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چکيده
از دوره مشروطه ،اقداماتی در راستای گسترش دایره نفوذ حکومت ،در اقصا نقاط کشور صورت گرفت؛ پس تغییراتی
در ابعاد مختلف مدیریت روستایی ،ازجمله منصب کدخدایی و سااختار و کارکردااای ا ایجااد شاد .ااد

مقاهاه

حاضر بررسی منبع اقتدار این منصب ،جایگاه و ساختار ا در مدیریت جامعه روستایی ،کارکرداا و امچنین حقاو
ا از زماا برقرای مشروطه تا پایاا حکومت پهلویاول است .سوال اای پژواشی این مقاهه نیز عبارتاند از :در ایان
دوره ،اقتدار کدخدا متاثر از سنت بود یا قانوا؟ در این دوره ،کدخدا نمایندگی ماهک و دوهت را در روستااا برعهاده
داشت یا نمایندگی روستای یاا را در برابر دوهت و ماهاک؟ در ایان بررسای ،روش تحقیا توصایفیتحلیلای و روش
گرد وری دادهاا کتابخانهایاسنادی است .نتایج تحقی نشاا میداد در این دوره ،منشاء اقتدار کدخدا با ایچ یاک از
دو نوع نظریه سنتی یا قانونی سلطه ،به صورت کامل ،تبیین کردنی نیست و اقتدار کدخدا ترکیبی از ار دو ناوع منباع
اقتدار ،یعنی سنت و قانوا ،بوده است .امچنین در این دوره ،کدخادا بیشاتر نماینادگی ماهاک و دوهات را در میااا
روستاییاا ایفا میکرد.
واژههای کليدی
کدخدا ،مدیریت روستایی ،مالک ،رعيت ،دوره مشروطيت ،دوره پهلویاول.
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مقدمه

کارکرداا و وظایف منصب کدخدا ،در دوره موضاوع

در متوا تاریخی و ادبی مختلاف ،بارای وا ه کدخادا

بحث است .در ابتدا ،گماا بار ایان باود کاه در ایان

معانی متفاوتی ام چوا فرد داناا ،ریایس خاناه و مارد

دوره ،با تصویب قوانینی ازجملاه قاانوا کدخادایی و

خانه ،نگهباا و داروغه شهر ،وزیر و پیشکار بزرگااا،

یین نامه وظایف کدخادایاا ،ایان منصاب تبادیل باه

معتمد و رییس ار یک از مح ت شهر ،متصدی اماور

منصبی کام ً اداری شد و نقش ماهکااا در انتخاال و

روستا ذکر شده است .کاربرد وا ه کدخدا ،باه عناواا

عزل و تعیین وظایف کدخدا از بین رفت؛ وهای نتاایج

متصدی امور روستا ،دارای پیشینه طوالنی است و باه

پژواش متفاوت بود .مارمول نظری استفادهشاده در

قااروا سااوم و مهااارم اجااری برماایگااردد .در دوره

این پژواش ،نظریه ماکس وبر در بال سلطه است .از

صفویه و قاجاریه نیز ،مشهورترین و رایجتارین معنای

نظاار وباار ،اوهااین عنصاار مشخصااه ااار نظااام ساالطه،

کدخدا ،امین معنی بوده است (بختیااری 9 :1929 ،و

اعتقاداتی است درباره مشروعیت اقتدار .بادین معنای

 .) 8منصب کدخدایی در این مفهاوم ،ریشاه در سانت

که استفاده از قدرت ،زماانی مشاروعیت ماییاباد کاه

محلاای داشااته و طاای دوره اااای مختلااف تااا دوره

رابراا فرماا دادا را ح خویش بدانند و پیارواا نیاز

مشروطه ،ساختار و کارکرداای تقریباً مشاابهی داشاته

معتقد باشند که موظف به اطاعت از این اوامر استند.

است .در دوره مشروطه و در اوهین دوره مجلس ملی،

ااااایی کااه تحااتانقیاااد قاادرت واقااع ماایشااوند و

در 18ذیاهقعااده  ، 1921بااا تصااویب قااانوا تشااکیل

مشروعیت ا را میپذیرند :یا به واسطه ا اسات کاه

ایاالت و والیات و دستوراهعمل حکاام ،ده باه عناواا

کاربرد ا مطاب ع یقشاا اسات یاا باه علات اینکاه

کوماک تاارین واحاد حکااومتی و در پاایینتاارین رده

کاربرد ا بازتال ارزشاای پذیرفته شده است یا باه

تشکی ت پذیرفته شد (طاهاب .)686 :1942 ،در ایان

علت اردوی ااا (ترنار و بیگلای .)262 :1921،وبار

دوره ،ام زماا با گسترش دایره نفوذ دوهات در اقصاا

غیر از سالطه فرامناد کاه ا را مرباوط باه راباراا

نقاط کشور و شناخت ده به عنواا یاک واحاد ،دایاره

مذابی می داند ،معتقد به دو نوع سلطه اسات :از نظار

حکومتی ،در تقسمات سیاسی کشور ،جامعه روستایی

وی ،نوع اول سالطه براسااس سانت اساتوار باوده و

از اقدامات دوهت متاثر شد؛ پس تغییراتی به خود دید.

قدرت ناشی از ساختار سانتی اسات .باه اعتقااد وبار

ماادیریت روسااتایی و ب اهخصااوص منصااب کدخاادا،

« اقتداری ،سنتی نامیده می شود کاه ادعاا و اعتقااد باه

ازجملااه امااوری بااود کااه تغییراتاای در ساااختار و

مشروعیت ا به واساطه تقادس قادرتااا و قاوانین

کارکرداای ا ایجاد شد .اینکه در مقایسه با دوره اای

کهن باشد» .در این نوع نظام سلطه ،عامل سلطه توجیه

قبل ،مه تغییراتی در ساختار و کارکرداای این منصب

قدرت خود را در پرتو رسوم کسب کرده و فرماااا را

ایجاد شد ،نیاز به بررسی دارد .اینکه یا اقتدار کدخادا

برحسب حوزه اای ص حدیدی که سنتاا برای نااا

متاااثر از ساانت بااود یااا بااا قااوانین مصااول مجلااس

میگشایند ،صادر مای کنناد .تاودهااا نیاز از فرامینای

ام خوانی داشت؟ اینکه یا کدخادا بیشاتر نماینادگی

اطاعت می کنند که موقعیت حقیقی رابر را به رسمیت

ماهااک و دوهاات را در روسااتااا برعهااده داشاات یااا

شناخته و به دور از وفاداری شخصای اسات .در ایان

نمایندگی روستای یاا را در برابر ماهک و دوهت ،درخور

نوع سلطه ،اطاعات بایش از نکاه از قاوانین مصاوبه

اصلی این مقاهه ،بررسی ساختار و

باشد ،از فرامین صاادره شخصای اسات .ایان عناصار

بررسی است .اد
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اقتدار سنتی ،نوعاً بازتال ارزشاا و اهگواای فرانگی

مدنظر را بررسای کارده ساسس ،پایگاه/منشااء اقتادار

کنش اجتماعی است که در طی منادین ساال تیبیات

کدخدا را واکاوی میکنیم.

شدهاناد (ترنار و بیگلای 262 :1921،و  .)221از دیاد
وبر ،دوماین ناوع سالطه مبتنای بار قاانوا یاا سالطه

پيشينه تحقيق

قانونی عق نی است .در این نوع سلطه ،مفهوم اساسای

بعد از برقراری مشاروطه ،در باال مساایل روساتایی،

این است که «ار انجار قاانونی مایتواناد باه وسایله

پژواش اای مختلفی صورت گرفته است؛ وهی بیشاتر

تصویب صحیح دستوراهعمل ی ،به وجود ید یاا تغییار

این پژواشاا ،بر اص حات ارضی و تجزیه و تحلیل

یاباد»؛ بنااابراین ،ساالطه قااانونی مبتناای باار اعتقاااد بااه

نتایج اقتصادی و اجتماعی ا متمرکز شدهاند و تا قبل

دستوراهعمل است .به ایان معناا کاه ماردم قاوانین را

از اص حات ارضی ،باه اوضااع جامعاه روساتایی باه

زمانی مشروعیت می داند که در انجام نچه به عناواا

صورت گذرا و خ صاه پرداختاهاناد .در اغلاب ایان

شیوه مناسب تعریف میشود ،مجبور شاوند .باهگوناه

پژواش اا ،به بحاث مرباوط باه مگاونگی مادیریت

مشابه ،رابرانی که قوانین را انتشار میداند ،وقتی ح

روستایی و خصوصااً سااختار و کارکردااای منصاب

عمل دارند کاه مقاام و موقعیتشااا را براسااس نچاه

کدخدایی بی توجهی شده است .این در حاهی است که

شیوه اای صحیح دستوراهعملی م حظه مایشاود ،باه

بحث مدیریت روساتایی ،از مباحاث مهام و اساسای،

دست ورده باشند؛ برای میاال ،از طریا انتخاال یاا

خصوصاً در رابطه با جامعهشناسای توساعه روساتایی

انتصال (ترنار و بیگلای .)221 :1921 ،در ارتبااط باا

است که باید به ا توجه شود؛ ازجمله پاژواشااای

موضوع بحث این مقاهه ،این نوع سلطه «قدرت ناشای

صااورتگرفتااه در ایاان زمینااه ،نمونااهاااای زیاار را

از گسااترش نظااام بوروکراساای در روسااتااا» اساات

برمیشماریم:

(ههساییزاده 11 :1944 ،و  . )12در این نظاام ،فارامین

کتااال «ماادیریت روسااتایی در ایااراا» نوشااته مهاادی

به صورت مقاررات اداری ،از نظاام اداری شاهری باه

طاهب .بحاث اصالی کتاال مرباوط باه دوره بعاد از

عام ا مستقر در روستا انتقال مییاباد .در واقاع ایان

اص حات ارضی است .نویسنده در بحث مرباوط باه

فرایند ،نوعی اداری کردا روستاااسات .در ایان نظاام

مگونگی مدیریت روستااا قبل از اصا حات ارضای،

قااانونی ،فااردی تحااتعنااواا ماادیر روسااتا مجااری

به صورت مختصر ،فقط به نقش کدخدایاا در مساایل

بخشنامه اای دوهتی است و از خود یا منباع شخصای،

مختلف ،ازجمله مساایل حقاوقی و قیاایی و مساایل

فرمانی برای اجرا نمایگیارد .او مساایل و مشاک ت

مربوط به معار

اشااره کارده اسات .کتاال

روستای یاا را باید از مجرااای ذیربط اداری ،به مراکاز

« تحااوالت اجتماااعی در روسااتااای ایااراا» نوشااته

شهری منتقل و پیگیری ک ناد .وی بایاد حاافن مناافع

عبداهعلی ههساییزاده .اد

نویسنده در واقع بررسای

عمااومی روسااتاییاا باشااد و احتیاجااات ااااا را

تحوالتی بوده که با اجرای اص حات ارضای در ساال

سازماادای کناد و در ایان زمیناه ،از مقاماات اداری

 ،1981در روستااا ایجاد شده است .در بخش اول ،به

شهراا یاری طلبد (ههساییزاده .)19 :1944 ،با توجاه

مسایل اقتصادی و اجتماعی روستااای ایاراا ،قبال از

به مارمول نظری بیااشاده ،در ایان پاژواش ،ابتادا

اص حات ارضی سال  1981نیز پرداخته است؛ اما باه

ساااختار و کارکرداااای منصااب کدخاادایی در دوره

نقش کدخدا در مدیریت روستایی و مسایل اقتصاادی

و اوقا
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و اجتماعی ،فقط اشارات کوتااای کارده و در ضامن

مندانی در امور عمومی ده نمیکرد (بدره)26 :1944 ،

مباحث خود ،نیم نگااای نیاز باه مگاونگی مادیریت

و روستااا کام ً به صورت غیردوهتی اداره مایشاد و

روسااتایی ،ازجملااه منصااب کدخاادا کاارده اساات.

ابعاد مختلف مدیریت روساتااا ،بار عهاده ماهکااا و

«جامعااهشناساای روسااتایی ایااراا» ،نوشااته خساارو

عوامل و ایادی ااا بود (رضوانی212 :1949 ،؛ بدره-

خسروی؛ این کتال توصیفی است از مگونگی اوضاع

ای .) 26 :1944 ،ماهکاا بارای حفان مناافع خاود ،در

جامعه روساتایی ایاراا ،از دوره مشاروطه تاا بعاد از

س طح روستااا دو دساته نمایناده داشاتند :مباشاراا و

اص حات ارضی .در این کتال نیز به صاورت بسایار

کدخدایاا .در این میاا ،کدخدا در اداره روساتا نقاش

مختصر ،به نقش کدخدا پرداخته شده و نویسانده در

تعیینکنندهتری داشت .کدخدا به عنواا پایینترین رده

میاا مباحیی امچوا ما هکیت و مناسبات زمیناداری و

از تشکی ت بزرگ ماهکاا ،از نزدیک و تحاتنظاارت

ساخت جامعه روستایی به ا توجه کرده است.

و اواماار ماهکاااا یااا مباشااراا ناااا ،بااه اداره امااور ده
میپرداخت (طاهب .)2 :1921،بادین ترتیاب ،در ایان

جایگاه منصب کدخدا در ساختار مدیریت روستایی

دوره ،مدیریت امور عمومی روستا برعهده نهاد سانتی

تا قبل از انجاام اصا حات ارضای در ایاراا ،حادود

کدخدایی بود (بدرهای ) 22 :1944 ،و دوهت دخاهت یا

11درصد زمین اای کشاورزی در دست عمده ماهکااا

نظارتی بر این مهام ،یعنای مگاونگی اداره روساتااا،

بود .عمده ماهکانی که کمتر از 2درصد کال ماهکااا را

نداشت .قانونی نیز وجود نداشت که وظایف یا حدود

تشکیل میدادند (اوگ ند .)91 :1941 ،وجه مشاتر

اختیارات کدخدا را مشخص کند .کدخدا ازیکسو باه

عمده ماهکاا در این بود که غاهباً ماهکاا غایب بودناد

رعیت تعل داشت و ازسویدیگر ،ماهک او را به ایان

و بهندرت اتفا میافتاد که عمده ماهک ،در ملک خود

سمت منصول میکرد؛ پس او به عناواا واساطه باین

بهسر برد .در صاورت حیاور نیاز ،در یکای از مناد

رعیت و ماهک ،اداره اماور جماعات روساتایی را بار

روسااتای تحااتماهکیاات خااود سااکونت ماایگزیااد

عهده داشت و ت ش می کرد تا در حد تاوش و تاواا

(اوگ ند91 :1941 ،؛ همبتوا .)824 :1962 ،اکیر نااا

رعیت ،بهگونهای کار بهره کشی از ناا را ساماا دااد

نه تمایلی داشتند و نه قادر بودند که شخصااً باه اداره

(بدرهای24 :1944 ،؛ اشر  .)2 :1961 ،بادین ترتیاب

امور زمین اای خود بسردازند .بناابراین ،ماهکااا بارای

مدیریت سنتی روستایی ،فردمحور باود و خواسات و

حفن منافع خود در روستااای تحتتملک ،وابسته باه

نظر ماهک و بعد از او کدخدا ،نقش قاطعی در پیشابرد

نمایندگاا خود در سطح روستااا بودند (ههسااییزاده،

امر داشت (بدره ای .)22 :1944 ،کدخدا در پایینترین

 .)121 :1962تا قبل از مشاروطیت ،عماده ماهکااا در

رده از تشکی ت بزرگ ماهکاا و در ارتباط مساتقیم و

خااود ،از قاادرت درخااور توجااه و

تنگاتنااک بااا روسااتای یاا قاارار داشااته و ارتباااط بااین

ب منازعی برخوردار بودند .بهطوریکه سکونت رعایاا

روستای یاا و ماهک را برقارار مایکارد .در روساتااای

در روستا عم ً تنها باا موافقات ماهاک ممکان باود و

ایراا ،منصب کدخدایی بسیار پرسابقه و ریشهدار باود

درصورتیکه وی به ار علتی ،از زارع ناراضی میشد،

و در گذر زماا ،به صورت یکی از سانن اجتمااعی و

میتوانست او را از ده بیروا براناد (اوگ ناد:1941 ،

یکی از ارکاا ا در مده باود (ودیعای)122 :1912 ،؛

 .)99در این دوره ،دوهت سوای اخذ ماهیاات ،مداخلاه

بنابراین بعد از برقاراری مشاروطه ،زماانی کاه دوهات

محاادوده ام ا

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایراا از مشروطه تا پایاا حکومت پهلویاول 13/

خواست نفوذ و قدرت خود را در روستااا بگساتراند،

اداره روستا محسول می ش د .بدین معنی که در سلساله

درصدد بر مد قدرت خود در روستا را بر نفوذ کدخدا

مراتب حکومتی به ترتیب حاکم ،نایب اهحکوماه ،اداره

متکی سازد .تصویب قانوا تشکیل ایاالت و والیات و

نظمیه شهری و بلوکی و بااالخره کدخادا در خارین

دستوراهعمل حکام ،در  18ذیاهقعده 1921را میتاواا

مرتبه مده بود (بهرواا268 :1921 ،؛ طاهب6 :1921 ،؛

غاز نفوذ دوهت در روستااا دانست .طب این قاانوا،

طاهب .)686 :1942،در این قاانوا ،رضاایت اکیریات

اداره امور ده برعهده کدخادا و اداره اماور اار ناحیاه

روستای یاا در انتخال کدخدا تصاریح شاده باود و در

روستایی ،به شخصی تحتعنواا «ضابط» محول شاد.

معرفینامه کدخدایاا ،برای دریافت حکم رسمی نیاز،

فصل دام این قانوا ،تحتعنواا «در بال کدخدااا و

رضایت روساتاییاا قیاد مای شاد (ساازماا اساناد و

امور راجعه به قرا» بیاا میکارد کاه اداره اماور ده باه

کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره 221 :و  .)248در ایاان

عهده کدخداست که او با رضایت اکیر ساکناا ده و با

دوره ،روستای یاا در ماوقعیتی نبودناد کاه در صاورت

تصویب مباشر و ماهک و امیای نایباهحکومه ،بادین

مخاهفت با فرد مادنظر ماهاک ،بارای تصادی منصاب

سمت استقرار مییافت (مجموعه مصاوبات ادوار اول

کدخدایی ،بتوانند مخاهفت خود را بهراحتی ابراز کنند

و دوم قااانواگااذاری مجلااس 211 :تااا 218؛ طاهااب،

و به این مخاهفت رسیدگی شود؛ اما بیتردید ،با توجه

 .) 6 :1921با تصاویب ایان قاانوا ،نقاش کدخادا باه

بااه اامیاات نقااش و کارکرداااای منصااب کدخاادا در

عنواا اداره کننده امور روساتایی باه رسامیت شاناخته

مدیریت روساتایی ،در اغلاب مواقاع ماهاک فاردی را

شد .در حقیقت این امر ،به منزهه به رسامیتشاناختن

برای تصدی این منصب در نظر میگرفت که اکیریات

مدیریت سنتی روستایی و تصدی فرماا قبلای باود و

روستاییاا او را تایید کارده بودناد .رضاشااه درصادد

تحوهی بنیادینی در این زمینه محساول نمایشاد؛ اماا

اشاعه حیطه نفوذ و نظاارت خاود ،در روساتااا باود؛

باید توجه کرد که ازسویدیگر ،امین قانوا کدخدا را

پس سعی می کرد تا ضمن تامین نقش مدیریتی ماهاک

عامل حکومت در روستااا معرفی مایکارد کاه تاا ا

در روستا ،باین تشاکی ت اداری شاهراا و مادیریت

زماا ساابقه نداشات .در واقاع تصاویب ایان قاانوا،

روستا ،یعنی کدخدا ،ارتبااط برقارار کناد (احتشاامی،

سر غاز یک سری تحوالت بنیادین بود که در دورهاای

 .) 198 :1948امچنااین ایاان دوهاات باارای اجراک اردا

بعد صورت گرفت و در نهایت در دوره پهلویدوم ،به

برنامهاای خود ،می ً اجرای قانوا نظاموظیفه ،نیاز باه

منصب کدخدا از مادیریت روساتایی انجامیاد.

نماینااده در سااطح روسااتااا داشاات .بنااابراین در

اعتقاد برخی محققاا که معتقدناد

ذر/1918دسامبر ،1291قاانونی مساتقل تحاتعناواا

با به قدرت رسیدا رضاشاه و ت ش وی برای تاسایس

«قانوا کدخدایی» ،در ارتباط با مدیریت روستایی ،باه

دوهت مدرا در ایراا ،زمیناهااای مداخلاه دوهات در

تصویب مجلس رسید .این قانوا اوهین قاانوا مساتقل

امااور روسااتایی و ماادیریت روسااتایی فااراام شااد

مربوط باه کدخادایاا باود .باا تصاویب ایان قاانوا،

(بدرهای ،) 91 :1944 ،سر غاز ایان مداخلاه ،باه دوره

تغییراتاای در ساااختار منصااب کدخاادا ایجاااد شااده و

مشروطه و پذیرش رسامی کدخادا ،باه عناواا مادیر

برخ

دوره اای قبل از ا ،کدخادا در کناار نقاش

روستا ،برمایگاردد .مطااب قاانوا تشاکیل ایااالت و

سنتی خود ،به عنواا منصبی اداری نیز مطرح شد .ماده

والیات ،کدخدا باه میاباه حااکم و نایاباهحکوماه در

اول این قانوا ،کدخدای دِ ه را نماینده ماهک و مسئول

حذ

میبینیم که برخ
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اجرای قوانین و نظامنامهاایی معرفی میکرد که دوهت

را ماهکاا تشکیل مای دادناد (خساروی،)111 :1922 ،

به او ارجاع میداد ( سازماا اسناد و کتابخانه ملی ،سند

طبیعی بود که بیشتر ،قوانینی به تصویب میرساید کاه

شماره  .) 221-1192طب این قانوا ،بارای اار دِه یاا

در ا منافع بزرگ ماهکاا در نظر گرفتاه مایشاد .در

قصبه میبایست یک نفر کدخدا معین میشاد .ممکان

واقع در این قانوا ،به اصل تمرکزگرایی و احتارام باه

بود برحسب اقتیا ،اداره مند مزرعه یاا دِه بار عهاده

قدرت ماهکیت ،ار دو و در کنار ام ،توجه شده باود.

یک کدخدا محول میشد ( ساازماا اساناد و کتابخاناه

اهبته نکته شایاا توجه ا است کاه طبا ایان قاانوا،

ملی ،ساند شاماره .)221-1192 :در برخای از اساناد

روسااتای یاا نقشاای در انتخااال کدخاادا نداشااتند؛ امااا

برجایمانده از این دوره نیز ،دیده میشود کاه ماهکااا

امروزه اسناد بسیاری ،از ا دوره باقی مانده است کاه

شخص واحدی را به عنواا کدخدای دو قریه انتخال

نشاا می داد حتای بعاد از تصاویب ایان قاانوا ،در

و باارای دریافاات حکاام کدخاادایی معرفاای کااردهانااد

معرفی کدخدا برای دریافت حکم رسامی ،در برخای

( سازماا اسناد و کتابخاناه ملای ،ساند شاماره-121 :

مواقع رضایت رعایا نیز دخیل باوده اسات .در مناین

 .)229طب این قانوا ،کدخدا را در خاهصجات ،ماهیاه

مواقعی ،انتخال و معرفی وی توسط ماهکاا و رعایاا،

محل و در موقوفات متوهی یا نمایناده او و در اما

ار دو ،صورت میگرفته و در معرفینامه کدخادا قیاد

اربابی ماهکاا انتخال می کردند .در داات خرده ماهک
نیااز ،اشخاصاای کااه اکیریاات اما

می شده است که از طر

ماهاک ،یاا ماهکااا و رعایاا

را داشااتند ،او را

معرفاای ماایشااود (شااماره سااند 911-1422 :؛-121

انتخال می کردند؛ ساسس فارد انتخاال شاده را بارای

 .) 229در این ارتباط بایاد گفات ،منصاب کدخادایی

دریافت حکم انتصال ،به حکومت یاا نایاباهحکوماه

ریشه در سنت داشت و طبا سانت اغلاب ،رضاایت

محل معرفی می کردند ( سازماا اسناد و کتابخانه ملای،

رعایا در تعیین کدخدا در نظر گرفته میشاد؛ پاس باا

سند شماره .)221-1192 :نکته درخور توجه اینکه در

توجه به اامیت رضاایت رعایاا در ایان امار ،بعاد از

قانوا تشکیل ایااالت و والیاات،

تصویب این قانوا نیز ماهکااا اجاازه دادناد کاه ایان

اشاره ای به رضاایت رعایاا و نقاش نااا در انتخاال

سنت امچناا به اجرا در ید .اهبته کدخدا اکیراً از باین

کدخدا نشده باود و طبا ایان قاانوا ،روساتاییاا در

خود روستاییاا انتخال میشد و اغلب نیز به صورت

انتخال کدخدا نقشی نداشتند .برااامیاا معتقد اسات

موروثی منتقل میشد؛ بنابراین به نظر میرساد کاه در

رضاشاه در دوره حکومات خاود ،باا اقاداماتی مانناد

بیشاااتر مواقاااع ،روساااتاییاا کدخااادای منتخاااب را

تشوی زمینداراا به ثبت زمیناا به نام خود ،از طری

میپذیرفتند  .طب قانوا کدخدایی ،احکاام کدخادایی،

این قانوا ،برخ

 ،در راستای منافع طبقه زمیندار عمال

اماا حکم رسمی کدخدایاا ،میبایسات باه امیاای

اداره ثبت ام

کرده است .او در این بااره ماینویساد «او (رضاشااه)

نایباهحکومه می رسید .اهبته این امر اهزام قانونی نباود

امچنین دستور داد تا که در ینده کدخادااای روساتا

و درصورتیکه احتمال داده مایشاد ناوال حکومات

را نه مردم محلی ،بلکه زمینداراا تعیاین کنناد .بادین

کام ً رعایت مقاررات را نمای کنناد ،ماانعی نباود تاا

ترتیااب ،وی بااا حرکاات قلاام خااود حامیاااا اصاالی

احکام به امیاء فرماندار صادر شود (سازماا اساناد و

روستاییاا را از بین برد» ( برااامیاا .)146 :1942 ،باا

کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره .)221-221 :ظااااراً در

توجه به اینکه در این دوره ،اکیریت نمایندگاا مجلس

صدور احکام ،دقت الزم میشد و سعی بر ا باود کاه

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایراا از مشروطه تا پایاا حکومت پهلویاول 11/

صدور این احکاام ،مطااب باا قاانوا صاورت گیارد.

تصویب وزارت داخله رسیده باشد (ساازماا اساناد و

دستور صادر

کتابخانه ملی ،سند شاماره .)221-1192 :مطااب ایان

شده بود ،به نامار جمع وری میشدند (سازماا اساناد

نظامنامه ،یعنی نظامنامه محاکمه اداری کدخادایاا کاه

و کتابخانه ملی ،ساند شاماره  .)221-4962:امچناین

در ساااال 1914ش1294/م ،باااه تصاااویب رساااید،

اگر در دااتِ خرده ماهک ،انتخاال و معرفای کدخادا

کدخدایاا در صورت تخلف یا تعلل از انجام وظاایف

برای صادور حکام رسامی ،توساط اکیریات ماهکااا

خود که در قانوا کدخادایی مقارر شاده باود ،تحات

صورت نمیگرفت و معرفی نامه وی به امیاء اکیریات

تعقیب و محاکمه قرار میگرفتند .درصورتیکه حااکم

ناا نمی رسید ،از صدور حکم رسمی برای کدخادای

یا نماینده ،حکومت مدار

کافی از تخلاف یاا تعلال

معرفیشاده خاودداری مای کردناد (ساازماا اساناد و

کدخدا از وظایف قانونی به دست می ورد ،میبایست

کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره .)229-6484 :باارخ

فوراً محکمه اداری تشکیل داده و جریااا اماور را باه

قااانوا تشااکیل ایاااالت و والیااات کااه اشااارهای بااه

مافو خود اط ع می داد .محکمه اداری نیز میبایست

مگونگی محاکمه و انفصاال کدخادایاا نکارده باود،

با عیویت حاکم یا نماینده حکومت و دو نفر دیگر از

قانوا کدخدایی صریحاً بیاا می کرد که ارگاه کدخادا

مستخدماا دوهت تشکیل میشد و بررسیاای الزم را

از انتظامات امور زراعتی فروگذاری کناد باه تقاضاای

انجااام ماایدا د .مجااازات اداری کدخاادای متخلااف،

ماهک یا ماهکاا ،منعزل خوااد شاد (ساازماا اساناد و

انفصال از منصب کدخدایی بود؛ وهای محکماه اداری

کتابخانه ملی ،ساند شاماره .)221-1192 :همبتاوا باا

می توانست درصورت تخلفات جزیی ،به تاوبیخ کتبای

اشاره به این قانوا ،مینویسد :بدین ترتیب طبا ایان

اکتفاااا کناااد (قاااانوا کدخااادایی 21 :و .)22

در

قانوا ،کدخدا گماشته و نوکر ماهک و حافن منافع وی

سال1296/1916م  ،با تصویب قانوا تقسایمات کشاور

به شمار میرفته است؛ درحاهیکه اایچ اشاارهای ،باه

و وظایف فرماناداراا و بخشاداراا ،نفاوذ و دخاهات

نمایندگی مردم توسط کدخدا نکارده اسات (همبتاوا،

دوهت در امور روستایی باز ام بیشتر شاد .طبا ایان

 .) 911 :1962بنابراین طب قاانوا کدخادایی ،کدخادا

قااانوا ماادیریت کا ا نااواحی روسااتایی ،بااه وزارت

مسئول اجرای نظامنامه اایی بود که دوهت به او ارجاع

کشور محول شده و در این زمینه ،بخشداری وظاایفی

می داد؛ وهی در واقاع ،کدخادا در درجاه اول نمایناده

را عهدهدار شد (رضاوانی 212 :1949 ،و  .)214طبا

ماهک بود و دوهت در اداره عمومی دِه دخاهت مندانی

این قانوا ،در کنار منصب کدخادا ،منصاب جدیادی

نمی کرد و روستا و روستای یاا امچناا ملک شخصای

تحت عنواا «داادار» ،باه عناواا نمایناده دوهات ،در

ماهک محسول میشدند  .کدخادا نیاز کاه برگزیاده و

روستااا حیور مییافت .در مااده  8ایان قاانوا ،در

نماینده ماهک بود ،بیتردید برای حفن منافع ماهاک و

این باره مده است« :ار داستاا را یک دادار و یاک

حفن مناسبات اربالرعیتی سعی مای کارد .اهبتاه ایان

یا مند ده را یک کدخدا اداره خوااد نماود» (قاانوا

بداا معنا نیست که کدخ دا تنها در قبال ماهک مسائول

تقسیمات کشور و وظاایف فرماناداراا و بخشاداراا،

بود .قانوا کدخدایی در ادامه ،امچنین بیاا میکرد که

ماده .)8این قانوا دادار را نماینده دوهات و کدخادا

محاکمه و انفصال کدخدا ،از هحاظ تخلفات اداری ،به

را نماینده دوهت و ماهکااا معرفای مایکارد (قاانوا

موجاب نظامنامااه ای صاورت خوااااد گرفات کااه باه

تقسیمات کشور و وظاایف فرماناداراا و بخشاداراا:

بهطوری که اگر احکام کدخدایی برخ
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ماده .)22فرمانداراا و بخشداراا موظف بودند از بین

تقسیمات کشور و وظاا یف فرماناداراا و بخشاداراا:

ساکناا حوزه مأموریت خود ،یک نفار را باه سامت

ماده )21بدین ترتیب ،مای بینایم کاه باا تصاویب ایان

دادار و برای یک یا مناد ده ،یاک نفار از سااکناا

قانوا ،افراد دیگری به مدیریت روساتایی وارد شادند

دایمی ده را به سمت کدخادایی تعیاین کنناد (قاانوا

که تا این زماا سابقه نداشت؛ اما به نظر مایرساد کاه

تقسیمات ک شور و وظاایف فرماناداراا و بخشاداراا:

با وجاود ایان تغییار و تحاوالت ،در زمیناه مادیریت

ماده .) 22این قانوا حدود وظایف کدخدا و داادار را

روستایی و ورود افرادی امچاوا داادار باه سااختار

در روستا مشخص نکرده بود؛ اما بیتردید با تصاویب

م دیریتی روستا ،منصب کدخدا امچناا نقش محوری

این قانوا ،تا حد بسیاری از نقش مادیریتی کدخادا و

خود را در تصدی امور دِه ،در دوره موضاوع بحاث و

ماهکاا کاسته میشد؛ موا ماهک در تعیین داادار کاه

حتاای تااا اواخاار دوره پهلااویدوم حفاان کاارده ب اود.

نمایندگی دوهت را در روستااا برعهده داشت ،نقشای

بهطوری که حتی در دوره پهلوی دوم ،کدخدا امچنااا

نداشت و ماهک نقش مسلط خود را در تعیین و نصب

از اقتدار فروانی برخوردار باود و عنصاری از عناصار

کدخادا از دسات مایداد .داادار مایبایسات از باین

سااازماا اداری دِه تلقاای ماایشااد کااه ااایچ دِااای

ساکناا بخش ،به پیشنهاد بخشادار و حکام فرمانادار

نمیتوانست از وجود ا بینیاز باشد (پارسا ،بیتا92 :

تعیااین ماایشااد ( قااانوا تقساایمات کشااور و وظااایف

و  .)94بهطوریکه در تعریف اداری که مرکز ماار در

فرمانداراا و بخشداراا :ماده .)4کدخادا نیاز از باین

سال 1981ش1266/م ،از دِه ارایه کرده است ،کدخادا

ساکناا دایمی ده یا دااات ،باا معرفای ماهاک و باه

جزء الینفک دِ ه به حسال مده که عهدهدار اداره امور

پیشنهاد بخشدار و حکام فرمانادار انتخاال مایشاد

دِه است .در این تعریف ،منین مده است« :دِه محلای

( سازماا اسناد و کتابخانه ملای ،ساند شاماره-6484 :

اس ت شامل مجموعه مزارع و باغ و اماکن مساکونی و

 229و  .)229-21162در در این قانوا نیز ،باه مانناد

غیرمسکونی ،اعم از متصل و یا مجزا که معموالً دارای

قانوا کدخدایی سال ، 1291/1918تصریح شده بود که

کدخداست .وهی ممکن است در موقع سرشاماری باه

«ارگاه کدخدا از انتظاماات اماور زراعتای فروگاذار

عللاای کدخاادا نداشااته باشااد و احتماااال بااه وساایله

نماید به تقاضای ماهک یا ماهکین منعزل خوااد شاد»

کدخدای دِ ه مجاور اداره شود» (باه نقال از خساروی،

( سازماا اسناد و کتابخانه ملای ،ساند شاماره-6484 :

 1 :1922و .)6این نمونه بیانگر اامیت منصب کدخدا،

 .)229این قانوا بخشداراا را به عنواا مرجع مستقیم

در ساختار مدیریتی روستا ،بعد از تصویب قوانین یااد

رسیدگی باه کارااای دااداراا و کدخادایاا معرفای

شده است .باا وجاود ایان در ساال 1918ش1221/م،

میکرد .طب این قانوا ،بخشداراا میبایست بر اعمال

منصب کدخدا به صاورت قاانونی و بارای امیشاه از

ااا نظارت میکردند و گازارش اقادامات اااا را

مدیریت روستایی کشور حاذ

شاد (طاهاب:1921 ،

برای فرماندار میفرستادند (قانوا تقسایمات کشاور و

 .)92با توجه به مطاهاب گفتاهشاده مایتاواا تفااوت

وظااایف فرمانااداراا و بخشااداراا :ماااده .)21در ایاان

مدیریت روستایی ،در دوره ق بل از مشروطه و بعاد از

قانوا امچناین ،تشاکیل شاورای بخاش ،متشاکل از

ا تا پایاا حکومت پهلوی را باه شاکل زیار ترسایم

بخشداراا و روسای امور کشوری بخش و تعدادی از
ماهکاا و زارعاا محال پایشبینای شاده باود (قاانوا

کرد:

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایراا از مشروطه تا پایاا حکومت پهلویاول 13/

شکل سمت مپ ،بیانگر ساختار قدرت کدخدا تا قبل

قرار می گرفتند و در سلسله مراتب مدیریت روستایی،

از مشروطه است .دورهای کاه در ا ،کدخادا واساطه

کدخدا بعد از مباشر بود؛ مراکه مباشار نمایتوانسات

و سنت تنهاا منباع

ااامزماااا ،در امااه روسااتااا حیااور داشااته باشااد

قدرت و اقتدار وی محسول میشد و دوهت دخااهتی

(ههسااییزاده .)12 :1944 ،اهبتاه نکتاه درخاور توجااه

در اداره روستااا نداشت .شکل سمت راسات ،بیاانگر

اینکه مباشر که منصبش از منصب کدخدا ممتازتر بود،

ساخت قدرت کدخدا در دوره موضوع بحاث اسات.

ظااااراً فقااط در پاااره ای از نقاااط بااه کاراااای ماهااک

دوره ای که کدخدا ام نماینادگی ماهاک را بار عهاده

رسیدگی می کرد و امه ماهکااا دارای مباشار نبودناد

داشت و ام دوهت را .اهبته باید توجه کرد که در ایان

(همبتوا .)149 :1962 ،در این حاهت کدخدا مساتقیماً

دوره ،ماهااک و دوهاات کااام ً از ااام جاادا نبودنااد و

تحتنظارت ماهک ،به اداره روستا میپرداخت .برخای

درعااین حااال کااه طبقااه ماهکاااا بخااش عماادهای از

منابع نیز مباشر را رقیب کدخدا و عم ً در مقابال وی

نمایندگاا مجلس را تشکیل می دادند و نفاوذ فراوانای

دانسته اند که درصدد بوده است ارمه بیشتر از نیروی

در دوهت داشتند ،دوهت نیز تاحدی ،بر این طبقه نفوذ

مدیریت و اختیارات وی باه نفاع خاود اساتفاده کناد

داشت و این طبقه تحتحاکمیت کلی دوهات باود .در

(ودیعی .)211 :1912 ،ظااراً بین کارکرداای ایان دو،

بحث از ساختار منصب کدخدا ،باید به منصب مباشار

تمااایزی وجااود داشااته اساات؛ درحاااهیکااه مباشاار

نیز اشاره ای کرد .ارتباط این دو منصب کام ً مشخص

نمایندگی ماهاک در اماور اقتصاادی( ،ودیعای:1912 ،

نیست .وهی نچه مسلم اسات در روساتااای ارباابی،

 ) 211یعناای ماادیریت مربااوط بااه امااور کشاااورزی و

معموالً ارمند روستا تحت کنترل شخصی به نام مباشر

بازاریااابی محصااوالت را عهاادهدار بااوده ،کدخاادا

بین ماهک و روستای یاا بود و عر
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سرپرستی زندگی اجتماعی روستا ،مانند حل اخات

گرفته میشد تا درصاورتیکاه در مادت مقارر اقادام

میاا اااهی را بر عهده داشته است (ازکیا 22 ،1961 ،و

نکنند ،مطاب مقررات مجازات شوند و با ااا مطااب

29؛ بدرهای .) 22: 1944 ،اهبته این تفکیک و مرزبندی

ص حدیاد بخشاداری عمال شاود (ساازماا اساناد و

وظایف منداا دقی نیست؛ مراکاه برخای مناابع ،در

کتابخانه ملی ،سند شماره .)229-6484 :بخشداراا نیز

امور زراعای ،کدخادا را باه عناواا مشااوراا ماهکااا

موظف بودناد تاا طبا مقاررات از ماهکااا بخوااناد

بزرگ دانسته اند کاه ماهکااا کمتار بادوا مشاورت و

کدخدااای روستااای تحاتنظاارت خاود را معرفای

مشاوره وی در اماور زراعای ،ازجملاه تناوع کشات،

کنند ( ساازماا اساناد و کتابخاناه ملای ،ساند شاماره:

تصاامیم ماایگرفتااه اساات (خسااروی.)182 :2191 ،

 .) 229-121اگر ماهکاا باه اار علتای ،در ایان زمیناه

بیتردید عملی شدا و به اجرادر مدا قاوانین مصاول

اقدام نمیکردناد ،طبا قاانوا ،بخشاداری کدخادا را

این دوره ،نیازمند گذر زماا بود و در امااا یکای دو

تعیین میکارد و حکام رسا می کدخادا طبا معرفای

سال اول ،نمی توانست صاورت عملای و اجرایای باه

بخشدار ی تنظیم می شاد ( ساازماا اساناد و کتابخاناه

خود گیرد .بهطوریکه طب اسناد برجایمانده ،تا سال

ملی ،سند شاماره 229-98621 :و .)229-121کدخادا

1914ش1294/م ،اغلب کدخدایاا داات توابع تهراا،

اغلااب از میاااا روسااتاییاا نساابتاً واردتاار کااه از نظاار

انااوز فاقااد حکاام رساامی بودنااد (سااازماا اسااناد و

اجتماااعیاقتصاااادی ،از افااراد مرفاااه روسااتا باااود

کتابخانه ملای ،ساند شاماره .)229-121 :اهبتاه اساناد

(ههساااااییزاده 126 :1962 ،و  )122یااااا از میاااااا

نشاا می داد که اجرای قانوا کدخدایی ،در سالااای

خردهماهکاا تعیین میشد (خسروی )184 :2191 ،بعد

 1914و 1912ش 1294/و 1292م ،به صاورت جادی

از قااانوا 1916ش1296/م ،در مااواقعی نیااز ماهکاااا

پیگیری میشد و دوهت ااتمام بسیاری در اجرای ایان

روستا دادار را به عنواا کدخدا معرفی می کردند و او

قوانین می کرد .دوهت درصدد باود تاا امار انتخاال و

امزماا ،عهده دار منصب کدخدایی و داداری میشاد

معرفی کدخدایاا روستااایی که انوز فاقاد کدخادای

( سازماا اسناد و کتابخانه ملای ،ساند شاماره-6484 :

رسمی بودند ،ارمه سریعتر انجام شاود و کدخادایاا

 .) 229نکته دیگری که باید ذکار شاود اینکاه در دوره

فاقد حکم رسمی ،حکم خود را دریافت کنند (سازماا

موضااوع بحااث ،واگااذاری منصااب کدخاادا ب اهطااور

اسااناد و کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره.)229-121 :

ماداماهعمر بود .به نظر می رسد ماادامی کاه از کدخادا

بهطاوریکاه حتای یکای از وظاایف «اداره عماراا و

تخلفی سرنمی زد و ماهک و مقاماات دوهتای محال ،از

اص ا حات» کااه در سااال 1914ش1294/م و پااس از

وی راضاای بودنااد ،در ساامت خااود باااقی ماایمانااد

تصویب قانوا عمراا ،در وزارت کشور تشاکیل شاد

(بهرواا .)266 :1921 ،ارگاه کدخدای روستایی فوت

اجرای قانوا کدخادایی باود (معتمادی 1982 ،و ،84

می کرد ،ماهکاا و ساکناا روساتا ،کدخادای جدیاد را

پیشگفتار ،ص :ر) .به ماهکانی که برای معرفی کدخادا

برای دریافت حکم رسمی معرفی میکردناد (ساازماا

اقدام نکرده بودند ،مهلت داده مایشاد کاه در ظار

اساناد و کتابخاناه ملای ،ساند شاماره.)229-21162 :

11روز ،کدخادای روساتا را

امچنین در این دوره ،به مانند گذشته ،منصب کدخدا

مدت معین ،یعنی ظار

معرفی کنناد ( ساازماا اساناد و کتابخاناه ملای ،ساند

اغلب موروثی بود و پسار کدخادای سااب کاه دارای

شااماره229-6484 :؛  .) 229-98621از ماهکاااا تعهااد

اط عات بیشتر و وضاعیت مااهی بهتار باود ،انتخاال

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایراا از مشروطه تا پایاا حکومت پهلویاول 13/

میشد .در بیشتر مواقع ،اکیریت ساکناا روستا با منین

یاری کنند .باااینحاال در مناابع ،غیار از «پاکاار» باه

فردی موافقت مایکردناد .اهبتاه در ماواقعی کاه پسار

شخص یا منصب دیگری به عنواا کمکدست کدخدا

کدخدای مرحوم ،به عللی ماوا کمای سان ،درخاور

اشاره نشده است .پاکار ،به اصط ح معماول وردسات

کدخدایی نبود ،فرد دیگاری عهادهدار امار کدخادایی

و ه بعبارت دیگار ،زیردسات کدخادا باود و اوامار و

می شد ( سازماا اسناد و کتابخاناه ملای ،ساند شاماره:

تصمیمات وی را اجارا مایکارد .پاکاار طبا دساتور

 .)291-2869با توجه باه مطاهاب گفتاه شاده ،نتیجاه

کدخدا ،زارعاا را به پا کردا نهرااا ،بساتن پالااا،

میگیریم در این دوره ،مند نوع کدخدا وجود داشاته

ساختن جاده و غیره وامی داشت .انتخال پاکار اغلاب،

است :کدخدای انتخابی ،تحمیلی ،انتصابی و ماوروثی؛

از وظایف زارعاا بود و وی مزد خود را نیاز از نااا

یا به عبارت بهتر ،کدخدای منتخب رعایا و ماهک اار

دریافاات مایکاارد و ب اه ناادرت سااهمی نیااز از ماهااک

دو ،کدخاادای تحمیلاای ازجانااب ماهااک ،کدخاادای

می گرفت .در نتیجه ،بیشاتر جاناب مناافع زارعااا را

موروثی ،کدخدای انتصابی ازسوی دوهت .اهبته در اار

نگاه می داشت .سهم پاکار نیز به مانند کدخدا ،در سار

حاهت ،کدخدا برای اینکه از عهده وظایف این منصب

خرمن تحویل داده میشد و مقدار ا در نقاط مختلف

بر ید ،می بایست از رای اعتماد طبیعی اکیریت درخور

متفاوت بود؛ می ً در ذربایجاا ،مزد پاکاار را از قارار

توجهی از رعایا برخوردار می شد و بیتردید این نکته

ار جفت یک من تبریز و در اسد باد اماداا از قارار

را ماهک و دوهات مادنظر قارار مای دادناد .الزم نباود

ار واحد جفت ،پنج یا شش من تبریز غلاه کاه ساهم

متصدی منصب کدخدایی دارای شرایط ویژه یا دارای

زارع بود پرداخت میکردند (رحمانی.)128 :1984 ،

مهارت خاصی باشد .قاانوا کدخادایی مصاول ساال
1918ش1291/م ،نی ز شارایط یاا تخصاص و تواناایی

کارکردهای منصب کدخدا

خاصی برای متصدی این منصب در نظر نگرفتاه باود.

در دوره موضااوع بحااث ،خصوص ااً بعااد از تصااویب

در ماده مهارم قانوا کدخدایی سال 1918ش1291/م،

ی این نامااه تکاااهیف کدخاادایاا ،کدخاادا کارکرداااا و

شرایطی که کدخدا میبایست قانوناً داشاته باشاد ،باه

وظایف مختلف ،و مندگانهای برعهده داشات؛ مانناد

شرح زیر مشخص شده بود:

وظایف و کارکرداایی که کدخدا بهطاور سانتی و در

 .1داشتن تبعیت ایراا؛  .2نداشتن محکومیات بجنحاه و

طی دوره اای مختلاف برعهاده داشات کاه برخای از

جنایت؛  .9معروفیت به درستکاری و امانت و هیاقات؛ .8

ااا ،در قوانین مصول این دوره نیز مانعکس شاد و

مقیمباودا در یکای از دااات محال ماموریات خاود و

جنبااه قااانونی یافتنااد .برخاای دیگاار نیااز ،وظااایف و

داشتن رعیتی در یکی از دااات محاال ماموریات خاود

کارکرداااای جدیاادی بودنااد کااه بااه موجااب قااوانین

(سازماا اسناد و کتابخانه ملی ،سند شماره.)221-1192 :

مصول این دوره ،برعهاده وی گذاشاته شاده بودناد؛

با توجه به وظایف مختلف و متناوعی کاه کدخادا در

یعنی وظایف و کارکرداایی سوای از نچه کدخادا از

این دوره ،خصوصاً بعد از تصویب یینناماه تکااهیف

قبل و بهطور سنتی بر عهده داشات .باه عناواا میاال،

کدخدایاا در سال 1914ش1294/م ،بر عهده داشات،

وظایفی که یین نامه تکاهیف کدخدایاا ،بارای کدخادا

بی شک وی برای انجام وظایف خود  ،م زماا یا افاراد

تعریف کرده و امور جااری دااات را در زمیناهااای

زیردستی نیز داشته است تاا در انجاام وظاایف وی را

و

حقوقی و قیایی ،ثبتاحوال ،نظاام وظیفاه ،معاار
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اوقا  ،امنیه و ف حت برعهده وی واگذار کارده باود

129: 1984؛ طاهب .)686 :1942 ،یکی از محققااا باا

(قانوا کدخدایی 2 :تا  ) 21ازجمله وظاایف جدیادی

اشاره به کارکرداای مختلف کدخادا در ایان زمیناه و

بودند که در این دوره ،کدخدا عهدهدار ااا شده بود.

در طی ادوار مخت لاف ،وجاه ممیازه کدخادا از دیگار

در واقع ،بعد از تصویب این قاوانین باود کاه کدخادا

روسای جواماع را تعادد وظاایف و تلفیا و ترکیاب

ازیک سو حافن منافع ماهاک و ازساویدیگار ،مسائول

وظایف اخ قی و اجتماعی و خانوادگی دانسته اسات

اجرای قوانین و نظامنامهاای دوهتی در روساتااا شاد.

و می نویسد کدخدا در تمامی امور ،مگر امور دینای و

بنابراین در این دوره ،کارکرداا و وظاایف کدخادا را

مذابی دخاهت داشت (ودیعی.)124 :1912 ،

میتواا به دو دسته تقسیم کرد :دساته اول وظاایف و

ب) وظایف جدید و قانونی کدخادا طبا قاانوا،

کارکرداایی که کدخدا بهطاور سانتی و در طای ادوار

کدخدا میبایست امور رعیتی و ف حتی روساتا را باا

مختلف برعهده داشات؛ دساته دوم نیاز وظاایفی کاه

درنظرگرفتن منافع ماهک و مطااب دساتور و نظریاات

کدخدا طب قانوا جدید عهدهدار شاده باود .اهبتاه در

وی اداره میکرد ( سازماا اسناد و کتابخانه ملی ،ساند

میاا این وظایف قانونی کدخادا ،وظاایفی بودناد کاه

شااماره221-1192 :؛ رحمااانی 122 :1984 ،و .)112

کدخدا از قبل و به طور سنتی نیز برعهده داشات و باا

وظایف کدخدا در زمینه اداره کل ف حت را مایتاواا

تصویب این قوانین ،تنها جنبه قانونی یافتند.

در نمونه اای زیر خ صه کرد :اع م فاات نبااتی باه

الف .کارکردها و وظاایف سانتی کدخادا کدخادا

محا

رابط بین تاوده روساتایی و ماهاک باود و باه عناواا

امکاری با ماامورا ا ف حات در جلاوگیری از فاات

نماینده ماهک ،باه اماور رعیتای و ف حتای رسایدگی

نباتی؛ تهیه احصااییه اغناام و محصاوالت ف حتای و

میکرد .ا و برای در حفن منافع ماهکاا ت ش می کارد

ارسال ااا به نایباهحکوماهااای محال؛ مراقبات در

(ههساااییزاده 12 :1944 ،و  .)14کدخاادا بااه واسااطه

اجرای دستورات ف حتی که دایر به بهباودی ف حات

اینکااه بااه امااور زراعاای وارد بااوده و دارای منشاااء

محل صادر شده باشاد و اجارای مفااد قاانوا تفتایش

اجتماعی روستایی بود و نیز به واساطه وابساتگی باه

صحی دام (قاانوا کدخادایی .)21 :کدخادا امچناین

نظام زمینداری اربال رعیتی ،پایگااه مساتحکمی بارای

وظیفااه داشاات بااا ماااموراا دوهتاای اداره دفااع فااات

این نظام محسول میشد .او میتوانست جلو ارگوناه

حیوانی ،امکاری الزم را کند و در انجاام و پیشارفت

اعتراضاای علیااه ماهکاااا را بگیاارد (خسااروی:2191 ،

ماموریت ااا ،مساعدت و امراای الزم را باه جاای

 .)184وی در جمع وری محصاول و پرداخات ساهم

ورد .وی امچنین می بایسات تااریخ ورود و خارو

اربااال نیااز وظیفااه مهماای داشاات (خسااروی2191 ،

این ماموراا را فقط در مواقع ی که برای انجاام وظیفاه

 .)182:اماانگی خدمات عماومی ،ازجملاه الیروبای

وارد شده و در ده حیور داشتند ،در اوراقی که خاود

قنات اا ،رسیدگی به امر توزیاع ل و توزیاع سااالنه

این ماموراا در دست داشاتند ،بنویساد و امیاا کناد.

بااروز در روسااتا ،باه نایااباهحکومااه محاال و

این عمل میکرد ،مطاب

زمااین اااای زراعاای نیااز از وظااایف کدخاادا بااود

درصورتی که کدخدا برخ

(ههساییزاده 12 :1944 ،و  .)14وظیفاه مهماناداری و

مقررات تعقیب و مجازات میشاد (اساناد خاانوادگی

پذیرایی از مااموراا و مساافراا روساتا نیاز ،ازجملاه

احتشامی ،به نقل از احتشامی.)181 :1948 ،

وظایفی بود که کدخادا باه عهاده داشات (رحماانی،

 .5مسائل حقوقی و قضائی

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایراا از مشروطه تا پایاا حکومت پهلویاول 12/

کدخدا مسئوهیت انتظامات عمومی دِه و رفع منازعاات

 .) 229طباا قااانوا در مواقااع ضااروری ،کدخاادا

و اغتشاشات را برعهده داشت .او در برخی مواقع ،در

میتوانست از نظر اجرای وظایف محوهه ،باه مااموراا

رفاع اخت فاات میااا روساتاییاا مداخلاه مایکارد و

امنیه مراجعه کند .ماموراا امنیه نیز موظاف بودناد در

ماایت وانساات باارای خطاکاااراا تنبیااهاااایی از قبیاال

حدود مقررات ،مساعدت الزم را به تقاضاای کدخادا

مولزدا ،حبسکردا ،جریمهگرفتن و غیاره در نظار

کنند ( ساازماا اساناد و کتابخاناه ملای ،ساند شاماره:

بگیاارد (همبتااوا .) 142 :1962 ،ماااده افااتم قااانوا

.)229-21162

کدخدایی ،کدخدا را مسئول انتظامات عماومی روساتا

 .8مسائل مربوط به ثبتاحوال

معرفی میکرد  .طب این قانوا ،او میبایست دزدیااا

ثبت توهد ،ازدوا  ،ط

و منازعات و اغتشاشااتی را کاه اتفاا مایافتااد ،باه

تایید صحت اااا ،ارساال اع میاه اار یاک از وقاایع

مقامات انتظامی گزارش داد ( سازماا اسناد و کتابخانه

مذکور به اداره ثبتاحوال ،امکاری با نماینده ثبتاحوال

ملی ،سند شماره .)221-1192 :وی اخت فاات جزیای

در روستااا ،دریافت شناسنامه برای افراد فاقد شناسانامه،

را حل و فصل کرده و خطاکاراا را به مجاازاتااایی

تنظاایم صااورتجلسااه باارای کودکاااا ساارراای ،اخااذ

امچوا زندانیکردا و جریمهکردا محکاوم مایکارد

شناساانامه باارای پنااناادگاا ،امکاااری در سرشااماری و

(طاهااب .) 686 :1942 ،رساایدگی بااه دعاااوی حقااوقی

سایر امور مربوط به ثبتاحوال و اجرای تمام دساتوراتی

جزیی تا  11ریال ،رسیدگی به منازعات محلای و حال

که در این زمینه به او داده میشد ،ازجملاه وظاایفی باود

«کدخدامنشانه» ا اا ،مراقبت از فرار متهم و حفن ثار

که کدخدا طب قانوا کدخدایی در ارتباط با ثباتاحاوال

جرم ،اب غ عرضحال اایی که ماموراا عدهیاه ارساال

برعهااده داشاات (قااانوا کدخاادایی 4 :تااا  .)11کدخاادا

می کردناد باه مادعیاا و نظاارت در حفان حادود و

امچنین موظف بود تا برای کسی کاه باه سان 14ساال

اراضاای ،ازجملااه وظااایفی بودنااد کااه کدخاادا طب ا

تمام نرسیده و امچنین برای دیوانهای که فاقد شناسانامه

یین نامه تکااهیف کدخادایاا برعهاده داشات (قاانوا

بود و کسای را نداشات کاه بارای او شناسانامه بگیارد،

کدخدایی .) 2 :بدین ترتیب در ایان دوره ،کدخادا باه

شناسنامه تهیه کند .کدخدا پس از رسیدگی درباره اویت

عنواا مجری قانوا در روستا نیز محسول مایشاد و

ااا ،مراتب را به نماینده حوزه ثبتاحوال اط ع مایداد

در این ارتباط ،کارکرد اصلی وی حفن نظم در روساتا

تا طب اظهار کدخدا ،برای اااا شناسانامه تنظایم شاود

بود  .امچنین کدخدایاا و دااداراا ،بعاد از تصاویب

(سازماا اسناد و کتابخانه ملی ،سند شماره.)229-6484 :

قانوا بخشداراا ،موظف بودند تا بارای حفان اماوال

 .9مسائل مربوط به نظاموظيفه

اشخاصی که در داستاااا فوت می کردند ،اقدام کنند.

تعیین مشموال ا از روی دفتر نفوس دِه و معرفی ااا

ناا وضعیت اموال منقول و غیرمنقول شخص متاوفی

به نظام وظیفه ،تصدی اورا کفایت مشموالا ،انتشاار

را با حیور ریشسفیداا و معمراا و معتمداا محلای

اع ا احیار افراد مشمول ،احتیاط و ذخیره ،امکاری

صورت مجلس می کردند؛ سسس تا تعیین تکلیف ایان

نزدیک و اجارای دساتورات حاوزهااای ساربازگیری

قاانونی

ازجمله وظایف کدخدا در مسایل مربوط به نظاموظیفه

از اداره دادگسااتری نداشااتند ،جلااوگیری ماایکردنااد

بااود (قااانوا کدخاادایی 12 :تااا  .)11طبا

یایننامااه

( سازماا اسناد و کتابخانه ملای ،ساند شاماره-6484 :

تکلیف کدخدایاا ،کدخدا می بایست در موقاع بسایج،

اموال ،از مداخ ت اشخاصی که انوز مادر

و فوت در دفااتر مخصاوص و
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به طرز نگهداری عایله احیارشادگاا کاه بایساتی باا

و حفن ثار و ابنیه تااریخی (قاانوا کدخادایی 16 :و

کمک اشخاص محلی ،یعنای کساانی کاه باه خادمت

.)12

احیار نمای شادند یاا امرااای شاهرداریااا انجاام

 .1مسائل مربوط به امنيه

می شد ،نظارت کامل می کرد ( سازماا اسناد و کتابخانه

وظایف کدخدا در این زمینه که طب

ملاای ،سااند شااماره .)229-6484 :امچنااین کدخاادا

کدخدایاا مشخص شده بود :اع م جنحه و جنایت یا

میبایست امیشه ،از وضاعیت مشاموالا و ساربازاا

خ فی که در روستا صورت میگرفت به نزدیکتارین

مقیم قلمارو خاود اطا ع کامال مایداشات .او بایاد

امنیه؛ تحتمراقبت قراردادا مجرماا تاا مادا امنیاه،

ارگونه تغییری در وضعیت ااا مانند شهادت ،فوت،

تعقیب خط سیر مجرماا در صورت تعقیب به وسایله

فرار ،مسافرت و تغییر شغل را با قیاد تااریخ در دفتار

داقاناا ،اع م پیش مداای غیرمترقبه ازقبیل حریا و

خود ثبت کرده و ب درنگ ،حوزه سربازگیری را مطلع

فوت اشخاص غیرمحلی و مساعدت با مااموراا امنیاه

می کارد .امچناین ،کدخادا وظیفاه داشات وضاعیت

در مسااایلی ام چااوا کشااف امااوال قامااا (قااانوا

مشموال ا و سربازاا خار از قلمارو خاود را کاه در

کدخدایی 14 :و  .)12منااکه م حیه میشود بیشاتر

حااوزه کدخاادایی او اقاماات ماایکردنااد ،تحااتنظاار

این وظایف ،وظایف جدیادی باود کاه طبا قاانوا،

می گرفت و ار تغییری را که در وضعیت ااا حاصل

برعهده کدخدا واگذار شد؛ ازجمله ثبت توهد و فاوت

میشد به حوزه سربازگیری اط ع می داد .جلب افاراد

در دفاتر مخصوص و تحقی در صحت ا یاا معرفای

غایااب و دسااتگیری فراریااانی کااه ب اهطااور مخفاای و

افرادد فاقد شناسنامه به نماینده ثباتاحاوال .امچناین

غیرمخفی ،در قلمرو کدخدا اقامت گزیده یا افرادی که

بیشتر این وظایف ،در حیطه خدمات عمومی بودناد و

از قلماارو او فاارار کاارده بودنااد از وظااایف حتماای

به امکاری کدخدا با حکومات و مااموراا حکاومتی

کدخدایاا بود .کدخدا ب فاصله بعد از دستگیری ایان

مربوط میشدند ؛ پس در این قاانوا ،باه وظاایفی کاه

افراد ،ا اا را تسلیم و رسید اخاذ مای کارد (ساازماا

کدخدا در قبال ماهک یا ماهکااا داشات ،کمتار اشااره

اسناد و کتابخانه ملی ،سند شماره.)229-21162 :

شده بود .در این دوره ،وظایف کدخدا در قبال ماهک،

 . 8مسایل مربوط به معار

و اوقا

بعد از تصویب یین نامه وظایف کدخدایاا ،کدخدا در
زمینه معار

و اوقا

نیز وظایف مهمی عهدهدار شد.

مانند امکاری با رییس معاار

ییننامه تکاهیف

ازجمله وظایفی بود که کدخدا بهطاور سانتی برعهاده
داشت و امچناا سنت و خواست ماهکاا ا را تعیین
میکرد.

بارای پیشارفت اماور

در این دوره ،بُعد جدیدی ب ه روستااا اضافه شده بود

موزشی ،تهیه فهرستی از اسامی بچهاای  6تا  18سال

و ا بعد سیاسی بود؛ یعنی تامین رای برای ماهکااا و

روستا و امچن ین اسامی موزگارانی که در قریه ساکن

صاحباا نفوذ و قدرت (بهارواا266 :1921 ،؛ طاهاب،

بااوده و ماایشاادند باارای اسااتفاده از ااااا در بخااش

 .)2 :1921در امور سیاسی ،به خصاوص در انتخاباات

معار  ،مراقبات در حفان انتظاام و نظافات دبساتاا

ماهکاا ،به واسطه کدخدایاا راء زارعاا را جمع وری

روسااتا ،در صااورت فقااداا دبسااتاا در روسااتا اعاازام

میکردند (خسروی .)182 :2191 ،بدین ترتیب ،مای-

اطفال روستا به دبستاا اای مجاور ،اجارای دساتورات

بینیم که در این دوره ،کدخدا وظاایف و کارکردااای

در راتباط با موقوفات و امکاری در این زمینه

گوناگوا و سنگینی برعهده داشته است :وی ازیکسو

معار

جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایراا از مشروطه تا پایاا حکومت پهلویاول 13/

به عنواا نماینده ماهک ،می بایست دستورات ماهاک را

کدخدایاا توزیع می شاد تاا کدخادایاا خواناده و از

در میاا روستاییاا اجرا میکارد؛ ازساویدیگار نظار

وظایف خود بهتر گاه شوند .امچناین وظاایف نااا

کشاااورزاا را بااه اط ا ع ماهااک ماایرساااند .کدخاادا

میبایست خُردخُرد گوشزد میشاد (ساازماا اساناد و

امچنین راباط باین دوهات و روساتا ،یعنای مااموراا

کتابخانه ملی ،سند شماره 229-121 :و  221-1124و

دوهتی و رعایا ،بود و نمایندگی تمام مراجع دوهتای را

 .) 221-1192بخشااداراا نیااز ماایبایساات ،ع ا وهباار

در روستا برعهده داشت .او میبایسات باه دساتورات

کدخاادایاا ،ماهکااا ا داااات حااوزه خااود را فاارا

حکوماات مرکاازی در روسااتا تحقاا ماایبخشااید.

مااایخواندناااد و وظاااایف کدخااادایاا را در اماااور

درارحال ،کدخدا بیشاتر نمایناده ماهاک و دوهات در

نظام وظیفه و مار جزءبه جزء برای ااا تشریح کارده

میاا روستای یاا بود تا نماینده روستاییاا در برابر ماهک

و ااا را مکلف می کرد ند تا در تنظیم دفتار و انجاام

و دوهت .گاه پیش می مد که کدخدا در انجام وظایف

سایر وظایف کدخدااا کماک ماوثری کنناد (ساازماا

خود ،ازجمله در امور مربوط باه ماار و ثباتاحاوال،

اسناد و کتابخانه ملی ،سند شاماره .)229-121 :بادین

غفلاات کاارده و از ارایااه گاازارش ماایانااه خااودداری

ترتیب ،ماهکاا نیز در اجرای وظایف جدیدی که طب

میکرد کاه ایان امار باعاث بازخواسات وی مایشاد

قانوا ،به عنواا نماینده دوهت در روساتااا ،باه عهاده

( سازماا اسناد و کتابخانه ملی ،سند شماره221-292 :

کدخدا واگذار شده بود ،عهدهدار وظایفی شدند .نااا

و  .)229-98621گاه حتی کدخادا ایان کاار را جازو

ملزم بودند در عملی کر دا این وظاایف و نظاارت بار

وظایف خود نمایشامرد .در مناین ماواقعی ،ماامور

اجرای ا کمک کن ند .طب قانوا داشاتن ساواد بارای

دوهتی در انجام وظایف خود دمار مشاکل مایشاد و

کدخدا اهزامی نبود و در قانوا کدخدایی ،اشارهای باه

درخواست بازخواسات کدخادای مزباور را مایکارد.

ا نشده بود؛ اما با توجاه باه مساوهیتااا و وظاایف

کدخدا نیز بعد از بازخواست ،ملزم به اجرای وظاایف

مختلفی که طب

یینناماه برعهاده کدخادا واگاذارده

خود میشاد ( ساازماا اساناد و کتابخاناه ملای ،ساند

شده بود ،این امر ،یعنی نداشتن سواد ،یکی از عواملی

شماره .)221-292 :امچناین باه کدخادا اخطاار داده

بود که در انجام وظایف کدخدا مانع ایجاد مایکارد و

می شاد کاه در صاورت غفلات و تساامح در اجارای

گاه باعث زحمت و اعتاراض مااموراا دوهتای و گااه

وظایف محوهه ،ع وه بر انفصاال از شاغل کدخادایی،

حتی اعتراض رعایای روستااا میشد (سازماا اسناد و

به سختی تعقیب و مجازات خوااد شد (سازماا اساناد

کتابخانه ملی ،ساند شاماره .)229-21182 :امچناین

و کتابخانه ملای ،ساند شاماره .)229-98621 :اغلاب

اسنادی از این دوره در دست است که طب

ا ،خاودِ

وظایفی که طب قانوا برعهده کدخدا واگذار شده بود

کدخدا با بیاا اینکه بی سواد است و از عهده وظاایف

وظایف جدیدی بودند که تا ا زمااا ،جازو وظاایف

کدخاادایی برنماای یااد ،تقاضااای اسااتعفا داده اساات

وی محسول نمیشدند؛ پس می بایست ایان وظاایف

( سازماا اسناد و کتابخانه ملی ،ساند شاماره-21162 :

بهتدریج ،به ااا موزش داده شود .بدین منظور و در

 .)229بدین ترتیاب ماامورا ا دوهتای درصادد بودناد

راستای تعلیم و تفهیم وظایفی که کدخادایاا برعهاده

ماهکاا را موظف کنند که شخصی بارای تصادی ایان

داشتند ،اقدامات مندی صورت گرفت؛ ازجمله اینکاه

منصب معرفی کنند کاه بتواناد از عهاده ایان منصاب

ماایبایساات نسااخهاااایی از قااانوا کدخاادایی ،بااین

بر ید و دفاتر مربوط به امور نظام وظیفه و ثبت ماار و
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مانند ا را تهیه ک ند .استدالل براین بود که اگر ماهکاا

خودداری میکردند ( سازماا اساناد و کتابخاناه ملای،

سعی کنند که حتیاالمکااا شاخص باساوادی ،بارای

سند شماره .) 229-18181 :وظایف کدخادا در زمیناه

تصدی منصب کدخدایی معرفی کنند ،مسلم است کاه

نظاموظیفه ،ازجمله وظایفی بوده که در تیاد با مناافع

دراینصورت اشخاص بیسواد متوجه میشوند بارای

روستاییاا نیز بود و مطمئناً ناا نیز بهراحتای ،حاضار

تصدی این منصب ،باید سواد داشت و بادین ترتیاب،

نبودند تن باه اجارای ایان قاانوا داناد .طبا اساناد

وسایل موزش را برای خود فراام میکنناد (ساازماا

برجای مانده ،برای اااهی روستا نیز این امکااا وجاود

اسناد و کتابخانه ملی ،سند شماره .)229-121 :یکی از

داشت که اگر کدخدا قادر به انجام وظایف خود نباود

شروط موفقیت کدخادا ،در انجاام وظاایف و ابقاا در

یا از انجام ااا خودداری میکرد شکایت خاود را در

سمت خود ،امکاری با ماموراا دوهتی بود؛ اما کدخدا

این زمیناه ،تسالیم حکومات محال کارده و تقاضاای

نه تنهاا امیشاه امکااری الزم را باا مااموراا دوهتای

معرفاای کدخاادای جدیاادی کننااد (سااازماا اسااناد و

نداشت ،بلکه گاه ،با سوءاساتفاده از اختیاارات خاود،

کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره229-21182 :؛ -22411

باعث زار و اذیت ناا نیز میشاد (ساازماا اساناد و

 .) 229طب اسناد امچنین ،در مواقعی کاه کدخادا راه

کتابخانه ملی ،سند شماره .)229-21182 :اهبته گاه نیز

ظلم و ستم در پیش می گرفت و به زور اموال و کشت

این مامورا ا حکومتی بودند که با اقدامات خاود ،زار

روستاییاا را تصاحب می کرد و اسابال زحمات نااا

و اذیت کدخدایاا را فاراام مای کردناد و در نتیجاه،

می شد ( سازماا اسناد و کتابخاناه ملای ،ساند شاماره:

باعث شکایت کدخدا به مراجاع حکاومتی مایشادند

 )229-22112یا حتی در ماواقعی کاه ااااهی از طارز

( سازماا اسناد و کتابخانه ملی ،ساند شاماره-91114 :

رفتار کدخدا ناراضی بودناد ،بناباه تقاضاا و شاکایت

 .)229بیتردید در ار دو نمونه ،مرجاع رسایدگی باه

ااا و بعد از بازجوییاای باهعمال ماده ،کدخادای

شکایات حکومت و مقامات حکومتی باود ناه ماهاک.

جدیدی برای ده مزبور معرفی میشد (سازماا اسناد و

بدیهی است به علت پایبندبودا روساتاییاا و ماهکااا،

کتابخانه ملی ،سند شماره .)911-1441 :در مواقعی که

به قوانین عرفی و سنتی و امچنین مخاهفبودا برخی

کدخدای معزول می توانست رضایت ااااهی را کساب

از این وظایف با منافع ناا ،کدخدا در اجارای برخای

کند و اااهی تقاضای ابقای وی را در سمت کدخدایی

وظایف که قانوا برعهاده وی واگاذار کارده باود ،باا

میکردند ،ماهکاا و شکایتکنندگاا مایبایسات عاین

مشک تی مواجه میشد .خصوصاً کاه ایان قاوانین در

رضایت نامه خود را با تصدی تملک در قریه ناامبرده،

محیطی خار از محیط روستا ،یعنای محایط شاهری،

باارای اداره حکااومتی ماایفرسااتادند تااا مجاادد حکاام

وضع شده بودند؛ پس غاهباً جنباه ذانای داشاته و باا

کدخدایی به اسم ایشاا صادر شود (ساازماا اساناد و

سطح تکامل اجتماعی اقتصادی داات تناسبی نداشاتند

کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره .)229-22411 :باادین

(پارسا ،بیتا .)92 :به عنواا میال ،وظاایف کدخادا در

ترتیب ،می بینیم که در پی قاوانین مصاول ایان دوره،

زمینه نظاموظیفه یکی از نمونه اایی بود که اجارای ا

دوهت و مقامات دوهتی نیز در کنار ماهاک ،باه عناواا

توسط کدخدا ،باعث می شد ماهکااا مشاک تی بارای

یکی از مراجاع رسایدگی کنناده باه تخلفاات کدخادا

وی ایجاد کرده و اقدامات کارشکنانهای علیاه کدخادا

مطرح شده است .این امر جزو سنت محال نباود؛ اماا

اتخاذ کنند .ماهکاا حتای از پرداخات حقاو کدخادا

روستاییاا تاحادی ا را پذیرفتناد  .بناابراین در دوره
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موضوع بحث ،تنها رضایت ماهک از کدخدا کافی نبود

در برخی مناابع نیاز ،حقاو کدخادا تملاک تماامی

و کدخدا برای ادامه کاار خاود ،مایبایسات رضاایت

محصوهی بود که در اراضی واگذارشده از سوی ماهک،

رعایا و امچنین مامورا ا دوهتی را نیز کسب و اعتمااد

توسط او کشت میشد .در مواقعی نیاز ماهاک حقاو

ناا را بهنحوی جلب میکرد.

ساهیانه باه کدخادا مایپرداخات (ازکیاا.)22 :1961 ،
کدخدا امچنین در قبال وظیفه مهمانداری و پاذیرایی

منابع درآمد کدخدا

از ماموراا و مسافراا ،ع وه بر مقرری مرسوم ،وجاوه

کدخدا بهطور سنتی ،گذشته از نچه در مقابال انجاام

دیگری از ماهک و زارعاا دریافت میکارد (رحماانی،

وظایف محوهه ماهاک ،از وی اجرتای مای گرفات کاه

129: 1984؛ طاهااب)686 :1942 ،؛ باارای نمونااه ،در

معمااوالً اجاارت نقاادی بااود از مسااتاجراا و رعایااای

کردستاا ماهکاا از ار زارع مقداری روغن ،به عناواا

زیردست او نیز ،رسومات جنسی دریافت میکرد و از

رسومات برای کدخدا می گرفتند تا وی بتواند از عهده

محصول دِ ه ساهمی داشات کاه مقادار ا در ناواحی

مخار مهماناا و ماموراا دوهتی بر ید (طاهاب:1942،

مختلف ،به صورت متفاوت حسال مایشاد .معماوالً

 .) 686مزد کدخدا در اراضی خرده ماهاک نیاز یاا باه

سهم کدخدا از قر ار ار واحد جفت یا سهم ل یا بار

صورت مقداری مشخص که اار خاانوار مایبایسات

حسب خانوار ،به طور جنسی یاا نقادی حساال و در

بسردازد ،یا برحسب واحد ل یا واحاد زماین فاراام

سر خرمن تحویل داده می شد؛ ساسس بقیاه محصاول،

میشد (همبتوا .)128 :1962 ،کدخدا امچنین غیار از

بین ماهک و زارع تقسیم میشد (همبتاوا144 :1962 ،

مزدی که بهطور مرتب دریافت میکرد ،دارای ماداخل

تااا 142؛ رحمااانی122 ،1984 :؛ طاهااب.)686 :1942 ،

دیگری بود؛ می ً شغل وی به او اجازه میداد تا برخی

اهبته در این زمینه ،تنوع بسیاری بین روستااای نواحی

از دیوا غیرعادی را به رعایاا تحمیال کناد (همبتاوا،

مختلف وجود داشت؛ مای ً در نقااط مختلاف فاارس

142 :1962؛ طاهااب .)686 :1942 ،در برخاای نقاااط،

یک دام محصول را برای کدخدا منظاور مایکردناد و

ازجمله در بسیاری از داات کردستاا ،کدخادا مقادار

در ممسنی این مقادار را فقاط زارع مایپرداخات .در

زمینی ،یک جفت یا قسمتی از یک جفت زمین ،را باه

دارال سهم کدخدا 1درصد محصول زماینااایی باود

رایگااا در تصاار

داشاات و بابات ا بهااره ماهکانااه

که با ل ماه مشارول مایشاد .در کرمااا باا اینکاه

نماایپرداخاات (همبتااوا121 ،1942 ،؛ طاهااب:1942 ،

حقااو کدخاادا از را ماهااک پرداخاات ماایکاارد  1تااا

686؛ رحمانی .)129 :1984 ،کدخدا امچناین اجاازه

 11درصد از محصول زارعاا نیز به او تعل میگرفت.

داشت برای رت و فت امور شخصای خاود ،منادین

در اغلب داات ذربایجاا و شامال خراسااا ،از روی

روز کار مجانی از روستاییاا تقاضا کند (ههسااییزاده،

واحد جفت ،سهم معین به کدخدا داده میشد؛ می ً در

122 :1962؛ رحمانی129 :1984 ،؛ ازکیا.)22 :1961 ،

مقابال اار جفات زمااین  11تاا 11مان تبریاز غلااه و

برخ

ساختار و کارکرداای منصب کدخادا کاه در

مقداری ام نقد برای او منظور می کردناد .در اراضای

این دوره در مقایسه با دورهاای قبل ،تفااوت درخاور

خرده ماهک نیز ،کدخدا حقوقی داشات کاه برحساب

م حیااهای یافتنااد ،در میاازاا دسااتمزد کدخاادایاا و

قرارداداای قبلی وصول می کرد (همبتوا122 :1962 ،؛

نحوه پرداخات ا ،تغییاری حاصال نشاد .در قاانوا

رحمانی.)129 :1984 ،

یه صاراحت بیااا نشاده باود؛ اماا حقاو کدخادایاا
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اماا گونه که از قدیم معمول بود ،بر عهده ماهکاا باود

کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره221-221 :؛ 229-121؛

و ناا ا مقدار که در ساب پرداخت می کردند بعد از

229-18181؛  .)229-6484کدخاادایاا شاااکی گاااه

این قوانین نیز میبایست می دادناد (ساازماا اساناد و

مدعی بودند که ناه تنهاا طای منادین ساال حقاوقی

کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره221-221 :؛ .)229-121

دریافت نکرده  ،بلکه طی مادتی کاه حقاو دریافات

بدین ترتیب در این دوره ،کدخادا عهادهدار وظاایف

نکرده  ،دارایی خود را نیز صر

این سمت کردهاناد و

جدید و متعددی شاده و حکام نماینادگی دوهات در

دیگر توانایی ادامه کار بدوا دریافت حقو را ندارناد

روسااتااا را یافتااه بااود؛ امااا در زمینااه حا و حقااو

( سازماا اسناد و کتابخانه ملای ،ساند شاماره-6484 :

کدخدا ،دوهت ایچ گونه مسئوهیتی باه عهاده نگرفات؛

229؛  .)229-18181طبااا اساااناد ،باااه شاااکایات

پس در این دوره ،کدخدا ماامور بایجیاره و مواجاب

کدخدایاا در این زمینه ،رسیدگی شده و ماهاک ملازم

دوهت محسول میشاد .منااا کاه گفتاه شاد بخاش

به پرداخت حقو وی شاده اسات (ساازماا اساناد و

اعظمی از حقاو کدخادایاا ،حتای بعاد از تصاویب

کتابخانااه ملاای ،سااند شااماره229-18181 :؛ -21162

قوانین مربوط به کدخادایی و شناساایی رسامی ایان

 .) 229نارضااایتی ماهکاااا از انجااام برخاای وظااایف

منصب ،بهطور سنتی بر عهده ماهکااا باود .در برخای

کدخدایی که در تیااد باا مناافع نااا باود ،ازجملاه

مواقع ظااراً کدخدا در زمینه حقو خاود ،قاراردادی

نمونه اایی است که باعث میشاد ماهاک از پرداخات

با ماهکاا داشته است ( سازماا اسناد و کتابخاناه ملای،

حقو کدخدا خودداری کند ( سازماا اسناد و کتابخانه

سند شماره .) 229-6484 :گاه نیاز باه انگاام معرفای

ملی ،سند شماره .)229-18181 :گاه پیش می ماد کاه

کدخدا به ماموراا دوهتی مربوط ،بارای صادور حکام

رعایا نیز از پرداخت مقادار مشخصای کاه اار سااهه

رسمی کدخدایی ،حقاو سااهیانه وی مشاخص و در

میبایسات ،بارای امرارمعااش کدخادا مایپرداختناد،

معرفینامه قید میشده است ( سازماا اسناد و کتابخانه

اسااتنکا

ماایورزیدنااد .در منااین مااواقعی ،کدخاادا

ملی ،سند شماره229-21162 :؛ 229-21196؛ -6484

شکایت خود را در این زمینه به ماموراا دوهتی مربوط

 .)229اما در ماواقع ی کاه ایان امار از قبال مشاخص

اع م می کرد ( ساازماا اساناد و کتابخاناه ملای ،ساند

نمی شد مشک تی در این زمینه ایجاد میشد .خصوصاً

شاااماره229-21182 :؛  .)229-81611مطمئناااً ایااان

با توجه به اینکه در قانوا ،بهطور صریح ،این امار کاه

امکاا نیز ،به دنبال شناساایی رسامی وی ،باه عناواا

مزد کدخدا برعهده ماهک یا ماهکاا است ،ذکار نشاده

مدیر روستا و نماینده دوهت ،برای وی ایجاد شده بود.

بود .،گاه پیش مای ماد کاه ماهکااا در تادیاه حقاو

مرا که بعید است در دورهاای قبل که دوهت دخااهتی

می کردناد و ایان امار،

در امور روساتااا نداشاته و کدخادا اناوز نماینادگی

کدخدایاا مسامحه و استنکا

موجب نارضایی و شکایت ناا میشد (سازماا اسناد

دوهت را نداشت ،مناین امکاانی بارای کدخادا باوده

و کتابخانه ملای ،ساند شاماره .)229-6484 :اماروزه

باشد .یا در صورت اع م شکایت خود ،رسیدگی الزم

اسااناد بساایاری از ا دوره موجااود اساات کااه نشاااا

شده باشد .ارمند این امکاا برای وی وجاود داشاته

میداد کدخدا به واسطه دریافت نکردا حقو خاود،

است که شکایت خود را تسلیم ماهک یا ماهکااا کناد.

از انجام وظایفاش ،خودداری کارده و حتای گااه ،از

در پایاا این بخش ،باید گفت که اغلب مواقع ،حقو

شااغل خااود مسااتعفی شااده اساات (سااازماا اسااناد و

و مزایای مختلفی که کدخدایاا داشتند ،باعث میشاد
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تا در مد کدخدایاا از مقادار الزم بارای یاک زنادگی

قانوا ،نمایندگی دوهت را نیز در ساطح روساتااا باه

معمااوهی فزوناای گیاارد .ایاان در مااد اضااافی باعااث

عهده گرفت .او عهدهدار وظایف و نقشاایی شد کاه

به وجود مدا سرمایه اوهیهای برای گسترش زمین داری

کام ً جدا باود از نچاه در گذشاته و باهطاور سانتی

کدخدایاا و اجیرکار دا کاارگراا کشااورزی مایشاد

برعهده داشت .ماده اول قانوا کدخادایی ،کدخادایاا

(ههساایزاده .) 122 :1962 ،برخاای مواقااع نیااز امکاااا

داات را در محل ماموریت خود ،موظاف باه اجارای

داشت کدخدا در نقش مستاجر ظاار شاود و ملاک را

قوانین و مقرراتی میکرد که حکومت باه اااا ابا غ

در قبال پرداخت مالاالجاره مشخص ،از ماهک اجااره

ماایکاارد ( سااازماا اسااناد و کتابخانااه ملاای ،سااند

کرده (همبتوا ) 841 :1962 ،یا حتی نقش ماهک را نیاز

شماره .)221-1192:بدین ترتیب بود که در این دوره،

ایفا کند؛ ارمند این امار عمومیات نداشات (طاهاب،

کدخدا نقش دوگانهای یافت .اگر تا قبل از این کدخدا

 114 :1948و .)112

تنها واسط بین ماهک و زارع باود ،بعاد از ایان عما ً
نمایندگی دوهت را نیز در روستااا برعهده گرفت .اگر

تحوالت الگوی اقتدار کدخدا

تا قبال از مشاروطه اقتادار و اختیاارات کدخادا باه

کدخدا در ادوار مختلف ،به عنواا نماینده ماهک ،اداره

واسطه نقشی بود کاه باه عناواا نمایناده ماهاک ایفاا

امور داخلی روستا را به طور سنتی برعهده داشات .در

می کرد ،بعد از مشروطه و خصوصاً در دوره رضاشااه

دوره موضوع بحث که غاز نفوذ و دخاهت دوهات در

و با تصویب قاوانین مرباوط ،وی باه عناواا نمایناده

امور روستااا بود  ،دوهت برای اعمال نفوذ در روستااا

دوهت در سطح روستا نیز مطارح شاد .بادوا تردیاد،

و امچنین به اجرادر وردا برنامهاای مدنظر خود ،در

منبع اقتدار و اختیارات کدخادا ،در زمیناه وظاایف و

راستای نوسازی و توسعه ،نیاز به نمایندهای در ساطح

نقش ا ای جدیدی کاه در ایان دوره برعهاده کدخادا

روستا داشت .با توجه به نقش و کارکردی که کدخادا

واگااذار ش ا د ،نااه ساانت بلکااه قااانوا ب اود .بنااابراین،

به طور سنتی برعهده داشات و نفاوذی کاه در جامعاه

برخ

اعتقاد برخی از محققاا یا صاحبنظاراا کاه

روستایی اعماال مای کارد ،دوهات نیاز کدخادا را باه

سلطه و اقتدار کدخدا در این دوره را براسااس نظریاه

نمایندگی خاود در روساتا برگزیاد؛ بناابراین در ایان

اقتاادار ساانتی توجیااه ماایکننااد (ر.

ههساااییزاده،

دوره ،کدخدا در کناار نقاش فرماانبرداری از ماهاک و

 ،)1944باید گفت که قدرت و اقتدار کدخدا ،در ایان

اجرای ماموریت اای محوهه برای حفن انتظام روساتا،

دوره را نمیتواا در قاهب ایچ یک از دو نظریه سلطه

وظایف دیگاری نیاز یافات .ایان وظاایف را دساتگاه

ماکس وبر گنجاند .مراکه این منصاب ،جنباهااایی از

اداری برعهده وی می گذاشت .بدین ترتیب کدخدا باه

ار دو نوع سلطه را به نمایش میگذارد .تنها بخشی از

عنواا رابط رسمی دوهت با روستاییاا نیز مطارح شاد

وظایف و خصوصیات منصب کدخدا در دوره مادنظر

(طاهب )114 :1948 ،و از این به بعاد ،کدخادا باا دو

اماا وظایف و خصوصیاتی است که باهطاور سانتی

منبع یا مرجع قدرت سروکار یافات :دوهات و ماهاک.

برعهده داشته است؛ وهی بخش دیگاری از وظاایف و

بدینترتیب در این دوره ،نه تنها اقتدار سانتی کدخادا

کارکرداای وی ،وظایفی است که طب قانوا به عهده

موجود در این زمیناه،

وی واگذار ش د .وظایف جدیدی که گاه حتی مخااهف

قوت قانونی یافت ،بلکه در کنار ا ،کدخدا به موجب

سنت موجود و در تیاد با مناافع ماهاک و روساتاییاا

به رسمیت شناخته شد و عر
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بود  .اگر در اوایل ایان دوره ،یعنای تاا قبال تصاویب

برخی تفاوت اا وجود داشته باشاد .تعریاف وظاایف

قانوا کدخدایی و ییننامه وظاایف کدخادایاا ،بعاد

یکساااا باارای کدخاادایاا تمااامی کشااور ،باادوا

سنتی اقتدار کدخدا غلبه داشت ،بعد از تصویب قانوا

درنظرگرفتن تفاوت اای موجاود باین اناواع روساتااا

سال1291/1918م و خصوصاً بعاد از تصاویب قاانوا

ماننااد روسااتای اربااابی و خاارده ماااهکی و امچنااین

تقسیمات کشور و وظایف فرمانداراا و بخشداراا در

توجهنکردا به سطح پیشرفت روستااای مختلاف ،باه

سال 1292/1916م ،بُ عد قانونی اقتدار وی غلبه یافات.

هحاظ اجتمااعیاقتصاادی ،گااه مشاک تی را موجاب

بنابراین پایگاه اقتدار کدخدا در این دوره را باا توجاه

میشد .درباره اینکه یا تغییراتی کاه در ایان دوره ،در

باه ضااوابط انتخاابی و وظااایفی کاه برعهااده داشاات،

ساختار و کارکرد ا ین منصب ایجاد شد ،مفید باوده یاا

میتواا میزه ای از اقتدار سنتی و قانونی دانست.

نه ،بیتردید نمیتواا باهراحتای و باا قاطعیات پاساخ
گفت؛ مراکه پاسخگویی به این سوال ،نیازمند بررسی

نتيجه

ثار و نتایج این تغییرات ،در درازمدت است و تنها باا

دوره موضااوع بحااث ،غاااز دخاهاات دوهاات در امااور

بررسی یک دوره کوتااهمادت ،خصوصااً دورهای کاه

روستایی و ازجمله مدیریت روساتایی اسات .در ایان

غاز این تغییارات اسات و مسالماً نتاایج خاود را در

دوره ،با تصاویب قاوانین ،در سااختار و کارکردااای

دوره اای بعد به جاای خواااد گاذارد ،نمایتاواا باا

منصب کدخدا تغییراتی ایجاد شد .نقش این قوانین در

قطعیت اظهاارنظر کارد .اماا باا بررسایااایی کاه در

نچه مربوط به نقش کدخدا ،به عنواا نمایناده ماهاک

محدوده امین مقاهه صورت گرفت ،میتواا گفت کاه

موجود و در واقاع،

در برخاای مواقااع ایاان تغییاارات بااه نفااع و صاا ح

موجود ،در این زمیناه باود؛

روسااتاییاا بااود؛ ب اه عنااواا نمونااه ،دخاهاات دوهاات

اما شناسایی کدخادا باه عناواا نمایناده دوهات ،امار

ماایتوانساات از قاادرت باایحااد و اناادازه ماهکاااا در

تازهای بود که ریشه ای در سنت نداشت .باا تصاویب

روستااا بکااد و یکهتازی ماهکاا در برابر روساتاییاا

این قوانین بود که قانوا ،باه عناواا یکای از دو منباع

را مانع شو د .حیور دوهت در روساتااا ،ایان نهااد را

اقتدار کدخدا مطرح شد .طبا ایان قاوانین ،وظاایف

به عنواا یکی از مراجع رسیدگیکننده به مشاک ت و

جدیدی به عهده کدخدا گذاشته شد که تاا قبال از ا

شکایات مردم معرفی میکارد؛ ازساویدیگار ،دوهات

سابقه نداشت .ایان وظاایف جدیاد ،اغلاب وظاایفی

باارای اجاارای برنامااهاااای ماادنظر خااود ،در راسااتای

بودند که دوهت برای اعمال حاکمیت و نفوذ خاود در

نوسازی و توسعه ،نیازمند نمایندگانی در سطح روساتا

روستااا و امچنین برای به اجرایدر وردا برنامهاای

بود و انتخال کدخدا ،به عنواا نماینده دوهت که خود

مدنظر خود ،در راستای نوسازی و توسعه روستااا ،بر

یکی از روستاییاا بوده و به طور سنتی مدیریت روستا

عهده کدخادا واگاذار کارده باود  .ایان قاوانین بارای

را برعهده داشت ،به نفع روستاییاا باود .اماا دخاهات

کدخاادایاا سراساار کشااور وظااایف و کارکرداااای

دوهت در این مورد ،نتایج سویی ام داشت .خصوصااً

یکسانی و واحدی تعریاف مایکارد کاه در صاورت

در اواخر این دوره و با افزایش دخاهت و نفوذ دوهات

تخلف از این امر پیگرد داشت ند .ارمند ممکن بود بین

در روسااتا ،شااااد ورود افااراد دیگااری در ماادیریت

وظایفی که کدخدایاا به طور سانتی برعهاده داشاتند،

روستایی استیم .این امر تا حد بسایاری مایتوانسات

بود بیشتر بهرسمیتشناختن عر
قوت قانونیدادا به عر
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خودمدیری و خودمختااری و در نتیجاه زادی عمال

 -باادرهای ،ساایدعلی و عااار

روستاییاا را مانع شود .امری که در دوره بعاد ،یعنای

ماادیریت نااوین روسااتایی؛ در جسااتجوی رااکاااری

دوره پهلویدوم ،شدت یافت و در نهایت ،باه حاذ

مناسب برای توسعه دایایریاا ،تهراا :اشتیا نور.

منصب کدخدا از مدیریت روستایی انجامید .در پاساخ

 -بهرواا ،حسین ،)1921( ،جامعاهشناسای روساتایی،

به این سوال که یا در دوره موضاوع بحاث ،کدخادا

تهراا :جامعهشناساا.

نمایناادگی ماهااک و دوهاات را برعهااده داشاات یااا

 -پارسا ،بیژا( ،بی تا) ،سیمای روستای ایاراا ،تهاراا:

روستای یاا را؟ باید گفت که اختیارات و وظایف سنتی

پیوند.

و قانونی کدخدا ،بیانگر این امر اسات کاه کدخادا در

 -ترنر ،جاناتاا و ال.بیگای ،)1921( ،پیادایش نظریاه

دوره موضوع بحث ،بیشتر نمایندگی ماهک و دوهت را

جامعهشناختی ،ترجمه :عبداهعلی ههسااییزاده ،شایراز:

در میاا روستای یاا داشت تا نمایندگی روستاییاا را در

فرانگ.

برابر ماهک و دوهت.

 -خسروی ،خسرو ،)2191( ،جامعهشناسای روساتایی

موسااوی،)1944( ،

ایراا ،تهراا :دانشگاه تهراا.
کتابنامه

 -خسااروی ،خساارو ،)1922( ،جامعااهشناساای ده در

الف .اسناد

ایراا ،تهراا :مرکز نشر دانشگاای.

مرکز سازماا اسناد و کتابخانه ملی ایراا ،شماره ساند:

 -رحمانی ،اختر ،)1984( ،ماهکیت و بهارهبارداری از

291-2869؛ 221-4962؛ 221-1124؛ 221-221؛

زمااین در ایااراا ،تهااراا :شاارکت سااهامی مااا

221-1192؛ 221-292؛ 221-626؛ 229-18181؛

انتشارات کتب ایراا.

229-21182؛ 229-229581611-91114؛ ؛ -6484

 -رضاااوانی ،محمدرضاااا ،)1949( ،مقدماااهای بااار

229؛ 229-21162؛ 229-21162؛ 229-21196؛

برنامه ریزی توسعه روستایی در ایراا ،تهراا :قومس.

229-121؛ 229-98621؛ 229-22411؛ 911-1422؛

 -طاهب ،مهدی ،)1921( ،مدیریت روستایی در ایراا،

229-98621؛ .911-1441

تهراا :دانشگاه تهراا.

و

 طاهب ،مهدی ،با امکاری موسای عنباری،)1948( ،ل .کتالاا

جامعهشناسی روست ایی ،ابعاد تغییر و توسعه در جامعه

 -برااامیاا ،یرواند ،)1942( ،ایاراا باین دو انقا ل،

روستایی ایراا ،تهراا :دانشگاه تهراا.

ترجمااه احمااد گاال محماادی و محماادابراایم فتاااحی

 -همبتوا ،)1962( ،ماهاک و زارع در ایاراا ،ترجماه:

وهی یی ،چ ،18تهراا :نی.

منومهر امیری ،تهراا :علمی و فرانگی.

 -احتشااامی ،هطاافاهلل ،)1948( ،نقااش ک نتااراا و

 -ههساییزاده ،عبداهعلی ،)1962( ،تحوالت اجتمااعی

کدخدایاا در مدیریت شهر و روستا :ازدوره صفویه تا

در روستااای ایراا ،شیراز :نوید شیراز.

انق ل اس می ،بیجا :مهرقایم.

 -اوگ نااد ،اریااک  ،)1941( ،زمااین و انق ا ل در

 -ازکیا ،مصاطفی ،)1961( ،جامعاهشناسای توساعه و

ایراا  ،ترجمه :فیروز مهاجر ،تهراا :شیرازه.

توسعه نیافتگی روستایی ایراا ،تهراا :اط عات.
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 -ودیعی ،کاظم ،)1912( ،مقدمهای بار روستاشناسای

 -بختیاااری ،محمااد و حساااین بادیاااا و شاااهرام

ایراا ،چ ،2تهراا :کتابفروشی داخدا.

یوسفیفر( ،تابستاا« ،)1929منصب کدخدا در جامعاه
روستایی دوره قاجار» ،تااریخ اسا م و ایاراا ،س،28

ج .چاپ سنگی
 -قانوا کدخدایی (ماا

سانگی) ،محال نگهاداری:

کتابخانه مجلس شاورای اسا می ،دسترسای و محال
اهکترونیکاای ،pdf.11-02830 :اط عااات ثبااات:
امانی -نوروز مرادی.

دوره جدید ،ش 22پیاپی ،112صص 82تا .22
 شاهحسینی ،یونس( ،خرداد و تیر « ،)1949مادیریتروستایی در ایراا از کدخادایی تاا دایااری» ،جهااد،
ش ،269س ،22صص 41تا .21

 طاهب ،مهدی« ،)1942( ،کدخدا» ،دانشنامه مدیریتشهری و روستایی  ،شاورای علمای عبااس ساعیدی و

د .مصوبات مجلس

دیگراا ،تهراا :سازماا شاهرداریااا و دایااریااای

 -مجموعااه مصااوبات ادوار اول و دوم قااانواگااذاری

کشور ،صص.686-681

مجلس شورای ملای ،)1914( ،نشاریه اداره قاوانین و

 -ههساییزاده ،عبداهعلی ( ،اردیبهشت و خرداد،)1944

مطبوعات مجلس شورای ملی تهراا.

« مدیریت روستایی در ایراا معاصر» ،تعااوا ،ش 21و

-مجموعااه قااوانین سااال  ،1916وزارت دادگسااتری،

 ،219س ،21صص 82تا.64

نشریه روزنامه رسمی.
 -قااانوا تقس ا یمات کشااور و وظااایف فرمانااداراا و

ر .پایاننامه

بخشداراا  1916/4/16با اص حات بعدی ،دسترسی:

معتمدی ،عبداهحمید( ،سال تحصیلی ،)1982-84

ساااااااااااایت وزارت کشاااااااااااور.

«عمراا روستایی در ایراا»  ،دانشجوی یکم مدیریت

http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile

عاهی دانشگاه پدافند ملی.

ذ .مقاالت
 سایش ،حسین« )1928(،نقش سرنوشتساز روساتادر اقتصاد ملای» ،مااناماه جهااد ،ش ،121صاص 94
تا.81
 اشر  ،احمد « ،)1961( ،داقاناا ،زمین و انقا ل»،مجموعه مقاالت مسایل ارضی و داقانی ،تهراا :گااه،
صص 6تا.82
 ایمانی جاجرمی و مجیاد عباداهلهی( ،پااییز،)1944« بررسااای تحاااوالت مااادیریت روساااتایی ایاااراا از
مشروطیت تاا زمااا حاضار» ،راابارد ،ش ،12س،14
صص  221تا .288

