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Abstract 

The socio-political structures of villages in Iran have transformed. The scope and 
depth of these Transformations are such that the current socio-political 
environment of the villages is different from the past. This issue makes it necessary 
to conduct new research about the rural society of Iran. Considering that most of 
these transformations occurred after the Islamic revolution, we raise our question 
as follows: This research seeks to answer the question, what transformations did 
the village in Iran go through after the revolution? This study deals with the why 
and how of these transformations and their consequences by benefiting from the 
approach of historical sociology and the use of library data and observation. The 
result of the research shows changes such as transformation in social structure, 
transformation in stratification in villages, transformation in rural lifestyle, increase 
in the level of literacy and its consequences, transformation in communication and 
mediazation of villages, transformation in land ownership in villages, moving 
towards a semi-commercial economy, change in social hierarchies, change from 
passive participation to independent and demanding political participation, 
increasing role of kinship loyalties in local political participation, predominance of 
religious and linguistic affiliations in the voting behavior of villagers, spread of 
citizenship system to villages. 
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بع  ا    رانیا یروستاها یاسسی – یتحوالت اجتماع یبررس
   رانیا یانق   اس م

 

 چکیده
ا  دچار دگرگونی   رانیروستاها در ا  ی اجتماع  ی اسيس  ساختارهای   تحوالت به  نیشده است. دامنه و عمق 

انجام   بنابراین کرده است.    همتفاوت از گذشترا  روستاها    ی کنون  ی اجتماع  ی اسيس  یاست که فضا  یااندازه

روستا  دیجد  یهاپژوهش جامعه  می   یضرور  رانیا  یی درباره  نظر  این   . رسدبه  عمده  اینکه  به  توجه  با 

روستا در  است، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که    داده  ر  تحوالت بعد از انقالب اسالمی  

با    ؟است  سر گذرانده  های را ازچه تحوالت و دگرگونی بعد از انقالب    رانیا ی از مندبهرهاین پژوهش 

جامعه دادهرهيافت  از  استفاده  و  تاریخی  کتابخانهشناسی  این  های  چگونگی  و  چرایی  به  مشاهده  و  ای 

پيامدهای  دگرگونی  و  از  جهينت  پردازد.می   هاآنها  نشان  صورت  مانند  تغييراتی   پژوهش  در    یبندتحول 

،  سطح سواد و تبعات آن   شی افزا  ،یی روستا  ی در سبک زندگ  ريياها، تغتدر روس  یقشربند  رتغيي  ی،اجتماع

ارتباط رسانه  ی تحول  تغ  یاو  روستاها،  مالک  رييشدن  اقتصاد    نيزم  ت يدر  سمت  به  حرکت  روستا،  در 

سلسله   ر ييتغ  ،یتجارمهين اجتماعدر  تغی مراتب  س  ريي،  مشارکت  به  منفعل  مشارکت  و    ی اسياز  مستقل 

افزامطالبه وفادارن   شیگر،  س  یشاوندیخو  ی هایقش  مشارکت  مذهب  ،ی محل  ی اسيدر  تعلقات  و    ی غلبه 

 .به روستاها دارد یاشاعه نظام شهروند و  انیيروستا ی دهیدر رفتار رأ ی زبان

 .یاسیمشارکت س  ن،یزم  تیمالک ،یانقالب اسالم  واژگان کلیدی:

 

  یسنده مسئول: نوmb.khorramshad@gmail.com  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبای   یاسیاستاد گروه علوم س  محمدباقر خرمشاد 
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 مقدمه

اجتماعی   زیست  گونه  سه  زندگی  محل  دیرباز  از  ایران  روستایی،  )سرزمين  شهری، 
بودهعشایری زیستی  (  الگوی  نوع  سه  این  بين  هرچند  مشترک  ویژگی  ،است.  های 
فرد خود در  به  ها دارای خصوصيات منحصر شناختی وجود دارد اما هرکدام از آنجامعه
میجنبه فرهنگی  و  سياسی  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  از  های  پژوهشگران  باشند. 
 اند.قرار داده یبررس مورداین الگوهای زیستی در ایران را  های متنوعی هر یک ازجنبه

علی روستاها  زیستی،  الگوی  سه  ميان  دردر  کاهش  به    رغ   نسبت  جمعيت  و  تعداد 
بر طبق    . است  داده   یجای از جمعيت کشور را در خود  ی اعتنا  قابلگذشته، هنوز درصد  

 730ميليون و  20نفری؛  270هزار و  926ميليون و  79 ،آخرین آمار از حدود کل جمعيت
و   تقریباً    625هزار  یعنی  اساس    26نفر  بر  هستند.  ساکن  روستاها  در  ایران  مردم  درصد 

 .(amar.org.irاند )شده آبادی توزیع 62284همين نتایج این جمعيت در 
اجتماعی  تحرک  فاقد  زیستی  الگوهای  این  سه  هر  ایران  در  مدرنيته  آغاز  از  قبل   1تا 

بودن البته  دشتابان  اجتماعی برخی جابجایی   هرچند .  اما  صورت می  هاآندر    2های  گرفت 
بعد  ؛ شدنمی  هاآنموجب دگرگونی و تحول در ساخت اجتماعی  گاهچي ه ها  این جابجایی

اجتماعی   ساخت  مدرنيته  تحوالت    تحرکک از  و  دگرگونی  دستخوش  ایران  جامعه 
حت اجتماعی روستاهای ایران از این  اعميقی شد که همچنان تداوم دارد. در این ميان س

تغييرات مصون نماند و سيل تحوالت به درون روستاهای ایران سرازیر شد. این تحوالت  
به خود گرفت.   انقالب اسالمی سير شتابانی  از  نگارندگاناگونهبهبعد  از دیدگاه    ، ی که 

مقای  یاجتماعی روستاها  –فضای سياسی   انقالب اسالمی در  از  بعد  با سالس ایران  های  ه 
از   دیدگاه    است.  شده  دگرگونی  توجه   قابل  بصورت آن  قبل  روند    نویسندگان،از  این 

 . تغييرات همچنان در حال شدن است

اجتماعی    –به اعتقاد نگارندگان، بررسی سير این تحوالت برای فه  وضعيت سياسی  
پرمصرف مرتبط با   اینکه به نظر، ادبيات موجود و  ژهیبورسد.  روستاها ضروری به نظر می

  مقدمه   توجه  با  .ستي نشناسی سياسی روستایی جوابگوی موقعيت فعلی روستانشينان  جامعه

 

1. Social Mobility 

2. Social Alteration 
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این پرسش است که    باال به  پاسخ  پژوهش در پی  ااین  انقالب    رانیروستا در  از  چه  بعد 
 ؟است سر گذراندههایی را از  تحوالت و دگرگونی 

ای در ساختار و مناسبات  رات عمدهتغيي   ،های اخيراین است که در دهه   مقالهمفروض  
های موجود در این زمينه را به چالش  اجتماعی روستاها صورت گرفته که ادبيات و پيشينه

سياسی متفاوتی از گذشته    -کشد. روستاها در حال حاضر در یک وضعيت اجتماعی  می
نيازمن اندگرفته  قرار آن  بودن  منفی  یا  مثبت  از  فارغ  تحوالت  این  موشکافی    و  ه  مداق  . 

 محققانه علمی هست. 
می میبنابراین  را  پژوهش  اصلی  فرضيه  این توان  در  توان  آنچه  کرد  طرح  گونه 

روستاهای ایران اتفاق افتاده است تغيير در ساختارهای اجتماعی است که منشأ تحول در  
ساخت   در  تغييرات  است.  شده  ایران  ی،  شناخت  تيجمعتحوالت  )  یاجتماع روستاهای 

حرکت از کشاورزی معيشتی و اربابی به  )  یاقتصادشربندی اجتماعی(، ساخت  در قتغيير  
های نسلی، افزایش سطح سواد و نفوذ رسانه  شکاف)   یفرهنگکشاورزی نيمه تجاری( و  

 در روستا( موجب تحول در رفتار سياسی روستایيان شده است.

 پژوهش  روش 

شود.  وهشگران بکار برده می ط پژهای اجتماعی توس های متنوعی برای بررسی پدیدهروش
بهره با  پژوهش  جامعه این  رهيافت  از  داده مندی  از  استفاده  و  تاریخی  های  شناسی 

دگرگونیکتابخانه این  چگونگی  و  چرایی  به  مشاهده،  و  پيامدهای  ای  و    ها آنها 
اعتقاد    پردازد.می صاحب  یاري بس به  اجتماع از  پژوهشگران  و  س   ینظران  ،  یاس ي و 

و    یکالن اجتماع   ی مطالعه و درک ساختارها  یمناسب برا  یافت ي ره   یخ یتار  یاس شن جامعه
ا  ی دگرگون  ن یادي بن   یروندها )دالور  ن یدر  است  کاربرد   (.58:  1394  ، یساختارها  در 
 .داد قرار توجه  موردی تاریخی چند مسئله مه  را باید شناس جامعهرهيافت  

 تحلیل  واحد
  ل ي ساختار به دل اصوالً. است تا روسدر   ی ماعاجت  ی ساختارهاتحليل، واحد  در این پژوهش  

: 1394   ،یشود )دالوریم  یقانون در علوم تجرب  ن یگزیجا  ،ین يع   یهااز جنبه  یبرخوردار
دیدگاه    .ستي ن   یافراط  یی ساختارگرا  کی  ،نظر  مورد   یی ساختارگرا  البته   (.61 از 

مسئله ساختارهای  ين  مه  .وجود دارد  رساختار و کارگزا  ن يقوام متقابل ب  ینوعنگارندگان،  
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معتدل و منعطف، امکان   یی در ساختارگرا  کند. لذای را تا حدودی تعدیل میبررس  مورد
تب  ح ي توض ه   ن ييو  ارجاع  با  بامور  )  ه زمان  دارد  وجود  ساختارها  و  دالوری،  کنشگران 
1394:  63 .) 

 تحوالت دامنه
ی دامنه  کل  بطور  .ستا   هاآندامنه بررسی    بحثمسئله مه  دیگر در مطالعات تحوالت،   

می قرار  دسته  سه  در  اجتماعی  ت  1براودل   فرنانگيرد.  تحوالت  زمان   دي کأ با  دامنه    ی بر 
  کند.یم   ي و درازمدت تقس   مدتاني مدت، مها را به سه نوع کوتاهآن  ،ی تحوالت اجتماع

م  بررس  براودلنظر    از  یدگرگون  ،مدتاني در سطح  همان    ا یها  ت ي موقع  لي و تحل  ی شامل 
  ی دوره زمان  کیاست که در    ی اجتماع  ی در ساختارها  یادوار   یهای و دگرگوننات  نوسا
باشند  یدر ساختارها م  یمهم   یهایدگرگون  انگري نوبه خود بافتند و بهیاتفاق م   مدتاني م
تحوالت    نظر  مورد(. سطح  54  :1394دالوری،  ) بررسی  اینجا  دامنه    مدتاني مدر  است. 

 شود. خير را شامل می ا رنق  ينزمانی پژوهش کمی بيش از 

 مطالعه  شیوه
  ی زمانناه   روش،  2ی زمانروش ه شود.  مطالعات تحوالت اجتماعی به سه شيوه انجام می 
معنا  ی درزمان  روش  4ی.درزمان  روشو    3ی اسهیقام در طول    یدگرگون  ندیفرا   ل ي تحل  یبه 

ا در  است.  تحل   ن یزمان  تحوالتلي روش،  ا  گر  از    اع   یخاص   فرضش يپ  نکهیبدون 
داشته باشند،    ی در مورد تحوالت اجتماعی  انگاردوگانه  ا یو    یامرحله  ایو    انیگراتکامل

دهد.  یقرار م یمطالعه تجرب مورد ار  یاسي و س ی تحول در ساختارها و روابط اجتماع ندیفرا
را که    یادهي چ ي ثرات پأو ت  ري ث أت  حال  ن يع  کند و در  یري گيکوشد روند تحوالت را پیاو م
و به تحوالت ساختارها و روابط    دادهی  مختلف رو  یها عوامل و کنش   اني د مرون  ن ی در ا

یک روش   واقعبه   (.65:  1394  دالوری،کند )  ییاست، شناسا  دهي انجام  یاس ي و س  یاجتماع 
داده  از  استفاده  و  نوشتارهای  درزمانی  از  انتقادی  تحليل  یک  با  مشاهده  و  مطالعات  های 
 ی سياسی روستا فرضيه خود را مورد بررسی قرار دهد.ناس ش موجود درباره ادبيات جامعه

 

1. F. Braodel 

2. Synchronic 

3. Comparative Statics 

4. Diachronic 
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 پیشینه پژوهش 
جامعه مطالعات  تحت  عمده  روستا  سياسی  از    هژمونیشناسی  کالسيک  مطالعه  چند 

از   قبل  است.  اسالمی  انقالب  آستانه  تا  مشروطيت  زمانی  بازه  در  روستایيان  وضعيت 
انتق  و  اجمالی  مروری  هست  الزم  بحث  موضوع  به  پژوهش  ادیپرداختن  به  های  نسبت 

 .ارائه شودپرکاربرد مرتبط با رفتار سياسی در روستا 
های مه  ميدانی در ارتباط با رفتار سياسی روستایيان کتاب »زمين و  یکی از پژوهش 

های این کتاب که در اواخر حکومت پهلوی و اوایل  است. پژوهش   هوگالندانقالب« اثر  
انجام   اسالمی  برانقالب  بود؛  مه نق   شده  بعنوان  زمين  رفتار  ش  بر  مؤثر  فاکتور  ترین 
تغيير چندانی در    اصالحات ارضی صورت گرفته،  هوگالند  نظر  ازروستایيان تأکيد دارد.  

از   شد.  اربابان  جایگزین  پهلوی  نهایت حکومت  در  و  نياورد  بوجود  روستایيان  وضعيت 
ر اختيار و انحصار  ه ددید او با اصالحات ارضی قدرت سياسی که عماًل بصورت خودسران

مرکزی   به دست حکومت  بود،  ) مالکان  همچنين هوگالند   (.245:  1398هوگالند،  افتاد 
های سياسی روستایيان را در سه طيف حاميان حکومت پهلوی، مخالفان حکومت  گرایش 

(. تفاوت  246-251:  1398هوگالند،  بود )اعتنا به شرایط سياسی تقسي  کرده  پهلوی و بی
ب تا حدودی دارای کنش    او روستایيان   نظر  از این است که    پژوهشگرانیگر  ا دهوگالند 

 سياسی بودند که بيشتر تحت تأثير رفت آمد جوانان به شهر در استان فارس بود.
و   با طرح  1396)  یکاظمآبراهاميان  معاصر«  ایران  در  غيرانقالبی  »دهقانان  مقاله  در   )

تا اصالحات ارضی را    1339های دهه  ه سالک  رسؤاالتی از قبيل اینکه چرا در ایران معاص
ها در دامن زدن به آتش  گيرد، شاهد شورش بزرگ دهقانی نبودی ؟ چرا رادیکالدر برمی
متکی به نفس    ،جوهای روستایی شکست خوردند؟ چرا دهقانان بجای اینکه ستيزهانقالب

باشندو   محافظهمَقدری  ، انقالبی  و  منفعل  پرسش   کارند؟سلک،  بودن    ها این  منفعل  بر 
های بزرگ انقالبی را معلول  شورش  ،این دو  .دارند  دي تأکعمل سياسی    نظر  از روستایيان  

وجود سه عامل یعنی وجود طبقه دهقانان متوسط ناراضی، اقتصاد مبتنی بر بازار متزلزل و  
مرکزی ضعيف می می  هاآندانند.  دولت  تحليل  ادامه  در  در  متوسط  طبقه  نبود  که  کنند 

میست رو دهقانان  بودن  غيرانقالبی  دالیل  را  بازار  بر  مبتنی  اقتصاد  نبودن  دانستند  ا، 
 (. 56-108: 1396آبراهاميان و کاظمی، )
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شناسی  ( در کتاب »انقالب و طبقات اجتماعی« وضعيت جامعه1993) زیبنوعزاشرف و 
را روستاها  دادهبررس   مورد   سياسی  قرار  آنی  روستایياناند.  سياسی  رفتار  از  ر  ها  متأثر  ا 
می زمين  نظر مالکيت  در  ایران  روستاهای  در  عمل  زیربنا  بعنوان  را  زمين  بعبارتی  دانند 

روستایيان را بر اساس مقدار زمين به طبقات مختلف تقسي   ها  آناند. بر همين اساس گرفته
 کردند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. می

( زمين 1390بشيریه  که  است  معتقد  ال  (  رفتار  هیبر  و  روستاها  ساکنين  اجتماعی  بندی 
او طبقات فاقد زمين، دارای عمل سياسی معناداری    نظر  از ها تأثيرگذار است.  سياسی آن

های دهقانی بيشتر در  در روستاها نبودند. نقش دهقانان در زندگی سياسی در قالب جنبش 
وس بوده است تا  حسای مهای تودههای انقالب و تحول اجتماعی و پيدایش جنبش دوره

روستایيان را فاقد هرگونه استقالل عمل    مجموع  دربنابراین او    های ثبات سياسی.در دوره
ها و بيشتر از سوی گروه  ها آنانقالب    جمله  ازدانند. در آستانه تحوالت مه   سياسی می

 شوند.نيروهای سياسی گوناگون بسيج می
»بررس  ای(، در رساله1393)  یجعفر عمل سياسی    نسبت روستا و سياست« ی  با عنوان 

را   از مشروطيت تاکنون  قرار داده استبررس  موردروستایيان  اعتقاد جعفری در  .    ...ی  به 
نظام    های مختلف تاریخ معاصر ایران، کنش سياسی دهقانان و روستایيان با توجه بهدوره

رابطه دولت    وعاجتماعی حاک  بر روستا، موقعيت جغرافيایی، جمعيت روستا و همچنين ن
را بوده است. جعفری روستایيان  متفاوت  اجتماعات  این  با  نيروهای سياسی شهری  در    و 

انقالب مانند  بزرگ  سياسی  میرویدادهای  مؤثر  عمل  فاقد  ملی  آنهای  بيشتر  و  ها  داند 
فعال می) محلی  و  پراکنده  اعتراضات  در  را  انتخابات    هاآنداند. همچنين  روستایيان(  در 

م هستند.  شادارای  فعال  را  تینها  دررکت  روستایيان  موجود   جعفری  وضع  حافظ  بيشتر 
ها را بر سياست ملی و  آن  ،داند هرچند با یک فرایند آرام و بازی با قواعد نظ  مستقرمی

 داند.ای مؤثر میمحلی منطقه
  پيامدهای سياسی تقسي  اراضی »با عنوان    ای( نيز در مقاله1396نژاد )خرمشاد و موسی  

های ارضی بعد تبعات اجزای سياست   « AHPر جمهوری اسالمی ایران بر مبنای روش  د
از مهاجرت   اجتماعی، جلوگيری  ایجاد و تقویت سرمایه  انقالب در روستاها را شامل  از 

با   روستائيان  بين  جمعی  همکاری  تشویق  و  تقویت  شهرها،  به  نظ   ري بکارگ روستائيان  ی 
بنيانبهره تقویت  مشاع،  روستاها،هابرداری  اجتماعی  و  اقتصادی  طبقاتی    ی  نظام  تغيير 
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روستایی در ایران، تثبيت و افزایش مشروعيت نظام در ميان روستائيان، ایجاد ثبات سياسی  
در روستاها، تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانه روستائيان در امور حاکميتی، گسترش  

 .ندداندامنه نفوذ حکومت انقالبی در اعماق روستاها می

 چارچوب نظری تحقیق: تغییرات اجتماعی 

تعر  تحول معنا   ،یلغو  فیدر  است. در    زي چ کی  یهایژگیدر حالت و و  یدگرگون  یبه 
  یک پدیده اجتماعی در    ی و ماهو  یاساس   ی هایواژه بر دگرگون  ن ی ا  د،یجد  یعلم  اتي ادب

جامعه    کی  ولاز تح  کهیداللت دارد. مثاًل هنگام  افتدیدر درازمدت اتفاق م  که معموالً
ا   یيگویسخن م در    ناست که آ  ن یمنظورمان  از   یطوالن  ش يوبدوره ک   کیجامعه    و 

ارزش  نهادها،  ساختارها،  هنجارهالحاظ  و  زندگ  یها  به  آنچنان    یجمع  یمربوط  دچار 
گو  یی هایدگرگون که  است  جامعه جد  ایشده  با  تغ  در   . يمواجه  یدیما  واژه    ر يي مقابل، 

دگرگون بر  کوتاه  ی جزئ  یاهیمعموالً  در  و  دارد.  زي چ کیمدت  خود    مورد  در  داللت 
تحول د  1اجتماعی   مفهوم  اجتماع   يمفاه  گریهمچون  چنداناتفاق  ی علوم  وجود    ی نظر 
جامعه مت ندارد.  بأ شناسان  تغ   شتري خر  مفهوم  م  یاجتماع  ريي از  نهیاستفاده  و  فقط    کنند 

طبقه  شماري ب  یهافیتعر ا  یمتعدد  یهایبندبلکه  است  فیتعر  ن یاز  کرده  ارائه  ها 
دانند ای از تغييرات میتحول اجتماعی را مجموعه  روشه  گی(.  46-48:  1394،  ی)دالور

می ر   جامعه  یک  در  نسل  چند  یا  یک  طی  طوالنی  دوره  یک  طول  در  بين  که  دهد. 
تغيير اجتماعی عبارت است از    تغييرات اجتماعی و تحوالت اجتماعی تفاوت وجود دارد.

زمان کوتاه بصورتی که شخص معمولی نيز  بررسی در مدترؤیت و قابل    قابل  ایهپدیده 
زندگی در  کوتاهی  دوره  طول  در  یا  خود  زندگی  طول  میدر  را  اش  تغيير  یک  تواند 

اجتماعی   اجتماعی در محدوده جغرافيایی و  تغيير  این،  بر  . عالوه  نماید...  تعقيب  شخصاً 
فاوتش با تحول اجتماعی در این است که آن را  ت  پذیرد و در این موردمعين صورت می

اجتماعی  می یا در کادر  و  خيلی    -توان در چارچوب یک محدوده جغرافيایی  فرهنگی 
 (. 20-21: 1366روشه، داد ) قرارمحدودتری مورد مطالعه 

دغدغه از  اجتماعی  تغييرات  جامعهمطالعه  مه   بوده  های  پيدایش  ابتدای  از  شناسی 
دورک  کنت،  جامعههااست.  از  بسياری  و  وبر  مارکس،  به  ی ،  هرکدام  به  شناسان  نوعی 

 

1. Social Transformation 
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کرده توجه  خود  آثار  در  اجتماعی  تغييرات  و مبحث  فکری  مبانی  در  تطور  کنت  اند. 
  ذهنی، مارکس تغيير را با توجه مناسبات توليد در جامعه و وبر تغييرات در ماهيت اقتدار

داده قرار  اشاره  مورد  )را  ابراند  و  باعث  93-117:  1388يمی،  اهغفاری  اما چه عواملی   .)
می اجتماعی  دگرگونی  و  تغيير  سياسی  ایجاد  پژوهشگران  توسط  عامل  چندین    –شود؟ 

شده است. تعامل پيچيده محيط،    برای ایجاد و تحریک تغييرات اجتماعی مطرح  اجتماعی
و غيره  ت  فناوری، فرهنگ، شخصيت، سياسی، اقتصادی، مذهبی، ایدئولوژی، تغيير جمعي 

از عوامل مه  تغيير اجتماعی هستند. معموالً تغييرات اجتماعی محصول یک عامل نيستند.  
اقتصادی،   منافع  مانند  عامل  یک  توجه  با  اجتماعی  تغييرات  اینکه  بر  مبنی  ادعایی  هيچ 

قبول نيست.    شود، قابلها، شخصيت افراد خاص، شرایط جغرافيایی و غيره تعيين میایده
و عامل  هر احهر  در  اجتماعی  تغيير  لذا  است.  وابسته  دیگر  عامل  چندین  با  هميشه  دی 

جامعه محصول چند عامل مختلف از موارد باال است. همه موارد باال با توجه شرایط هر  
جامعه  جامعه در  اجتماعی  تغيير  دالیل  از  باال  عوامل  از  عامل  چند  محصول    هستند ای 

(Akujobi & Jackson, 2017: 25).  
ب کارکردها،    حثدر  در  تحول  ساختارها،  در  تغيير  چون  مباحثی  اجتماعی  تغييرات 

گيرد. تغييرات در  بررسی قرار می  موضوع مورد تغيير، عوامل مه  تغيير و نتایج تغيير مورد
معموال می  جامعه  روبرو  مقاومت  ساخت با  بویژه  برابر شود.  در  است  ممکن  سنتی  های 

. هر چند  شودمی با یک استمرار اجتماعی مواجه    امعه  ج  ها مقاومت کنند. بعبارتینوآوری
است ساخت دهند  هایممکن  ادامه  به حيات خود  مانند گذشته  نتوانند  در    ولی  و  سنتی 

کنند.  قالب بازتوليد  را  خود  جدید  میهای  شده  گفته  موارد  به  توجه  مدل  با  توان 
 چارچوب نظری زیر را مانند شکل زیر طراحی کرد. 
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 مدل چارچوی نظری -1ره مامدل ش

 

 سیاسی روستا در ایران بعد از انقالب -تغییرات اجتماعی 
  به   رعیت  -  دهستان  ترکیب  تغییر :  اجتماعی  هایبندیصورت  در  تحول  -الف

   کشاورز   – روستا 
اسی  اس   دگرگونی در ساختار اجتماعی و اقتصادی در روستاهای بعد از انقالب یک تحول

تبع این تغييرات ساختاری، کنش اجتماعی و سياسی  های اجتماعی بود. بهو عميق در الیه
و   ارضی  اصالحات  از  قبل  تا  ایران  روستایی  جامعه  است.  شده  متحول  نيز  روستایيان 

برد. وجود دو قشر مراتبی متصلب رنج میانقالب اسالمی از یک ساختار اجتماعی سلسله
)مالکا ارباب  حاصلی  و  ن  روستاها(  در  غایب  و  زمين(  )  تيرعاضر  بدون    بعنوان دهقان 

بود.  ترین الیهمه  آن  از  متأثر  مناسبات سياسی  و  بودند  ایران  در  اجتماعی روستاها  های 
اصالحات ارضی تا حدی این مناسبات دستخوش تحول شد اما این    قبل از انقالب بواسطه
ستخوش تحول عميق کند. نهایت اینکه  ا دزیست سياسی روستاها رکه  تحول آنقدر نبود  

در  حکومت پهلوی  نوعی جابجایی اجتماعی بين نيروها در روستاها شکل گرفت. حضور  
نه ارضی  اصالحات  از  بعد  بلکه  روستاها  نکرد  روستا  در  سياسی  توسعه  به  کمکی  تنها 

را  سی  کارگزاران دولتی در روستاها )ژاندارمری، کدخدا، سپاه دانش( همان ساختار سيا
 (. 245: 1396هوگالند، کرد ) در قالب جدید بازتعریف 

تغییر در  
ساختارهای  

  –اجتماعی 
 سیاسی  

تداوم  
 تغییرات 

 

مقاومت ساخت  
 اجتماعی سنتی 

 

تحوالت عمیق  
 اجتماعی و سیاسی  

 

ر ساخت سنتی استمرا
های جدید  در قالب  
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رعيتی زده شد. حذف طبقه    -بعد از انقالب اسالمی آخرین ميخ بر تابوت نظام ارباب  
این حذف    -ارباب   کرد.  متحول  را  روستاها  اجتماعی  فضای  یک بندصورترعيتی،  ی 

غيير لفظی نبود تا جایی  ک تروستا به همراه آورد. تحولی که صرفاً ی در  تحول مفهومی را  
امروزه  است.  داده  تغيير  کلمه  واقعی  معنای  در  نيز  را  روستایيان  اجتماعی  منزلت  که 

مراتب باالتر از   دانند که دارای منزلت اجتماعی بهروستایيان را کشاورزان صاحب حق می
هستند.   گذشته  به  نسبت  خود  اجتماعی  صورت  ب ي ترت  نیا  به وضعيت  کهن  بندی  یک 

 روستا و کشاورز( داد. ) یدیجدبندی صورترعيت( جای خود را به   –باب ار)

 روستاها  در قشربندی و جمعیتی بافت   در تغییر -ب
  او  اخير دو رویداد مه  باعث تغيير در ترکيب و بافت جمعيتی روستاها شد.    قرن ي ندر  

بندی  ورتر صنفره است که تغيير بنيادینی دهای هفتاصالحات ارضی و عملکرد هيئت
های کشاورزی موجب  به این صورت که باز توزیع زمين   برداری از زمين ایجاد کرد.بهره
بداني  که بر   است  یکافها شد.  نشين مالک و برخی از خوشدار شدن دهقانان خردهزمين 

سال   در  که  تحقيقی  خوش  1354اساس  جمعيت  شد  حدود  انجام  از    40نشين  درصد 
ایران روستاهای  می  را  جمعيت  )داده  تشکيل  اقدام ؛  (94:  1393ازکيا،  است  این  بنابراین 

آن اجتماعی  پایگاه  تغيير  کارگر  باعث  بعنوان  صرفاً  این  از  قبل  تا  که  دهقانانی  شد.  ها 
زمين  در  میروزمزد  کار  کشاورزی  میهای  اینک  زمينی  کردند،  مالک  خود  توانستند 

می کار  آن  روی  بر  که  )باشند  مکنند  و  مهاجرت    دوم  (.7:  1397نژاد،    وسیخرمشاد 
گسترده روستایيان به شهرها بود. این ميزان مهاجرت و ترکيب جمعيتی مهاجران که شامل  
کشاورزان فقير و بدون زمين بود، سبب شد که اکنون عمدۀ ساکنين روستاها از قشرهای  

مرفه نيمه  نسبتاً  کشاورزی  کنار  در  زمين  از  حداقلی  داشتن  با  که  باشند  و  مکاتر  نيزه 
. در جدول زیر  رندي گ  یجا اقتصادی    نظر  از  حال  انهي متوانند در ردیف الیه  دامداری، می

 شده است.  های قبل و بعد از انقالب نشان دادهميزان مهاجرت از روستا به شهر در سال

 های قبل و بعد از انقالبجدول میزان مهاجرت از روستا به شهر در سال 
 65-55 75-65 85-75 90-85 

 درصد  13 درصد  20 درصد  22 درصد  32 مهاجرت از روستا به شهر 

 مرکز آمار ایران  -منبع
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مراتب طبقاتی را در  تحوالت صورت گرفته در ارتباط با زمين و مهاجرت نوعی سلسه
نيمه مرفه،  اجتماعی  تقسي سه الیه  این  البته مالک  را شکل داده است.  فقير  بندی مرفه و 

مالکيت بر  توليد  زم  عالوه  ابزار  مالکيت  شامل  و...( )  ی کشاورزين  تراکتور  کمباین، 
باغداری، صنایع دامداری،  دیگر همچون  جانبی  اشتغالکارهای  و حتی  روستایيان    دستی 

دولتی   مشاغل  همانند  استدر  اجتماعی  مرتبط  سلسله  نوع  این  نقاط    مراتبسلسله.  در 
 متفاوت است.  درگذشتهها روستا مراتبسلسلهبا نظام  کاماًلشهری است که 

 تغییر در سبک زندگی روستایی -پ
مقوله  از  دیگر  است.  یکی  روستایيان  زندگی  سبک  در  تحول  روستاها  در  تحول  های 

سبک زندگی الگوی متمایز رفتارهای شخصی و اجتماعی مشخصه یک فرد یا یک گروه  
( شيو(.  Veal, 2006: 247است  از  خاصی  طيف  زندگی  سبک  در  تغيير  و  ههاین  ا 

می شامل  را  اجتماعی  در هنجارهای  مصرف  الگوی  بر  عالوه  که  تغييراتی  شود. 
چون   ارزشرسوم  و  آدابساختارهایی  و  عقاید  ایده،  و  و ریهنجارپذها،  آلها  ی 

 (. 243: 1388ازکيا و حسينی، است )ی بطور کل در سبک زندگی بوجود آمده هنجارساز
يرات در شيوه توليد و استفاده از ابزارهای نوین که  تغياشاعه شتابان مظاهر مدرنيته در کنار  

ضمن افزایش درآمد زمينه را برای تغيير سبک زندگی در روستاها فراه  کرده است. در  
و   ازکيا  توسط  که  پيمایشی  کار  انجام 1388)  ی ن يحسیک  شمال  روستاهای  در  شده    ( 

تن اوقات فراغت،  داشهای روستایی در  از وجود تفاوت سبک زندگی در بين نسل  ؛است
توجه در    دهد. نکته جالب شيوه گفتار، الگوهای تغذیه، شيوه بهداشتی و پوشاک خبر می

این پژوهش تأکيد بر آزاد بودن فرزندان روستایی توسط والدین در تعيين سبک زندگی  
می  .هست مطرح  را  نسلی  تفاوت  یک  بيشتر  و  نداشته  وجود  نسلی  کنند بنابراین شکاف 

و) نظر255-263:  1388ينی،  حس  ازکيا  به  بعبارتی  در    ،(.  گرفته  صورت  تغييرات  عمده 
گرفته است. تغيير نسل و استقرار    زمان با تحول نسلی در روستاها شکلسبک زندگی ه 

 نسل جدید بعد از انقالب منشأ این تحوالت بوده است. 

 روستائیان افزایش سطح سواد و تبعات فرهنگی و اجتماعی  -ت
های بررسی تغييرات اجتماعی در روستاها  روستایيان یکی از شاخص   وادطح سافزایش س

دوره برای جوانان در  تحصيل  همچنين فرصت  و  نر  سواد  افزایش  در  است.  عالی  های 
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می را  بزرگ  اجتماعی  شهرهای  سياسی  رفتار  وضع  تغيير  در  مه   عاملی  بعنوان  توان 
  80به حدود    1335درصد سال    6از  ان  تایي روستایيان قلمداد کرد. ميزان افزایش سواد روس 

سال   در  نوشتار    1395درصد  این  مدنظر  افزایش  چگونگی  و  چرایی  البته  است.  رسيده 
 مسئله تأثيرات این تحول در ساختار و رفتار سياسی اجتماعی روستایيان است.  بلکه  نيست

 جدول درصد سطح سواد روستاییان 
 1335 1355 1395 

 52/79 5/30 1/6 مرد و زن

 مرکز آمار ایران  _نبعم

ی در ميان روستایيان بر دانشگاه از شواهد پيداست که افزایش سطح سواد عمومی و  
اجتماعی   هنگام    النيالتحصفارغدر    ژهیبوبوده است.    مؤثر  هاآنرفتار سياسی  دانشگاهی 

تی  هستند. ح  رگذاري تأث بازگشت به روستا حداقل بر ترجيحات سياسی و اجتماعی خانواده  
آموزان روستایی و  توان شاهد این تحول در بين دانش ک مشاهده ساده در روستاها میا یب

 ها بوده است. های آنخانواده

 ای شدن روستاها؛ ادغام در فضای سیاسی ایران تحول ارتباطی و رسانه -ث 
تحليل  در  مه   عوامل  از  پراکندگی  های جامعهیکی  روستایی،  سياسی کالسيک  شناسی 

جامعهایردر    روستا حوزه  پژوهشگران  است.  عوامل  ان  از  یکی  روستایی  سياسی  شناسی 
مرکزی  بی و  شهری  نقاط  با  ارتباط  نبود  و  پراکندگی  را  روستایيان  سياسی  عملی 
جغرافيایی  کدی  نيکیدانستند.  می عامل  بر  تأکيد  اطراف    ،با  در  روستایيان  پراکندگی 

علت را  قنات  آبياری  سيست   و  شهری  و فعان ا  مناطق  شرکت    ل  احتمال    در کاهش 
داند و به همين دليل، مناطق پرجمعيت و پرباران  ی انقالبی، تمرد و سرکشی میهاحرکت

 (. 85: 1390کدی،کند )می یمستثن شمالی ایران را از این قاعده 
ی در روستاها نسبت به قبل از انقالب  فراوانارتباطی تحوالت    ه ني زم  دردر حال حاضر  

در حوزه    طرف  کی  ازحوالت در دو بخش قابل ارزیابی است.  ن ت. ایاست  گرفته  شکل
با ساخت جاده  نقل  و  حمل عمومی، داشتن    نقل  و  حملها، گسترش وسایل  در روستاها 

امکان    یخودرو داشته    آمدوشدشخصی  چشمگيری  بهبود  گذشته  به  نسبت  روستایی 
آن آگاهی  و  روستایيان  آشنایی  ميزان  مسئله  این  از است.  اجتماعی    -سياسی  یع  وقا  ها 
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بيشتر کرده است.  دادهر  شده بود و    این روند از اواخر رژی  پهلوی آغاز   در کشور را 
امروزه کماکان در حال گسترش است. هوگالند یکی از عوامل گسترش فعاليت سياسی  
در روستاها در آستانه انقالب را افزایش ارتباط بخصوص با تأکيد بر رفت آمد جوانان در  

اکنون  245:  1396هوگالند،  دانست )ستان فارس میی اهرهاش این ارتباط  (. بدون تردید 
در ميان روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ بسيار بيشتر شده و مشاهدات حتی نشان از  

انزوا و دور ماندن روستایيان از  های روزانه حکایت میمهاجرت کند. همين مسئله نظریه 
 با چالش جدی مواجه کرده است.  را یرانتحوالت سياسی اجتماعی در ا

نمی محدود  شهری  و  روستایی  نقاط  بين  فيزیکی  ارتباط  به  فقط  ارتباط  شود.  مسئله 
تحول  مه  حوزهترین  سياسی    در  فضای  در  ادغام  و  اطالعات  دسترسی  به  ارتباطی 

رسانه طریق  از  کشور  مربوط  اجتماعی  مجازی  فضای  و  شبکه  هستها  به  دسترسی   .
تر  از همه مه   ،(ونیزیتلو  رادیو،)  یجمع  های ارتباطن استفاده از رسانهمکارق اسراسری ب

این   است.  کرده  فراه   روستایيان  برای  را  )اینترنت(  اطالعات  جهانی  شبکه  به  دسترسی 
دسترسی تا حدودی عماًل روستایيان را در فضای سياسی حاک  بر نقاط شهری ایران ادغام 

های شنيداری و دیداری غالب بوده و  وستاها رسانهر رکه دحتی این گزاره    کرده است. 
ازرسانه نوشتاری  نمی  های  مصرف  مجالت  و  روزنامه  ) جمله  با   ،(1392جعفری،  شود 

است. آمارها    داده  دست  ازتوجه گسترش فضای اینترنت به روستاها موضوعيت خود را  
گسترده شبکه  به  روستایيان  روزافزون  دسترسی  از  از  حاکی  سياسی،    عاتاطال ای 

اقتصادی، ورزشی و غيره   های زیر ميزان دسترسی روستایيان  در جدول  .هستاجتماعی، 
 های جمعی آورده شده است. به انواع رسانه

  1392میزان دسترسی به آمار سال 

 تلویزیون  رادیو  
تلفن ثابت 

 و همراه 

دسترسی به اینترنت در 
 محل سکونت 

جمع 
 خانوار

تعداد  
 خانوار

262/750/2 881/865/5 880/084/5 880/057/1 929/042/6 

 مرکز آمار ایران  –منبع
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 درصد میزان دسترسی به تلفن و اینترنت

 94 92 89 87 دسترسی به تلفن و اینترنت 

 97 9/93 5/91 89 تلفن ثابت 

 7/36 5/17 9/4 6 اینترنت محل سکونت 

 مرکز آمار ایران  -منبع

با داده ارتباط  نکته در  باهاچند  این دادهال  ی  اینکه  اول  اهميت است.  تا سال  حائز  ها 
در    1394 که  است  بدیهی  ارتباط    6است.  وزیر  است.  بيشتر  بسيار  ارقام  این  اخير  سال 

از   بيش  دسترسی  از  دوازده   باالی    98دولت  روستاهای  به    20درصدی  ایران  خانوار 
(. نکته دوم  1399  مهر  20آذری جهرمی، خبرگزاری مهر،  دهد )اینترنت پرسرعت خبر می

اینکه در آمار باال دسترسی به ماهواره نيامده است بدیهی است با توجه به غيرقانونی بودن  
در حال حاضر دسترسی به تلفن همراه ه     سومآمار دقيقی وجود ندارد.    ،استفاده از آن

ميان خانواده است  هادر  داشته  همرابه  .گسترش چشمگيری  اینترنت  به  در تبع دسترسی    ه 
میرو شامل  را  باالیی  بسيار  رق   نيز  مجموع  ستاها  از  باالی    39465شود.   20روستای 

تعداد   کشور،  در  شده  296/35خانوار  متصل  پرسرعت  اینترنت  به  این  روستا  از  که  اند 
   4Gو  3Gروستا و پوشش شبکة    709/25ایرانسل در    4Gو    3Gتعداد، پوشش شبکة  

دی    16  آخرین بازدید:خبرگزاری عصر ایران،  )ت  اسر  روستا برقرا  788/8همراه اول در  
1399 ) . 

)همراه(   اینترنت  به  می  جهت   ن یا  از دسترسی  تلقی  در  مه   را  اصلی  نقش  که  شود 
شبکه به  روستایيان  اتصال  ميان  در  اجتماعی  مه   -های  از  یکی  ابزارهای  بعنوان  ترین 

زمان حاضر   اجتماعی  البته آمار    -ارتباط  ا دقيق بر عهده دارد.  به  ی  ز دسترسی روستایيان 
توان با بررسی ميزان دسترسی نوجوانان به  ها وجود ندارد اما می شبکه اجتماعی و نوع آن 

آموزشی   همه  « شاد »شبکه  دوران  در  تحصيل  کرونابرای  به    ،گيری  دسترسی  ميزان 
 اجتماعی دیگر را برآورد کرد. هایشبکه

حدود  برآوردها  اساس  متصل  آمدانش از    بر  شاد  شبکه  به  روستایی  هستند  وزان 

توان گفت به همين ميزان نيز به دیگر شبکه  (. بعبارتی می1399مهر    7همشهری آنالین،  )
شبکه محوریت  با  اینترنت  دارند.  دسترسی  در  اجتماعی  را  مهمی  نقش  اجتماعی  های 
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تحصيل و  جوان  نسل  بخصوص  روستایيان  اطال اتصال  از  وسيعی  شبکه   رد.دا  عات کرده 
زمينه را برای ارتباطات اجتماعی روستایيان ورای پراکندگی آنها از مراکز    ، این دسترسی

است. کرده  فراه   بی  هامروز  اصلی  دنيای  در  گذشته  مانند  دیگر  سير  روستا  خبری 
شبکهاري بس  کند.نمی در  روستاها  جوانان  از  اجتماعیی  اینستاگرام،    های  تلگرام،  مانند 

به فضای مجازی موجب تحول در ارتباط  هستعضو  واتساپ و...   ند. دسترسی روستایيان 
فرض مسل  پراکندگی روستاهای ایران در حال ابطال است. آیا  و    بين شهر و روستا شده

 توان گفت که روستایيان واحدهای اجتماعی پراکنده و منزوی هستند؟ هنوز می

 تغییر در مالکیت زمین در روستا  -ج
فاکتورها از  جامعهد ه  ک  یی یکی  کالسيک  مطالعات  اکثر  روستار  سياسی  در  شناسی  ها 

ایران نقش اساسی داشت، مسئله زمين بود. عامل زمين در این مطالعات چنان مه  بود که  
سياسی   مناسبات  قرار    -کليه  ارزیابی  مورد  آن  با  ارتباط  در  روستاها  در  اجتماعی 

این  گرفتیم شا  ت ي اهم  با  قدرآن  موضوع.  که  ببود  نظریه  تواید  از  آزاد  برداشتی  با  ن 
بوده  ایران  در  روستایی  جوامع  ميان  در  روابط  اصلی  زیربنای  زمين  که  گفت  مارکس 

نشين و...( روابط  بری، خوشاست. برای مثال روابط سياسی بين روستایيان با ارباب )سه 
با   )حکومت  و  تيولارباب  حکومت  ميان  روابط  و...(  خازمين )  تي رعداری    لصه، های 

بوده  رع آن  مالکيت  نحوه  و  زمين  از  متأثر  و...(  ارضی  اصالحات  و  پادشاه  است  يت 
بنوعزیز مناسبات سياسی و اجتماعی روستاها    (.1398؛ هوگالند،  1393اشرف،) اشرف و 

می تحليل  زمين  مالکيت  نحوه  اساس  بر  آنرا  اساس  همين  بر  بر کردند.  را  روستایيان  ها 
 (. 227: 1393)اشرف و بنوعزیز،  کردندتقسي  میلف مخت اساس مقدار زمين به طبقات

دهه    مقوله اوایل  تا  تعيين   40زمين  نقش  ارضی  اصالحات  آغاز  مناسبات  و  در  کننده 
ایران   اجتماعات دهقانی و در جامعه  اجتماعی و سياسی روستایيان داشت. زمين در همه 

رفته است  به شمار می  ندهدبسهایی اساسی توليد در جامعه خو جمله مقوله  همراه با آب از
(.  97 -98: 1392 ، جعفریکردند )زیرا دهقانان نان خود را از روی خاک و زمين جمع می

سياسی   مناسبات  در  چندانی  تغيير  عماًل  نيز  ارضی  اصالحات  روستایيان    -با  اجتماعی 
  از   بعدهای روستایی  بوجود نيامد. نگاهی به آخرین آمارها درباره توزیع زمين ميان گروه 

 43/2خانوار، زمينی برابر با    000/600/1دهد که  نشان می  1341اصالحات ارضی سال در  
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ميليون هکتار    45/2خانوار بزرگ مالک    9500ميليون هکتار در اختيار داشتند. در مقابل  
به مالک  بزرگ  خانواده  هر  یعنی  داشتند؛  خود  تصرف  در  را  برابر   171اندازه  زمين 

(. بعبارتی واگذاری  64: 1376بيگی نسوان، داشتند )ين در اختيار زم ، ين زم های ک خانواده
به ارضی  در  گونهزمين در اصالحات  اجتماعی  روابط  را در  مهمی  تحوالت  نبود که  ای 

کند ایجاد  چندانی  ؛  روستاها  اجتماعی  سياسی  پيامدهای  مهاجرت    به  –بنابراین  استثنای 
حاشيهنشين خوش به  به    -شهرها    ها  روستاها  اه  همررا  در  ارضی  اصالحات  با  نداشت. 

قدرت سياسی که عماًل اغلب بصورت خودسرانه در اختيار و انحصار بزرگ مالکان بود  
 (. 245: 1398هوگالند، افتاد ) به دست حکومت مرکزی 

اراضی مجموع  تقسي   با  اسالمی  انقالب  از  مصادره  بعد  مالکين    ایموات،  اراضی  و 
ميان روستایيان عماًل طبقه اربابی بعنوان مالکان بزرگ    فرهن تهای هف بزرگ توسط هيئت

اجتماعی روستایيان حذف شد. از صحنه  مالکين  های زمين واگذاری زمين   زمين  داران و 
عملکرد    (.73:  1376بيگی نسوان،  بود )نفره  های هفتترین وظایف هيئتبزرگ از عمده

نشان میهای هفتهيئت از موات،  يلي م  5/1مجموع    دهد که درنفره  اع   زمين  ون هکتار 
و ارضی مالکين بزرگ مشمول اصالحات ارضی بعد از انقالب شده و تقریباً    ایمصادره
دریافت    250تعداد   زمين  روستایی  خانوار  )هزار  نسوان،کردند  این 73:  1376  بيگی   .)

بهها صورتواگذاری کرد.  بنيادی  تغييرات  دچار  را  روستاها  اجتماعی  ک اهگونبندی  ه  ی 
این واگذاری نسق  در  اکثر روستایيان صاحب  از    –ها  بر اساس عرف سهمی  کسانی که 

عوامل   داشتن  اختيار  در  به  بنا  را  می  گانهپنجمحصول  مالک  به  صاحب    -دادندزراعی 
این دگرگونی در مالکيت بر روابط اجتماعی در روستاها مؤثر بود و زمينه را    .زمين کرد

ا  سياسی  تحوالت  موسی    اعیجتمبرای  و  خرمشاد  کرد.  فراه   )بعدی  (  1396نژاد 
هيئت توسط  انقالب  از  بعد  ارضی  اصالحات  هفتپيامدهای  و  های  تثبيت  شامل  را  نفره 

تقویت   روستاها،  در  سياسی  ثبات  ایجاد  روستائيان،  ميان  در  نظام  مشروعيت  افزایش 
نفوذ حکومت    منهدا  روستائيان در امور حاکميتی، گسترش  داوطلبانهمشارکت و همکاری  

 (. 6-44: 1396خرمشاد و موسوی نژاد، دانند )انقالبی در اعماق روستاها می

 تجاری  نیمه اقتصاد  سمت  به حرکت -چ
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تغيير شيوه    جمله  ازتحول در مالکيت زمين در روستاها همراه با تحوالت اقتصادی دیگر  
فعاليت  در  تنوع  ایجاد  مناسباتتوليد،  روستا،  در  اقتصادی  معيشتی  ليدتو  های  و  ی 

روستایيان را دچار دگرگونی کرد. به این صورت که در کنار داشتن زمين و اطمينان از  
شناختی اصطالح کشاورز جایگزین رعيت  زین پس در ادبيات جامعه  –اینکه کشاورزان  

ورود    –شد   با  هستند.  خود  دسترنج  و  محصول  تجهيزات  هایفّناور صاحب  و  جدید  ی 
کشاورزی معيشتی به تجاری    کشاورزی، زمينه برای تحول از ت  صوالمدرن در توليد مح

دارای زمين کشاورزی نبودند و با    لزوماًفراه  شد. این مسئله باعث شد قشر جدیدی که  
ها یا در یک فرایند شراکت در تقسي  مساوی محصول با  داشتن ابزار توليد با اجاره زمين 

  –رعيتی ام سه  بری در زمان اربابنظ با  مقایسه شود -درصد( 50هرکدام )  ن يزمصاحب  
صاحب   روستایيان  توليد،  مناسبات  در  تحول  که  درآمدضمن  جایی  تا  شده  بيشتر  ی 

 گذاری بيشتری در شهرها اقدام کنند.توانستند به سرمایه
از طرفی بعد از انقالب اسالمی، کشاورزی بعنوان محور توسعه اقتصادی کشور قرار  

( خلق،  گرفت  بخش    (.207  :1389نيک  این  در  حاکميت  مجموعه  سياست  اینکه  بویژه 
دانه گندم،  مانند  استراتژیک  حداقل کاالهای  توليد  بر  ومبتنی  روغنی  لذا    ...  های  است. 

فراه  شد. از کشاورزان  برای حمایت دولت  تأمين    شرایط  نهادها،  تأمين  اقداماتی چون 
مه  همه  از  و  مدرن  ادوات  خرید  برای  خریتسهيالت  ت تر  محصوالت  ضمي د  برخی  نی 

دانه چای،  فراه   )گندم،  را  روستایيان  بيشتر  چه  هر  درآمدزایی  زمينه  و...(  روغنی  های 
برخی   رونق  همچنين  روستایی،  هاتي فعالکرد.  )گردشگری  اقتصادی  جدید  ی 

ی، داشتن مشاغل دولتی( به این روند کمک کرده است. ایجاد نظام سالمت و  دست عیصنا
روستایی است.  ينااطم،  بيمه  کرده  فراه   روستایی  کشاورزان  برای  بيشتری  خاطر  ن 

واسطه  حذف  باعث  روستاها  به  اینترنتی  ارتباطات  گسترش  مستقي   همچنين  فروش  و  ها 
الکترونيک   تجارت  اکنون  است.  شده  روستاها  در  توليدی  شهرها    تنها نهمحصوالت  در 

درصد حج  ترافيک   12 دودو ح وجود داردترین روستاهای کشور ه  بلکه در دورافتاده
روستاها   برای  اینترنتی  )فروش  گفته1398غضنفری،  است  موارد  طبقه    (.  ظهور  شده 
در  حداقل  روستا  در  کنش   متوسط  برای  را  زمينه  اقتصادی  متفاوت  زمينة  سياسی  های 

 روستایيان نسبت به گذشته فراه  کرد.
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در    -ح به  -ارباب  )  یاجتماع  مراتبسلسلهتغییر  شورا(    -یارده  کدخدا 
 )تحول در قدرت اجتماعی( 

انقالب   از  بعد  و  ارضی  اصالحات  زمان  از  ایران  روستاهای  در  گرفته  تحوالت صورت 
کرده   دگرگون  چشمگيری  بصورت  ایران  روستاها  در  اجتماعی  قدرت  ساختار  اسالمی 
در   است.  روستاها  قدرت در  عمودی  تغيير، تحول در ساختار  این  کلی  است. در حالت 

نظام از پایين به باال تغيير کرد و شوراهای اسالمی  رت ده، نظام باال به پایين بهقد  تارساخ
قرار   قدرت  هرم  رأس  )در  خلق،  گرفتند  در207:  1389نيک  دور    چندان  نهگذشته    (. 

  اراده   بااربابان و کدخداها بعنوان فعال مایشاء در روستاها بودند و تقریباً تمامی امورات ده  
انجاآن مها  کوچکشیم  رعيت  و  تصمي د  در  را  نقشی  روستاها  گيریترین  امور  های 

شدند. با زوال نظام  نفوذ مستقي  اربابان انتخاب می  نداشت. نمایندگان مجلس نيز با اعمال
رعيتی بعد از انقالب اسالمی شوراهای روستا عماًل اداره امور روستاها را به عهده    -ارباب  

شوراهای شهر و روستاها و برگزاری اولين دوره آن در سال ون  قانگرفتند. بعد از احيای  
می  1378 انجام  دهياران  و  روستای  شوراهای  توسط  روستاها  حاضر  اداره  حال  در  شود. 

هزار    33های خودکفا در روستاهای کشور در طی دوره فعاليت دولت یازده  به  دهياری
افزایش   535و   به دهياری  و  است  روستایی    87ن  کنوتا   ترتيب   این   یافته  جمعيت  درصد 

باالی   روستاهای  اغلب  یعنی  بهره  30کشور  روستایی  مدیریت  خدمات  از  مند خانوار، 
وقت، در  دهياری بصورت تمام  3664دهياری کشور،    535هزار و   33باشند. از مجموع  می

باالی   جمعيت  150روستاهای  پاره  نفر  بصورت  بقيه  میو  به خدمت  مشغول  باشند  وقت 
 (. 28/11/1400در  بازدیدسایت مگيتو ن، وبقياجند)

بعنوان مه  اقتدار در روستاها نيست. علیدیگر خبری از ارباب  رغ  برخی  ترین منبع 
و   مستقل  بصورت  روستایيان  که  واقعيت  این  شوراها،  انتخاب  نحوه  در    با مشکالت 

صحن  ،مسئوليت  احساس از  کدخدا  دارند.  مستقي   نقش  شوراها  انتخاب  قدر    درته 
(. این 207:  1389اجتماعی روستاها حذف شد و جای خود را به شوراها داد )نيک خلق،  

ارباب  اجتماعی  از یک ساخت  به سمت ساخت شورایی    -تحول ساختاری گذار  رعيتی 
 نقش روستانشينان باعث تغيير در منزلت روستایيان شده است.  ش یافزااست. 
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 گرمستقل و مطالبه سی سیا مشارکت منفعل به مشارکت  تغییر از -خ
مشارکت    ترین تحول صورت گرفته در روستاها، تحول درتوان گفت مه جرأت می  به

های  نسبت به گذشته است. کيفيت و نوع مشارکت سياسی یکی از شاخص  هاآنسياسی  
فرهنگ   تابع  جامعه  هر  در  مشارکت  است.  در یک کشور  سياسی  توسعه  ميزان  در  مه  

به سه    موند و وربا معتقد هستند که فرهنگ سياسی در جوامعآل  ست.سياسی آن جامعه ا
(. همچنين نوع و ميزان  114:  1390عال ،  شود )گونه محدود، تبعی و مشارکت تقسي  می

ها است.  مشارکت سياسی در هر جامعه بعنوان شاخصی مه  برای تعيين ماهيت حکومت
مشارکت   این  عيار  ميزان  هر  ب  لحاظ  از به  کيف  و  توسعهتر  االک   ميزان  یافتگی  باشد، 

از منظر دینی نيز مشارکت سياسی فعّال و حساسيت نسبت    .سياسی آن جامعه باالتر است
یک حق بلکه یک تکليف حتمی و ضروری و ارزشی    تنهانهبه سرنوشت خود و جامعه،  
 (. 208: 1389غفاری و دیگران، است )مطلوب برای عموم جامعه 

از سه جنبه یعنی شيوه مشارکت، شدت و کيفيت    را  اسیمشارکت سي   1ی پرجيرینت  
می خود  بررسی  به  شکلی  چه  مشارکت  که  است  این  مشارکت  شيوه  از  منظور  کند. 

کند که شيوه مشارکت بر طبق  پری استدالل می  ؟آیا رسمی است یا غيررسمی  ،گيردمی
منابع در دسترس فرد و نگرش ميزان عالقه،  به مشارکت دفرصت،  و  امع ر جهای رایج  ه 

شود، فرق دارد. منظور از شدت، سنجش  شود یا نمیبویژه اینکه آیا مشارکت تشویق می
تعداد دفعات مشارکت    نيزکنند و  های معين شرکت میتعداد افرادی است که در فعاليت

بازهاست  آن فرصت  که  طبق  بر  است  ممکن  منابه   و  ميزان  ها  به  کيفيت  کند.  فرق  ع 
تأثير آن بر کسانی که قدرت    آید و سنجِشمشارکت بدست می  ةج ي نت  درکه    ایاثربخشی

اعمال می بر سياسترا  و  مربوط میگذاریکنند  بر طبق فرصتها  ها و  شود. کيفيت ه  
از جامعه به مورد دیگر فرق میمنابع  از موردی  و  به جامعه دیگر  : 1388کند )راش،  ای 

124- 123 .) 
پژوهشگران فاق  ،اکثر  را  هروستایيان  مید  سياسی  اراده  آن رگونه  تابعان  دانند.  را  ها 

دانند.  اربابان حاضر و غایب، نخبگان شهری( می)  یردولت يغ محض نخبگان متنفذ دولتی و  
ای در تحوالت سياسی  کنندهبشيریه معتقد است در تاریخ معاصر ایران دهقانان نقش تعيين 

گروهنداشته سوی  از  بيشتر  و  سياسیاند  نيروهای  و  شدهگو  ها  بسيج  )ناگون  بشيریه،  اند 

 

1. Geraint Parry 
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دالیل مختلفی توسط هر یک از    ،(. برای این عدم فعاليت و مشارکت سياسی218:  1390
مطرح روستایی  است.    پژوهشگران  امور  1373)  في سشده  در  دهقانان  انفعال  دالیل   )

  بودن ست  نسبت مراتبی  سياسی و اجتماعی را به فقدان انگيزه مالکيت خصوصی و سلسله
یکی از دالیلی که در ایران شاهد دهقانانی غيرفعال در امور سياسی  »نویسد:  می  و  دهدمی

بوده اجتماعی  با  و  را  حاک   اجتماعی  و  سياسی  نظام  کليت  دهقانان  که  بود  این  ای ، 
تر از پاکار و پاکار  مروتوارش در برابر خویش داشتند. کدخدای ده بیسنگينی بختک

خوارتر از دیگران. از سوی  ک  و وزیر و شاهزاده و شاه ه  خونحا  تر از مباشر ورح بی
در   دهقانان  شرکت  باعث  جوامع  از  بسياری  در  که  خصوصی  مالکيت  انگيزه  دیگر 

میفعاليت اجتماعی  و  سياسی  وجود  های  ایران  در  )شد  (.  107:  1373  سيف،نداشت 
ستمگری و فقدان مبارزه  و    شاکری ناچيز بودن مقاومت فعاالنه دهقانان در برابر زورگویی

می نسبت  عامل  چند  به  را  اولطبقاتی  فرمانروای   ،دهد.  را  حاک   که  بود  ایرانی  ذهنيت 
می زمين  روی  خدا  سایه  و  عادل  به  مطلق  مراجعه  را  سرنوشتش  تغيير  راه  تنها  و  دانست 

می فرمانروا  الهی  دادگری  آنحس  که  بود  تقدیرگرایی  دوم  پذیریش دانست.  به  را  ها 
میضع  و مجاب  روستایيان  موجود  کنترل  در  مهمی  نقش  و  دالوری،  )  داشت ساخت 

1378  :78 .) 
آبراهاميان و کاظمی عدم وجود دهقانان متوسط بخاطر فقدان بارندگی کافی، هزینه  

قنات از  نگهداری  سرمایهزیاد  رقابت  غيربومی،  ها،  بزرگ  اربابان  غلبه  و  شهری  گذاران 
درون منزوی  روستاهای  و  حملبه  گرا  مشکالت  جغرافيایی،  تفاوتدالیل  های  ونقل، 
اختالف درزبانی،  و  قومی  و  مذهبی  و    های  آگاهی  رشد  عدم  از  گرامحلنتيجه  را  یی 

 (. 103:  1393آبراهاميان،  داند )های دهقانی میگيری خيزشعوامل عدم شکل

بی و  انفعال  که  از  وضآنچه  تحليل  بر  مبتنی  شد  مطرح  دهقانان  سياسی    عيت عملی 
به گذشته   نسبت  امروز  بوده است. شرایط کنونی روستایيان  اجتماعی روستاها درگذشته 

است کرده  تغيير  روستاها  اقتصادی  اجتماعی،  فضای  است.  روستاها  .  متفاوت  در  امروز 
افزایش سطح سواد و    ،مراتب ست  از بين رفتهنظام سلسله  ،مالکيت خصوصی وجود دارد

ميان روستایيان    ه باعث کاهش ذهنيت تقدیرگرایی درذشتهای سياسی نسبت به گآگاهی
بدون تردید این تحوالت عمل سياسی روستایيان را نيز    ...  تر شده است وبویژه نسل جوان

و مشارکت سياسی را    بپذیری   تا حدی متحول کرده است. اگر حتی نظریات نوسازی را
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بداني  زیست شهرنشينی  و  با فضای شهر  ا  -مرتبط  پایه  دو  ین  بر  پایه  بر  نظریات، جوامع 
می مشخص  مدرن  و  سنتی  نزدیکقطب  مدرن  قطب  به  چه  هر  و  اشکال  شوند  شوند  تر 

شهرها    –یابد  مشارکت سياسی و اجتماعی گسترش می  جمله  ازجدید زندگی اجتماعی و  
صنعتی دليل  رسانه  به  وجود  اقتصادی  بودن،  رفاه  و  تحصيالت  افزایش  و  گروهی  های 
کت بيشتری است و ساکنان مناطق شهری به دليل برخورداری بيشتر از  شار دارای سطح م

اجتماعی  جلوه و  سياسی  حيات  در  بيشتری  مشارکت  زندگی،  مدرن  دارند    خودهای 
با ورود مظاهر مدرنيته به روستاها فضای سياسی    حال  ن یا  با(.  163-164:  1393جعفری،  )

به مناطق شهری بيشتر در حال شبيه شدن  بهتر ما در روستاهای  اس   روستاها  به عبارت  ت. 
به نوسازی  این  هستي .  روبرو  نوسازی  از  حدی  با  جامعه  گونهایران  برخی  که  است  ای 

 (. 243: 1388 ازکيا و حسينی،اند )ی شهری شدن روستاها ناميدهنوعبهروستایی را 
می است. بنابراین  شدن  دگرگون  حال  در  روستایيان  مشارکت  الگوی  گفت  توان 

تودهیط  شرا از  تغيير  سمتبرای  به  منفعل  روستاها  های  در  سياسی  مشارکت  وسوی 
شده است. توده منفعل بدون اراده مطيع ارباب در روستا    در سطح محلی فراه   ک  دست

فعال شهروند  مستقلبه  و  تبدیلتر  است.  تری  پژوهش   چند   هر  شده  از  برخی  ها  در 
کيفيت مشارکتی غير    نظر  ازشدت باال اما    با  شيوه رسمی و  نظر  ازمشارکت روستایيان را  
نظر گرفته   در  از سهشود. طرحمی مؤثر  نظام سياسی  از  گانه آگاهی ک ،  واره روستایيان 

شکل  باال  مشارکت  و  ک   از    انتظارات  اندکی  آگاهی  روستایی  کنشگران  است.  گرفته 
مت دارند اما  حکوهمچنين انتظارات اندکی از    .حکومت و پيچيدگی و کارکرد آن دارند

متعارف   و  مرسوم  مشارکت  )   هاآنميزان    حال   ن یا  با(.  227:  1392جعفری،  باالست 
آن یعنی شرکت  جنبه  دو  از  روستایيان  سياسی  و  مشارکت  محلی  و  ملی  انتخابات  در  ها 

آن روستاها  مشارکت  اداره  در  است  متفاوتها  گذشته  سطح  ؛  از  دو  این  بين  بنابراین 
 ئل شد.قا مشارکت باید تفاوت

انتخابات با  بهبود مواجه هستي .   بطور  ،در رابطه  با یک    کلی در مشارکت روستایيان 
انجام پيمایشی  اردبيل که بصورت  به روستاهای  مربوط  مثال در یک پژوهش  شده    برای 

یافته این پژوهش بر اساس  بهبود مشارکت سياسی روستایيان تأکيد دارد.  بر روند    ؛ است 
گروهی،  رسانه از  ميزهای  سياسی  آگاهی  و  سياسی  اثرگذاری  احساس  تحصيالت،  ان 

:  1397حيدری ساربان،  است )عوامل مؤثر بر مشارکت سياسی روستایيان در اردبيل بوده  
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های قبل از انقالب مشارکت روستایيان در انتخابات تابع مطلق از عملکرد  (. در سال139
که در حال حاضر نوعی مشارکت  لیحا  ها بوده درنظرات اربابان و نخبگان وابسته به آن

نظام    های روستایيان نسبت به هرچند آگاهی  مستقل در انتخابات ملی و محلی وجود دارد. 
است   اندک  آن  کارکردهای  و  و    -سياسی  نبوده  روستایيان  به  مختص  فقط  این  البته 
این  در شهرها  نيز  وسيعی  نسبتاً  هستندقشرهای  بو  -گونه  آگاهی  این  اوالً  ميان    یژهاما  در 

رو جدید  است  نسل  افزایش  مشارکت    ،به  نوعی  حاضر  حال  در  ميان   گرمطالبهثانياً  در 
قابل  ک دستروستایيان   مجلس  نمایندگان  و  شوراها  انتخابات  است.    در  مشاهده 

کسب حداکثر منافع هستند و    هدف  باروستایيان نسبت به گذشته دارای استقالل بيشتری  
تواند می  گرمطالبهشود. این مشارکت  ویژه در سطح محلی بيشتر میل برفته این استقال رفته

خود باشد. این خدمات    ی شامل تالش روستایيان برای دریافت خدمات بيشتر در ازای آرا
افزاری و سازی تا خدمات زیرساختی و نرم تواند طيف وسيعی خدمات عمومی از جادهمی

موقعيت به  دستيابی  مانند  منافع شخصی  شامل شودهاحتی  را  شغلی  در حال  ؛  ی  بنابراین 
آید. های منفعل به روستایيان برای مشارکت به نظر درست نمیحاضر اطالق عنوان توده

ها مواجه است که کيفيت  خود این مشارکت نيز با یک سری آسيبداشت  البته باید توجه 
شاخص بر  منطبق  روستایيان  سياسی  دارمشارکت  فاصله  مدرن  انتخاب  این  در  د.  های 

 شود.پرداخته میها قسمت به برخی از این آسيب

)بازتولید  وفاداری   نقش  -د محلی  سیاسی  مشارکت  در  خویشاوندی  های 
 گرایی در انتخابات( طایفه

در سطح اجتماع روبرو خواهند شد   یهایبدون تردید تحوالت اجتماعی معموالً با مقاومت
های اجتماعی در روستا در  ت. برخی ساخت اس  که زمينه استمرار اجتماعی در ميان جوامع

کنند.  های جدید بازتوليد میکنند و حتی گاهی خود را در قالب برابر تغييرات مقاومت می
گرایی در انتخابات است. در حال حاضر مناسبات  یکی از این عناصر بحث بازتوليد طایفه

فرهن  است.  تأثيرگذار  روستایيان  سياسی  مشارکت  بر  عخویشاوندی  بر  گ  که  شایری 
ویژگی از  یکی  است  استوار  خویشاوندی  تاریخ روابط  طول  در  ایران  متنوع  جامعه  های 

بوده است. این مسئله بر فرهنگ سياسی ایران نيز تأثيرگذار بوده و حتی در دوران مدرن  
های جدید بازتوليد شده است. در فرهنگ سياسی ایران در حقيقت وقتی فردی  در قالب
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خانوا یک  میده  از  پيدا  اجتماعی  ارتقامنزلت  معنای  به  از    ی کند  خانواده  اعضای  دیگر 
ارتقا زمان  در  فرد  چراکه  است  منزلتی  و  اقتصادی  می  ی منظر  دست  اجتماعی  تا  کوشد 

و   خانواده  اعضای  آن  ش یوخوقومسایر  تا  بگيرد  بيشتری  را  اجتماعی  مزایای  از  نيز  ها 
)جعفری،   محيط  مؤ  این   (.224:  1392برخوردار شوند  توجه  با  روستاها  در  اجتماعی  لفه 

آن است.کوچک  نمایان  بيشتر  در    ها  که  افرادی  سوم  جهان  کشورهای  از  بسياری  در 
کنند احساس هویت نيرومندتری دارند تا کسانی که در نواحی شهری  روستاها زندگی می

 (. 132: 1381راش، برند )رو به گسترش به سر می
خانوا به  وفاداری  تعيين ده  بنابراین  عوامل  از  خویشاوندی  رأیو  رفتار  در  دهی  کننده 

ميان عوامل مه  جامعهروستایيان بحساب می از  معموالً    ، پذیری سياسیآید. در روستاها 
ی و افزایش سطح سواد  شکاف نسلبا توجه    هرچندکند.  ترین نقش را ایفا میخانواده مه  

رسانه  گسترش  مسئله  و  این  روستا  در  خانواده  می  رمت ک  روز  هرها    بعنوان شود. 
مه کوچک و  تحليلترین  در  که  است  روستایی  جامعه  نهاد  برای  ترین  نهایی  های 
در    آنجاکه  ازدارد.    کنندهن ييتعی نقش  ده یرأ  حاتي ترج  ني همچن  و   سياسیگيری  تصمي 

زنان در    ،سازی نقش جدی داردمراتب تصمي های سن و جنس در سلسلهخانواده مؤلفه
کنند. غالباً نقش پدر  ترها اطاعت میمردان تابع هستند و فرزندان معموالً از بزرگبا نسبت 

می مؤثر  مشارکت  کيف  و  ک   به  در  نخست  درجه  در  خانواده  اعضای  وفاداری  و  افتد 
(. با یک مشاهده ساده در انتخابات محلی این موضوع  224:  1392جعفری،  است ) خانواده  

ح  قابل است. در حال  فرزنداندر سال  اضرمشاهده  ادامه تحصيل  امکان  با  اخير  به    ،های 
خانواده در  عکس  رابطه  عمدتاً  نظر  والدین  که  معنی  این  به  دارد.  وجود  روستایی  های 

میک  خود  تحصيلکرده  فرزندان  نظرات  تابع  صورتسواد  دو  هر  در  نقش    ، باشند. 
طایفهنسبت و  خویشاوندی  انتخاهای  در  روستایيان  ميان  در  اساسی    باتای  نقشی  محلی 

  به است. شاید بتوان گفت وفاداری به ارباب جای خود را به وفاداری به طایفه داده است.  
انتخابات    بي ترت   ن یا در  معموالً  دارای  )  یمحلکه  که  کاندیدی  هر  شورا(  و  مجلس 

 تر عمل خواهد کرد. خویشاوند بيشتری باشد در انتخابات موفق
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 دهی روستاییان نی در روستاها در رفتار رأیزباغلبه تعلقات مذهبی و  -ذ
این متغير    زبانی است.  –یکی دیگر از وجوه استمرار اجتماعی در روستاها تعلقات مذهبی  

رأی رفتار  نحوه  بر  مه   فاکتورهای  از  و یکی  انتخابات مجلس  در  بویژه  دهی روستایيان 
بعنوان فعال مایشاء  اب شوراهای اسالمی و حتی مجلس خبرگان رهبری است. با حذف ارب

یک خأل سياسی و وضعيت آنومی در روستاها شکل گرفت. از طرفی با نبود    ،در روستاها
اتحادیه مانند  مدرن  دموکراتيک  صورتنهادهای  احزاب،  و  سندیکاها  های  بندیها، 

پيوند مانند  سنتی  طایفهاجتماعی  در  های  را  اصلی  نقش  مذهبی  و  زبانی  تعلقات  ای، 
سي  حوزه  اسی تصميمات  در  محلی  مطالبات  با  تعلقات  این  معموالً  دارند.  های  روستایيان 

می همراه  غيره  و  بهداشتی  و  ارتباطات  رفاهی،  نمی مختلف  بنظر  البته  که  شوند.  رسد 
به زبانی  و  مذهبی  اینکه    خودیتعلقات  نه حتی  و  است  گرفته شدن  نادیده  قابل  نه  خود 

تر کردن این تعلقات در رفتار  مند و عقالنیعدهقا  امری مضموم است. لذا بهتر است که با
 سياسی روستایيان تغييرات مثبتی ایجاد کرد. 

 اشاعه نظام شهروندی به روستاها  -ر
نظام در  شهروندی  که  مفهوم  هنجاری  بار  دارای  است  اصطالحی  دموکراتيک  های 

ا  موقعيت  یک  شهروندی  است.  و... شده  توده  رعيت،  مانند  مفاهيمی  اعی  جتمجایگزین 
خود سه  یک فرد را در    نوبهبهکه    است که شامل عضویت در یک جامعه سياسی است 

هرچند استعمال این    .(Turner, 2017: 11کند )ای تعيين میمنابع جمعی چنين جامعه
باشد داشته  بشری  تمدن  تاریخ  به  قدمتی  شاید  دوران    واژه  در  اصطالح  این  معنای  اما 

بر حقوق تک افراد معاصر  می  یک  تک  اطالق  از حيث  مه   شود.ملت  مفروضات  ترین 
  دوشرط ي ق یبایده فرد صاحب حق  ،بحث در باب شهروندی جدید در ميان فيلسوفان غربی

هایی  (. مارشال شهروندی را منزلتی اعطاشده به آن51:  1397در وضع طبيعی بود )مقيمی،  
منزلت را دارا هستند،  ین  هایی که ا داند که اعضای کامل یک اجتماع هستند. همه آنمی

(.  121:  1394،  ونداثي برابرند )غها بخشيده،  نسبت به حقوق و وظایفی که این منزلت به آن
برابر فارق از منزلت افراد یک جامعه موقعيتی  به  نژادی،  بعبارتی شهروندی  های طبقاتی، 

 دهد. مذهبی و غيره می
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خي   آن  مدرن  معنای  در  ایران  در  شهروندی  مفهوم  ایده لی  ورود  نيست.  طوالنی 
های دنيای جدید، در پی تحوالت فکری  مانند دیگر انگارهشهروندی در معنای مدرن آن  

البته تا همين چند دهه    و سياسی ایران مطرح شد.  انقالب مشروطه در  به  اجتماعی منتهی 
با بود؛  غایب  ایرانی  معاصر  نویسندگان  ادبيات  از  و    این  پيش  مضمون  شهروندی،  حال 

مه توامح از  یکی  آن  عناصر دری  بوده    ترین  معاصر  ایران  در  است  روند تجدد سياسی 
شکل51:  1397مقيمی،  ) فرایند  نيافته  (.  کامل  تحقق  و  است  جریان  در  هنوز  آن  گيری 

نظام شهروندی پدیده نوظهور در ایران و رسيدن به حدی از    است. تغيير از نظام رعيتی به
بر است. مفهوم شهروندی در فرهنگ سياسی ایران زمانری مطلوبيت در نظام شهروندی ام

قرن بيشتر عمر کمتر از ني   و  است   بسيار نوپا است و حتی به شکل ناقصی به اجرا درآمده
این مفهوم با شهر و شهرنشينی    ،(. در ابتدای امر به نظر64-65:  1397سریع القل ،  ندارد )

ناظر بر زندگی روستایی نيز خواهد  وم  آیا این مفه  پرسش این است کهعجين شده است.  
 بود؟ آیا ساکنين روستا نيز همانند شهرنشينان از حقوق شهروندی برخوردار هستند؟

ایران  در  اجتماعی  زیست  انواع  ميان  شهروندی  حقوق  حيث  از  اساسی  قانون  در 
از   مناطق شهری و روستایی  افراد ساکن در  از همه  ندارد. هر چند ممکن  تفاوتی وجود 

بهرهصت  فر در  از حقوق شهروندی برابر  برخورداری  نباشند.  برخوردار  از حقوق  گيری 
روستایيان   برای  شهروندی  مفهوم  کاربرد  است.  کرده  مفهوم  این  واجد  را  روستایيان 

ني  یادآوری کرد که ساکنين روستاها را در  این مسئله را  قرن  مناسب است. کافی است 
می دهقان  و  رعيت  لفظ  برابنا؛  ناميدندقبل  از  استفاده  بجای  روستایيان  برای  نيز  امروز  ین 

می و حتی کشاورز  دهقان  این رعيت،  استفاده کرد.  مفهوم شهروند  از  تفاوت    توان  یک 
ظاهری صرف در لفظ نيست بلکه تمایز عميق در جایگاه اجتماعی روستایيان را نسبت به  

نامی  گذشته توسعه  یونيتری،  سياسی  ساختار  البته  برخی  متو رساند.  و  اقتصادی  ازن 
گيری مطلوب از حقوق شهروندی در ميان روستایيان  های اجتماعی سنتی مانع بهرهساخت

 شده است. 

 گیرینتیجه
بوده است.  اجتماعی شهری، روستایی و عشایری  از دیرباز عرصه سه گونه زیست  ایران 

به حدود ایران  ایر  در حال حاضر جمعيت روستایی  این سبک  ان  جمعيت  رسيده است. 
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اما با ورود  ؛  زندگی در طول ساليان طوالنی با آهنگی کند در حال تغيير و دگرگونی بود
و   مدرنيته  به  ایران   ژهیبوایران  روستاهای  در  دگرگونی  سرعت  اسالمی  انقالب  از  بعد 

شناختی،  تحوالت جمعيت)   یاجتماعهای  شتاب روزافزونی پيدا کرد. تغييرات در ساخت 
اجتماعی(،  افشک قشربندی  در  تغيير  جنسيتی،  و  نسلی  از  )   یاقتصادهای  حرکت 

)افزایش سطح سواد و   کشاورزی معيشتی و اربابی به کشاورزی نيمه تجاری( و فرهنگی
نفوذ رسانه در روستا( موجب تحول در رفتار سياسی روستایيان شد. این تغييرات با توجه  

جامعه مرسوم  ادبيات  ربه  سياسی  قابلوست شناسی  و    ا  مطالعه  نيازمند  لذا  نيست  تحليل 
  پژوهش  اینموشکافی در روند این تغييرات و پيامدهای سياسی آن است. در همين راستا  

  یهایدگرگونی  و  تحوالت  چه   انقالب  از  بعد  ایران  در  روستا  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  پی  در
با    است؟  گذرانده   سر  از  را پژوهش  رهيا مندبهرهاین  از  و  جامعهفت  ی  تاریخی  شناسی 

داده از  کتابخانهاستفاده  دگرگونیهای  این  چگونگی  و  چرایی  به  مشاهده  و  و  ای  ها 
 پردازد. می هاآنپيامدهای 
های اجتماعی و  بندیدهد که در روستاها تحول در صورتهای پژوهش نشان مییافته 

در بافت جمعيتی و قشربندی،   رکشاورز، تغيي  -رعيت به روستا    - ده  فرهنگی مانند تغيير از
تغيير در سبک زندگی روستایی، تحول ارتباطی روستاها و همچنين    افزایش سطح سواد،

های  و نيمه تجاری شدن فعاليت  تحوالت اقتصادی مانند تغيير در مالکيت زمين در روستا
ر  ي. این تغييرات دارای پيامدهای سياسی چون تغي صورت گرفته استاقتصادی روستایيان  

ارباب   از  اجتماعی  قدرت  دهيار  -ساخت  به  از  -رعيتی  تغيير  به    شورا،  منفعل  مشارکت 
و   مستقل  سياسی  پررنگگرمطالبهمشارکت  وفاداری  شدن  ،  خویشاوندی،نقش   های 

رأی  تعلقات  رفتار  در  زبانی  و  به  مذهبی  شهروندی  نظام  اشاعه  نهایت  و  روستایيان  دهی 
 روستاها است. 

های فاقد اراده سياسی نيستند. رفتار سياسی  امروز مانند گذشته توده  ی روستایيانبعبارت 
روستاها  آن اداره  و  انتخابات  در  مشارکت  و  گذشته  به  نسبت  بيشتر  آگاهی  با  همراه  ها 

فرآیند   در  که  هستند  شهروندانی  بلکه  نيستند  غيرانقالبی  دهقانان  دیگر  روستایيان  است. 
های مختلف سياسی  زمينه  در  انند شهروندان شهریماند و هشده  سياسی جامعه کل ادغام

نظر وضعيت جامعه به  دارند.  فعاليت  و  آینده تحت  مشارکت  در  شناسی سياسی روستاها 
عملکرد   کشاورزی،  شدن  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه  ميزان  چون  عواملی  تغييرات  تأثير 
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صورت در  تحول  مرکزی،  پایداری  بندیدولت  و  ثبات  سنتی،  اجتماعی  یست  زهای 
بویژه در حکمرانی محلی و رابطه   نهادهای دموکراتيک  روستایی، توسعه جامعه مدنی و 

خاطر به روستا در ميان    بين شهر و روستا خواهد بود. واقعيت این است که احساس تعلق
پررنگ وروستایيان  شده  تعلق   تر  است.    این  شدن  تقویت  حال  در  به  با  خاطر  توجه 

می پژوهش  ال چارچوب  طراحی  وگ توان  زیر  الگوی  مانند  را  گرفته  تحوالت صورت  ی 
 کرد.

 : الگوی تحوالت در روستاهای ایران 2مدل شماره 

 

در پایان آنچه در این نوشتار به آن توجه شده لزوماً به معنای مطلوبيت وضعيت زیست  
هایی  بندی سياسی و اجتماعی کنونی دارای آسيبسياسی روستاها نيست. مطمئناً صورت

مورد   هک است   سياسی    باید  انفعال  بازتوليد  چون  مواردی  مثال  برای  گيرد.  قرار  توجه 
انتخاباتی،   مشارکت  در  بویژه  مذهبی  و  زبانی  خویشاوندی،  مناسبات  در  روستاها 

متناسب سياست نهادهای  نبود  ایران،  برخی روستاهای  مستمر  در  محروميت  مدرن  ورزی 
را می غيره  و  برد جامعه روستایی  نام  این آسيب  .توان  از  بررسی هر یک  است    ها بدیهی 

 بود.  دتر خواههای بيشتر و عميقنيازمند پژوهش 
 شود. بهتر زیست سياسی روستاها پيشنهاد می مواردی برای بهبود هر چه تینها در

ای  تغيير در نگاه به رفتار سياسی روستایيان و پرهيز از کاربرد اصطالحاتی مانند توده -1
به مطالبات  دنبودن، پوپوليستی،   با احترام  به روستایيان همراه  اشتن آگاهی سياسی نسبت 

 ؛ روستایيان
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و   -2 است  عينی  حقيقتی  سنتی  جوامع  ميان  در  خویشاوندی  و  زبانی  مذهبی،  تعلقات 
می موارد  این  بود. چراکه  خواهد  غيرعقالنی  و  غيرواقعی  کاری  آن  گرفتن  تواند نادیده 

همبستگی برای  مثبتی  ا کارکردهای  است  ت جهای  بهتر  لذا  باشد.  داشته  روستایيان  ماعی 
 ؛مند کردها را قاعدهبجای نادیده انگاشتن آن

لنر  -3 دارد.  مطلوب  شهروند  تربيت  در  مهمی  نقش  همواره  سياسی  آموزش  و   1تربيت 
رسانهمه  را  نوسازی  ابزارهای  میترین  شهرنشينی  و  تربيت  و  تعلي   گروهی،  داند.  های 

بنابراین با توجه به حضور  ؛ های جمعی تأکيد داردآموزش و رسانه نيز بر نقش  2هانتينگتون 
های  تواند یکی از اولویتنظام آموزشی کشور در روستاها، آموزش سياسی روستایيان می

 ؛ نظام آموزشی باشد

نظام -4 جهت  در  اتحادیهتالش  قالب  در  روستایيان  مشارکت  و  فعاليت  کردن  های  مند 
مه همه  از  و  رفتار   روستایی کشاورزی  بر  نظارت  برای  قانونی  سازوکارهای  طراحی  تر 

 ریپذتي مسئول ها در جهت  روستایيان و ایجاد سازوکارهای قانونی برای تغيير آن  منتخبان 
 . روستایی کشورکردن منتخبان محلی در جامعه 
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