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فروهشتگى ده و كژبالشى شهر ايرانى
)كاهندگى فرهنگ توليدى و افزايندگى فرهنگ

 مصرفى در ايران(
 

مرتضيفرهادی 

11/11/1923تاريخدريافت:

2/9/1931تاريخپذيرش:

چكيده  
شناسانكالسیكمكتبشناسىاقتصادى،نگاهىمتفاوتبامردمنايننوشتهازمنظرانسا

وبهبرخىعواملموثردرردنوسازىبهدهايرانىبهمثابهزادگاهفرهنگتولیدىوكاردا
يكدركند.مياشارهفروهشتگىدهودگرگونىوتقلیلساختارتولیدىشهرهاىايران

،فضاهاىكشتكارى،ايل،دهدرهازفضاهاىتولیدىصدسالاخیر،ايرانیانباشتابىفزايند
رسمىهاىغیررسمىونیمهناسازم،وهمزمانازفضاىتولیداتوصنايعشهرى،دامدارى
فاصلههاىتولیدسنتىومتعاقبآنازكلفرهنگتولیدىورانوكارگاهپیشهواصناف
فروشىوفرهنگمصرفىارىخامخومیراث،اشرافىوبهتدريجبهفضاهاىشبهاندگرفته

خو نزديكفتهگرفزاينده قدرتايندگرگونىاند.شدهو جهانو با ارتباطما نوع در ها
ايراناز است. اتفاقافتاده پانصدسالاستعمار با همزاد سوداگرىِ نظام غالبجهانىو

اماست،ابودهداراىفرهنگتولیدىپیچیدهوكارآمدوكنندهجهاننخستینجوامعتولید
تاريخى اقتصادى،مسائل و توسعه-اجتماعى فرهنگجوامع و اقتصاد بر نیافتهسیاسى

زيرزمینىدارای ذخاير سوختو ويژه ايرانتأثیراتغالباًبه آنجمله از و هاىفسیلى،
هاتخريبفرهنگتولیدىترينآنبخشوناموزونگذاشتهاست،كهيكىازبرجستهزيان
روستايىبارراعموفرهنگكاربهشكلاخصآناست.تخريبفرهنگتولیدىوكابهطو

ايرانباتحلیلروستاهاوتورمشهرهاقابلمشاهدهاست.روندىكهشناسانهدرروشمردم
كشورهاىتوسعه افزايشجمعیتشهرنشینىدر كاهشجمعیتروستايىو همبا يافته

هاىبنیادىدراينايننوشتهباتوضیحتفاوتاست.بودهمعنانشكلامابههیچوجههم
اىدرترجمههایمقايسهدهدكهچنینعبورازدهبهشهردركشورهايىنظیرمانشانمى

 اندازه چه تا تغییرات.استغیرقابلقبولعلوماجتماعىما به ايننوشته همچنیندر
بهعنوانسرچشمهفرهنگتولیدىوكارمفهومىكاردرفرهنگايرانىپرداختهوبهده

درايراننگاهشدهاست.مولد
.فرهنگمصرفيفرهنگتولیدی،شهرنشیني،ده،،:تولیدسنتيكليدواژگان

                                                 

 salemimr@gmail.com استاددانشگاهعالمهطباطبايي 

https://mail.google.com/mail/h/c0o4pt4juezf/?&v=b&cs=wh&to=salemimr@gmail.com
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ترازافزونىدرآمدبراىرستگارىآدمى،مهم”

آناستكهببینیمدرآمدازكجاو1برخرج،

“مصرفبراىچیست؟

تولستوى



مقدمه 
استحدودسهدههقبلبهتدريجبهايننتیجهمتفاوتدرمسئلهتوسعهدستيافتهازمولف

يافتهموجدومآسیايىودرحالتوسعهدرمناطقديگرجهانكهرمزموفقیتكشورهاىتوسعه

شرايطنهبهدلیلنظامسیاسى مساعدجغرافیايى، كهپیشازهمهدر،تكموغیرهیجمع،

كشورهاىبرخيايندرحالىاستكه.گكاروتولیدصورتگرفتهاستشرايطاستمرارفرهن

هاىقوىازچنینفرهنگىباشتابدرحالدورشدنازمايهكهننظیركشورماباوجودبن

ملّىِخودوغلطیدننابهنگامدرفرهنگمصرفىوارداتى در.مولفهستندفرهنگتولیدوكارِ

 است داده نشان قبل دهه )فدو 1971رهادی، كشورهايى( است توانسته تولیدى فرهنگ

مدارتوسعه،همچونژاپن از درجايگاهكشورهاىتوسعهخارجنیافتگىچینوهندرا يافتهو

نیافتگىرادرفرهنگبومىقراردهد.مكتبمسلطنوسازىكالسیكدلیلبارزتوسعه2موجدوم

ريزانوبرنامههایبرانديشهیجهتسلطاينمكتبدرنتوكندتبیینمينیافتهكشورهاىتوسعه

شماربرخي،گزارانسیاست به فرهنگكاهلى آن تاريخى شكل به و ذاتاً را فرهنگايرانى

مولفمى بهپشتیبانىنیمقرنتجربیاتزيستهوچهلودوسالكارپیوستهمیدانىوآورند.

اسنادی موظفبهطرحبرخىخطوطاصلىدر ايرانویشینهتاريخپخودرا در فرهنگكار

بررسي.داندمىصدسالگذشتهيكدراىدراينفرهنگبهويژههاىعمدهدگرگونىبررسي

 درمتناقتصاد9دوزنبرى،2موديلیانى،1كوزنتز،9اقتصاددانانىهمچونآداماسمیتهایانديشه

                                                 
1 است: گفته ديكنز ”چارلز 21درآمدسالیانه سالیانه مخارج و 13لیره و 13لیره با6شیلینگو پنسبرابر

“.پنسبرابربابدبختىاست6لیرهو21هلیرهومخارجسالیان21بختى،درآمدخوش
آندستهازكشورهاىآسیايىمىمنظورازكشورهاىتوسعه2 فاصلهوتفاوتزمانىيافتهموجدوم، باشندكهبا

صنعتىدستبیابند.فناوریاندبهتوسعهوتوانسته
اسمیتپس9 آدام نظر سرمايهاز صورتمصرفآندر در اقتصادىمىگذارىموجبانداز توسعه و گردد،رشد

سرمايهمصرفغیرتولیدىوشخصىمغايرتوسعهوپس و... رزاقى،)شودگذارىعاملاصلىتوسعهتلقىمىانداز

1971). 
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گرايشوسوداگرىمتأخر-ىهاىنواستعماراىنوسازىونظريهومكتبمسلطتوسعه1كینزى

مصرفوفرهنگمصرفىازنوعروستويىوستايشارزشهمدرندرباربرخىنويسندگانپست

نشانمى غیره، بحرروزمرگىو از انداختننادهدبراىعبور راه به تنها هاىنظامسوداگرى،

تولیدوباالبردننیافتهازجنگبههربهانهكافىنیستودوركردنكشورهاىثروتمندتوسعه

رترازوثتواند،دردرازمدتمهاىرسمىوغیررسمىايدئولوژىمصرفمىتبخريدوآموزش

“ژانبودريار”.افزاربهكشورهاىتحتسلطهباشدوفروشجنگجنگ
ستايشدائمى”راآن5

و”،“مصرفنجاتازطريق” و “نجاتازطريقاشیاء” ،“اثباتخودازطريقاشیاء” ،“ازاشیاء

)“ازطريقنابودىاشیاء داغانكنید،”، مىاتومبیلخودرا را (“ ددهبیمهترتیببقیهكارها

گذاریكردهاست.نام(1923:55)بودريار،



شناسى فرهنگ كار در ايران  آسيب /ده و توليد
رانونگاحتىمردمواغلبمهندسینكشاورزىشرايطفرهنگيجامعهايرانبهشكلياستكه

برگرداندهمردم روى عشاير بازمانده و روستا از وشناسان تولید و روستا به پرداختن آيا اند؛

بیشتولیدوكم نتیجهپرازكوشندگىوصبورىوآيندهفرهنگِ نگرىوياريگرىمصرفدر

“كهنجامه”دهآيد؟ستیزىبهشمارنمىگرايىوتوسعهنوعىواپس
ماايرانىاستكهجامعه6

فكر به حتى مورد، همین در تنها و مورد اين در بلكه نیست، آن پیراستن پى در تنها نه

جايگزينىبراىآننیزجامعه نیستاىعاريتىو متخصصان. جامعهبهفكرهراندشمندانو

                                                                                                                     
نجديدترازكینزاستبهوىنشاندادكهدراياالتمتحدباوجودافزايشزياددرآمدناادكوزنتزكهازاقتصاد1

سال سال1273-1222هاىسرانهاز نسبتپس1313-1322هاىتا اس، بهدرآمدملىتغییرىنكرده تانداز

 .(1971رزاقى،)
 .(1971رزاقى،)داندموديلیانىدلیلاينوضعیترابهبودمحصوالتوپیدايشوارائهمداوممحصوالتجديدمى2
9 همدوزنبرىدلیلاينوضعیترا تهاىدرونچشمىچشمو كلعواملروانىگروهى، در خودنمايىو و قلید

.(1929)تورستین،و(91همان،)دانستهاست.
پس1 افزايشدرآمد، بیشازمصرفافزايشخواهديافتومصرفگرايشبهپايینكینزمعتقداستكهبا انداز

اقتصادىبالاستفادهآمدندارد.وىجلوگیرىازمصرفراعاملضدتعادلوثباتاقتصادىدرشرايطوجودمنابع

هايىبیهودهازطريقكسربودجهر،حتىبااقدامثداند.ودولتراموظفبهتوسعهمصرفوافزايشتقاضاىمومى

كینزمعتقداستپسمى نسبىباعثمحدودشدنمصرفمىكند. بنابراينبايدتماماندازبهطورمطلقيا گردد.

بهكاربردتامیلبهپس تشويقنمود.كینزپساكوششرا اندازراوضعیتندازراسردوسستكردومصرفرا

نیزمطرحشدهبود.“دوپوندونمور”كند.البتهايننظرپیشازكینزتوسطكاذبتوصیفمى
5 Jean Baudrillard 

 .الدينسعدىگفتهاست:كهنجامهخويشپیراستن/بهازجامهعاريتخواستناستشیخمصلح6
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بديلفرهنگتولیدىوفرهنگكاربرخاستهازيعنيترازدهگونهبديلىهستندجزبديلِمهم

كه قولباستانىده، به اگر سالىاستكه هزار حداقلاسباب“روزىده”حداقلنه نبوده،

دهىپروردگاربودهاست.اينجامعهكهن،عصارهجامعهكهنايرانىوتجربهدههزارسالهروزى

بین و ايران است. تولید كار در نخستینبشرى سرزمین عجم( عراق و عرب )عراق النهرين

هاىبشرىاست.تگاههاوسكوندهكده


باستان” اينكه نسبتبا قبل سال هزار پانزده حدود به را كشاورزى آغاز تازگى به شناسان

)حفارىداده قديماند شرقى(، جنوب آسیاى در برنج مزارع بازمانده دهكدهيهاى هاىترين

شده پیدا توسطحفاران حال به تا كه داندجهان اين است. واقع خاورمیانه دردر روستا و

دهندهايناستكهانصرافبهترتیبواقعدرايرانوعراقامروزى،نشان2وتپهسَربین1جارمو

ازگردآورىخوراكوصیادىوتوطندريكمكانباتشكیلاجتماعاتروستايىالاقلدرصد

9.(1953:9)ياورى،قبلآغازشدهاستقرن


مى فرانكهول باستاكاوش”نويسد: )نزديكخرمنهاى كنجى غار در كه آبادشناسى

سفیدواقعدرپشتكوهلرستان(انجاميافته،كشوتپهچغالرستان(ودرنواحىدهلران)تپهعلى

سالپیشدوگونهنباتيعنىگندموجوودوگونه3111روشنگرآناستكهانساندرحدود

25(.1961:26اروند،)به“آموزكردهاستجانداريعنىبزومیشرادست

“راگا”هاترينآنشهرهاىكهنسالايرانوعراقوقديمى
بدوناضافهتولیداينروستاها1

توانستهپديدارگردد.نمى


سیاسىدرنتیجهايننكتهدرمطالعاتكلىتاريخفالتايرانثابتشدهكهقواماقتصادىو”

رماندهبودهاست.نظامحكومتىسههزارسالهپايدا“اقتصادده”هابرقوائماينمملكتقرن

                                                 
1 Jarmo 
2 Sarabin 

طبقه9 بر مورگبنا پیشرفتبندى پايه بر بشر تاريخ از ان جهانفناوری در میانه پیدايش،بربريت

اند.بهباوراغلبكنندهتولیدغذادرجهانبودهكشاورزىودامدارىبودهاست.خاورمیانهوبهويژهايرانوعراقآغاز

 لىشدهاست.اه،شناسانگندموبزدرايرانباستان
،كهدرزمانسلوكیانبهاسترىياترينشهرهاىايرانكهنامآندرمنابعبسیاركهنآمدهاستراگاازكهن1

رىبرسرجادهمعروفبهجادهابريشمكهبنابرنوشته(.1965،زادهسلطان)شدميارپوسنامیده،نوشتهگیرشمن

بیشازدههزاركیلومترازچینتاترينترينوطوالنىمانوئلكمروفومهم بازرگانىجهانباستانبودهو جاده

 سوريهوبندرانطاكیهدرسواحلمديترانهادامهداشتهاست.
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رشته يافتهو تنظیم ده اساساقتصاد اگرايرانبر استو خورده هاىاينپیوندبههمگره

“خواهدريختهايعنىواحداقتصادىدهگسستهشود،بناىشهرهادرهمسرشتهاينرشته

(.1957:155)باستانىپاريزى،



گفتكهوضعاقلیمىايران،سیستمآبیارىمصنوعىرابرمردماينتوانبهطورخالصهمى”

آورد،راپديدهمى(نظامكاريزى)كند،آبیارىمصنوعىسیستمقناتكنىسرزمینتحمیلمى

“طشته”نهدكهبندىقدرترادردستكسىمىشود،نسقبندىمىقناتكهنمنجربهنسق

 بدستمى“پنگان”و بیشت)آورد مالیات(رىداردحقابه اينجا در تیول، بندىبندىاقطاعىو

(.156)همان:“كندآيدوباالخرهنظاماقطاعىمركزيتمستقلراآبیارىمىپديدمى



سخنگفتنازاهمیتتاريخىاقتصادىوسیاسىدهدرتحوالتايرانوكشورهايىنظیر

كند،همنگاهعمیقاازديگرانجدامىبینىاست.اما،آنچهكهسخنانباستانىرما،قابلپیش

همشهامتجانب روستائیانو و روستا به جانبه فرهنگروستايىاست.چند از دارىآشكار

“اينناناستكهبندجاناست”گندمكاالىاستراتژيكاستوبهقولروستائیانايران:امروزه

پذير(نیست.)امكاني،شدنواستقاللوآزادىوآزادگىهیچملتىبدوننانشبِخويش



تفاوت مفهوم كار، كار مولد و فرهنگ توليدى در مشرق و مغرب 
باشدكارتعريف كهدرآمدزا هرعملىرا مراجعرسمى، كنندودرميبرخىاقتصاددانانويا

تولیدبهشمارآورندنتیجهبسیارىازفعالیت دركاربهطوراخص”.هاىغیرتولیدىآدمىرا

اىاستكهبهوسیلهعاملانسانىدرتولیدثروتانجامتصادبهمعناىهرنوعخدمتارزندهاق

مواردديگر)ماننددرتعريفكارتوسطاقتصاددانان1.(1972:72)مجتبوىنائینى،“گیردمى

خوردكهدرحوصلهكارماهاىغیرمنطقىزيادىبهچشممىبههمريختگى(درعلوماجتماعى

نیافتهيننوشتهنیست،اماهمیناندازهبايدگفتكهاقتصاددانانايرانىوكشورهاىتوسعهدرا

بومى استبه الزم تعاريفبیفتند، اين دام در نبايد همین“كار”سازىتعريف در بپردازند.

فرهنگىاستو-امرىاجتماعى،ارزندگيتعريفنمونهخدمتارزندهخودنیازمندتعريفاست

بايستىياباواژگانخنثىوكندومىتماعوفرهنگىبهاجتماعوفرهنگديگرتغییرمىازاج

هاىگوناگونازنوسازگارشود.درضمنتعويضشودويااينتعريفبافرهنگگیرىقابلاندازه

                                                 
1 كاراستفادهازنیروهاىمادىومعنوىدرراهتولیدثروتيا”اينتعريفديدگاهاغلباقتصاددانانلیبرالاست:

است خدمات “ايجاد ب. هانرى كتاب در نیز خالقرگن تحول تعريفمى، فايده خلق را انسانى كار )برگن،كند

1312.) 
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درهمینتعريفكههرنوعتولیدثروتىكاربهشمارمى با آيا درتضادقرار“اَرزندگى”آيد،

هايىدرسطحخردوفردىبردارىبهعنوانفعالیتگیرد؟گدائى،تنفروشى،دزدىوكالهنمى

شدهوبسیارپیچیدهدرسطوحكالنهمچوندهىهاىگروهىواعمالسازمانوبرخىفعالیت

ها،همگىامكاندارددرسطحكشورهاوامپراطورىداریبردهسازىاشغالكشورهاومستعمره

وثروتدرآم اينگونهاعمالكارمحسوبمىدزا آيا اما تصاحبنتیجهآفرينباشد. شوند؟آيا

انساندرطىچندهزارسالكهدرآفريقاهاىمیلیونكوشش قارهقديم،ها و تااآسیا مريكا

ها(كهبسیارهمدرآمدزاوحدودپانصدسالپیشانباشتهشدهبود)تصاحبكارفشردهملت

بهدولتيناستتوسطدزداندريايىتحتحمايتآفرثروت ارزنده هاىاستعمارىكاروكار

رود؟شمارمى

استوبرپايهواقعیات“اروپامحور”نبايدفراموشكردكهعلماقتصادبهخاطرزادگاهش

نظامبرده درريشهدر منافعدوراناستعمارىشكلگرفتهاستو رُمباستانو دارىيونانو

گونهاستعمارپشتیبانىكند.همانخشنوخونینبايستىازاقداماتولذازورنرمآنمى1د،دار

ايننشاندادهاستنتیجهاخالقىومستمرقانونكهمولف نزولى”پیشاز هحتوجی“بازده

.(1922)فرهادی،هاىغیراروپايىاستوتصرفسرزمین(1926)چلپي،مبادلهنامتقارنسرد

دارىتاريخىجدانیست.برده-هاونظاماتاستعمارىارزشكارنیزازاينزمینهمفهومو

مفهومآسیايىوازآنجملهباتوجهداشتكهمفهومكاردرفرهنگيونانىورُمىدباي

ايرانىآنمتفاوتاست.دراديانشرقىوازآنجملهدراديانايرانىچهپیشازاسالموچه

اسال دوران است.در بوده آمیخته عرفان و دين و اخالق با و بوده مقدس شديداً كار مى

نظامبردهحالىدر رُممفهومكاربدنىبا غالباً،دارىكهدريونانو اجباروستمعجینبودهو

دار)ارسطو،رفتهاست.تعريفارسطوازبردهبهعنوانابزارجانعملىمادونانسانىبهشمارمى

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

دارىرادرغربازمیانبرداردوايننظامتوانستهاىبردهدوستىخودنتوانستريشهوانسان

بازتولیدباكشفآمريكاونضجنظاممركانتلیستىبهويژهاستعماردرغربوجريانهمراهبا

هنیستكهدرغربكاربهعنوانتنبیهبراىزندانیان)زندانبااعمالشاقه،زندانشود،بیهود

اروپاى در اجبارى(مدنظربودهاست. كار بعدرنسانسبا وبهجنبهاجباریداشتهاستنیز،

( دسته2(1297ـ1772همیندلیلشارلفوريه تعادلىروحدرآرزوىكار بخشبودهجمعىبا

                                                 
گويىبنیادتمدنجهانىمتكىبرايندانديونانورُمباستانراشروعهمهچیزدرجهانمى،مسلطغربانديشه1

خوارفرهنگوتمدنيونانوگشتكهمغربزمینخودرامیراثدوفرهنگاست.چنینبرداشتىازآنجاناشىمى

(1962،ورجاوند)دانستروممى
2 Charles Fourier 
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شارلريستوشارلژيد)است همبهكارايندرحالىاستكهدرفرهنگسنتىايران،.(1971،

وهمبهداليلماهیت(1931)فرهادی،مسلكى)طريقتى(وتفكراتصنفى،مذهبى،داليلدينى

امااز(1922)فرهادی،بخشبودهاستجمعىوتعاونى(آن،معناداروروحوخصلتاجرايى)دسته

دهمنظ اقتصادى، كارر ارتباطىبا براىبرخىچه كه نوعكارىدارد چه با كار مسئله در و

؟نانكالسیكداراىجاذبهبودهاستنظرانعلوماجتماعىواقتصادداصاحب

“بربريتمیانه”دورانيكهدرهاستكشاورزىودامدارىدرتاريخبشربادهشروعشد

علم.گسترشيافتندشكلوروستائیانجهانوشهرهادرسايهكاروكوششتولید.اندنامیده

اقتصادروستايىشروعشد. رهبراصلى(1631-1771)1كنهوافرانساقتصاددرجهاننیزبا

المعارفبزرگفرانسهدربارهدهقانانوغالتمنتشرها،مقاالتىاقتصادىبراىدايرهفیزيوكرات

(.1975:22،بالگ)كرد

نخستیناقتفیزيوكرات ها “محصولخالص”صاددانانىبودندكه
تعريف2 هركردهرا اند:

هزينه مستلزم تولیدى، شودعمل كسر تولید درآمد از بايستى استكه ثروت.هايى زيادتى

هاديگرانآنراهاوپسازآنشدهافزايشواقعىاستكهفیزيوكراتشدهبرثروتمصرفتولید

هابهزعمخودبهاينكشفرسیدندكهايجادمحصولمحصولخالصنامیدند.ولىفیزيوكرات

خالصمنحصربهيكرشتهامورتولیدىيعنىكشاورزىاست،بهعقیدهآنانتنهاومنحصراًدر

نظركند،دهقانهمواره،صرفگرديدهفزونىپیدامىشدهبرثروتمصرفاينقلمروثروتتولید

مقدا بیشاز استثنايى، اتفاقىو موارد مصرفمىاز به گندمىكه كند.برداشتمى،رساندر

شودنیست،بلكهخوراكساالنهاونیزمنظورازگندممصرفىاوتنهاآنمقداركهصرفبذرمى

علتهمینخاصیتشگفت به تنها محصولخالصهستو يعنىايجاد تولیدكشاورزى، آور

دهاست.اندازامكانوجوديافتهوتمدنتحققپذيرشاستكهپس

درهیچيكازقلمروهاىديگرتولید،نهدرتجارتونهدرحملونقلديدهفراينداين

آننمى كارشود. است، تولیدشده نمودنمحصوالتىكهقبالً مبادله يا كردنو جابجا جز ها

،زيراكارصنعتگرهمصادقاستدرموردهمهصنايعوحرفاينامردهند.ديگرىانجامنمى

هاوهانهمنكرفايدهديگررشتهتركیبوتلفیقمواداولیهنیست.فیزيوكرات،چیزىجزتغییر

هاازكشاورزانهستند.آنانحرفونهمنكرارزشافزودهدركارآنانونهمنكرعوايدبیشترآن

بهوجودنمى ندآورمعتقدندكهسايرحرفبهاينمعنىغیرمولدهستندكهثروتجديدىرا

 1971)ژيد، فیريوكرات13: نظر از تجديدشونده(. دريا زمینو كهمعادندرحالي،هستندها

                                                 
1 François Quesnay 
2net product 
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مى(1721-1726)1چنیننیستند.تورگو كندمىهاىتازهتولیدكشتزارهرسالمیوه”گويد:

(.22)همان:“اىاستكهبايدچیدهشوددهد،بلكهخودشمیوهمعدنمطلقاًمیوهنمىولى

هابینتولیدكشاورزىوتولیدصنعتىراتحتگذارىفیزيوكراتتباقتصادىتفاوتمكا

اند.امااينپرسشاساسىهمچنانبرجاىخودباقىاستكهچرابايدتأثیرافكارمذهبىدانسته

پیشاسرمايه زيباشناختى و اخالقى و عرفانى و دينى مالحظات از باشد؟اقتصاد دور دارى

مىحاليدر ضدِكه خلقیات با دقیقاً عمل در علم اين استعمارى،اخالقىبینیم ،ايدئولوژى

استثمارىواستحمارىآمیختهاست؟نظیرحمايتازمالكانزمینومشروعیتدادنبهبهره

فیزيوكرات جانب از )رانت( آنمالكانه از فرانسها مركانتیلیستكنهواجمله نظريات هاو

جواروهاىهمروترادرتجارتومحصولويژهراتنهادراستثمارملت)سوداگران(كهازديادث

(.27و26ديدند)همان:مستعمراتمى

پارهمولف با اينكه فیزيوكراتبا مخالفاست،اىاصولبنیادىعقايد شديداً در2ها اما

مورداهمیتزمینوخیرمنحصربهفردروستا بهعنوانمه، ترينپايهمكشاورزىوتولیدغذا

كندتريننوعكارمولد،باآنانكامالًهمراهاست.افزونبراين،احساسمىبقاىمدنیتوارزنده

جهاتديگرىنیزمى كشاورزىاز و پايدار،تواندپايهرشدروستا ثروتبراى،توسعه تولیدو

كشورهايىچونماباشدكهدرصفحاتآيندهبهآناشارهخواهیمكرد.

نیزكهبه،تجارت،چهاقتصاددانانبعدىكوشیدندصنعتاگر حملونقلوخدماترا

بهنظرثطورغیرمستقیمدرتولیدثروتمو اما بهفهرستكارهاىمولدثروتبیفزايند، رندرا

هارسدكهوجودبیشازيكمیلیاردگرسنهدرجهانكافىاستكهحقانیتنظرفیزيوكراتمى

بهواهمیتكشاورزى شايدكسانىبگويندكهاينگرسنگىتنها بهمانشاندهد. را وروستا

بى دامپرورىبازنمىمسئله كشاورزىو مسائلعديدهتوجهىبه بلكه آنجملهگردد، از اىو

دوكاسترو)اقتصادسیاسىوسیاستنیزدراينمیانهنقشعمدهدارد امانبايدفراموش(1972،

حاكمیتنظامسوداگرانهاستعمارىاستوگرسنگىپیشازحاصللكردكههمهاينعوام

جملهنظاماستعمارىامرىاتفاقىوموضعىبودهاست،وبهشكلامروزىآندرجهانوازآن

شدهداشتهكشورهاىآفريقايىامرىاستكهباغارتنزديكبهپانصدسالهكشورهاىعقبنگاه

همان است. عصرطاليىدركشورهايىاروپايىپديدارگونهكبهوجودآمده هازهمینغارت،

                                                 
1 Jacques Turgot 

هااستكهبهفردومنافعآنبیشازاندازه،بهادادهواينتريندلیلاينمخالفتنتايجتفكراتفیزيوكراتمهم2

 جامعه و جمع حقوق مىزيان زيانتمام اين نهايت در و مىشود باز جامعه افراد اكثريت به گردد.مندى

سوپندارىمنافعشخصىبامنافعجمعىوعمومىدرستاست،بهشرطىكهمحورتنظیمروابطفردوجمعدرهم

 .دستجامعهباشد



 

 

 

 

 
 

15...يرانفروهشتگيدهوكژبالشيشهراي

 

 

مستعمراتاسپانیادر1661و1511هاىبنابربرآوردهاىانجامشدهدرفاصلهسال”شدهاست.

ارسالكردند25111تنطالو911آمريكا، “تننقرهبهاروپا مادر1921:111)فكوهى، .)

.(1922)فرهادی،مسئلهبازخواهیمگشتهمیننوشتهبهمناسبتدوبارهبهاين


هاىپسازكشفآمريكا،طالىجزايرآنتیلوپسازنیمهقرنشانزدهمدرنخستینسال”

بهايىراكهبهدستآمدهرسید.ترتیبكاراينبودكههمهفلزاتگراننقرهپروبهاسپانیامى

گردمى،بود پاناما كادر بار، بهناروآوردندوسپسسالىدو سوىاسپانیاهاىدريايىآنرا

بهاعهدجديدىدرتاريخاسپانیاآغازگشتكهبهنامبراثروفورفلزاتگران.كردندحملمى

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



كاهش جمعيت روستايى فرسايش فرهنگ مولد و افزايش فقر دركشورهاى 

نيافته  توسعه
كردنددرصدازجمعیتكشورهاىجهانسومدرروستاهازندگىمى21درحدود1351درسال

درسال برهمین51اينرقمبهحدود1331وبهكاركشاورزىمشغولبودند. درصدرسید.

هاىمزبوراساسسهمتولیداتكشاورزىدرمجموعتولیدناخالصملىاينكشورهانیزطىسال

درصدتولیدناخالصملىاين15تولیداتكشاورزى1351است.درسالتغییراتبسیارىكرده

25بهكمتراز1331درصدودرسال95به1371داد.اينرقمدرسالكشورهاراتشكیلمى

(.1927:117درصدرسید)ساعى،


نهاىاخیرمیزانتولیدسرانهموادغذايىدربسیارىازكشورهاىجهابهطوركلىطىدهه”

است داشته كاهنده سیرى .سوم دهه از مثال محصوالت1371براى ساالنه رشد متوسط

درصدبودهكهبخشاعظماينرشدمربوطبه9كشاورزىدركلكشورهاىجهانسومحدود

كلكشورهاى اينمحصوالتدر متوسطرشد حالىكه در كشورهاىآمريكاىالتیناست،

ت.اگرمیزانرشدباالىجمعیتدراينكشورهاراطىهمیندرصدبودهاس2آفريقاكمتراز

توانیمعللافزايشفقروگرسنگىرادرايندستهازدورهدرنظرداشتهباشیم،بهروشنىمى

(.121)همان:“كشورهاىآفريقايىطىچنددههاخیردريابیم


دومبهخوبىنشانهاىپسازجنگجهانىتحوالتمربوطبهتجارتجهانىغالتطىسال”

هاىاندوطىسالكنندهغالتبودهدهدكهكشورهاىجهانسومتاجنگجهانىدومصادرمى

هابهوارداتغالتبهطوراندونیازآنپسازجنگبهواردكنندهاينمحصوالتتبديلشده
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)همان(.“مستمرافزايشيافتهاست



توسعه كشورهاى درباره درباآنچه و حالتنیافته با شد، گفته آسیايى كشورهاى ره

تابهامروزدائماًاز1995ترىدربارهايراننیزوجوددارد.يعنىبنابرآمارهاىموجودازپیچیده

جمعیتروستايى،نسبتبهجمعیتشهرىكاستهشدهوبهجمعیتشهرىافزودهشدهاست.

دكلجمعیتافزايشيافتهدرص93بهحدود1/91جمعیتشهرىاز1995-1915دردهه

درصداينافزايشمربوطبهمهاجرتازروستابهشهربودهاست.طبقسرشمارى9/2استكه

نزديكبه1955سال درصدبرآوردشده56نسبتجمعیتروستايىبهكلجمعیتكشور،

(.1966:16است)وثوقى،

طى در مطلقجمعیتروستايى، 21قدر از 19سال میلیوننفر حدود میلیوننفر5/17به

میلیوننفرافزودهشدهاستواين5/1رسیدهاست.بهعبارتديگربهجمعیتمطلقروستايى،

 از جمعیتشهرى، مدت همین در استكه حالى 569/359/5در به تن621/251/15تن

رنشینىمادرهاىباالجمعیتشهمیلیوننفر.بربنیانداه11افزايشيافتهاست؛يعنىدرحدود

حدود9/62اينمدتحدود جمعیتروستايى، است.2/11درصدو كرده درصدافزايشپیدا

(.1961:177)آشفتهتهرانى،

زبانساده نانبه نیممیلیونبه و چهار انقالباسالمى، قبلاز دهه طىدو در آورانتر

كشوراضافهشدهاست.وايندركنندگانمصرفجامعهماودهمیلیونبه)تولیدكنندگانغذا(

اندونهايندهقديمىتولیدكنندگان،كشاورزمیلیون5/1حالىاستكهازنظركیفىنهاين

كنندهمصرفمیلیون همگزارشهمانندشهرنشینانپیشینهستند، هاىآمارىوهممشاهده.

وستاهاىچندصدسالهودهندهمهاجرتروزافزونروستائیانورهاشدنبرخىازرف،نشانلمو

باشد.گاهتحلیلرفتنجمعیتروستاهاىچندهزارسالهمى

توسعه بهعنوانشاخصىاز آمريكا و اروپا در نبايستىكاهشجمعیتروستاها يافتگى،

گمراه سوم جهان پژوهشگران دربراى شهرها به روستائیان مهاجرت معناى باشد. كننده

نیافتهمتفاوتاستواينمسئلهبهمهاجرتدركشورهاىتوسعهيافتهباهمینكشورهاىتوسعه

يافته،بهكنندهموادخامبراىكشورهاىتوسعهويژهبراىكشورهاىداراىذخايرزيرزمینىوتهیه

1هاىايرانىتفاوتاززمینتاآسماناست.المثلكندوبهزبانضربتواندوصدقمى

يافتهموجاولوفرايندوتدرفرايندتوسعهدركشورهاىتوسعهداليلتاريخىاينمسئلهبهتفا

هاىبنیانىآنداشتگىبرخىديگرازكشورهاوتفاوتنگاهنیافتگىبرخىكشورهاوواپستوسعه

                                                 
 بینىگردواست.المثلايرانى:گرچهگرداستبهديدنگردو/نههرآنگردكهبهقولضرب1
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بازمى گرددها 1979 ؛1972)فرهادی، 1975؛ 1976؛ بهتأثیراتايندو.(1923؛ درصفحاتآينده

روستايىوتبعاتمتفاوتآندرايندودستهكشورهاوازآنجملهفراينددرمسئلهمهاجرت

هااستكهمارادردرجهاولنسبتبهروستاورونداينتخلیهپردازيم.همینتفاوتايرانمى

مى حساس روستاها فروپاشى و روستايى جمعیت نه و و“خوارىحسرت”كند. رمانتیك

نوستالوژيكبراىآن.



النهرين  فرهنگ توليدى در ايران و بين روستا زادگاه
روستاهاى نبودهايران گوناگون محصوالت تولید محل تنها سال هزار چند طى بلكهدر اند،

توجهباستانىبهاينهاىفرهنگيكجانشینىوحامالنفرهنگتولیدخوراكبودهگهواره اند.

.شدهروستاهوشمندانهوقابلتأملبسیاراستجنبهفراموش


درتمامطولتاريخچندهزارسالهما،ايندهاتبودندكهشمعمدنیتوفرهنگمارا،دست”

قرناتمكشاندند به )نوسنگى( عصرحجر .بدستاز مدنیت، روزگار تمام تغذيه)در تنها نه

معنوىشهرها(مادى و فكرى دهاتتغذيه از استكه توسطكسانىصورتگرفته بیشتر

شود،منتهاالبتهتأثیرتربیتوآموزشمدارسبزرگشهرهاهیچوقتفراموشنمىاند.برخاسته

و)رسیدهاو...بهجايىمىدانشگاه،هاباغ،هاناخیاب،اگرتعلیموتربیت،تنهابهمدارسبزرگ

بايستمعجزهشهرهامى،دراينصورتبهجاىده(هادراختیارشهرهاىبزرگاستهمهاين

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



اختصاصدادهاست،اماروستازادگاندانشمندباستانىبراىاثباتاينفرازفصلىرابهنام

سراسركتابداراىعناوينومطالبىدربارهلزومواهمیتدهدرگذشتهوحالكشورمااست.

جانب همه، اين با ما روزگار در ده از بینچه)دارى سطح ملىدر سطح در چه و (المللى

رونقاست.درايرانبهجزباستانىوچندتنديگركهغالباًبهشكلطوركهاشارهشد،بىهمان

داشته اشاراتى فرهنگآن و اهمیتروستا به مقطعى و و،اندضمنى ده لزوم كساز هیچ

آورد.شناسىسخنبهمیاننمىده

براىدهافتادهوبراىماايناتفاقچگونهشكلگرفتهاست؟براىامادرجهانچهاتفاقى

جامعهسنتىبه از عبور با زيادىناخودآگاه اندازه تا نسبتبهما غرببهشكلخودجوشو

ازآنجملهپديدهچندصدساله،اينگذارصورتگرفتهاستبهداليلچندىوجامعهصنعتى

تاراجثروتوكار،غارتنیروىكارچندينمیلیونىسیاهان،ااستعماراززمانكشفقارهآمريك

نهضتترجمهازمتونمشرقزمینو،متجسدوتبلوريافتههزارانسالكشورهاىمستعمره
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وتأثیراتمتقابلفناوریتمدناسالمىوآرامشنسبىچندصدسالهاروپائیان.پیشرفتعلمو

يدئولوژىاستعمارىخشنوخونین،همتأثیراتخودراهريكدرديگرىودرسايهاقتصادوا

همدركشورهاىاستعمار و بهجاىگذدركشورهاىمستعمره انباشتثروتواكننده شتهو

قدرترادراروپابههمراهداشتهاست.نیروىمحركهوآغازاولیهاينحركت،استفادهوسیعو

بهقولارسطواز)رايگانازنیروىكارزنده بومیان،سیاهان(يعني“ابزارجاندار”تعريفبرده:

هاانساندرطىچندهزاريابىبهكارمتبلورمتجسدمیلیونمستعمراتوهمزمانباآندست

بوده يكاستسال كه آتشین، اسلحه زور به ،باره و مركانتیلیستى واستعماریايدئولوژى

هاىوبانیروىماشینبخارواستفادهازانرژىشدهدارىازسراسرجهانبهاروپاسرازيرسرمايه

انرژىذخیره و تبلورفسیلى)كار و ورودشده تسريعشد. تقويتو خورشید( طبیعتو يافته

كشتزارها به متبلور كار پشتیبانى و زنده كار نیروى كارگاهكارخانه، و بهها اروپايى هاى

درروستاهاوشهرهاىاروجابه بردگانو1رايگانپايىمنجرشدونیروىكارشبهجايىنیروها

نیروهاىآزمودهبومیانكوچداده نقاطجهانبهسمتكارهاىسختبدنىو اقصا از ترشده

تخصصى كارهاى سمت به خاطرخودى به هم پررونق، صنايع شدند؛ كشیده پردرآمد و تر

اروپائیانوقدرتخريدافزون تقاضاىبسیاربیشترىمواجهه،باشدهآنانافزايشسريعثروتِ

فروشاينگونهكاالهامستعمرهبازارهاىمناسبىرابراىوهمكشورهاىمستعمرهونیمهبود

هاازشهرهاومراكزصنعتىبهروستاها،دائماً.ورودابزارهاىكارآمدتروماشینندفراهمساخت

هارابهشهرهاوايعروستايىآزاد،وآنكشاورزىوصننیروهاىبیشترىرا،درروستاهاازكار

اى.شرايطدراروپاوآمريكابهگونهكشاندميهاىتولیدصنعتىشهرهامراكزشهرىوكارگاه

مى اروپائیان كه صنعتىندتوانستبود انبوه تولید به خود روستاهاى و شهرها براى تنها نه

 نیمهبازارهاىتولیدىكشورهاىمستعمربلكهبپردازند، و صنايعوه تصرفو نیز را مستعمره

كاالهاىسنتىچندهزارسالهكشورهاىآسیايىوآفريقايىوقارهجديدراورشكستهونابود

كنند.

نظر به طبیعى و منطقى و ضرورى امرى شرايطى چنین در شهر به ده از مهاجرت

پنداره،ي.درچنینشرايطودبرسدوبهمعناىپیشرفتوتوسعههمدرروستاوهمدرشهرمى

 شكلتطورگراييپیشرفتو فلسفه اجتماعىو علوم در هم زيستىو علوم همدر غرب، در

بازتروپیچیدهپیشرفتهفناوریودرعلموگرفت كميافتترمصداقعینىخودرا كمدهدر.

شدودرگرمىهاىازحیاتبشرىجلوماندهوبهعنوانصورتعقبباختميمقابلشهررنگ

                                                 
ودر“نونكومى”رايگانهمانكاردرازاىناناستكهدرعشايروروستاهاىكرمانمنظورازنیروىكارشبه1

 گويند.“شكمتِلّه”استانمركزى
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هاىاروپايىوبهويژهبهبرخىازهنرمندانمأمنىبراىرمانتیكنستتوابهترينحالتتنهامى

نويسانوعكاسان(اروپايىبشمارآيد.اجماعمنفىدربارهروستابهحدى)نقاشان،شاعران،رمان

شناسانواسانوانسانشناىازدانشمندانعلوماجتماعىهمچونجامعهبودهاستكهجزپاره

.دارىازآننبودآنهمغالباًبهشكلجنبىوغیرصريحكسىراياراىجانب

سرمايه نظام هم و پردازاننظريهدارى هم و ايدئولوگپردازاننظريهآن نظامو هاى

ستايش به غیرمستقیم و مستقیم شكل به آن، روسى و اروپايى نوع از ويژه به كمونیستى

شه پرداختهفرهنگ .اندرى نخست دسته براى مدرنیتهشهر زادگاه عنوان ،لیبرالیسم،به

ازشهردموكراسىوهمچونهدفىغايىوبراىگروهدوم بهعنوانهدفىابزارىبراىعبور

سرمايه جامعه كارگر طبقه گهواره سوسیالیستىو جامعه نیروىاصلىانقالبىيعنيدارىبه

اموشكردكهعبورازدهبهشهردراينكشورهاطبیعىوبهمعناىگسلامانبايدفرمطرحبود.

،هابهشهربهتدريجطوركهرشدروستاهاىبزرگوتبديلشدنآنفرهنگىنبودهاست،همان

است افتاده اتفاق تاريخى و فرهنگى نخاعِ قطع بدون شهرهاى.هماهنگو عبارتديگر به

هاووملىوالبتهبرآيندكاردهقانانوكارمتجسدهمهقارهاروپايىبردوشروستاهاىسنتى

توانستهسكونتگاه فرهنگكار لذا است. ازهاىجهانشكلگرفته حامالنآن با استهمراه

اىماهیتشهرهاىاروپايىبهگونههاىشهرهاعبوركردهودرشهرحضوروظهوريابد.دروازه

هاوهنجارهاىكارروستاهاوشهرهاىارزش،هاىفرهنگاليهترينبودهاستكهنیازمندعمیق

سنتىماقبلصنعتىخودبودهاست.روستاهاوشهرهاىاروپايىهماهنگباهمكاروكوشش

مىكرده خود، نیاز مورد كاالهاى تولید بر افزون كه چرا سرزمیناند تصرف به وبايست ها

،بازارهاىآسیا و افزونبرتولیدبراىرفع(نیافتهرهاىتوسعهكشو)مريكااآفريقا نايلشوندو

مو پرداخت و ساخت به واقعى كارخانسنیازهاى و وخواسته،نیازآفرينىهایهسات پرورى

مصرفىنمى جامعه و بدونمصرفانبوه كه چرا دستبزنند. نظامروياسازىنیز منافع توان

منگاهداشت.راگراستعمارىراحفظوبازارآن-سوداگرى

فرهنگكاروكوششبودههابراىمستعمرهآن اند.لذاشهرهابهشكلسازىنیزنیازمندِ

فناوریودرعینحالباعلموبلعیدميطبیعىفرهنگكارونیروىآمادهبهكارروستاهارا

تهوبهويژهداراىنیافكهدركشورهاىتوسعهحالي.دردركميورىِروستاهاراافزونبازدهوبهره

شهر به روستا در جمعیتالزم حتىگاه و تكمحصولىجمعیتسرريز زيرزمینىو ذخاير

تغییراتهمانكنند.مهاجرتمي نیز ما نظیر كشورهايى و ايران در اگر شد، اشاره كه گونه

بودواگرازدرونطراحىومديريتمىمعیشتىواقتصادىهمچونغربدرون بهنظامشدزا

،توانستخودآگاهانهوناخودآگاهانه،خودرابهشكلمتسمربازسازىشكلخودكاروطبیعىمى
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كلنگ،ترمیم چون ايران در اما كند. تكمیل و باتصحیح معیشتى و اقتصادى تغییرات زنى

آغازشد،نتايجوعواقبىبهشدتمتفاوتازبیرونازمتنجامعهمديريتغرب،اراده،انديشه

مسجدسلیمانخوزستانوغر كشفنفتدر كه كلآنچه از دنبالداشت. به براىما برا

پااليشگاهنفتآبادانوبقیهمسائلبراىماباقىماندمتالشىشدننظاممعیشتىواقتصادى

هافروكشترازهمهاينگذشتهوتبديلجامعهمابهبازارىعظیمبراىتولیداتديگرانومهم

فرهنگدرجوامعىنظیرمابودهاست.غلبههاىفرهنگتولیدوكارومهكردنسرچش

كه ادراكاينفرهنگمصرفىبسیاردشواراستچرا و نبايدفراموشكردكهمشاهده

اندومقابلهباهایمسلطايندوراننیزبرمبنایزندگيمصرفيشكلگرفتهفرهنگوارزش

ساختارهایمسلطبسیاردشواراست.

قديما از روستاهاىما كه معتقدند ايران معاصر مطرح نويسندگان و غلبپژوهشگران

زباله بیشتر بیشتر ما شهرهاى و مولد و گذشته)سوز قرن يك در ويژه وزباله(به ساز

كنندهكنندهوضايعاند،شهرهامصرفهرقدرروستاهاىايرانمولدبوده”اند:كنندهبودهمصرف

بنابراينازهرطرفكهبنگريمبايدبگويیمكهايرانوايرانىازكشاورزىبرخاستهاند.نسلبوده

بینمكهمنبعاقتصادمملكتبودهايننمىمنمعجزهدهرادر”(.1951:251)بازرگان،“است

)باستانى“ساختهاسترااست،معجزهدرايناستكهفكروانديشهوتمدنمادىومعنوىما

هاىنفتوهاولولهلبتهبايدافزودكهشهرهاىماپیشازاتكاءبهدكلا(.1956:259پاريزى،

هاواند،باغنشستنبرسرمیراثچندمیلیونسالهطبیعى،بهمراتبازامروزبیشترمولدبوده

صنعت درخودمى،هنرمندان،كارانمزارعحومهشهر، اگرمعمارانودانشمندانرا پروراندند،

مى جذب ده از را مستعد نیروهاى اغلب ظاهراًچه بیشتر ما امروزى بزرگ شهرها كردند.

بزرگ هاىبزرگىداشتهشهربزرگشهرىاستكهآدماندويكشاعرآمريكايىگفتهاست:

انسانمصرفباشد و مصرف، وصرفاً كننده دارد. بزرگىفاصلهبسیار با كهچنین”كننده چرا

اى،داوطلبانهبراىرفعنیازهاىمصرفىخويشهمهزندگىمعنوىخودرادرزدهانسانمصرف

)رزاقى،“سپاردناپذيرحراجكردهوبهفراموشىمىهاىواهىپايانسوداىرفعنیازوخواسته

نظامسوداگرىتعريفوتبلیغمى1971:56-55 بهويژهآنكهايننیازهارا كندوربطىبا(.

وارستگى”آدمىدرشرايططبیعىوفرهنگفرزانگىوبهقولهايدگرفرهنگنیازهاىراستین

اشیاء مارتین“از اگرمشكلغرببهقولبرخىفالسفهغربىهمچونكارلياسپرس، ندارد.

تولیددر”هايدگر،ماكسشلر،نیكالىهارتمنوهربرتماركوزهوژانبودريار،درايناستكه

 غربى ”جامعه بنیان انسبر طبیعى و راستین نداردنانیازمندى قرار كشورهاى.“ها مشكل

اينجوامعتوسعه هیچگونهتولیدىدر عمالً و نیافتهداراىذخايرطبیعىايناستكهاصوالً

المللىحاكمبرجهانوهمسودانداخلىشودوهمنظاماتوقدرتبینتشويقوترغیبنمى
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آن سوىو هزار از ها حربهاستفادهبا همه فلسفهاز و هنر تا سیاستگرفته و اقتصاد از ها

دراينسوداگرىواردمى بدارند. ازهرگونهتولیدىباز را تامردماناينگونهكشورها شوند،

هاىآسمانوزمینخودكنندچناندروازهكشورهاغالبجوانانحتىآنانكهدردهزندگىمى

ندواينفرهنگازآسمانباامواجواززمینبهشكلكاالبرارابرروىفرهنگمصرفىگشوده

.هازودودهاستهاباريدنگرفتهاست.كهديگريادبادوبارانِرحمتِالهىازخاطرهازلىآنآن

دورىازفرهنگتولیدوكارحتىدرروستاهاىما،امروزهبهحدىاستكهبرخىجوانان

روبىبهبامآلودهكردهويابرفسببشدهكهبراىبرفهاراگلهروستايىازاينكهبارانكوچ

گرفتندبرآيند،ناخشنودند.درحالىكهروستائیاندرگذشتهباريدننخستینبرفراجشنمى

فرستادندوالبتهبراىكودكانشهرىمااگرآمدنانگیزبراىهمبرفمىوطىمراسمىبهجت

يخ ايجاد جابرفو سببشادمانىبسیاربندانو سببتعطیلىمدارسشود، رىشدنسیل،

.شودمى

سرازير بهشهرهاىما روستاها بهشكلطبیعىاز گذشته كهدر نیروىكار فرهنگو

مىمى نگاه شاداب و سرزنده را ما شهرهاى و فرهنگشد اشاعه اثر در خود اكنون داشت،

شهرهاىكم،مصرفى در كار فساد و بیمار سرخوردگىاقتصاد پژمردگىو دچار خود كاركرد،

ايناتفاقىاستكهدرطىكمترازيكقرنوبهتدريجدرسايهاقتصادخام فروشىواست.

.استدادهخوارىدرجامعهمارخپخته

ايران) عشاير و روستاها در میدانىچهلسالهنگارنده كار (1917-1922مشاهداتو

وجودبنشانمى غالبجواناندهدكهبا نهتنها دركشورما، یكارىروزافزونپنهانوآشكار

زنندوگاهازشهرى،كهگاهمتأسفانهحتىجوانانروستايىمانیزازانجامكارهاىمولدتنمى

هايىگردانندواينتنزدنبهدلیلزخمروىبرمىكارهاىپارهوقتوكمزحمتامامفیدنیز

ايگاهكارواردآمدهاست.استكهبرمنزلتوج

دريكىازروستاهاىكمرهكهدرچنددههگذشتهازشهرستانالیگودرزاستانلرستان

دردريكدههپیشبراىمولف1بهشهرستانخمینپیوستهاست،يكىازكدخدايانسابق

بیكارگفت:حسابكردهاستحدودپانصدجوانهاىجديدروستايىمىتأيیدگريزازكارنسل

شودمسئولیتحمامدوشدهرابهعهدهبگیردهاحاضرنمىدردهوجوددارندكهيكىازآن

گازوئیلكارمىكهجهادسازندگىبراىآن با ساختهاستو كندوچندسالىاستبدونها

وكنىوانباركردنبوتهكهامروزهحمامىنهالزماستبهبوتهحمامىباقىماندهاست.درحالي

                                                 
 شادروانحاجمحمدعلىيوسفى1
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بیاباندرطولسالبپردازدودرتمامسالتونتابى خَرّه1خار 2كشىكندنهخزانهحمامرا

افتدوبابايككلیدموتورپمپآببهكارمى.كند،نهلُنگمشتريانراشستهوخشككند

بتهگردد.الگیرد،باچرخاندنيكشیر،تانكرگازوئیلبازمىيككلیدبرقدردسترسقرارمى

اينسربازدنبهخاطرآننیستكهاينجوانانروستايىتاايناندازهازكارفرارىهستندبلكه

عارتعريفمى امروزهكاررا كندودراينمثالخاصبهاينبهاينخاطراستكهجامعهما

كنند.دلیلكهحمامىبودنرااُفتتلقىمى

ش و سیرجان عشاير مولفدر قبل دهه دو مىاز كمتر آن پیرامون باهرهاى توانست

مولف درعشايرگرمساروسنگسرىنیزمالحظهكردهچوپانانايرانىبربخورد. اينمسئلهرا

اىهستندكهغالباًهیچتجربهقبلىهم،ازچوپانىاست.اكنونغالبچوپانانما،برادرانافغانى

انافغانىوروستاهاوعشايرماپرازچوپانانوودامدارىندارند.امروزهشهرهاىماپرازكارگر

انبیاء ابراهیمىچوپانىكار اديان در جالبآنكه كشاورزىافغانستانىاست. روزمزد كارگران

براىاينكهعمقتغییراتدررويكردكاردرايراندانستهشود بهتوانمياولوالعزمبودهاست.

دسته ما فرهنگى ناشناخته منابع از فتوتاى نامهيعنى مراجعه حتىكردها كار جايگاه و

موردبررسيقرارداد.راترينكارهاىممكنومعانىرمزىومعنوىومذهبىآنپست

واقعیتايناستكههیچكشورىدرجهانچهجمهورىمسیحیانارتدوكسباشدوچه

محافظه چه ككاتولیك، چه اسالمىباشدو راديكالچه يا باشد زرتشتىچهكار چه لیمىو

كاپیتالیستىباشدياكمونیستىباالخرهپیشرفتبدونكاراگرهماتفاقبیفتدكهنخواهدافتاد

انسانىپايه،يكپیشرفت داروپايدار.بايدديدچراايرانیانىكهناپايداراستونهيكپیشرفتِ

 بودندكه اينباور بیكارى”بر از برا“بیگارىبه كار وىآنامروزه تولیدكردنخوار و عار ها

انگلوارگىسببگزافزنىوطفیلىبیكارىمايهافتخاروعالفىموجبالفوپرسه گرىو

چهنانىبوده“نانگدايىراكهبهگاوكاردادندوديگربهكارنرفت”شدهاست؟بايدديدآن

برایتدوامزندگيدرشرايطكوشيايرانیانبهطورمثالكندنقتاتنمونهایازسختاست؟

دشواراقلیميبودهاست.

نقبزدهاست.تاآبباريكهمردمايران اىبدستآوردهوبهقولهمهخاكاينفالترادائماً

                                                 
باهیزموانواعخ1 بوتهتونگُلخنحمامديگبزرگمسىدرزيرخزانهحمامكهزيرآنرا هاىبیابانىاصىاز

 .تافتندتاآبحمامگرمشودمى
وگنديدهآبدرجوىنشینبهگلوالىته2 ،شده خَرّه باگويندوحمامىحوضوخزينهحمام درگذشته ها

 گفتند.كشىمىكردندكهبهاينكارخرهكش،گلوالىتهخزانهراپاكمىابزارىآهنىبهنامخَرّه
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و1هابدستآوردكهاجرآننهدهمعبادتروستائیانازآبروغنبگیردونانشرافتمندآن

وولفمى9اهللباشد.دفاعوجهادفىسبیلوبرابربا2باالترازهفتادقسمتآن طبق”نويسد:

رودازدرصدآبىكهدرايرانبهكارمى75برآورد...يكىازكارشناسانسازمانمللدرايران...

تنهاشهرتهران161111هاىايرانقناتاستوطولمجموعقنات رشته96كیلومتراست.

.(1972:226)وولف،“قناتدارد



قناتآ” ينده باشد، چه هر ايران با22111هاى ايران موجود قنات رشته

لیترآبدرثانیههمهنتیجهكاريدىونمونهارزنده526511كیلومتركورهو271111

دستاوردهاىمردمسخت عظیمآبمعادلاز اينمقدار درصد75كوشايراناست.

“شودالنهرينتخلیهوجارىمىنهاىبیتمامآبىاستكهازرودخانهفراتدردشت

(.1961:61)وولف،



هاىنادراستمردمنمونهديگرتهیهكودبرایكشتزارهاازطريقفضوالتپرندگاناست.

شهرست برخى و اصفهان و میلیونناآذربايجان ديگرش داشتیارىهاى را وحشى كبوترِ ها

توانندزادوولدكنندامانباشندوتامىكردهكهبخورندوبچرندوازدستدشمنانشاندرمى

آن باغات و براىكشتزارها بگذارندو فضله براى.ها قدم و قلم هزار از يكقلم اين تازه و

هاىكشاورزىاينمرزوبومبودهاستكهدرهفتادسالگذشتهبهترينوبخشىزمینتوان

خاكعمیق ايرانترين شهرهاى پیرامون زراعیشدر آسفالتهاى و سیمان سنگو زير به

اند.رفته

يكعمرسالىچندماه،هرشب1ملتىكهبرخىدهقانانسبزىكارحومهيكشهرش

                                                 
بهحديثقدسى:يااحمداِنَّالعبادهعَشَرَۀُاَجزاء،تِسعَةمنهاطلبالحالل)اىاحمد!هماناعبادت،دهقسمتاشاره1

 استكهنهقسمتازآنطلبحاللاست.
آنهاجُزءطَلَبالحالل)عبادتهفتادقسمتاستكهبرتريناند:العِبادۀُسَبعونَجُزءًاَفضَلُپیامبراكرمصفرموده2

 (.طلبحاللاست
فىسبیلمى(ع)نانعلىمامیرالمو9 فىطلبالرزقالحاللكالمجاهِدِ اشّاخصُ اهلل)جويندهروزىحاللفرمايند:

 همچونمجاهدراهخداست(
هاىپلكانىاندوزمینباغوكرتمنظورشهرگلپايگاناستبامردمانىباانواعآرنگازدستآبوسیالبگرفته1

بهكمكبزهايشانتفراهمآوردهكش توبره(شودتنهاجايىكهبزبراىباركشىاستفادهمى)اندو هاىكوچكبا

خاكراازتهآرنگ اندتاشايدبتوانندمحلىبراىكشتيكدرختهاوبندهابهدامنهدرهوپاىكوهبردهدائماً

 (1921)فرهادی،فراهمآوردند
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بُر(ازشهرىتابازارشهرهمسايه)میان“قَدبُر”كیلومترىرا1(21ـ12فرسنگى)1تا9فاصله

هايشانرابفروشندوگندمشندوسبزىكردندتادمصبحدربازارباراپیادهبابارواالغطىمى

كردوجوبخرندوبارمالكنندوتاظهربهروستاىخودبرگردند.درگذشتهكسىكهكارنمى

كردمردمهمینمنطقهبهاومىوياكمكارمى “رَههِى)همیشه(راسراسراهمى”گفتند:

كند.يعنىكارنمى



 گيری نتيجه
هاىغیراروپايىواردبههمهملتایاستكهاند،نظريهانهمیشهتنبلبودهانديشهاينكهايرانی

ازتاريخبشربرپايهاكتشافاتواختراعات2(1212-1221بندىمورگان)شدهاست.بنابرطبقه

پیدايشزبانهایآسیاييتمدن يعنياز میلیونسالپیشتا دو ماشینبخاراختراعحدود

دارىدرازمدتيكمیلیونونهصدونوداندواينپرچممدندرجهانبودهدارفرهنگوتپرچم

پذيرنبودهاست.آنهمدرونههزاروهفتصدهشتصدساله،جزازطريقكاروكوششامكان

بى طبیعترايگانو نهنانشرا، ايرانكهنهآبو نظرجغرافیايىنظیر زحمتكشورهايىاز

ندادهاست.

اندوقتىتوهمبههمینبهجدياطنزگفتههابهمولفدراينسالنعلوماجتماعيفعاالبرخى

هستندآساوتنبلاىكهايرانیانامروزنسبتبهگذشتهودرمقايسهباديگرانتننتیجهرسیده

ايماىكهماوديگرانرسیدهپسبههماننتايجىرسیده بیاناينمطلببهخاطرخشنودى.

مهمايرانروحیه ايناستكهدركارعلمگرايانهمليترازاحساساتوعواطفدوستىنیست،

سنخیتىهاىبسیارمتفاوتوبىطرحنادقیقوغیرتاريخىيكمسئلهبنیادى،بهدلیلراهحل

مى وضعیت آن كه شدهاست چنین بعداً ما كه شود آشكار اگر آنطلبد. بهايم، بايد گاه

اقتصادىروانهاىفرهحلراه و اجتماعى مولفنگىو كه را آنچه دربارهشناختىبینديشیم.

هاىمیدانىگويدبرپايهمطالعاتوتجربیاتزيستهوپژوهشفرهنگكاروكوششايرانیانمى

                                                 
زنداماازراهنوخمینازراهآسفالتپیشازهفتفرسنگاستچونكوهالوندرادورمىفاصلهدوشهرگلپايگا1

تراستسهتاچهارفرسنگواينهمانراهىاستكهچريكفبروازمیاندوكوهالوندوانگشتلیسنزديكمیان

نگريستهاست.اينتوصیفدقیقمىهاىايراندرسفرنامهخودآنراوصفكردهاستوچونبانگاهنظامىبهجاده

 نويسد:است.وىمى

نیمطىكرده” درپنجساعتو ما اينمسافترا ازپهلوىدرهگلپايگانچهارفرسخىخمیناست. اينراه ايم،

)ازجانبخمینبهگلپايگان(نمايدراهرودوازوسطكوههاىالوندوانگشتلیس،ازمكانمرتفعهآنهاعبورمىمى

سهساعتسرباالمى قرار حركتدادنتوپخانهممكناستبه الوند، كوه از نامهموسیوچريكف،سیاحت(“رود.

1952(
2Lewis Henry Morgan 
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بهقولنادرپوردرشعرزيباىانگورنیماسنادیچهلسالهمطالعه چنین”(1951)قرنىاست.

هاىكهتايكقرنپیشجامعهسنتىايرانىباوجوددولتيدفراموشكردنبا.“آسانمَگیردش

كردهاست.ابزارهاوكاالهاىموردنیازشراخودتأمینمى،استبدادى،اغلبقريببهاتفاقمواد

اندازهخوش به مابختانه كه را بتوانآنچه استكه مداركتاريخىبهجاىمانده و اىاسناد

شناسيانسانالعادهجذابودردوسندفوقدراينخصوصهاىگوناگونزد.گويیمبهمحكمى

هستند1تصويری ايرانقابلاشاره عشاير فیلممستنديكىدرباره دو كنم. اشاره نام علفبه

(دربارهاليروبىدردوروستاىشهرستانمحالت1966ِ)ورسروددشتنیمهفیلمو(1321)

بختانهسنددعلفكهدومینفیلممستندبزرگجهاناستكهخوشاستانمركزى.فیلممستن

هاىپربرفزردكوهاىازايلبختیارىوعبورازكارونوكوهاىازكوچطايفهنظیروحماسهبى

بختیارى بهتصويركشیدهاست. آوروشكستنووردربارهاليروبىشگفتسروددشتنیمهرا

نیمهبستنبندانحرافىمسیرنهر باقرآبادوجشنباستانىپايانكار فیلم2.استورو ايندو

عكس مقیاسدر و اشل همچون باستانمستند گیاههاى و مىشناختى معیارشناختى تواند

دردوحوزهدامدارىوكشاورزىدر سنجشىبراىكاروكوششعشايروروستائیانايرانرا

گذشتهنزديكنشاندهد.

تهكوشیديممناسباتشهروروستارادرشرايطىمتفاوتازهمینروابطمادرايننوش

زاىچنینزاودرونبهداليلبرونقراردهیموبازنگرىمورديافتهموجاولدركشورهاىتوسعه

پیرامون”شناسىبهقولمالینوفسكىايننیستكهوضعیتىاشارهكنیموازآنجاكهكارانسان

ماوراء اقتصادىعلتجنبهاينمسئله جنبه آيا معلولآنالطبیعىكه يا استو هاهاىديگر

همبستگىآن كنشمتقابلو ولىمطالعه آنپاسخدهد؛ به و نمايد تفكر عهدهاست، به ها

“اوست 1951)كیا، نیز(11: ما سیاسىمیان، اقتصاد پىفهمروابطتاريخىفرهنگىو در

جهانسومبهويژهدارندگانمنابعسرشارطبیعىهمچونيافتهوكشورهاىكشورهاىتوسعه

بهويژهفرهنگتولیدىوكار،درو،بامقايسهتطبیقىفرهنگديروزوامروزايرانايمايرانبوده

دگرگونى و اينسرزمین در روستا و روابطشهر با اينهاىپديدپیوند سوى سمتو آمده،

فرهنگتولیدىوكارموتورمحركهوبنیادىتوسعهوتوسعهبازگوكنیم.ازآنجاكهراتغییرات

                                                 
1visual anthropology 

 
16اى،دقیقه65بردارىآقاىمحمودبهادرى، وربهكارگردانىمحمدرضامقدسیانوبافیلمفیلمسروددشتنیمه2

می در كتابسینماىمردم1966لیمترىكه در است. شده تهیه شمار در اينفیلم مستند17شناختىايران،

 (1925)امامي،شناختىايرانمعرفىشدهاستمنتخبوبرجستهسینماىمستندمردم
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وتوسعهپايداربراىژجغرافیايىاست-اىباهرنظامسیاسىوشرايطتاريخىپايداردرهرجامعه

مستمرفرهنگپژوهششناسىكهحاصلمابااينآسیب،همهكشورهاىنظیرماواجباست

بهدر اينوضعیترا ملتكهنفرهنگايرانوكشورهايىنظیراينسرزمیناست. دولتو

ازآنجاكهبهقولمولوىهشدارمى از“هايمدورنیستسرمنازناله”دهیم. پیشنهاداتما ،

شناسىماقابلحصوراست.خاللايننوشتهوآسیب
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 منابع 
 (1961آشفتهتهراني،امیر،)دانشگاهيجهاد،اصفهان:شناسی و آينه نگری جمعيت ايران جامعه

اصفهان.

 فرهنگمعاصر.:،تهرانپژوهشگران معاصر ايران(،1927)اتحاد،هوشنگ

 (1952ارسطو،)هایجیبي.،ترجمهحمیدعنايت،تهران:كتابسياست 

 (1925امامي،همايون،)شناسي.شرافكارپژوهشكدهمردمن،تهران:شناختی ايران سينمای مردم

 تهران:بنگاهترجمهونشركتاب.نشينی در ايران كوچ(،1961ندر)الهيبهاروند،اسكامان،

 (1951بازرگان،مهدی،)«ترجمهاحمدآرام،ها روح ملت،ضمیمهآندرهزيگفريد،«سازگاریايراني،

تهران:شركتسهاميانتشار.

 امیركبیر.:،تهرانحماسه كوير(،1957)باستانىپاريزى،محمدابراهیم

 ترجمههوشنگنهاوندی،تهران:مرواريد.تاريخ عقايد اقتصادی(،1919)،لوئيبُدَن،

 (1975باگ،مارك،)عليفرجادی،تهران:وثقي.،ترجمهغالماقتصاددانان بزرگ قبل از كينز

 (1923بوديار،ژان،)ترجمهپیروزايزدی،تهران:ثالث.جامعه مصرفی،

 آبكا1952)نامه موسيو چريكف سياحت ترجمه كوششعلي(، به مسیحي، تهران:ر عمران، اصغر

هایجیبي.شركتسهاميكتاب

 سمت.:،تهرانشناسى كار و شغل جامعه(،1925)عباستوسلى،غالم

 نشرنى.:،تهرانشناسى نظم جامعه(،1926)چلبى،مسعود

  1972)ژوژوئهدوكاسترو، تهرانانسان گرسنه )ژئوپلنيک گرسنگی((، جزئي، منیر ترجمه ،:

انتشاراتدانشگاهتهران.

 تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.،نامه لغت(،1977اكبر)دهخدا،علي

 امیركبیر.:تهران،9جلد،حكم و امثال(،1966)اكبردهخدا،على

 چاپخش.:،تهرانالگوى مصرف و تهاجم فرهنگى(1971)رزاقى،ابراهیم

 (1971ژيد،شارلوريست،شارل،) تهران:2و1،ترجمهكريمسنجابي،جلديد اقتصادیتاريخ عقا،

انتشاراتدانشگاهتهران.

 (1927ساعي،احمد،)تهران:سمت.اقتصادی جهان سوم -مسائل سياسی،

 آبى.:،تهرانتاريخ شهر و شهرنشينى در ايران(،1965)زاده،حسینسلطان

 امیركبیر.:،تهرانفرهنگ علوم رفتارى(،1961)اكبرنژاد،علىشعارى

 2شماره،مجله دانشكده،«قناتدرايران»(،1956)نژاد،جوادصفى.

 سروش.:،تهرانپژوهشى سينماى قوم(،1973)الدينعادل،شهاب

 (1957عالمهمجلسي،)تهران:اسالمیه.11ای،جلد،ترجمهمحمدباقركمرهبحاراالنوار،
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 (1923فرهادی،مرتضي)تهران:ثالث،دردستورچاپ.ر برابر آنصنعت بر فراز سنت يا د،

 ━━━(1972،)جشنوارهروستا،وزارتجهادهای ايرانی اهميت و پيشينه كبوترخانه تهران: ،

سازندگي.

 ━━━(1922 (،بخشی زمين در ايران های بهورزی و توان كشتكاری و فرهنگ )شيوه(،

ارتجهادكشاورزی.ريزیواقتصاكشاورزسوزهایبرنامهتهران،موسسهپژوهش

 ━━━(1976 آن»(، برابر در سنتيا فراز «صنعتبر نامه فرهنگ )ويژه علوم اجتماعی(،،

.29و22شماره

 ━━━(1922،)تهران:ثالث.شناسی ياريگری انسان،

 ━━━(1931،)«ريزی رفاه و توسعه اجتماعی نامه برنامه فصل،«هایايراننامهكاردرفتوت،

.2شماره

 ━━━(1931،)«55،شمارهنامه علوم اجتماعی فصل،«هایايرانيكاردرانديشهوآيین.

 ━━━(1921،)نشرنى. ،تهران:شناسى هاى انسان تاريخ انديشه و نظريه

 (1971كیا،م،)تهران:دانشكدهعلوماجتماعيوتعاون.شناسی اقتصادی مردم،

 ينیائنویبتجم( مهدی ،1972   های  ادل ع ا م ب  ی اع م ت اج  ن ي ام ار و ت ك  ات طالح اص  گ ن ره ف(،

.ياعمتاجنیاماروتكهسوسم،تهران: ه س ران و ف  ی س ي ل گ ان

 (لوئیس تحقیقاتجامعه باستان(1971مورگان، موسسهمطالعاتو تهران: ترجمهمحسنثالثي، ،

فرهنگي.

 (1951نادرپور،نادر،)هایجیبي.شركتسهاميكتاب،تهران:9431 -9431رگزيده اشعار ب

 (1926وبلن،توريستین،)ترجمهفرهنگارشاد،تهران:ني.آسا نظريه طبقه تن،

 كیهان.:،تهرانشناسى روستايى جامعه(،1966)وثوقى،منصور

 (1962ورجاوند،پرويز،)تسهاميانتشار.،تهران:شركپيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگی

 (،1961وولف،هانسای،)«15،شمارهماهنامه زيتون،ترجمهحسیننیر،«هایايرانناتق.

 (1953ياوری،احمدرضا،)تهران:بنگاهترجمهونشركتاب.شناختی از كشاورزی سنتی ايران،







 

 

 


