
 
 
 
 
 

 
   كتاب بررسي

 

علي شكوري،  :  نويسنده/هاي توسعه كشاورزي در ايران   سياست

هـا    سازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم انـساني دانـشگاه          :  تهران

 .ص۲۹۵، هفت، ۱۳۸۴، )سمت(
 

 

ــه  سياســت ــل از انقــالب در زمين ــل  هــاي توســعه كــشاورزي قب هــاي مختلــف از قبي

وجه به واحدهاي كـشت و صـنعت منجـر بـه ايجـاد              گذاري و ت    گذاري و قيمت    سرمايه

شكاف درآمدي بين شهرها و روستاها و به تبع آن مهاجرت شديد روستاييان به شهرها               

و كالن شهرها گرديد و نيز باعث واردات سريع و انبوه مـواد غـذايي و كـشاورزي بـه                    

 نقـد و    ها و نتايج حاصـل از آن بعـد از پيـروزي انقـالب مـورد                 اين سياست . ايران شد 

ريـزان اقتـصادي و       گـذاران و برنامـه        بررسي گستردة كارشناسـان، دولتمـردان، سياسـت       

هاي بعد از انقالب بـا محـور قـرار دادن امـر               در اين راستا دولت   . اجتماعي قرار گرفت  

اي را در زمينـه سـازماندهي مجـدد مـديريت             توسعه كشاورزي اقدامات نسبتًا گـسترده     

يكـي از  . هاي توسعه روستايي صـورت دادنـد   جراي برنامه كشاورزي و روستايي و نيز ا     

ها، توجه بنيادي به اصل خودكفايي در توليـد مـواد غـذايي و توزيـع                  ترين سياست   مهم

 .درآمدي باال در سطح روستاها بود

هـاي    رغم وجود ادبيات و تحقيقات پراكنده در زمينة توسـعه كـشاورزي، سياسـت               علي

هاي عمرانـي   اي قبل و حتي بعد از انقالب با توجه به برنامهه مرتبط با اين موضوع در دوره     
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 .و توسعه اقتصادي و اجتماعي به ندرت به طور منظم مورد بررسي واقع شده است
اي، عوامـل چندگانـه را بـه صـورت تعـاملي در بـر                 رشـته   اين كتاب رويكردي بين   

مند و    مفاهيمي نظام گيرد؛ از اين منظر، توسعه روستايي و توسعه كشاورزي به عنوان              مي
اي عام و خاص بين آنها حاكم  اند، بدين معني كه رابطه      نزديك به هم در نظر گرفته شده      

تري اشـاره     توسعه روستايي در مقايسه با توسعة كشاورزي به موضوعات گسترده         . است
هر اقدامي كه بـراي توسـعه و آبـاداني          . دارد و به مراتب فراتر از توليد كشاورزي است        

طور هر    گذارد و همين    ها صورت گيرد بر توليد محصوالت كشاورزي نيز تأثير مي         روستا
اقدامي كه در بخش كشاورزي صورت پـذيرد شـرايط زنـدگي روسـتاييان را از لحـاظ                  

 .دهد اشتغال، درآمد و غيره و به طور كلي توسعه روستايي را تحت تأثير قرار مي
هاي كـشاورزي در قبـل و بعـد از            سياست) اي  كتابخانه(اين كتاب به روش اسنادي      

هاي عمومًا و نه الزامًا معطـوف بـه مداخلـه دولـت در فراينـد تغييـر                    انقالب و سياست  
 .كشاورزي را در بستر توسعه مورد مداقه قرار داده است

فصل اول عمدتًا به مروري بر ادبيـات  . كتاب حاضر در چهار فصل تنظيم شده است    
پردازد و مباحثي همچون نقش و اهميـت بخـش            يموجود در حوزة توسعه كشاورزي م     

هـاي مختلـف      هـاي توسـعه كـشاورزي در دوره         كشاورزي در توسعه اقتصادي، ديدگاه    
نظـران توسـعه، ماهيـت دولـت در دورنمـايي             هـاي صـاحب     تاريخي با توجه به ديدگاه    

هـاي توسـعه آن، و        تاريخي با توجه به نقش و اهميت آن در جامعـه ايـران و سياسـت               
 .گيرد هاي مختلف را در بر مي دهاي توسعه روستايي و كشاورزي ايران طي دورهرويكر

هاي توسعه كشاورزي قبل از انقالب مورد نقد واقع  در فصل دوم، ارزيابي سياست
دورنماي تاريخي تحوالت و تغييرات : مباحث مورد بحث عبارت است از. شده است

هاي عمراني اين  سعه و برنامههاي تو كشاورزي، جايگاه بخش كشاورزي در سياست
 .بندي ها در خصوص بخش كشاورزي، و جمع دوره، عملكرد سياست

در . پردازد هاي توسعه كشاورزي بعد از انقالب مي فصل سوم به ارزيابي سياست
ها،  دهي سياست گيري و جهت اين فصل، با توجه به اهميت نقش انقالب در شكل

جامعه و دولت با توجه به مسائل روستايي و ها و تحول  هايي مانند بنيان موضوع
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ساله توسعه  هاي پنج هاي كشاورزي در برنامه ها و سياست ترين طرح كشاورزي، مهم
اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي، و عملكرد بخش كشاورزي با توجه به اين 

 .شود ها بررسي مي سياست
هاي  كه تحوالت سياستاي  گونه هاي قبل، به اي است از فصل فصل چهارم خالصه

گردد و پيشنهادهايي  طور تطبيقي تحليل مي توسعه كشاورزي در قبل و بعد از انقالب به
انداز بخش روستايي و كشاورزي كشور در آينده در حد طرح  سپس چشم. شود ارائه مي

 .گردد مسئله ترسيم مي
ضوعات  داراي نثري روان است و موهاي توسعه كشاورزي در ايران سياستكتاب 

كتاب با دقت و نظم منطقي تدوين شده است اما جاي نماية تخصصي در پايان كتاب خالي 
مطالعه اين كتاب را به كليه كساني كه خواهان كسب اطالعاتي عام و جامع در زمينة . است

 .كنيم اي هستند، پيشنهاد مي ريزي منطقه توسعه كشاورزي، اقتصادي، روستايي و برنامه
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 به نگارش درآمده است اما هنوز  ۱۹۹۸اگر چه کتاب توسعة روستايی پايدار در سال 

اندرکاران توسعه  های فراوانی برای دست هاي مطرح شده در آن جذابيت هم موضوع
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اين کتاب شامل ده بخش است که به بررسی مباحث توسعة روستايی در دهة . دارد

 . پردازد گذشته مي

در بخش اول در مورد انگارة سنتی و جديد توسعه  و پيامدهاي انتقال و تغيير آن 

بنايی اين انگاره مدرنيزاسيون است که آثار و پيامدهای آن مؤلفة زير. بحث شده است

گذاري در  هايي كه در حوزه سياست حل همچنين اقدامات و راه. تحليل شده است

چارچوب انگارة سنتی برای رفع پيامدهای منفی  مدرنيزاسيون به اجرا درآمده مورد نقد 

های تعديل ساختاری و  هها، برنام حل در ميان اين راه. و بررسی قرار گرفته است

های تعديل  اگرچه سياست. آزادسازی تجاری از اهميت خاصی برخوردار است

ای برای کاهش حجم دولت و  های بالقوه ساختاری وآزادسازی تجاری ظرفيت

ها به وجود آورده  اما در مجموع  نتوانسته است نتايج  مداخالت آن و کاهش ناکارايي

 .   کشورهای فقير در بر داشته باشدای برای چندان اميدوارکننده

ای جديد را در حوزه توسعة روستايی  شکست انگارة سنتی موجبات ظهور انگاره

جايگزينی کيفيت به جای کميـت يكي از وجوه متمايز اين دو . فراهم آورده است

و اقتصادی به هر قيمتی حتی نابودی محيط  يمكدر انگارة قديم رشد . انگاره است

شد، حال آنكه در انگارة نوين  های مستبد و توتاليتر دنبال می هور حکومتزيست و ظ

رشد کيفی همچون ارتقاي کيفيت محيط زيست، آزادی و برابری  مورد توجه خاص 

: دهند در حقيقت سه مؤلفه زير بنای انگارة نوين توسعه را تشکيل می.  قرار گرفته است

 .           اری زيست محيطیگرايی فرهنگی و پايد ای بودن، کثرت منطقه

ای از توسعة  در ابتدا تاريخچه. بخش دوم به کشاورزی پايدار پرداخته است

اين . کشاورزی ارائه، و انتقاداتی که بر انقالب سبز وارد است تحليل شده است

ای، بروز  های منطقه عدالتی بروز  بی: بندی کرد  دسته  زير طبقه۶توان در انتقادات را می

بروز تضاد، ناتواني انقالب سبز در تأمين امنيت اجتماعی،  ـ اقتصادیهای  التیعد بی

محيطی برای انسان، و تخصيص ناکارای منابع  های بهداشتی و زيست غذايی، هزينه

 .دولتی در امر تحقيق و توسعه
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های بيرونی اجتناب شود، و موضوع   در کشاورزی پايدار بايد از اتکا به نهاده

در . يت از محيط زيست بايد در مسائل مربوط به توليد ادغام شودحفاظت و حما

شد، حال آنكه در  های گذشته دهقان يک واحد حداکثرکنندة سود تلقي می مدل

در گذشته . های متفاوتی مواجه هستند  ها و مخاطره های جديد کشاورزان با گزينه مدل

شود كه خانواده از افراد  يشد اما در حال حاضر گفته م خانوار واحد پايه محسوب می

 . متفاوتی تشکيل شده است که چه بسا دارای منافع متفاوتی باشند

کاالهای مشترک نقش . در بخش سوم مسئلة کاالهای مشترک مطرح شده است

در جوامع دهقانی خانوارها برای تأمين . مهمی در تأمين معيشت افراد و خانوارها دارند

ها به  در واقع رفاه اين خانوار. بع مشترک هستندآب شرب و غيرشرب متکی به منا

در انگارة سنتی اغلب تمايزی .  ميزان دسترسی، کيفيت و پايداری اين منابع بستگی دارد

ميان  کاالهای مشترک و کاالهای همگانی وجود نداشت و به همين دليل مشکالت 

رة جديد عدم مداخلة در انگا. شد فراوانی در مديريـت و نگهداری اين کاالها ايجاد می

هايی نظير اداره و مديريت کاالهای مشترک اهميت خاصی  خصوص در حوزه دولت، به

ای بايد ساختارهای نهادی و سازمانی خاص خود را برای مديريت و  هر جامعه. دارد

ادارة پايدار اين کاالها فراهم آورد و هر گونه مداخلة بيرونی بايد با در نظر گرفتن 

نويسنده در قسمت ديگری از اين بخش، منابع ژنتيکی را نوعی .  انجام شودتمامی ابعاد

منابع آب و جنگل به عنوان کاالهای مشترک در اين . کندکاالی همگانی محسوب می

عالوه بر کاالهای عمومی و مشترک، خدمات . بخش مورد بحث قرار گرفته است

بهداشتی است؛ اين خدمات مشترک نيز وجود دارد که شامل آموزش، امنيت و خدمات 

كنند، بنابراين آنها بايد نقش  را در مناطق روستايی عمدتًا خود روستاييان تأمين می

 .گيری داشته باشند اساسی در تصميم

ای  فقر پديدة پيچيده. در بخش چهارم موضوع فقر مورد بررسی قرار گرفته است

کاهش فقر با استفاده از . هدتواند آن را کاهش دتنهايی نمی است كه رشد اقتصادی به
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های توسعه، اعتبار، پس انداز، اشتغال، بيمه و تأمين اجتماعی  ابزارهايي مانند برنامه

 . پذير است امکان

ها نقش مهمی درانگارة سنتی توسعة روستايی  پروژه. عنوان بخش پنجم، پروژه است

ها، وجود  ت پروژهدليل شکس. اند ايفا كرده و  با مشکالت فراوانی هم مواجه بوده

يک فرضية غلط اين بوده است که  ابعاد . فرضيات غلط زيربنايی آنها بوده است

. توان کنترل کرد، در حالي که اين مسئله در عمل امکان پذير نيست متفاوت پروژه را می

گرايش به کنترل باعث شده است تا نتوان از ظرفيت مشارکت مردم برای پيشبرد پروژه 

سازی،     يک پروژه دارای مراحل متفاوتی نظير تعيين و تعريف، آماده.استفاده کرد

طراحی، ارزيابی، انتخاب و تأييد، سازماندهی، اجرا و عمليات، و اتمام و ارزشيابی 

گيرد و برای رفع  در اغلب موارد، مرحلة طراحی بسيار مورد تأکيد قرار مي. است

الي که مديريت  و اجرا چندان شود در ح هايی داده می نواقص و مشکالت آموزش

در انگارة سنتی اقتصاددانان در تمام مراحل پروژه  نقش . گيرد مورد توجه قرار نمي

در انگارة جديد . دهد  فايده اساس کار آنها را تشکيل می-مهمی دارند و تحليل هزينه 

های  يلارزيابی مشارکتی روستايی و تحل. شود ها و فرايندها جايگزين پروژه مي برنامه

 .زيست محيطی، اجتماعی و سياسی در اين فرايند گنجانده شده است

نويسنده . نگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است های کل در بخش ششم رهيافت

ها توجه به مسائل اقتصادی و مالی و ناديده  معتقد است که يکی از مشکالت پروژه

هيافت توسعة ارةجديد، ردر انگ. گرفتن ساير مسائل اقتصادی و اجتماعی است

محيطی فقرا  نگر است که بر معيشت، و توسعة اجتماعی و زيست روستايی رهيافتی کل

 . متمرکز است

هايی که در طول دو دهة  رغم تالش علي. موضوع اصلی بخش هفتم، مشارکت است

ای و خارج از جريان توسعه  های حاشيه گذشته برای گسترش مشارکت فقرا و گروه

مشارکت در توسعة روستايی تنها به . فته، هنوز اين مهم عملی نشده استصورت گر

هايی  های توسعه نيست بلکه به مفهوم ايجاد سازمان معنای درگير کردن مردم در پروژه
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. های خود را بيان، و از منافع خود دفاع كنند است که از طريق آنها فقرا بتوانند ديدگاه

ها داراي ها و سازمان ، قوانين و روابط ميان اين گروهدر اين زمينه مسائلی نظير عضويت

ها  ها و سازمان نهادهای توسعه در فرايند گسترش و توسعة اين گروه. اهميت است

توانند به عنوان تسهيلگر عمل کنند و آنها را با منابع قانونی، اقتصادی و حقوقی  می

 . مرتبط سازند

که بخش هشتم به آن اختصاص يافته نهادهای توسعه و ساختار آنها مبحثی است 

به اعتقاد نويسنده ماهيت توسعة روستايی در حال تغيير است، و آن دسته از . است

 و شبکة نهادهای توسعه که در آنها متخصصان نقش  های غيردولتی توسعه سازمان

. رندگي پردازند، بيشتر مورد توجه قرار ميکنند و به ارائة مشاوره می تسهيلگر را ايفا می

الزم است نهادهای توسعه ريشه در جوامع داشته باشند و خدمات خود را با توجه به 

 . ها و توان محلی ارائه دهند ظرفيت

به اعتقاد نويسنده، تغيير سازمانی يک . بخش نهم به بحث تغيير سازمانی می پردازد

تی را های غير دول موضوع اساسی در توسعة روستايی است که بخش عمومی و سازمان

 . گيرد هم در بر مي

يکی از اصول انگارة . پردازد بندی مباحث مي نويسنده در بخش پايانی کتاب به جمع

کنندة اين جريان،  نشينی دولت است و يکی از عوامل تسريع جديد توسعه، عقب

آورد که دولت  ای را فراهم می نشينی زمينه اين عقب. های تعديل ساختاری است سياست

ها فراتر از  اين حوزه. گذاری تأثير بيشتری داشته باشد هاي سياست حوزهبتواند در 

ها و استانداردهای  مديريت اقتصادی کالن است و شامل موضوعاتی نظير تعيين قيمت

با کاهش نقش دولت، . شود گذاری در زمينه آموزش و اطالعات مي عمومی يا سرمايه

 .    يابد ری میبخش سوم که همانا جامعة مدنی است اهميت بيشت
 

نويسندة كتاب، اندرو شپرد استاد ارشد در گروه مديريت توسعه در دانشگاه بيرمنگام 

او تجارب فراوانی در زمينة تحقيقات و مشاوره در آفريقا و جنوب آسيا . انگليس است

 . ای يونيسف در سودان بوده است کنندة منطقه  هماهنگ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۶های  دارد و در سال



 فصلنامةروستا و توسعه ۲۰۸
 

 
 

                                      

 ميترا معظمي



 ۲۰۹ بررسي كتاب
 

 

  


