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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, Constitution-
al 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 transmis-
sion 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 re-
gard, 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 insti-
tutionalization of the power process between cities and villages and redistribution of power.
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Extended Abstract

1. Introduction

he requirements of time and circum-
stances 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 re-
lations, the accumulation of capital occurred which result-
ed in the creation of cities (Kaviani Pooya, 2017). With the 
concentration of a population that shared an ideology, the T
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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 (econ-
omy, 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 ques-
tion 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 op-
erate 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 be-
ginning 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 con-
tinued 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 vil-
lages became acquainted with the production of com-
mercial 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, vil-
lages became power suppliers for the emerging industries 
and consumers of imported goods. This process contin-
ued from the Constitutional Revolution to the Islamic 

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 cit-
ies and government institutions, and the removal of power 
from the villages in a new way was associated with giv-
ing 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 po-
litical 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 dwell-
ers and the statesmen, and in return, the statesmen have 
exploited the villagers in various ways (sometimes by re-
sorting to physical power with the help of military forces, 
sometimes with ideological power with the help of reli-
gion 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 villag-
ers 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 distrib-
uted 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 ur-
ban 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 recogni-
tion of and respect for the legal personality of the village.
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روستاها با توليد و انتقال قدرت به شهرها و شهرها با مصرف و اِعمال قدرت به روستاها، روابط پيچيده و طوالني در طول زمان داشته اند. 
درک اين روابط نيازمند مطالعه روند اثرگذاري نيروهاي توليدکننده و مصرف کننده قدرت است. لذا در اين مطالعه از روش کيفي 
ديرينه شناسی فوکو استفاده شد. بر اين اساس روابط قدرت بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان به دوره هاي چهارگانه ي: قبل از صفويه، 
صفويه تا مشروطه، مشروطه تا انقالب اسالمي، انقالب اسالمي و بعد از آن تقسيم شدند. طبق يافته ها 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 بين المللي، دگرديسي در شکل انتقال قدرت به وجود آمد و با ورود دولت و برقراري روابط سرمايه داري در روستاها و 
ورود کاالهاي تجملي، باعث تهي شدن روستاها از قدرت گرديد. بنابراين شهرها به عنوان پايگاه قدرت از زمان پيدايش همواره عاملي در 
جهت تضعيف قدرت روستاها بوده اند و در اين مسير از شگردهاي متعددي بهره گرفته اند که در آغاز بيشتر ماهيت آشکار داشت و امروزه 
در قالب خدمت به نواحي روستايي جلوه نمايي مي کند. براي تغيير در روابط قدرت بين شهرها و روستاها و ايجاد توازن قدرت منطقي 
مي توان: -اختالفات قدرت بين شهرها و روستاها را تعديل و دسترسي به قدرت را براي همگان ممکن نمود. -از توزيع متناسب قدرت 
ميان ذي نفعان اطمينان حاصل کرد. -ساختار مناسب براي نهادينه سازي فرآيند قدرت بين شهرها و روستاها و توزيع مجدد آن انجام داد.

کلیدواژه ها: 
فضاهاي روستايي، 
محيط هاي شهري، 

توليدکنندگان، 
مصرف کنندگان، روابط 

قدرت

تاريخ دريافت: 11 تير 1398
تاريخ پذيرش: 12 اسفند 1398

مقدمه

غالباً مقتضيات زمان و اوضاع و احوال مردم، آن ها را وادار به 
 (Lambton, 1983: قبول زندگي روستايي و اسکان در روستاها کرد
(50. يکجانشيني، انقالب کشاورزي را به وجود آورد و به تدريج 

روابط  و  بيشتر  قدرت  نوآوري ها،  اثر  در  و  داد  رخ  کار  تقسيم 
تجاري، انباشت سرمايه پديد آمد که نتيجه آن ايجاد شهرها شد 
(Kaviani Pooya, 2017: 73). با 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. 
مزاياي  بيشتر  ترتيب،  بدين  مبادله اي؛  قدرت  روابط  دوم،  بعد 
مبادله به مرکز )شهر( مي رسد، در حالي که اکثريت هزينه هاي 
مرکز  تعاملي،  قدرت  روابط  سوم  بعد  )روستا(.  حاشيه  به  آن 
بيشتر در کانون شبکه هاي تعاملي نسبت به پيرامون قرار دارد 
(Lehtonen, 2011: 427-426). از اين  رو در مطالعه حاضر روابط 

قدرت بين شهر و روستا از بعد اول يعني قدرت به عنوان يک ابزار 
مديريتي نگريسته مي شود (Reed, 1997: 569). براي درک صحيح، 
تشکيل دهنده  عناصر  با  رابطه  در  و  زمان  طول  در  روابط  اين 
مطالعه مي شود يعني روند تغييرات قدرت بين توليدکنندگان و 
مصرف کنندگان قدرت دنبال مي گردد. در الگوي فوکويي، قدرت 

.(Belzi, 2016: 97) سيال، انعطاف پذير، و قابل انتقال است

از اين  رو قبل از هرگونه تصميم سازي و تصميم گيري در مورد 

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

3- استاديار، گروه جغرافيا، دانشکده ادبيات، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران.

روستا َدِر- قدرت و َدر- قدرت؛ ديرينه شناسی روابط شهر و روستا در ايران 

ابوالفضل زارعي1، *حميد شايان2، جعفر جوان2، حمداهلل سجاسي قيداري3، اميدعلي خوارزمي3 
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روستاها، شناخت عناصر تأثيرگذار )مصرف کنندگان( و تأثيرپذير 
)توليدکنندگان( قدرت در روابط بين شهر و روستا ضرورت دارد. 
مطالعه حاضر با بهره گيري از روش ديرينه شناختی و کنکاش 
در سير تحوالت تاريخي روابط شهر و روستا در واقع به دنبال 
چهره نمودن ماهيت متغير و سيال روابط قدرت است که همواره 
گرايش به سمت نيروهاي مرکز و نقاط تمرکز قدرت دارد و در 
اين ميسر نقاب هاي جديدي بر رخ مي کشد، تا خود را از ديده ها 
پنهان دارد تا بتواند سروري و اقتدار خود را حفظ کند. لذا سؤال 
کليدي پژوهش بدين شکل قابل صورت بندی است که چگونه 

روابط قدرت بين شهر و روستا توليد و مصرف مي شود؟

مروری بر ادبیات موضوع

در فرهنگ هاي زبان فارسي، واژه قدرت و زور تقريباً مترادف با 
هم در نظر گرفته شده و در معنای »توانستن«، »توانايي داشتن« 
(Dehkhoda, 1960). و همچنين مترادف با کلمه »استطاعت« و به 

معني قوه اي که واجد شرايط تأثيرگذاري باشد به کار رفته و نيز 
 (Moin, به »صفتي که تأثير آن بر وفق اراده باشد« معنا شده است
 Authority و Power 1992. اما در فرهنگ غرب واژه هايي مثل)

معادل کلمه »قدرت« به کار رفته که به معنی استعداد و توانايي 
انجام کار1 است و واژه Force معادل کلمه »زور« در معنای عمل 
يا رفتار فيزيکی خشونت آميز برای دستيابی يا رسيدن به هدف 

 .(Oxford Advanced Learners Dictionary) بکار رفته است

کاربرد زور  تـأثير  مـوقت و کـوتاه مدت دارد و در برنامه های  
درازمدت چندان مؤثر نخواهد افتاد. هر چند با به کارگيری  زور 
می توان به طور مـوقت  تـعداد بيشتری  از  مردم را  تحت  سلطه  
نمی تواند  روند  اين  اما   .(Azdanlo, 1995: 17) درآورد  کنترل  و 
پايدار باشد. از اين  رو پاسنز معتقد است، زور آخـرين  منبع برای 
کنترل ديگران خواهد بود (Goldner, 1994: 532). پل ريکور2 در 
کتابش»تاريخ و حقيقت« مي گويد: »فراموش نکنيم که هدف از 
کاربرد زور، صريحاً و يا به طور ضمني، مرگ طرف مقابل و حتی 
چيزي بدتر از مرگ است« (Ricoeur, 1955: 227). در صورتی که 
قدرت جزء ضروري تعامالت اجتماعي در سطوح و مقياس هاي 
مختلف است. قدرت در ميان گروه ها با توجه به منابع دسترسي 
و کنترل آن ها و زمينه اي که آن ها در آن مستقر هستند، تفاوت 
مي يابد (May, 2013: 28). گروه با قدرت بيشتر به دنبال انتقال 
ريسک به گروه ضعيف تر است (Chen & Hubbard, 2012: 40) و 
فقرا به دليل عدم دسترسي به پايگاه منابع، محروميتشان بيشتر 
مي شود و روابط قدرت اجازه دسترسي برابر به منابع را به آن ها 

 .(Ray & Bijarnia, 2007: 363) نمي دهد

تبيين روابط قدرت با کارهاي نيچه در کانون توجه عمومي قرار 
گرفت (Sarap, 2003: 104). فوکو با الهام از نيچه به تبيين و بسط 

1. ability to do or act
2. Ricoeur

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 انسان ها مي توانند کم وبيش رفتار 
ديگر انسان ها را تعيين کنند (Foucault, 2016: 136). به عبارت ديگر 
قدرت يک جوهر انتزاعي نيست که در خأل معلق باشد. قدرت 
در درون انسان ها جاي دارد. قدرت رابطه اي است که هر زمان 
بر  را  خويش  اراده  بتواند  اشخاص(  از  گروهي  )يا  شخص  که 
اشخاص )يا گروه های( ديگر تحميل کند و آن ها را چه بخواهند 
و چه نخواهند به فرمان برداری وادار کند، وجود خواهد داشت 
(Schwartz Mantel, 1999: 17-18). قدرت را نبايد در تملک طبقه 

يا دولت يا فرمانروايي خاص جست وجو کرد، بلکه قدرت راهبردي 
 (Zamiran, 2002: است خاص که در روابط قدرت معنا مي دهد
(156. اساساً قدرت، محصول و برآيند روابط و کثرت مناسبات 

نيروها و همچنين استراتژي هايي که اين مناسبات نيرو در آن ها 
اعمال مي شوند، است و نه منشأ و منبع آن. حاکميت يا قانون يا 
 (Foucault, دولت، صورت نهايي قدرت است و نه شکل اوليه آن
(107 :2004. از اين  رو ِکلي3 معتقد است درک قدرت از سوي فوکو 

به دنبال آزادسازي قدرت از نظام حقوقي و ديدگاه حاکميت است 
(Johansen & Chandler, 2015: 13). بنابراين بازيگران غالب سعي 

مي کنند قدرت خود را با تضمين قابل پيش بيني بودن حفظ 
به پذيرش شيوه هاي  نيز عالقه مند  بازيگران مغلوب  اما  کنند، 
گروه  مشروعيت  کاهش  براي  هژمونيک(  )ضد  ضدتهاجمي 
غالب و بنابراين منطق نهادي غالب هستند. با اين حال، بديهي 
است که تمام بازيگران مغلوب توانايي چالش يا مقاومت ندارند 
روابط  مي گويد؛  فوکو   .(Ishihara, Pascual & Hodge, 2017: 47)

قدرت صرفاً به عنوان يک تکليف، يا يک منبع عليه »افراد محروم 
از قدرت« اعمال نمي شود. اين قدرت افراد مذکور را وارد عمل 
 (Horax, 2008: کرده، به وسيله آن ها و از طريق آن ها انتقال مي يابد
(114. يعني فرد، هم محصول قدرت و هم وسيله اي براي تشخص 

و تبلور آن است (Dreyfus & Robino, 1997: 26). لذا ازنظر فوکو 
قدرت يک سيستم کلي از سلطه ي اعمال شده توسط يک فرد يا 
گروه بر ديگري نيست بلکه تعدد روابط نيرويي است که در آن 
حوزه فعاليت دارند. به اين ترتيب، تجزيه وتحليل فن آوري هاي 
قدرت را هدف قرار مي دهد که از طريق طيف وسيعي از عناصر 
گوناگون، ازجمله گفتمان ها و شيوه ها، ابزارها، و همچنين ذهنيت 

.(Hutta, 2019: 70) و ظرفيت هاي بدن، عمل مي کند

از اين  رو شهرها با در اختيار گرفتن منابع عمده اقتصادي، 
اجتماعي- فرهنگي و اداري - سياسي به عنوان بازيگران غالب 
صحنه قدرت ايفاي نقش مي کنند و در مقابل روستاها با خروج 
مازاد توليد، از هم پاشيدگي همبستگي هاي اجتماعي- فرهنگي 
و وابستگي اداري - سياسي به شهرها بازيگران مغلوب نمايش 

3. kelly

»ابوالفضل زارعی و همکاران. روستا َدِر- قدرت و َدر- قدرت؛ ديرينه شناسی روابط شهر و روستا در ايران«
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»ابوالفضل زارعی و همکاران. روستا َدِر- قدرت و َدر- قدرت؛ ديرينه شناسی روابط شهر و روستا در ايران«

هستند. روابط قدرت در اين نمايش معکوس عمل مي کند يعني 
روستاها که توليدکننده قدرت هستند بايد قدرت خود را به نفع 
شهرها که مصرف کننده قدرت اند واگذارند و تسليم شوند تا چرخ 
روابط قدرت به درستي و با سرعت پيشروي کند. هر چند در 
قدرت  واگذاري  زمينه  در  محدودي  تالش هاي  اخير  سال هاي 
روابط  پيچيده  فرايند  در  اما  روستاها شده  به  سياسي  اداري- 
قدرت اين بُعد به تنهايي راه به جايي نمي برند و همچنان روستا و 
روستاييان بازندگان اصلي روابط قدرت هستند، شکستي که در 
تاريخ پرفرازونشيب کشور همواره تکرار شده است. از اين  رو براي 
مطالعه روابط قدرت در طول تاريخ چند هزارساله شهر و روستا 
از تحليل گفتماني- گسست تاريخي بر اساس ديدگاه فوکو بهره 

گرفته مي شود.

روش شناسي تحقیق

در اين پژوهش از روش کيفي- ديرينه شناسی فوکو بهره گرفته 
موردبررسی  را  قدرت  گفتمانی  کردار  ديرينه شناسی  مي شود. 
با روش های پژوهش مرسوم، شيوه  قرار می دهد و در مقايسه 
انجام  متفاوتی  سطح  در  و  است  تاريخی  تفحص  در  متفاوتی 
می شود. در ديرينه شناسی، سخن از گسست ها، شکاف ها، خألها و 
تفاوت هاست نه از تکامل و ترقی و توالی اجتناب ناپذير. بدين سان 
 (Dreyfus موضوع تحليل ديرينه شناسانه، رويه های گفتمانی است
(Robino, 1997: 16-21 &. از اين  رو فوکو هر پديدار را محصول 

پيچيده اي مي داند که در هر  و  بسيار طوالني  تاريخي  فرآيند 
دوره اي داراي گفتمان ويژه خود است. لذا روابط قدرت از طريق 
گفتمان عمل مي کند تا ادراکات و اقدامات خاص را هدايت و 
بر  گفتمان ها  و   .(Malatzky & Bourke, 2016: 158) سازد  عادي 
پايه گسست هاي تاريخي خود را عرضه مي دارند. با اين نگرش 
شکاف هاي تاريخي در روابط قدرت بين شهرها و روستاهاي ايران 
بر پايه تحوالت سياسي - اداري عميقي که در دوره هاي مختلف 
تا مشروطه،  از صفويه، صفويه  قبل  به:  است  پيوسته  وقوع  به  
مشروطه تا انقالب اسالمي، انقالب اسالمي و بعد از آن تقسيم 
مي شوند. مبناي اين تقسيم بندي گسست هاي 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 عدالت خواهانه 
و مساوات طلبانه آن گسست تاريخي عميقي با خود به همراه آورد، 
هر چند در عمل، جامعه عمدتاً به روال دوره ساساني اداره مي شد. 
با تشکيل دولت صفويه به عنوان اولين دولت متمرکز ايران پس 
از اسالم، تحوالت مهمي در زمينه سياسي- نظامي، اقتصادي و 
اجتماعي- فرهنگي به وقوع پيوست که در نوع خود بي سابقه و 
کاماًل 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 
با پيروزي  زندگي مردم روستا را تحت تأثير قرار داد. و نهايتاً 
انقالب اسالمي کليه ابعاد اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و سياسي 

- اداري کشور تحت تأثير تحوالت عميق قرار گرفت. بنابراين 
مطالعه حاضر با هدف شناسايي گسست هاي 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 
توليدکنندگان )روستاييان( و  بين  به روابط  روستاها و شهرها 
مصرف کنندگان )شهريان( قدرت، ديرينه شناسی را  براي بيان 

الگوهاي رفتاري انسان بکار گرفته است.

يافته ها

الف( قبل از صفويه

ساسانيان که خود را وارث هخامنشيان می دانستند، برخالف 
اختيار  آوردند و زمام  به وجود  اشکانيان، قدرتی متمرکز  عهد 
فئودال ها و اشراف ملوک الطوايف را بيش ازپيش در دست خود 
گرفتند و آنان را وادار کردند که به اوامر حکومت مرکزی گردن 
نهند. آيين زردشت که ظاهراً از اواخر حکومت اشکانيان در سراسر 
ايران بسط و توسعه يافته بود، در آن دوره به صورت دين ملی و 
رسمی کشور درآمد (Ravandi, 1999: 1/606). و روحانيان که تا 
ظهور ساسانيان در امور مملکتی نفوذی نداشتند، صاحب منصب 
گرديدند. در اين باره اردشير به فرزند خود شاپور چنين گفت: 
»بدان، دين و شاهی برادرانی توأمان اند و بی تخت شاهی، دين 
نمی پايد و شهرياری بی دين برجای نمی ماند. دين بنياد شاهی 

.(Lukonin, 1971: 112) ».است و شاهی ستون دين

در دوره ساسانيان، مانند قرون گذشته، در جامعه ايران اختالف 
شديد طبقاتی حکومت می کرد. اردشير بابکان پايه گذار اصلی 
اين سلسله، پس از آنکه مخالفين خود را از پای درآورد، برای 
تأمين منافع طبقات ممتاز به آزادی های نسبی که متعاقب حمله 
اسکندر در ايران برای طبقه محروم و مخصوصاً کشاورزان پيدا 
تغيير وضع  از  و سعی کرد حتی االمکان  داد  بود، خاتمه  شده 
طبقات جلوگيری کند. او در وصيت نامه خويش به جانشينان 
خود می گويد، از تغيير وضع طبقات از مرتبه خويش به مرتبه 
ديگری جلوگيری کنيد، زيرا منتقل شدن مردم از مراتب خويش، 
سبب سرعت انتقال شاهی از پادشاه است؛ خواه به خلع، خواه به 
کشتن (Ravandi, 1999: 1/624). بر اين اساس جامعه کاست دوره 
ساساني متشکل از چهار طبقه: 1- روحانيان )آسروان  يا اتروان(، 
2- جنگيان )ارتيشتاران (، 3- مستخدمين ادارات )دبيران (، 4- 
توده ملت)روستاييان يا واستريوشان ( و صنعتگران و )شهريان 
يا هتخشان ( (Crestin Sen, 1989: 150) بود، و هر طبقه خود به 
چند زيرطبقه تقسيم می شد که سلسله مراتب اجتماعي هر طبقه 
بين  در  افراد  و جابجايي  داده  قرار  را در جاي مخصوص خود 
طبقات را ممنوع کرده بود (Lambton, 1983: 55). شاه در مافوق 
طبقات حالت نيمه خدايي داشت و وقتي که کسي شانس حضور 
در محضر وی را پيدا مي کرد، او را پشت پرده اي مي ديد که از 
چشمان عوام دور بود. در محضر شاه فقط از طريق »پرده دار« 
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بود  او  از طريق  برقرار کرد و  ارتباط  با شاه  )خرم باش( مي شد 
که خواسته شاه گفته مي شد (Daryaee, 2009: 40-41). يعني به 
موازات مکان زدايي از قدرت، جمعيت به شکل فزاينده اي کمتر 
مي بيند و کمتر امکان شناخت و قضاوت درباره قدرت را مي يابد، 
چراکه نقطه يابي قدرت، غيرممکن مي شود. گويي پادشاه از صحنه 
آمفی تئاتر به برج کنترل انتقال يافته و از ديده ها غايب شده است 
شده اند  بدل  قدرت  ماشين  کارگزاران  به  توده ها  عوض،  در  و 
(Daniali, 2014: 73). در اين دوره که بيشتر جمعيت کشور ساکن 

روستاها بودند، منبع اصلي قدرت پادشاه و دستگاه حکومت به 
حساب مي آمدند. روستاييان وابسته به زمين و مکلف به کار و 

.(Lambton, 1983: 57) انجام خدمت سربازي بودند

فعاليت های صنعتی و تجارتی در دوره ساسانيان، هم در داخل 
شهرها و هم روستاها صورت می گرفت؛ در داخل شهرها غالباً 
برای  بزرگی  و کارخانجات يدی  کارگاه ها  نظارت دولت،  تحت 
 (Ravandi, 1999: دربار، قشون و مردم شهری مشغول کار بودند
ادوار پيش  از  اين دوره بيش  بازرگانی در  فعاليت های   .1/668)

تحت مراقبت و نظارت جدی دولت قرار گرفته بود. اما مهم ترين 
فعاليت اقتصادی ايران کماکان کشاورزی بود. شاه مالک تمام 
زمين هاي مملکت بود و مردم هم بندگان او محسوب مي شدند. 
شاه زمين ها را به مقامات رسمي و پيروانش واگذار مي کرد و آن ها 
کنترل کنندگان بالفعل اين زمين ها بودند نه مالک باالستحقاق 
 .(Lahsaizadeh, 1990: 35) زمين هايي که به آن ها واگذار مي شد
پس از نجباي تيول دار، دهخدايان يا دهقانان قرار داشتند و منشأ 
قدرت اينان عنوان موروثي بود که به اتکاي آن امور محلي را اداره 
مي کردند. آنان در قبال روستاييان نمايندگان حکومت مرکزي 
بودند و کار عمده شان جمع خراج و وادار کردن روستاييان به 
کار در اين زمين ها بود (Lambton, 1983: 56). عموم زمين داران و 
دهقانان در امالک و روستاهاي تحت اختيارشان سکونت و به طور 
مستمر زندگي اقتصادي روستا ها را تحت نظارت خود داشتند 
(Yusefi-Far, 2011: 207). بنابراين بدين طريق قدرت نيمه خدايي، 

حاصل کار روستاييان را مي ربود، بدون اينکه خود درگير اين 
اثرات  مي کند،  استدالل  لوک4  که  همان طور  شود.  بي عدالتي 
قدرت ممکن است پنهان و ناشي از»نيروهاي جمعي و ترتيبات 
ساختاري« عالوه بر اقدامات فردي باشد (Graham, 2014: 89). لذا 
قدرت در شيوه هاي پنهاني و سرکشانه در قالب قدرت تفسيري 
قدرت  جنبه هاي  از  استفاده  يعني  مي گيرد.  قرار  مورداستفاده 
به عنوان سلطه، از طريق روش هايي صورت مي گيرد که اثربخشي 
 (Sturzaker & مي شود  ناپديد  يا  پنهان  شدن«  »طبيعي  با  آن 
سالطين  دوره  اين  در  به طورکلی،   .Shucksmith, 2011: 172)

مقتدر ساسانی بر کليه سازمان های کشوری و لشکری و قضايی 
تسلط داشتند و اوامر و فرامين آن ها بدون چون وچرا اجرا می شد 

 .(Ravandi, 1999: 1/645)

4. Luke

ازدواج و ارث  با ظهور اسالم دگرگونی های بزرگی در قواعد 
و دفن اموات و احکام جزايی و حقوقی پديد آمد، ولی اختالف 
طبقاتی و استثمار و بهره کشی از طبقات زحمتکش همچنان باقی 
ماند (Zarrinkub, 1964: 436)؛ يعنی در حکومت اسالمي بسياري 
از آداب ورسوم محلي دوران ساساني همچنان معتبر شمرده شد 
از  خود،  مأمورين  دستگاه  به وسيله  دولت   .(Nozari, Beta: 73)

روستاييان بهره کشی می کرد و ماليات را از ايشان وصول می نمود 
(Ravandi, 1999: 2/113). بدين صورت بخش اعظم مالکيت جامعه 

باز هم به اَبرقدرت زميني رسيد که پشتوانه آسماني و ماورايي 
داشت و در موقع لزوم خرده قدرت هاي کوچک را به نفع خود از 
ميدان بيرون مي راند. چرا که قدرت نيمه خدايي که اکنون زميني 
شده بود ديگر اجازه نمي داد از اين بيشتر تضعيف شود. لذا دست 
به دامن فقها شد تا با آوردن نظريات شرعي راه و رسم معمول 
 (Lambton, زمان توجيه و با موازين عقل و منطق انطباق گردد
(87 :1983. از اين  رو به تعبير فوکو؛ نظارت سلسله مراتبي، پيوسته 

و  )چندگانه(، خودگردان  بسگانه  قدرت  يک  از سوي  مداوم  و 
اين  رو  از   .(Murdoch, 2013: 91) مي شود  سازماندهي  ناشناس 
روابط قدرت مي تواند نتيجه تالش هاي مشترک را به نفع فرد 
ظهور  از  پس   .(Reed, 1997: 567) دهد  تغيير  خاصي  گروه  يا 
فراموشی  به  رو  کاست  مقررات  ايرانی،  و  مستقل  سلسله های 
رفت و انتقال طبقات از طبقه ای به طبقه ديگر امکان پذير شد. 
ولی مقام و موقعيت هريک از طبقات و ارزش فردی و اجتماعی 
هرکس مشخص بود، و هيچ کس اجازه نداشت خارج از حدود 
خود قدمی بردارد يا افزون از مقام خود سخنی گويد. و اين معنی 
را می توان به موقعيت يا منزلت طبقاتی افراد اجتماع تعبير کرد 
اقطاع در  (Ravandi, 1999: 3/32-33). در عهد سالجقه سيستم 

سراسر ايران بسط يافت و امر جمع آوری ماليات به دست صاحبان 
اقطاع، فئودال های متنفذ محلی و اتابکان افتاد و اينان به طوری 
که از مندرجات سياست نامه برمی آيد، نسبت به کشاورزان محلی 
بدرفتاری و ظلم و ستم می کردند (Lambton, 1983: 143). مع هذا 
تابعيت و وابستگی کامل رعايا به مقطعان موروثی، به ناچار وضع 
روستاييان را بدتر می کرد. با سلطه مغوالن، بهره کشی فئودالی از 
روستاييان به مراتب شديدتر از پيش شد. روستاييان می بايست 
 (Ravandi, قريب سی گونه ماليات و بيغار را بپردازند و انجام دهند
(4/1072 :1999. در دوره ميان انقراض ايلخانان و ظهور صفويه، 

تغييرات ناچيزی در زمينه زمين داری و تشکيالت روستايی پديد 
 .(Lambton, 1983: 206) آمده است

به طورکلی 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 اقطاع داران محلی و نيز 
توسط کارگران غيرکشاورز، شاغل در امور پيشه وری و خدمات  
و در بخش سياسی - نظامی غالباً توسط سربازگيری اجباری 
از روستاها و گاهاً طبقه فقير شهری، سوار نظام حقوق بگير و 
فرماندهان رده پايين صورت می گرفت. سپس قدرت در باالترين 

»ابوالفضل زارعی و همکاران. روستا َدِر- قدرت و َدر- قدرت؛ ديرينه شناسی روابط شهر و روستا در ايران«
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رده سلسله مراتب اجتماعی به مصرف شاه مي رسيد. در بخش 
مذهبی، روحانی اعظم که در ارتباط تنگاتنگ با دربار قرار داشت 
مصرف کننده قدرت بود. در بخش اقتصادی امراء و فئودال های 
ايالتی، مديران کارگاه های سلطنتی )عمدتاً از اشراف و نزديکان 
شاه( و تجار و بازرگانان بزرگ قرار داشتند. در بخش سياسی- 
نظامی فرماندهان عالی رتبه و فرمانده ارشد حاضر بودند. تصوير  

شماره 1 روابط قدرت را در اين دوره نشان می دهد. 

ب( از صفويه تا مشروطه

در دوره صفويه ايران ازلحاظ سياسي داراي حکومتي ملي به 
معنی امروزي مي شود و ازنظر مذهبي، شيعه اثني عشري به عنوان 
مذهب رسمي ترويج مي گردد. شاهان صفوي خود را برگزيدگان 
الهي مي دانستند. از اين  رو حق مطلق مالکيت را تفويض شده 
از جانب خدا بيان مي کردند و از اين طريق زمين هاي رعاياي 
خود را غصب مي کردند. شاه عباس براي پرهيز از سرزنش مردم 
و استفاده از عوايد امالک شخصي خود، آن ها را مبدل به اوقاف 
کرد (Lambton, 1983: 212-213). يعني با استفاده از ايدئولوژي 
ديني توانست قدرت را در خاندان صفويه تضمين کند. همان طور 
که آلتوسر معتقد است ايدئولوژي عامل بازتوليد ساختار قدرت از 
نسلي به نسلي ديگر است (Harland, 2009: 73). در واقع شاه عباس 
با تبديل امالک شخصي به اوقاف درصدد زدودن غبار بدبيني و 
بي اعتمادي 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- 

.(Furan, 1999: 45) سلطنتي تنزيل مرتبه يافت

سياست مالياتی دولت صفوی نه تنها به ريشه و اساس کشاورزی 
لطمه  زد بلکه  به حرف و بازرگانی نيز زيان وارد  آورد. چنان که اين 
سياست موجب مهاجرت روستاييان فقير، که از دست مأمورين 

وصول ماليات فرار می کردند گشت، کمبود بازوان کارگری و تقليل 
 (Ravandi, 1999: عده ماليات دهندگان، اندک اندک محسوس  شد
(4/1119. در دوره نادر نيز اهالی دهکده ها و شهرها برای فرار از 

ظلم و ستم تحصيلداران به کوه ها گريختند و عده زيادی از مردم 
به نقاط شمالی هند که نادر چندی پيش فتح کرده بود، رفتند 
و عده ای ديگر خود را تحت حمايت ترکان عثمانی نهادند. در 
قسمت جنوب، بعضي ها به عربستان گريختند، در مرکز ايران نيز 
حال بدين منوال  بود. همچنين وی با کوچاندن دسته های زيادی 
باعث ويرانی و خانه خرابی و  امنيتی  با هدف نظامی-  از مردم 
نابودی ده ها هزار کشاورز، شهرنشين، و چادرنشين می شد. دولت 
نادرشاه نمونه بارزی از يک حکومت استبداد نظامی- فئودالی بود 

.(ravandi, 1999: 2/451-459) و حاکميت شاه حدی نداشت

به طورکلی، در دوره قاجاري از ميزان زمين های وقفی کاسته، 
و بر شماره زمين های خالصه افزوده  شد، و اين زمين ها به تدريج 
ماليات  به علت  گاه  زمين ها  اين  کرد.  بيشتری کسب  اهميت 
ضبط  ديگر  علل  به  يا  آن ها،  صاحبان  شورش  يا  پس افتاده، 
شده بود. تنها کسی که در دوره قاجاريه به نفع مردم عموماً، 
اميرکبير  برداشته  قدم هايی  و طبقه وسيع کشاورزان خصوصاً 
است . در دوران کوتاه زمامداری وی، به برکت تأمين اجتماعی و 
حمايت دولت از کشاورزان و از بين رفتن آيين سورسات، وضع 
ارزيابي  يافت (ravandi, 1999: 3/164-174). در  بهبود  کشاورزان 
الگوي کلي مناسبات ايران با اقتصاد بين المللي، سال 994ش يک 
لحظه کليدي و يک نقطه عطف به حساب مي آيد؛ در اين سال 
تماس هاي تجاري با اروپا برقرار گرديد و ادامه يافت. لذا در اواخر 
دوره قاجار بازرگانان قدرتمندترين طبقه شهري بودند. بازرگانان 
به دنبال وام هايي که به مقام هاي دولتي، حکام ايالت ها و ساير 
افراد سرشناس و نيازمند به پول نقد مي دادند، امالک آن ها را 
رهن مي کردند و به تدريج اين امالک به تملک آنان درمی آمد 

 .(Furan, 1999: 189)
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توليدکنندگان  سلسله مراتب  دوره  اين  اواخر  تا  به طورکلی 
و مصرف کنندگان قدرت همانند دوره سابق بود و تنها تجار و 
بازرگانان خارجی به دليل برقراری روابط تجاری با اقتصاد جهانی 
در رده باالی مصرف کنندگان قدرت اقتصادی قرار گرفتند. تصوير 

شماره 2 روابط قدرت را در اين دوره نشان می دهد. 

ج( مشروطه تا انقالب اسالمي

در دوره قاجاريه، ساخت قدرت مبتني بر تکثر و پراکندگي 
منابع قدرت بود و به رغم آنکه شيوه اعمال قدرت، استبدادي و 
خودکامه بود، ساخت قدرت نامتمرکز و ملوک الطوايفي بود؛ به 
گونه اي که گروه هاي قدرت و شئون اجتماعي متعددي به ويژه 
در اواخر دوره قاجاريه به وجود آمده بودند. اما رضاشاه، تمرکزي 
او در  اقدام  بارزترين  و  آورد  به وجود  پراکنده قدرت  منابع  در 
اين راستا از ميان برداشتن تکثر و پراکندگي منابع قدرت محلي 
و نيمه مستقل بود. ادغام مناطق نيمه مستقل عشايري در درون 
رؤساي عشاير، خلع  و  قدرت خوانين  تحديد  ساخت سياسي، 
سالح و سرکوب آن ها، منحل کردن تشکيالت ايلي و عشايري، 
اسکان اجباري قبايل و ايالت، کاهش قدرت سياسي زمين داران، 
تحديد و تضعيف نقش روحانيون در زندگي عمومي، همه اقداماتي 
در راستاي تمرکز قدرت بودند. در حوزه کار ويژه ها رضاشاه با 
تأسيس ارتش و دستگاه بوروکراسي جديد، انجام اصالحات در 
حوزه هاي مالي، قضايي، فرهنگي و اقتصادي و تمرکز منابع اداري، 
مباني دولت مطلقه را در ايران بنيان نهاد (Afzali, 2007: 81). در 
اين دوره تمرکز و تقويت ارتش که مهم ترين ابزار استواری قدرت 
)نخبگان(  اريستوکراسی  نمايندگان  فزونی گرفت.  بود  رضاشاه 
فئودال که مقام های فرماندهی ارتش را اشغال کرده بودند برکنار 
شدند و به جای آن ها افسران وابسته به قشرهای متوسط به ويژه 
آن ها که با خود رضاخان در قزاقخانه خدمت می کردند، منصوب 
گرديدند (Grantowski et al., 1980: 457). يعني زماني که رهبران 

قدرتمند، قدرت خود را از جانب ساير افراد يا گروه هاي قدرتمند 
مورد تهديد مي ديدند، براي جلوگيري از ايجاد تشکل هاي مخالف، 
 (Mooijman et al., 2019: يا آن ها را به سوي خود جلب مي کردند
 (2يا اينکه آن ها را به نحوي از اريکه قدرت ساقط مي نمودند. 

پس در اين دوره چرخشي در سلسله مراتب قدرت صورت گرفت. 
رضاشاه با خارج کردن طبقه بزرگ مالکان از سلسله مراتب قدرت 
و جايگزين نمودن با صادرات نفت و سرمايه گذاري در صنايع 
 (Furan, 1999: 351) شهري با  کمک نيروهاي خارجي از يک طرف
و طبقه بازرگان شهري از سوي ديگر، در عمل وابستگي بين 
دولت و جامعه روستايي را معکوس کرد. معني اين کار زياد شدن 
 (Lambton, 1983: رفت وآمد مأموران دولت به نواحي روستايي بود
(341. و به دنبال آن اصالحات ارضی عالوه بر تغيير روابط زراعی 

در روستاها )ترويج روابط کااليی( و تبديل دولت به يک قدرت 
بسط  و  زمين داران  سياسی  قدرت  تضعيف  با  روستايی  حاکم 
قدرت دولت از شهر به روستا و جايگزينی ارتش به جای خوانين 
 (Afzali, در روستاها، به بسط قدرت متمرکز دولت کمک کرد

.2007: 82-83)

توليدکنندگان  در  اساسی  تحوالت  با  دوره  اين  مجموع،  در 
قدرت همراه بود. با اکتشاف نفت و پيوند خوردن ايران با اقتصاد 
سرمايه داری جهانی، جايگاه مردم در توليد قدرت از ميان رفت. 
نفت و تجارت خارجی که مستقيماً در اختيار دولت و شاه قرار 
توليدکنندگان اصلی آن  داشت جايگزين بخش کشاورزی که 
با انجام اصالحات ارضی ساختار اقتصادی  رعايا بودند، گرديد. 
و سياسی کشور دگرگون شد، بدين گونه که با خلع يد کردن 
بزرگ مالکان همزمان نفوذ آن ها 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 به صورت کارگران 
کارخانه ها درآيند. تصوير شماره 3 روابط قدرت را در اين دوره 

نشان می دهد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 2. روابط قدرت از صفويه تا مشروطه. منبع: نويسندگان، 1398
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د( انقالب اسالمي و بعد از آن

انقالب و تشکيل حکومت جمهوری اسالمی  هر چند وقوع 
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 
باقی ماند درحالی که تغييرات اساسی در  نخست توليد قدرت 
انقالب  پيروزی  با  يعنی  آمد  وجود  به  قدرت  مصرف کنندگان 
اسالمی مصرف کنندگان قدرت از شخص شاه و خاندان سلطنتی 
به حکومت جمهوری اسالمی منتقل گرديد که به خواست مردم و 
در نتيجه آرای مستقيم آن ها تشکيل گرديده بود. از اين  رو با وقوع 
انقالب تا حدودي رأس هرم قدرت سياسي در روستاها از ميان 
رفت و امروزه در قسمت هاي 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 
 (Khosravi, نظام اداري ايران جاي مالکان سابق را گرفته است
(114 :1993. به عبارت ديگر، 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 
هيئت های هفت نفره، زمينه ارتباط دولت با روستاها فراهم شد. 
اين نهاد و ساير سازمان هاي دولتي که بعد از انقالب به مدد روستا 
و روستاييان رفتند، خود را نيازمند افرادي در روستاها ديدند که 
بتوانند پل ارتباطي آن ها با مردم باشند. به همين دليل قبل از 
تصويب قانون شوراهاي اسالمي روستايي، اين شوراها از طريق 
 .(Rezvani, 2004: 219) جهاد سازندگي در روستاها شکل گرفتند

بنابراين در روستاها از يکسو با افزوده شدن اراضي بزرگ مصادره 
شده به اراضي دولتي، بخش دولتي به طور قابل مالحظه ای در 
نظام توليد کشاورزي تقويت شده و از سوي ديگر با از ميان رفتن 
بزرگ مالکان و تضعيف مالکان متوسط، موقعيت دهقانان مرفه در 
روستاها تحکيم شده است. بدين گونه قشربندي اجتماعي تازه اي 
در روستاها پديد آمد که در آن قشرهاي بااليي سلسله مراتب 
گذشته حذف شد، قشرهاي مياني آن تقويت شد و قشرهاي 
نظر  يک  از  وضع  اين  است.  مانده  پابرجا  آن همچنان  پاييني 
بي شباهت به وضعي که در جريان اصالحات ارضي در بسياري 
از روستاها پديد آمده بود نيست. در آن زمان نيز در غياب بزرگ 
مالکان، دهقانان مرفه موقعيت خود را تحکيم کردند و در بسياري 
از روستاها در رأس هرم اجتماعي قرار گرفتند. تفاوت عمده اي که 
ميان وضع کنوني با آن دوران وجود دارد آن است که در آن زمان 
سرمايه داري بزرگ خصوصي در حال گسترش در روستا بود و 
اينک سرمايه داری خصوصي روبه زوال رفته و سرمايه داری دولتي 
جايگزين آن شده است. به طورکلی دگرگوني هايي که انقالب در 
اقتصادي و اجتماعي در  از تحوالت عمومي،  روستا پديد آورد 
تمامي جامعه متابعت کرده است. خطوط کلي اين تحوالت از 
اين قرارند: يکم، افزايش قدرت دستگاه ديوان ساالری و گسترش 
سرمايه داري دولتي دوم، تداوم اهميت اجتماعي انبوه خرده مالکان 
 (A و خرده سرمايه داران و کسبه و پيشه وران شهري و روستايي

.group of writers, 1982: 45-46)

امروزه دولت از طريق وزارتخانه ها و ارگان های 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 سلسله مراتب اجتماعی توليد قدرت 
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همانند دوره قبل است و تنها در مصرف کنندگان قدرت تغييراتی 
ايجاد شد. بدين صورت که در بخش های سه گانه مذهبی، اقتصادی 
و سياسی- نظامی مصرف کننده نهايی قدرت نه شخص يا گروه 
خاص بلکه حکومت جمهوری اسالمی ايران است. تصوير شماره 

4 روابط قدرت را در اين دوره نشان می دهد.

بحث و نتیجه گیری

در جوامع ابتدايی مادام که وسايل توليدی و فرهنگ جامعه 
افراد جامعه وضع  را طی می کند معموالً  ابتدايی خود  مراحل 
به  خصوصی  مالکيت  و  دارند  يکسانی  اجتماعی  و  اقتصادی 
مرحله ای نمی رسد که طبقات مختلف المنافع در برابر يکديگر 
صف آرايی کنند. ولی پس از آنکه در اثر تکامل ابزارهای توليدی 
توليد اضافی ميسر گرديد، عده ای بر آن شدند که از نيروی کار 
اختالف  اندک اندک،  ترتيب  اين  به  کنند.  بهره برداری  ديگران 
 (Ravandi, طبقاتی و استثمار انسانی از انسان های ديگر آغاز گرديد
(3/24 :1999. از اين  رو شناخت برندگان و بازندگان قدرت نيازمند 

درک روابط قدرت بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان آن است. 
روستاييان به عنوان توليدکنندگان قدرت اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي همواره از سوي شهريان و در رأس آن دولتمردان که 
مي شوند.  بي قدرتي  به  تهديد  هستند  قدرت  مصرف کنندگان 
از اين  رو روابط شهر و روستا از آغاز تا به امروز به چهار دوره 
تقسيم مي گردد: الف( دوره اول: جامعه به شدت طبقاتی بود هر 
چند در دوره سلوکيان و اشکانيان گام هايی در جهت کاهش اين 
فاصله برداشته شد اما با ظهور ساسانيان دوباره جامعه به حالت 
اوليه برگشت. حتی با پيدايش نهضت اسالمی و انتشار شعارهای 
برابری و برادری، زمام کارها به دست کسانی افتاد که ظاهراً دعوی 
مسلمانی می کردند ولی عماًل به هيچ يک از تعاليم اسالم عمل 
نمی کردند. بنابراين جامعه طبقاتی همچنان پابرجا بود. يعنی 
بهره کشان صاحبان اراضی و اغلب ساکن شهر و استثمارشوندگان، 
مردم روستا بودند. در اين دوره روستاها تأمين کننده ماليات و 
سرباز براي حکومت که مقر آن ها در شهرها قرار داشتند، بودند 

و تا دوره صفويه همچنان اين جريان ادامه داشت. روستاييان 
اگرچه توليدکنندگان عمده قدرت بودند اما در پايين ترين جايگاه 
سلسله مراتب قدرت قرار داشتند. در اين دوره وابستگي شهر به 
روستا کاماًل بارز بود. ب( دوره دوم: به دليل امنيت و تمرکز نسبی 
که در کشور حاکم بود، و ارتباطاتی که با جهان در حال صنعتی 
شدن در حال شکل گيری بود باعث رونق بازرگانی و دادوستد 
بودند،  جريان  اين  طليعه دار  که  شهريان  و  دولتمردان  گرديد. 
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 تأمين کنندگان نيرو براي 
صنايع نوپا و مصرف کنندگان کاالهاي وارداتي تبديل شدند. بين 
مشروطه و انقالب اسالمي اين روند دنبال مي شد. در اين دوره 
چرخشي در روابط شهر و روستا به وجود آمد و با شکل گيري 
دولت هاي مرکزي روستاها به شهرها )دولت( وابسته شدند. د( 
کاالهاي  مصرف  و  نيرو  تأمين  بر  عالوه  روستاها  چهارم:  دوره 
توليدي شهر، دست به توليد محصوالت تجاري جهت عرضه به 
بازارهاي جهاني زدند. در اين دوره روستاها کاماًل 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 فراوان تر کاالهاي توليدي شهر 
همراه شد. چنانچه اين تغيير در ساختار و ماهيت قدرت عالوه بر 
اينکه باعث نارضايتي نشد بلکه با رغبت موردپذيرش روستاييان 
قرار گرفت. لذا در اين دوران روستاييان به ابزاري براي قدرت هاي 
حاکم در شهرها تبديل شدند. يعني از روستاييان به عنوان ابزار 
ملي  اقتدار  و  قدرت  به  مشروعيت بخشي  براي  صرفاً  قدرت، 
استفاده  گرديد. مصداق هاي عيني چنين نمايشي، مشارکت طلبي 
از روستاييان در هنگام انتخابات هاي مختلف است. به ويژه در زمان 
انتخابات  مجلس، کانديداها تالش مي کنند از روستاييان به عنوان 

دري براي رسيدن به قدرت بهره گيرند.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 4. روابط قدرت از انقالب اسالمي و بعد آن. منبع: نويسندگان، 1398

»ابوالفضل زارعی و همکاران. روستا َدِر- قدرت و َدر- قدرت؛ ديرينه شناسی روابط شهر و روستا در ايران«
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ابتدا خارج کردن قدرت  پيداست در  بنابراين همان طور که 
از چنگ روستاييان به شکل ظاهري )ماليات و سرباز( بود که 
اين شکل، استحاله پيدا کرد و به شکل  نازيبا  به دليل چهره 
مصرف کنندگان 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 بي قاعده قدرت، تمرکز 
قدرت در چندين نقطه، و تعارض ها و ناپيوستگي هاي ناشي از اين 
تعارض هاست (Foucault, 2003: 102). از اين  رو روستاها در تاريخ 
طوالني جامعه ايراني همواره َدرِ 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 گرفته اند. که اين کار باعث تضعيف تدريجي روستاها 
خودکفايي،  و  استقالل  نهايت  در  زماني  که  روستاها  گرديده، 
تأمين کننده مايحتاج شهريان بودند، امروز به صورت کودکي که 
همواره چشم به دست و گوش به حرف والدين دارد، به حيات 
خود ادامه مي دهد شايد که روزي جواني برومند و توانا گردد. لزوم 
چنين توانمندي تغيير در روابط قدرت بين شهرها و روستاست، 
و  قدرت  »روابط  عنوان  با  تحقيقي  در   )1997( ِريد5  چنانچه 
برنامه ريزی گردشگري مبتني بر جامعه« معتقد است، همکاري و 
مشارکت مي تواند با تغيير در روابط قدرت و با درگير نمودن همه 
ذي نفعان در يک فرايند که نيازهاي آن ها را برآورده، عملي گردد 
واقع مؤيد پژوهش  )1997( در  ِريد  (Reed, 1997: 567). مقاله 

حاضر است و چنانچه اشاره شد خواهان تغيير در روابط قدرت 
بين توليدکنندگان )روستاييان( و مصرف کنندگان )شهريان( آن 
است. براي اين منظور )تغيير در روابط قدرت( مي توان 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. بدين صورت که روستا از نگرش بازيچه 
ابزاري شهرها  خارج شده و داراي شخصيت  مآبانه و استفاده 
حقوقي مستقل و با قدرت مقابله با زياده خواهي هاي آن شود مثاًل 
در مورد تصرف اراضي روستاها به داليل مختلف ازجمله گسترش 
حوزه استحفاظي يا ايجاد شهرک هاي صنعتي و ... . 2-  اطمينان 
که  گونه  بدين  گردد،  حاصل  ذي نفعان  ميان  قدرت  توزيع  از 
روستاييان تنها ابزار توليد قدرت براي مصرف شهريان نباشند بلکه 
بتواند از حاصل کار خود بهر ه مند گردند. در راستاي مثال راهکار 
اول، توزيع قدرت ميان ذي نفعان را اين گونه مي توان بيان داشت 
که عايدات حاصل از هر گونه تغيير کاربري اراضي روستا به عموم 
روستاييان بازگردد نه اينکه تنها مسائل و مشکالت شهري به 
آن ها تزريق گردد. 3- ساختار مناسب براي نهادينه سازي فرآيند 
قدرت بين شهرها و روستاها و توزيع مجدد آن يعني پياده سازي 
يا اجرا صحيح قدرت صورت گيرد. با استناد به مثال راهکار اول 

5. Reed

مي توان چنين بيان داشت که در صورت اجتناب ناپذيري 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 نويسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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