحاظ سياسي داراي حکومتي ملي به
معنی امروزي ميشود و ازنظر مذهبي ،شيعه اثنيعشري بهعنوان
مذهب رسمي ترويج ميگردد .شاهان صفوي خود را برگزيدگان
الهي ميدانستند .از اینرو حق مطلق مالکيت را تفويض شده
از جانب خدا بيان ميکردند و از اين طريق زمينهاي رعاياي
خود را غصب ميکردند .شاهعباس براي پرهيز از سرزنش مردم
و استفاده از عواید امالك شخصي خود ،آنها را مبدل به اوقاف
کرد ) .(Lambton, 1983: 212-213يعني با استفاده از ايدئولوژي
ديني توانست قدرت را در خاندان صفويه تضمين کند .همانطور
که آلتوسر معتقد است ايدئولوژي عامل بازتوليد ساختار قدرت از
نسلي به نسلي ديگر است ) .(Harland, 2009: 73در واقع شاهعباس
با تبديل امالک شخصي به اوقاف درصدد زدودن غبار بدبيني و
بياعتمادي مردم به قدرت ماورايي شاه برآمد تا از اين طريق
خواست خداوندي را در توجيه وضعيت موجود دخيل نمايد .اما
بعد از شکست شاه اسماعيل در جنگ چالدران مباني مشروعيت
دولت صفوي از حکومت الهي و ديني به يک حکومت اداري-
سلطنتي تنزيل مرتبه يافت ).(Furan, 1999: 45
سياست مالياتى دولت صفوى نهتنها به ريشه و اساس كشاورزى
لطمهزد بلك ه به حرف و بازرگانى نيز زيان واردآورد .چنانكه اين
سياست موجب مهاجرت روستاييان فقير ،كه از دست مأمورين

وصول ماليات فرار مىكردند گشت ،كمبود بازوان كارگرى و تقليل
عده مالياتدهندگان ،اندكاندك محسوسشد (Ravandi, 1999:
) .4/1119در دوره نادر نيز اهالى دهكدهها و شهرها براى فرار از
ظلم و ستم تحصيلداران به کوهها گريختند و عده زيادى از مردم
به نقاط شمالى هند كه نادر چندى پيش فتح كرده بود ،رفتند
و عدهاى ديگر خود را تحت حمايت تركان عثمانى نهادند .در
قسمت جنوب ،بعضيها به عربستان گريختند ،در مركز ايران نيز
ل بود .همچنين وی با کوچاندن دستههای زيادی
حال بدين منوا 
از مردم با هدف نظامی -امنيتی باعث ويرانى و خانهخرابى و
نابودى دهها هزار كشاورز ،شهرنشين ،و چادرنشين مىشد .دولت
نادرشاه نمونه بارزى از يك حكومت استبداد نظامى -فئودالى بود
و حاكميت شاه حدى نداشت ).(ravandi, 1999: 2/451-459
بهطورکلی ،در دوره قاجاري از ميزان زمینهای وقفى كاسته،
و بر شماره زمینهای خالصه افزودهشد ،و اين زمینها بهتدریج
اهميت بيشترى كسب كرد .اين زمینها گاه به علت ماليات
پسافتاده ،يا شورش صاحبان آنها ،يا به علل ديگر ضبط
شده بود .تنها كسى كه در دوره قاجاريه به نفع مردم عموماً،
و طبقه وسيع كشاورزان خصوصاً قدمهایی برداشته اميركبير
است .در دوران كوتاه زمامدارى وی ،به بركت تأمين اجتماعى و
حمايت دولت از كشاورزان و از بين رفتن آيين سورسات ،وضع
كشاورزان بهبود يافت ) .(ravandi, 1999: 3/164-174در ارزيابي
الگوي کلي مناسبات ايران با اقتصاد بينالمللي ،سال 994ش يک
لحظه کليدي و يک نقطه عطف به حساب ميآيد؛ در اين سال
تماسهاي تجاري با اروپا برقرار گرديد و ادامه يافت .لذا در اواخر
دوره قاجار بازرگانان قدرتمندترين طبقه شهري بودند .بازرگانان
به دنبال وامهايي که به مقامهاي دولتي ،حکام ايالتها و ساير
افراد سرشناس و نيازمند به پول نقد ميدادند ،امالک آنها را
رهن ميکردند و به تدريج اين امالک به تملک آنان درمیآمد
).(Furan, 1999: 189
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بهطورکلی تا اواخر اين دوره سلسلهمراتب توليدکنندگان
و مصرفکنندگان قدرت همانند دوره سابق بود و تنها تجار و
بازرگانان خارجی به دلیل برقراری روابط تجاری با اقتصاد جهانی
در رده باالی مصرفکنندگان قدرت اقتصادی قرار گرفتند .تصویر
شماره  2روابط قدرت را در این دوره نشان میدهد.
ج) مشروطه تا انقالب اسالمي

در دوره قاجاريه ،ساخت قدرت مبتني بر تکثر و پراکندگي
منابع قدرت بود و بهرغم آنکه شيوه اعمال قدرت ،استبدادي و
خودکامه بود ،ساخت قدرت نامتمرکز و ملوکالطوايفي بود؛ به
گونهاي که گروههاي قدرت و شئون اجتماعي متعددي بهويژه
در اواخر دوره قاجاريه به وجود آمده بودند .اما رضاشاه ،تمرکزي
در منابع پراکنده قدرت به وجود آورد و بارزترين اقدام او در
اين راستا از ميان برداشتن تکثر و پراکندگي منابع قدرت محلي
و نیمهمستقل بود .ادغام مناطق نیمهمستقل عشايري در درون
ساخت سياسي ،تحديد قدرت خوانين و رؤساي عشاير ،خلع
سالح و سرکوب آنها ،منحل کردن تشکيالت ايلي و عشايري،
اسکان اجباري قبايل و ايالت ،کاهش قدرت سياسي زمینداران،
تحديد و تضعيف نقش روحانيون در زندگي عمومي ،همه اقداماتي
در راستاي تمرکز قدرت بودند .در حوزه کار ويژهها رضاشاه با
تأسيس ارتش و دستگاه بوروکراسي جديد ،انجام اصالحات در
حوزههاي مالي ،قضايي ،فرهنگي و اقتصادي و تمرکز منابع اداري،
مباني دولت مطلقه را در ايران بنيان نهاد ) .(Afzali, 2007: 81در
اين دوره تمركز و تقويت ارتش كه مهمترین ابزار استواری قدرت
رضاشاه بود فزونى گرفت .نمايندگان اريستوكراسى (نخبگان)
فئودال كه مقامهاى فرماندهى ارتش را اشغال كرده بودند بركنار
شدند و به جاى آنها افسران وابسته به قشرهاى متوسط بهويژه
آنها كه با خود رضاخان در قزاقخانه خدمت مىكردند ،منصوب
گرديدند ) .(Grantowski et al., 1980: 457يعني زماني که رهبران

قدرتمند ،قدرت خود را از جانب ساير افراد يا گروههاي قدرتمند
مورد تهديد ميديدند ،براي جلوگيري از ايجاد تشکلهاي مخالف،
يا آنها را به سوي خود جلب ميکردند (Mooijman et al., 2019:
)2يا اينکه آنها را به نحوي از اريکه قدرت ساقط مينمودند.
پس در اين دوره چرخشي در سلسلهمراتب قدرت صورت گرفت.
رضاشاه با خارج کردن طبقه بزرگ مالکان از سلسلهمراتب قدرت
و جايگزين نمودن با صادرات نفت و سرمايهگذاري در صنايع
شهري با کمک نيروهاي خارجي از یکطرف )(Furan, 1999: 351
و طبقه بازرگان شهري از سوي ديگر ،در عمل وابستگي بين
دولت و جامعه روستايي را معکوس کرد .معني اين کار زياد شدن
رفتوآمد مأموران دولت به نواحي روستايي بود (Lambton, 1983:
) .341و به دنبال آن اصالحات ارضی عالوه بر تغيير روابط زراعی
در روستاها (ترويج روابط کااليی) و تبديل دولت به يک قدرت
حاکم روستايی با تضعيف قدرت سياسی زمینداران و بسط
قدرت دولت از شهر به روستا و جايگزينی ارتش به جای خوانين
در روستاها ،به بسط قدرت متمرکز دولت کمک کرد (Afzali,
).2007: 82-83
در مجموع ،اين دوره با تحوالت اساسی در توليدکنندگان
قدرت همراه بود .با اکتشاف نفت و پيوند خوردن ايران با اقتصاد
سرمايهداری جهانی ،جايگاه مردم در توليد قدرت از ميان رفت.
نفت و تجارت خارجی که مستقيماً در اختيار دولت و شاه قرار
داشت جايگزين بخش کشاورزی که توليدکنندگان اصلی آن
رعايا بودند ،گرديد .با انجام اصالحات ارضی ساختار اقتصادی
و سياسی کشور دگرگون شد ،بدين گونه که با خلع يد کردن
بزرگ مالکان همزمان نفوذ آنها را در بخش اقتصادی و سياسی
کاهش داد و از سوی ديگر با تقسيم اراضی ،بخشی از نيروی کار
روستا را برای صنايع نوپا روانه شهرها نمود تا بهصورت کارگران
کارخانهها درآيند .تصویر شماره  3روابط قدرت را در این دوره
نشان میدهد.
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تصویر  .3روابط قدرت از مشروط تا انقالب اسالمي .منبع :نویسندگان1398 ،

د) انقالب اسالمي و بعد از آن

هر چند وقوع انقالب و تشکيل حکومت جمهوری اسالمی
يک پديده بسيار مهم در تاريخ سياسی و اجتماعی کشور بود
اما نسبت به دوره قبل تغييرات زيادی در توليدکنندگان قدرت
به وجود نيامد و همچنان صادرات نفت و تجارت خارجی اولويت
نخست توليد قدرت باقی ماند درحالیکه تغييرات اساسی در
مصرفکنندگان قدرت به وجود آمد يعنی با پيروزی انقالب
اسالمی مصرفکنندگان قدرت از شخص شاه و خاندان سلطنتی
به حکومت جمهوری اسالمی منتقل گرديد که به خواست مردم و
در نتيجه آرای مستقيم آنها تشکيل گرديده بود .از اینرو با وقوع
انقالب تا حدودي رأس هرم قدرت سياسي در روستاها از ميان
رفت و امروزه در قسمتهاي باالي هرم قدرت سياسي دهدار و
پس از آن شوراي ده مرکب از خود دهقانان يا روستازادگان قرار
دارند .دهدار نماينده اداري کشور است و شوراي ده از روستاييان
تشکيل يافته است .موجوديت نماينده اداري کشور در روستا نشانه
سهم مهم نظام اداري ايران در ناحيه روستايي است .لذا ،بايد گفت
نظام اداري ايران جاي مالکان سابق را گرفته است (Khosravi,
) .1993: 114بهعبارتدیگر ،با پيروزي انقالب اسالمي و انحالل
مؤسساتي مانند سپاه دانش ،ترويج ،عدالت ،خانه انصاف و انجمن
ده ،مدتي خأل مديريت در روستاها به وجود آمد تا اينکه با تشکيل
نهادهايي نظير جهاد سازندگي ،بنياد مسکن و همچنين تشکيل
هیئتهای هفتنفره ،زمينه ارتباط دولت با روستاها فراهم شد.
اين نهاد و ساير سازمانهاي دولتي که بعد از انقالب به مدد روستا
و روستاييان رفتند ،خود را نيازمند افرادي در روستاها ديدند که
بتوانند پل ارتباطي آنها با مردم باشند .به همين دليل قبل از
تصويب قانون شوراهاي اسالمي روستايي ،اين شوراها از طريق
جهاد سازندگي در روستاها شکل گرفتند ).(Rezvani, 2004: 219
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بنابراين در روستاها از يکسو با افزوده شدن اراضي بزرگ مصادره
شده به اراضي دولتي ،بخش دولتي بهطور قابلمالحظهای در
نظام توليد کشاورزي تقويت شده و از سوي ديگر با از ميان رفتن
بزرگ مالکان و تضعيف مالكان متوسط ،موقعيت دهقانان مرفه در
روستاها تحکيم شده است .بدين گونه قشربندي اجتماعي تازهاي
در روستاها پديد آمد که در آن قشرهاي بااليي سلسلهمراتب
گذشته حذف شد ،قشرهاي مياني آن تقويت شد و قشرهاي
پاييني آن همچنان پابرجا مانده است .اين وضع از يك نظر
بيشباهت به وضعي که در جريان اصالحات ارضي در بسياري
از روستاها پديد آمده بود نيست .در آن زمان نيز در غياب بزرگ
مالكان ،دهقانان مرفه موقعيت خود را تحکيم کردند و در بسياري
از روستاها در رأس هرم اجتماعي قرار گرفتند .تفاوت عمدهاي که
ميان وضع کنوني با آن دوران وجود دارد آن است که در آن زمان
سرمايهداري بزرگ خصوصي در حال گسترش در روستا بود و
اينک سرمایهداری خصوصي روبهزوال رفته و سرمایهداری دولتي
جايگزين آن شده است .بهطورکلی دگرگونيهايي که انقالب در
روستا پديد آورد از تحوالت عمومي ،اقتصادي و اجتماعي در
تمامي جامعه متابعت کرده است .خطوط کلي اين تحوالت از
اين قرارند :يکم ،افزايش قدرت دستگاه دیوانساالری و گسترش
سرمايهداري دولتي دوم ،تداوم اهميت اجتماعي انبوه خردهمالکان
و خرده سرمايهداران و کسبه و پيشهوران شهري و روستايي (A
).group of writers, 1982: 45-46
امروزه دولت از طريق وزارتخانهها و ارگانهای مختلف نظير
وزارت نيرو ،وزارت کشور ،سازمان تعاوني روستايي ،وزارت جهاد
کشاورزي ،وزارت بازرگاني و غيره سعي بر افزايش توليد ،بهبود
وضع اقتصادي ،معيشتي ،بهداشتي و فرهنگي روستاييان دارد.
بنابراين در اين دوره نيز سلسلهمراتب اجتماعی توليد قدرت
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همانند دوره قبل است و تنها در مصرفکنندگان قدرت تغييراتی
ايجاد شد .بدینصورت که در بخشهای سهگانه مذهبی ،اقتصادی
و سياسی -نظامی مصرفکننده نهايی قدرت نه شخص يا گروه
خاص بلکه حکومت جمهوری اسالمی ايران است .تصویر شماره
 4روابط قدرت را در این دوره نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
در جوامع ابتدايى مادام كه وسايل توليدى و فرهنگ جامعه
مراحل ابتدايى خود را طى مىكند معموالً افراد جامعه وضع
اقتصادى و اجتماعى يكسانى دارند و مالكيت خصوصى به
مرحلهاى نمىرسد كه طبقات مختلف المنافع در برابر يكديگر
صفآرايى كنند .ولى پس از آنكه در اثر تكامل ابزارهاى توليدى
توليد اضافى ميسر گرديد ،عدهاى بر آن شدند كه از نيروى كار
ديگران بهرهبردارى كنند .به اين ترتيب اندكاندك ،اختالف
طبقاتى و استثمار انسانى از انسانهای ديگر آغاز گرديد (Ravandi,
) .1999: 3/24از اینرو شناخت برندگان و بازندگان قدرت نيازمند
درک روابط قدرت بين توليدکنندگان و مصرفکنندگان آن است.
روستاييان بهعنوان توليدکنندگان قدرت اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي همواره از سوي شهريان و در رأس آن دولتمردان که
مصرفکنندگان قدرت هستند تهديد به بيقدرتي ميشوند.
از این رو روابط شهر و روستا از آغاز تا به امروز به چهار دوره
تقسيم ميگردد :الف) دوره اول :جامعه به شدت طبقاتی بود هر
چند در دوره سلوکيان و اشکانيان گامهایی در جهت کاهش اين
فاصله برداشته شد اما با ظهور ساسانيان دوباره جامعه به حالت
اوليه برگشت .حتی با پيدايش نهضت اسالمى و انتشار شعارهاى
برابری و برادری ،زمام كارها به دست كسانى افتاد كه ظاهرا ً دعوى
مسلمانى مىكردند ولى عم ً
ال به هیچیک از تعاليم اسالم عمل
نمىكردند .بنابراين جامعه طبقاتی همچنان پابرجا بود .يعنی
بهرهكشان صاحبان اراضى و اغلب ساکن شهر و استثمارشوندگان،
مردم روستا بودند .در اين دوره روستاها تأمينکننده ماليات و
سرباز براي حکومت که مقر آنها در شهرها قرار داشتند ،بودند

و تا دوره صفويه همچنان اين جريان ادامه داشت .روستاييان
اگرچه توليدکنندگان عمده قدرت بودند اما در پايينترين جايگاه
سلسلهمراتب قدرت قرار داشتند .در اين دوره وابستگي شهر به
روستا کام ً
ال بارز بود .ب) دوره دوم :به دلیل امنيت و تمركز نسبی
كه در كشور حاکم بود ،و ارتباطاتی که با جهان در حال صنعتی
شدن در حال شکلگیری بود باعث رونق بازرگانی و دادوستد
گرديد .دولتمردان و شهريان که طليعهدار اين جريان بودند،
برای کسب سودهای کالن روستاييان را مجبور کردند عالوه بر
فراهم نمودن ماليات و سرباز ،دست به توليد محصوالت تجاري
جهت فروش در بازارهاي جهاني بزنند .اين روند تا مشروطه ادامه
داشت .در اين زمان نيز هنوز شهرها وابسته به روستاها بودند .ج)
دوره سوم :با پيدايش نفت ،روستاها به تأمينکنندگان نيرو براي
صنايع نوپا و مصرفکنندگان کاالهاي وارداتي تبديل شدند .بين
مشروطه و انقالب اسالمي اين روند دنبال ميشد .در اين دوره
چرخشي در روابط شهر و روستا به وجود آمد و با شکلگيري
دولتهاي مرکزي روستاها به شهرها (دولت) وابسته شدند .د)
دوره چهارم :روستاها عالوه بر تأمين نيرو و مصرف کاالهاي
توليدي شهر ،دست به توليد محصوالت تجاري جهت عرضه به
بازارهاي جهاني زدند .در اين دوره روستاها کام ً
ال وابسته به شهر
و نهادهاي دولتي شدند و خارج کردن قدرت از روستاها به شکل
نويني با دادن امتيازات و وابستگي هر چه بيشتر به تسهيالت
دولتي همراه با مصرف هر چه فراوانتر کاالهاي توليدي شهر
همراه شد .چنانچه اين تغيير در ساختار و ماهيت قدرت عالوه بر
اينکه باعث نارضايتي نشد بلکه با رغبت موردپذیرش روستاييان
قرار گرفت .لذا در اين دوران روستاييان به ابزاري براي قدرتهاي
حاکم در شهرها تبديل شدند .يعني از روستاييان بهعنوان ابزار
قدرت ،صرفاً براي مشروعيتبخشي به قدرت و اقتدار ملي
استفادهگرديد .مصداقهاي عيني چنين نمايشي ،مشارکتطلبي
از روستاييان در هنگام انتخاباتهاي مختلف است .بهويژه در زمان
ت مجلس ،کانديداها تالش ميکنند از روستاييان بهعنوان
انتخابا 
دري براي رسيدن به قدرت بهره گيرند.

تصویر  .4روابط قدرت از انقالب اسالمي و بعد آن .منبع :نویسندگان1398 ،
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بنابراين همانطور که پيداست در ابتدا خارج کردن قدرت
از چنگ روستاييان به شکل ظاهري (ماليات و سرباز) بود که
به دليل چهره نازيبا اين شکل ،استحاله پيدا کرد و به شکل
مصرفکنندگان کاالهاي شهري درآمدند .در تأييد اين گفته فوکو
معتقد است فلج بودن عدالت (بين شهر و روستا) چندان ناشي از
ضعف نيست ،بلکه بيشتر ناشي از توزيع بيقاعده قدرت ،تمرکز
قدرت در چندين نقطه ،و تعارضها و ناپيوستگيهاي ناشي از اين
تعارضهاست ) .(Foucault, 2003: 102از اینرو روستاها در تاريخ
طوالني جامعه ايراني همواره َد ِر قدرت براي شهريان و دولتمردان
بوده و دولتمردان در مقابل روستاييان را به طرق مختلف (گاهي با
توسل به قدرت فيزيکي با کمک نيروهاي نظامي ،زماني با قدرت
ايدئولوژيکي با ياري مذهب و موقعي با تشويق و دادن امتيازات
گوناگون از طريق عوامل اقتصادي ،سياسي و )...در جهت اهداف
خود بکار گرفتهاند .که اين کار باعث تضعيف تدريجي روستاها
گرديده ،روستاها که زماني در نهايت استقالل و خودکفايي،
تأمینکننده مايحتاج شهريان بودند ،امروز بهصورت کودکي که
همواره چشم به دست و گوش به حرف والدين دارد ،به حيات
خود ادامه ميدهد شايد که روزي جواني برومند و توانا گردد .لزوم
چنين توانمندي تغيير در روابط قدرت بين شهرها و روستاست،
چنانچه ِريد )1997( 5در تحقيقي با عنوان «روابط قدرت و
برنامهریزی گردشگري مبتني بر جامعه» معتقد است ،همکاري و
مشارکت ميتواند با تغيير در روابط قدرت و با درگير نمودن همه
ذينفعان در يک فرايند که نيازهاي آنها را برآورده ،عملي گردد
) .(Reed, 1997: 567مقاله ِريد ( )1997در واقع مؤيد پژوهش
حاضر است و چنانچه اشاره شد خواهان تغيير در روابط قدرت
بين توليدکنندگان (روستاييان) و مصرفکنندگان (شهريان) آن
است .براي اين منظور (تغيير در روابط قدرت) ميتوان راهکارهايي
ارائه نمود -1 :اختالفات قدرت بين شهرها و روستاها تعديل و
دسترسي به قدرت براي همگان ممکن شود يعني بايد مسئله
تنظيم قدرت صورت گيرد .بدینصورت که روستا از نگرش بازيچه
مآبانه و استفاده ابزاري شهرها خارج شده و داراي شخصيت
حقوقي مستقل و با قدرت مقابله با زيادهخواهيهاي آن شود مث ً
ال
در مورد تصرف اراضي روستاها به داليل مختلف ازجمله گسترش
حوزه استحفاظي يا ايجاد شهرکهاي صنعتي و  -2 . ...اطمينان
از توزيع قدرت ميان ذينفعان حاصل گردد ،بدین گونه که
روستاييان تنها ابزار توليد قدرت براي مصرف شهريان نباشند بلکه
بتواند از حاصل کار خود به رهمند گردند .در راستاي مثال راهکار
اول ،توزيع قدرت ميان ذينفعان را اينگونه ميتوان بيان داشت
که عايدات حاصل از هر گونه تغيير کاربري اراضي روستا به عموم
روستاييان بازگردد نه اينکه تنها مسائل و مشکالت شهري به
آنها تزريق گردد -3 .ساختار مناسب براي نهادينهسازي فرآيند
قدرت بين شهرها و روستاها و توزيع مجدد آن يعني پيادهسازي
يا اجرا صحيح قدرت صورت گيرد .با استناد به مثال راهکار اول

ميتوان چنين بيان داشت که در صورت اجتنابناپذيري از تغيير
کاربري اراضي ،بايد در چهارچوب راهبري روستا و با نظارت و
هدايت روستاييان صورت گيرد يعني توليد قدرت در روستا و
براي روستا .و با افزايش جمعيت عددي تغيير شخصيت در روستا
صورت نگرفته و به شهر تبديل نگردد ،الزمه اين کار در درجه اول
به رسميت شناختن شخصيت حقوقي روستا و احترام به آن است.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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