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  درباره مجله) الف

هدف از انتشار آن . کند توسعه روستایی را منتشر میاي در حوزه اي دانشگاهی است که تحقیقات بنیادي، کاربردي و توسعه مجله توسعه روستایی، مجله
هاي عنوان، چکیده، مقدمه، مبانی و  شود مقاالت شامل بخش توصیه می. هاي پژوهشی و نظري محققان و اندیشمندان در کشور است معرفی آخرین یافته

  .گیري و منابع باشد هاي تحقیق، بحث و نتیجه شناسی، یافته چارچوب نظري، روش
  ول کلیاص) ب
  .المقدور از کلمات فارسی براي بیان مطالب استفاده شود در نگارش مقاالت ضمن رعایت آئین نگارش فارسی، حتی* 
در . پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنماي نگارش مقاالت و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است* 

  .شود همچنین مجله متعهد به پس دادن مقاالت رسیده نیست از نکات مندرج در راهنماي نگارش، مقاله رد می صورت عدم رعایت هر یک
 Bمتن فارسی با . سانتیمتر از پایین، راست و چپ تایپ شود 4سانتیمتر از باال و  6و با حاشیه  word 2003در محیط ) A4(مقاله باید روي کاغذ * 

lotus12 چکیده فارسی با ،B lotus 10 زیر نویس با ،B lotus 8  و منابع فارسی باB lotus 11  همچنین کلیه متن انگلیسی داخل مقاله با فونت
و چکیده ) Times New Roman 8التین (منابع انگلیسی با ) Times New Roman 8التین (زیر نویس ) Times New Roman 10التین (

  .ظیم گردندتن) Times New Roman 10التین (انگلیسی با 
نسخه همراه دیسکت آن به دفتر مجله ارسال شود یا از  3اصل مقاله در . تجاوز نکند) کلمه 6500(صفحه  20حجم مقاالت بدون چکیده انگلیسی از * 

  .ارسال گردد سیستم نشریات الکترونیکی دانشگاه تهرانطریق 
الزم است کلیه نویسندگان مقاالت، ضمن ارائه نامه درخواست چاپ مقاله، آن را . اشدهاي دیگر چاپ یا براي چاپ ارسال شده ب مقاالت نباید در مجله* 

  .عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبیري مجله معرفی گردد ضمناً یکی از نویسندگان به. امضاء نمایند
مجله متعهد . ه تأیید هیأت تحریریه و داوران استپذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنماي نگارش مقاالت و پذیرش نهایی و چاپ منوط ب* 

  .به پس دادن مقاالت رسیده نیست
اي همراه  نویسنده پاسخگو در صفحه جداگانه) Email(نام نویسنده یا نویسندگان و ضمناً رتبه علمی آنان، نشانی محل کار، تلفن و پست الکترونیکی * 

  .مقاله بیان گردد
هاي تحقیق  ترین یافته کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظري، روش کار و مهم 250تا  150باید حاوي ) انگلیسیبه فارسی و (چکیده مقاالت * 

  .گردند واژه بیان می 8تا  5در پایان چکیده، واژگان کلیدي مقاله بین . است
 :  رانتز به شکل زیر آورده شودارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پ* 

  ). 371: 1376روحانی، : (؛ مثال)صفحه: نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد: (منابع فارسی -
  ). Morgan, 1965: 17: (؛ مثال)جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف: صفحه: (منابع التین -
  . اي در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند چنانچه از نویسنده -

  :  صورت زیر ارائه شود طور جداگانه به ، فهرست الفبایی منابع فارسی و التین به)منابع(در پایان مقاله * 
  . ي چاپ، جلد نام ناشر، شماره: نام مترجم، محل انتشار). ایرانیک(نام کتاب ). تاریخ چاپ(سنده نام خانوادگی و نام نوی: کتاب -
شماره ). ایرانیک(نام مجله . نام مقاله). تاریخ(نام خانوادگی و نام نویسنده ): اگر صفحات هر شماره در ادامه شماره قبلی شروع شود(مقاله مجله  -

  . مجله، صفحه
  . نام ناشر: محل نشر) جلد و صفحه). (ایرانیک(المعارف  نام مقاله، نام دائره). تاریخ(نام خانوادگی و نام نویسنده : معارفال مقاله دائره -
  . ي صفحه شماره). ایرانیک(نام روزنامه . عنوان مقاله). روز، ماه، سال: تاریخ(نام خانوادگی و نام نویسنده : مقاله روزنامه -
نام ). تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال(بازیابی شده در تاریخ ). ایرانیک(نام مقاله ). تاریخ(خانوادگی و نام نویسنده نام : مقاله وب سایت -

  . ناشر سایت، آدرس سایت
  .کلیه منابع مورد استفاده باید داراي صفحه باشند: توجه

اگر . ها درج گردد توضیحات اضافی در انتهاي مقاله در بخش یادداشت. شودمعادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده * 
  .ها باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود ارجاع و اسناد در یادداشت

اند  در متن آمده ها به ترتیبی کهجدول. پردازي مناسب باشند اي ترسیم یا تهیه شوند که براي تکثیر و نسخهها و تصویرها باید به گونهشکل* 
  .طور دقیق در زیر آنها قید گردد  گذاري شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به شماره

  .کلیه منابع فارسی باید به زبان انگلیسی به همراه چکیده انگلیسی ارایه گردد* 
 .ها آورده شود نوشت اند، در پایان مقاله قبل از پی داشته هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاري هر گونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان* 
  .مسئولیت محتویات و نظرات مندرج در مقاالت با نویسنده یا نویسندگان است* 
  .دفتر مجله در ویرایش ادبی مقاالت مختار است* 
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  بر مراتع دیبا تأک نیبرداري از زم هاي بهره نظري نظام لیتحل
  * مصطفی ازکیا

  ** علی ایمانی
  1390فروردین  22  :تاریخ دریافت

  1390اردیبهشت  19  :شتاریخ پذیر
  

  چکیده
 یافتهاهمیت وضوع آنقدر این م. دهند را تشکیل می ساختار و سازمان اجتماعی آن جامعه، بنیان اي هاي تولید در هر جامعه شیوه

تکامل محرك عوامل اقتصادي، یعنی نیروهاي تولید و روابط تولید را  ،هاي مارکسیستی هاست که متفکرانی نظیر مارکس و طرفداران نظری
هـاي مختلـف    بندي اجتمـاعی در دوره  صورت ،مارکسیسم هاي تأثیر نظریهتحت به ویژه در ایران نیز  .اند دانستهتاریخی جوامع انسانی 

تولیـد    تولیـد آسـیایی، شـیوه     فئودالیسم، شـیوه  ،ها بندي این صورت. و بررسی قرار گرفته استشناسی شده و مورد نقد  سنخ ،تاریخی
 از پژوهشـگران  گروهـی . شوند را شامل می هاي تولید شیوه گیداري و آمیخت تولید سرمایه هخانی و دهقانی، شیو الطوایفی یا خان ملوك

نیز باید در پرتو فئودالیسم و قوانین عمومی مربوط به توسعه فئودالیسم و نیز  آن معتقدند که ایران، نظامی فئودالی داشته و اقتصاد سیاسی
تحت  که عمدتاً گروه دیگري از پژوهشگران. گردد داري از فئودالیسم می پیدایش سرمایهموجب که مورد بررسی قرار گیرد  یهای ضتناق

تاریخ ایران را در قالب این مدل مورد ارزیابی  ،کید بر دیدگاه مارکس درباره شیوه تولید آسیاییأبا ت هستند،مارکسیستی  هاي هنظریتأثیر 
بر اساس آن، که  اعتقاد دارند "استبداد شرقی"در کتاب ویتفوگل درباره شیوه تولید آسیایی  پژوهشگران مذکور به نظریه .دنده قرار می

جوامـع   همه لیکن این دیدگاه نیز. هستندبا فئودالیسم اروپایی متفاوت اند و از این رو،  طی کردهجوامع آسیایی سیر تکاملی خاصی را 
برخـی از پژوهشـگران نیـز از    این، با وجود . گیرد نظر می یکسان درآنها، تنوع فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی  توجه بهآسیایی را بدون 

آنها وجود شهرهاي بزرگ، اقتصاد پولی، سکونت . اند داري آگاهی داشته تاري میان غرب فئودالی و ایران ماقبل سرمایههاي ساخ تفاوت
نظام منوري و سرواژ، وجود نظام آبیاري فقدان فقدان اشرافیت موروثی و عدم تضاد شهر و روستا،  ،هاي ایرانی و شاهان در شهر ارباب

هاي تولیدي  اصلی میان فئودالیسم غربی و شیوه هاي تفاوت ،بر ساختارهاي اجتماعیرا یطره دولت متمرکز و تحت مدیریت دولت و س
 الطوایفی یا خان خانی را نظام ملوك  آن ،هاي خاص جامعه ایران بندي صورت رکید بأبرخی از پژوهشگران نیز با ت. اند دهکر بیاندر ایران 

هـاي   نظـام  .انـد  تأکید کردهایران از جمله  ،هاي تولید در کشورهاي جهان سوم میختگی شیوهاند و برخی نیز بر امتزاج و آ در نظر گرفته
مدرنیسـتی   دوره اصالحات ارضی و حکومت شـبه مربوط به اً اند، اساس داري بوده هاي زمین برداري از مراتع نیز که عمدتاً تابع نظام بهره

در ساختار اجتماعی ایالت و عشایر نیز مدیریت مراتع و  حوزهدر  تغییرات این. هاي فراوانی شده است دگرگونیپهلوي است که دچار 
  .شود مشاهده می
  

  .بندي اجتماعی هاي تولید، مراتع، منابع طبیعی، ایالت و عشایر، صورت برداري، شیوه هاي بهره نظام :ها واژه کلید
    

 
  mostafa_azkia@yahoo.com) مسئول سندهینو. (دانشگاه تهران ،یدانشکده علوم اجتماع یشناس استاد جامعه  *

  imani.a2006@gmail.com. دانشگاه تهران ،یدانشکده علوم اجتماع ،ییروستا یتوسعه اجتماع یشناس جامعه يدکتر يدانشجو  **
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 مقدمه

ایـن  . دهنـد  اجتماعی آن جامعه را تشـکیل مـی  اي، بنیان ساختار و سازمان  هاي تولید در هر جامعه شیوه
مارکسیسـتی، عوامـل    هـاي  موضوع، آنقدر اهمیت یافته است که متفکرانـی نظیـر مـارکس و طرفـداران نظریـه     

بـه اعتقـاد   . انـد  اقتصادي، یعنی نیروهاي تولید و روابط تولید را محرك تکامل تاریخی جوامـع انسـانی دانسـته   
کنند که در هر یک از این مراحل،  هاي مختلف تاریخی گذر می سانی از دورهها، جوامع ان مارکس و مارکسیست

تضاد در عوامل تولید و روابط تولید، . شود هاي جدید تولید می هاي تولید موجب پیدایش نظام شیوه هاي تناقض
لـه  اي کـه جوامـع بشـري، مرح    شود، به گونـه  تولید جدید می  اي جدید با شیوه موجب حرکت به سمت جامعه

تولید،   در هر مرحله از سیر تاریخی این جوامع شیوه. داري و سوسیالیسم را طی کرده است کمون اولیه تا سرمایه
. دهـد  همان مناسبات و روابط تولید است کـه بـا مجمـوع عوامـل تولیـد، زیربنـاي آن جامعـه را تشـکیل مـی         

انـد، لـیکن    ها را مورد انتقاد قـرار داده  دیدگاه وبر و سایر منتقدان مارکس، این پردازان دیگري مانند ماکس نظریه
هاي تولید در جوامـع مختلـف مطـرح شـده      شیوه  هایی است که درباره آنچه اهمیت دارد، مجموع نقد و نظریه

بنـدي اجتمـاعی در    هـاي مارکسیسـم، صـورت    در ایران نیز درباره این موضوع به ویژه تحت تأثیر نظریه. است
  هـاي مـذکور، فئودالیسـم، شـیوه     بندي صورت. شناسی، نقد و بررسی شده است سنخ هاي مختلف تاریخی، دوره

هـاي تولیـد    داري و شـیوه  خانی و دهقانی، شیوه تولیـد سـرمایه   الطوایفی یا خان تولید ملوك  تولید آسیایی، شیوه
بـرداري از مراتـع در    هاي بهره هاي مذکور، نظام در مقاله حاضر، عالوه بر بررسی شیوه. شود آمیخته را شامل می

هاي جدید پژوهشگران  پس از این بازشناسی، دیدگاه. شود هاي تولید زراعی بازشناسی می ایران نیز به تبع شیوه
هاي  معاصر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است تا بتوان مدل نظري و تجربی مناسبی را براي تبیین مسائل نظام

  .وري بهینه و حفاظت و مدیریت مطلوب تدوین کرد هبرداري از مراتع در راستاي بهر بهره
  

  مسئله پژوهش
ها، در اکثر کشورها و نیز ایران، به دالیـل خاصـی در    در حال حاضر، منابع طبیعی به ویژه مراتع و جنگل

تواند ما را در تحقق توسعه پایـدار،   تفکر و اندیشه درباره دالیل نابودي مراتع، می. حال تخریب و نابودي است
. هاي آتی یاري کنـد  وري و تأمین نیازهاي نسل داشتن منابع غذایی مطمئن و منابع طبیعی غنی براي تداوم بهره

هاي تولید، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تخریب منابع مرتعی و طبیعی هستند،  برداري و شیوه هاي بهره نظام
هاي مدرن نیـز   هاي تولیدي سنتی بوده و نظام ظامزیرا ایران به عنوان یک کشور در حال گذار، دچار فروپاشی ن

از این رو، پـژوهش  . شناختی مناطق مختلف ایران، سازگاري الزم را نیافته است هنوز با فرهنگ و وضعیت بوم
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بـا مطالعـه در   . برداري موفق، اولین گام در مدیریت علمـی مراتـع کشـور اسـت     هاي بهره درباره شناسایی نظام
  .وري بهینه از مراتع تدوین کرد گذاري علمی و منطقی، براي بهره توان یک مدل سیاست ري میبردا هاي بهره نظام

  
  روش پژوهش

هـاي انتقـادي در    اسنادي و مراجعه به آثار و نوشـته  -در مقاله حاضر، تالش شده است با روش تحلیلی
برداري از مراتع  هاي بهره امشناسی روستایی، توسعه روستایی و علوم مرتبط، رویکردهاي نظري نظ حوزه جامعه

هاي تجربی و پیمـایش در یـک    در ایران، مورد تحلیل و ارزیابی انتقادي قرار گیرد و راه را براي انجام پژوهش
از آنجایی که در پژوهش حاضر، تحلیل نظري مسایل مورد توجه است، چـارچوب  . بستر نظري هموارتر گردد

بـه عبـارتی، در   . اند ی است که با شیوه میدانی و پیمایش انجام شدههای شناختی آن نیز متفاوت از پژوهش روش
هرمنوتیـک از    هایی که از چارچوب نظري و انتقادي در تحلیل مسایل برخوردار هستند، عمدتاً با شیوه پژوهش

که بیان شد،  شوند، البته همان طور الي محتوا بیان می هاي انتقادي از البه ها، تحلیل طریق بازخوانی اسناد و نظریه
برداري از مراتع در ایران استفاده شـده   هاي بهره ها در بررسی مسایل مرتع و نظام در این پژوهش، از انواع روش

  .  است که در اینجا فقط بخش نظري بیان شده است
  

  برداري فئودالیسم و چالش نظام بهره
از ایـن نظـر، نظـام    . جتماعی اسـت هاي ا دستاورد بنیادین روش مارکسیستی تحلیل تاریخی، مفهوم نظام

گذرند  اند، می اي از اجتماعات بشري از آن گذشته اجتماعی شکلی از جامعه است که همه یا بخش قابل مالحظه
یا اشکال و سـازوکارهاي تحـول و تکامـل     "قوانین حرکت"هاي اجتماعی،  هر یک از نظام. یا خواهند گذشت

ئودالی نیز به مثابه یک نظام اجتماعی، حدود چهارده قرن در کشورهاي از این منظر، نظام ف. خاص خود را دارند
توان گفت که هر یک از  به طور کلی، می). 1372؛ کاتوزیان، 1368دون،  استفان(حیات داده است   اروپایی ادامه

هر ). 1369ویل، توک(شوند  هاي آینده را شامل می هایی نارس از نظام هاي پیشین و جوانه ها، بقایایی از نظام نظام
شامل همه ابـزار و   "زیربنا"اند از  شوند که عبارت اصلی را شامل می  هاي اجتماعی، دو دسته پدیده یک از نظام

کنند و بـه تـأمین معـاش خـود      برداري می هاي مادي، فکر و سازمانی که مردم با آنها، از محیط خود بهره روش
هاي هنري و نظایر است  فلسفی، پندارهاي مذهبی، روش ضایی، شامل مناسبات سیاسی، ق "روبنا"پردازند و  می

از دیدگاه مارکسیستی، نظـام  ). 15: 1386دون،  استفان(معینی از تکامل اجتماعی غالب هستند   آن که در مرحله
بندي اجتماعی خاص  فئودالی نیز نظامی اجتماعی است که زیربنا و روبناي خاص خود را دارد و از یک صورت

تولید اسـت    در نظریه مارکسیستی، فئودالیسم یک شیوه. کند ها متمایز می را از سایر نظام ار است که آن برخورد
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از این دیدگاه، فئودالیسم ممکن است با ساختار نامتمرکز قـدرت  . که نظام اجتماعی خاصی را پدید آورده است
است و به مثابه یک کـل، اجزایـی   داري مشخص شود، از سلسله مراتب خاصی برخوردار  و الگوي خاص زمین

جلـدي   المعـارف پـنج   در دایـره ). 126: 2008، 1ادگـار (کنـد   دارد که هر یک به منظور تکمیل نظام حرکت مـی 
شناسی نیز در ذیل عنوان فئودالیسم، در یک مقایسه تطبیقی، بیان شده است که در نظـام فئـودالی، اصـل     جامعه

اقشار و طبقات اصلی نیز نجبـا و اشـراف یـا    . نیروي کار اجباري است بنیانی اقتصاد است که مبتنی بر زمین و
شـود، نـابرابري در آن بسـیار زیـاد اسـت و نظـامی بسـیار         همان لردها، روحانیون و عموم مردم را شـامل مـی  

در اروپـاي  . گر آن نیز سنت و نظام کلیساي رومی اسـت  مراتبی است، ایدئولوژي توجیه ناپذیر و سلسله انعطاف
ملک یا قطعه زمینی بود که پادشاه در ازاي عرضه خدمات خاصی نظیر خدمات ) Feu(یا فیو ) Feud(نه، فیود میا

این موضوع، ارتباطی را بین پادشاه و نجبا و اشراف ). 108: 2006، 2بروس و ییرلی(کرد  نظامی به افراد اعطا می
یک فئودال یا لرد . ا قدرت و تولید در ارتباط بودداد که ب آورد که مبناي یک نظام اجتماعی شکل می وجود می به 

مراتـب   ارتباط بین لرد و واسـال در سلسـله  . خوردند با هم پیوند می) Vasal(به دلیل سوگند وفاداري با واسال 
. خـورد  شود و واسال در ازاي عرضه خدمات نظامی، با لرد در نظـام تولیـد پیونـد مـی     آریستوکراتیک تنظیم می

ترین اقشار اجتماعی، بسیار به کار اجباري خویش در زمینی وابسته بودند که  نیز به عنوان پایین )Serf(ها  سرف
گیرد و همین موضوع  سرف یا دهقان، ابزار تولید را بدون هیچ سند حقوقی در دست می. مالک آن یک لرد است

سم عـالوه بـر یـک نظـام تولیـد      از این دیدگاه، فئودالی). 126: 2008ادگار و سد، (شود  موجب استثمار وي می
اقتصادي، یک نظام قشربندي نیز است که در رأس آن، پادشاه یا سلطان قرار گرفته و پس از وي نیـز لردهـا و   

ها نیز بـه عنـوان افـراد     واسال. شوند گر ایدئولوژیک این نظام محسوب می روحانیون کلیسا قرار دارند که توجیه
ترین ناحیه این نظام قشربندي  ها و رعایا در پایین گیرند و در نهایت سرف می تر از لردها جاي نظامی، کمی پایین

  ). 17: 1368دون،  استفان(هستند 
  :هاي این شیوه تولید عبارت است از به طور کلی، ویژگی

 ؛وابستگی روستاییان به زمین و ممنوع بودن انتقال آنها از زمینی به زمین دیگر  

  ؛اداري، قضایی و انتظامی اربابان و مأموران دولتتابعیت روستاییان از قدرت 

  26: 1382ازکیا، (حقوق محدود روستاییان در ساخت اجتماعی.( 

     همان طور که گفته شد، فئودالیسم اروپا بر پایه فروپاشی و تجزیه امپراتوري روم ایجاد شـد کـه بـا
 .داري همراه بود نابودي نظام برده

 
1  Edgar 
2  Bruce & Yearley 
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ویـژه ایـران،    هـاي تولیـدي در شـرق بـه     ودالی در غرب بـا سـایر نظـام   هاي نظام فئ بدین ترتیب، ویژگی
هاي تولید در ایران، بر اسـاس   هاي خاصی، روشنفکران ایرانی براي تبیین نظام در دوره. هاي بارزي دارد تفاوت

ـ  کردند، لیکن با پژوهش داري تالش می هاي غربی از فئودالیسم تا سرمایه شناسی سنخ ران هاي بعدي در تاریخ ای
هایی دارد که با نظـام فئـودالی غـرب     این موضوع روشن شد که شیوه تولید در ایران قبل از مشروطیت، ویژگی

هایی از تاریخ ایران را به ویژه در دوره صفویه و بخشی از دورة  متفاوت است، حتی برخی از پژوهشگران دوره
پنداشـتند، امـا    وه تولیـد فئـودالی در ایـران مـی    ها، دوره ظهور و رواج شـی  شناسی  قاجار را تحت تأثیر این سنخ

آثار افـرادي ماننـد احمداشـرف    . دهد هاي بارزي را بین آنها نشان می هاي انجام شده، تفاوت هاي پژوهش یافته
  . هاي مذکور هستند از این جمله پژوهش) 1382(و ازکیا ) 1377(وثوقی ) 1372(، کاتوزیان )1347(

همان طور که در غرب معمول  –صورت اقطاع یا تیول، همیشه تعهدي نظامی در ایران واگذاري زمین، به 
در حالی کـه در  . زیرا دولت مرکزي به اندازه کافی قوي و ثروتمند بود کرد،  براي مالکان ایجاد نمی -بوده است 

سـاس آن،  غرب بین فئودال و حکومت، رابطه نظام موجود بود و سلسله مراتبی نیز وجود داشت که فئودال بر ا
هـاي دیگـر در ارتبـاط     ها نیز خود با واسال کرد و این واسال هاي خود واگذار می هاي خویش را به واسال زمین

 .شد ها ختم می بودند تا اینکه این هرم در انتها به سرف

توان گفت که در نظام فئودالی، عامل اساسی تولید، زمین است و اقتصـاد اساسـاً مبتنـی بـر      به اجمال می
ورزي است، لیکن در ایران آب از اهمیتی یکسان با زمین برخوردار بوده و در مواردي نیز اهمیت آن بیشتر کشا

هاي پیچیـده   شدند و نظام ها بر اساس دوري و نزدیکی به آب، تقسیم می از زمین بوده است، به طوري که زمین
 .وجود آمده بودند برداري از آب نیز به  بهره

نظام فئودالی، حق سکونت و استفاده از زمـین را دارنـد، ولـی مالکیـت در اختیـار      کارکنان کشاورزي در 
هـر کـدام از   . سلسله مراتب اشراف است که آنها نیز هیچ کدام به طور کامل از مالکیت زمین برخوردار نیسـتند 

 ).نظام واسالی(آنها بر اساس سلسله مراتب موجود، حق برداشت میزان معینی از محصول را دارند 

هاي شخصـی وجـود دارد، بـه طـوري کـه بخـش وسـیعی از کارکنـان          در این نظام یک رشته وابستگی
داري، یعنی مالکیت بر شخص نیسـت،   این وضعیت، برده. کشاورزي، از آزادي کامل شخصی برخوردار نیستند

 .بلکه سرواژ یا نظام وابستگی دهقان به زمین است

نسبت به شـخص مـافوق، مـرتبط    ) ویژه نظامی به(خدمت متقابل نظام مالکیت نیز با نوعی نظام وظیفه و 
و سرف بر اساس بهره مالکانه است که مبتنـی  بـر روابـط    ) فئودال و واسال(است و رابطه بین دو قطب ارباب 

 ).                726: 2008؛ ادگار، 108: 2006؛ ییرلی، 170: 1377وثوقی، (تولیدي معین است 
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  شیوه تولید آسیایی
هـاي   مارکس و انگلس پس از طرح سیر تکامل تاریخی جوامع از تمدن اولیه تا سوسیالیسم، در پژوهش

هـاي تـاریخی و    داده. هاي تولید را در مناطق مختلف جهان مورد بررسـی قـرار دادنـد    تاریخی خود انواع شیوه
، مفهوم شـیوه  1850بار در دهه هاي اصلی آنها مبتنی بر گذار در جوامع اروپایی بود، لیکن براي اولین  پژوهش

هـاي اشـتراکی    مارکس و انگلس، جوامع مبتنی بر شـیوه تولیـد آسـیایی را نظـام    . تولید آسیایی را مطرح کردند
ماهیت خودکفایی این جوامع اشتراکی و جدایی آنها از یکدیگر، ضـرورتاً بـه تکامـل    . کشاورزي تعریف کردند

هاي  اي آن، کنترل نیروهاي طبیعی در بارزترین مثال آن، ابداع نظامنوعی دولت استبدادي منجر شد که کارکرده
از دیدگاه مـدافعان رویکـرد،   ). 146: 1368دون،  استفان(شد  آبیاري و دفاع از منافع جامعه اشتراکی را شامل می

  :اند از این عناصر عبارت. شود که با شیوه تولید فئودالی، متفاوت است این شیوه تولید، عناصري را شامل می
یعنـی زمـین و   . بر وسایل اصلی تولید -نه حق تصرف یا در اختیار داشتن -فقدان مالیکت خصوصی) 1
  .نظایر آن
ها، یا به عبارت دیگر، این واقعیت که بهره مالکانه بـه شـکل مالیـات     یکی بودن بهره مالکانه و مالیات) 2

که گاه تعداد آنها از پنجاه مورد نیز فراتر (هاي مختلف دولتی  تولید اضافی جوامع مذکور، از طریق مالیات. است
شـد   بر مالیات منطبق مـی  "رانت ارضی"وه تولید بنابراین، در این جوامع و این شی. شد آوري می جمع) رفت می

 ).2536؛ سوادگر، 1355هاشمی، (

برداري از زمین است  اي از نظام بهره به عقیده ازکیا نیز شیوه تولید آسیایی در مقایسه با نظام فئودالی، شیوه
ازکیـا،  (گیـرد   که بر اساس آبیاري مصنوعی و شیوه اداره آن و روابط اجتماعات شهري و روسـتایی شـکل مـی   

فقـدان  : داننـد  هاي خاص نظام تولیـد آسـیایی مـی    سایر پژوهشگران عمدتاً موارد زیر را از ویژگی). 27: 1382
هاي  وري؛ روش مالکیت خصوصی؛ تسلط دولت بر نظام آبیاري؛ خودکفایی روستاها؛ وحدت کشاورزي و پیشه

البتـه دربـاره هـر یـک از     ). 1348ف؛ وارگـا،  ؛ اشـر 2536؛ سـوادگر،  1358نعمانی، (بسیار ساده تولید و کشت 
در این نظام، مالیکت فردي مقهور مالکیت جمعی است که . هاي بسیاري مطرح است هاي مذکور، بحث ویژگی

این مسئله موجب شده است که برخی نیز قدرت دولت مرکزي را . در تسلط شخص فرمانروا و یاران وي است
فرمـانروایی  ). 1377 ،؛ اشرف و وثـوقی 1372کاتوزیان، (د محسوب کنند یکی از وجوه بارز این نوع شیوه تولی

این حقیقت . شود به نمایندگی اجتماع، مالک فرضی همه اراضی است و اداره امور آنها به وي تفویض می  مطلق
ت، مگر مقطعان باید بدانند که آنها را بر دهقانان هیچ حقی نیس« :الملک به خوبی مشهود است هاي نظام در نوشته

گونه حق دیگري بر تن و مـال و فرزنـدان رعایـا      آنها هیچ. آنچه که به وسیله سلطان بر ایشان معین شده است
آنها به ویژه باید به این نکتـه  . همه مقطعان که از مقررات عدول کنند، از اقطاع خود محروم خواهند شد. ندارند
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: 1377الملـک، بـه نقـل از وثـوقی،      خواجه نظام(» دارند واقف باشند که زمین و دهقانان هر دو به سلطان تعلق
165 .(  

دارد و آن را میـان متخصصـان آبیـاري و     در نظام آسیایی، دولت مازاد تولید را در اختیار خویش نگه می
کند و از این رو، شـهرهاي آسـیایی کـامالً تـابع قـدرت       ساالري ساکن در شهرها توزیع می سایر اعضاي دیوان

یابند، زیرا  عنوان مراکز مصرف و به ضرر نواحی روستایی گسترش می  به عبارت دیگر، شهرها به. مرکزي هستند
کـارل  ). 427: 1358نعمـانی،  (کننـد   شهرها در عوض دریافت مازاد کشاورزي، کاالیی را با روستا مبادلـه نمـی  

ـ (دانـد   را نظام آبیاري می  با بیان مفهوم استبداد شرقی، ریشه آن 1وتیفوگل هـاي   تـاریخ تشـکل  ). 1377وقی، وث
در این شرایط، . کند هاي تولید جمعی در مناطق مرکزي ایران، این مدعا را تأیید می اجتماعی از قبیل بنه و نظام

کننده آب  تواند آب را فراهم کند و ابزار فراهم فقط نظامی دولتی که به طور بوروکراتیک سازمان یافته باشد، می
دولـت  . کنـد  دولت نظم را از طریق نظام آبیـاري حفـظ مـی   . یک مؤسسه اجرایی استدولت . را نگهداري کند

یافته، اجتماعات مخالف را به اطاعـت از   تواند از طریق ارتش بزرگ و منظم و شبکه اطالعاتی بسیار سازمان می
هـاي   عـه ویتفوگـل جام . مالط ایدئولوژیکی نیز براي چنین نظامی گرایش به مذهبی بـودن اسـت  . خود وا دارد
بندي کرد و توانست مصر باستان، هزوپوتامیا، رم و بیزانس،  را بر حسب تراکم جمعیت درجه) آبی(هیدرولیکی 

  ).     1382کرایب، (امپراتوري عثمانی، هند و چین، اسپانیاي مسلمان و نظایر آنها را در این مقوله قرار دهد 
کنند، به طـوري کـه    تاریخی و شواهد موجود تأیید می توجیه ایدئولوژیکی نظام تولید آبیاري را نیز اسناد

و چه بعـد  کم آب، قبل از اسالم   در نواحی ترین اقوام و سالطین در نواحی مرکزي فالت ایران، به ویژه مذهبی
دلیل بـاران فـراوان و پـرآب بـودن منـاطق، کمتـر بـا چنـین          در مناطق شمال ایران به . شوند از آن مشاهده می

را   آل، واقعیتی تام ساخته و آن توان از یک تیپ ایده ها، نمی با وجود همه این توصیه. واجه هستیمهایی م گرایش
گرچه این شیوه تولید در مقایسه با نظام فئودالیسم در این . اي جغرافیایی انطباق داد هاي تاریخی یا منطقه با دوره

دلیل  به . ر زیادي به واقعیت تاریخی داشته استهاي خاص تاریخی، نزدیکی بسیا نوع مناطق جغرافیایی در دوره
هاي مختلفی از تولیـد و   گستردگی و تنوع اقلیمی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی حاکم بر نواحی آسیایی، نظام

هاي مبهم  وري از زمین رواج یافته است که در برخی موارد، منحصر به فرد بوده و در مواردي نیز مشابهت بهره
الطوایفی داشته  برداري از قبیل نظام فئودالی، نظام آسیایی و نظام ملوك هاي بهره اي با سایر نظام هکنند و سردرگم

  .است
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  الطوایفی و دهقانی شیوة تولید ملوك
خانی  الطوایفی و خان پیش از آنکه تصور کلی فئودالیسم در ایران معاصر رواج یابد، ایرانیان با تصور ملوك

دانستند که در تاریخ این جامعـه، قـدرت    هاي اساسی تاریخ ایران است، آشنایی داشتند و می که یکی از ویژگی
یا آنکه با ضعف قدرت مرکزي، ایلخانان یـا  نیرومند مرکزي به رهبري شاهان قدرتمند، بر اجتماع تسلط داشته 

اگر قدرت و . اند الطوایف و ایالت عشایر در مناطق تحت نفوذ خود، حکومتی کم و بیش خودمختار داشته ملوك
اهمیت ایالت عشایر در طول تاریخ در نظر گرفته شود و به این حقیقت توجه شود که ایالت، همواره از مبانی 

گردد که جامعـه ایرانـی صـرفاً بـه اجتماعـات       اند، مالحظه می شده ران محسوب میاساسی قدرت سیاسی در ای
  ). 16: 1347: اشرف(شهري و روستایی محدود نیست و همواره بعد سومی دارد که اجتماعات ایلی هستند 

یابی فعالیت مستمر بخش سیاسی اداري جامعه عشایري براي تسلط بر دولت و گسترش بیرونی  در علت
رونی، باید تصاحب انرژي اقتصادي را در نظر گرفت که از ناحیه اقتصـاد و اجتمـاع زراعـی، در قالـب     و گاه د

در ایران عالوه بر ). 13: 1385عباداللهی، (آمد  به دست می) و سایر اشکال مالکیتی(مالکیت اقطاعات و تیوالت 
در قرون متمادي در کنار یکـدیگر  نشینی و یکجانشینی  تسلط ایالت بر جامعه شهري و روستایی، همواره کوچ

از این رو، دوام و بقاي نظام ایلی در کـل سـاختار اجتمـاعی    . وجود داشته و روابط خاصی را پدید آورده است
همان طور که جوامع ایلی و عشایري، بـراي  . ایران، مسائلی را پدید آورده است که باید مورد توجه قرار گیرند

بندي خاصی را در توزیع مازاد اقتصادي  پرداختند و صورت رونی و بیرونی میبسط چراگاه و مرتع، به توسعه د
اند، آنها را در قالب اقطاعات، تیول و نظـایر آن در   هاي داخلی و بیرونی داشته به دست آمده از تضادها و جنگ

توانـد در   ري مـی بـردا  از این رو، تعمق دقیق در ساختار درونی این نوع نظـام بهـره  . کردند بین قبایل تقسیم می
  . بندي تاریخی جامعه تأثیر مهمی داشته باشد دوره

توان توجه کرد که با توجه  در کنار این نوع ساختار تولید، در ایران به ویژه به ساختار دهقانی تولید نیز می
. ورده اسـت وجـود آ  هاي تولیـد بـه    هاي آن با شیوه تولید فئودالی، یک پیوستار روابط را با سایر نظام به تفاوت

برداري دهقـانی را مـورد    نوع خاصی از تولید کشاورزي یعنی بهره ،"نظریه اقتصاد روستایی"چایانف در کتاب 
پایی که دارایی وي، صرفا وسایل تولیدش است،  به اعتقاد وي، فرد روستایی خرده. دهد پذیرش و تأکید قرار می

ب سود یا درآمد ساالنه مضاعف نیست، بلکه هدف وي داري ندارد، زیرا هدف وي از تولید، کس روحیه سرمایه
برداري از  هاي بهره اي که درباره نظام چایانف در نظریه. اش را تأمین کند فقط این است که معاش خود و خانواده

به اعتقاد وي، هر . برداري دارد هاي بهره کند، توجه خاصی به منحصر به فرد بودن هر یک از نظام زمین بیان می
بري، فئودالی و کمونیستی به طور طبیعـی    برداري سهم داري، خانوادگی، بهره برداري سرمایه هاي بهره ز نظامیک ا

معنی است، بلکـه   براي تدوین یک چارچوب نظري معتبر و عمومی بی  و عمیق، منحصر به فرد هستند و تالش
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، به نقل از 42چایانف، (تر است  مناسب هاي اقتصادي مذکور بیان یک نظریه اقتصادي ویژه براي هر یک از نظام
بـرداري دهقـانی و    طور که در ادامه نیز به تفصیل بیان خواهد شد، در تاریخ ایران، بهره همان). 31: 1382ازکیا، 

بـرداري   هاي بهـره  ترین شیوه هاي کشاورزي، از مهم برداري از زمین ه برداري از مراتع و در بهر خانی در بهره خان
هـاي تولیـد آسـیایی و فئـودالی، یـک نـوع        هاي خاص خود را داشتند و در مقایسه بـا نظـام   ه ویژگیاند ک بوده

توان در آن یافت که در نوع خود منحصر به فرد  قشربندي اجتماعی و سلسله مراتب خاص محلی و بومی را می
در . ا نقـش مسـلط و اصـلی   اند ت بوده و به لحاظ تأثیر در تکامل تاریخی نیز بیشتر نقش تقویتی و واسط داشته

مقابل نظام تولید  فئودالی، مستقیماً در ساخت قدرت سهیم بوده و همین نقش نیز موجب بازتولیـد آن در طـی   
ها  توان گفت که اجتماعات مختلف نقش ها در کشورهاي اروپایی شده است، ولی در ایران به همین دلیل می قرن

  .اند هاي متفاوتی در ساختار قدرت داشته و سهم
  

  داري شیوه تولید سرمایه
  نوعی جامعه صنعتی اسـت کـه ویژگـی آن، مالکیـت خصوصـی        داري در دیدگاه مارکس، جامعه سرمایه

ها، مواد خام و محصوالت آماده است که کل مجموعـه اقتصـادي را    آالت، کارخانه یعنی ماشین "وسایل تولید"
کیویسـتو،  ( -دار یـا بـورژوازي   طبقـه سـرمایه   -ی استمالکیت نیز در دست یک طبقه جتماع. دهند تشکیل می

گیدنز، (داري نظام کسب و کار اقتصادي است که مبتنی بر مبادله بازاري است  از این جهت، سرمایه). 36: 1378
توان در نیروهاي مادي تولید تعریف کرد ولی مـارکس عقیـده دارد کـه     اهمیت سرمایه را نیز می). 987: 1387

شود و بـر سـایر    وسیله یک طبقه مشخص می آورند که به وجود می سرمایه را صرفاً در نظامی بهنیروهاي مادي، 
  نیروهاي مادي تولید، وسایل تولید هستند، مانند فناوري ماشین، منابع انرژي، مواد خام،. گردد طبقات اعمال می

نظیـر الگوهـاي تـاریخی مالکیـت     شـود،   ها و داشتن روابط تولید که روابط اجتماعی را شامل می زمین، مهارت
داري  در برده. کنترل و سازماندهی نیروهاي مادي) داري و سوسیالسم داري، فئودالیسم، سرمایه تمدن اولیه، برده(

در . کـرد  باستان، طبقه حاکم، همه ابزارهاي مـادي انسـانی و غیرانسـانی تولیـد و نیروهـاي تولیـد را اداره مـی       
ها پس از پایان کشـت و   ولی با این تفاوت که سرف. کرد ها را اداره می ندار، سرففئودالیسم نیز طبقه حاکم زمی

داري، کـارگران بـه لحـاظ     در نظام سـرمایه . هاي اجباري به لردها، آزادي عمل داشتند تولید محصول و بیگاري
شـوند و بـه  دور از    دار، صاحبان و مالکان ابزار تولیـد اداره مـی   ولی به وسیله طبقه سرمایه. حقوقی آزاد هستند

در این شیوه تولید، از زمانی که کارگر خارج از میزان دستمزد خویش، به تولیـد ارزش اضـافی   . استثمار نیستند
سـرمایه نیـز در   ). 2004، 1؛ سلدون2007، 2؛ میلنتس2009، 1اسکات(شود  پردازد، استثمار وي نیز شروع می می
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کـرد، ولـی    میت سرمایه را در نیروهاي مـادي تولیـد تعریـف مـی    آدام اس. این نظام، معناي خاص خود را دارد
وجود آورند که بـه وسـیله یـک     توانند به مارکس عقیده داشت که نیروهاي مادي، سرمایه را صرفاً در نظامی می

از این لحاظ، روابط تولید نیز بیـانگر روابـط مالکیـت    . گردد شود و بر سایر طبقات اعمال می طبقه مشخص می
بـه عقیـده مـارکس،    . آورد کند و نظام مشخص روابط اجتماعی را پدید مـی  سازمان تولید را معین میاست که 

در حالی که روابط قدرت بـین طبقـات بـا در نظـر     . اسمیت فقط بر عوامل مادي و فنی تولید تأکید کرده است
بقه حاکم در گرو بازاري از این رو، بقاي ط). 2009اسکات، (شود  گرفتن نیروي کار به ارزش اضافی تبدیل می

شود و در این نظام، همه چیـز بـه پـول قابـل      نیروي کار انسان، بازاري و قابل مبادله می. کردن همه چیز است
داري یک نظام اقتصادي است که نماد آن بازار و پول است  از این جهت، سرمایه. گردد عرضه در بازار تبدیل می

تـوان از آن بـراي    آالت است که مـی  الکیتی مانند پول، مستغالت و ماشینو سرمایه نیز به معناي هر دارایی و م
  ).987: 1387گیدنز، (گذاري در بازار به منظور کسب سود استفاده کرد  تولید کاالهایی براي فروش یا سرمایه

  
  هاي تولید آمیختگی شیوه
تولیـد نشـان داد کـه در    هـاي تـاریخی    داري و سایر شـیوه  هاي بعدي درباره شیوه تولید سرمایه پژوهش

داري با مسایل و تنگناهاي متعددي تـوأم بـوده    کشورهاي جهان سوم که گذار از جامعه سنتی به جامعه سرمایه
 3هـاي اجتمـاعی   بنـدي  ، صـورت 2به اعتقاد تایلور. شود است، نوعی همزیستی میان چندین شیوه تولید دیده می

داري تبـدیل   داري و غیرسرمایه هاي تولید سرمایه اي از شیوه میزهداري جهانی به آ جهان سوم بر اثر نفوذ سرمایه
  . شده است

داري اسـت، امـا در عـین حـال بـه دو دلیـل، از رشـد سـریع روابـط           نظام تولیدي غالب در آنها سرمایه
سرمایه خارجی که در گذشته در این جوامـع  ) 1: شود جلوگیري می) داري صنعتی به ویژه سرمایه(داري  سرمایه

سرمایه تجاري و صدور کاال بوده است، از این رو، موجب پیدایش و تحکـیم یـک طبقـه تـاجر یـا        وارد شده،
هـاي تولیـدي    وجـود نظـام  ) 2.گر شده است که به شدت به تجارت بـا بازارهـاي جهـانی مـرتبط اسـت      مبادله

هـاي   اري در همـه بخـش  د دار و غیره، مانع رشد روابـط سـرمایه   داري و قدرت سیاسی طبقات زمین غیرسرمایه
 ).32: 1382ازکیا، ( جامعه شده است

در جامعه  4ها داري که معموالً با تفکیک نقش به عقیده تایلور در آمریکاي التین، تحول کشاورزي سرمایه
برداري بزرگ اربابی  هاي بهره شود، بر اثر وجود نظام دهقانی و ایجاد یک بازار داخلی براي صنایع ملی ایجاد می

 
1  Seldon 
2  Tayloo  
3  Social formation  
4  Role Differentiation  
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هـاي   داري و صـنعتی خـود، موجـب انجـام پـژوهش      هاي تولیـد سـرمایه   درت چگونگی انطباق آن با شیوهو ق
هاي اقتصادي در جهان سوم،  هاي مذکور نشان داد که پدیده نتیجه پژوهش. روستاشناسی متعددي گردیده است

داري براي  تولید سرمایههاي متفاوت تولید است و ساخت این آمیختگی را اجبارهاي شیوه  نتیجه آمیختگی شیوه
بـه نقـل از    97-8: 1977، 1النـگ (کند  داري یا عناصري از آن تعیین می سرمایه بازتولید خود و شیوه تولید غیر

بـرداري، بـه اسـتمرار روابـط      تولید روابط اجتماعی تولید در یـک نظـام بهـره    به عقیده النگ، باز). 1382ازکیا، 
بـرداري   وي با استناد به نظام بهره. ابسته است که در کنار آن وجود دارندهاي دیگري و اجتماعی تولید در شیوه

مالکان و از  کاران و بزرگ مالکی خانوادگی در کنار اجاره برداري خرده گیرد که بهره بزرگ مالکی در پرو نتیجه می
ال، ارباب و مالک کند و در عین ح داري وجود دارد، و معیشت خرد را فراهم می طریق کار در واحدهاي سرمایه

به همین ترتیب در اختیار قرار دادن قطعه زمینی بـه دهقـان   . برداري کند کند تا از نیروي اضافی بهره را قادر می
هـاي   کند تـا بتوانـد در دوره   پا، براي رفع نیازهاي معیشتی و سایر مزایاي طبیعی به وي، مالک را قادر می خرده

هاي بعدي نیز  النگ در پژوهش. نخورده باقی بماند د و نظام اربابی دستکسادي، خود را به لحاظ مالی حفظ کن
براي مثال، یک نظـام  . هاي تولیدي دیگر نیز پیوندهاي متعددي دارد ها با شیوه برداري نشان داد که این نوع بهره

خویشاوندان مرد و بري در درون این نظام وجود دارد که از طریق مبادله کارگر، میان  برداري خانوادگی سهم بهره
  ).1382 به نقل از ازکیا، 1977النگ، (کند  همسایگان فعالیت می

ها در ساختار اجتماعی جوامع  تواند تحت تأثیر دگرگونی وري می از این جهت، تغییر در نظام تولید و بهره
سـازوکارهاي خـاص   ناپذیري دارند که از  برداري انعطاف هاي بهره ساختارهاي کهن و سنتی، عمدتاً نظام. باشد

خود برخوردار هستند، از این رو، تغییر در ساختار تولیدي این جوامع اساساً منجر به تغییرات اساسی در سـایر  
توانـد بـا همزیسـتی سـایر      صورت تغییر مـی  شود که عمدتاً با نابسامانی نیز همراه است، در غیر این  سطوح می

تـوان آمیختگـی    هاي جدید توأم باشد کـه در ایـن صـورت، مـی     ههاي تولید و انطباق تدریجی آنها با شیو شیوه
  .روي داشت برداري پیش هاي تولید را به عنوان مدل تحلیل نظام بهره شیوه

  

  برداري در ایران هاي بهره هاي تولید و نظام شیوه
این مسئله از برداري و مالکیت بر آن، پیچیده است، اما در ایران  ه در همه ممالک، مسئله زمین و نظام بهر

وسعت خاك ایران، تنوع شرایط طبیعی، همزیستی جوامـع روسـتایی بـا    . پیچیدگی خاص خود برخوردار است
هاي تولیـد   هاي مکرر اقوام خارجی، هر یک آثار زیادي بر مالکیت بر زمین و شیوه عشایري و در نهایت، حمله

عالوه بر این، ظهور . وجود آورده است برداري را به هاند که مجموع این آثار، نظام پیچیده و متنوعی از بهر داشته

 
1  Long 
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بـرداري تـأثیر    المللی و تجارت خارجی نیز بـر مـدل بهـره    داري و آثار ناشی از آن در نظام بازارهاي بین سرمایه
زاده،  لهسایی(برداري داشته است  ه هاي بهر گذاشته است و در طول چند سال اخیر، پیامدهاي فراوانی را در نظام

1382 :34.(  
انـد، لـیکن در طـی     هاي مختلف، سیر تکاملی متنوعی داشـته  برداري در ایران در طول دوره هاي بهره نظام

شـود، از   هاي مذکور که قبل از مشروطیت، از مشروطه تـا اصـالحات ارضـی و پـس از آن را شـامل مـی       دوره
هاي مختلـف، تعـدد و تنـوع     کور در دورههاي مذ اولین ویژگی نظام. اند  هاي مشترکی نیز برخوردار بوده ویژگی

هـاي   هاي تولیدي را در کشـاورزي ایـران در نظـام    توان تنوع نظام ها بوده است، به طوري که اکنون نیز می نظام
شاید این موضوع، ناشی از تنوع اقلیمی و فرهنگـی در ایـران باشـد کـه در     . داري مشاهده کرد عشایري و مرتع

توان تـداوم انـواع    دومین ویژگی را می. وجود آورده است برداري را به  اي متنوع بهرهه گوشه و کنار ایران، نظام
سومین ویژگی مشترك نیز همزیستی آنـان در  . برداري، به ویژه تا قبل از اصالحات ارضی دانست هاي بهره نظام

و نژادي در ایران  یک زمان در کنار یکدیگر است که این موضوع نیز بیانگر ظرفیت اجتماعی و مالحظات قومی
میرزاخـانی،  (دادنـد   برداري در کنار هم به دالیل کارکردي، به حیات خود ادامه می هاي مختلف بهره نظام. است

هـاي تولیـد و    برداري در ایران، انواع شیوه هاي بهره هاي مختلف تاریخی، نظام در ادامه با تأکید بر دوره). 1382
هاي  ها به پیوستاري از نظام گیرند تا بتوان پس از آن در قالب این نظام ر میبرداري مورد بحث قرا هاي بهره نظام
  .برداري از مراتع در ایران و مسائل آن پی برد بهره

  
  برداري قبل از مشروطیت در ایران هاي بهره هاي تولید و نظام شیوه

هـا و   هاي تولید، تفـاوت  الطوایفی درباره شیوه طور که در بحث از شیوه تولید آسیایی و نظام ملوك  همان
توان مالکیت اراضی و  هاي مذکور مورد بحث قرار گرفتند، در ایران از بدو پیدایش شهرها می هاي نظام اشتراك

هـاي   یافتـه . اي شـهري دانسـت   راعی را پدیدهشیوه تولید را در رابطه با شهر مورد بررسی قرار داد و مالکیت ز
هاي انجام شده درباره مالکیت در جامعه روستایی ایران، بیانگر مالکیـت دولـت و تحـت نظـر قـدرت       پژوهش

: 1372کاتوزیان، (از این نظر اقتصاد سیاسی ایران، هرگز فئودالی نبوده است ). 140: 1387طالب، (مرکزي است 
هاي زراعی را در تملک داشت، نظام منوري وجود نداشت و مالکان یک طبقه  یندولت بخش مهمی از زم). 345

جز در مورد پرداخت سهم محصـول یـا گـاهی اجـاره و     . سرواژ نیز وجود نداشت.. دادند شهري را تشکیل می
مالیات به عوامل گوناگون استثمار، هیچ نوع نظام سـنتی حقـوق و تعهـدات دهقـانی وجـود نداشـت، شـهر و        

داران یا صاحبان حقوقی اراضی در شهرها  داران و اقطاع ها نسبتاً  وسیع و متعدد بودند و مالکان یا تیول نشهرستا
ها  فئودال). 1387طالب، (برند و پایگاهی در شهر داشتند  کردند یا بخشی از سال را در شهرها بسر می زندگی می
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کردنـد و در   اراضی خارج از شهر زندگی مـی ها و قصرهاي شخصی خود در  در قرون وسطی در اروپا در قلعه
ارتباط نزدیک و مستقیم با رعایاي خویش بودند، اما در ایران مالکان عمدتاً از طریـق مباشـران خـود بـه امـور      

کردنـد و در اقتصـاد سیاسـی شـهري، از      کردند و اغلب طول سال را در شهرها زندگی مـی  زراعی رسیدگی می
 -از این رو، تضاد شهر و روسـتا یـا بـه عبـارت دیگـر، شـیوه تولیـد شـهري        . داي برخوردار بودن جایگاه ویژه

فئودالی که در اروپا به طور آشکار وجود داشـت، در ایـران مشـاهده نشـده      -بورژوازي و شیوه تولید روستایی
دي بـه  برداران یا زارعان در واحـ  برداري از اراضی زراعی نیز در ایران همواره به صورت تجمع بهره بهره. است

موضوع کمبود آب و نظم آبیاري، دفاع از زارعان در مقابل مهاجمان و تشکل . عنوان روستا یا آبادي بوده است
افراد به منظور برقراري روابط اجتماعی به منظـور دفـاع از منـافع خـویش، از نکـات عمـده در شـکل تجمـع         

داري و شیوه تولید در ایـران   هاي نظام زمین داري از ویژگی تیول). 131: 1387طالب، (برداران زراعی است  بهره
اقطاع یـا قطعـه و قطیعـه،    . بوده است "اقطاع"هاي معمول براي این کار  قبل از دوران مشروطیت است و رویه

ملک یا زمینی بود که از جانب خلیفه یا سلطان یا شاه بـه یکـی از امـرا، سـران لشـکري و دیـوانی بـه منظـور         
واژه اقطـاع در وهلـه اول، همـین    . شـد  برداري از عواید یا مالکیت ارضی آن به شرط زراعت واگـذار مـی   بهره

اقطاع در ابتدا ترتیبی اداري و . ازي به ملک و زمین واگذار شده اطالق گردیدواگذاري بود، اما بعدها به طور مج
در میان سلسله مراتب اربابی بود، ولی در روند تکاملی خود ) بهره مالکانه(حقوقی براي توزیع محصول اضافی 

سیاسی  بر اساس این نظام، مناسبات اقتصادي،. داري قرون وسطایی در شرق تبدیل شد به شکل مشخص زمین
: 2536سـوادگر،  (گردیـد   و نظامی فرمانرواي مستبد و مطلق با مقطع یا همان ملوك، کالم و ارباب تنظـیم مـی  

به عنوان واگذاري حق خاص  "اقطاع االرفاق"در کتب فقه اسالمی اقطاع در سه مورد به کار رفته است، ). 102
به عنوان  "االستغالل اقطاع"مین براي کشاورزي و به عنوان واگذاري ز "التملیک اقطاع"استخراج معدن به کسی، 

در ایران عنوان اقطاع از دوره مغول . واگذاري خراج یک ملک به فرد به ازاي حقوق وي یا عطیه دیوانی به وي
نامیـده   "تیول"هاي صفویه و قاجاریه  تبدیل شد و در ادوار بعدي در دوره "سیورغال"و ایلخانیان به تدریج به 

این اصطالح براي نشان دادن مقدار زمین معینی به کـار  . اي مغولی به معنی هدیه بود نیز کلمه "السیورغ". شد
تیول نیز در لغت ترکی، تفویض یا تخصـیص  . کرد تا از آن بهره گیرند رفت که خان به تابعان خود هدیه می می

شود و سـه نـوع    واگذار می تیول در اصطالح فنی، عنوان  ملکی است که از جانب دولت. چیزي به کسی است
یـا   "ساله همه"در دوران حیات شخص و  "العمر مادام"که وابسته به شغل و منصب فرد بود،  "دایم": بوده است

لمبتون، (هجري قمري با تصویب مجلس شوراي ملی ملغی اعالم گردید  1325داري در سال  رسم تیول. موقت
1362 :111.(  
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ناد و مدارك موجود، انواع سهم مالکیت ارضی را تا قبـل از اصـالحات   مطابق اس) 1374(به عقیده ازکیا 
هاي زراعی را با توجه بـه نظـام    توان در شش الگوي مالکیتی خالصه کرد که هر یک بخشی از زمین ارضی می

  ).86: 1374ازکیا، (تولید در ایران در اختیار داشتند 
برداري و کل  درصد از کل اراضی مورد بهره 5/3دود امالك خالصه و دولتی، دهات و اراضی دولت بود و ح -1

  .ماند باقی می 1341وضع مالکیت این نوع اراضی با تغییرات مختصري، تا سال . شد دهات ایران را شامل می
هاي دریاي  بیشتر آنها در کناره. بود که خاندان پهلوي در اختیار داشت  شامل دهات و اراضی: امالك سلطنتی -2

  .شد  هزار خانوار روستایی را شامل می 50ه بود و حدود خزر واقع شد
گردید و در مواقعی نیز مالکان بـراي   این دسته از امالك معموالً براي مقاصد مذهبی اعطا می: امالك موقوفه -3

وقـف عـام در مالکیـت مراکـز و     . کردند هاي خود را وقف می جلوگیري از تعرض سالطین و درباریان، دارایی
گرفت و در  گرفت و وقف خاص که در اختیار یکی از اعضاي خانواده واقف قرار می هبی قرار میمؤسسات مذ

  .شد برداري می ها بهره طول نسل
. امالکی که بین یک تا چند ده متغیر بود، و در اختیار مالکان عمـده قـرار داشـت   : مالکی و نظام اربابی عمده -4

درصـد   5/34حدوداً . شد صلی قدرت سیاسی ایران محسوب میقبل از اصالحات ارضی، مالکیت ارضی، منبع ا
  .شد از کل دهات ایران، زیر سلطه مالکیت اربابی بود و به شیوه ارباب رعیتی اداره می

در این نوع از مالکیت، محصول تولید شده پس از پرداخت . پرداختند چند مالک به اداره ده می: مالکی خرده -5
خـورت،   به اعتقاد لمبتون در ناحیه اردستان، ناحیه کـوه کـرکس، مورچـه   . گرفت میمالک تعلق  مالیات به خرده

میمه، بعضی از دهات اطراف یزد و اردکان و نیز اطراف اصفهان و در برخی از دهـات آذربایجـان و خراسـان،    
  ).1374، به نقل از ازکیا، 1345لمبتون، (مالکی وجود داشته است  خرده

شد، به لحاظ اداري اراضی در اختیار رئیس قبیله  نوع از مالکیت در میان عشایر دیده میاین : اي مالکیت قبیله -6
چنین الگوي مالکیتی در همه منـاطق ایـران   . اما اعضاي قبیله حق استفاده از اراضی را داشتند. طایفه یا ایل بود

  ).89: 1374ازکیا، (شود  مشاهد می
برداري در ایران، قبـل از اصـالحات ارضـی و     د و نظام بهرهتوان دریافت که شیوه تولی با این توصیف می

هاي خاص خود برخوردار بوده است که در مدل شیوه تولید آسیایی و شیوه تولید فئودالی  مشروطیت از ویژگی
گنجد، بلکه با توجه به تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران، وسعت خاك، کمبود آب در بسیاري از مناطق ایران،  نمی

برداري تحت  هاي بهره اي نظام سلطه و قدرت در ایران، نظام قومی و فرهنگی و نیز ساختار ایلی و عشیرهتنوع 
تأثیر این عوامل بوده و در هر منطقه با توجه به غلبه هر یک از عوامل، ساختار خاص خود را داشته اسـت، بـه   

و در برخی مناطق در قالـب سـاختار تولیـد    بندي  اي که نظام مدیریتی در برخی مناطق، در قالب بنه و بنه گونه
  .شود فردي و خصوصی دیده می
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  برداري از مشروطیت تا اصالحات ارضی هاي بهره هاي تولید و نظام شیوه
بنـدي   صورت. کنند در تاریخ ایران، دوران مشروطیت تا اصالحات ارضی، را دوره پرتالطمی ارزیابی می

گیـري   بـا شـکل  . به شدت در حـال تغییـر و دگرگـونی بـوده اسـت      اجتماعی و ساختار طبقاتی در این دوران،
ها در اثر انقـالب   داران و فئودال بر خالف اروپا که زمین. مشروطیت در ایران، وضع مالکیت زراعی متفاوت بود

بورژوازي از بین رفتند، در انقالب مشروطیت هر چند که نظام تیولداري لغو شد، ولی وضعیت مالکیت به دلیل 
توان گفت که در دوره پس از انقالب مشروطیت،  می. داران در مجلس و انقالب، تثبیت شد اربابان و زمین نفوذ

به دلیل عدم رشد سیاسی دهقانان و تأثیر اندك آنان در انقالب مشروطیت تغییرات زیادي در شرایط اجتمـاعی  
رداري که قبالً مورد بررسی قرار گرفت، با ب از این رو، شش نوع نظام بهره). 156: 1381تقوي، (آنان پدید نیامد 
شمسی  1300هاي  تا اینکه از دهه. داري و تحکیم قدرت ارباب رعیتی به حیات خود ادامه دادند لغو امتیاز تیول

برداري و شیوه  ، شرایط اجتماعی و تاریخی ایران به ایجاد اصالحات ارضی در ایران انجامید و نظام بهره1335تا 
  .را در ایران تغییر داد و نظام سنتی را یکباره از بین بردتولید زراعی 

  
  برداري پس از اصالحات ارضی هاي بهره هاي تولید و نظام شیوه

هاي دگرگونی و تحول در زندگی جامعـه   ترین دوره در ایران و اصالحات ارضی، یکی از مهم 1340دهه 
الطوایفی، زمینه را براي دگرگونی اجتماعی  م ملوكتغییرات در ساختار نظام ارباب رعیتی و نظا. روستایی است

در روستاهاي ایران، روند تغییرات اجتماعی بسیار کند و بطئی بوده که گاه آن را در حد ثبات . ایران فراهم کرد
اما از دهه مذکور، آهنگ این تغییرات به وضوح از سرعت و شتاب فراوانی برخوردار . و سکون نشان داده است

توان  تغییر بیرونی و برانگیخته، سبب ایجاد تحوالت عظیمی در جامعه ایران شد که پیامدهاي آن را میشد و این 
  ).210: 1387طالب، (تا انقالب اسالمی جستجو کرد 

اصالحات ارضی در ایران با اهداف مختلفی نظیر اهداف اقتصادي، اهداف سیاسـی، اهـداف اجتمـاعی و    
هـدف مرحلـه اول، تقسـیم اراضـی     . در سه مرحله انجـام شـد  ) 109: 1374 ؛ ازکیا،226: 1387طالب، (روانی 
بر اساس این قـانون، مالکیـت زمـین بـه طـور      . ز ده و محدود کردن مالکیت به یک ده بود مالکان غایب ا بزرگ
بري بدون  در مرحله دوم، هدف حذف نظام سهم. جمعی به زارعان به نسبت میزان نسق آنها واگذار گردید دسته

به تعویق افتاد، اما پس از اینکه الیحه آن به  1344اجراي این مرحله تا بهمن ماه . داري بود ییر در نظام زمینتغ
، دولـت  47-49هـاي   در نهایت، با رشد نارضایتی در میان رعایـا در سـال  . تصویب مجلس رسید، اجرا گردید

از ایـن رو، بـر   . اب رعیتـی از بـین رود  مرحله دیگر اصالحات ارضی را اجرا کرد و تالش شد که مناسبات ارب
حل به مالکان پیشنهاد گردید، به طـوري کـه زمـین زراعـی بایـد میـان مالکـان و         اساس قوانین الحاقی، دو راه
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-116: 1374ازکیـا،  (شد  گردید یا اینکه به رعایا فروخته می داران به نسبت بهره مالکانه متداول تقسیم می اجاره
بـرداري در ایـران را کـه در سـالیان طـوالنی بـا        داري، شیوه تولیـد و بهـره   ظام زمیناصالحات ارضی، ن). 110

شد، در هم ریخت و دهقانان صاحب نسق را بـه   هاي مختلف انجام می برداري هاي مختلف در قالب بهره روش
همچنـین  . هاي زراعی از نظام ارباب رعیتی جدا کرد و در فراینـد جدیـد تولیـد، وارد کـرد     عنوان مالکان زمین

هـاي حـاکم بـر جامعـه روسـتایی را در ایـران در هـم ریخـت و در قالـب           بنـدي  ساختار اجتماعی و صـورت 
؛ طالـب،  1387؛ اشـرف،  1374ازکیـا،  (به عقیده پژوهشگران روسـتایی . بندي جدید، بسط و توسعه داد صورت
شهري تغییر داد، موجب تقطیع هاي  ، اصالحات ارضی شیوه زندگی روستاییان را در اثر ارتباط با محیط)1387

اراضی کشاورزي و از بین رفتن واحدهاي جمعـی کـار زراعـی شـد، بـورژوازي روسـتایی را تقویـت کـرد و         
مالکان جدید مطرح کرد، به دهقانان در امور زراعی و زندگی آزادي  عنوان خرده هاي خانوادگی را به برداري بهره

عنوان  جانشین مالک در روستاها  هاي روستایی را به داد و تعاونیعمل داد، نفوذ دولت در روستاها را گسترش 
  .      وجود آرود  براي پرکردن خالء ناشی از عدم حضور مالک در مدیریت روستا به

  
  هاي تولید پس از انقالب برداري و شیوه هاي بهره نظام

بعد از انقالب اسالمی، دولت با در نظر گرفتن کشاورزي به عنـوان محـور توسـعه اقتصـادي جمهـوري      
در اوایـل انقـالب، نظریـه    ). 329: 1377وثـوقی،  (اسالمی، در زمینه عمران و تعیین مالکیت زمین تالش کـرد  

در اصـالحیه   1359ین هایی، در فرورد اسالمی مالکیت محدود و مشروع زمین بیان شد و پس از فراز و نشیب
. قانون نحوه واگذاري و احیاي اراضی، در حکومـت جمهـوري اسـالمی ایـران رسـماً تـدوین و بیـان گردیـد        

انگیزترین موضوع این دوره، تصویب بند ج شامل اراضی بایر است که سابقه احیاء دارد، ولـی بـه دلیـل     چالش
از این جهت، تحوالت بعـد  . برداري مانده است بهرهبرداري، به مدت پنج سال متوالی بدون  اعراض و عدم بهره

داري  ساالري و سرمایه قدرت دستگاه دیوان. از انقالب نیز پیامدهاي خاص خود در دهه اول انقالب داشته است
داري بزرگ و حتـی   دولتی و قدرت سیاسی کارگزاران اداري در روستاها تحکیم یافت و از طرف دیگر سرمایه

وران  داران و کسبه و پیشه سرمایه مالکان و خرده اهمیت اجتماعی انبوه خرده. زوال گردیدمتوسط خصوصی دچار 
شهري و روستایی تداوم یافت و با افزایش اراضی بزرگ مصادره شده به اراضی دولتی، بخش دولتـی بـه طـور    

ف مالکـان متوسـط،   با از بین رفتن بزرگ مالکان و تضـعی . اي در نظام تولید کشاورزي تقویت شد قابل مالحظه
و به طور کلـی، نظـام کشـاورزي دهقـانی در     ) 45: 1361اشرف، (موقعیت دهقانان مرفه در روستا تحکیم شد 

روستاها تسلط یافت و کشاورزي ایران به طور مطلق به کشاورزي براي بازار و در عین حال با اراضـی تقطیـع   
ي نیز در روسـتاها ایجـاد شـد و قشـرهاي میـانی      ا قشربندي اجتماعی تازه. شده و بسیار کوچک تبدیل گردید
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تقویت گردید و در نهایت با افزایش میزان تحصیالت در جامعه روستایی و گسترش بدبینی به اشتغال در بخش 
  .اي به خود گرفت کشاورزي، مهاجرت به شهرها موج تازه

  
  برداري از مراتع در ایران هاي بهره نظام

تـوان   اجتماعی را تا انقالب مشروطیت و حتـی اصـالحات ارضـی مـی    بندي  در ایران عمدتاً سه صورت
اند از  بندي اجتماعی عبارت سه صورت. اند تنیده تشخیص داد که این سه شکل حیات اجتماعی، به شدت در هم

برداري از مراتع  نظام بهره. ساختار ایلی و عشایري جامعه ایران، ساختار روستایی جامعه ایران و ساختار شهري
برخـی  . برداري از زمین بوده است هاي بهره هاي تولید و نظام در ایران، تابع شیوه) عمدتاً جنگل(منابع طبیعی و 

اند و حتی جامعه  هاي تولید زراعی، تابع تحرکات ساختار ایلی جامعه ایران بوده از پژوهشگران معتقدند که شیوه
؛ عباداللهی،  1372توسلی،(اند  کرده ن ساختار مسلط عمل هایی از تاریخ ایران، به عنوا عشایري و ایلی، در دوره

هاي تولید در تاریخ ایران بـوده اسـت کـه     برداري، مالکیت مراتع تابعی از نظام ، لیکن به لحاظ نظام بهره)1385
هاي مختلفـی دربـاره    به لحاظ نظري دیدگاه. خود تحت تأثیر ساختار درونی دولت در نظام سیاسی ایران است

برداري در ایران مطرح شده است که شیوه تولید فئودالی، شیوه تولیـد آسـیایی،    هاي بهره اي تولید و شیوهه نظام
شود که هر یک بطور  هاي تولید را شامل می الطوایفی و امتزاج و آمیختگی شیوه داري ارضی، نظام ملکوك سرمایه

هـا   ز در تاریخ ایران عمدتاً در قالب این دیـدگاه برداري از مراتع نی هاي بهره نظام. مجزا مورد تحلیل قرار گرفت
توان بر اسـاس   برداري از مراتع در ایران را می هاي بهره مورد توجه قرار گرفته است، لیکن به لحاظ عملی، نظام

بـرداري از مراتـع مـورد     تحوالت حقوقی و اجتماعی صورت گرفته در راستاي نحوه مدیریت، مالکیت و بهـره 
 -1: توان در سه دوره مجزا مورد بررسـی قـرار داد   برداري را می ها و نظام بهره از این منظر شیوه. توجه قرار داد

برداري از مراتع در دوران ملی شدن مراتع و  هاي بهره نظام -2برداري از مراتع تا اصالحات ارضی  هاي بهره نظام
تـوان انـواع    بندي این سه دوره، مـی  تقسیمبا . برداري از مراتع در حال حاضر هاي بهره ها و وضعیت نظام جنگل

شناسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و ابعاد مختلف آنهـا را بـه لحـاظ نظـري      ها را در این دوران مورد سنخ نظام
هـاي   برداري، عمدتاً تحت تأثیر نظام ها به لحاظ بهره البته با توجه به این موضوع که مراتع و جنگل. بررسی کرد

  . اند ولید کشاورزي در ایران بودهزراعی حاکم بر ت
  

  برداري از مراتع تا اصالحات ارضی هاي بهره نظام
برداري از منابع طبیعـی، دو طبقـه متمـایز     به لحاظ بهره 1340در میان همه ایالت و عشایر ایران، تا دهه 

کنترل داشـتند  ) آبی و دیم(هاي کشاورزي  وجود داشته است، افرادي که بر ابزارهاي اصلی تولید، مراتع و زمین



  1390زمستان پاییز و ، 2، شماره سومدوره  ،توسعه روستایی

  
18 

برداري از این منابع را به مدت معین داشتند  و گروهی که فاقد کنترل بر ابزارهاي مذکور بودند و فقط حق بهره
گـروه اول، خـوانین و گـروه دوم، رعایـا نامیـده      . گرفـت  و در مقابل، سهمی از محصول در اختیارشان قرار می

هـا از دو ناحیـه سرچشـمه     قـدرت خـان  : دهـد  لمتبون ماهیت قدرت خوانین را این طور توضیح می. شدند می
آنهـا هسـتند و     هایی که مالـک  یري که خوانین بر آنها سروري دارند، دوم از زمینگیرد، اوالً از ایالت و عشا می

کنند و در  هاي مالکانه وصول می االجاره و سایر بهره مانند مالکان دیگر، سهم خود را بابت محصول ملک یا مال
  ).497: 1362لمبتون، (گیرند  هایی نیز می عنوان رئیس ایل و عشیره، از اتباع خود باج عین حال به

کردنـد، معمـوالً ایـن     حتی اگر افراد ایل، به طور سنتی و عرفی حق اسـتفاده از اراضـی را دریافـت مـی    
هـا و افـراد    همان طور که لمبتون درباره ایل قشقایی توضیح داده است، بعضـی از دسـته  . وضعیت، دائمی نبود

این حق به ثبـت نرسـیده اسـت و مطلـق     . ندهاي خوانین را دار قشقایی، بر اساس سنت، حق استفاده از چراگاه
اي از موارد، مبتنی بر مدارکی است که تاریخ آن به حـدود دویسـت سـال پـیش      گرچه این حق در پاره. نیست
در واقـع، معمـوالً همـان    . رسم خان این است که هر سال، این مراتع را میان اتباع خود تقسیم کنـد . گردد برمی

شـود، امـا تشـریفات     شخص خاصی داده شده، امسال نیز به همان فرد داده مـی هایی که سال گذشته به  چراگاه
کنند تا افراد ایل در خصوص مراتع از حقوق بالمعارض برخوردار نشـوند و اگـر    تقسیم را هر سال رعایت می

ن  دوران، برداري از مراتع، در ای نظام بهره). 500: 1362لمبتون، (شخصی نافرمانی کرد، وي را از چراگاه برانند 
با تحوالت و دگرگونی در ساختار سیاسی ایل یا . تابعی از تحرکات ایلی و ساختار درونی جامعه عشایري است

به عبارتی با افول و گسترش قدرت سیاسی ایل، مراتع تحت تصرف آنها نیز ممکن است کم یا زیاد شود، ولی 
برداري چنـدان تفـاوت    ا به لحاظ نوع و شیوه بهرهه توان دریافت که این ساختار در طی سال با اندکی تعمق می

شـوند، ولـی سـاختار     ایالت متعدد، به لحاظ سیاسی در حـوزه قلمـرو خـود دچـار تغییراتـی مـی      . نکرده است
در ایـن  . هـاي عشـایر اسـت    الطوایفی در قالب رؤساي قبایل و خان برداري، همان نظام خان خانی و ملوك بهره

راي خود عرصه و مرتع مشخصی دارد که در سلسله مراتـب عشـایري بـه تقسـیمات     اي ب نظام، هر ایل و قبیله
شود، ولی نظام، مالکیتی و در قالـب خـان خـانی و بـه      بندي می تقسیم "یورت"جزئی از ایل و طایفه گرفته تا 

  .تعبیري ارباب رعیتی است
هاي مختلف ایلی  ئوالن ردهاي، مرکب از مس هاي اقتدار طایفه سازمان) 1341(تا قبل از اصالحات ارضی 
برداري از زمین، آب  بود که چگونگی مدیریت و سازماندهی بهره "خانی ایل"وجود داشت که در رأس هر ایل، 

  ).1369سازمان برنامه و بودجه، (و مراتع را در بین عشایر بر عهده داشت 
ن اسالمی در رابطه با مالکیت عمدتاً پس از حمله اعراب و ملحق شدن ایران به قلمرو جهان اسالم، قوانی

آئین اسالمی مالکیت با تفکر و آداب . و حق انتفاع از منابع طبیعی تولید، در سراسر ممالک اسالمی مطرح گردید
آمیخت، ولی بنیان مالکیت همان دیدگاه دین اسالم بود و آب و مرتع به طور مشترك بـه   و رسوم محلی در می
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از این رو، مالکیت بر مرتع، نوعی مالکیت خالصه بوده است و ). 62: 1362لمبتون، (همه مسلمین تعلق داشت 
هاي بدون مالک و مستأجر  همانند اراضی مزروعی رها شده یا زمین(مراتع به امام یا دولت اسالمی تعلق داشت 

خـواه، بـه   را در اختیار خود بگیـرد یـا بـا روش دل    توانست آن  امام می). ها و سواحل دریاها و حواشی قلل کوه
مطابق قوانین . گرفت که در عین حال، عمدتاً به دولت اسالمی تعلق می) 64: 1362لمبتون، (دیگري واگذار کند 

شد که حق انتفـاع از آن   اسالمی، این اراضی غیر قابل تملک فردي بود و ملک مشترك همه مسلمانان تلقی می
به مرور زمان مفروز شـده و اشـخاص بـانفوذ آنهـا را     اما این اراضی . به جماعت مستقر در آن واگذار شده بود

منصبان ذي نفوذ،  شد که اغلب صاحب اوج این پدیده در دوران خلفاي عباسی مالحظه می. تصاحب کرده بودند
در این دوره، مراتع نیـز بـه دو بخـش عمـده     . کردند مشهور بود، تصاحب می "صوافی"امالك خالصه را که به 

شـدند و   هاي حکومتی که در آنها اغنام و احشام خلیفه  و اسبان قشون چـرا داده مـی   قرق«یکی . شد تقسیم می
هاي زراعی که در ازاي استفاده از آن، مالیاتی به صورت خراج مرتع با عنوان  دیگري مراتع مجاور یا حریم زمین

افراد صاحب نفوذ، هر دو  توان دریافت که در عین حال با استناد به تاریخ قم، می. شد دریافت می "المراعی حق"
  ).67: 1362لمبتون، (کردند  بخش مذکور را تصاحب می

خـراج و  "هـاي مزروعـی، مشـمول     دهند که تا قرن چهارم هجري، زمین اسناد و کتب تاریخی نشان می
رؤساي عشایر یـک دهـم، یـک    . وضع شده بود "مراعی"بودند و در خصوص مراتع نیز خراجی به اسم  "عشر

شد که سـیاهه   دادند و خراج صاحبان احشام و صحرانشینان نیز دو سیاهه معین می ارم خراج میسوم و یک چه
هر قبیله چراگاه ) استپ(در زمان سلجوقیان در دشت ). 113تاریخ قم، (شد  درهم در نظر گرفته می 12هر مرد، 

کـرد و در   رانـی مـی  مخصوص خود را داشت و رئیس قبیله به عنـوان نماینـده، در آن مکـان حکم    "یورت"یا 
داد و حکومت مرکزي در این  صورتی که تعداد افراد قبیله فراوان بود، به هر طایفه چراگاه معینی اختصاص می

مـالکی و   در زمان سلجوقیان، اراضـی وقفـی خـرده   . بست اي فالن مبلغ بر ایالت می دوره، مالیاتی از قرار خیمه
برداري از مراتـع نیـز تـا حـد      لک بر اراضی بوده است و بهرهاقطاع شکل غالب تم. اقطاعات وجود داشته است

  .زیادي تابع اقطاعات بوده است
. شـد  ، اوقاف و ملکی را شامل می)خالصه(امالك یورت، دیوانی، اینجو ) به ویژه ایلخانان(در زمان مغول 

هاي شاهی به مـأموران   گله .کردند هاي نسبتاً فراوانی داشتند که هر سال، ییالق و قشالق می بزرگان کماکان گله
نشینی بود کـه   داران، پیوسته مایه نگرانی مردم ده یغماگري این گله. معروف بودند "قئانچی"شد که به  سپرده می

 "قبچور"برداران مالیاتی به نام  مغوالن در ازاي استفاده از مرتع، از بهره. کردند ها زندگی می در مجاورت چراگاه
رأس  100گرفتند، بابت  در این مورد حداقل مالیاتی که می. بوده است» مواشی«ا ًمالیات قبچور ظاهر. گرفتند می
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خان، براي روستاییان در دو نوبـت و   پرداخت این مالیات در زمان غازان. گله بود و نرخ مالیات یک درصد بود
  ). 1362لمبتون، (براي عشایر در یک نوبت در نظر گرفته شده بود 

پس از آنها، قراقویونلوها . کردند ر مغوالن عمل کردند و به عشایر خود یورت واگذار میتیموریان نیز نظی
قویونلوها نیز که منشأ عشایري داشتند، هر سال از روستاییان و عشایر، بابت حق مرتـع و علوفـه مبـالغی     و آق

. شـد  همـان قبچـور یـا مالیـات مواشـی نامیـده مـی        ،"حسـن  اوزون"کردند ایـن مالیـات در دوره    دریافت می
هایی مانند صفویان، افشاریه و قاجاریه نیز در اداره والیات و به ویـژه در حکمرانـی والیـات، هماننـد      حکومت

براي مثال، در بنیاد بقاي صفویه، عشایري مانند شاملوها و عشایر آذربایجان . کردند مغوالن و تیموریان عمل می
و برخـی خالصـه   ) هـا  بیگلر بیگی(ظاهراً در دوره صفویه، بخشی از مراتع در تصرف حکام . اشتندتأثیر مهمی د

براي حکومت مرکزي بـوده  " مراعی و مواشی"بردار موظف به پرداخت حق  است که در هر صورت، بهره  بوده
خـان را بـه    درشاه علی صـالح براي  مثال، نا. ها اداره امور عشایر را بر عهده داشتند در دوره نادرشاه، خان. است

اراضی و مراتع خوزستان، لرستان، آذربایجـان و سیسـتان و   . منصوب کرد) بختیاري(ریاست عشایر هفت لنگ 
بلوچستان و خراسان در این دوره، خالصه بوده است و غالب این مراتع که در قلمرو عشایر قرار داشته است، به 

ه عشایر و واگذاري مراتع و نیز مالیات دام و مرتع در زمان زندیه نیز شیوه ادار. شد رئیس منتخب ایل واگذار می
همانند صفویه بوده است، به طوري که در زمان صفویه، ابدال خان، پس از پدرش صالح بیگ، ریاست ایل هفت 

 هاي دیگر به عشایر متکی جانشینان حکومت زندیه، یعنی قاجاریه نیز بیش از حکومت. لنگ را بر عهده گرفت
در این دوره نیز اراضـی و  . داد افراد قواي نظامی قاجاریه را بنیچه والیت و غالباً بنیچه عشایر تشکیل می. بودند

خـوانین ایـالت   . شد مراتع غالباً خالصه بود که برخی از آن به سران و خوانین ایالت با نام ایل خانی واگذار می
هـا واگـذار    این مراتع در قبال تأمین سرباز به ایـل خـان  . شدند در این دوره، همواره از طبقه مالک محسوب می

مالکی نام برد که  هاي سلطنتی و معدودي از مراتع حاشیه مزارع خرده توان از مراتع قرق عالوه بر این، می. شد می
مالکی،  دهبرداري از مراتع حاشیه مزارع خر اما در بهره. شد برداران مالیات گرفته می هاي سنتی نیز از بهره در قرق

. چري معاف بودنـد  پرداختند، از پرداخت مالیات یا عوارض علف بردارانی که به کشت و زرع نیز می غالب بهره
التعلیف  مالکی مجبور به پرداخت حق پرداختند، در ازاي استفاده از مراتع خرده عشایري که به کشت و زرع نمی

  .به خرده مالکان بودند
  

  راتع در دوران ملی شدن مراتع و پس از اصالحات ارضی در ایرانبرداري از م هاي بهره نظام
داري ارضـی و   داري در ایـران و در آسـتانه ورود بـه سـرمایه     در این دوران همراه با تغییرات نظام زمـین 

اولین . اي رخ داد که تحت تأثیر دو رویداد مهم بود کشاورزي تجاري و مدرن، در بخش مراتع نیز تغییرات عمده
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، اجراي سیاست اسکان اجباري عشایر بود و دیگري قانون ثبت امالك و اسـناد و ملـی شـدن مراتـع و     موضوع
  .ها جنگل

امـا بـا   . با اسکان اجباري عشایر، افراد بانفوذ، بخشی از مراتع عشایر را به اراضی مزروعی تبدیل کردنـد 
پیامد قـوانین ثبـت اسـناد و    . دگرگون شد برداري از مرتع نیز هاي قانونی براي مالکیت، نظام بهره تدوین مصوبه
تملک خصوصی بر  -2خالصه بودن بخشی از مراتع کشور،  -1: براي مراتع عبارت بود از 1340امالك تا سال 

بـرداران مراتـع    چـر از بهـره   دریافت عوارض علف -3مالکان،  قسمتی از مراتع و ثبت آن توسط مالکان و خرده
  .تبدیل بخشی از مراتع کشور به اراضی مزروعی -4مالکان خصوصی،  دهمالکان وخر "اداره مالیه"توسط 

خرده مالکی و (دو شکل عمده تملک بر مراتع، یعنی مالکیت خصوصی  1335تا  1300در نهایت، از سال 
هاي سلطنتی کـه در   ها یا شکارگاه از این رو، این مراتع قرق. و مالکیت دولتی تشخیص داده شد) بزرگ مالکی

شـدند،   برداران متناسب با سهم زمین خود، از آن منتفع مـی  لت بود، مراتع مشاع حریم روستا، که بهرهتملک دو
بنـد یـا ایـل راه عشـایر، مراتـع       مالکی حریم روستا که به ثبت رسیده بود، مراتع میان مالکی و خرده مراتع بزرگ

شـد کـه در اختیـار     کرد و مراتعی را شامل مـی  خالصه که غالباً اداره مالیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم اداره می
  .سران بخشی از عشایر کشور بود
المراتع نیز مانند مالکیت سایر انـواع زمـین و    حق مالکیت مرتع و حق) 1341(تا اوایل اصالحات ارضی 

ده و در المرتع نظیر روش مزارعه، مبتنی بر عرف و عادات بـو  اما حق. بهره مالکانه مرتع بسیار تغییر کرده است
اي از موارد نیز  چر برخوردار بودند و در پاره برخی موارد، روستاییان از حق انتفاع بدون پرداخت عوارض علف

اما با اصـالحات ارضـی و ملـی    ). 20: 1369سازمان برنامه و بودجه، (اند  چر بوده موظف به پرداخت حق علف
داري و کشاورزي تجـاري   ی از نظام نوین سرمایهها و تبدیل شدن جوامع روستایی به بخش شدن مراتع و جنگل

داري اوضـاع بـراي    هاي صنعتی جامعه سرمایه کننده محصوالت و نهاده به منظور تأمین نیازهاي بازار و مصرف
مدرنیستی رضاخان با تختـه قـاپو    کرد، به ویژه از آنجایی که دولت شبه عشایر و مالکان مراتع وضعیت تغییر می

اي شـدیداً   کرد و جامعـه عشـایري را جامعـه    هاي عشایر تالش می محدود کردن قدرت خانکردن عشایر براي 
  ).1372کاتوزیان، (داري و بورژوازي صنعتی بود  گرفت که در تضاد با تمدن سرمایه سنتی در نظر می

  
  برداري از مراتع در دوران اصالحات ارضی و پس از آن هاي بهره نظام

قـرق یـا   (از مراتع کشور تا قبل از اصـالحات ارضـی در تملـک دولـت     همان طور که بیان شد، بخشی 
المالـک یـا امـوال     و بخشی دیگر نیز مجهول) مشاع یا مفروز(، قسمتی نیز در مالکیت بخش خصوصی )خالصه

هـا و مراتـع،    پس از اصالحات ارضی، به موجب ماده یک قـانون ملـی شـدن جنگـل    . شد عمومی محسوب می
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حتی نـواحی کـه افـرادي قبـل از تـاریخ       –ها و مراتع  ن، عرصه و اعیان همه جنگلهیأت وزیرا 1341مصوب 
جزء اموال عمومی محسوب گردیـد و دولـت مالـک آن شـد      -مذکور سند مالکیت آنها را دریافت کرده بودند 

 1342ه ها و مراتع در مهرما سپس اولین ضابطه قانونی بعد از ملی شدن  جنگل). 1369سازمان برنامه و بودجه، (
برداران از مرتع به  چر، الزام بهره به تصویب رسید و موضوع چراي دام در منابع طبیعی، بدون پرداخت حق علف

دریافت پروانه چرا از سازمان جنگلبانی، ظـرف مـدت یکسـال و موضـوع دام مـازاد بـر ظرفیـت مطـرح شـد          
صالح، سند ثبت  که از طریق مراجع ذي ها، کسانی نیز در عین ملی شدن مراتع و جنگل). 59: 1387اسکندري، (

ریـال   50ریال و در سـایر منـاطق ایـران بـراي هـر هکتـار        100شده داشتند، در مناطق شمال براي هر هکتار، 
ساله آن مبلغ، پرداختـی بـه مالکـان تعیـین      چر یک پرداخت کردند و در مناطق مرتعی نیز ده برابر عایدي علف

  .ندگردید و مراتع را ملی اعالم کرد
. در این دوره، در ظاهر با قانون مذکور، مراتع ملی اعالم شد و استفاده از آن منوط به اخذ پروانه چرا بود

ا  پرداختعالوه بر این، همه  ماده چهار  2لغو گردید، اما بند  "چر حق علف"پیرامون استفاده از مراتع از جمله  ھ
چر  ن به اراضی مزروعی و نیز براي دریافت عوارض علفقانون ملی شدن، راه را براي تصرف مراتع و تبدیل آ

بـرداري، پروانـه چـراي دام     در طول سه دهه قبل از انقالب اسالمی، کمتر مراتعی به لحاظ بهره. گذاشت باز می
خانوار عشایر شاهسون، فقط سه خانوار پروانه چرا در قشـالق   864توان گفت از  داشته است، به طوري که می

بعد از انقالب اسالمی، با ابالغ دستورالعمل جدید ضوابط و  1362در سال ). 33: 1369ازمان برنامه، س(اند  داشته
ایـن موضـوع، سـبب لغـو و     . برداري از مراتع کشور، ممیزي مراتـع وارد مرحلـه جدیـدي گردیـد     شرایط بهره

ن بود کـه بـا بـه رسـمیت     هدف از تدوین دستورالعمل مذکور، ای. هاي چراي گذشته شد اعتباري همه پروانه بی
وزارت . پا، دامداران موجـود در مرتـع شناسـایی شـوند و رضـایت افـراد تـأمین گـردد         شناختن دامداران خرده

به استانها ابالغ کرد که در آن بیشتر بر دیدگاه مرتع و مرتعداري  1369کشاورزي، دستورالعمل دیگري در سال 
ل مذکور به طور کامل به رفع مسائل و مشکالت پدید آمده به دلیـل  دستورالعم. بردار شد تا دام و بهره تأکید می

گیـري مناسـبی    وجود آمده نشد، ولـی جهـت   برداري، به دلیل فضاي به  نظمی در بهره افزایش دام و دامدار و بی
میلیـون   70، بـالغ بـر   1386اي که تا پایان سـال   به گونه. شد پدید آمد که با ضوابط و شرایط بعدي تقویت می

میلیون واحد دامـی   31بردار با  ه هزار خانوار بهر 755هکتار از عرصه مراتع کشور، ممیزي شده و در این سطح، 
به عبارت دیگر، میانگین سـهم دام مجـاز هـر خـانوار     . اند میلیون واحد دامی موجود شناسایی شده 60مجاز و 

در حال حاضر، به لحاظ شیوه ). 63: 1387ي، اسکندر(هکتار است  90واحد و سرانه مرتع آنها نیز  42دار  مرتع
  :برداري از مراتع در کشور وجود دارد برداري از مراتع، سه نظام متفاوت بهره و رویه مدیریت بهره

  ،هاي سنتی برداري نظام بهره) 1
 ،هاي مرتعداري هاي طرح برداري نظام بهره) 2
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  ).37: 1379ازکیا، (هاي مرتعداري  هاي مبتنی بر تعاونی برداري نظام بهره) 3
 

 برداري سنتی نظام بهره* 

برداري سنتی از مراتع در مراتع حـریم روسـتا، تلفیقـی از     اکنون در سراسر کشور در چارچوب نظام بهره
شود و نبود سامان عرفی  هاي عرفی که نوعی ابزار غیررسمی و پذیرفته شده محسوب می وضعیت وجود سامانه

برداري مشاعی و همگانی از همه اراضی مرتعی براي همه ساکنان روستا است، مالحظـه   بهرهکه به معنی امکان 
بهره برداري از مراتع محدود روستا به صورت مشاعی و به منظور چراي دام اصل ساختاري اساسی در . شود می

  ).37: 1379ازکیا، (برداري سنتی است  نظام بهره
گیري و اقدام مشترك در آن انجام  تصمیم. یافته است مدیریت سازمانبرداري سنتی فاقد هر گونه  نظام بهره

برداران از  هاي نظام دامداري، بهره هر چند که بر حسب ضرورت. شود و انفراد و اقدام فردي، بنیان آن است نمی
 در هـر . پردازنـد  برداري مشترك و جمعی هماهنگ از مراتـع محـدوده روسـتا مـی     مراتع به تشکیل گله و بهره

برداري از مراتع در دوران ارباب رعیتی است، با این  برداري سنتی استمرار و تداوم شیوه بهره صورت، نظام بهره
اکنون در این نظام، حفاظت و احیاي مراتـع یـا   . تفاوت که نقش مدیریتی ارباب و مباشر وي حذف شده است

اري براي تجاوز به عرصه طبیعی انجام اصالح آن مورد توجه نیست و بر عکس، تا جایی که ممکن است، هر ک
برداري از مراتع، منابع طبیعی و مرتعی به شدت در حال تخریب  از این رو، در چارچوب این نظام بهره. شود می

  ).39: 1379ازکیا، (است 
  

 هاي مرتعداري طرح* 

اتـع بـا هـدف    هایی هستند که به منظور اعمال مدیریت مر هاي مرتعداري مجموعه فعالیت در واقع، طرح
شود و پس از تصـویب در   هاي معینی از مراتع تدوین می برداري صحیح در محدوده حفظ، احیاء، توسعه و بهره

نامه اجرایی  آئین(گردد  اداره کل منابع طبیعی استان، از طریق دفاتر اسناد رسمی براي اجرا به مجریان واگذار می
هاي مرتعداري براي رفع نیازهـاي   در واقع، طرح). 26: 1387ي، قانون برنامه چهارم به نقل از اسکندر 70ماده 

هـاي ترویجـی و    کارکردي عشایر و دامداران تدوین نشده است، بلکه به منظور حفاظت از مراتع، از طریق نظام
داري  هاي توجیهی، به داشتن طـرح مرتـع   توسط کارشناسان فنی مراتع تهیه و تدوین شده و دامداران در جلسه

  .گردد هاي مرتعداري براي آنها بیان می برداري جمعی در قالب طرح شوند و مزایاي بهره و تشویق میترغیب 
بینـی و اجـرا    هاي اصالحی و احیایی که پیش داري، مهمترین طرح با توجه به اهداف حفاظتی طرح مرتع

ت پیتینگ توأم با بذرکاري؛ طرح ذخیره نزوالت آسمانی توأم با بذرکاري؛ اجراي عملیا: اند از شوند، عبارت می
بـازده   زارهاي کم کاري؛ کودپاشی؛ تبدیل دیم کاري و نهال کاري؛ بوته بذرکاري و اجراي عملیات کنتور فارو؛ کپه
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هاي مدیریتی شامل قرق، مدیریت  اي؛ منابع تأمین آب و پراکنش آن در مرتع؛ طرح به مزارع کشت نباتات علوفه
: 1387؛ اسـکندري،  41: 1379ازکیا و زاهدي، (بندي چرا و نظایر آن  ندي و زمانب چرا، کنترل پروانه چرا، فصل

داري با هدف مشـخص شـدن    سال از آغاز مرحله جدید تهیه طرح مرتع 9، پس از گذشت 1379در سال ). 69
اي هـ  در ارزیابی. هاي تهیه شده مورد ارزیابی قرار گرفت ها و تنگناهاي موجود، طرح ها، چالش ها، قوت ضعف

انجام شده، عدم هماهنگی بین مجریان طرح براي عقد قرارداد، مشکالت حقوقی، تعداد مجریـان، اخـتالف بـا    
جوار، عدم شناخت اهداف و عدم هماهنگی مجریان در زمان تهیه طرح و ضعف مالی، از دالیل عمده  مراتع هم

هاي اجرا شده  وقف برخی طرحهاي واگذاري شده و ت هاي تصویب شده، عدم اجراي طرح عدم واگذاري طرح
داري  هاي مرتـع  درصد از طرح 10نشان داد که وضعیت ) 1387اسکندري، (ها  همچنین ارزیابی. بیان شده است

درصـد نیـز در    6درصد در وضعیت متوسط و  38درصد از آنها در وضعیت خوب،  46اجرا شده، عالی بوده و 
درصد روستایی و  5/62درصد مشاعی و  5/86ها انفرادي و  درصد از طرح 5/13. اند وضعیت ضعیف قرار داشته

  .درصد نیز عشایري بوده است 5/37
  .نشان داده شده است 1386داري تا پایان سال  هاي مرتع ، وضعیت طرح)1(در جدول 

  1386داري تا پایان سال  هاي مرتع وضعیت طرح): 1(جدول 
  از کل مراتع کشور درصد  )میلیون هکتار(مساحت   فقره  داري هاي مرتع طرح

  5/25  30  12856  تهیه شده
  9/20  24  10142  تصویب شده
  6/12  15  6206  واگذار شده

  12  14  5480  در دست اجرا
  )67: 1387اسکندري، (: منبع        

هـاي مـذکور ایـن اسـت کـه همـه خانوارهـا         یکی از دالیل عدم موفقیت کامل و کافی بسیاري از طـرح 
اي در  هـاي خـانوادگی و سـاخت طایفـه     در واقـع، نقـش گـروه   . ها مشارکت کنند طرحتوانند در مدیریت  نمی

هـاي   هاي مرتعداري، بسیار منفی و بارز است و یکی از عوامل اصـلی موانـع مشـارکت جمعـی در طـرح      طرح
  .شود داري محسوب می مرتع

هـاي   کـاهش تـنش   داري و تمهیدي در زمینه هاي مرتع داري عموماً حاصل تحول طرح هاي مرتع تعاونی
هـاي   اي در بسـتر طـرح   هاي خویشاوندي و طایفه ها هستند که اغلب در نتیجه چنددستگی اجتماعی و تعارض

داري موجود اسـتان،   هاي تعاونی مرتع براي  مثال، در استان کردستان تقریباً همه طرح. اند داري ایجاد شده مرتع
اند  ها شکل گرفته داري و با تبدیل وضعیت این طرح مرتعهاي  حداقل یک تا حداکثر سه سال پس از ایجاد طرح

  ).43: 1379ازکیا و زاهدي، (
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بـرداري از مراتـع در    داري، سند مربوط به حقوق انتفاع و بهـره  هاي مرتع این واقعیت که در جریان طرح
اي و بین خانوادگی در  هاي بین طایفه شود، انگیزه مهمی براي بروز مجادله اختیار دامداران روستایی قرار داده می

انجامد که براي تثبیت مالکیـت و   آورد و به ایجاد تنش در سازوکارهایی می برداري از مراتع پدید می زمینه بهره
داري، حاصل تعامل  هاي تعاونی مرتع طرح. هاي واگذار شده تدوین گردیده است برداري در محدوده حقوق بهره

هاي مرتعـداري، وابسـته بـه     داري نیز مانند طرح هاي مرتع گیري تعاونی نحوه شکل. میان عوامل یادشده هستند
هـاي   تشکیل و ثبت تعاونی. هاي ترویجی و اقدامات پیگیرانه کارشناسان ادارات منابع طبیعی بوده است کوشش

با شرکت انتخابات تعاونی . مذکور و اساسنامه آنها، کامالً منطبق بر قواعد و ضوابط مندرج در قانون تعاون است
داري، مدیریت و نظـارت بـر    هاي مرتع در تعاونی. شود همه اهالی و با حضور نمایندگان منابع طبیعی انجام می

شـود و بـا توجـه بـه      مراتع از طریق هیأت مدیره منتخب شرکت و با هماهنگی با کل اعضاي تعاونی انجام می
یریت شرکت، در اغلب موارد، این همـاهنگی و  اي از هر طایفه و گروه خویشاوندي در کادر مد حضور نماینده

داري نیز نظیـر   هاي مرتع در عین حال، در تعاونی. آید مشارکت جمعی ناشی از آن، بدون تنش خاصی پدید می
خورد ولی در ارتباط با عملیات مربوط به حفاظت  هاي مرتعداري هیچگونه تقسیم کار خاصی به چشم نمی طرح

شود  ها نیز دنبال می هاي انجام شده در تعاونی هاي مرتعداري و پروژه ب اهداف طرحو احیاء و اصالح مراتع اغل
  ).36: 1379ازکیا و زاهدي، (

ها بیشتر  اوالً، تعاونی. داري مزایایی دارند هاي مرتع دهند که تعاونی هاي پیشین نشان می هاي پژوهش یافته
ها مانع از تصرف عدوانی اراضی مرتعی و تبدیل آن به  تعاونیدوم اینکه، . مورد پذیرش طوایف و ایالت هستند

زایی دارنـد و هـر سـاله     هاي مرتعداري، قابلیت اشتغال سوم اینکه، تعاونی. شوند هاي افراد مشخص می گاه قرق
توانند تعداد زیادي از کارگران فصـلی و اعضـا را شـاغل     کاري، کودپاشی و بذرپاشی می براي اموري مانند کپه

پنجم . دهند کنند و میزان مشارکت مدرن را افزایش می چهارم اینکه، از بروز تنش و اختالف جلوگیري می. دکنن
کننـد   برداري همگانی از منابع ثروت عمومی و طبیعی عمـل مـی   اینکه، در جهت بسط عدالت اجتماعی در بهره

  ).50: 1379ازکیا، (
  

  گیري نتیجه
اري از مراتع سعی شد با توجه به نقطه شروع از یک سطح کالن بـا  برد هاي بهره در تحلیل و بررسی نظام

بنـدي   هاي نظري از صـورت  شناسی مدل هاي تولید در جامعه ایران و ترسیم سنخ هاي کالن شیوه تأکید بر نظریه
بـرداري از مراتـع در گـذر تـاریخ ایـران       هاي بهره هاي مختلف، مدل نظري نظام اجتماعی جامعه ایران در دوره

کند که براي دستیابی به واقعیت خرد و درون سیستمی باید از یک  منطق نظري تحلیل ایجاب می. وین گرددتد
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. سطح کالن شروع کرد که در آن بتوان کل نظام را در ادوار مختلف تاریخی به لحـاظ پیکربنـدي ترسـیم کـرد    
ید در پرتو فئودالیسم و قوانین عمومی اش نیز با گروهی معتقدند که ایران، نظامی فئودالی داشته و اقتصاد سیاسی

داري از دل  هایی مورد بررسی قرار گیرد که موجـب پیـدایش سـرمایه    مربوط به توسعه فئودالیسم و نیز تناقض
هـاي   بر اساس این دیـدگاه، نظـام  ). 1979، 3؛ سوداگر1975، 2؛ پیگولوسکایا1979، 1فشاهی(شود  فئودالیسم می

گیرنـد، از مناسـبات و روابـط تولیـدي یکسـان       اقتصادي مورد تحلیل قـرار مـی   اجتماعی که مبتنی بر زیربناي
کند که ممکـن اسـت فقـط بـه لحـاظ       برخوردار هستند و مراحل سیر تاریخی جوامع یک سیر خطی را طی می

در غیر این صورت، همه جوامع باالخره از مراحل تکامل مشخصی . زمانی، اندکی با یکدیگر تفاوت داشته باشند
داري و سوسیالیسم حرکـت   در جوامع غیراروپایی، پس از فئودالیسم با اندکی تأخیر به سوي سرمایه. گذرند می

  .شود این دیدگاه همان دیدگاه خشک مارکسیستی ارتدوکس در تحلیل گذار جوامع محسوب می. کردند
ر دیدگاه مارکس دربـاره  هاي مارکسیستی است، با تأکید ب در دیدگاه مقابل نیز که بیشتر تحت تأثیر نظریه

نظـران   صاحب). 1983، 4حسینی(گیرد  شیوه تولید آسیایی، تاریخ ایران در قالب این مدل مورد ارزیابی قرار می
هاي ویتفوگل درباره شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی هماهنگ است، معتقدند کـه   این دیدگاه که با پژوهش

لیکن این دیـدگاه نیـز   . اند که با فئودالیسم اروپایی متفاوت است ردهجوامع آسیایی سیر تکاملی خاصی را طی ک
بـا  . گیـرد  همه جوامع آسیایی را بدون در نظر گرفتن تنوعات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی یکسان در نظر مـی 

آگاهی داري  وجود این، برخی از پژوهشگران نیز از تفاوتهاي ساختاري میان غرب فئودالی و ایران ماقبل سرمایه
آنها وجود شهرهاي بزرگ، اقتصاد پولی، سکونت اربابان ایرانی و شاهان در شـهر و فقـدان اشـرافیت    . اند داشته

موروثی و عدم تضاد شهر و روستا، فقدان نظام منوري و سرواژ، وجود نظام آبیاري متمرکز و تحـت مـدیریت   
هاي تولیدي در  میان فئودالیسم غربی و شیوههاي اصلی  دولت و سیطره دولت بر ساختارهاي اجتماعی را تفاوت

برخی از پژوهشگران نیز با تأکید بـر  ). 1372؛ کاتوزیان، 1362؛ لمبتون، 1387و  1360اشرف، ( اند ایران دانسته
) ؛ اشرف، بدون تاریخ1377وثوقی، (الطوایفی یا خان خانی  را نظام ملوك هاي خاص جامعه ایران، آن  صورتبندي

در کشورهاي جهان سوم، از جمله ایران ) 1382ازکیا، (هاي تولید  اند و برخی نیز بر آمیختگی شیوه در نظر گرفته
در هر صورت، با هر مدل نظري که به تبیین عینی پرداخته باشیم، واقعیت چیزي اسـت کـه رخ   . اند تأکید کرده

فرودهاي مختلـف، چنـدان تغییـر     هاي تولید تا دوران مشروطیت با فراز و بر اساس این دیدگاه، شیوه. دهد می
داري جهـانی،   داري و ورود جامعـه ایـران بـه سـرمایه     نیافته است، تا اینکه در دوران مشروطه با لغو نظام تیـول 

هـاي   بندي اجتماعی در ایران نیز با جابجایی ترکیب نیروهاي مختلف تولیـد بـه دسـت گـروه     معادالت صورت

 
1  Fashahi 
2  Pigulovskaya  
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هـاي   برداري از مراتع نیز که عمـدتاً تـابع نظـام    هاي بهره نظام. کند ر میمختلف قدرت یافته، به طور بنیانی تغیی
انـد و بیشـتر از دوره اصـالحات ارضـی و حکومـت       داري بوده اند، تا ایـن دوران، چنـدان تغییـر نکـرده     زمین
ی این تغییرات در حوزه مدیریت مراتع و سـاختار اجتمـاع  . شوند مدرنیستی پهلوي، دچار تحول فراوانی می شبه

  .آید ایالت و عشایر پدید می
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