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چكيده 
شناسىاقتصادى،نگاهىمتفاوتبامردمشناسانكالسیكمكتب

ايننوشتهازمنظرانسا 
ن
نوسازىبهدهايرانىبهمثابهزادگاهفرهنگتولیدىوكارداردوبهبرخىعواملموثردر
ميكند .دريك
فروهشتگىدهودگرگونىوتقلیلساختارتولیدىشهرهاىايراناشاره 
صدسالاخیر،ايرانیانباشتابىفزايندهازفضاهاىتولیدىدرده،ايل،فضاهاىكشتكارى،
هاىغیررسمىونیمهرسمى

دامدارى ،وهمزمانازفضاىتولیداتوصنايعشهرى،سازمان
ورانوكارگاههاىتولیدسنتىومتعاقبآنازكلفرهنگتولیدىفاصله

اصناف و  
پیشه
ارىخامفروشىوفرهنگمصرفى

میراثخو

وبهتدريجبهفضاهاىشبهاشرافى ،

گرفتهاند 

شدهاند .اين دگرگونىهادر نوع ارتباط ما با جهان و قدرت
فزاينده خو گرفته و نزديك  
غالب جهانى و نظام سوداگرىِ همزاد با پانصد سال استعمار اتفاق افتاده است .ايران از
نخستینجوامعتولیدكنندهجهانوداراىفرهنگتولیدىپیچیدهوكارآمدبودهاست،اما

مسائل تاريخى ،اجتماعى و اقتصادى -سیاسى بر اقتصاد و فرهنگ جوامع توسعهنیافته
دارای ذخاير زيرزمینى و به ويژه سوختهاى فسیلى ،و از آن جمله ايران تأثیرات غالباً
بخشوناموزونگذاشتهاست،كهيكىازبرجستهترينآنهاتخريبفرهنگتولیدى


زيان
بهطوراعموفرهنگكاربهشكلاخصآناست.تخريبفرهنگتولیدىوكارروستايىبا
روشمردمشناسانهدر ايرانباتحلیلروستاهاوتورمشهرهاقابلمشاهدهاست.روندىكه

با كاهش جمعیت روستايى و افزايش جمعیت شهرنشینى در كشورهاى توسعهيافته هم
ايننوشتهباتوضیحتفاوتهاىبنیادىدراين

شكلامابههیچوجههم معنانبودهاست.

ترجمهاىدر

مقايسههای

عبورازدهبهشهردركشورهايىنظیرمانشانمىدهدكهچنین

علوماجتماعى ما تا چه اندازه غیرقابل قبول است .همچنین در اين نوشته به تغییرات
مفهومىكاردرفرهنگايرانىپرداختهوبهدهبهعنوانسرچشمهفرهنگتولیدىوكار
مولددرايراننگاهشدهاست .
كليدواژگان:تولیدسنتي،ده،شهرنشیني،فرهنگتولیدی،فرهنگمصرفي .
استاددانشگاهعالمهطباطبايي

                        salemimr@gmail.com
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براىرستگارىآدمى،مهمترازافزونىدرآمد 

”
1
برخرج ،آناستكهببینیمدرآمدازكجاو 
مصرفبراىچیست؟“ 
تولستوى 


مقدمه 
مولف از  حدودسهدههقبلبهتدريجبهايننتیجهمتفاوتدرمسئلهتوسعهدستيافته است
كهرمزموفقیتكشورهاىتوسعه يافتهموجدومآسیايىودرحالتوسعهدرمناطقديگرجهان

نهبهدلیلنظامسیاسى،شرايط مساعدجغرافیايى،جمعیتكموغیره ،كهپیشازهمهدر
شرايطاستمرارفرهنگكاروتولیدصورتگرفتهاست .ايندرحالىاستكهبرخيكشورهاى
مايههاىقوىازچنینفرهنگىباشتابدرحالدورشدناز
كهننظیركشورماباوجودبن 

فرهنگتولیدوكارِملّىِخودوغلطیدننابهنگامدرفرهنگمصرفىوارداتىهستند.مولف در
دو دهه قبل نشان داده است (فرهادی )1971 ،فرهنگ تولیدى توانسته است كشورهايى
ودرجايگاهكشورهاىتوسعهيافته

چینوهندراازمدارتوسعهنیافتگىخارج 

همچونژاپن ،
قراردهد.مكتبمسلطنوسازىكالسیكدلیلبارزتوسعهنیافتگىرادرفرهنگبومى

موجدوم2
برنامهريزانو
برانديشههای 

كشورهاىتوسعهنیافتهتبیینميكندودرنتیجهتسلطاينمكتب

سیاستگزاران ،برخي  فرهنگ ايرانى را ذاتاً و به شكل تاريخى آن فرهنگ كاهلى به شمار

مىآورند.مولف  بهپشتیبانىنیمقرنتجربیاتزيستهوچهلودوسالكارپیوستهمیدانىو

اسنادی خودراموظفبهطرحبرخىخطوطاصلىدرپیشینهتاريخفرهنگكاردرايرانو
مىداند .بررسي
هاىعمدهاىدراينفرهنگبهويژهدريك صدسالگذشته  


دگرگونى
بررسي
9
2
1
9
انديشههایاقتصاددانانىهمچونآداماسمیت ،كوزنتز ،موديلیانى ،دوزنبرى درمتناقتصاد


 1چارلز ديكنز گفته است” :درآمد سالیانه  21لیره و مخارج سالیانه  13لیره و  13شیلینگ و  6پنس برابر با
خوشبختى،درآمد21لیرهومخارجسالیانه21لیرهو6پنسبرابربابدبختىاست “.

يافتهموجدوم،آندستهازكشورهاىآسیايىمى باشندكهبافاصلهوتفاوتزمانى

 2منظورازكشورهاىتوسعه
توانستهاندبهتوسعهوفناوریصنعتىدستبیابند .

 9از نظر آدام اسمیت پسانداز در صورت مصرف آن در سرمايهگذارى موجب رشد و توسعه اقتصادى مىگردد،
گذارىعاملاصلىتوسعهتلقىمىشود (رزاقى،


اندازو...سرمايه
مصرفغیرتولیدىوشخصىمغايرتوسعهوپس
.)1971
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اىنوسازىونظريههاىنواستعمارى-سوداگرىمتأخروگرايش


ومكتبمسلطتوسعه
كینزى1
برخىنويسندگانپستمدرندرباره ارزش مصرفوفرهنگمصرفىازنوعروستويىوستايش

روزمرگى و غیره ،نشان مىدهد براى عبور از بحرانهاى نظام سوداگرى ،تنها به راه انداختن
جنگبههربهانهكافىنیستودوركردنكشورهاىثروتمندتوسعهنیافتهازتولیدوباالبردن

هاىرسمىوغیررسمىايدئولوژىمصرفمىتواند،دردرازمدتموثرتراز


تبخريدوآموزش
5
وفروشجنگافزاربهكشورهاىتحتسلطهباشد”.ژانبودريار“ آنرا”ستايشدائمى

جنگ

ازاشیاء“” ،اثباتخودازطريقاشیاء“” ،نجاتازطريقاشیاء“ و ”نجاتازطريق مصرف“”،و
ازطريقنابودىاشیاء“”(،اتومبیلخودراداغانكنید ،بیمهترتیببقیهكارهارامىدهد“ )
نامگذاریكردهاست .
(بودريار )55:1923،


ده و توليد /آسيبشناسى فرهنگ كار در ايران 
حتىمردمنگارانو

شرايطفرهنگيجامعهايرانبهشكلياستكهاغلبمهندسینكشاورزىو
مردمشناسان از روستا و بازمانده عشاير روى برگرداندهاند؛ آيا پرداختن به روستا و تولید و

مصرفدرنتیجهپرازكوشندگىوصبورىوآيندهنگرىوياريگرى

فرهنگِبیشتولیدوكم
6
ستیزىبهشمارنمىآيد؟ده”كهنجامه“ ايرانىاستكهجامعهما


گرايىوتوسعه
نوعىواپس
نه تنها در پى پیراستن آن نیست ،بلكه در اين مورد و تنها در همین مورد ،حتى به فكر
جامعهاىعاريتى وجايگزينىبراىآننیزنیست.اندشمندانومتخصصان جامعهبهفكرهر

 1كوزنتزكهازاقتصاددانا نجديدترازكینزاستبهوىنشاندادكهدراياالتمتحدباوجودافزايشزياددرآمد
سرانهاز سالهاى  1273 -1222تا سالهاى ،1313 -1322نسبتپساندازبهدرآمدملىتغییرى نكردهاست
(رزاقى.)1971،
موديلیانىدلیلاينوضعیترابهبودمحصوالتوپیدايشوارائهمداوممحصوالتجديدمىداند(رزاقى.)1971،

2
چشمىهاى درونگروهى ،تقلید و خودنمايى و در كل عوامل روانى

 9دوزنبرى دلیل اين وضعیت را چشم و هم
دانستهاست(.همان)91،و(تورستین .)1929،
كینزمعتقداستكهباافزايشدرآمد،پس اندازبیشازمصرفافزايشخواهديافتومصرفگرايشبهپايین

1
آمدندارد.وىجلوگیرىازمصرفراعاملضدتعادلوثباتاقتصادىدرشرايطوجودمنابع اقتصادىبالاستفاده
ر،حتىبااقدامهايىبیهودهازطريقكسربودجه

مىداند.ودولتراموظفبهتوسعهمصرفوافزايشتقاضاىموث

اندازبهطورمطلقيانسبىباعثمحدودشدنمصرفمىگردد.بنابراينبايدتمام


كند.كینزمعتقداستپس

مى
ندازراسردوسستكردومصرفراتشويقنمود.كینزپساندازراوضعیت

كوششرابهكاربردتامیلبهپسا

كاذبتوصیفمىكند.البتهايننظرپیشازكینزتوسط”دوپوندونمور“نیزمطرحشدهبود .

Jean Baudrillard

شیخمصلحالدينسعدىگفتهاست:كهنجامهخويشپیراستن/بهازجامهعاريتخواستناست.

6
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گونهبديلىهستندجزبديلِمهمترازدهيعنيبديلفرهنگتولیدىوفرهنگكاربرخاستهاز
ده ،كه  حداقل نه هزار سالى است كه اگر به قول باستانى ”روزى ده“ نبوده ،حداقل اسباب
روزى دهىپروردگاربودهاست.اينجامعهكهن،عصارهجامعهكهنايرانىوتجربهدههزارساله

بشرى در كار تولید است .ايران و بینالنهرين (عراق عرب و عراق عجم) سرزمین نخستین
تگاههاىبشرىاست .
دهكدههاوسكون 

”با اينكه باستان شناسان به تازگى آغاز كشاورزى را به حدود پانزده هزار سال قبل نسبت
يترين دهكدههاى
دادهاند (حفارىهاى بازمانده مزارع برنج در آسیاى جنوب شرقى) ،قديم 

جهان كه تا به حال توسط حفاران پیدا شدهاند در خاورمیانه واقع است .اين دو روستا در
بهترتیبواقعدرايرانوعراقامروزى،نشاندهندهايناستكهانصراف

جارمو1وتپهسَربین2
ازگردآورىخوراكوصیادىوتوطندريكمكانباتشكیلاجتماعاتروستايىالاقلدرصد
قرنقبلآغازشدهاست(ياورى 9.)9:1953،



نشناسى كه در غار كنجى (نزديك خرمآباد
كاوشهاى باستا 

فرانك هول مىنويسد” :
كشوتپهچغاسفیدواقعدرپشتكوهلرستان)انجاميافته،


لرستان)ودرنواحىدهلران(تپهعلى
روشنگرآناستكهانساندرحدود3111سالپیشدوگونهنباتيعنىگندموجوودوگونه
 25
جانداريعنىبزومیشرادستآموزكردهاست“(بهاروند.)26:1961،

1
شهرهاىكهنسالايرانوعراقوقديمىترينآنها”راگا“ بدوناضافهتولیداينروستاها

نمىتوانستهپديدارگردد .


” ايننكتهدرمطالعاتكلىتاريخفالتايرانثابتشدهكهقواماقتصادىودرنتیجه سیاسى
اينمملكتقرنهابرقوائم”اقتصادده“ پايدارماندهبودهاست.نظامحكومتىسههزارساله

Jarmo
Sarabin

1
2

 9بنا بر طبقهبندى مورگان از تاريخ بشر بر پايه پیشرفت فناوری بربريت میانه در جهان ،پیدايش 
كنندهتولیدغذادرجهانبودهاند.بهباوراغلب


كشاورزىودامدارىبودهاست.خاورمیانهوبهويژهايرانوعراقآغاز
باستانشناسانگندموبزدرايران،اهلىشدهاست.

ازكهن ترينشهرهاىايرانكهنامآندرمنابعبسیاركهنآمدهاستراگايا رىاست،كهدرزمانسلوكیانبه

1
سلطانزاده.)1965،رىبرسرجادهمعروفبهجادهابريشمكهبنابرنوشته

ميشد(
نوشتهگیرشمن،ارپوسنامیده 
ترينوطوالنىترين  جادهبازرگانىجهانباستانبودهوبیشازدههزاركیلومترازچینتا


مانوئلكمروفومهم
سوريهوبندرانطاكیهدرسواحلمديترانهادامهداشتهاست.
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ايران بر اساس اقتصاد ده تنظیم يافته و رشتههاى اين پیوند به هم گره خورده است و اگر
سرشتهاينرشته هايعنىواحداقتصادىدهگسستهشود،بناىشهرهادرهم خواهدريخت“

(باستانىپاريزى .)155:1957،

بهطورخالصهمىتوان  گفتكهوضعاقلیمىايران،سیستمآبیارىمصنوعىرابرمردماين

”
راپديدهمىآورد،

سرزمینتحمیلمىكند،آبیارىمصنوعىسیستمقناتكنى(نظامكاريزى) 

بندىقدرترادردستكسىمىنهدكه”طشته“


شود،نسق

بندىمى

قناتكهنمنجربهنسق
و ”پنگان“ بدست مىآورد (حقابه بیشترى دارد)،در اينجا مالیاتبندى اقطاعى و تیولبندى
آيدوباالخرهنظاماقطاعىمركزيتمستقلراآبیارىمىكند“(همان .)156:


پديدمى


سخنگفتنازاهمیتتاريخىاقتصادىوسیاسىدهدرتحوالتايرانوكشورهايىنظیر
اازديگرانجدامىكند،همنگاهعمیق

ما،قابلپیشبینىاست.اما،آنچهكهسخنانباستانىر

چند جانبه به روستا و روستائیان و هم شهامت جانبدارى آشكار از فرهنگ روستايى است.
امروزهگندمكاالىاستراتژيكاستوبهقولروستائیانايران”:اينناناستكهبندجاناست“
(امكانپذير)نیست .

واستقاللوآزادىوآزادگىهیچملتىبدوننانشبِخويش،شدني


تفاوت مفهوم كار ،كار مولد و فرهنگ توليدى در مشرق و مغرب 
برخىاقتصاددانانويامراجعرسمى،هرعملىراكهدرآمدزاباشدكارتعريفميكنندودر
نتیجهبسیارىازفعالیتهاىغیرتولیدىآدمىراتولیدبهشمارآورند” .كاربهطوراخص در

تصادبهمعناىهرنوعخدمتارزندهاىاستكهبهوسیلهعاملانسانىدرتولیدثروتانجام

اق
1
مىگیرد“ (مجتبوىنائینى .)72:1972،درتعريفكارتوسطاقتصاددانان(مانند مواردديگر

هاىغیرمنطقىزيادىبهچشممىخوردكهدرحوصلهكارما

درعلوماجتماعى)بههمريختگى
يننوشتهنیست،اماهمیناندازهبايدگفتكهاقتصاددانانايرانىوكشورهاىتوسعهنیافته

درا
نبايد در دام اين تعاريف بیفتند ،الزم است به بومىسازى تعريف ”كار“ بپردازند .در همین
تعريفنمونهخدمتارزندهخودنیازمندتعريفاست،ارزندگيامرىاجتماعى-فرهنگىاستو
ازاجتماعوفرهنگىبهاجتماعوفرهنگديگرتغییرمىكندومىبايستىياباواژگانخنثىو
تعويضشودويااينتعريفبافرهنگهاىگوناگونازنوسازگارشود.درضمن

قابلاندازهگیرى

 1اينتعريفديدگاهاغلباقتصاددانانلیبرالاست ”:كاراستفادهازنیروهاىمادىومعنوىدرراهتولیدثروتيا
ايجاد خدمات است“ .هانرى برگن نیز در كتاب تحول خالق ،كار انسانى را خلق فايده تعريف مىكند (برگن،
.)1312
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درهمینتعريفكههرنوعتولیدثروتىكاربهشمارمىآيد،آيابا”اَرزندگى“ درتضادقرار

بردارىبهعنوانفعالیتهايىدرسطحخردوفردى


گیرد؟گدائى،تنفروشى،دزدىوكاله

نمى
دهى شدهوبسیارپیچیدهدرسطوحكالنهمچون
هاىگروهىواعمالسازمان 


وبرخىفعالیت
درسطحكشورهاوامپراطورىها،همگىامكاندارد

بردهداری 
اشغالكشورهاومستعمرهسازى 

آفرينباشد.اماآيااينگونهاعمالكارمحسوبمىشوند؟آياتصاحبنتیجه


دزاوثروت
درآم
هاىمیلیونهاانساندرطىچندهزارسالكهدرآفريقا ،آسیاوقارهقديمامريكاتا


كوشش
حدودپانصدسالپیشانباشتهشدهبود(تصاحبكارفشردهملتها)كهبسیارهمدرآمدزاو

دولتهاىاستعمارىكاروكارارزندهبه
ثروتآفريناستتوسطدزداندريايىتحتحمايت  

شمارمىرود؟ 

نبايدفراموشكردكهعلماقتصادبهخاطرزادگاهش”اروپامحور“استوبرپايهواقعیات
ومنافعدوراناستعمارىشكلگرفتهاستودرريشهدرنظامبردهدارىيونانورُمباستان

استعمارپشتیبانىكند.همانگونه

ولذازورنرمآنمىبايستىازاقداماتخشنوخونین

دارد1،
كهمولف  پیشازايننشاندادهاستنتیجهاخالقىومستمرقانون”بازدهنزولى“ توجیحه
وتصرفسرزمینهاىغیراروپايىاست (فرهادی.)1922،

مبادلهنامتقارنسرد(چلپي)1926،
بردهدارىتاريخىجدانیست .
ارزشكارنیزازاينزمینههاونظاماتاستعمارى -

مفهومو
بايد توجهداشتكهمفهومكاردرفرهنگيونانىورُمىبا مفهومآسیايىوازآنجمله
ايرانىآنمتفاوتاست.دراديانشرقىوازآنجملهدراديانايرانىچهپیشازاسالموچه
در دوران اسال مى كار شديداً مقدس بوده و با اخالق و دين و عرفان آمیخته بوده است.
حالىكهدريونانورُممفهومكاربدنىبانظامبردهدارى ،اجباروستمعجینبودهوغالباً
در 

رفتهاست.تعريفارسطوازبردهبهعنوانابزارجاندار(ارسطو،


عملىمادونانسانىبهشمارمى
 ،)2:1952بازتابچنینانديشهونظامىاست.حتىحضرتمسیح(ع)باآنعظمتومهربانى
هاىبردهدارىرادرغربازمیانبرداردوايننظامتوانست


دوستىخودنتوانستريشه

وانسان
همراهباجريان استعماردرغربوبهويژهباكشفآمريكاونضجنظاممركانتلیستى بازتولید
شود،بیهود هنیستكهدرغربكاربهعنوانتنبیهبراىزندانیان(زندانبااعمالشاقه،زندان
باكاراجبارى)مدنظربودهاست.دراروپاىبعدرنسانس نیز،جنبهاجباریداشتهاست وبه
همین دلیل شارل فوريه (1772ـ 2)1297درآرزوى كار دستهجمعى با تعادلى روحبخش بوده
1انديشهمسلطغرب،يونانورُمباستانراشروعهمهچیزدرجهانمىداندگويىبنیادتمدنجهانىمتكىبراين
گشتكهمغربزمینخودرامیراثخوارفرهنگوتمدنيونانو

دوفرهنگاست.چنینبرداشتىازآنجاناشىمى
روممىدانست(ورجاوند )1962،

Charles Fourier

2

فروهشتگيدهوكژبالشيشهرايراني 19...

است (شارلژيدو شارلريست .)1971،ايندرحالىاستكهدرفرهنگسنتىايران،كارهمبه
داليلدينى،مذهبى،مسلكى(طريقتى)وتفكراتصنفى (فرهادی )1931،وهمبهداليلماهیت
جمعىوتعاونى)آن،معناداروروحبخشبودهاست(فرهادی)1922،امااز


وخصلتاجرايى(دسته
منظر اقتصادى ،ده چه ارتباطى با كار و در مسئله كار با چه نوع كارى دارد كه براى برخى
صاحبنظرانعلوماجتماعىواقتصاددانانكالسیكداراىجاذبهبودهاست؟ 

كشاورزىودامدارىدرتاريخبشربادهشروعشدهاستدردورانيكه”بربريتمیانه“
نامیدهاند .تولید وشهرهادرسايهكاروكوشش روستائیانجهانشكلوگسترشيافتند.علم

1
اقتصاددرجهاننیزبااقتصادروستايىشروعشد .فرانسوا كنه ( )1631 -1771رهبراصلى
ها،مقاالتىاقتصادىبراىدايرهالمعارفبزرگفرانسهدربارهدهقانانوغالتمنتشر


فیزيوكرات
كرد(بالگ .)22:1975،
2
كردهاند :هر
فیزيوكراتها نخستین اقتصاددانانى بودند كه ”محصول خالص“ را تعريف  

عمل تولیدى ،مستلزم هزينههايى است كه بايستى از درآمد تولید كسر شود .زيادتى ثروت
شدهافزايشواقعىاستكهفیزيوكراتهاوپسازآنهاديگرانآنرا


شدهبرثروتمصرف

تولید
محصولخالصنامیدند.ولىفیزيوكراتهابهزعمخودبهاينكشفرسیدندكهايجادمحصول

خالصمنحصربهيكرشتهامورتولیدىيعنىكشاورزىاست،بهعقیدهآنانتنهاومنحصراًدر
كند،دهقانهمواره،صرفنظر


گرديدهفزونىپیدامى

شدهبرثروتمصرف

اينقلمروثروتتولید
از موارد اتفاقى و استثنايى ،بیش از مقدار گندمى كه به مصرف مىرساند ،برداشت مىكند.
منظورازگندممصرفىاوتنهاآنمقداركهصرفبذرمىشودنیست،بلكهخوراكساالنهاونیز

هست و تنها به علت همین خاصیت شگفتآور تولید كشاورزى ،يعنى ايجاد محصول خالص
استكهپساندازامكانوجوديافتهوتمدنتحققپذيرشدهاست .

اينفرايند درهیچيكازقلمروهاىديگرتولید،نهدرتجارتونهدرحملونقلديده
نمىشود .آن ها جز جابجا كردن و يا مبادله نمودن محصوالتى كه قبالً تولید شده است ،كار

ديگرىانجامنمىدهند.اينامر درموردهمهصنايعوحرف صادقاست،زيراكارصنعتگرهم

هانهمنكرفايدهديگررشتههاو


تركیبوتلفیقمواداولیهنیست.فیزيوكرات
چیزىجزتغییر،
حرفونهمنكرارزشافزودهدركارآنانونهمنكرعوايدبیشترآنهاازكشاورزانهستند.آنان
معتقدندكهسايرحرفبهاينمعنىغیرمولدهستندكهثروتجديدىرابهوجودنمىآورند

درحاليكه معادن

(ژيد.)13:1971،ازنظر فیريوكراتهازمین ودرياتجديدشونده هستند ،

François Quesnay

1

net product
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مىكند
كشتزارهرسالمیوههاىتازهتولید  

چنیننیستند.تورگو )1721-1726( 1مىگويد”:
دهد،بلكهخودشمیوهاىاستكهبايدچیدهشود“(همان .)22:

ولىمعدنمطلقاًمیوهنمى
گذارىفیزيوكراتهابینتولیدكشاورزىوتولیدصنعتىراتحت

مكاتباقتصادىتفاوت
تأثیرافكارمذهبىدانسته اند.امااينپرسشاساسىهمچنانبرجاىخودباقىاستكهچرابايد

اقتصاد از مالحظات دينى و عرفانى و اخالقى و زيباشناختى پیشاسرمايهدارى دور باشد؟
حاليكه مىبینیم اين علم در عمل دقیقاً با خلقیات ضدِاخالقى ،ايدئولوژى استعمارى،
در 

استثمارىواستحمارىآمیختهاست؟نظیرحمايتازمالكانزمینومشروعیتدادنبهبهره
مالكانه (رانت) از جانب فیزيوكراتها از آن جمله فرانسوا كنه و نظريات مركانتیلیستها
هاىهمجوارو


روترادرتجارتومحصولويژهراتنهادراستثمارملت
(سوداگران)كهازديادث
مستعمراتمىديدند(همان26:و .)27

2
مولف با اينكه با پارهاى اصول بنیادى عقايد فیزيوكراتها شديداً مخالف است ،اما در
مترينپايه
مورداهمیتزمینوخیرمنحصربهفردروستا،كشاورزىوتولیدغذابهعنوانمه 
بقاىمدنیتوارزنده تريننوعكارمولد،باآنانكامالًهمراهاست.افزونبراين،احساسمىكند

روستا و كشاورزى از جهات ديگرى نیز مىتواند پايه رشد ،توسعه پايدار ،تولید و ثروت براى
كشورهايىچونماباشدكهدرصفحاتآيندهبهآناشارهخواهیمكرد .
اگر چهاقتصاددانانبعدىكوشیدندصنعت ،تجارت ،حملونقلوخدماترانیزكهبه
طورغیرمستقیمدرتولیدثروتموث رندرابهفهرستكارهاىمولدثروتبیفزايند،امابهنظر
رسدكهوجودبیشازيكمیلیاردگرسنهدرجهانكافىاستكهحقانیتنظرفیزيوكراتها


مى
واهمیتكشاورزى  وروستارابهمانشاندهد.شايدكسانىبگويندكهاينگرسنگىتنهابه
مسئله بىتوجهى به كشاورزى و دامپرورى بازنمىگردد ،بلكه مسائل عديدهاى و از آن جمله
اقتصادسیاسىوسیاستنیزدراينمیانهنقشعمدهدارد (دوكاسترو )1972،امانبايدفراموش
كردكههمهاينعواملحاصل حاكمیتنظامسوداگرانهاستعمارىاستوگرسنگىپیشاز
نظاماستعمارىامرىاتفاقىوموضعىبودهاست،وبهشكلامروزىآندرجهانوازآنجمله
داشتهشده

كشورهاىآفريقايىامرىاستكهباغارتنزديكبهپانصدسالهكشورهاىعقبنگاه

بهوجودآمدهاست .همانگونهك هازهمین غارت،عصرطاليىدركشورهايىاروپايىپديدار
Jacques Turgot

1

تريندلیلاينمخالفتنتايجتفكراتفیزيوكرات هااستكهبهفردومنافعآنبیشازاندازه،بهادادهواين

 2
مهم
زيان حقوق جمع و جامعه تمام مىشود و در نهايت اين زيانمندى به اكثريت افراد جامعه باز مىگردد.
هم سوپندارىمنافعشخصىبامنافعجمعىوعمومىدرستاست،بهشرطىكهمحورتنظیمروابطفردوجمعدر

دستجامعهباشد.

فروهشتگيدهوكژبالشيشهرايراني 15...

بنابربرآوردهاىانجامشدهدرفاصلهسالهاى1511و1661مستعمراتاسپانیادر

شدهاست”.
آمريكا 911،تنطالو 25111تننقرهبهاروپاارسالكردند“ (فكوهى.)111:1921،مادر
همیننوشتهبهمناسبتدوبارهبهاينمسئلهبازخواهیمگشت(فرهادی .)1922،

درنخستینسال هاىپسازكشفآمريكا،طالىجزايرآنتیلوپسازنیمهقرنشانزدهم

”
رسید.ترتیبكاراينبودكههمهفلزاتگرانبهايىراكهبهدستآمده


نقرهپروبهاسپانیامى
درپاناماگردمىآوردندوسپسسالىدوبار،كاروانهاىدريايىآنرابه سوىاسپانیا

بود ،
براثروفورفلزاتگران بهاعهدجديدىدرتاريخاسپانیاآغازگشتكهبهنام

حملمىكردند .

”عصرطاليى“نامیدهشد“(لوئىبُدن .)17-12:1919،



كاهش جمعيت روستايى فرسايش فرهنگ مولد و افزايش فقر دركشورهاى
توسعهنيافته 
درسال1351درحدود21درصدازجمعیتكشورهاىجهانسومدرروستاهازندگىمىكردند
وبهكاركشاورزىمشغولبودند.درسال 1331اينرقمبهحدود 51درصدرسید.برهمین
اساسسهمتولیداتكشاورزىدرمجموعتولیدناخالصملىاينكشورهانیزطىسالهاىمزبور

تغییراتبسیارىكردهاست.درسال1351تولیداتكشاورزى15درصدتولیدناخالصملىاين
كشورهاراتشكیلمىداد.اينرقمدرسال1371به 95درصدودرسال 1331بهكمتراز25

درصدرسید(ساعى .)117:1927،

بهطوركلىطىدهه هاىاخیرمیزانتولیدسرانهموادغذايىدربسیارىازكشورهاىجهان

”
سوم سیرى كاهنده داشته است .براى مثال از دهه  1371متوسط رشد ساالنه محصوالت
كشاورزىدركلكشورهاىجهانسومحدود9درصدبودهكهبخشاعظماينرشدمربوطبه
كشورهاى آمريكاى التین است ،در حالى كه متوسط رشد اين محصوالت در كل كشورهاى
آفريقاكمتراز2درصدبودهاس ت.اگرمیزانرشدباالىجمعیتدراينكشورهاراطىهمین
دورهدرنظرداشتهباشیم،بهروشنىمىتوانیمعللافزايشفقروگرسنگىرادرايندستهاز

كشورهاىآفريقايىطىچنددههاخیردريابیم“(همان .)121:


تحوالتمربوطبهتجارتجهانىغالتطىسالهاىپسازجنگجهانىدومبهخوبىنشان

”
اندوطىسالهاى


كنندهغالتبوده

دهدكهكشورهاىجهانسومتاجنگجهانىدومصادر

مى
پسازجنگبهواردكنندهاينمحصوالتتبديلشدهاندونیازآنهابهوارداتغالتبهطور
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مستمرافزايشيافتهاست“(همان) .


آنچه درباره كشورهاى توسعهنیافته و درباره كشورهاى آسیايى گفته شد ،با حالت
پیچیده ترىدربارهايراننیزوجوددارد.يعنىبنابرآمارهاىموجوداز1995تابهامروزدائماًاز

جمعیتروستايى،نسبتبهجمعیتشهرىكاستهشدهوبهجمعیتشهرىافزودهشدهاست.
دردهه 1995 -1915جمعیتشهرىاز 91/1بهحدود 93درصدكلجمعیتافزايشيافته
استكه 2/9درصداينافزايشمربوطبهمهاجرتازروستابهشهربودهاست.طبقسرشمارى
سال 1955نسبتجمعیتروستايىبهكلجمعیتكشور،نزديكبه 56درصدبرآوردشده
است(وثوقى .)16:1966،
قدر مطلق جمعیت روستايى ،در طى  21سال از  19میلیون نفر به حدود  17/5میلیون نفر
رسیدهاست.بهعبارتديگربهجمعیتمطلقروستايى1/5،میلیوننفرافزودهشدهاستواين
در حالى است كه در همین مدت جمعیت شهرى ،از  5/359/569تن به  15/251/621تن
افزايشيافتهاست؛يعنىدرحدود11میلیوننفر.بربنیانداههاىباالجمعیتشهرنشینىمادر
اينمدتحدود 62/9درصدو جمعیتروستايى،حدود 11/2درصدافزايشپیدا كردهاست.
(آشفتهتهرانى .)177:1961،
به زبان ساده تر در طى دو دهه قبل از انقالب اسالمى ،چهار و نیم میلیون به نانآوران
مصرفكنندگانكشوراضافهشدهاست.وايندر

(تولیدكنندگانغذا) جامعهماودهمیلیونبه
قديمىاندونهاينده

حالىاستكهازنظركیفىنهاين 1/5میلیونكشاورز ،تولیدكنندگان
.همگزارشهاىآمارىوهممشاهده

مصرفكننده،همانندشهرنشینانپیشینهستند

میلیون
ف،نشاندهندهمهاجرتروزافزونروستائیانورهاشدنبرخىازروستاهاىچندصدسالهو

مول
گاهتحلیلرفتنجمعیتروستاهاىچندهزارسالهمىباشد .

كاهش جمعیت روستاها در اروپا و آمريكا به عنوان شاخصى از توسعهيافتگى ،نبايستى
براى پژوهشگران جهان سوم گمراهكننده باشد .معناى مهاجرت روستائیان به شهرها در
مهاجرتدركشورهاىتوسعهنیافتهمتفاوتاستواينمسئلهبه

كشورهاىتوسعهيافتهباهمین

كنندهموادخامبراىكشورهاىتوسعهيافته،به


ويژهبراىكشورهاىداراىذخايرزيرزمینىوتهیه
1
المثلهاىايرانىتفاوتاززمینتاآسماناست .
كندوبهزبانضرب 


تواندوصدقمى
وتدرفرايندتوسعهدركشورهاىتوسعهيافتهموجاولوفرايند

داليلتاريخىاينمسئلهبهتفا
داشتگىبرخىديگرازكشورهاوتفاوتهاىبنیانىآن

نیافتگىبرخىكشورهاوواپس 
نگاه


توسعه
بهقولضربالمثلايرانى:گرچهگرداستبهديدنگردو/نههرآنگردكهبینىگردواست.

1
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هابازمىگردد (فرهادی1972 ،؛ 1979؛ 1975؛ 1976؛  .)1923درصفحاتآيندهبهتأثیراتايندو

فراينددرمسئلهمهاجرت  روستايىوتبعاتمتفاوتآندرايندودستهكشورهاوازآنجمله
پردازيم.همینتفاوت هااستكهمارادردرجهاولنسبتبهروستاورونداينتخلیه


ايرانمى
حسرتخوارى“ رمانتیك و

جمعیت روستايى و فروپاشى روستاها حساس مىكند .و نه ”
نوستالوژيكبراىآن .


روستا زادگاه فرهنگ توليدى در ايران و بينالنهرين 
روستاهاى ايران در طى چند هزار سال تنها محل تولید محصوالت گوناگون نبودهاند ،بلكه
هاىفرهنگيكجانشینىوحامالنفرهنگتولیدخوراكبودهاند.توجهباستانىبهاين


گهواره
جنبهفراموششدهروستاهوشمندانهوقابلتأملبسیاراست .


” درتمامطولتاريخچندهزارسالهما،ايندهاتبودندكهشمعمدنیتوفرهنگمارا،دست
بدست از عصر حجر (نوسنگى) به قرن اتم كشاندند .در تمام روزگار مدنیت( ،نه تنها تغذيه
مادى) تغذيه فكرى و معنوى شهرها بیشتر توسط كسانى صورت گرفته است كه از دهات
البتهتأثیرتربیتوآموزشمدارسبزرگشهرهاهیچوقتفراموشنمىشود،منتها

برخاستهاند.

هاو...بهجايىمىرسید(و


دانشگاه
باغها،
اگرتعلیموتربیت،تنهابهمدارسبزرگ ،خیابانها  ،
شهرهامىبايستمعجزه

همهاينهادراختیارشهرهاىبزرگاست) دراينصورتبهجاىده،

خودرانشاندهند“(باستانىپاريزى .)151-151:1957،


باستانىبراىاثباتاينفرازفصلىرابهنامروستازادگاندانشمنداختصاصدادهاست،اما
سراسركتابداراىعناوينومطالبىدربارهلزومواهمیتدهدرگذشتهوحالكشورمااست.
با اين همه ،جانبدارى از ده در روزگار ما (چه در سطح بینالمللى و چه در سطح ملى)
طوركهاشارهشد،بى رونقاست.درايرانبهجزباستانىوچندتنديگركهغالباًبهشكل


همان
ضمنى و مقطعى به اهمیت روستا و فرهنگ آن اشاراتى داشتهاند ،هیچ كس از لزوم ده و
شناسىسخنبهمیاننمىآورد .


ده
امادرجهانچهاتفاقى براىدهافتادهوبراىماايناتفاقچگونهشكلگرفتهاست؟براى
غرببهشكلخودجوشونسبتبهماتااندازهزيادىناخودآگاهباعبورازجامعهسنتىبه
جامعهصنعتىوبهداليلچندىاينگذارصورتگرفتهاست،ازآنجملهپديدهچندصدساله
استعماراززمانكشفقارهآمريكا،غارتنیروىكارچندينمیلیونىسیاهان،تاراجثروتوكار
متجسدوتبلوريافتههزارانسالكشورهاىمستعمره ،نهضتترجمهازمتونمشرقزمینو
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تمدناسالمىوآرامشنسبىچندصدسالهاروپائیان.پیشرفتعلموفناوریوتأثیراتمتقابل
هريكدرديگرىودرسايهاقتصادوايدئولوژىاستعمارىخشنوخونین،همتأثیراتخودرا
دركشورهاىمستعمرهو همدركشورهاىاستعماركنندهبهجاىگذاشتهوانباشت ثروتو
قدرترادراروپابههمراهداشتهاست.نیروىمحركهوآغازاولیهاينحركت،استفادهوسیعو
رايگانازنیروىكارزنده(بهقولارسطواز تعريفبرده”:ابزارجاندار“)يعني سیاهان،بومیان
يابىبهكارمتبلورمتجسدمیلیونهاانساندرطىچندهزار


مستعمراتوهمزمانباآندست
سال بوده است ،كه يكباره به زور اسلحه آتشین ،ايدئولوژى مركانتیلیستى و استعماری و
وبانیروىماشینبخارواستفادهازانرژىهاى

سرمايهدارىازسراسرجهانبهاروپاسرازيرشده

فسیلى (كار و انرژى ذخیرهشده و تبلوريافته طبیعت و خورشید) تقويت و تسريع شد .ورود
نیروى كار زنده و پشتیبانى كار متبلور به كشتزارها ،كارخانهها و كارگاههاى اروپايى به
پايىمنجرشدونیروىكارشبهرايگان 1بردگانو

جابهجايىنیروهادرروستاهاوشهرهاىارو

بومیان كوچ داده شده از اقصا نقاط جهان به سمت كارهاى سخت بدنى و نیروهاى آزمودهتر
خودى به سمت كارهاى تخصصىتر و پردرآمد كشیده شدند؛ صنايع پررونق ،هم به خاطر
افزايشسريعثروتِاروپائیانوقدرتخريدافزونشدهآنان،باتقاضاىبسیاربیشترىمواجهه
وهمكشورهاىمستعمرهونیمهمستعمرهبازارهاىمناسبىرابراىفروشاينگونهكاالها

بود 
.ورودابزارهاىكارآمدتروماشینهاازشهرهاومراكزصنعتىبهروستاها،دائماً

فراهمساختند
نیروهاىبیشترىرا،درروستاهاازكار كشاورزىوصنايعروستايىآزاد،وآنهارابهشهرهاو
.شرايطدراروپاوآمريكابهگونهاى

مراكزشهرىوكارگاههاىتولیدصنعتىشهرهاميكشاند
بود كه اروپائیان مىتوانستند نه تنها براى شهرها و روستاهاى خود به تولید انبوه صنعتى
بپردازند ،بلكه بازارهاى تولیدى كشورهاى مستعمره و نیمهمستعمره را نیز تصرف و صنايع و
كاالهاىسنتىچندهزارسالهكشورهاىآسیايىوآفريقايىوقارهجديدراورشكستهونابود
كنند .
مهاجرت از ده به شهر در چنین شرايطى امرى ضرورى و منطقى و طبیعى به نظر
مى رسدوبهمعناىپیشرفتوتوسعههمدرروستاوهمدرشهربود.درچنینشرايطي،پنداره

پیشرفت و تطورگرايي در غرب ،هم در علوم زيستى و هم در علوم اجتماعى و فلسفه شكل
.كمكمدهدر
تروپیچیدهترمصداقعینىخودرابازيافت 


پیشرفته
گرفت ودرعلموفناوری 
گرمىشدودر

ماندهاىازحیاتبشرىجلوه
وبهعنوانصورتعقب 

ميباخت 
مقابلشهررنگ 
 1منظورازنیروىكارشبهرايگانهمانكاردرازاىناناستكهدرعشايروروستاهاىكرمان”نونكومى“ودر
استانمركزى”شكمتِلّه“گويند.

فروهشتگيدهوكژبالشيشهرايراني 13...

مأمنىبراىرمانتیكهاىاروپايىوبهويژهبهبرخىازهنرمندان

بهترينحالتتنهامىتوانست

(نقاشان،شاعران،رمان نويسانوعكاسان)اروپايىبشمارآيد.اجماعمنفىدربارهروستابهحدى

اسانوانسانشناسانو

اىازدانشمندانعلوماجتماعىهمچونجامعهشن


بودهاستكهجزپاره
آنهمغالباًبهشكلجنبىوغیرصريحكسىراياراىجانبدارىازآننبود .
نظريهپردازان و ايدئولوگهاى نظام
نظريهپردازان آن و هم  
هم نظام سرمايهدارى و  
كمونیستى به ويژه از نوع اروپايى و روسى آن ،به شكل مستقیم و غیرمستقیم به ستايش
فرهنگ شهرى پرداختهاند .براى دسته نخست شهر به عنوان زادگاه مدرنیته ،لیبرالیسم،
دموكراسىوهمچونهدفىغايىوبراىگروهدومشهربهعنوانهدفىابزارىبراىعبوراز
جامعه سرمايهدارى به جامعه سوسیالیستى و گهواره طبقه كارگر يعني نیروى اصلى انقالبى
مطرحبود.امانبايدفر اموشكردكهعبورازدهبهشهردراينكشورهاطبیعىوبهمعناىگسل
فرهنگىنبودهاست،همانطوركهرشدروستاهاىبزرگوتبديلشدنآنهابهشهربهتدريج،

هماهنگ و بدون قطع نخاعِ فرهنگى و تاريخى اتفاق افتاده است .به عبارت ديگر شهرهاى
اروپايىبردوشروستاهاىسنتى وملىوالبتهبرآيندكاردهقانانوكارمتجسدهمهقارههاو
سكونتگاههاى جهان شكل گرفته است .لذا فرهنگ كار توانسته است همراه با حامالن آن از

ماهیتشهرهاىاروپايىبهگونهاى

دروازههاىشهرهاعبوركردهودرشهرحضوروظهوريابد .

ارزشهاوهنجارهاىكارروستاهاوشهرهاى
اليههاىفرهنگ ،
بودهاستكهنیازمندعمیقترين 

سنتىماقبلصنعتىخودبودهاست.روستاهاوشهرهاىاروپايىهماهنگباهمكاروكوشش
كرده اند چرا كه افزون بر تولید كاالهاى مورد نیاز خود ،مىبايست به تصرف سرزمینها و
 
رهاىتوسعهنیافته) نايلشوندوافزونبرتولیدبراىرفع

بازارهاىآسیا ،آفريقاوامريكا (كشو
خواستهپرورى و

نیازهاى واقعى به ساخت و پرداخت موسسات و كارخانههای نیازآفرينى ،
روياسازى نیز دست بزنند .چرا كه بدون مصرف انبوه و جامعه مصرفى نمىتوان منافع نظام
سوداگرى-استعمارىراحفظوبازارآنراگرمنگاهداشت .
هابراىمستعمرهسازىنیزنیازمندِفرهنگكاروكوششبودهاند.لذاشهرهابهشكل

آن
ميبلعیدودرعینحالباعلموفناوری
طبیعىفرهنگكارونیروىآمادهبهكارروستاهارا 
كهدركشورهاىتوسعهنیافتهوبهويژهداراى

.در 
حالي
بازدهوبهرهورىِروستاهاراافزونميكرد 

ذخاير زيرزمینى و تك محصولى جمعیت سرريز و حتى گاه جمعیت الزم در روستا به شهر
همان گونه كه اشاره شد ،اگر در ايران و كشورهايى نظیر ما نیز تغییرات
مهاجرت ميكنند  .
زابودواگرازدرونطراحىومديريتمىشدنظام به


معیشتىواقتصادىهمچونغربدرون
شكلخودكاروطبیعىمىتوانستخودآگاهانهوناخودآگاهانه،خودرابهشكلمتسمربازسازى،
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ترمیم ،تصحیح و تكمیل كند .اما در ايران چون كلنگزنى تغییرات اقتصادى و معیشتى با
انديشه ،اراده ،مديريتغرب بیرونازمتنجامعه آغازشد،نتايجوعواقبىبهشدتمتفاوتاز
غر ب را براى ما به دنبال داشت .از كل آنچه كه كشف نفت در مسجد سلیمان خوزستان و
پااليشگاهنفتآبادانوبقیهمسائلبراىماباقىماندمتالشىشدننظاممعیشتىواقتصادى
ترازهمهاينهافروكش


گذشتهوتبديلجامعهمابهبازارىعظیمبراىتولیداتديگرانومهم
مههاىفرهنگتولیدوكاروغلبهفرهنگدرجوامعىنظیرمابودهاست .
كردنسرچش 
نبايدفراموشكردكهمشاهدهوادراكاينفرهنگمصرفىبسیاردشواراستچراكه
هایمسلطايندوراننیزبرمبنایزندگيمصرفيشكلگرفتهاندومقابلهبا


فرهنگوارزش
ساختارهایمسلطبسیاردشواراست .
ا غلب پژوهشگران و نويسندگان مطرح معاصر ايران معتقدند كه روستاهاى ما از قديم
زبالهساز و
بیشتر زبالهسوز و مولد و شهرهاى ما بیشتر (به ويژه در يك قرن گذشته)  
كنندهوضايعكننده


اند،شهرهامصرف

هرقدرروستاهاىايرانمولدبوده
كنندهبودهاند”:


مصرف
نسلبودهاند .بنابراينازهرطرفكهبنگريمبايدبگويیمكهايرانوايرانىازكشاورزىبرخاسته

ايننمىبینمكهمنبعاقتصادمملكتبوده

است“(بازرگان”.)251:1951،منمعجزهدهرادر
است،معجزهدرايناستكهفكروانديشهوتمدنمادىومعنوىماراساختهاست“(باستانى
هاولولههاىنفتو


لبتهبايدافزودكهشهرهاىماپیشازاتكاءبهدكل
پاريزى.)259:1956،ا
اند،باغهاو


نشستنبرسرمیراثچندمیلیونسالهطبیعى،بهمراتبازامروزبیشترمولدبوده
معمارانودانشمندانرادرخودمىپروراندند،اگر

مزارعحومهشهر،صنعتكاران ،هنرمندان ،

چه اغلب نیروهاى مستعد را از ده جذب مىكردند .شهرها بزرگ امروزى ما بیشتر ظاهراً
شهربزرگشهرىاستكهآدمهاىبزرگىداشته

بزرگاندويكشاعرآمريكايىگفتهاست:

،وانسانمصرفكنندهوصرفاًمصرفكننده بابزرگى فاصلهبسیاردارد” .چراكهچنین

باشد
زده اى،داوطلبانهبراىرفعنیازهاىمصرفىخويشهمهزندگىمعنوىخودرادر
انسانمصرف 

ناپذيرحراجكردهوبهفراموشىمىسپارد“ (رزاقى،


هاىواهىپايان

سوداىرفعنیازوخواسته
).بهويژهآنكهايننیازهارانظامسوداگرىتعريفوتبلیغمىكندوربطىبا

55 -56:1971
نیازهاىراستین آدمىدرشرايططبیعىوفرهنگفرزانگىوبهقولهايدگرفرهنگ”وارستگى
ازاشیاء“  ندارد.اگرمشكلغرببهقولبرخىفالسفهغربى همچونكارلياسپرس،مارتین
هايدگر،ماكسشلر،نیكالىهارتمنوهربرتماركوزهوژانبودريار،درايناستكه”تولیددر
جامعه غربى ”بر بنیان نیازمندى راستین و طبیعى انسانها قرار ندارد“ .مشكل كشورهاى
توسعه نیافتهداراىذخايرطبیعىايناستكهاصوالًو عمالً هیچگونهتولیدىدراينجوامع

شودوهمنظاماتوقدرتبینالمللىحاكمبرجهانوهمسودانداخلى


تشويقوترغیبنمى
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آنها از هزار سوى و با استفاده از همه حربهها از اقتصاد و سیاست گرفته تا هنر و فلسفه
سوداگرىواردمى شوند،تامردماناينگونهكشورهاراازهرگونهتولیدىبازبدارند.دراين

كنندچناندروازههاىآسمانوزمینخود

كشورهاغالبجوانانحتىآنانكهدردهزندگىمى
رابرروىفرهنگمصرفىگشودها ندواينفرهنگازآسمانباامواجواززمینبهشكلكاالبر

آنهاباريدنگرفتهاست.كهديگريادبادوبارانِرحمتِالهىازخاطرهازلىآنهازودودهاست .
دورىازفرهنگتولیدوكارحتىدرروستاهاىما،امروزهبهحدىاستكهبرخىجوانان
آلودهكردهويابرفسببشدهكهبراىبرفروبىبهبام


هاراگل
روستايىازاينكهبارانكوچه
برآيند،ناخشنودند.درحالىكهروستائیاندرگذشتهباريدننخستینبرفراجشنمىگرفتند

وطىمراسمىبهجتانگیزبراىهمبرفمىفرستادندوالبتهبراىكودكانشهرىمااگرآمدن

برف و ايجاد يخبندان و جارى شدن سیل ،سبب تعطیلى مدارس شود ،سبب شادمانى بسیار
مىشود .

فرهنگ و نیروى كار كه در گذشته به شكل طبیعى از روستاها به شهرهاى ما سرازير
مىشد و شهرهاى ما را سرزنده و شاداب نگاه مىداشت ،اكنون خود در اثر اشاعه فرهنگ

مصرفى ،اقتصاد بیمار و فساد كار در شهرهاى كمكاركرد ،خود دچار پژمردگى و سرخوردگى
است.ايناتفاقىاستكهدرطىكمترازيكقرنوبهتدريجدرسايهاقتصادخامفروشىو

پختهخوارىدرجامعهمارخدادهاست .

مشاهداتوكارمیدانىچهلسالهنگارندهدرروستاهاو عشايرايران()1917 -1922
نشانمىدهدكهباوجودب یكارىروزافزونپنهانوآشكاردركشورما،نهتنهاغالبجوانان

شهرى،كهگاهمتأسفانهحتىجوانانروستايىمانیزازانجامكارهاىمولدتنمىزنندوگاهاز

گردانندواينتنزدنبهدلیلزخمهايى

كارهاىپارهوقتوكمزحمتامامفیدنیزروىبرمى
استكهبرمنزلتوجايگاهكارواردآمدهاست .
دريكىازروستاهاىكمرهكهدرچنددههگذشتهازشهرستانالیگودرزاستانلرستان
بهشهرستانخمینپیوستهاست،يكىازكدخدايانسابق 1دريكدههپیشبراىمولف در
هاىجديدروستايىمىگفت:حسابكردهاستحدودپانصدجوانبیكار


تأيیدگريزازكارنسل
هاحاضرنمىشودمسئولیتحمامدوشدهرابهعهدهبگیرد

دردهوجوددارندكهيكىازآن
كهجهادسازندگىبراىآنهاساختهاستوباگازوئیلكارمىكندوچندسالىاستبدون
كهامروزهحمامىنهالزماستبهبوتهكنىوانباركردنبوتهو

حمامىباقىماندهاست.درحالي

1شادروانحاجمحمدعلىيوسفى
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خاربیاباندرطولسالبپردازدودرتمامسالتونتابى 1كندنهخزانهحمامراخَرّهكشى2
بايككلیدموتورپمپآببهكارمىافتدوبا

كند،نهلُنگمشتريانراشستهوخشككند .
گیرد،باچرخاندنيكشیر،تانكرگازوئیلبازمىگردد.البته


يككلیدبرقدردسترسقرارمى
اينسربازدنبهخاطرآننیستكهاينجوانانروستايىتاايناندازهازكارفرارىهستندبلكه
بهاينخاطراستكهجامعهماامروزهكارراعارتعريفمىكندودراينمثالخاصبهاين
دلیلكهحمامىبودنرااُفتتلقىمىكنند .
از دو دهه قبل مولف در عشاير سیرجان و شهرهاى پیرامون آن كمتر مىتوانست با
چوپانانايرانىبربخورد.مولف  اينمسئلهرادرعشايرگرمساروسنگسرىنیزمالحظهكرده
است.اكنونغالبچوپانانما،برادرانافغانىاىهستندكهغالباًهیچتجربهقبلىهم،ازچوپانى

ودامدارىندارند.امروزهشهرهاىماپرازكارگرانافغانىوروستاهاوعشايرماپرازچوپانانو
كارگران روزمزد كشاورزى افغانستانى است .جالب آنكه در اديان ابراهیمى چوپانى كار انبیاء
ميتوان به
اولوالعزمبودهاست.براىاينكهعمقتغییراتدررويكردكاردرايراندانستهشود 
نامهها مراجعه كرد و جايگاه كار حتى
دستهاى از منابع ناشناخته فرهنگى ما يعنى فتوت 

پستترينكارهاىممكنومعانىرمزىومعنوىومذهبىآنراموردبررسيقرارداد .

واقعیتايناستكههیچكشورىدرجهانچهجمهورىمسیحیانارتدوكسباشدوچه
كاتولیك ،چه محافظهكار باشد يا راديكال چه اسالمى باشد و چه كلیمى و چه زرتشتى چه
كاپیتالیستىباشدياكمونیستىباالخرهپیشرفتبدونكاراگرهماتفاقبیفتدكهنخواهدافتاد
يكپیشرفت ،ناپايداراستونهيكپیشرفتِانسانىپايهداروپايدار.بايدديدچراايرانیانىكه
بر اين باور بودند كه ”بیگارى به از بیكارى“امروزه كار براى آنها عار و تولید كردن خوار و
زنىوطفیلىگرىوانگلوارگىسببگزاف


بیكارىمايهافتخاروعالفىموجبالفوپرسه
شدهاست؟بايدديدآن”نانگدايىراكهبهگاوكاردادندوديگربهكارنرفت“چهنانىبوده
بهطورمثالكندنقتاتنمونهایازسختكوشيايرانیان برایتدوامزندگيدرشرايط

است؟
دشواراقلیميبودهاست .
مردمايرانهمهخاكاينفالترادائماًنقبزدهاست.تاآبباريكهاىبدستآوردهوبهقول

اصىازبوتههاىبیابانى

  1تونگُلخنحمامديگبزرگمسىدرزيرخزانهحمامكهزيرآنراباهیزموانواعخ
مىتافتندتاآبحمامگرمشود.

گويندوحمامىهادرگذشته با

نشینشدهوگنديدهآبدرجوى ،حوضوخزينهحمام خَرّه
 2بهگلوالىته 
كشىمىگفتند.


كردندكهبهاينكارخره

كش،گلوالىتهخزانهراپاكمى
ابزارىآهنىبهنامخَرّه
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روستائیانازآبروغنبگیردونانشرافتمندآنهابدستآوردكهاجرآننهدهمعبادت 1و
دفاعوجهادفىسبیلاهللباشد 9.وولفمىنويسد”:طبق

باالترازهفتادقسمتآن 2وبرابربا 
درصدآبىكهدرايرانبهكارمىروداز

برآورد...يكىازكارشناسانسازمانمللدرايران 75...
قناتاستوطولمجموعقناتهاىايران 161111كیلومتراست.تنهاشهرتهران 96رشته

قناتدارد“(وولف .)226:1972،

”آينده قناتهاى ايران هر چه باشد 22111 ،رشته قنات موجود ايران با
271111كیلومتركورهو 526511لیترآبدرثانیههمهنتیجهكاريدىونمونهارزنده
از دستاوردهاى مردم سختكوش ايران است .اين مقدار عظیم آب معادل  75درصد
النهرينتخلیهوجارىمىشود“

تمامآبىاستكهازرودخانهفراتدردشتهاىبی 
ن

(وولف .)61:1961،

نمونهديگرتهیهكودبرایكشتزارهاازطريقفضوالتپرندگاناست.مردمدراستانهاى
آذربايجان و اصفهان و برخى شهرستانهاى ديگرش میلیونها كبوترِ وحشى را داشتیارى
امانباشندوتامىتوانندزادوولدكنند

مىكردهكهبخورندوبچرندوازدستدشمنانشاندر

و براى كشتزارها و باغات آنها فضله بگذارند .و تازه اين يك قلم از هزار قلم و قدم براى
بخشىزمین هاىكشاورزىاينمرزوبومبودهاستكهدرهفتادسالگذشتهبهترينو


توان
عمیقترين خاكهاى زراعیش در پیرامون شهرهاى ايران به زير سنگ و سیمان و آسفالت

رفتهاند .

1
ملتىكهبرخىدهقانانسبزىكارحومهيكشهرش يكعمرسالىچندماه،هرشب
1اشاره بهحديثقدسى:يااحمداِنَّالعبادهعَشَرَۀُاَجزاء،تِسعَةمنهاطلبالحالل(اىاحمد!هماناعبادت،دهقسمت
استكهنهقسمتازآنطلبحاللاست.
پیامبراكرمصفرمودهاند:العِبادۀُسَبعونَجُزءًاَفضَلُ هاجُزءطَلَبالحالل(عبادتهفتادقسمتاستكهبرترينآن

2
طلبحاللاست).
مىفرمايند:اشّاخصُفىطلبالرزقالحاللكالمجاهِدِفىسبیلاهلل(جويندهروزىحالل
 9امیرالمومنانعلى(ع)  
همچونمجاهدراهخداست)
اندوزمینباغوكرتهاىپلكانى

 1منظورشهرگلپايگاناستبامردمانىباانواعآرنگازدستآبوسیالبگرفته
باتوبرههاىكوچك

تنهاجايىكهبزبراىباركشىاستفادهمىشود) 

تفراهمآوردهاندوبهكمكبزهايشان(

كش
هاوبندهابهدامنهدرهوپاىكوهبرده اندتاشايدبتوانندمحلىبراىكشتيكدرخت

دائماًخاكراازتهآرنگ
فراهمآوردند(فرهادی)1921،
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(میانبُر)ازشهرىتابازارشهرهمسايه
فاصله 9تا 1فرسنگى(12ـ 1)21كیلومترىرا”قَدبُر“  
شندوسبزىهايشانرابفروشندوگندم

راپیادهبابارواالغطىمىكردندتادمصبحدربازاربا
وجوبخرندوبارمالكنندوتاظهربهروستاىخودبرگردند.درگذشتهكسىكهكارنمىكرد

كردمردمهمینمنطقهبهاومىگفتند”:هِى(همیشه)راسراسراهمىرَه“

وياكمكارمى
يعنىكارنمىكند .



نتيجهگيری
بههمهملتهاىغیراروپايىوارد

اند،نظريهایاستكه


انهمیشهتنبلبوده
انديشهاينكهايرانی
2
شدهاست.بنابرطبقهبندىمورگان( )1212-1221ازتاريخبشربرپايهاكتشافاتواختراعات

تمدنهای آسیايي از پیدايش زبان يعني حدود دو میلیون سال پیش تا اختراع ماشین بخار

اندواينپرچمدارىدرازمدتيكمیلیونونهصدونود


مدندرجهانبوده
پرچمدارفرهنگوت

ونههزاروهفتصدهشتصدساله،جزازطريقكاروكوششامكانپذيرنبودهاست.آنهمدر

كشورهايىازنظرجغرافیايىنظیرايرانكهنهآبونهنانشرا،طبیعترايگانوبىزحمت

ندادهاست .
بهجدياطنزگفتهاندوقتىتوهمبههمین

دراينسالهابهمولف

برخىفعاالنعلوماجتماعي
اىكهايرانیانامروزنسبتبهگذشتهودرمقايسهباديگرانتنآساوتنبلهستند


نتیجهرسیده
اىكهماوديگرانرسیدهايم.بیاناينمطلببهخاطرخشنودى


پسبههماننتايجىرسیده
مليگرايانه ايناستكهدركارعلم
دوستىنیست،مهمترازاحساساتوعواطف 

روحیه 
ايران
هاىبسیارمتفاوتوبىسنخیتى


طرحنادقیقوغیرتاريخىيكمسئلهبنیادى،بهدلیلراهحل
است كه آن وضعیت مىطلبد .اگر آشكار شود كه ما بعداً چنین شدهايم ،آن گاه بايد به
حلهاى فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى روانشناختى بینديشیم .آنچه را كه مولف درباره
راه 

گويدبرپايهمطالعاتوتجربیاتزيستهوپژوهشهاىمیدانى

فرهنگكاروكوششايرانیانمى
1فاصلهدوشهرگلپايگا نوخمینازراهآسفالتپیشازهفتفرسنگاستچونكوهالوندرادورمىزنداماازراه
بروازمیاندوكوهالوندوانگشتلیسنزديك تراستسهتاچهارفرسنگواينهمانراهىاستكهچريكف


میان
مىنگريستهاست.اينتوصیفدقیق
درسفرنامهخودآنراوصفكردهاستوچونبانگاهنظامىبهجادههاىايران 

است.وىمىنويسد:
گلپايگانچهارفرسخىخمیناست.اينمسافترامادرپنجساعتونیمطىكردهايم،اينراهازپهلوىدره

”
مى رودوازوسطكوههاىالوندوانگشتلیس،ازمكانمرتفعهآنهاعبورمىنمايدراه)ازجانبخمینبهگلپايگان(

به قرار سه ساعت سرباال مىرود .از كوه الوند ،حركت دادن توپخانهممكناست“ )سیاحت نامهموسیو چريكف،
 (1952
2
Lewis Henry Morgan
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چهلسالهمطالعهاسنادی نیمقرنىاست.بهقولنادرپوردرشعرزيباىانگور (” )1951چنین
آسانمَگیردش“.نبايدفراموشكردكهتايكقرنپیشجامعهسنتىايرانىباوجوددولتهاى
ابزارهاوكاالهاىموردنیازشراخودتأمینمىكردهاست.

استبدادى،اغلبقريببهاتفاقمواد،
خوشبختانه به اندازه اى اسناد و مدارك تاريخى به جاى مانده است كه بتوان آنچه را كه ما

انسانشناسي
دوسندفوقالعادهجذابودر 

گويیمبهمحكهاىگوناگونزد.دراينخصوص


مى
1
تصويری قابل اشاره هستند  اشاره كنم .دو فیلم مستند يكى درباره عشاير ايران به نام علف
سروددشتنیمهور ()1966دربارهاليروبىدردوروستاىشهرستانمحالتِ

( )1321وفیلم
دعلفكهدومینفیلممستندبزرگجهاناستكهخوشبختانهسند

استانمركزى.فیلممستن
اىازايلبختیارىوعبورازكارونوكوههاىپربرفزردكوه

نظیروحماسهاىازكوچطايفه


بى
وردربارهاليروبىشگفتآوروشكستنو


سروددشتنیمه
بختیارىرابهتصويركشیدهاست.
2
نیمهوروباقرآبادوجشنباستانىپايانكاراست .ايندوفیلم
بستنبندانحرافىمسیرنهر 
مستند همچون اشل و مقیاس در عكسهاى باستانشناختى و گیاهشناختى مىتواند معیار
سنجشىبراىكاروكوششعشايروروستائیانايرانرادردوحوزهدامدارىوكشاورزىدر
گذشتهنزديكنشاندهد .
مادرايننوش تهكوشیديممناسباتشهروروستارادرشرايطىمتفاوتازهمینروابط
زاودرونزاىچنین


بهداليلبرون
دركشورهاىتوسعهيافتهموجاولموردبازنگرىقراردهیمو

وضعیتىاشارهكنیموازآنجاكهكارانسانشناسىبهقولمالینوفسكىايننیستكه”پیرامون

اين مسئله ماوراءالطبیعى كه آيا جنبه اقتصادى علت جنبههاى ديگر است و يا معلول آنها
است ،تفكر نمايد و به آن پاسخ دهد؛ ولى مطالعه كنش متقابل و همبستگى آنها به عهده
اوست“ (كیا ،)11 :1951 ،ما نیز در پى فهم روابط تاريخى فرهنگى و اقتصاد سیاسى میان
كشورهاىتوسعهيافتهوكشورهاى جهانسومبهويژهدارندگانمنابعسرشارطبیعىهمچون

ايرانبودهايم،بامقايسهتطبیقىفرهنگديروزوامروزايرانوبهويژهفرهنگتولیدىوكار،در

پیوند با روابط شهر و روستا در اين سرزمین و دگرگونىهاى پديدآمده ،سمت و سوى اين
تغییراترابازگوكنیم.ازآنجاكه فرهنگتولیدىوكارموتورمحركهوبنیادىتوسعهوتوسعه
1

visual anthropology

دقیقهاى16،
فیلمسروددشتنیمهوربهكارگردانىمحمدرضامقدسیانوبافیلم بردارىآقاىمحمودبهادرى 65،

2
میلیمترى كه در  1966تهیه شده است .در كتاب سینماى مردمشناختى ايران ،اين فیلم در شمار  17مستند
منتخبوبرجستهسینماىمستندمردمشناختىايرانمعرفىشدهاست(امامي)1925،
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پايداردرهرجامعهاىباهرنظامسیاسىوشرايطتاريخى-جغرافیايىاستژوتوسعهپايداربراى

مابااينآسیبشناسىكهحاصلپژوهشمستمرفرهنگ

همهكشورهاىنظیرماواجباست ،
در اينسرزمیناست.اينوضعیترابه  دولتوملتكهنفرهنگايرانوكشورهايى نظیر
سرمنازنالههايمدورنیست“،پیشنهاداتمااز

هشدارمىدهیم.ازآنجاكهبهقولمولوى”

خاللايننوشتهوآسیبشناسىماقابلحصوراست .
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