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  آن در نواحی روستایی ایران هايیان و اثریهاي سنتی روستا تحلیلی بر مشارکت

  (مورد: شیوة کشت برنج در روستاي شهریار، استان چهارمحال و بختیاري) 

  

  کیدهچ

ممکن است. در روستاهاي زندگی آنها بدون آن تقریبا غیر دارد کهروستاییان و همزاد با مفهوم مشارکت، مفهومی همراه 

هایی  هاي روستایی و زراعی وجود داشته که در مناطق مختلف با عنوان هاي مردمی در فعالیت از گذشته، مشارکت ایران

کنون شاهد تصویب قوانینی از طرف مجلس ملّی و از مشروطیت تااما  ؛همچون بنه، صحرا و حراثه از آن یاد شده است

ها  ه و قوانین مدون شده هنوز هم اجراي بسیاري از طرحهاي صورت گرفت با همۀ تالشکه  مجلس شوراي اسالمی هستیم

هاي سنتی روستاییان از نوع خودانگیخته  انجامد. این در حالی است که بسیاري از مشارکتدر روستاها به شکست می

با  در پژوهش حاضرمثبتی بوده است.  پیامدهاياي با زندگی روستاییان عجین شده و همراه با آثار و  بوده و به گونه

در  ها مشارکتاز این نوع  اي به معرفی نمونهتحلیلی تالش بر این است که  –شناسی موردي و توصیفی  استفاده از روش

این نوع مشارکت . پرداخته شوداز توابع بخش فالرد استان چهارمحال و بختیاري  قالب کشت برنج در روستاي شهریار

، است شماري به همراه داشتهنتایج اقتصادي و اجتماعی بی ،ن توأم شده که در روستاي شهریار با کار و زندگی روستاییا

از قبیل: مدیریت منابع آب و خاك، همدلی و وحدت کشاورزان، عدالت اقتصادي و اجتماعی بین اهالی روستا، توجه به 

  . فقیران روستا و ...

  .کشت برنجشیوه  روستاي شهریار،مشارکت سنتی، مشارکت،  :ي کلیديهاواژه

  

  مقدمه

هاي مشارکت و مشارکتی براي اولین  واژه در متون علمی ولی ؛هرچند قدمت مشارکت در میان جوامع انسانی بسیار است

مشارکت در برنامه توسعه  . کاربرد واژهشدتوسعه روستایی استفاده  مطرح گردید و با تأخیر در عرصه1950 دهۀبار از 

از دیدگاه ) 62 :1372گردد (عفتی، برمی 1980و 1970هاي  به دههضوعی است که نقطه آغاز آن روستایی مو

وري بهینه در مشارکت به مفهوم ساماندهی رابطه متقابل انسان روستایی با محیط جغرافیایی یا بهره ،جغرافیدانان روستایی

هاي مختلف  هاي همکاري گروهی در زمینه سطوح مختلف تولید کشاورزي است. این مهم در گذشته از طریق نظام

درونزا، متکی  توسعۀیند اگرفته است. امروزه نیز براي دستیابی به یک فراجتماعی، اقتصادي و تولید کشاورزي انجام می
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افیایی این هاي همکاري و تولید گروهی سنتی که ریشه در فرهنگ جغربه خود و پایدار روستایی، بازنگري به سازمان

هاي ساختاري و تحوالت اقتصادي و  ؛ هرچند که دگرگونی)108 :1373پور، (جمعهناپذیر است  سرزمین دارند، اجتناب

ولی با توجه به  ؛سنتی انجامیده است هاي مشارکتاي از موارد به حذف اجتماعی جوامع روستایی به تضعیف و یا در پاره

هاي  م آن در اعصار و زمانتداو ،ها در قالب شرایط اقتصادي، جغرافیایی هر روستا و همچنین گیري این نظام شکل

پسند این نوع هاي مثبت و متخصص اند. ویژگیبرداري کشاورزي بودههاي بهرهترین شیوهبهترین و عاقالنه ومختلف، جز

بسیاري از مصائب و  تواند به حلّ هاي کشاورزي با توجه به شرایط امروزین جوامع روستایی می ها و نظام مشارکت

محقق  ،که از ارکان اساسی توسعه پایدار روستایی استرا ینجامد و حتی حفظ محیط زیست هاي روستایی ب گرفتاري

احیاي  روستایی است، هاي مشارکتریزان در ارتباط با  از ارکان اساسی مورد توجه برنامهآنچه  ،رو سازد. از این

  ).125-106 :1382رستمی، هاي مشارکت سنتی روستاییان و یا استفاده از تجارب آنهاست ( شیوه

هایی از این  یان پیوند داشته است. نمونهیزندگی روستا با کهبوده  اي دیرینهمفهوم  ،مفهوم مشارکتدر کشور ایران نیز 

 –یان به منظور به جریان انداختن امور اقتصادي، خدماتی و اجتماعی یهایی که روستا در تشکل توان مینوع مشارکت را 

ها، ساخت، تعمیر و نگهداري مساجد،  ها، عزاداري یان در جشنیاند، مشاهده نمود. مشارکت روستا فرهنگی خود داشته

مشارکت  ،رود. در این میان می هنوز هم رفته و می از این نوع مشارکت به شمار نمودهایی …ها و  ها، حمام حسینیه

نها در امور اجتماعی فرهنگی روستا از سویی دیگر به حیات در امور زراعی و دامی از یکسو و شرکت آ روستاییان

ن اهم در روستاهاي ایر زهایی از این نوع مشارکت هنو بخشید که جلوه اقتصادي و اجتماعی روستاها دوام و پایداري می

  خورد. به چشم می

ن روستاییان وجود دارد هاي مشارکت متعددي بی در بخش فالرد استان چهارمحال و بختیاري از گذشته تاکنون شیوه

هایی که بدون  مشارکت ؛محیطی مشاهده نمود-در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعی و حتی زیست  توان میکه آنها را 

 روستاییانامروزه عدم مشارکت  ،از طرفی .داشت روستاییانگرفت و عواید بسیاري براي دخالت دولتمردان صورت می

ریزان روستایی را با مشکالت بسیاري مواجه نموده است. لذا موفقیت مشارکت هاي  بسیاري از امور روستاها، برنامه در

هاي توسعه روستایی محسوس و قابل  ها و برنامه ه آنان در بسیاري از طرح ت امروزمشارک و عدم گذشته خودانگیخته

یان را دوچندان یتی روستاهاي و بسترهاي مشارکت خود انگیخته و سن مشاهده است که این امر ضرورت شناخت زمینه

هاي این مشارکت خود انگیخته و سنتی  صدد است ضمن بررسی و تحلیل ابعاد و زمینهدر نماید، لذا پژوهش حاضر نیز می

هاي سنتی آنها را در نواحی روستایی بخش فالرد استان  ثیرات و پیامدهاي مشارکتأیان در مناطق مورد مطالعه، تیروستا

هاي جامع و دقیقی در  تا از این رهگذر بتوان به راه حلمورد واکاوي و تحلیل علمی قرار دهد چهارمحال و بختیاري 

  هاي توسعه روستایی در کشور دست یافت. خصوص افزایش مشارکت آنان در طرح ها و برنامه

  

  ها و روش پژوهش داده

تحقیق، تلفیقی از دو روش مطالعات ها و اطالعات  وري دادهآ، شیوه و روش گردپژوهشبا توجه به اهداف و موضوع  

که اطالعات مربوط به تبیین مباحث نظري و پیشینه تحقیق و نیز  به طوري ؛اسنادي و روش میدانی بوده است–اي  کتابخانه

هاي اطالعات  ، پایگاهها و همچنین ، کتابخانه آمار و اطالعات منطقه و روستاي مورد مطالعه را با مراجعه به مراکز اسنادي
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به، اهاي تعیین حق روشیان، ینمودن وضعیت مشارکت روستا گردآوري شده است و به منظور مشخصعلمی در اینترنت 

به  ؛یان از روش میدانییچگونگی تقسیم زمین بین آنها و نتایج اقتصادي و اجتماعی این نوع مشارکت بین روستا

   خصوص تکنیک هاي مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است.

هاي شهریار آبیاري  بخش فالرد، مزارعی که از سرچشمه ذکر است که در محدودة روستاي شهریار از توابع شایان

جریب زمین هستند. در هر دوره کشت تنها دو و یا سه مزرعه به  5/843مزرعه است که در مجموع داراي  شششوند، می

جریب است. از مجموع 5/241براي کشت برنج معادل  روند، که در مجموع این میزانکمی آب به زیر کشت می علت

به انداشتن حق علتنفر در کشت برنج مشارکت مستقیم دارند و بقیه کسانی هستند که به 140کشاورز در این مزارع، 250

جامعۀ آماري این  ،ایندهند. بنابرقرار می حقابهبري در اختیار کشاورزان داراي  هاي سهم تنها زمین خود را به روش

تحقیق موردي  روشافزون بر این، در تحقیق حاضر از . نفر از کشاورزان روستاي شهریار بوده است 140پژوهش 

مطالعات با استفاده از  ،که گفته شد طوري بهره گرفته شده است وهمان تحلیلی-(ژرفانگر) و نیز روش توصیفی

در ه شده است. پرداخت تحقیق هايؤالها و پاسخگویی به س داده لیلو تح هاي میدانی به گردآوري اي و روش کتابخانه

هاي آماري توصیفی همانند جداول فراوانی و درصد و نیز میانگین و  وري شده از طرق روشآهاي گرد داده ،نهایت

  است.شدههاي تحلیل کیفی تجزیه و تحلیل  از طریق روش ،همچنین

  

  پژوهشنظري  هاي یافته

  مشارکت -

به معنی قسمت، جزء و بخش  "2پارت"است. این کلمه از ریشه  "1پارتیسیپیشن"الح انگلیسی طمشارکت معادل اصکلمه 

 و "3اسوسییشن"شدن در چیزي و یا گرفتن قسمتی از آن است. گاهی دو اصطالح  و به معناي سهیم گرفته شده است

هر چند که آغاز  ؛)285 :1373شود (حامد مقدم،  با مشارکت آورده می پارتسیپیشن نیز معادل اصطالح "4ر شیپارتنپ"

مشارکتی براي   ولی واژه ؛همگام با تاریخ خلقت و در کنار هم بودن بشر دانست دبای مشارکت در میان جوامع انسانی را 

شاهد ورود این  1980و  1970هاي  یعنی دهه ؛وارد فرهنگ توسعه گردید و چند دهه پس از آن 1950نخستین بار از دهه 

  مفهوم در توسعه روستایی هستیم.

متعددي از سوي تعاریف و عبارات  آندر اهمیت ولی  ؛رسد مفهوم مشارکت به حدود نیم قرن می سابقه

اي است تا مردم  مشارکت در واقع وسیله«گردد: ، در این مجال تنها به سه تعریف بسنده مینظران ارائه شده است. صاحب

یعنی خوداتکا شوند و نیازهاي  ؛و بدون اتکاي جدي بر نهادهاي رسمی بتوانند بر مشکالت خود فایق آیند به کمک آن

هاي اساسی بشر  ست از رشد تواناییا مشارکت عبارت « )119 :1381(پاپلی یزدي، ابراهیمی، » اساسی خود را رفع کنند.

گیري و عمل، به نحوي که سنجیده و از  باروري نیروي تصمیمساختن بشر در ول ؤاز جمله، شأن و منزلت انسانی و مس

                                                
1  - Participation 
2  - Part 
3-Association 
4  - Partnership 
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هاي درونی در  مشارکت شامل مهیا کردن منابع مردم محلّی و حمایت از داده) «288 :1373روي فکر باشد (حامد مقدم، 

 )  12 :1999و همکاران،  1(لوو »ی و تأثیرات مؤثر است.یهایی براي ایجاد کارا داخل برنامه

هاي مختلف از این  برداشت دهنده از مشارکت تعاریف متفاوتی ارائه شده است که نشان ،ه دیده شدگونه ک همان

یند توسعه به طور عام و ااهمیت مشارکت در فر ،اما آنچه در این تعاریف بیش از همه مورد توجه است ؛مفهوم است

کار هگاه به جاي هم و گاه مترادف هم باي که توسعه و مشارکت  به گونه ؛ریزي روستایی به شکل خاص است برنامه

در ایران روستاییان همواره از این مفهوم در قالب واقعی آن و به اشکال مختلف همیاري، تعاون و یا برده شده است. 

روستایی، سنت مربوط به کار جمعی و یا همیاري (مشارکت)  هاي شناخته شده از جمله سنت.«اند بردههمکاري بهره ها 

زیرا در محیط روستایی امور  ؛گیردو نیاز به همکاري در زندگی جمعی مایه می است، که از حس اجتماعی بودن انسان

  .)121 :1380(حسینی اَبري، » فراوانی وجود دارد که انجام آنها از عهدة یک فرد و یا خانواده ساخته نیست

 مشارکت،  -1: کرد ذکر موردرا در چهار  عناصر کلیدي آن توان با توجه به تعاریف مذکور می ،در مجموع

فعالیت سازمان یافته از طرف مردم متحد و متجانس است که واحد اولیه آن را متقاعد شدن افراد به کنش جمعی تشکیل 

یند انظارت بر فر -4 ؛یم نسبت به کار و فعالیتتفکر و تأمل مستق - 3 ؛به کنش و عمل جمعی مبادرت -2 ؛دهد می

  مشارکت.

  

  و توسعه روستایی مشارکت سنتی ،مشارکت -

ق آن، ریشه در موضوع مشارکت و چگونگی تحق«دارند که  اصرارهاي روستایی بر این امر  امروزه همۀ فعاالن عرصه

ریزي توسعه همزمان با تکامل و اصالح  برنامهاصل مشارکت در «.)13 :1383(قاسمی پویا،» ها دارد تاریخ دیرینۀ ملّت

ریزي از این جهت  تأکید بر اصل مشارکت در برنامه ،نگرش به مفهوم توسعه جایگاه بیشتري یافته است. به عبارت دیگر

هاي درونی تجلّی  است که توسعه بیش از همه به انگیزش و یادگیري نیازمند است و در بهبود و کفایت مستمر توانایی

ترین هدف توسعه روستایی که ایجاد اعتماد به نفس الزم در جمعیت راي نیل به اصلیب )133 :1388(رضوانی، » یابد. می

تأمین معاش زیستی، افزایش سطح استاندارد زندگی در جامعه روستایی،  :روستایی است، گذار از مراحلی همچون

ي نوین زراعت، باغداري، دامداري و... در جهت بهبود ها سانی از طریق آموزش و ترویج شیوهکیفی نیروي ان يارتقا

سیاسی  هاي عمرانی، اجتماعی و در بین روستاییان در انجام پروژههاي مشارکت وضعیت اقتصادي آنان، ایجاد زمینه

جوامع، مشارکت از مبانی کلیدي و  توسعۀیند ادر فر .)80 :1390(مطیعی لنگرودي، جامعه روستایی، ضروري است

. کمتر کسی با این نکته مخالف است که مشارکت مردم اساس موفقیت توان آن را نادیده انگاشت نمیحساسی است که 

  .)12 :1370هر طرح توسعه روستایی است (اوکلی و مارسدن، 

نفعان ر اثر نادیده انگاشتن ذيبکه  شکل گرفت و کارگزاران اجتماعی1950در این زمینه نیز توسعه مشارکتی در دهه 

ها و شکست الگوهاي نخستین توسعه، از راهبرد باال به پایین توسعه ناامید شده بودند، به کار بستند (بوتچ اصلی پروژه

اصلی،  هاي هاي هدف را در موضوع تی مسیري روبه پایین است که گروهتوسعه مشارک ).153-135 :2،2001وي

                                                
1  - Lowe 
2  - Botchway 
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هاي  با مشارکت کسانی که از برنامه .)20: 1،2008کند (واتینسمرتبط با خودشان درگیر می يها گفتگوها و موضوع

امیدوار بود که پروژه هاي توسعه با  توان میکنند،  هایی محلّی و ملّی که با هم کار می برند و داشتن گروهتوسعه سود می

   2).46 :2008موهان، » ( موفقیت بیشتري به اجرا درآیند.

مردمی اکنون به عنوان کانون و مرکز توسعه روستایی است و در این زمینه به مثابه ابزار اساسی و به صورت  مشارکت

اهمیت مشارکت در سرنوشت جوامع و زندگی بشر به حدي  .)86: 1390شود (مطیعی لنگرودي،  یک هدف شناخته می

قرآن آن تأکید شده و در ان الهی همواره برر ادیها بدون آن ممکن نیست، تا جایی که د است که تقریباً زندگی انسان

با توجه به تأثیر بسیاري که  .)116 :1381هم اشارات فراوانی به این موضوع شده است (پاپلی یزدي و ابراهیمی،  کریم

 هاي توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، ها و برنامهمشارکت در پایداري دستاوردهاي حاصل از انجام فعالیت

به خصوص در کشورهاي جهان  ؛الن سیاسی کشورهاوسیاسی و فرهنگی دارد، به شدت مورد عالقه دولت مردان و مسؤ

). در اهمیت و ضرورت مشارکت در توسعه روستایی امروزه تعبیرات و عناوین 87 :1382سوم قرار گرفته است (اسدي، 

باید مردم را از یک «کند: گونه بیان می این موضوع را اینشوماخر اهمیت  ،شود که در این میان خاصی به کار گرفته می

بینانه و جدي به حساب آورد. چرا باید مردم را به حساب آورد؟ زیرا مردم منبع اصلی و نهایی هرگونه  دیدگاه واقع

د، دیگر ریزان خودرأي قرار گیرنثروتند. اگر مورد غفلت قرار گیرند، اگر آلت دست کارشناسان خودمختار و برنامه

  ).132 :1365هیچ تالشی ثمر واقعی نخواهد داشت (شوماخر، 

یابد،  شان ارتباط میاي فراهم کرد که مردم روستایی در اموري که به سرنوشت و زندگی باید زمینه ،بنابراین

که  "عهکنوانسیون جهانی اصالحات و توس"که در گزارش هاست. چنانند و این حق مسلّم آنمشارکتی فعال داشته باش

هایی که حاکم بر زندگی  آمده است: مشارکت مردم در نهادها و نظام ،توسط فائو در رم برگزار شد1979 در ژانویه

جانبه، مشارکت روستاییان در همه توسعۀیابی به اهداف ، براي دستآنهاست، از حقوق اساسی بشر است. از سوي دیگر

رو خواهد شد. بر این اساس هزیرا بدون همکاري آنان هرگونه توسعه با مشکل روب ؛هاي توسعه بسیار ضروري است برنامه

به هدف هاي توسعه روستایی همه جانبه، الزم است که  یابیدستگونه تأکید شده است که: براي در این گزارش این

ونه مشارکت در گ و حتی ارزیابی مشارکت کنند. این گیري در همۀ مراحل اجرا چیزان روستایی در تصمیم بی

  ).63 :1379و دیگران، 1مردم نیز گسترش یابد (کائوتري  ها باید در سطح توده گیري تصمیم

ها در گسترة کرة زمین و تخصصی شدن علوم مرتبط با توسعه در سطوح شهري  با افزایش توان علمی جوامع و تمدن

گیرد. در این میان مع روستایی مد نظر قرار میو روستایی، راهکارهاي متعددي براي توسعه این جوامع به خصوص جوا

براساس توسعه پایدار شکل  ،مطرح شده است "توسعه روستایی نو"هاي جدید توسعه روستایی که با عنوان  دیدگاه

) توسعه است. بر اساس توسعه 1980 تا دهه 1950ها و الگوهاي گذشته ( گرفت و چرخشی اساسی نسبت به شیوه

ها و  بیش از همه بر ظرفیت ،گرا، بومی، درونی، مشارکتی و خودجوش بودن استروستایی نو، که تأکید آن بر مردم

  .)63 :1389الدین افتخاري، سجاسی قیداري، (رکن شود أکید میتهاي مردم روستایی و تقویت این توان ها  توانمندي

                                                
1  - Watkins 
2  - Mohan 
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ها این است که زمینه و فضا و پتانسیل فرهنگی مناسبی را  ترین فایده شناخت از این نوع مشارکتکم ،فرهادي ۀبه گفت

هاي  از دیگر مزیت .)95- 94: 1380فرهادي،( سازدبراي آفرینش و آموزش هرگونه مشارکت و تعاونی فراهم می

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ها در توسعه نواحی روستایی می گونه مشارکت این

امروزي  هاي مشارکتتواند چراغ راهنمایی براي پی بردن به ضعف هاي  هاي سنتی روستاییان می توجه به مشارکت -

  در جوامع روستایی باشد.

روستاییان را در تحقق توسعه ي ها ریزي روستایی توانمندسازي روستاییان وافزایش ظرفیت بسیاري از محققان برنامه -

گیري، مدیریت روستایی باید از درون جامعه محلی شکل  در راستاي افزایش توانایی تصمیم روستایی مهم می دانند که

سنتی  هاي مشارکتلذا  ؛)4: 1966، 1اسکاپعوامل بیرونی به عنوان تسهیلگر ایفاي نقش کنند ( ،گیرد و در این میان

  آیند. یند توسعه به حساب میار فرهاي جوامع روستایی د ها و توان جوامع روستایی ایران بازگو کنندة این ظرفیت

صورت گیرد، مستلزم  مشارکت حتی اگر به صورت برانگیخته از جانب عوامل بیرونی (بیرون از جامعه روستایی)« -

 هاي اجتماعی افراد در جامعه روستایی (ایستارها و هنجارها) قبولی قلبی و شرکت ارادي افراد است. شناخت ویژگی

 »شود. هاي الزم براي توسعه محسوب می کردن زمینه ت که در جهت ایجاد تغییر و فراهمایی اسه ساز طرح پروژهزمینه

  هاي اجتماعی افراد است. سنتی روستاییان در همه جاي ایران تداعی کنندة ویژگی هاي مشارکتلذا  ؛)3 :1376(طالب،

هایی  تمام مردم روستایی آگاهی«نند که ک می بیانگونه گیري از این دانش را این اهمیت بهرهبرخی از محققان  -

   )255 :1376(چمبرز، » دارند که مصلحان توسعه فاقد آن هستند.

انجامد که در پی آن گیري مسائل اجتماعی می هاي سنتی روستاییان در امور خود اغلب به شکل مشارکت -

کنند و به صورت  ه مقبولیت عمومی پیدا میانجامد کاین مسائل به بروز رفتارهایی می شود. ایجاد میهنجارهاي گروهی 

آموزند رود، همه افراد جامعه با آن آشنا هستند و فرزندان نیز آنها را می تثبیت شده جزئی از فرهنگ روستاها به شمار می

ین هاي امروز هاي سنتی نیز در رفع مشکالت اجتماعی پروژه توجه به جنبۀ اجتماعی مشارکت ،رو کنند. از این و عمل می

  تواند داشته باشد.  توسعه روستایی نقش بسزایی می

ها از پایین و یا به قولی  ریزي یند برنامهاریزي روستایی، بر فر پردازان توسعه و متخصصان برنامه اغلب نظریه -

نظریاتی ها و  ن در واقع همسویی با چنین برداشتهاي سنتی روستاییا توجه به مشارکت ،رو تأکید دارند. از این "درونی"

  است.

تواند  این نوع مشارکت می ،هاي توسعه است. همچنین مشارکت محلّی، تفکري در جهت افزایش تأثیر پروژه« -

» در نتایج عادالنۀ این نوع مشارکت در آینده سهیم نماید. ،کنند که از توسعه ماشینی دوري میرا  "نخبگان اسیر"

 ) 4 :2008، 2(اوسمانی

هاي تاریخی  ولی در بارة ارزش ؛کند شگرانی است که در ارتباط با فناوري تحقیق میاز جمله پژوه 1دکتر رنچ

ایم و پس براي پیشرفت باید به عقب نگریست. ما عجوالنه به جلو تاخته«کند: گونه اظهار نظر می کارهاي گذشتگان این

  )83 :1381(قنبري، » باید جمع شویم. ،اکنون مانند فنري که بیش از حد باز شده است

                                                
1- ESCAP 
2 -Osmani 
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  در نواحی روستایی ایران هاي سنتی روستاییان مشارکتهاي  زمینه -

هاي  اي بس طوالنی در زمینه همیاري و تشکیل سازمان کشور ایران به دلیل برخورداري از فرهنگ و تمدن غنی، از سابقه

روستایی ایران قبل از اصالحات  جامعۀدر  .)90 :1381همیاري (مشارکت سنتی) برخوردار است (قباخلو و مرادنژادي، 

ارضی، ساختار اجتماعی مبتنی بر شیوة تولید سنتی بوده است. این الگوي مشارکت خودانگیخته در سطح واحدهاي 

هاي سنتی در سطوح محلی و قومی به شکل  ولید جمعی سنتی چون بنه و تعاونیتولیدي خانوار و نیز واحدهاي کار و ت

ها  سبب شد تا این فعالیت ها مشارکت. دو ویژگی خودانگیخته بودن و سنتی بودن این نوع اي وجود داشته است گسترده

- 172 :1388هاي اقتصادي، ابعاد اجتماعی، روانی و فرامادي روستاییان را نیز شامل شوند (ازکیا و غفاري،  فراتر از زمینه

شد که از خشت تا خشت درکارها به شکل  اما دیده می هستند؛ شد روستاییان ما فردگرا و تکرو گفته میه کچنان .)173

ها خودکفا و  توانست قرنبدون همکاري، روستاهاي ایران نمی کنند و اصوالً هاي گوناگون با یکدیگر همکاري می

توان با را می که قدمت و ریشۀ آن ها مشارکتاین نوع  ،در حقیقت .)36 -35 :1380(فرهادي،» خودگردان باقی بماند.

یدایش روستاها در ایران و قبل از نفوذ بروکراسی روستاها در ایران دانست، تعاریف و عبارات متفاوتی را به همراه دارد. پ

آید و میان افراد جامعه به شکل نهادي و خودجوش  این نوع مشارکت براساس عرف، عادت، سنت و مذهب پدید می«

نسل به نسل ادامه پیدا  و از گذشته در میان مردم وجود داشته وجود دارد. مشارکت سنتی محصول گذشت سالیان است و

دولت هیچ نقشی در هدایت و سازماندهی امور ندارد و انجام تمامی کارها برعهدة  ،کرده است. در این نوع مشارکت

  )51 :1379(علوي تبار، » مردم است.

روستایی ایران، به آسانی  جامعۀسنتی در  يها مشارکتگیري  بر این اساس و با نگاهی گذرا به پیشینه و نحوة شکل

دوستی، محدودیت منابع و  نها بر اساس نیاز، عالقه، حس نوعهاي مشارکتی، نه ت توان دریافت که این گونه قالبمی

گرفتند، بلکه ضمن تزریق روح تعاون، موجب نشاط و افزایش کارایی و اثر بخشی مردم  شرایط سخت محیطی شکل می

  .)36 :1390شدند (بافکار،  روستا نیز می

هاي روستا در یک مکان با هم همکاري هاي بسیار دور و با تشکیل اولین پایه ایران از گذشته خانوارهاي روستایی در

ها به دالیلی مانند نیازهاي مشترك، مبارزه با عوامل نامساعد محیطی و  و همدلی را آغاز نمودند. این مشارکت

ها را در همۀ نواحی جغرافیایی ایران  اجتماعی و روانی، و... بوده است. ریشه این نوع مشارکتجغرافیایی، نیازهاي 

منطقه با یکدیگر متفاوتند. شرایط هر  هاي اقتصادي حاکم درتوان یافت که به دلیل شرایط جغرافیایی و و یژگی می

صوص قبل از اصالحات ارضی در ایران آنها به خ ؛دور ها در گذشتهعدم دخالت دولت علتبه ویژه به  ؛خاص روستاها

واقعی و به نوعی  هاي مشارکت ،رو اتکا و در بسیاري از موارد خودکفا بار آورده بود. از ایندجوش، خودرا مردمی خو

هاي  انند امور زراعت، دامداري و مرتعداري، ساخت مساجد و ابنیهخودانگیخته را در تمامی امور زندگی روستاییان م

نها در بسیاري از آبرخی از توان مشاهده نمود که ها، امور اقتصادي و حتی سیاسی میها و سوگواريشادي فرهنگی،

  روستاهاي ایران مشترك بوده است.

                                                                                                                                                  
1 -Wernch 
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یندهاي خاصی از سوي فعاالن امور روستایی در ایران ادر توسعه و شکوفایی فضاي روستایی ایران، عوامل و فر

آید. باید  سخن به میان مینیز هاي خاص در پیشبرد امور روستاییان  گیري نظام از شکلگاه  زمینهدر این  .شود مطرح می

هاي  آن نظام توسعۀجمعیتی است و براي اداره و  مروستا نیز یک اجتماع انسانی ولو کوچک و با چگالی ک«پذیرفت 

اداري قوي و منسجم همراه با تدوین هاي مد نظر به تشکیالت  گیري نظام شکل .)51 :1380(مهدوي، » خاصی الزم است.

ها دخیل دانست. پس  گیري مناسبات سنتی را در ایجاد این نوع نظام توان عرف محل و شکلقوانین همراه است و گاه می

  هاي اقتصادي در ایران به صورت محلی انجام گرفته و گاه روستا به روستا با هم متفاوت بوده است. گیري نظام شکل

اي همیاري و مشارکت در زمینه تقسیم آب و  آب (ایران) به گونهمناطق خشک، نیمه خشک و کم اي از در پاره

و  "آبهم"هاي ها به علت کمبود و محدودیت منابع آب با تشکیل واحدبدین ترتیب که خانواده ؛آبیاري وجود دارد

  .)79 :1379خُلق، کنند (نیک  در زمینه آبیاري با یکدیگر همکاري و تشریک مساعی می "آببنه"

  

  معرفی اجمالی منطقه مورد مطالعه

روستاي شهریار از توابع بخش فالرد است که در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاري واقع شده است. 

هاي اصفهان، کهگیلویه و  شهرستان این استان است که در جنوب استان و مجاور با استانهفت شهرستان لردگان یکی از 

  نفر جمعیت دارد. 189914، 1390بویراحمد و خوزستان واقع شده است و براساس آمار 

همجوار است. جمعیت این  ترین نقطۀ استان است که با استان کهگیلویه و بویراحمد و اصفهانبخش فالرد جنوبی

دهد.  ش فالرد در جنوب استان را نمایش میموقعیت بخ )1(نفر بوده است. نقشه شماره40749، 1390بخش در سال 

روستاهاي پرجمعیت  ونفر است. این روستا را جز3200جمعیت شهریار (از توابع بخش فالرد) نزدیک به  براساس آمار

-توان به حساب آورد. فعالیت کشاورزي از امور مورد توجه روستاییان است و هنوز هم بخش عمدهشهرستان لردگان می

کیلومتري مرکز شهرستان 45کار روستا را به خود مشغول نموده است. این روستا در مسافت حدود اي از نیروي 

 ،موقعیت روستاي شهریار در کشور)  1 (کیلومتري مرکز استان (شهرکرد) واقع شده است. در شکل160(لردگان) و 

  استان و بخش فالرد نمایش داده شده است.

اي دیرینه دارد. این نوع مشارکت را در امور اقتصادي و ورشان سابقهمشارکت سنتی روستاییان شهریار در ام

مشاهده نمود. مشارکت در کاشت، داشت و برداشت محصول، همیاري در امور دامی، توان  میفرهنگی  -اجتماعی

میان  مشارکت در مراسم جشن و سوگواري هاي ائمه، ساخت بناهاي عمومی و... با زندگی مردم توأم شده است. در این

اي برخوردار است، که تبعات اقتصادي و مشارکت روستاییان در هر دورة کشت برنج در روستا از اهمیت ویژه

فرهنگی متفاوتی براي اهالی به همراه دارد. لذا این پژوهش تنها بر این نوع مشارکت و به شکلی خاص در  -اجتماعی

  روستاي شهریار متمرکز شده است.
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه) نقشه 1شکل 

   پژوهشهاي  یافته

در بسیاري از مناطق روستایی ایران کمبود آب، روستاییان را به  ،که در مباحث قبلی به آن اشاره شد يرطو همان

ایجاد نوعی از همیاري، تعاون و مشارکت واداشته است. چنین مشارکتی را در غالب روستاهاي بخش فالرد از توابع 

اي دیرینه در بین اهالی  این شیوة مشارکت سابقه توان مشاهده نمود.دگان در استان چهارمحال و بختیاري میشهرستان لر

شیوة تعیین سهم زمین براي کشت برنج براساس . روستاي شهریار و همین طور تعدادي از روستاهاي بخش فالرد دارد

 اي نشده است. ارائه در هیچ مقاله و یا کتابی به آن اشارهگان نگارند با توجه به جستجويزارعان است، که  3حقابهمیزان 

  مطالب این بخش در سه قسم خواهد بود:ها و  یافته

  ؛مزارع آب سهم تعیین -1

  ؛افراد حقابه تعیین -2

  .برنجکار (شلتوك کار) زمین تقسیم چگونگی -3

  

  )تعیین سهم آب مزارع1

هاي روستاي  (امیران، کندر و بابااحمدي) از سرچشمهآب کشاورزي مورد نیاز روستاي شهریار و روستاهاي تابعه 

پنج ده است. آب این روستاها بر مدار شتعیین  هاي دور شود. سهم هر روستا از این سرچشمه از گذشته شهریار تأمین می
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  .مشخص گردید) 1(شبانه روز و براساس جدول 

  

  مدار گردش آب در روستاها و مزارع استفاده کننده از سرچشمه شهریار )1جدول 

  مزارع تابع هر سهم  میزان سهم آب  نام روستا

  دوآب، شهریار، امیران، بند تنگانی و بند جانبازخوجه لنگ، میان  شبانه روز2  شهریار

  ماکیان، میندشت، زیرده، زیرباغ خان  شبانه روز2  کندر

  صیدالی باال، صیدالی پایین، کره، سرخون، دراز، زیردراز  روزشبانه 1  بابااحمدي

  مزرعه16  شبانه روز5  جمع

  

  افراد حقابه)تعیین 2

اي نیز سهم آب هایی هستند و هر مزرعه هریک از زارعان مزارع فوق، در یک و یا چند مزرعه صاحب زمین

هر فرد نیز  حقابهاي مشخص است و افراد در هر مزرعهشبانه روز را دارد. مقدار سهم آب هر قطغه زمین پنج مشخصی از 

مشهدي قاسم که از اهالی روستاي شهریار است،  ،مثال براي ؛آید دست میهاز مجموع سهم هر فرد در همه مزارع ب

  است. حقابهدقیقه  35داراي مجموع  )2 (براساس جدول 

  

  افراد حقابهمحاسبه میزان ) 2جدول 
عه

زر
 م

م
نا

  

ار
ری

شه
  

ه 
ج

وا
خ

گ
لن

  

ب
وآ

 د
ن

یا
م

از  
انب

ج
د 

بن
ی  

گان
تن

د 
بن

  

ن
را

می
ا

ع  
جم

  

  19  4  -   2  -   3  10  مقدار زمین (به جریب)

  35  8  -   3  -   2  22  ( به دقیقه) حقابه

  

ساعت آب روستاي شهریار است و در هر نوبت آب در هر 48دقیقه آب از کل سهم  35در مجموع داراي وي 

کار هر فرد در هر سال همین تعیین سهم زمین برنج تواند استفاده نماید. امروزه در از آن می ،اي که الزم بداندمزرعه

  شود. مالك عمل واقع می حقابهمجموع 

در روستاهاي استفاده کننده از آب سرچشمه شهریار مالکیتی جدا از زمین دارد. سهم آب قابل خرید و فروش  حقابه

 حقابهارد مالکان بدون آنکه زمین خود را به دیگري بفروشند، اقدام به فروش میزان لذا در بسیاري از مو ؛به دیگران است

  کنند. خود می

-یند را میایند خاصی طی شده است، که این فراافراد در مزارع تابع روستاي شهریار فر حقابهدر تعیین  ،در مجموع

  توان شامل مراحل زیر دانست:

  ؛کردندبایست استفاده میسرچشمه آب، می تعیین و تشخیص کل مزارعی که از این -1

  ؛روز برحسب نیاز محصوالت تعیین مدار گردش آب به شبانه -2
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  ؛حبه72هاي موجود در هر مزرعه و قرار دادن آن معادل شش دانگ یا  محاسبه مساحت کل زمین -3

  ؛تعیین سهم آب هر مزرعه براساس مدار زمانی گردش آب -4

  ؛هر مزرعه در4"جفت گاو"زمین و یا یک تعیین سهم آب هر جریب  -5

  ؛تعیین سهم هر قطعه زمین در یک مزرعه -6

  هاي موجود. افراد، از مجموع سهم آب کل مزرعه حقابهتعیین  -7

  

  کار) گونگی تقسیم زمین برنجکار (شلتوك)چ3

 ؛کندکشاورزان ایجاد نمیهاي پاییزه مشکالت چندانی براي  مطالعه، هر چند براي آبیاري کشت مورد آب در محدوده

کشت بردن تمام با توجه به کمبود آب براي به زیرولی در ایام گرم سال با محدودیت هایی در کشت همراه است. 

ها از سوي دیگر، شاهد مشارکت  سو و لزوم کاهش هرزروي آب در جوي  ها در کشت دوم (کشت برنج) از یک زمین

نیاز به  و مدت زمان کم کشت :مانند ،رچند که عالوه بر کمبود آب، موارديه ؛روستاییان در تعیین کشت برنج هستیم

  نیروي کار فراوان را باید به دالیل مشارکت روستاییان در این طرح افزود.

تر این توان دید، لذا براي ارزیابی دقیقمشارکت در کشت برنج را در تعدادي از روستاهاي بخش فالرد می اگرچه

عات خود را در روستاي شهریار متمرکز نمودیم. چگونگی تقسیم زمین برنجکار که در واقع بخش مطال ،شیوه مشارکت

شود که براي روشن شدن موضوع به اختصار  آید، مراحل مختلفی را شامل می اصلی این نوع مشارکت سنتی به شمار می

  شود: به آنها اشاره می

 "سالی خشک"و یا  "سالیرتَ"میزان آب و یا به قولی  الف)تعیین میزان کشت: در این مرحله کشاورزان برحسب

اگر تصمیم شوراي کشاورزان بر کشت  ،مثال براي ؛کنند تعیین می حقابهمیزان کشت زمین را براساس هر ساعت 

  گونه مشخص است: ها این بود، سایر نسبت حقابهساعت یک جریب زمین به ازاي چهار

  جریب3دقیقه.................. 45به ازاي 

  جریب2دقیقه.................. 30به ازاي 

  جریب1دقیقه..................15به ازاي 

  متر مربع333دقیقه.................. 5به ازاي 

  در تعیین میزان زمین براي کشت برنج دو عامل کمی یا وفور آب و محدودیت زمین بیشترین نقش را دارند.

با کشت محصوالت  ریزي براي کشت برنج از اوایل سال زراعی (پاییز) هر چند که برنامه حل کشت:ب)تعیین م

  گیري است نیز تعیین کننده خواهد بود. ان در فروردین ماه که زمان خزانهولی نشست هاي کشاورز ؛شود شروع می

دقیقه 20ساعت و  12ا خرید شبانه روز بودند که بپنج ساعت سهم آب از 48کشاورزان روستاي شهریار داراي 

جریب زمین براي چهاردقیقه رساندند. لذا با فرض 20ساعت و 60از سایر روستاها، هم اکنون این سهم را به  حقابه

هاي قابل  جریب زمین در یک سال زراعی نیاز است. به توزیع زمین5/241در مزارع این روستا به حدود  حقابهساعت 1

  توجه کنید:) 3(ها در هر سال زراعی در جدول  زمین کشت برنج و میزان کمبود این
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  حقابههاي پاریو در مزارع روستاي شهریار براساس  توزیع و کمبود زمین) 3جدول 

هاي پاریو (به  کل زمین  (به ساعت) حقابهکل   مزارع

  جریب)

کمبود زمین براي کشت 

  (به جریب)

  70  5/171  20/60  میان دوآب (میناون)

  116  5/125  20/60  بند جانباز

  111  5/130  20/60  بند تنگانی (تنگونی)

  5/131  110  20/60  شهریار

  81  5/160  20/60  امیران

  96  5/145  20/60  لنگخواجه

  

زمین مورد نیاز براي کشت برنج کشاورزان در این نیست کدام از این مزارع به تنهایی قادر  با توجه به این جدول، هیچ

لذا با لحاظ شدن شرط همجواري براي کاهش اتالف آب، دو یا سه مزرعه براي این امر  کند؛را تأمین دوره کشت 

  شوند.گزینش می

-هاي خود را به صورت مشترك ج)تعیین کارگر صحرا (اومال و میرو): پس از نشاي شلتوك، همۀ زارعان زمین

 لیت این عده از زمان آبیاري تیمدون (خزانه)آغازدهند. فعادر اختیار افرادي با نام میرو و اومال قرار می -جهت آبیاري

با آغاز فعالیت کشت برنج، قراردادي بین کشاورزان و  ،رو و تا زمان برداشت محصول ادامه دارد. از این شودمی

  گردد. الزحمه نیز تعیین میکارگران صحرا منعقد و ضمن بیان وظایف آنها، نحوة پرداخت حق

بی کشت اکنون ثابت مانده است. حق میرو حقوقی عرفی است که از گذشته تاحق  ،حق و حقوق اومال و میرو

شود که این میزان به ازاي هر یک ساعت معادل شش من (هر من شش  هر فردي تعیین می حقابهبراساس سهم 

آبیاران،  کیلو)خواهد بود و حق آبیار میزان و حد مشخصی ندارد، بلکه زارعان برحسب کرم خویش و میزان رضایت از

  دهند.در قبال زحمات آنها مقداري از محصول را هنگام برداشت به ایشان می

از آنکه مرحله تقسیم زمین بین زارعان آغاز شود، در نشستی تعدادي از  پیش :5"هس و بِیس"د)تعیین نماینده براي 

  نمایندگان وظایف ذیل را برعهده دارند:گردند. عنوان نماینده تعیین میهطرف کشاورزان (با انعقاد قراردادي) ب

  ؛نظارت بر کار بندزنان در محاسبه متراژ زمین -

  افراد. حقابهها بین زارعان به نسبت  تقسیم زمین -

گردند که از حسن شهرت برخوردار باشند و در اغلب افرادي براي نماینده کشاورزان انتخاب می ،در این میان

  قرار نمایند.مراحل تقسیم زمین عدالت را بر

ترین مرحله مشارکت ترین و مشکل(قابل کشت براي برنج): این مرحله در واقع حساس 6هاي پاریو ه)تقسیم زمین

و  ههاي قابل کشت در مزارع مختلف از قبل تعیین شد زارعان در کشت برنج در روستاي شهریار است. مساحی زمین

  ها بین افراد بپردازند. نمایندگان بر این اساس باید به تقسیم زمین
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دوآب (میناون)صورت  لنگ و میان کشت که در مزارع خواجه رة اولودتبیین دقیق موضوع اطالعات خود را بر  براي

نیاز به  ( ها آمده است حقابههاي این دو مزرعه و میزان  زمین دربارهاطالعاتی )  4 (گیرد، متمرکز نمودیم. در جدول می

  .)حقابهساعت 1جریب به ازاي هر 4جریب زمین با فرض 5/241

     

  زارعان در دوره اول کشت حقابهکار و  هاي شلتوكهاي کلی زمین ویژگی) 4جدول 

هاي  زمین  مزارع

کار (به  شلتوك

  جریب)

هاي مورد  زمین

نیاز براي کشت (به 

  جریب)

 حقابه

زارعان (به 

  دقیقه)

زمین مورد نیاز 

افراد (به  حقابهبراي 

  جریب)

زمین اضافه برسهم 

  (به جریب) حقابه

  3/80  2/80  1203  5/160  5/160  خواجه لنگ

  2/56  8/24  371  81  5/171  میان دوآب

  5/136  105  1574  5/241  332  جمع

  

  هاي اولیه جدول یافته

  دوره کشت برنج را ندارند.کدام از این دو مزرعه به تنهایی زمین کافی براي یک  هیچ -1

کشاورزان روستاي شهریار را  حقابهدقیقه 3620از مجموع  حقابهدقیقه 1574زارعان این دو مزرعه در مجموع  -2

  دارا هستند.

هاي  و مجموع کل زمین - که باید از طرف زارعان این دو مزرعه به زیر کشت رود -جریب زمین105از تفریق  -3

جریب زمین باید از مالکان این 5/136 ،آید. در واقع دست میهب5/136، عدد 5/241یعنی  ؛شتمورد نیاز در این دوره ک

کشت فاقد زمین  رةودولی در این  ؛دو مزرعه گرفته شود و در اختیار زارعانی قرار گیرد که داراي سهم آب هستند

  هستند.

تري از عوامل  دوآب) اطالعات جامع ه لنگ و میانکشت (مزارع خواجرة ودهاي موجود در دفترچه این  یادداشت

  آمده است.) 5 (گذارد، که در جدول  تولید کشت برنج (آب، زمین و زارع) در اختیار خوانندگان می

  

  توزیع عوامل تولید برنج در دوره اول کشت (آب، زمین و زارع)) 5جدول 

تعداد   مزارع

زارعان 

داراي 

  پاریو

تعداد 

زارعان 

صاحب 

  حقابه

تعداد 

قطعات 

زمین 

  "پاریو"

تعداد 

زارعان 

داراي زمین 

  اضافی

زارعان 

داراي 

زمین 

  کمتر

داراي 

زمین و 

فاقد 

  حقابه

داراي 

زمین و 

  برابر حقابه

داراي 

و فاقد  حقابه

  زمین

  66  2  2  1  42  58  43  45  خواجه لنگ

  -   -   3  25  28  11  28  میان دوآب

  66  2  2  -   67  86  54  73  جمع

  

  براساس این جدول:

هستند  حقابهبا واگذاري زمین به کسانی که داراي  ،رو از این ؛از افراد داراي زمین پاریو صاحب آب نیستنددو نفر  -
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  توانند از مقداري محصول براساس عرف سهم ببرند.می

نفر در این دوره کشت داراي 54از سرچشمه هستند که فقط  حقابهنفر از زاعان روستاي شهریار داراي 120تعداد  -

هایشان را به صاحبان آب  زمینداران باید زمین ،رو نفر دیگر فاقد زمین قابل کشت براي برنج هستند. از این66زمین و 

  واگذار نمایند.7(فاقد زمین) در قبال دریافت مقداري محصول (نیم خراج)

از طرف تر تمام ره کشت چنین محاسباتی با دقّت هرچهدر هر دودهد که  مطالعات میدانی این پژوهش نشان می

گیرد. این شیوه مشارکت با هدف تفهیم مطلب تنها در دو مزرعه و در یک سال کشاورزان و نمایندگان آنها صورت می

گیرد و در کشت به بحث کشیده شد. این تقسیم زمین براي کشت برنج اغلب با همراهی و نظارت کشاورزان انجام می

  شود. جیح داده میچنین مواقعی خیر و صالح عمومی بر اهداف شخصی تر

  

  آثار مشارکت روستاییان در کشت برنج روستاي شهریارتحلیل 

این نوع مشارکت با زندگی و شیوة کشت کشاورزان توان گفت که  می ،بر اساس مطالعات میدانی انجام گرفته

کارگیري ادوات و ابزار هاي که از ب به گونه ؛دارددر این روستا  اي دیرینه سابقهو  عجین شده استي مورد مطالعه روستا

سنتی کشاورزي مثل گاو و خیش شروع شد و با ادوات جدید مثل تیلر و تراکتور تداوم یافت. این نوع مشارکت سنتی 

اي همیاري و تعاون با هدف که در بخش فالرد و به طور خاص در روستاي شهریار شکل گرفت، تداعی کنندة شیوه

 به اهم ،اقتصادي و اجتماعی را به همراه داشت. در ادامه شمار بی تولید است که آثاررفع نیازهاي اقتصادي و بازده عوامل 

  شود: این آثار اشاره می

  

  الف)آثار اقتصادي

  ؛هاي کشاورزي برداري بهینه از زمین بهره -

  ؛هاي اقتصادي در بین زارعان روستایی افزایش همکاري -

  ؛ویژه در ایام گرم سالجلوگیري از پرت و هرز روي آب کشاورزي به  -

  ؛مدیریت همزمان منابع آب و خاك و استفاده بهینه از آنها-

  ؛تجمیع کشت به منظور افزایش تولید -

  ؛جایی نیروي کار در بین قطعات زمین در مزارع مختلفجلوگیري از اتالف زمان جابه-

  ؛میع شدهکشت با استفاده از نیروهاي انسانی تجرة ودها دریک  امکان الیروبی جوي-

  ؛از قبیل حمله حیوانان (مانند گراز و ...) هایی؛در برابر خطر -به ویژه در گذشته–دفاع و نگهداري از محصول  -

  ؛افزایش همیاري و تعاون کشاورزان در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول -

  .اطالع از نوسان قیمت برنج پس از برداشت محصول -
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  ب)آثار اجتماعی

تقویت همبستگی و همدلی بین روستاییان: براساس این شیوة مشارکت، زارعان با همراهی در کشت برنج به تقویت  -

در  –ها در بین افراد  و بدل کردن زمین کنند. تعویض و رد همدلی و همبستگی بین خود و سایر زارعان روستا کمک می

  کند. تقویت می را این همدلی -هاي مختلف کشت دوره

  شود. پردازند، زمینه همدلی آنها دوچندان می دو یا چند خانواده به کشت اشتراکی یک قطعه زمین می وقتی

که فرد طور شود. همان مالکیت توأم با عدالت اجتماعی: در این نوع مشارکت سنتی حق هیچ فردي ضایع نمی -

  دقیقه نیز داراي سهم است. 5فرد داراي کند، به نسبت سهم خود از میزان کشت استفاده می حقابهدقیقه  145داراي 

نشینان نیز در کنار این شیوة مشارکت در مراحل نشینان روستا: سایر روستاییان و از جمله خوشمنتفع شدن خوش -

داران و  )، مغازها سلمانیکاسبان محل ( ،. در این میانبرند میمختلف کار و از جمله در زمان برداشت محصول نفع 

  .برند می بهرهاي از این شیوه  کارگران روستا هر یک به گونه

تقویت همیاري و مشارکت گروهی در توسعه روستایی: یکی از آثار فراگیر مشارکت روستاییان در کشت برنج  -

همکاري  روستایی است. این شیوه، توسعۀهاي  همکاري مردم روستا در سایر عرصه روستاي شهریار، فراهم شدن زمینه

  نماید.تر مینماید و ایشان را در مشارکت در سایرطرح هاي روستایی مصممگروهی مردم را تقویت می

ها به صورت مشترك  هاي مجاور و آبیاري زمین کاهش اختالفات آبی در میان زارعان: با به زیر کشت بردن زمین -

  رود.سال به خودي خود از میان میتوسط کارگران صحرا، اختالفات مرتبط با کمی آب در فصول گرم 

کشت عالوه براستفاده از نیروي کار فقرا که در بسیاري از موارد با سهیم کردن  رةودتوجه به فقراي روستا: در هر  -

هایی به  همراه بود، به تعدادي از آنها نیز در زمان تقسیم زمین، زمین آنانآنها در مقداري از محصول و یا دادن مزد به 

  بردند. خود سود می شد و آنها از این شیوة مشارکتی به نوبه صورت مشترك بین همۀ زارعان داده می

  

  گیري هنتیج

سنتی در جوامع روستایی کشور، برگرفته از  هاي مشارکتگیري خودجوش  شکل ،چنانکه در ادبیات تحقیق گفته شد

ساخته نیازهاي اساسی، محدودیت منابع و شرایط سخت محیطی بوده که نیاز به همکاري و مشارکت را ضروري می

در سازگاري این  توان میها را این موفقیت هاي فراوانی همراه بوده است، که ریشه ها با موفقیت است. این نوع مشارکت

هاي  هاي منحصر به فرد مشارکت ها با عالیق و روحیات مردم بومی روستایی جستجو کرد. از دیگر ویژگی تنوع مشارک

- اجتماعی و زیست  -عدم وابستگی به اعتبارات دولتی، حفظ منافع اقتصادي :همچون ،سنتی روستاییان به مواردي

  توان اشاره نمود. محیطی روستاییان می

دهند و گاه از م توسعه روستایی را به نبود فرهنگ مشارکت در میان آنها نسبت میپردازانی که عد برخالف نظریه

خان، شناسان، مورآورند، اکثر جامعه در میان روستاییان سخن به میان می "خلق فرهنگ مشارکت"عباراتی مانند 

بلکه  ؛مرتبط با امورشان ایمان دارندیندهاي اریزان روستایی بر مشارکت سنتی روستاییان در تمامی فر برنامه نگاران و مردم

امروزین  هاي مشارکتتر از تر و موفّقیند مشارکتی گذشته روستاییان بسیار تکامل یافتهاتوان گفت که فربه یقین می

سنتی روستاییان در حال تضعیف شدن و یا نابودي است  هاي مشارکتهرچند امروزه  جوامع روستایی در ایران است.
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هتواند بستر و چهارچوب مناسبی را براي سازماندهی توسعه روستایی با مشارکت مردم ب آن هنوز هم می هاي ولی زمینه

  وجود آورد.

گرفت، مراحل و چگونگی مشارکت کشاورزان روستاي شهریار که هر ساله با محاسبات و دقّت خاصی صورت می

ضمن حفاظت از خاك و جلوگیري از هدر رفتن است که  "آب هم"و یا  "گروه همیار"گیري نوعی  کنندة شکل اعیتد

همه قابل در این پژوهش آنچه بیش از  بنابراین،شمار اقتصادي و اجتماعی در این روستا به همراه دارد.  آب، آثار بی

هاي مشارکت سنتی روستاییان در امور خود بدون دخالت مجریان دولتی است. این برداشت  یادآوري مجدد است، شیوه

ریزان و مدیران روستایی در ارتباط با مشارکت روستاییان وجود دارد و آن  انی است که امروزه در توجه برنامهآن گنج نه

  ."مشارکت روستاییان در امور خود بدون دخالت دولت"ست:ا این

روستایی اي از نقاط سنتی در امور روستاییان داشته و در پاره هاي مشارکتشماري که  هاي بیبا توجه به موفقیت

خود را در ارتباط با این پژوهش به شرح زیر عنوان  هايگردد، پیشنهاد ز هم اکنون تداوم آنها مشاهده میایران نی

  کنیم: می

ریزي روستایی  هاي متفاوت مشارکت سنتی در روستاهاي ایران شناسایی و به محققان عرصۀ توسعه و برنامه شیوه -1

  معرفی گردد.

  .شودها در پیشبرد امور مختلف روستاییان بررسی و ارزیابی دقیق و علمی  وع مشارکتمیزان موفقیت این ن -2

  هاي سنتی تداوم یافته در روستاهاي ایران مورد بررسی و چرایی دقیق قرار گیرد. علّت موفقیت مشارکت -3

رانی مصلحان روستایی اي از نگ شود. پس بخش عمده هاي فرهنگی مشارکت دیده می در اغلب روستاهاي ایران زمینه -4

  در ارتباط با مشارکت روستاییان در امور خودشان، باید در راستاي زنده کردن این فرهنگ به کار گرفته شود.

لذا در  ؛ن روستایی وابسته بوداسنتی به نقش بدون جایگزین رهبران محلی و معتمدهاي  مشارکتموفقیت نسبی  -5

  باید با حساسیت بیشتري نگریسته شود. هاي امروزین روستاها به این نقش برنامه

  

  هانوشتپی

: سهم آب هر یک از زارعان براساس کل آب تقسیم شده بین زارعانی است که از سرچشمه شهریار حق دارند. حقابه .1

  شبانه روز است.پنج این حق به دقیقه و براساس 

بندي هر  رود. بر اساس این تقسیم می هاي تقسیم آب و زمین، قبل از اصالحات ارضی به شمار گاو: از شاخص جفت .2

جفت گاو بوده است. یک جفت گاو معادل یک دانگ و یک لنگه گاو معادل نیم دانگ بوده است. در  6مزرعه برابر با 

وسیله گاو آهن شخم زده و کشت نماید، هرا ب عرف محل مقدار زمینی است که یک فرد، یک روز تا عصر بتواند آن

  در نوسان است.جریب 12تا  2که از 

هس و بیس: کلیه محاسبات و مراحل، اعم از تعیین میزان کشت براساس سهم آب، محاسبه متراژ همۀ قطعات  .3

را در اصطالح  حقابههاي شلتوك کار (پاریو)مزارع بین صاحبان  تقسیم زمین ،هاي پاریو در یک مزرعه و در نهایت زمین

 گویند. محلّی هس و بیس می

  شود. گفته می "پاریو"هاي مستعد براي کشت برنج در اصطالح محلّی  پاریو: به زمین .4



  
  

 63/ یان و اثرات آن در نواحی روستایی ایران...ئهاي سنتی روستا ارکتتحلیلی بر مش

 

تمام "ن دست آمده توسط زارع با عناویهشیوة مرسوم محلّی براي سهیم شدن صاحب زمین در محصول ب خراج: نیم .5

% 40هاي دیم متداول است و به صاحب زمین  شود. تمام خراج بیشتر در کشت مشخص می "خراج نیم"و  "خراج

  رسد.% محصول به صاحب زمین می20خراج متداول است، که براساس آن  هاي آبی نیم رسد. در کشتحصول میم
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