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 چکیده
ای  ی توسعه ها ستايی، خواه در مقام سیاستگذاری خواه در مقام اجرا، يکی از دغدغهتوسعه رو

لحاظ رويکردی نیز پیوسته اين موضوع مطرح بوده که آيا  توسعه بوده است. به کشورهای درحال

تی گرايانه/مشارک ساالرانه )از باال( تبعیت کند يا از رويکرد عوام توسعه روستايی بايد از رويکرد ديوان

ايدئولوژيکی بوده -)از پايین(. اينکه کدام رويکرد متقن و معتبر است، همواره محل مناقشه فکری

گیری و تحول جهاد سازندگی است که فلسفه  است. يکی از مهمترين تجارب در اين خصوص شکل

رو اين  ينموفق با رويکردهای از باال به پايین استوار بوده است. از ا چندان اش بر تجربیات نه وجودی

پردازد و با تشريح سیر  مقاله به مطالعه تجربه توسعه روستايی با توجه فراز و فرود جهاد سازندگی می

گیرد که به تدريج رويکرد  های دردسترس، نتیجه می تکوينی و بر اساس مطالعات، اسناد و گزارش

با فلسفه وجودی آن بوده است. پايین به باال جای خود را به رويکرد باال به پايین داده که در تقابل 

ای آن  تدريج هدف توسعه کند که به شدن میشلز، استدالل می ساالری همچنین، با الهام از نظريه ديوان

عالوه،  ای مانند حفظ سازمان و مناسبات حاکم قرار گرفته است. به الشعاع کارکردهای غیرتوسعه تحت

کند که  ای، استدالل می های توسعه قدامات يا طرحبا الهام از نظريه پیامدزايی فرگوسن در خصوص ا

های روستايی خصوصاً زيرساختی زمینه تحول روستاها را در  اقدامات گسترده جهاد در اجرای پروژه

خصوص کاهش شکاف شهر و روستا و ادغام اجتماعات روستايی در جامعه کالن  های مختلف به زمینه

 ها کیفی بوده و در درازمدت خود را بیشتر نشان خواهد داد.  لیترو، تأثیر فعا فراهم کرده است و از اين
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 مقدمه

ای  های توسعه توسعه روستايی، خواه در مقام سیاستگذاری و خواه در مقام اجرا، يکی از دغدغه

های  ها، نهادهای محلی و سازمان وده است. به طور رسمی، دولتکشورهای در حال توسعه ب

از بهبود و -اند تا جايگاه روستايیان را از طريق اتخاذ طیفی از راهبردها  المللی تالش کرده بین

(. اين دغدغه تاحدی از اينجا 4191ارتقا دهند )النگ،  -ساز گرايانه تا بنیادی و دگرگون اصالح

ی کالن نوسازی، که  ها ی گذشته در قالب برنامه ها ای دهه ی توسعه ها گرفت که تالش نشات می

غالباً با محوريت شهر و صنعت تعقیب شدند، نتوانست فقر روستايی را از بین ببرد و بهبود 

(. 4111؛ فرگوسن، 4191واقعی و مؤثر را در وضعیت زندگی روستايیان ايجاد کند )گريفین، 

فهومی، عدم توفیق در اقدامات توسعه روستايی به تقويت حال، حداقل به لحاظ م درعین

عنوان  توان به رويکردهای بنیادگرايانه/افراطی و اجرايی انجامیده است که در اصل می

هايی  ای تعبیر کرد که در ديدگاه رويکردهای واکنشی در مقابل رويکردها و رهبردهای توسعه

ای  و همینطور در الگوهای توسعه« زا ه درونتوسع»، «توسعه مشارکتی»، «توسعه از درون»چون 

و امثالهم منعکس شده است. در واقع، اين تحوالت حاوی « کوچک زيباست»دهکده عجما و 

های مستقر و موجود مشکل است که بتوان معضل  يک پیام محوری بود: با رويکردها و سازمان

بی فراتر از سازوکارهای رايج های انقال فقر يا عقب ماندگی روستايی را حل کرد، لذا به بديل

 نیاز هست. 

ی نوسازی کشوری  ها توسعه روستايی در ايران، از چند دهه قبل از انقالب در قالب سیاست

ای و  ی کالن توسعه ها همواره مطرح بوده و چه به صورت پروژه مستقل و چه از طريق برنامه

هجری  4111از اوايل سدۀ سیاسی پیگیری شده است. در قبل از انقالب و به طور اخص 

به بعد، با اجرای  4111شمسی، راهبرد نوسازی اراضی در مقیاس بزرگ به اجرا درآمد و از دهه 

حال، اين  تر، ذيل انقالب سفید، دنبال شد. با اين برنامه اصالحات ارضی در قالب برنامه کالن

و فقر روستايی کشور   ها بریويژه به محو نابرا ها در عمل نتوانست به توسعه روستايی به سیاست

بینجامد و در عوض به موضوعی برای طیفی از منتقدين سیاسی و دانشگاهی در انتقاد از 

ی رژيم قبل انقالب مبدل شد. به همین سبب و همینطور به داليل ايدئولوژيک و  ها سیاست

ولت برای تغییر و ی انقالبی، بعد از انقالب توسعة روستايی به بخش مهمی از راهبرد د ها آرمان
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لحاظ رويکردی و سازوکارهای اجرايی( تبديل شد. به  دگرگونی اساسی روندهای گذشته )به

(، شايد 1111؛ لوپ، 4199طوری که برخی محققان برجسته تأکید کردند )مانند شیرازی، 

توان در تغییر ساختار اداری و سازمان سنتی  ترين سیاست دولت را در اين خصوص می مهم

گیری  رزی و همینطور ايجاد نهادهای جديد انقالبی مشاهده نمود که از اهم آنها شکلکشاو

ای  کند، بعد توسعه اش تأکید می ( در اثر محققانه1111جهاد سازندگی بود. همانطور که لوپ )

اقدامات بعد از انقالب و فرايندهای مؤثر متعاقب آن تا حد زيادی در فراز و فرود و تحوالت 

رو مطالعه جهاد سازندگی و تحوالت آن به فهم دوران بعد  دگی منعکس است، از اينجهاد سازن

 کند.  از انقالب کمک زيادی می

کنند، انقالبات  ( اشاره می4199پردازان مشهوری چون سورکین ) همان گونه که نظريه

و به  شکل کرده را ناگهان بی« شکل و هیئت اجتماعی»نخست ساختار حاکم جامعه و به عبارتی 

ای حد و مرزهای اجتماعی جاافتاده را  سازند و به طور غیرمترقبه ی ريز و پراکنده مبدل می ها تکه

بخشند ...  ی اجتماعی و چرخش افراد را تسريع می ها کنند. در نتیجه، آرايش گروه لوث می

کنند  جاد میکنترل[ انبوهی از التهابات را در سطح گسترده اي ]فرايندهای تغییر سريع و غیرقابل

انجامند. در اين  يا نهادهای سنتی و ظهور نوع جديد آنها می  ها که به تضعیف و فروپاشی گروه

شود که نظمی کارآمد و آرمانی  های واقعی[ وانمود می فرايند، به طور انتزاعی ]نه بر اساس امکان

(. ولی 5-111ست )ص. با اتکا بر نیروی عظیم آزادشده ناشی از انفجار انقالبی در حال تکوين ا

کنند،  ( تأکید می4151/4199( و میشلز )4151نظران مانند لیپست ) همانگونه که برخی از صاحب

نکتة مهم در اين فرايند انقالبی و تغییرات بنیادی، عملکردهای واقعی و پايدار آنهاست. اينکه آيا 

قادرند در نیل به اهداف گیرند،  اين تحوالت که خارج از ساختارهای کهنه و قديمی صورت می

 شده( موفق و کارآمد عمل نمايند يا نه؟  )آرمانی ترسیم

عنوان تبلور نهادی تغییر موردانتظار در بخش  با عنايت به اينکه تأسیس جهاد سازندگی به

گذرد، خواه ناخواه  شود و نزديک به چند دهه از تأسیس و تحوالت آن می روستايی محسوب می

است که اين نهاد تا چه حدی در نیل به اهدافش موفق بوده است؟ آيا با  طرح اين سؤال قابل

های انقالبی و جهادگونه در زمینه توسعة روستايی که بنابه به فلسفه وجوديش  استناد به فعالیت

عنوان رويکرد يا راهبرد جايگزين  توان از آن به کند، می ساالرانه عمل می ورای روندهای رايج فن

 ر نام برد؟ ای مؤث توسعه
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ها يا نهادها نیل به اهدافشان است،  يک معیار مهم در بررسی و ارزيابی راهبردها و سازمان

ولی در اين فرايند خود اهداف محل بحثند. برای اينکه غالباً مشاهده شده اهداف 

نشده لزوماً انطباق ندارند و به طوری که فرگوسن  شده با اهداف ضمنی/اعالم آشکار/اعالم

نشان داده، در موارد بسیاری اهداف « 4ماشین ضدسیاست»( در اثر محققانه خود با عنوان 4111)

عنوان  ها به شوند. همینطور، در ادبیات توسعه سازمان نوع دوم به مرور به اهداف اصلی مبدل می

 ها تعريف، ها و پروژه واسطه آن برنامه شوند که به ابزار اساسی تغییر در دنیای مدرن تلقی می

(، اما مهم 4199؛ شیفرد، 4191، فرازمند، 4191شود )هريس،  تنظیم و به مرحلة اجرا گذاشته می

کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها است، اينکه آيا آنها را اساساً ابزاری 

ای  ها و نیل به اهداف اجتماعی، اقتصادی، اهداف توسعه کارآمد برای مديريت و اجرای سیاست

و غیره هستند؟ يا اينکه از اهداف اولیه خود دور شده و به ابزاری برای حفظ خود )افزايش 

اند؟ )وبر،  ساالرانه( يا کنترل و اعمال اجتماعات يا مردم مبدل شده قدرت سازمانی و ديوان

 (4191؛ فرازمند، 4199

ه جهاد که قبل ها خصوصا نهادهای انقالبی از جمل با اين وصف، در مطالعه عملکرد سازمان

تری را مطرح کرد  کننده حال تبیین توان ديدگاه سوم درعین از همه يک جنبش اجتماعی بوده می

عنوان ابزار  ها، آنها هم به که بسته به چارچوب سیاسی، فلسفه ايجادی، تداومی و پیامدی سازمان

رو، برای مطالعه نقش  ينای. از ا عنوان ابزاری برای نیل به اهداف توسعه قدرت و کنترلند و هم به

گیری، سیر تحول  جهاد در توسعة روستايی، اين مقاله به سه بعد مشتمل بر زمینه و فلسفة شکل

 شود. و عملکرد آن متمرکز می

 فلسفه وجودي

جمعیتی آن و تجربه -با توجه به اهمیت توسعه روستايی در کشور به دلیل ساختار اقتصادی

چند دهه قبل از انقالب، فلسفه وجودی جهاد سازندگی را  اجرای برخی اصالحات روستايی در

ها و در يک  ای از نیازها، مطالبات، و فشارها و در واکنش به ناکامی توان در پاسخ به مجموعه می

طور اجمالی  چهارچوب خاص انقالبی تفسیر کرد که شايد بتوان آنها را در محورهای زير به

 مورد بحث قرار داد.

                                                           
1 Aniti-politics machine  
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 الت روستايي تداوم معض الف.

های نوسازی و  هرچند مسئله روستايی و کشاورزی از دهه اول سده سیزدهم در کنار سیاست

ای مانند  کردن کشور در دستور کار قرار گرفت، ولی همواره اين بخش با مسائل عديده صنعتی

ثمر  محرومیت، بیکاری، مهاجرت و غیره مواجه بوده که توسط منقدين رژيم قبل از انقالب به بی

ای و سازوکارهای مرتبط تفسیر شده است. مروری بر ادبیات گسترده  های توسعه بودن سیاست

ی ديگر مورد انتقاد واقع شده است و به  ها دهد که اين بخش بیش از بخش موجود نشان می

های توسعه روستايی و کشاورزی دوران شاه را زير  توان پیدا نکرد که سیاست ندرت اثری را می

مند دولت، که عمدتاً با برنامه اصالحات  . اغلب تأکید شده که مداخالت نظام4نبرده باشدسؤال 

ای چون  نشده در چهارچوب انقالب سفید آغاز شد، دارای هدف ضمنی و اعالم 11ارضی دهة 

دهقانی بود. اين -ها و انقالب دهقانی ملهم از انقالبات سوسیالیستی گیری از وقوع شورش پیش

سری   ی توزيع زمین بین دهقانان همراه با نوسازی کشاورزی از طريق يک ها برنامه اصالحات با

ی سهامی ادامه پیدا کرد که اساساً  ها هايی مانند ايجاد واحدهای کشت و صنعت و شرکت برنامه

منظور جلوگیری از شکست بیشتر رفرم ارضی به مرحلة اجرا درآمد. لذا نه مسئلة توزيع بلکه  به

شد برای ارتقاء زندگی روستايیان،  ولید دغدغه سیاستگذاران وقت بود که استدالل میافزايش ت

(. برای غلبه بر موانع ساختاری منتج از 4191بايست مکانیزه شود )هالیدی،  کشاورزی می

ها در دستور کار قرار گرفت. برنامه  های سهامی و شهرك اصالحات ارضی نیز تأسیس شرکت

شهرك تولید کشاورزی و  5111مند روستاهای کوچک و ادغام آنها در  مپیشنهادی اضمحالل نظا

های  های سهامی زراعی و شرکت های بزرگ مقیاس کشاورزی )مشتمل بر شرکت ايجاد قطب

کشت و صنعت( در دستور کار قرار گرفت. در واقع مرحلة سوم اصالحات ارضی فراهم کردن 

ی دولتی گسترده ای همراه بود. با  ها عی با حمايتی زرا ها زمینة تشکیل اين واحدها بود. شرکت

ها بود. در کنار  مالکان ايجاد شبکة وسیعی از تعاونی اين حال سیاست دولت در خصوص خرده

ها، اقداماتی نیز در تغییر و قبض و بسط مديريت و تشکیالت بخش  اين اصالحات و تالش

خانه مسئولیت اين بخش را به ، چهار وزارت4119کشاورزی صورت گرفت. به نحوی که در 

 (. 4194؛ طالب، 4195به يک وزارتخانه منتقل شد )ازکیا،   ها اين مسئولیت 4159عهده داشتند در 

                                                           
ای از ارجاعات آخر مقاله  عمده شود، با اين حال بخش به دلیل گستردگی منابع از ذکر آنها اينجا خودداری می 4

 بخشی از اين انتقادات را در خودشان لحاظ کرده اند.
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دهد هرچند اين اقدامات به فروپاشی مناسبات تولیدی سنتی، گسترش  مطالعات نشان می

وذ دولت را در مناطق حال نف مناسبات پولی و تغییر در طبقات سنتی روستايی انجامید در عین

روستايی افزايش داد، ولی هیچ يک از آنها نتوانست معضل کشاورزی و روستايی کشور را حل 

های توسعة روستايی در اين دوره اساسا نه توانست عرضة  نمايد. اصالحات ارضی و سیاست

روبه رشد وری کلی کشاورزی را در ارتباط با جمعیت  مواد غذايی را به مناطق شهری و نه بهره

ها عمالً به تقويت قشربندی اجتماعی موجود روستا و  عالوه اين برنامه کشور افزايش دهد. به

رغم  افزايش شکاف اقتصادی و اجتماعی بین طبقات متفاوت در مناطق روستايی انجامید. علی

ای بین مناطق  رشد اقتصاد و تأثیر مثبت اين رشد بر درآمد سرانه، شکاف درآمدی و هزينه

آبادی،  ؛ نجم4191های مختلف اجتماعی تشديد شد )افشار،  روستايی و شهری و بین گروه

 41دهد که دهة منتهی به پیروزی انقالب،  (. برای مثال، مطالعات نشان می1114؛ شکوری، 4199

داند، در  درصد از کل هزينه را به خود اختصاص می 5/1ای( خانوارها تنها  درصد پايین )هزينه

ای به همین  های منطقه درصد باال در اختیار داشتند. تفاوت 41فقط   ها درصد هزينه 11 حالی که

درصد باالتر از  11درصد باالتر از شهرهای بزرگ و  19منوال بود: درآمد سرانه در تهران 

به يک بوده است  5(. در کل، شکاف شهر و روستا 451: 4195شهرهای کوچک بود )ازکیا، 

کاهش استانداردهای زندگی و افزايش فقر در مناطق روستايی نهايتاً موجب (. 4191)فرازمند 

؛ محتاطی، 4199آبادی،  ؛ نجم4191مهاجرت وسیع فقرای روستايی به شهرها گرديد )افشار، 

های جديدی را از قبیل کاهش جمعیت روستايی و تخلیة سريع  (. که خود مسائل و نگرانی4111

های  (، افزايش مشکالت شهری با ريشه4195در سال  1/19ه ب 4115در  5/99ها )از  روستا

پذيری امنیت غذايی کشور مطرح  های تولید و آسیب عنوان کانون ها به روستايی، تخلیه روستا

طور جدی  های گذشته را به نمود که نیاز به اهتمام به اين بخش و وارسی راهبردها و سیاست

 مطرح کرد.

کنش يا نتیجه را در پی داشت. نخست سبب نقد گسترده ها حداقل سه وا ناکامی سیاست

ريزان وقت  های مختلف از جمله کارشناسان، صاحبنظران و برنامه ها توسط گروه اين سیاست

آمیز  های تبعیض های مخالف دولت گرديد که غالباً ريشه را در ماهیت سیاست ويژه گروه و به

ها و همچنین رويکرد توسعه از باال  بخشدولت نسبت به بخش کشاورزی در مقايسه با ساير 

کردند )فرازمند،  های توسعه روستايی و کشاورزی جستجو می ای حاکم بر سیاست  و توسعه
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های جايگزين مانند رويکرد  (. دوم، سبب ظهور ديدگاه4195؛ ازکیا، 4194؛ افشار، 4191

در لرستان بود « طرح توسعة سلسله»اش اجرای  محور شد که نتیجه مشارکتی و اجتماع

های دولت  (. سوم، موجب محور قرارگرفتن تغییرات روستايی در سیاست4195)شکوری، 

 بعد از انقالب شد.

 ب. الزامات انقالبي براي تغییرات راديکالي

(، انقالب يک نوع واکنش شديد به روندهای 9-111: 4199کند ) به طوری که سورکین بیان می

دن مشروعیت نهادها، روندها و هنجارهای مستقر و حاکم، خود گذشته است که با زير سؤال بر

سازد که متعاقباً  متبلور می« ساختار کل اجتماعی 4افتادگی ريخت»را در انفجار اجتماعی و از 

زند. در اين روند، دو بعد پیامدی بیشتر خود را آشکار  ناپذيری را رقم می بینی پیامدهای پیش

يافتگی نوين است؛ ديگری مطالبات گسترده برای سازندگی  به نظمسازد: يکی الزامات مربوط  می

ی  ها است که بر اساس ايدئولوژی انقالب وعده تحقق آنها در قالب مدينه فاضله به توده

به شکل   ها ی توده ها کننده در انقالب داده شده است. در واقع وعده تحقق خواسته مشارکت

که انقالبات دوران مدرن نشان  نقالب بوده است. آنچنانآرمانی محرك مشارکت آنها در پیروزی ا

ها و نهادهای انقالبی و عموماً موازی انجامیده است. بعد دوم  دهد، بعد اول به ايجاد سازمان می

انقالبی منجر شده -راديکالی-های خاص و غالباً واکنشی به اقدامات عملی و اتخاذ سیاست

توان يکی از پیامدهای مهمی  د جهاد سازندگی را میشود، شاي است. به داليلی که اشاره می

 فرض کرد که دو بعد مذکور را در خود لحاظ کرده است. 

ديکتاتوری، ضدامپريالیستی،  های ضد شايان ذکر است که انقالب اسالمی ماهیتاً با آرمان

؛ 4191 ؛ فرازمند،4191شود )برای مثال، بشیريه،  ساالری و اسالمی مشخص می گرايی، مردم ملی

نشده جامعه ايران  ی حل ها (. از نظر تاريخی نیز، انقالب نتیجة انباشت تعارض4111امیراحمدی، 

رو،  شدند. از اين سیاسی عمدتاً متهم اصلی قلمداد می  های در دنیای مدرن بوده است که رژيم

شد. لذا  تغییر بنیادی نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور جزو اقتضائات اصلی آن تلقی 

ها و اقدامات آن  انقالب بیش از همه، به پیکار با دولت و دستگاه اداری آن و همینطور سیاست

 معطوف گرديد.

                                                           
1 Deformation  
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با توجه به ماهیت تاريخی تضادهای منتج به انقالب، محور عمده مطالبات نیز بر اتخاذ 

-گی و نظامیهای بومی و مستقل برای رهايی از سیطره و نفوذ سیاسی، اقتصادی، فرهن سیاست

ای را برای تغییرات  ها و تقاضاها فشار گسترده های بیگانه متمرکز شد. اين زمینه امنیتی قدرت

ايجاد کرد که در بخش روستايی و کشاورزی اين تغییرات در وهله   ها فراگیر در تمام حوزه

 نخست در تغییرات سازمانی و اداری بخش کشاورزی منعکس شد و دولت بالفاصله بعد از

پیروزی انقالب سعی کرد در پاسخ به مطالبات فزاينده در ظاهر و به طور رسمی در دو جهت 

اقدامات اصالحی را شروع کند. يکی ايجاد مراکز خدمات روستايی و عشايری و ديگری 

ترين  مهم 4159تأسیس جهاد سازندگی بود. تأسیس مراکز خدماتی روستايی و عشايری در سال 

عنوان  ورزی و عمران روستايی از زمان رژيم قبل از انقالب بود که بهتغییر در وزارت کشا

(. اين اقدام قبل از همه 199: 4195معرفی گرديد )ازکیا، « توسعة روستايی»استراتژی عمده 

ساالرانه آن در عصر قبل از انقالب  های ديوان پاسخی به انتقادات از وزارت کشاورزی و ويژگی

های پايتخت  ساختمان مجلل وزارت کشاورزی در يکی از بهترين محل طور نمادين در بود که به

(. لذا اقدام جديد با اين نیت صورت گرفت که وزارت کشاورزی 4111منعکس بود )شیرازی، 

ی بعدی با انتقال  ها را در خدمت مردم روستايی درآورد و به طوری که اشاره خواهد شد در دهه

ر انتقاد به نهاد کامالً غیرمرتبط با کشاورزی )قضايی( معلوم انگیز اين ساختمان مجلل و پ حیرت

يی چون نماد بیگانگی يا نماد اهمیت بخش کشاورزی و روستايی، صرفاً  ها شد که طرح بحث

کارکرد ابزارگرايانه )انتقاد از رژيم( داشته است تا اعتقاد واقعی به اهمیت راهبردی اين بخش در 

دهد که برخالف ادعاها و شعارها در  ، خود اين موضوع نشان میفرايند توسعه کشور. بنابراين

خصوص اولويت و اهمیت کشاورزی، در عمل سازمان رسمی کشاورزی کشور نه امکان حفظ 

اش. از اين رو، جايگاه بخش  ساختمان نمادينش را داشت و نه توان دفاع از منافع سازمانی

 شد. ز آن گرديد که وانمود يا تصور میتر ا روستايی و کشاورزی کشور به مراتب شکننده

اقدام بعدی در تغییر مديريت توسعة روستايی ايجاد جهاد سازندگی بود که چند ماه بعد از 

 انقالب با تشکیل نیروهای داوطلب مردمی با اهداف زير به وجود آمد:

صیالن التح آموزان، دانشجويان و فارغ متحدساختن داوطلبانه نیروهای مردمی خصوصاً دانش -4

 ها؛ دبیرستان

 ايجاد ارتباط بین روشنفکران و محرومان؛ -1
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 کمک به توسعه اقتصادی روستا؛ -1

 (.45: 4191تبلیغ فرهنگ انقالب اسالمی در مناطق روستايی )فردوس  -1

توان به قطع نفوذ  تری نیز مدّنظر بودند از جمله می رسد که اهداف نهان مهم به نظر می

ق روستايی و اشاعه پیام انقالب میان روستايیان و کسب های چپ مارکسیستی در مناط گروه

شد تنها در اواخر و در نزديکی  های روستايی از انقالب اشاره کرد که گفته می حمايت توده

 (.4191پیروزی انقالب به آن پیوسته بودند )هوگلند، 

رد: دو نوع تغییر در سازماندهی بخش روستايی و کشاورزی دو رويه تغییر را برجسته ک

کارانه و معتدل؛ ب. تغییر راديکال. به عبارتی، اگر مراکز خدمات که يک  الف. تغییر محافظه

وسیلة کارشناسان و  شد که به می  سازماندهی اعتدالی مديريت موجود و يک راهبرد تلقی

اش قبل از انقالب مطرح شده بود،  ساالران در وزارت کشاورزی، که حتی ايده اولیه ديوان

گرايان درون حاکمیت با  رديد، ايجاد جهاد يک جنبش انقالبی بود که به وسیلة اصالحطراحی گ

رويکردهای بنیادگرايانه برای اصالح کشاورزی صورت پذيرفت. اگر ايجاد مراکز خدمات 

عنوان واکنشی به کل  عنوان واکنشی به سازمان کشاورزی قبل از انقالب بود، ايجاد جهاد به به

گرايانه با الهام از ادبیات انتقادی و چپ در  از انقالب بود. يک قرائت عوام ساالری قبل ديوان

ازهمه  شد، تجربه دهه)های( توسعه قبل از انقالب بیش توسعه پشت آن قرار داشت که گفته می

ساالرنه قادر نیستند با  های سنتی روستايی، با رويکرد فن حکايت از اين دارد که سازمان

ارزه کند و حل مسائل روستايی به طور بنیادی و سريع نیاز به يک نظام محرومیت روستايی مب

ها، بدون توسل  اداری )انقالبی( دارد که متکی بر مردم در سطح محلی )روستايی(، مشارکت توده

(. لذا طبیعی بود که فقرزدايی و تمرکز 419: 4111وپاگیر باشد )شیرازی،  ساالری دست به ديوان

ترين راهبرد جهاد عنوان يا وانمود شود که قرار بود جهاد از طريق  را مهم پذير بر اقشار آسیب

ارائه خدمات مختلف رفاهی، بهداشتی و آموزشی به روستايیان، ايجاد اشتغال دائم و فصلی در 

روية مهاجرت روستايیان به شهرها از طريق خدمات زيربنايی، توجه به  روستاها، کاهش بی

ای گذشته را معکوس کند و توسعه واقعی  ی روندهای نامطلوب توسعهپای روستاي زارعان خرده

پذير تبعیت کند که  را عملی سازد. به همین جهت قرار بود جهاد از يک ساختار سازمانی انعطاف

بودن  ی رايج را که غالباً در شکاف عمیق توده مردم و متخصصان و بیگانه ها ساالری تصلب ديوان

 کند، نداشته باشد.  شاورزی نمود پیدا میهای روستايی و ک سازمان
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 تکوين سازماني: تأسیس، بسط، تحکیم و ادغام

گیری جهادسازندگی بیش از نهادهای انقالبی غیرنظامی، از اتفاقات و تحوالت بعد از  شکل

ی سیاسی و جناحی در داخل  ها انقالب متأثر بود که شايد بتوان به مواردی چون کشمکش

گر و گاهی تحديدگر  ی کالن اشاره کرد که گاهی تسهیل ها لی و سیاستحاکمیت، جنگ تحمی

 توان در سه دوره مجزا مورد بحث قرار داد:  را می  ها بودند. اين مشخصه

 الف. دورة تأسیس 

عنوان نهاد انقالبی در  توان در تالش برای تثبیت جهاد به مشخصه عمده دوره تأسیس را می

يش به حفظ وضع موجود مالحظه کرد که با پیروزی انقالب حال گرا ارکان قدرت و درعین

جناحی، سیاسی و   ها ای که با انواع کشمکش همزمان با تأسیس دولت موقت شروع شد. دوره

عنوان نخستین گام برای تحقق نظام جمهوری  توان به غیره برای کشورداری همراه بود که می

های متفاوت  گیرد. اين دوره با ائتالف گروه ربرمیاسالمی نام نهاد و تا استعفای دولت موقت را د

رو، کارفرمايان متوسط، تجار، کارکنان بخش  يعنی اکثريت روشنفکران آزاديخواه، چپ میانه

ساالران با  ساالران و ديوان شود. دولت اساساً متشکل از فن دولتی و خصوصی مشخص می

ساالری و حفظ  موجود از جمله ديوانرويکرد دموکرات لیبرال بود که در پی احیای نهادهای 

کارکردهای متداول اقتصاد بودند، و از راهبرد اصالحات تدريجی برای ساختار اجتماعی موجود 

اعتمادی  کردند. لذا با هرگونه تغییرات اجتماعی افراطی مخالفت نمودند. به دلیل بی حمايت می

شاهد تشکیل برخی نهادهای مردمی از های سنتی و در راستای تحکیم نظام، اين دوره  به سازمان

های  ساالری و سازمان توان در ساختار و فرآيند ديوان ای را نمی حال تغییر عمده پايین بود، با اين

 اداری مشاهده کرد. 

کارانه و  ی محافظه ها ها برای تحکیم قدرت جهاد در میان کشمکش به مرور زمان تالش

کرد. برای مثال، هرچند جهاد  از آن خود را بیشتر آشکار تندروانه در درون بدنه دولت و خارج 

های اولیة بعد از انقالب تشکیل شد، ولی بر اساس  در ماه )ره(بر اساس فرمان امام خمینی

شد.  ای محسوب می وزارتخانه و به بعد( آن سازمان کمکی، واسط يا بین 9و  9اساسنامة )مادۀ 

گرايانه برای افزايش قدرت جهاد، دولت موقت نیز  مردمرغم فشار نیروهای  حال نیز، علی درعین

داد؛ برای اينکه معتقد بود در غیر  ای( تن نمی وزارتخانه به فراتر از يک سازمان فرعی )بین
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ها خواهد شد و در نتیجه اسباب اختالل در  صورت باعث مداخلة آن در امور ديگر سازمان اين

کنون بیش از همه به وجود آن نیاز است )فردوس، نظم امور کشور را فراهم خواهد کرد که ا

اش وجود نوعی همزيستی  ای تلقی کرد که مشخصه توان دوره (. اين دوره کوتاه را می44: 4191

های  گرايان همراه با کشمکش ساالران لیبرال و مردم ساالران و ديوان و توازن قدرت بین فن

 رشد بود.  روبه

عنوان سازمانی  ای انجامید که درآن جهاد به وين اساسنامهاين توازن و کشمکش بعداً به تد

های ديگر مانند خدمات  اش فعالیت توسعة روستايی بود و فعالیت شد که وظیفة اصلی تلقی می

شد. حتی در اين اساسنامه درباره  های جنبی تلقی می زايی فعالیت فرهنگی، اشتغال

 روستايی و عشاير سخنی مطرح نشده بود.های مراکز خدمات  های شبیه به زيرساخت زيرساخت

های مختلف برای روستايیان در  ها به شکل ياری در اين دوره کوتاه بخش اعظمی از فعالیت

کاشت، برداشت محصول و غیره توسط داوطلبان جهادگر صورت گرفت که مبتنی بر يک شور 

به دلیل اينکه برخی  حال يافته تدبیرشده. درعین انقالبی بود تا مبتنی بر يک طرح سازمان

ی مخالف تندرو و چپ با گرايشات مارکسیستی از خالء قدرت ناشی از انقالب برای  ها گروهگ

ی جهاد در برخی مناطق شکل فرهنگی و مبارزه  ها کردند، فعالیت نفوذ خود در روستا استفاده می

کند،  تفصیل نقل می( به 1111های مخالف به خود گرفت. به طوری که لوپ ) های گروه با فعالیت

ی  ها ی جهاد در اين دوره بدون امکانات اولیه يا با حداقل امکانات استقراضی )از سازمان ها فعالیت

شد که خود از اراده قوی برای قوام يک نهاد جديد حکايت  ی زياد انجام می ها ديگر( با وساطت

گويد و در مورد جهاد  ( در خصوص انقالب اسالمی می4191لیدی ) کرد و به طوری که ها می

 ها، انرژی آزادشده ناشی از انقالب نهفته بود.  بیشتر صادق است، پشت تمام اين تالش

 ب. دورة بسط و توسعه

گیرد. شايد وخامت  اين دوره از زمان استعفای دولت موقت تا پايان جنگ تحمیلی را دربرمی

ه اصالحات  شدن شیو ور اجازه عملیگرايی جو سیاسی کش تر از همه، افراط شرايط اقتصادی و مهم

گراها و  آرام و تدريجی را نداد و به استعفای دولت موقت منجر شد. کشمکش بین مردم

ساالن لیبرال به مرور تشديد شده و خودش را در طول رياست جمهوری  ساالران و ديوان فن

 ری دولت نشان داد.ساال صدر در مقوالتی چون معیار مناسب برای انتخاب اعضای جديد ديوان بنی
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ايدئولوژيک بین  و اظهارات شبه  ها استدالل توان در شبه در اصل کشمکش قدرت را می

کار ديد. مثالً در اينکه اولويت در اداره امور و  ساالران محافظه ها و فن گرايان تندرو و لیبرال مردم

صدر، با  ی با برکناری بنیکارگیری نیروی انسانی بر تعهد باشد يا تخصص، نمود پیدا کرد. ول به

های اجرايی و دستگاه مقننه  گرايان به رهبری حزب جمهوری اسالمی بر دستگاه سیطره مردم

ترين مانع توسعه جهاد از بین رفت. در اصل با پیروزی اين گروه به همراه تحوالت  اولین و مهم

ینه برای اجرای تغییرات ديگر مانند وقوع جنگ تحمیلی و سیطرۀ گفتمان تندروانه در جامعه، زم

ويژه جهاد  های انقالبی به بنیادی فراهم کرد و فرصت الزم برای تقويت و گسترش سازمان

های آن  سازندگی به وجود آمد. بدين ترتیب، موقعیت سازمانی جهاد تحکیم و حیطة فعالیت

 های جديد ها و مسئولیت به بعد به دلیل گسترش فعالیت 4191گسترش يافت. از سال 

« های فنی و عملی از ضرورت»ساالرانه بروز يافت که اين امر، به قول میشلز  های ديوان گرايش

(. 411: 4199« )ناپذير و فی نفسه اصل سازمان است محصول اجتناب»گرفت و  سرچشمه می

های مهندسی مانند  بدون ترديد نقش جنگ در اين میان مهم بوده است. نقش جهاد در فعالیت

رسانی  رسانی، آب ها وخطوط دفاعی، تعمیر تجهیزات تسلیحات، برق ها، کانال ا، پله ساختن راه

ای جهاد در اين امور درگیر شد. جهاد همچنین نقش خیلی  و غیره بارز بود و به طور گسترده

ها، تولید تجهیزات برای جنگ، توزيع مواد تبلیغی و  ای در بسیج و اعزام داوطلبان به جبهه عمده

 ات پزشکی و غیره ايفا کرد. ارائة خدم

که در دوره نخست، جهادگران مجبور بودند حتی برای امور جاری اولیه مانند اياب  درحالی

ی ديگر درخواست وسیله نقلیه کنند که به مفهوم شروع از صفر  ها و ذهاب به روستاها از سازمان

تلف فعال بود )لوپ، ی مخ ها عنوان يک سازمان چندمنظوره در حوزه بود، در اين دوره به

ی مخالفان  ها (. هرچند تاکنون ارزيابی يا تحلیلی مبنی بر اين امر وجود ندارد که ديدگاه1111

يی را  ها ی جنگ مجال چنین تحلیل ها سازمان يافتگی جهاد درست بود يا نه؛ و اينکه ضرورت

های جهاد حداقل دو  دربارۀ نسبت جهاد با وظايف دستگاههای ديگر نداد. گسترش دامنة فعالیت

 پیامد را در پی داشت:

نخست، نظام شورايی آن به نظام وزارتی تغییر يافت. برخالف اوايل تأسیس که با انتقاد از 

شد توجیهی برای ايجاد نهاد انقالبی آورده شود، در  ی آن سعی می ها ساالری و ناکارآمدی ديوان

و پرسنل   ها گرايی فعالیت شدن جهاد به حرفهای  اين دوره استدالل شد وزراتی و ديوانساالرانه
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(. از يک جهت 9-419: 1111دهد )لوپ،  انجامد و جهاد را به يک نهاد کارآمدتر سوق می آن می

های  رسید، چون بسیاری امور مانند ايجاد و گسترش زيرساخت منطقی به نظر می  ها استدالل

  ها کرد که، از يک سو اين فعالیت تضا میمختلف در روستا با استفاده از بودجه عمومی کشور اق

طور  ای انجام گیرد و از سوی ديگر چنین سازمانی به يافته حرفه به واسطه يک گروه سازمان

اساسنامه جديدی  4191کردهای خود باشند. لذا در سال  و هزينه  ها رسمی پاسخگو به عملکرد

ان يک وزارتخانه مورد تصويب قرار عنو برای جهاد سازندگی مطرح شد که بر آن اساس جهاد به

های مربوط به تعدی جهاد به قلمرو ديگر  گرفت. به طوری که گفته شد، به منظور رفع نگرانی

ترين مسئله کشور است، اقدامات  شد مهم ها، مقرر شد به استثناء جنگ، که گفته می وزارتخانه

 جهاد از محدوده سازندگی روستايی فراتر نرود. 

ناپذير بود و اين  اجتناب  ها کاری ها و موازی تأکیدات فوق، در عمل همپوشانی رغم دوم، علی

شدند به  تر می کردن امور بعد از پايان جنگ برجسته معضالت همزمان با گرايش به عقالنی

گرفت  طوری که پیوسته مديريت و کنترل آن از سوی مسئوالن طراز اول مورد تأکید قرار می

که دو وزارتخانه رقیب   کاری در کشاورزی بیشتر بوده، جايی . موازی»..( که 1114)شکوری، 

(. 451: 4111)شیرازی، « )کشاورزی و جهاد( بر سر حمايت از روستايیان وارد نزاع شدند

ويژه در مناطقی که جهاد به  توجهی به تعارض انجامید به رقابت بین دو وزارتخانه در موارد قابل

ف مشابه با مراکز خدمات روستايی و عشايری اقدام کرده بود ايجاد جهاد دهستان با وظاي

 (. 4111؛ شیرازی، 1111)همان؛ لوپ، 

بروز چنین مشکالتی نخست ديدگاه ادغام دو وزارتخانه را مطرح کرد که در واقع اشاره به 

های دوگانه  های جديد ولی با ماهیتی متفاوت با دوره تأسیس داشت. ديدگاه آغاز کشمکش

يک وجود  نظری روی هیچ شت و بنا به مالحظات سیاسی و شرايط جنگی کشور اتفاقوجود دا

نداشت. ابتدا پیشنهاد شد که وزارت کشاورزی منحل و در جهاد سازندگی ادغام شود. در اين 

گرا و آنهايی که از مداخله و گسترش دولت بیشتر حمايت می کردند و  های مردم خصوص گروه

های وزارت  بودند، هوادار اين پیشنهاد بودند. آنها با اشاره به ناکامیدر دستگاه اجرايی حاکم 

کشاورزی در انجام امور محوله، استدالل نمودند که جهاد يک نهاد انقالبی است و به مردم 

توجهی از نمايندگان مجلس وقت  که در اين دوره بخش قابل تر است. درحالی روستايی نزديک

ولی آشکار بود که اوالً هیچ طرح عملی در اين خصوص وجود  مخالف اين نوع ادغام بودند.
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ويژه در مناطق روستايی خواهد داد  ادغام قدرت زيادی را به جهاد به»شد که  ندارد، ثانیاً گفته می

(. 451: 4111)شیرازی، « که ممکن است در اعمال نفوذ بر روستاها مورد سوءاستفاده قرار گیرد

ويژه وجود توازن نسبی قدرت در  در مورد طرح ادغام و بهبا توجه به اختالفات زياد 

يک   ها رسید که در پس اين کشمکش اين طرح در عمل پیگیری نشد. به نظر می  ها کشمکش

برای نیل به هدفی   ها ها و جنبش واقعیت سازمانی نهفته بود و آن اينکه اگر قرار باشد حرکت

ناسبات غیررسمی به مناسبات رسمی و ساختمند و نهادها تبديل شوند و م  ها مشخص به تشکل

وجود  ارتقا يابند و نسبتاً پايدار باشند، به دلیل منافعی )در قالب مناصب و دستمزدها و ...( که به

 (. 4191شود )صبوری،  آيد، انحاللش مشکل و تقريباً غیرممکن می می

چند کارکرد عمده  نتیجه ندادند، در عوض  ها توان گفت هرچند اين کشمکش در کل، می

ای آنها اشاره کرد که بر اساس شرح وظايف  توان به کارکرد توسعه داشتند: نخست می

بخشی نظام  توان به کارکرد تحکیم های مربوط به توسعة روستايی انجام گرفت. دوم می فعالیت

نمود  های مخالف در مناطق روستايی هايش در جنگ و مبارزه با گروه اشاره نمود که در فعالیت

 رسد هردو در اين دوره به تحکیم موقعیت سازمانی جهاد انجامید. پیدا کرد. به نظر می

 شدن و تثبیت نهادينهج. 

هرچند سازماندهی امور اداری کشور در سطوح مختلف از اواسط زمان جنگ يک دغدغه فنی 

مسئله ی مذکور و  ها راهبردی ضمنی در بین سیاستمداران و سیاستگذاران بود، ولی کشمکش

 4199کردن تا اتمام جنگ در  شدن جنگ و لزوم مديريت آن مجالی برای عملی نخست تلقی

داد. ولی تغییراتی که پس از آن در بدنه سیاست و حاکمیت کشور رخ داد امکان بازبینی  نمی

ی اين دوره  ها ترين ويژگی و روندهای اداری کشور را فراهم کرد. شايد بتوان گفت مهم  ها رويه

ساالران در بدنه حاکمیت با رويکرد  گرايان و فن ب قدرت سیاسی توسط گروهی از اصالحکس

ای در  مالحظه انديشانه و سیطرۀ آنان بر دستگاه اجرايی کشور است که با تغییرات قابل مصلحت

اش  های مختلف قدرت میسر شد. نتیجه قانون اساسی، ساختار دولت و موازنه قدرت بین جناح

های  گرايانه دولت در حوزه گرايانه و اصالح گرايانه، ملی در اتخاذ از مواضع عملتوان  را می

توان اراده و  ويژه در اقتصاد، سیاست و نظام اداری مشاهده نمود. لذا اين دوره را می مختلف به
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که  4ويژه سازماندهی نظام اداری کشور تلقی کرد کردن امور به گرايش فزايندۀ نظام برای عقاليی

ی کشور از روند  ها افتادگی ی از اراده جدی سیاسی با صبغه کارشناسانه برای جبران عقبحاک

 توسعه بود.

اين تحوالت زمینه را برای طرح دوباره ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد آماده کرد، 

ولی اين بار با توجه تحوالت مذکور ادغام وزارت جهاد در وزارت کشاورزی مطرح گرديد، با 

ای در اين  گام عملی گرا، هیچ گرا و مردم های اصالح حال، احتماالً به دلیل توازن قوا بین گروه ينا

هايی برای تفکیک وظايف بین سه وزارتخانه صورت  خصوص برداشته نشد. در عوض تالش

ها، مراتع، شیالت، دام، توسعه روستايی و صنايع  گرفت: مسئولیت تمام منابع طبیعی مانند جنگل

برداری از منابع طبیعی به وزارت  ستايی به وزرات جهاد، امور مربوط به زراعت، زمین و بهرهرو

رسانی و ساخت سدهای بزرگ به وزارت نیرو واگذار شد )جهادسازندگی،  کشاورزی، و برق

(. از آنجاکه کشور در اين دوره بسیاری از تهديدات خارجی و داخلی را پشت سر 91-1: 4111

ترين دغدغه  کردن امور از مهم عقاليی   مشی شدن قدرت و خط یت شده بود، نهادينهگذاشته و تثب

شد. در اين میان، برای جهاد حفظ و تحکیم موقعیت سازمانی در اولويت بود  کشور محسوب می

 ی ادغامی برحذر دارد.  ها که بتواند خود را از طرح

 د. ادغام 

کشاورزی به طور جدی در دوره دولت موضوع ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و 

تصادی، برنامه سوم توسعه اق اصالحات پیگیری شد و در اواخر آن دوره بر اساس قانون

های غیرضروری، ارتقای  و با هدف اصالح نظام اداری، کاهش تصدی اجتماعی و فرهنگی

ها و تجمع  کاری های اجرايی، حذف موازی وری و کارايی نیروی انسانی و مديريت دستگاه بهره

سازمان مديريت و  توسط امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستايی، اليحه ادغام

تصويب مجلس شورای اسالمی رسید و در تاريخ  به 4191دی  9تهیه و در تاريخ  ريزی برنامه

 .تأيید شد شورای نگهبان توسط 4191دی  41

دگی داليل متعددی هم مطرح شد که های کشاورزی و جهاد سازن برای ادغام وزارتخانه

های  ها، واگذاری برخی از وظايف به بخش جويی در هزينه عمدتاً عبارت بودند از: صرفه

                                                           
 (.4111برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به )امیراحمدی،  4
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ريزی و اجرا در  گیری و برنامه سازی و تصمیم پارچگی و انسجام در تصمیم غیردولتی، يک

سازمان جهاد سازی در بخش دولتی ) های مختلف بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کوچک حوزه

 .(4114کشاورزی استان زنجان، 

های ادغام  ای در خصوص آسیب ی اولیه ها ، اظهارنظرها و ارزيابی ها در کنار اين استدالل

رفتن  روستايی و ازبین  شدن بحث توسعه توان به مواردی چون کمرنگ مطرح شد. برای مثال می

روستايی، کاهش نقش جهاد سازندگی   توسعه  مند در حوزه انسجام، يکپارچگی و ديدگاه نظام

ريز در مواقع بروز بحران و مديريت بحران، ورود جهاد سازندگی به نظام  عنوان نهاد برنامه به

و  کردن وزارتخانه در يک بعد )کشاورزی(  بوروکراسی به معنای کاغذ بازی و ...، تخصصی

کاهش عوامل و عناصر تأثیرگذار  روستايی،  سپردن ابعاد ديگر توسعه از جمله توسعه فراموشی به

 . مثبت فرهنگ و مديريت جهادی اشاره کرد

محسن مشفق يکی از مسئوالن پیشین و بازنشسته وزارت جهاد سازندگی در ارتباط با بحث 

هرچند داليل يادشده برای ادغام، داليل منطقی و علمی بود »ادغام اين دو وزارتخانه اظهار داشت که 

کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای مختلف دنیا بر پايه مقتضیات مکانی،  های اما مديريت بخش

ها و سهم جمعیت  تولید ناخالص ملی، درصد جمعیت درگیر در اين بخش زمانی، سهم آن از

ها دارند که  های مختلفی در اين حوزه پذيرد. کشورهای مختلف نیز سازماندهی روستايی صورت می

های خاص دارند.  گیری و مقتضیات طبیعی و کشاورزی خود تصمیم بر پايه تحقیقات کارشناسی

ای به دنبال آن بودند که جهاد  کنم داليل اين ادغام، سیاسی بود تا کارشناسی. عده تر فکر می بیش

 . 4«عنوان نهاد انقالبی حذف شود؛ از اين رو چنین کاری انجام دادند به

وانه نظری و تجربی داشت. در واقع اصول و ی له و علیه پشت ها رسد اين ادله به نظر می

های گذشته  های توسعه مشارکتی، نظريات نهادگرايی نوين و غیره که همه در سال محتوای نظريه

ناپذير  بودند، با نهاد يا سازمان انقالبی ورای روندهای انعطاف  مطرح و گسترش يافته

مت به محرومیت روستايی سريع با رو آرمان خد ساالری بیشتر سازگاری داشت و از اين ديوان

را   ها بخشی از واقعیت تحال ارزيابی تطبیقی در درازمد تر بود. با اين های انقالبی منطبق حرکت

 ها فاصله دارد.  نشان خواهد داد که تا چه حد با آرمان

                                                           
 .4119شهريور  5نقل در خبرگزاری جمهوری اسالمی،  9
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 اي و دستاوردها ي توسعه ها رهیافت

کرد و نتیجه يک جنیش انقالبی و  ت نمیی رايج تبعی ها با توجه به اينکه تشکیل جهاد از رويه

ی فنی  ها ها عمدتاً از دانشکده مردمی بود و غالباً با پیشگامی عملی گروهی از دانشجويان دانشگاه

توان گفت بر اساس رويکردهای کالسیک شکل گرفت و عمل  و مهندسی شکل گرفت، نمی

و متنوع و گسترده جهاد، شايد نتوان کرد. با وجود اين، با عنايت به دوره فعالیت نسبتاً طوالنی 

ی مختلف عملکردهايش بر  ها کرد، از اين رو در دوره گفت که از رويکرد واحدی تبعیت می

 اساس رويکردهای متفاوت صورت گرفته که سه دوره قابل تمیز است.

با توجه به عناصر مؤثر در تشکیل جهاد سازندگی، دوره نخست با آنچه وزير سابق جهاد 

شود و  نامید، مشخص می « توجه عاشقانه به روستاها»يا « شور و ذوق انقالبی( »4199ش )فروز

لحاظ زمانی بیشتر با دوره اول و دوم تشکیل جهاد منطبق است. هدف جهاد رفع محرومیت با  به

تأکید اصلی بر نواحی دوردست روستايی بود. تصوير جهادگران از توسعه در روستا بیشتر 

ی شهر و روستا بود. به عبارتی ديگر، اين ذهنیت غالب بود که هر آنچه ها پرکردن شکاف

هايی مانند ساختن راه،  شهريان به آنها دسترسی داشتند بايد به روستاها برده شوند. لذا پروژه

رسانی در اين دوره مورد تأکید قرار  مدرسه، حمام عمومی، گذرگاه، سدهای کوچک و برق

های توسعة  منسجمی برای فعالیت  هیچ راهبردی برای آينده يا برنامهگرفتند. در اين دوره جهاد 

ساختن نیازهای روستايیان در پاسخ به درخواست  روستايی نداشت. بیشتر اقدامات برای برآورده

شد. دستاوردهای  آنها يا بر اساس پیشنهاد و تشخیص پرسنل جهاد از مسائل روستايی انجام می

ر بهبود شرايط زندگی روستايی بعد سیاسی داشت. بدين مفهوم جهاد جهاد در اين دوره عالوه ب

های  از منظر اخیر موفق عمل کرد و توانست خالء نظام اداری موجود را پر کند و نفوذ گروه

مخالف را در مناطق روستايی برای مقاصد سیاسی و ايدئولوژيکی پر کند که همه در خدمت 

 تحکیم و بقاء نظام قرار گرفت.

شود که تمرکز اصلی بر تولید  دوم، بخش عمده از مرحلة سوم تکوين را شامل میدوره 

ای چون مسئله مهاجرت و عوامل دافعه و جاذبه آنها در  های عمده )کشاورزی( است. دغدغه

های جهاد مدنظر قرار گرفت. همانند دورۀ قبل، در اين دوره نیز  مناطق روستای در فعالیت

که  طوری ها بر تجربه دوره قبلی استوار بود به اشت و فعالیتهیچ راهبرد خاصی وجود ند
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رسانی  فرد و مجزا مانند ساختن راه، برق های منحصربه جهاد به اين نتیجه رسیده بود که پروژه

ای بايد به  کند و لذا توجه ويژه های زيربنايی برای توسعة روستايی کفايت نمی و فعالیت

حال هیچ اقدام و  شود. با اين ومیت، انزوا و مهاجرت داده مسائل اجتماعی از قبیل فقر، محر

های  راهکار عملی و جدی برای جلوگیری از مهاجرت روستايیان به شهر و کاهش نابرابری

موجود بین شهر و روستا وجود نداشت. در اين مرحله تأکید بر تولید زراعی محور قرار 

رغم  ی با استعداد باالی کشاورزی بود. علیگذاری بر روستاها گرفت، نتیجه امر تمرکز سرمايه

هايش نیز به توسعة روستايی منجر نشد  اينها، جهاد سیاست منسجمی نداشت و فعالیت

 (.4111)وزارت جهاد سازندگی، 

با توجه بر تجربه دوره قبل و برخی نقدها، خواه از درون يا بیرون جهاد، در سومین دوره 

ر توسعة روستايی در دستور کار جهاد قرار گرفت و به لحاظ نگرانه د های جامع تکوين، فعالیت

های  زمانی از اواخر دوره دوم بسط و گسترش شروع گرديد. در اين مرحله، در چهارچوب طرح

های روستايی، تجمیع  سازی، اهدافی چون سازماندهی خدمات، بهبود زيرساخت دی و به ها

و تشويق عشاير برای اسکان دنبال شد. در  روستاهای پراکنده، ايجاد نواحی صنعتی روستايی

اجتماعی روستاها از -کردن زمینه برای توسعه اقتصادی سازی فراهم های به اصل هدف از طرح

های تجاری و اقتصادی بود که قرار بود در  طريق بهبود فیزيکی و محیطی برای جذب فعالیت

 خانوار به مرحلة اجرا درآيد. 411روستاهای باالی 

به داليل متعدد، که به برخی از آنها در باال اشاره رفت، به طور   د از تأسیسجهاد بع

های  مند شد، هرچند آمار و گزارش چشمگیری از منابع مالی و نیروهای داوطلبانه پرشور بهره

منتشرشده چندان اطالعات جامع و دقیقی از اينکه چقدر اعتبار هزينه شد و يا چقدر 

؛ بانک 4199های مختلف )لوفلر،  ندارد، ولی بر اساس گزارش گذاری گرديد وجود سرمايه

(، وزارت جهاد در ارائه خدمات متنوع در بخش روستايی فعال بوده است. بخشی 4111جهانی، 

های ديگر، جهاد سهم  شد که در مقايسه با سازمان از داليل آن احتماالً به اين موضوع مربوط می

 11های رسمی، بیش از  را هزينه کرده است. براساس گزارشای از اعتبارت توسعه  مالحظه قابل

های روستايی اختصاص داده شده بود  میلیارد ريالی که برای اجرای پروژه 4411درصد از اعتبار 

 هزينه شده است )همان(. 4151-91به وسیله جهاد طی 



  
 
 
 
 
 

 027فراز و فرود تجربه توسعه با رویکرد انقالبی   

 

 

راه بوده و ی قدرت هم ها رغم فراز و فرودهای مختلف از تکوين تا ادغام که با کشمکش علی

ای که جهاد داشته است، ارزيابی جامعی از  های گسترده رغم وظايف و فعالیت طور علی همین

طول  4159-99های رسمی، طی دهة  حال، بر طبق گزارش عملکرد جهاد وجود ندارد. بااين

های روستايی  کیلومتر رسیده و جاده 99191های خاکی روستاهای کشور بیش از  جاده

درصد از  99که در کل حدود  طوری کیلومتر افزايش يافته است، به 11914ه شده ب آسفالت

روستا  11111های ارتباطی )راه( دست يافتند. در اين دوره، جهاد به بیش از  روستايیان به شبکه

درصد جمعیت روستايی را از نعمت برق برخوردار ساخته است،  95رسانی کرده که بیش از  برق

اند. در زمینه آب، قبل از  از روستاها دارای برق بوده 5111قالب، فقط که قبل از ان درحالی

( اين رقم به 4199روستا دارای آب آشامیدنی بودند که در بعد از انقالب )تا  9944انقالب تنها 

 (.4گردد )جدول  درصد جمعیت روستايی را شامل می 99رسید که  11191

 هاي قبل از انقالب و دهه اول و دوم  ي سالهاي عمران روستايي ط مقايسه فعالیت 1جدول

 بعد از انقالب

 شرح دوره
قبل از 

 انقالب

 بعد از انقالب

 

 كل 61-1576 76-1531

 11191 11149 41159 41111 آبرسانی )روستا(

 11111 41411 49459 5111 رسانی )روستا( برق

 99191 19195 11119 9111 احداث راه روستايی )کیلومتر(

 11914 49199 9115 - ی آسفالت راه روستايی )کیلومتر(ساز به

( استخراج 4191های رضوی ) های سوم وچهارم بر اساس داده (. ستون4191مأخذ: وزارت جهاد )

 اند. شده

شده قبل و بعد از انقالب تفاوت  های زيربنايی انجام مقايسة ارقام مربوط به میزان فعالیت

ها  توجه از فعالیت بیانگر اين واقعیت است که اين حجم قابل سازد که خود فاحشی را نمايان می

های سنتی و رايج بوده است. بر همین اساس، بانک  )حتی از نظر کمّی( خارج از توان سازمان

داند. براساس گزارش اين بانک،  های جهاد می ( آن را نشانه موفقیت فعالیت4111جهانی )

مشارکت عامه در سازندگی و نگهداری، گويای مالحظه است.  دستاوردهای فیزيکی قابل»
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های  پذيری است. ارتباط برنامه عمرانی با فعالیت ارتباطی مفید بین واقعیت اقتصادی و مسئولیت

« ترويجی و مشارکت عامه و همچنین با ساختار شوراهای اسالمی روستاها ارتباطی مفید است

 (.59)بانک جهانی: 

قش مهمی را در زندگی روستايیان از نظر دسترسی به ها ن رسد اين فعالیت به نظر می

حال به نظر  ها و تسهیالت جديد و رهايی از محیط بسته روستايی ايفا کرده است، با اين فرصت

مدت و به  رسد تأثیرات آنها بر جامعه روستايی بیشتر کیفی و درازمدت خواهد بود تا کوتاه می

در برخی از مناطق روستايی در  4199نی که در سال مشاهده. نتیجة يک بررسی میدا سهولت قابل

ای بر فرآيند تغییر در روستا با تأکید بر پنج مؤلفه شامل مشارکت،  مورد تأثیر اقدامات توسعه

تحرك طبقاتی، درآمد، ثروت و رفاه انجام شد، تأثیر اين اقدامات را خصوصاً در روستاهايی که 

طور بررسی ديدگاه  دار نشان داد. همین ده بود معنیبیشترين فعالیت توسعه روستايی انجام ش

شان )در مقايسه با دو دهة قبل( آشکار نمود که به باور  روستايیان در خصوص شرايط زندگی

رغم وجود فشار اقتصادی زياد بر دوش آنان، شرايط زندگی به لحاظ  اکثريت موردبررسی، علی

غال، امکان دسترسی به تسهیالت زندگی های اشت پذيری تسهیالت زندگی، گسترش فرصت تنوع

(. 411: 1114مقايسه با دو دهه قبل نیست و عموماً بهبود يافته است )شکوری،  و بازارها قابل

های جهاد نیز غالباً  همچنین مطالعات میدانی در خصوص نگرش روستايیان در مورد فعالیت

پور،  ارند )برای مثال رفیعدهد که روستايیان از عملکرد جهاد سازندگی رضايت د نشان می

 (. 4191؛ پیلتن، 4199

ای  ی توسعه ها ( بر طیف گسترده فعالیت1111برخی محققان مانند صالحی اصفهانی )

ای  های مدرن اشاره کردند که بالقوه پیامدهای توسعه خصوصاً گسترش و ايجاد زيرساخت

مسائل ناشی از آن را لحاظ کنیم،  توانند ناديده گرفته شوند. اگر عصر کرونا و دربردارند و نمی

ها مانند برق، تلفن، جاده و غیره در دسترسی به اطالعات جديد و استفاده از  گسترش زيرساخت

  ها فضای مجازی در روستاها برای اهداف آموزشی و غیره مؤثر بوده که بر اساس برخی گزارش

(. عالوه بر فقر خانوار، 4111در کشورهای همسايه يا جهان سومی آنها مشکل دارند )شکوری، 

ی زيادی را در دسترسی به اطالعات و تسهیالت  ها فقر زيرساختی در اين کشورها محدوديت

ی  ها های گسترده جهاد در دهه ايجاد کرده، ولی وضعیت روستاهای ايران غالباً به دلیل فعالیت

 گذشته حاد نبوده است.
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های آن در  چه حدی جهاد و فعالیت سئوالی که ممکن است مطرح شود اين است که تا

نیل به اهداف توسعه روستايی موفق بوده است؟ شايد پاسخ را بتوان در خود گزارش عملکرد 

مالحظه برخورداری جامعه روستايی  رغم افزايش قابل ترين وجه يافت، که علی جهاد به مناسب

جمهوری اسالمی، واقعیت های پس از استقرار نظام  از تسهیالت و امکانات زيربنايی در سال

بودن راهبرد توسعه و فقدان  اين است که اقدامات دولتی، به علل مختلف از جمله نامشخص

ويژه در شهر تهران(،  های هماهنگ و عموماً تجمع امکانات در مراکز شهری )به برنامه

های  گونه که بايد پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه روستايی باشد نبوده و در زمینه بدان

اقتصادی، با -مختلف به ويژه تخصیص امکانات کافی و ارائه خدمات گوناگون اجتماعی

های هماهنگ،  ريزی موفقیت موردنظر همراه نبوده است. عالوه بر آن، در کنار فقدان برنامه

انطباق بسیاری از  مسئله وجود نهادهايی که به طور موازی به فعالیت مشغولند و نهايتاً عدم

عنوان موانعی بر سر راه  ها و نیازهای اساسی جامعه روستايی، خود به با برنامه ها فعالیت

های دولت در زمینه ايجاد نظامی هماهنگ در ارتباط با عمران و توسعة روستايی عمل  کوشش

 (.19-11: 4111کرده است )وزارت جهاد سازندگی، 

ت زيرساختی بعد از انقالب تأثیر ويژه اقداما ی گسترده و به ها دهد، فعالیت مطالعات نشان می

چشمگیری در ادخال روستاها در فرايند توسعه کالن به مفهوم پیامدی )سلبی و ايجابی( داشته 

در زندگی روستايیان تسريع   ها است. در واقع اين اقدامات فرايند نوگرايی را در بسیاری از جنبه

يی چون نرخ موالید، نرخ  ها شاخصتوان آن را در همگرايی با شهر در  کرده که به وضوح می

ازدواج، نرخ اشتغال به تحصیل دختران، نگرش به همسرگزينی و مورفولوژی روستايی، کیفیت 

 . 4و طراحی منازل، تغییر در ساختار اقتصادی و غیره مشاهده کرد

 گیري نتیجه

ارد که در افتاده وجود د به لحاظ تاريخی رويکردهای مختلفی نسبت به توسعه اجتماعات عقب

الیه رويکردها را دو رويکرد نسبتاً متفاوت  توان آنها را ترسیم کرد. منتهی يک طیف گسترده می

گیرند: رويکرد آمرانه يا از باال و رويکرد مشارکتی يا از  دهد و بقیه بین آنها قرار می تشکیل می

                                                           
 (.1141برای اطالعات بیشتر ر.ك. به )شکوری،  9
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ای  شکاف توسعه شدن پايین. رويکرد نخست عمدتاً بعد از جنگ جهانی اول همراه با برجسته

بین کشورهای مختلف در جهان با تکیه بر نظريه نوسازی مطرح شد و در اجرا هواداران زيادی 

داری(  بندی کشورها از نظر ايدئولوژيک )سوسیالیستی يا سرمايه پیدا کرد و فارغ از دسته

د بر عهده مسئولیت بزرگ را در فراين  ها بخش خیلی از کشورها شد. در اين رويکرد دولت الهام

ساالرانه به اجرا درآوردند.  ی فن ها و برنامه  ها داشتند و آن را به صورت دستوری در قالب طرح

چندان موفق رويکرد  رويکرد دوم عمدتاً در واکنش به رويکرد اول و غالباً با تأکید بر تجربیات نه

گرايانه قرار عوام-ی گسترده روشنفکری ها اول مطرح شد و در پس اين رويکرد، هواداری

ی معطوف  ها ی خاص و پايدارش و آرمان ها اش گسترده نبود ولی موفقیت داشت. هر چند دامنه

ی توسعه قرار داد.  ها عنوان رويکرد مهم سرمشق سیاستگذاران و مجريان برنامه آن را به  ها به توده

مانده از  عقب رسد هر دو رويکرد يا حتی رويکردهای میانی در اينکه اجتماعات به نظر می

ی  ها ها، ابزارها و اولويت نظر نداشتند بلکه بیشتر روش فرايندهای مدرن بايد تحول يابند اختالف

کند بايد  يک را بیشتر تأيید می موردتأکید آنها بود که تفاوت داشت. اينکه تجربه توسعه کدام

چراکه مطالعات ای صورت گیرد تا حقايق بیشتر روشن گردد،  مطالعات گسترده و منصفانه

 مقطعی و خاص بیشتر بر نقد رويکرد مقابل معطوف بوده است.

در ايران توسعه و نوسازی کشور از قبل انقالب از اواخر دوره قاجار در دستور کار قرار 

ی مختلف به مرحله اجرا درآمد. تجربیات و  ها گرفت که در دوره پهلوی به طور منظم در حوزه

و تضادهايی را ايجاد کرد که در سطح کالن به انقالب منجر شد و در   ها پیامدهای آنها واکنش

سطح میانی و خرد به اتخاذ رويکردهای جايگزين و تغییر در سازماندهی توسعه انجامید. شايد 

ترين آنها جهاد سازندگی بود که در واقع تأسیس و تحوالت آنها از يک سو دغدغه  از مهم

در قدرت را. در   ها ، کشمکش ها ها، کنترل سوی ديگر تعارض کند و از ای را منعکس می توسعه

ای جهاد چگونه بوده است.  ارتباط با موضوع اين مقاله، سعی شد درك شود که ماهیت توسعه

 برای اين منظور تحوالت جهاد مورد کنکاش قرار گرفت. 

و از رويه ی مختلف متفاوت بوده  ها آشکار شد که کارکردهای جهاد در دوره  ها از بحث

های جهاد با دو کارکرد اساسی  واحدی تبعیت نکرده است. برای مثال، در دوره اول فعالیت

ها با يک شور انقالبی صورت گرفت؛  ای، که عمدتاً فعالیت شود: کارکرد توسعه مشخص می

 های چپ کارکرد بقا و تحکیم قدرت، که عمدتاً در قالب پرکردن خالء مديريتی و مبارزه با گروه
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ساختار کل »ريختگی  هم دهی مجدد به آنچه سوروکین به و مخالف در راستای مقابله و شکل

ناشی از انقالب نامید، صورت گرفت. همچنین در اين دوره، اقدامات در راستای « اجتماعی

نظمی در مناطق روستايی برای نظام سیاسی ذکر  نتینگتون در خصوص خطر بی ها  رهايی از آنچه

زاديی تعريف شد، تا حدی کارکردهای  ساالری . در دورۀ دوم که با ديوان4گرفت کند صورت می

قبلی ادامه پیدا کرد ولی جهاد با درگیرشدن در جنگ تحمیلی عمدۀ فعالیتش در جهت تحکیم 

نظام و تحکیم موقعیت سازمانی سوق داده شد. اين مشخصه در دوره سوم تکوين جهاد، يعنی 

دت گرفت با اين تفاوت که دغدغه اصلی جهاد به بقاء سازمان و شدن، نیز ش ساالری ديوان

ای است که به قول میشلز  تحکیم موقعیت سازمانی خود معطوف گرديد. اين همان مرحله

 (.54)ص. « آيد سازمان که بايد وسیله باشد، به صورت هدف در می( »4199)

وستايی موفق بوده است و در مورد اينکه جهاد تا چه حدی در نیل به اهدافش در توسعه ر

آيا توانسته است پیامدهای نامطلوب توسعه روستايی قبل از انقالب را معکوس نمايد، بررسی 

ای در روستاها صورت گرفته  های نسبتاً گسترده با قبل از انقالب فعالیت  نشان داد که در مقايسه

و در غالب موارد آنان نگرش  توجه بوده ها بر زندگی روستايیان قابل است. تأثیرات اين فعالیت

حال، جهاد در نیل به اهداف توسعة  ای انجام شده داشتند. با اين مثبتی از روندهای توسعه

های نامیمونی مانند مهاجرت روستا به شهر،  روستايی خیلی موفق نبوده است. خواه ناخواه پديده

امثالهم که جهاد برای محو  نابرابری اجتماعی، شکاف شهر و روستا، فقر و محرومیت، بیکاری و

رسد حداقل دو دسته از عوامل در اين امر دخیل بودند:  آنها تأسیس شد، تداوم يافتند. به نظر می

ديدن  عواملی که به خود جهاد مربوط بود مانند فقدان راهبرد مشخص و درازمدت، فیزيکی .4

شد که در  رون از جهاد مربوط می؛ دوم عواملی که به بی ها رغم تأکید بر مشارکت توده روستا علی

عنوان يکی از اجزای  نیافتگی کالن ريشه داشت. بديهی است که توسعة روستايی به توسعه

های  آيد نه بیشتر. اساساً کل کشور يا کل بخش اليتجزای کل فرآيند توسعه به شمار می

عالوه، خیلی از  نیافتگی دست به گريبان بوده است. به غیرروستايی يا غیرکشاورزی با توسعه

مسائل روستايی که قرار بود جهاد بر آنها فايق آيد عمالً در کل جامعه و بخش شهری نیز وجود 

ها در بخش غیرروستايی نیز بوده است. تجربه  ها يا برنامه توفیق سیاست داشته که معرف عدم

                                                           
 (.111: 4199« )کند کند شهر را کنترل می کنترل می کسی که روستا را» 4
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روستايی از ی تاريخی در بعد از انقالب در حوزه مديريت  ها دهد هنوز برخی ضعف نشان می

نبودن جايگاه توسعة روستايی در  توان به مشخص جمله جهاد قابل رؤيت است که می

دهی به توسعة  سیاستگذاری کالن کشور و تبعیض علیه بخش کشاورزی و روستايی و اولويت

ای میراث دوره قبل از  توان گفت به گونه شهری در مقابل توسعة روستايی اشاره کرد که می

 انقالب بود.

ای  يا اقدامات توسعه  ها کند، برنامه ( بیان می4111طور که فرگوسن ) با وجود اين، همان

ناموفق نیز در جای خود پیامدهايی دارد تا چه رسد به اقدامات انقالبی فراگیر با رويکرد 

رسد کارهای متنوع و بزرگی انجام شد، هرچند به داليل فوق هنوز  زدايی. به نظر می محرومیت

عنوان مسئله کشور باقی مانده است ولی روستاهای امروز اساساً  نیافتگی روستايی به عهاز توس

ها لزوماً به  توان گفت که هرچند اين فعالیت متفاوت با روستاهای قبل از انقالبند. می

خود را تقويت کرد که  يافتگی روستايی منجر نشد ولی زمینة ذهنی خودباوری و اتکابه توسعه

های لبنی و دامی  تر برای خودکفايی در لبنیات، فرآورده های وسیع ر فعالیتبیش از همه د

فايده اين پیامدها را در -منعکس گرديد. با اين حال، با گذشت زمان شايد بهتر بتواند هزينه

رسد اگر جهاد  سطح کالن و ملی در درازمدت از منظر توسعه پايدار سنجید. در کل، به نظر می

روستايی در  ی ايدئولوژی، که عمالً آن را بیش از توسعه ها ت و تعارضی قدر ها از کشمکش

کرد يا  تر عمل می ای بود شايد حرفه داد، دور می خدمت فرايند تحکیم قدرت و ابقاء آن قرار می

ها غالباً متأثر از عقبه  کرد. ولی بايد گفت که سازمان به نوعی بقاء خود را خارج از آنها حل می

خصوص که اين عقبه ماهیت ايدئولوژيک داشته باشد. نکته آخر اينکه،  خود هستند به

ی نو  ها ای اسباب نفوذ و اشاعه پديده های توسعه ی گسترده جهاد در ايجاد زيرساخت ها فعالیت

را فراهم آورد و آنها را تسريع کرد و نتايج درازمدت و کیفی داشته و خواهد داشت که در 

روستاها و بهبود زندگی روستايیان و کاهش شکاف شهر و روستا شرايط عادی به توسعه آتی 

 کمک خواهد کرد. 
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