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  چکیده    

سعه است و رسیدن هاي مهم رسیدن به تو پیشرفت در بستر فرهنگی و توجه به فرهنگ از گام

عنوان الزامات توسعه وابسته به عناصر فرهنگی در بستر اجتماعی یـک          به توسعه اقتصادي به   

ها را براي  مطابق چارچوب نظري کارکردگرایی نیازهاي فرهنگی، زمینه. شود بوم تلقی می زیست

ا، تعریـف  اي که رفع نیازهـ  گونه سازند به هرگونه کنش اقتصادي در راستاي توسعه فراهم می     

مراتب نیازها، کارکرد، مفاهیم جدید یافته تا ساختار  نیازهاي جدید را به دنبال دارد و در سلسله

فرهنگ نیز داراي کارکرد ارضاء نیازهاي انسان در زندگی . اقتصادي اجتماعی جامعه را رقم زند

باط تنگاتنگ با اجتماعی و انطباق انسان با محیط اطرافش بوده و اجزاي مختلف فرهنگ، در ارت

اي  مقاله حاضر یک پژوهش توسعه. جویند یکدیگر و در جهت برآوردن این خواسته شرکت می

  .شده است  در استان گیالن انجام1397 الی 1394هاي  بوده که به روش اسنادي طی سال

 اي در امر توسعه عامه از جایگاه ویژه ویژه فرهنگ ها و نتایج تحقیق فرهنگ به بر طبق یافته

ها  آیین. گویند عامه مردم گیالن چندان از توسعه سخن نمی برخوردار است، اما همه ابعاد فرهنگ

تواند تدبیر  هاي گیالنی نمی تقدیرگرایی افسانه. در همه فرآیندهاي اقتصادي نقش اساسی دارند

  .اند، رهنمون شود ساز توسعه اقتصادي هاي اقتصادي که زمینه را در کنش
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 مقدمه

داراي زوایاي پنهـان و آشـکار بـسیاري         زندگی اجتماعی ساکنان مناطق مختلف کشور       

هـاي   فرهنـگ  ورسوم و خـرده     در قالب رفتارها، آداب    هاي خاص فرهنگی    است و جلوه  

عنوان ذخـایر ارزشـمند    اي که مستلزم شناخت و ثبت و ضبط است که به     خاص و ویژه  

  .مند شوند هاي آینده از آن بهره فرهنگی، نسل

اي از قوانین یا استانداردهایی است که وقتی اعضاي یک جامعـه              فرهنگ مجموعه 

گیرد و در  شود که در یک محدودة خاص قرار می کنند باعث رفتاري می به آنها عمل می

عسگري خانقـاه، شـریف کمـالی،       (قبول است     نتیجه از طرف کلیۀ اعضا مناسب و قابل       

1378 :237.( 

اي براي نیـل بـه مقـصود، یعنـی            صورت وسیله   فرهنگ در تمام این موارد باید به      «

مالینوفسکی و سایر ). Malinowski, 1979: 13(» طور ابزاري یا کارکردي ادراك شود به

اعی و کارکردگرایان، فرهنگ را داراي کارکرد ارضاء نیازهـاي انـسان در زنـدگی اجتمـ      

دانند و معتقدند اجزاي مختلـف فرهنـگ، در ارتبـاط     انطباق انسان با محیط اطرافش می    

 .جویند تنگاتنگ با یکدیگر و در جهت برآوردن این خواسته شرکت می

هـاي فرهنگـی توسـعه        براي بررسی نقش فرهنگ در توسـعه اقتـصادي یـا زمینـه            

ویـژه توسـعۀ اقتـصادي و        به اقتصادي، ضروري است به تعریف توسعه و بیان انواع آن         

دادلـی سـیرز توسـعه را جریـان چندبعـدي          . ابعاد آن نیز اشاره مختصري داشته باشـیم       

گیري متفاوت کل نظـام اقتـصادي، اجتمـاعی را بـه            داند که تجدید سازمان و سمت       می

به عقیدة وي توسعه، عالوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگـونی          . همراه دارد 

هاي مردم  هاي نهادي، اجتماعی، اداري و همچنین ایستارها و برداشت  در ساختاساسی

توسعه در بسیاري از موارد عادات، رسوم و عقایـد مـردم را نیـز دربرمـی گیـرد              . است

و پیتر دونالدسن توسعه را ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، ) 8: 1384ازکیا، (

داند و در این مسیر هم اگر انبوه         مل اهداف جامعه می   ها و نهادها براي تحقق کا       گرایش
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زیرا فراینـد توسـعه   . مردم درگیر باشند، ممکن است ثمرة رشد سریعاً نصیب آنها نشود        

تا زمانی که همۀ مردم با آگاهی کامـل اجتمـاعی از   . اغلب با رنج و مشقت همراه است      

سـی نداشـته باشـند، ادامـۀ     تغییرات و نیاز انطباق با آن در جریان توسعه مـشارکت اسا          

  ).8: 1370دینی،(پذیر نخواهد بود  توسعه امکان

اسـت و   ... توسعه اقتصادي داراي ابعاد اجتماعی، فرهنگی، مالی، پولی، سیاسی و           

فرهنگ نیز زبان، شیوه قومی، مذهب، هنـر، علـم، تکنولـوژي، سـبک زنـدگی و شـیوه            

بررسـی و حـائز    و دیـدگاه قابـل  رابطه فرهنگ و توسـعه از د     . شود  معیشت را شامل می   

اي بدانیم که در تمام عناصر عموماً مساعد          که فرهنگ را مجموعه     اول این : اهمیت است 

عنوان یک مجموعه مؤثر بـر   اي هستند، در این جایگاه، فرهنگ به       یا مانع حرکت توسعه   

ینـد  اي کـه در فرآ  عنـوان مجموعـه   که فرهنگ را به دوم این . شود  فرآیند توسعه تلقی می   

در حالت اول فرهنـگ، از  . شود، بپذیریم گرفته و محصول توسعه تلقی می   توسعه، شکل 

حالت اول رابطه فرهنـگ و     . عوامل مؤثر بر توسعه است و در حالت دوم نتیجه توسعه          

» توسـعه فرهنگـی  «تعبیر نمود و حالت دوم را به  ) فرهنگ توسعه (توان به     توسعه را می  

اش و نظـامی   عنوان شکل خاصی از رفتار با نیازهاي ویژه      بدین ترتیب تزریق فرهنگ به    

کند، در مفهـوم توسـعه،    هاي کلی اخالقی خود را تحمیل می      هایی که خواست    از ارزش 

تـر، بعـد فرهنگـی      بر این اساس فرهنگ بـا مفهـوم وسـیع         ). 14: 1386مائو،  (راه یافت   

  .توسعه، شناخته شد

  

  بیان مسئله

. هاي مهم رسیدن به توسعه اسـت  اسب فرهنگی از گام  پیشرفت و ترقی در یک بستر من      

اي در امر توسعه برخوردار است تا حـدي   بر همین اساس عامل فرهنگ از جایگاه ویژه  

فرهنـگ  . هاي توسعه را بـا ناکـامی مواجـه خواهـد سـاخت              توجهی به آن برنامه     که بی 

 حفظ و تقویـت  ترین عامل عنوان سرمایه معنوي، مادي و متراکم شده جوامع و اصلی       به
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شود و توسعه آن و فرهنگ مرتبط  هویت ملی و تاریخی یک کشور و جامعه شناخته می

عبارت توسـعه فرهنگـی بـا فرهنـگ توسـعه           «. هاي دیگر است    با توسعه داراي ویژگی   

افـزایش امـاکن فرهنگـی    ) 1357آشـوري،  (» متفاوت و به عبارتی گاه متضاد یکدیگرند     

هاي مادي  هایی از توسعه فرهنگی هستند که به جنبه نمونه.. .ها و    نظیر مساجد، کتابخانه  

فرهنگ اشاره دارد اما عبارت فرهنگ توسعه معنی متفـاوتی داشـته و عبـارت اسـت از       

بـه عبـارتی   . فرهنگی که به توسعه کمک کند و در خدمت توسعه اقتصادي گام بـردارد     

ي آن اشـاره دارد و  هـاي غیرمـادي فرهنـگ بـیش از ابعـاد مـاد       فرهنگ توسعه به جنبه   

  .کننده آن است که اجزاي فرهنگ چه نقشی در توسعه دارند بیان

 دوره بعـد  5 دوره قبل از انقالب و       5شده در     در کشور ما سیاست فرهنگی تدوین     

از انقالب حاکی از آن است که فرهنگ باید در راسـتاي توسـعه باشـد و از آن تبعیـت        

هاي  لوحه کار قرار داشت به همین دلیل برنامهبه عبارتی توجه به فرهنگ مادي سر     . کند

ها  که شایسته بود، نتوانست موفق باشد، در تمامی این برنامه  ناتوسعه ناکام مانده و آنچن

با توجه به ابعاد مادي فرهنگ در راستاي پیشرفت تأکید شده و توسعه کمتر مدنظر بوده 

  .است

هـاي   انس جهـانی سیاسـت  هاي فرهنگـی مـصوب کنفـر     بیانیه سیاست 16در ماده   

هاي متمایزکننـده   ، آمده است که فرهنگ تمام ویژگی1982فرهنگی در مکزیک در سال   

درهم تافته معنوي، مادي، فکري و عاطفی اسـت کـه خـصلت جامعـه یـا یـک گـروه                  

هـاي   شـود بلکـه شـیوه    فقط شامل هنرها و ادبیات می       فرهنگ نه . نمایاند  اجتماعی را می  

گیـرد   هـا و باورهـا را دربـر مـی     هاي ارزشی، سـنت     نسان، نظام زندگی، حقوق اساسی ا   

عنـوان ضـامن تعـادل عادالنـه      اش بـه  یافته  فرهنگ با معنی توسعه   ) 152: 1381پهلوان،  (

: 1374دوپویی، (توزیع و تبادل کاالهاي مادي و معنوي در جامعه بشري وانمود گردید          

ي گوناگونی نیز پیرامـون نقـاط     ها  شده است و بازنگري     برنامه ششم توسعه تدوین   ). 18

تـوجهی    خأل یا نادیده گرفتن و کم     . هاي قبلی صورت گرفته است      قوت و ضعف برنامه   

نظام باورهـا و اعتقـادات و نظـرات     به فرهنگ عمومی جامعه و نیز عدم توجه جدي به         
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هـاي   ریـزي  هـاي جـدي در فراینـدهاي برنامـه         هاي توسعه باعث چالش     مردم در برنامه  

بر این اساس شناسایی و توجه جدي بـه مبـانی فرهنگـی         . شود   فرهنگی می  اجتماعی و 

هـا در فراینـد    هاي فرهنگی و ضرورت توجـه بـه ایـن مؤلفـه         توسعه اقتصادي و ارزش   

باشـد، لـذا بـر ایـن اسـاس       ناپـذیر مـی   ریزي توسعه اقتصادي و اجتماعی اجتناب    برنامه

دي در ایـن اسـتان از چـه         هاي اساسـی در رویکـرد فرهنگـی بـه توسـعه اقتـصا               مؤلفه

هایی برخوردار است؟ و فرهنگ عمومی چه نقشی در توسـعه اقتـصادي اسـتان               ویژگی

قلمـرو پـژوهش از   . شـوند  ترین سؤاالت پژوهش را شامل می  کنند؟ عمده   گیالن ایفا می  

باشد که از  باشد و قلمرو مکانی، استان گیالن می    می 1394-97هاي    نظر زمانی طی سال   

باالي فرهنگی در لباس، غذا، مسکن، کار و باورهاي دینی و اعتقادي است،         تنوع بسیار   

آبـاد،   جامعه آماري پژوهش روستاهاي، ماکلوان، میانکوه، بره سر، دوستکوه، زیاز، رحیم     

دول، گیجاو، رودبنه، آبکنار، فتیده، جفرود، حـسن رود،    شوك، ماکلوان، رودپیش، نارنج   

که از طریق مـصاحبه  . ن و چند روستاي دیگر است نشی  گسکر، الرسر، شیخ محله، شیخ    

  .شده است  و مشاهده و اشباع نظري به پرداخته

  

  پیشینه تحقیق

ها اهمیت  هاي گسترده مردم شناختی و زندگی در میان آن در این پژوهش ضمن بررسی  

اي را براي محقق فراهم کرده است و نیز سعی شـده اسـت کـه بـا بررسـی منـابع         ویژه

  .ینه پژوهش آورده شودتحقیقی پیش

اشاره دارد که  "داري و روح پروتستانیسم در اثر خود اخالق سرمایه"  ماکس وبر-

گیـري   فرهنگ دین مسیح که سود و علم و قناعت را سفارش کرده است، سـبب شـکل    

هاي غربی شده است و مجموعه فرهنگـی غـرب را    داري و رفاه اجتماعی دولت  سرمایه

  ).151: 1384ازکیا، ( از مردم جهان معرفی کرده است عنوان الگوي بسیاري به
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هاي کلمن، بوردیو و فوکویاما، نقـش سـرمایه     در تحقیق دیگري بر اساس نظریه    -

کهنـه پوشـی و فردوسـی، در ایـن          . شـده اسـت     اجتماعی در توسعه مورد بررسی واقع     

سـعه  ها، هنجارها و نقش آنها در تو        پژوهش ضمن برشمردن اجزاي فرهنگ مثل ارزش      

هاي سرمایه اجتماعی   فردي و اجتماعی، مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی را که پایه          

). 89: 1387پوشـی، فردوسـی،       کهنه(شمرند    شوند، را الزمه توسعه پایدار برمی       تلقی می 

سرمایه اجتماعی که بیانگر خصایص فرهنگی و مجموعـه باورهـا و اعتقـادات جامعـه                

  .گیرد شکل میبوم  انسانی که در یک زیست

.  انجام شـد 1388هاي فرهنگی توسعه روستایی در سال   تحقیقی که درباره زمینه    -

هـاي طبیعـی سـاختار        ویژگـی : طور خالصه نتایج زیر به دسـت آمـد          پس از بررسی به   

حاکمیت سیاسی و قرارگیري در کریدور شمال ـ جنوب، معیشت مبتنی بر کشاورزي و  

تیـپ  ... وتفریط و تک زیستی و  یۀ نوسان زندگی، افراط  دامداري و رفتار اجتماعی بر پا     

کـه  . توان آن را فرهنگ گیالنی خواند چند شخصیتی خاصی را پدید آورده است که می       

شده است  ها ارائه ها در پیشنهاد شیوة خاصی را براي رسیدن به توسعه پیمود و این شیوه

 )1: 1388پور، ربیعی،  اسمعیل(

کهگیلویـه و   ورهاي فرهنگی در توسعه اقتـصادي اسـتآن    دارا کریمی نژاد نقش با     -

یافت  محقق به این نتیجه دست.  مورد بررسی قرار داده است1391بویراحمد را در سال 

که نوع تصور از برخی باورهاي فرهنگی موجود در فرهنگ مـردم و توسـعه اقتـصادي          

 ).1 :1392 ،کریمی نژاد(توانند توسعه ستیز هم باشند  تنها تعارض وجود دارد، بلکه می نه

در بین مطالب تحقیق پیرامون نقش فرهنگ در توسعۀ پایدار، گـزارش تحلیلـی               -

مطابق این گزارش : توجه است  جالب1392کمیسیون حقوق بشر اسالمی در اردیبهشت 

 به بعد باید بـر  2015المللی از سال  هاي توسعه پایدار کشورها و مجامع بین     ریزي  برنامه

رهنگ باشد و کشور چین در همین راستا اولین کنفـرانس یونـسکو را در   محور مسئلۀ ف  

 در اردیبهـشت سـال      2015هاي توسعۀ پایـدار       ارتباط با بررسی نقش فرهنگ در برنامه      

اي فرهنگ و   توجه به تمدن و فرهنگ باستان و کشف عناصر توسعه         .  برگزار کرد  2013
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و توسعه فرهنگـی کـه مبنـاي توسـعه       تواند مبانی فرهنگ توسعه       ها می   گیري از آن    بهره

  )2014امور تحقیق و کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران، (پایدار است را تحقق بخشد 

رابطۀ توسعه پایدار اقتصادي با فرهنگ پژوهشی است که توسط محمد آناهیـد،              -

محقق نتیجه گرفت کـه تحـوالت و تغییـرات سـریع و             . شده است    انجام 1393در سال   

المللی، گذر از جامعه سنتی بـه جامعـه اطالعـاتی و همچنـین تغییـر                بینشتابان جامعه   

هاي  هاي گوناگون اقتصادي بدون توجه به بنیان اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی تحقق نظام

به عبارتی هر نظـام اقتـصادي   . پذیر نیست اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی آن امکان     

هاي خـاص خـود اسـتوار         کند و بر پایه     اي یکنواخت عمل نمی     در هر فرهنگ و جامعه    

ها، با این نظـام اقتـصادي سـازگاري     است و هر فرهنگی به میزان همخوانی با این بنیان  

یابد، نیازمند راهکارهاي مختلفی جهت فراهم کردن امکان رشد و توسـعه اقتـصادي     می

هـاي   یتگیري کلی پژوهش نشان داد که شکل اصلی تمام فعال  نتیجه. باشد  در جامعه می  

بـه عبـارتی حفـظ یـک     . گیرد نظام یک کشور از ماهیت فرهنگی آن، هویت و رنگ می      

هاي سیاسی و اقتصادي دارد اما  ظاهر بستگی به پویایی و استقالل فعالیت        نظام گرچه به  

 ).1: 1393آناهید، (تر است  تر و بااهمیت مسئله فرهنگ پررنگ

اي بـین فرهنـگ و توسـعه       هشـده فـوق ارتبـاط گـسترد         بر اساس تحقیقات انجـام    

وجود دارد اما این پژوهش درصدد بازنمایی بخش اصلی فرهنگ        ) بخصوص اقتصادي (

هـاي فرهنگـی ـ اجتمـاعی و اقتـصادي را       هـاي اندیـشه   است کـه بنیـان  ) عامه فرهنگ(

هاست، در یک  عامه که شامل آیین، باور و افسانه در این بین بخشی از فرهنگ. سازند می

  .شوند ص مطالعه میبوم مشخ زیست

  

  چارچوب نظري

. شناسی برونیسالو مالینوفسکی نهاده شده اسـت        تنه اصلی تحقیق بر پایۀ نظریات انسان      

ــدگاه . شناســی اســت مالینوفــسکی از محققــان اثرگــذار در تــاریخ دانــش انــسان  از دی
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ـ . دهـد  هاي مردم یک ناحیه باورها و اخالقیات آن را بازتاب می            مالینوفسکی افسانه  ن ای

کـه   وي با آن) Malinowski, 1956: 157(گذارد  باورها در زندگی اقتصادي آنان اثر می

بـاره بـا او       در بسیاري از موارد با اسـتادش جیمـز جـرج فریـزر مخـالف بـود، درایـن                  

همصداست؛ افسانه، اسطوره و فرهنگ مردم بر اقتدار سیاسـی و اقتـصادي و بـرعکس               

ن دیالکتیـک دوسـري و کـارکردي اثرگـذار اسـت      عنـوا   اقتدار بر افسانه و اسـطوره بـه       

)Malinowski, 1979:  182-3 (    درخـشد  نام مالینوفسکی بـر نظریـه کـارکردگرایی مـی .

شناسانی چون دورکیم و رادکلیف بروان پاسـخی اسـت بـه         کارکردگرایی در نزد جامعه   

 فـردي  نیازهاي اجتماعی، اما نزد مالینوفسکی کارکرد، پاسخی است فرهنگی به نیازهاي  

بنابراین انسان در گام نخست داراي نیازهـاي        ). 17 :1379فکوهی،  (و بیولوژیک انسان    

بنیادي در زندگی خود چون خوراك، پوشاك، جنسیت و مسکن است و بایـد بـه آنهـا         

گویی به این نیازهـا را داراي فرهنـگ ویـژة       مالینوفسکی نحوة توجه و پاسخ    . توجه کند 

اي   نیازهاي اولیـه  . دهی و تنظیم نیازهاي زیستی است       مانفرهنگ عامل سا  . داند  خود می 

هـاي فرهنگـی خـود را دارد کـه      چون خوراك، پوشاك، مسکن و امـور جنـسی پاسـخ     

: هاي فرهنگی به آنها دانست ماند، پاسخ توان آنچه از تمدن گذشته باقی می اي می   گونه  به

و ابـزار و نحـوة   ) ...هاي قـدیمی و ظـروف سـفالی و     سالح(وپز    وسایل شکار و پخت   

هاي روابط جنـسی از آثـار تمـدن     سازي و شیوه دوخت و دوز و پوشش و اشکال خانه  

سـازد کـه نیازهـا بـا          هاي خود را آشکارتر مـی       هاي فرهنگی هنگامی نشانه     پاسخ. است

اي کـه باعـث تحقـق         غریـزه «. آمیزند  ها درمی   ها، هنجارها، تابوها و حالل و حرام        سنت

ناچار برده و بندة سنت خواهد شد         شود، در درازمدت به     یولوژیکی می ترین امر فیز    ساده

)Malinowski, 1945: 116 .(شود کـه بایـد بـه سـنت و      اي به افراد القا می گونه حتی به

. گـذارد  توجهی به آنها بر زندگی مادي آدمی اثر می   تابوهاي جادویی آن پایبند بود و بی      

بـسا    آورد کـه چـه      اي را پدید مـی      لیه نیازهاي تازه  بنابراین هرگونه از نیازهاي زیستی او     

هاي صرفاً زیستی تغذیـه جـاي    نیازهاي اقتصادي تازه در کنار ضرورت  «: فرهنگی است 

اي که اقناع جنسی تبـدیل بـه زنـدگی مـشترك پایـدار شـود، تربیـت         از لحظه . گیرد  می
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کـه بـراي ارضـاي      کارهایی  ). 209: همان(باشد    فرزندان نیازمند استقرار دائمی زوج می     

شود، مایۀ پدیدار شدن نیازهاي تازة صنعتی، اقتصادي، قانونی و  نیازهاي انسان انجام می

تنها نیـاز و      مالینوفسکی بر این باور است که نه      . گردد  نیز جادویی، اخالقی و مذهبی می     

فرهنگ همواره همراه هم هستند، بلکه گاهی نیاز را عامل پدیدار شدن سازمان فرهنگی         

کـشد و در نتیجـه    پیش می وپز، ارزش آتش را به نیاز دیرینۀ بشر به غذا و پخت    . داند  می

نیاز دیرینـۀ آدمـی بـه    . گیرد پرستی شکل می فرهنگ تقدس آتش و آیین و مناسک آتش      

شود که باورهاي مربوط به مصالح آن چون چوب و درخت به شـکل          مسکن، سبب می  

هاي  ها و مکان  و یا تقدس آن و نیز خانهجادویی خودنمایی کند و آیین پرستش درخت

  .مقدس به وجود آید

باشـد، نیـز خـود        مـی ... ورسوم، دانـش و     همه فرهنگ که شامل باورها، آداب       بااین

اي از نیاز است و تنها برآمد نیازهاي اولیه زیستی نیست، بلکه خود نیز بـه نیـازي             گونه

گذارد و کارهاي وابسته  اولیه اثر میشود که در یک رابطۀ دیالکتیکی بر نیازهاي  بدل می

تـر   کند و در پایان قانون و فرهنگی بزرگ       بخشد و بر آنها نظارت می       به آن را سامان می    

تأکید مالینوفسکی بر آن است کـه ارضـاي نیازهـاي ردة اول، سـبب               «. آورد  را پدید می  

ات فرهنگـی نـام   شود که آنها را با نیازهـاي اشـتقاقی یـا الزامـ         ایجاد نیازهاي ثانویه می   

نهند و در واقع نیاز به نهادهاي اجتمـاعی، اقتـصادي و سیاسـی هـستند و انـسان را            می

کنند و سرانجام پس از پاسخ یـافتن نیازهـاي رده    یافتگی بیشتري می بازهم وارد سازمان 

شوند که آنها را نیازهاي انـسجام دهنـده و روحـی     دوم، گروه سومی از نیازها ظاهر می   

صـورت مفـاهیم نمـادین و شـناختی صـورت       اسخ فرهنگی به این نیازهـا بـه    پ. نامد  می

آنچه در فرهنگ عامیانه پدید   ). 167-8: 1379فکوهی،  (»زبان، دین و ارتباطات   : گیرد  می

یعنی فرهنگ بومی شعایر، باورها، مناسـک،  . تر نیازهاي اولیه و ثانویه است آید، بیش  می

امـا  . یابد  با مسائل اجتماعی و دینی پیوند می      ورسوم که البته در حد خود       جشن و آداب  

 اش، نیازهـاي معنـوي شـناخته    ماند و نیازهـاي ثـانوي   تر باقی می معموالً در سطح ساده   

در . کنـد  را مشخص می  ) نیازهاي اولیه (تر    اي است که چارچوبه هاي زندگی مادي        شده  
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 خواه کار سادة    یک سخن باید گفت که کارکرد همواره به معناي ارضاي یک نیاز است            

خوردن یک خوراکی باشد یا انجام شعایر مذهبی همچون عشاي ربانی مسیحایی که در       

گیرد و ضرورت فرهنگی یکی شدن بـا خداونـد آن را      کلیت یک نظام اعتقادي قرار می     

عامه در  این مقاله از نقش فرهنگ یا فرهنگ) Malinowski, 1945: 195(کند  ایجاب می

هـا و    نوبـۀ خـود از نیازهـاي ثانویـه و فرهنگـی آیـین               که آن بـه   گوید    توسعه سخن می  

  .کند ورسوم و نیز باورها و اعتقادات یاد می آداب

  

  روش تحقیق

هاي علوم اجتماعی کـالن       ترین و پرکاربردترین روش     تحقیق کیفی یکی از مهم     روش   

نی و پـردازد و در سـطح میـا    هاي بزرگ می نگر است که به دنبال پاسخ دادن به پرسش      

در واقـع در  . دهـد   واحدهاي مشاهده و سطح تحلیل خود را موردبحث قرار مـی         کالن

هـا و ترتیبـات        این تحقیقی در پی بررسی تفاوت و تشابه در بـین کـل              علوم اجتماعی 

هـا    ها و تفاوت    تحلیل روش تطبیقی عالوه بر توصیف و تبیین مشابهت        . اجتماعی است 

هـا، جوامـع و    مقیاس همچون ملـت   کالن و بزرگشرایط و پیامدها واحدهاي اجتماعی    

  .کشورها را موردمطالعه قرار داده است

اي هـ  هاي اجتماعی در قالب طرح  اساس مطالعه تحقیقاتی در بررسی پدیده بر این 

  هـاي توافـق و اخـتالف    ترین نظـام بـا روش   حال متفاوت  ترین و درعین    پژوهشی شبیه 

تحقیق بر این امـر اسـتوار اسـت کـه، ماهیـت      منطق پژوهشی این  . باشد   می  موردبحث

توان بر اساس رویکرد مکـانیکی و سـاده انگارانـه سـازگار               هاي اجتماعی را نمی     پدیده

اي علل همراه با یک رویکرد        نمود، بلکه بر اساس یک پیکربندي و درك روابط زنجیره         

 احتمـال  اي و  در قالـب سـیر تحـول زنجیـره     هاي تاریخی و اجتماعی  وابسته به تحلیل  

گرایانه باید پدیده اجتماعی را مورد تفسیر، تشریح و تبیین قرار داد؛ و باید از رویکردها  

  .تفریدي و انقطاعی در ساختار پدیده اجتماعی بر حذر بود
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روش تحقیق این پژوهش روش کیفی است و با حضور پیوسته محقـق در میـدان             

تان گیالن است و براي عینیت      تحقیق متحقق شده است جامعه آماري آن روستاهاي اس        

عامـه اسـتان    بخشیدن به فرایند شناختی، کلیه اسناد و مدارك موجود در مـورد فرهنـگ       

ها و اسنادي که پژوهـشگر طـی         نوشته(گیالن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است         

هاي کـسانی کـه در حـوزه     سالیان متمادي تهیه، تدوین و یا تألیف کرده و آثار و نوشته          

 . تحلیلی است-، بر اساس هدف، پژوهش، توصیفی )اند عامه گیالن فعالیت داشته نگفره

  

  هاي تحقیق یافته

هاي جغرافیایی و فرهنگی چون زبان، دین، هنر، آداب؛ اخالق  هاي تحقیق در حوزه یافته

هـا اسـت کـه بـا مـسائل            ها، باورهـا و افـسانه       هاي فرهنگ عامیانه چون آیین      و ویژگی 

  .ل دارنداقتصادي تعام

  هاي تحقیق زمینه) الف

تعریـف و تـشخیص اسـت کـه      ترین موضوع و واحد قابل    عنصر فرهنگی، کوچک  

دین، زبان، باور، فلسفه، علـم و تکنولـوژي، هنـر، آداب و       : اند از   طور خالصه عبارت    به

  .، اخالق، سبک معیشت)سنت(سنن 

قومی ساکنان آنهـا  هاي    طورکلی به هویت    زبان در فرهنگ روستایی گیالن به     : زبان

هاي تـالش    ، مرکز گیالن گیلکی و رشتی، کوه      )تالش زبان (غرب گیالن   . شود  مربوط می 

) عمـارلو (هـاي مختلـف کـردي     که همۀ گویش) رودبار(، جنوب گیالن    )تات و تالش  (

رودبـاري و  ) آبـاد  رسـتم (تالـشی  ) منجیـل (ترکی ) آباد لوشان جمال(لري  ) فاراب(تاتی  

نامند که عموماً بـا      هاي شرق گیالن را شرقی می       گویش. کنند  م می تکل) بلوکات(گیلکی  

منـاطق  . رود هاي اندکی در شهرها و روستاها عنصر ارتبـاط کالمـی بـشمار مـی             تفاوت

کوهستانی شهرهاي سیاهکل، لنگرود، رودسر، املش از گویش گیلکی شرقی بـا لهجـۀ              

  .کنند شود، صحبت می گفته می» گالشی«خاص که معموالً 
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اي از عقاید، اخالق، قوانین فقهی و حقوقی از طـرف خداونـد             دین مجموعه : ندی

مذهب ساکنان استان  شود؛ دین اسالم با محوریت شیعه    براي بهروزي بشر در دانسته می     

جواري و همسایگی و همراهی بـا      اهل سنت در شهرهاي غربی نیز در هم       . گیالن است 

گـذاري حکومـت شـیعی در گـیالن      پایه. ندپرداز هاي مذهبی خود می شیعیان به فعالیت  

هـاي   فعالیـت . باعث گردیده که شعائر دینی از ضمانت اجرایی قـوي برخـوردار باشـد            

بزرگ، بر اساس باورهاي مذهبی و      ) اجتماعی یا عمرانی  (روزمره، شروع هر کار جدید      

قداسـت کـشاورزي، تقـدس      . گـردد   ها و میالدها آغاز می      ها و جشن    به تقارن سوگواره  

هاي مذهبی و بیش از همـه     هاي دینی مثل مسجد، زیارتگاه، پتالچ و کوال در آیین           کانم

. انطباق هرگونه تغییر و تحول بر پایۀ اعتقادات مذهبی در روستاهاي گیالن نمایان است 

هـاي   هـا بـا فعالیـت    ، تطبیـق زمـان آیـین   ...)خورشید، آتش، نور و (قسم به آیات الهی    

هاي تفکر و توسـعه       ر مهم فرهنگی مؤثر در باورها و سنت       کشاورزي و دامداري، عناص   

، ...)صداقت، سالمت، استناد به روایات و آیات در خصوص اهمیت کـار و تـالش و                (

در هرگونـه   ... و برکت دانـستن محـصول و        ) مثل گندم (هاي کشاورزي     تقدس فعالیت 

  .تغییر و تحول روستاها اهمیت فراوان دارد

هاي هنـر از      ویژگی. هنر در همۀ ابعاد زندگی هویداست     در فرهنگ روستایی    : هنر

موسیقی، نقاشی گرفته تا رقص و آواز و هنرهاي دینی بومی همگـی برگرفتـه از تنـوع               

گیـري از عناصـر مـادي     سادگی و تنوع رنگی، بهـره   . طبیعی و گوناگونی فرهنگی است    

 و وابـستگی عمیـق   ویژه خورشید در معماري و هنر روستایی بیشترین کاربرد را دارد    به

تزئینات معمـاري داخـل   . هاي هنر در فرهنگ روستایی است       به مبانی مذهبی از ویژگی    

مثـل  (بندي منزل با مقدسات     شود و نیز آذین     ساختمان، وسایل و صنایعی که ساخته می      

دوزي جلد قرآن و آوازهاي موسیقایی در کاشـت و   گلدوزي و قالب  ) هاي گندم   خوشه

نمادهاي فرهنـگ روسـتایی   ... بندي مساجد و حتی علَم بري و  برداشت محصول، آذین 

  .سازد خوبی نمایان می را به
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هاي ماقبـل     فلسفه در زندگی گیالن از هم درآمیختگی مهرپرستی و اندیشه         : فلسفه

وجود خیـر و شـر و نیکـی و بـدي و            . ها و شعائر اسالمی عجین است       اسالمی با آیین  

خـرد،  (لـسفه باسـتانی، آزادي اراده و فـضایل انـسانی     تضاد آنها، همزادگرایـی و نیـز ف     

کـه معنویـت حاکمیـت فـردي را بیـان           ) شناسی و امیـد     اعتدال، آزرم، درستکاري، حق   

ورسـوم و   هـا و آداب  کنـد، در سـنت   مبانی فلسفی گیالنیان را معرفـی مـی  ... دارد و    می

  .یابد باورها تجلی می

ط اقلیمی و تاریخی و زبان و وقایع ها با هویت قومی، شرای سنت: ها و آداب    سنت

مهاجرپذیر بودن گـیالن، پـذیرش      . بوم مرتبط است    جمعی، حوادث، مهاجرت و زیست    

آیین نمایشی چوبی لر در لوشـان، نـارنج زدن در   . سازد ها را ممکن می بسیاري از سنت  

هـاي کوهـستان،    دیلمان و اشکور متأثر از عروس بران کردها، شـلیک تیـر در عروسـی        

هـاي کـشاورزي    هاي مربوط به فعالیـت  قی گیشه بران در جلگۀ شرقی و نیز سنت  موسی

هـاي گیالنـی،     در سـنت  . مثل یـاوردهی از ضـمانت اجرایـی بـاالیی برخـوردار اسـت             

و نیـز   ) پـتالچ (گیـري از قـدرت رقابـت حـذفی            روستاییان بر معرفی، اشـتهار و بهـره       

 حداقل به همـان انـدازه کمـک      در قبال کمک، در زمان مناسب     (مشارکت انتظارمدارانه   

ها در گیالن با  ریشۀ سنت. اي دارد   گذاري جایگاه ویژه    و با نام و نشان    ) کنند  دریافت می 

هاي مذهبی آن است و ماندگاري آنها نیـز از            دوام و استمرار آنها متکی بر رعایت جنبه       

اي خـاص را طلـب        هـا، اخـالق توسـعه       کند و متناسب با سـنت       همین اصل پیروي می   

  .کند می

گـذاري و   اخالق توسعه به اصولی چون ارزشمندي کـار، روحیـه سـرمایه      : اخالق

رویه، عقالنی شدن هزینه و درآمد افزایش سطح مشارکت، انـضباط      پرهیز از مصرف بی   

شود که مطابق آن و بـر اسـاس      سوي صالح عمومی گفته می      اخالقی و تغییر گرایش به    

ر اخالق توسعۀ روستایی قابل استنباط و پیگیري شناختی دو مسئلۀ مهم د مطالعات مردم 

وخرج مطـابق بـا واقعیـت در          نخست انضباط اخالقی که در آن صداقت و دخل        : است
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وري را  هاي عمرانی و اجتماعی ـ فرهنگی است که پاکی و دقـت در نظـام بهـره     بحث

 یـک  وپاش در مراسم بازدید، افتتاحیه یـا کلنـگ زنـی      طور مثال ریخت    به. کند  طلب می 

کاهـد، بلکـه نـوعی     ها می تنها از نعمت همیاري و همراهی آن        طرح توسعه در روستا نه    

در واقـع  . نمایند سازي و ارتباط رفتارهاي سیاسی و اقتصادي را تداعی می    مقابله، شایعه 

اند که بدانند اجراي یک پروژه از اول تا آخر بـا شـرح جزئیـات     روستاییان بسیار طالب 

دهـی امـور و    وده و نقش آنها چیست؟ در این صورت خـود در نظـم  اجرا ب  چگونه قابل 

هـاي    مـسئله دوم، انطبـاق فعالیـت      . شـوند   وري پیشگام می    افزایش سطح کارایی و بهره    

تبع آن بیان واقعیات اجتمـاعی   اجتماعی ـ عمرانی با باورهاي مذهبی و گاه عامیانه و به 

شـوند و همـۀ    و حساس میاست که در این صورت ضمن حمایت در اجراي آن دقیق        

سـنجند و زمـان و مراحـل          رفتارهاي مجریان و برنامه ریزان را با معیارهاي اخالقی می         

در صورت عـدم همنـوایی   . کنند سازي می ها و رفتار مجریان همسان ها را با وعده     پروژه

یابـد کـه بعـد از     ها، گرمی بازار شایعات رونـق مـی   هاي خالف در فعالیت  کم زمزمه   کم

مـثالً  . شـود   ات روحیه سود حداکثري از هر فعالیتی براي منافع شخصی هویدا می           شایع

که منفعت بیـشتري از پـروژه نـصیبش گـردد، سـعی       براي آن... کدخدا، شورا، مباشر و  

کند و این رویـه حتـی    توجه بیشتر می   کند موانع بیشتري را پیش رو گذاشته و جلب          می

توان گفت انضباط  طورکلی می به. ف ادامه داردباوجود شوراهاي اسالمی به اشکال مختل

  .شود اي در روستا در گیالن تلقی می هاي توسعه ترین محور اخالقی فعالیت اخالقی مهم

سـاز   علم و تکنولوژي اجزاي اصلی فرهنـگ و در واقـع زمینـه          : علم و تکنولوژي  

ت و چرا که تکنولوژي زاییدة تفکر براي حـل یـک مـشکل اسـ       . شوند  فرهنگ تلقی می  

کارگیري تکنولوژي  مطابق این تعریف در به    . آورد  تکرار تجربیات منظم علم را پدید می      

مثالً (توجه به شکل ظاهري و رنگ . توسعۀ روستایی چند نکته حائز اهمیت وجود دارد

، قـدرت و کـارایی و حجـم و    )یمن نیست  رنگ مشکی در بین گیلکان و تالشان خوش       

مناسب پذیرش عمومی کـشاورزان را در بـر خواهـد           اندازه که در صورت وجود بستر       

هـاي    کننـد کـه رنـگ       اي استفاده مـی     در واقع در روستاهاي گیالن از تکنولوژي      . داشت
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جاي شکـستگی در شـکل ظـاهري، قـدرت        و داراي انحنا به   ) قرمز، سبز و آبی   (طبیعی  

ایـن  . زیاد، حجم کم و کاربرد آسان و قابلیـت تعمیـر در همـان محـل را داشـته باشـد         

  .دهد هاي اصل بدبینی نسبت به تکنولوژي را در میان مردم کاهش می شیوه

...) آب، خاك، هوا و ( سبک معیشت که عواملی چون منابع طبیعی        :سبک معیشت 

طـرف و علـم و دانـش     گیري از طبیعت از یـک  برداري و نظام منتهی بهره      مدیریت بهره 

طورکلی فرهنگ  که به...ورسوم و  آدابها و    ، مبانی فلسفی، هنر و سنت     )بومی یا علمی  (

هـاي محیطـی و       علیـرغم همـۀ توانمنـدي     . شوند، از طرف دیگر وابسته است       نامیده می 

هاي بومی در چگونگی تأمین درآمد و رشد و توسعه اقتصادي با آنچـه محرکـه          ظرفیت

. عامـه اسـت   ویژه فرهنـگ  هاست فرهنگ، به ها و توانمندي   اصلی بکارگیري این ظرفیت   

ت گندم و جلوگیري از آلودگی آب، حفظ نباتات و حفظ چرخۀ غذایی در طبیعت               کش

از باورهاي عمیق مردم مناطق کوهستانی گیالن است و داشتن حیوان اهلی و بهره بردن 

که در باور  طوري به. دهد ها می هاي اقتصادي، موقعیت خاص به آن از آنها در همۀ عرصه

یعنی برادر مدنظر قـرار  » برآر«را در هنگام صدا کردن    ) ورزا(عامه مردم اشکور، گاو نر      

جانبـه انـسان،    به عبارتی سبک معیشت ساکنان گیالن عمیقاً متأثر از رابطۀ سـه . دهند  می

هـاي   ها و آیین محیط و حیوان، در یک بستر فرهنگی و نمادهاي آن یعنی باورها، افسانه  

  .آراید خود می

ترین پشتوانه را دارد تـا      رهاي مذهبی که قوي   باورها از باو  : نظام باورهاي عمومی  

بـد  (باورهاي پیرامون زمان   . باشند  باورهاي عامیانه، مبناي اصلی تحلیل این پژوهش می       

و یـا سـاعات و اوقـاتی از روز، بـاور در         ) و خوب بودن روزهاي دوشنبه و چهارشنبه      

ن آب منع خریـدوفروش در شـب و یـا نـریخت    (ها، شب و روز   ها و فصل    خصوص ماه 

ها گرفته تا  و باور در خصوص حیوانات از صداي کالغ) جوش در شب به بیرون از منزل

مار سیاه و شکار هدهد تا حیوانات خانگی مثل سگ، گربه، باورهاي مربوط بـه ازدواج   

، باورهـاي  ...)چله، عدم حضور زن مطلقه در خطبۀ عقد، گنجشک خبررسان ازدواج و    (

  .دهند همگی چند پیام اصلی را انتقال می... ها و مربوط به خوراك و آب و آیین
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توان به نقش باورهاي عامیانه در توسعه استان با توجـه           مطابق این نگرش کلی می    

 :باورهاي موجود در استان گیالن حاوي چند پیام اصلی هستند. به انواع آن پرداخت

دس رنـگ  شانس و اقبال تابع عوامل ماوراء طبیعی مثل بدي یا خوبی وقت، تقـ    -

است که از بیرون بر زندگی اجتماعی و ... سفید، پیشگویی حیوانات از هوا و ازدواج و    

  .شود فرهنگ عمومی افراد روستا تحمیل می

مـثالً  . کننـد  براي ماندگاري باورها آنها را به یکی از اعتقادات مذهبی مربوط می          -

 بر روي قلۀ    )ع(علیمردم بخش فاراب عمارلو در شهرستان رودبار معتقدند که حضرت           

تکـان داد و همـین امـر باعـث     ) گـیالن (درفک غذا خورده و سفره را به اطراف جلگه       

 .برکت داشتن و حاصلخیزي در روستاهاي گیالن است

سازي، ایجـاد شـغل جدیـد،         مثل خانه (المنفعه    شروع به کارهاي بزرگ و یا عام        -

دوشـنبه و چهارشـنبه در   (در برخی روزها شگون نـدارد   ...) احداث مدرسه یا مسجد و    

بنابراین اجرا یا شروع کارهـاي      ) شنبه در اشکور و عمارلو      غرب گیالن و دوشنبه و پنج     

عملیـاتی  ) شـنبه  یکـشنبه و سـه  (یمـن   بایست با لحاظ نمودن روزهاي خوش       توسعه می 

دهند و در روز جمعه  مطابق همین باورها حتی به گاوها در روز یکشنبه نمک می. گردد

اول هرمـاه قمـري را بـا کنـار     ) جز فردي کـه سـید اسـت       به(ریزند     آتش نمی  اسپند در 

کننـد و معتقدنـد اولـین کـسی کـه وارد       شروع مـی ... گذاشتن طعامی یا گندم و برنج و 

 ).پاقدم(دهد  الشعاع قرار می شود، قدمش فعالیت آن ماه را تحت می

در . ذار اسـت  یمن بودن و یـا بـدیمنی آنهـا اثرگـ            ها در خوش    رنگ و شکل دام     -

داننـد و   را در حاصلخیزي زمین مـؤثر مـی  ) گاو نر(روستاي پینوند، رنگ خرمایی ورزا    

در برخی . یمنی را به دنبال دارد که در روستاهاي تالش رنگ سفید خروس خوش همچنآن

 .ریزند نشین تالش، حتی خاکستر آتش را در روز چهارشنبه بیرون نمی روستاهاي کوه

، )آتشدان(، خورشید یا اجاق )نور( تالش نشین قسم به سو       در برخی روستاهاي    -

که نهایتاً براي جلب حمایت مذهبی همـه را   به نور چراغ و یا غروب آفتاب و طلوع آن       

خورند، حکایت از نقش برجستۀ خورشید،         متصل ساخته و سوگند می     )ع(به نور مهدي    
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تی براي استفاده بهینه از آتش و روشنایی در زندگی بر مبناي آیین مهرپرستی است و ح     

اي است که آفتاب بتواند حتی لحظاتی  گونه ها به ها، درب پنجره نور، جهت ساخت خانه

هاي عمدة اتاق درآید و بر این باورنـد کـه اگـر آفتـاب در درون خانـه                   به داخل بخش  

رو است که اجاق مظهر روشنایی و زایش است  ازاین. کند نچرخد، شیطان در آن النه می

، »یعنی الهی مقطوع نـسل شـوید  «» اجاق بکور«ها   ها و دیلمانی    نفرین بزرگ اشکوري  و  

 .است

هاي فرهنگی در زندگی روستاییان  ضمانت اجرایی باورهاي عامیانه از سایر جنبه  -

رو کثرت، تنوع و تفاوت و بعضاً تضاد بین باورها بـراي حـل                ازاین. گیالن بیشتر است  

ها و معماهاي زندگی، عمیق و گسترده بوده و  عتبار، پرسشهاي غیرمنطقی یا فاقد ا جنبه

 .دهد الشعاع قرار می تقریباً همۀ امور زندگی و فعالیت روزانه را تحت

رو  برند و ازایـن  همۀ باورها از مبانی فلسفی و وابستگی مذهبی مشابهی سود می      -

اي   برنامـه اعتقاد بر این است که شناسایی و لحـاظ نمـودن آنهـا در هـر نـوع فعالیـت                     

 .ناپذیر است ضروري و اجتناب

توان چنین نتیجه  با توجه به مطالعات اسنادي و تحقیقات میدانی صورت گرفته می     

گرفت که نقش باورهاي مذهبی و باورهاي مربوط به سبک معیشت و تـأمین نیازهـاي            

 گونـه کـه   همـان . اقتصادي، از سایر باورها در رسیدن به توسعه و پیشرفت بارزتر است       

مردم گیالن معتقدند زوجی که در ماه محرم و صفر حتی اگـر مراسـم خواسـتگاري را                  

دهند، زندگی خوب و خوشی نخواهنـد داشـت و بـا مـشکالت متعـددي در                   انجام می 

زندگی برخورد خواهند نمود، در شروع یک کار اقتصادي نیز همین بـاور را مبنـا قـرار      

این انرژي و نگرش منفی سبب کند شدن . دداده و معتقدند که آن کار پایان خوشی ندار 

همچنـین افـرادي کـه    . حرکت توسعه و پیشرفت گشته و با شکست مواجه خواهد شد       

معتقدند مقدار شیر دوشیده شده باید از چشم همسایه دور بماند، یا افـراد محـل نبایـد                 

محل برداشت گل سفالگري را بدانند و سـایر باورهـاي مربـوط بـه سـبک معیـشت و               

ها همـه   ، این...نوعی به اقتصاد خانواده مرتبط است، مخفیانه کار کردن و  ایی که به  باوره
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در گیالن همیاري و تعاون در گذشته و در         . در توسعه و پیشرفت نقش به سزایی دارند       

اکنون نیز رواج دارد و مشارکت اجتماعی نقش چشمگیري در پیشرفت             بعضی نقاط هم  

جام یک پروژه از افراد غیربومی در یـک روسـتا اسـتفاده      وقتی براي ان  . کند  امور ایفا می  

گردد، در ایـن مرحلـه    شود و به دانش بومی و مشارکت و همیاري افراد اعتنایی نمی   می

روستاییان بنا بر اعتقادات و نظام باورهاي خود، معتقدند که آن کار به سرانجام نخواهد        

. توانند آن کار را درست انجام دهند       یرسید؛ زیرا افراد غیربومی با محل آشنا نبوده و نم         

این عدم توجه به دانش بومی و همیاري و مشارکت اجتمـاعی خـود دلیلـی بـر انجـام              

  .نشدن امور در نتیجه عدم توسعه خواهد بود

  

  عامه گیالن هاي فرهنگ ویژگی) ب

  :هاي گیالن برشمرد ها و افسانه هایی را براي آیین توان ویژگی با این مقدمات می

  هاي گیالن  آیین)1

 .دارند  الوهیت از ابتدا تا انتهاي برگزاري نقش کلیدي  و ها عناصر قدسی در تمامی آیین -

 .ها تلفیق عالم الهوت و ناسوت امري بدیهی است در تمامی آیین -

نوعی با هـم ترکیـب یـا از     ها، ادبیات داستانی به ها، باورها، اسطوره در همه آیین   -

 .گیرند هم الهام می

گـرا، مهـیج و       ها در راسـتاي کـارکرد اقتـصادي خـود نویـدبخش، توسـعه               آیین -

اش این آیین است که با تهدید درخت       نمونه. هاي اقتصادي هستند    کننده فعالیت   تحریک

خواهیم گفت که در محالت گیالن درختی را که میوه نـدارد بـا         . کنند  آن را بارورتر می   

این آیین گرچه خرافـی  . گر بارور شودکنند که سال دی     تهدید به قطع شدنش، تالش می     

 .رسد، هدف روشنی دارد به نظر می

هاي آیین، غذاي مجریان، دسـتمزد هنرمنـدان،       هاي اجرا شامل پذیرایی     هزینه) الف

  .است... هدایا و
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بنـدي،   هـا و آذیـن   هاي فضاسازي شامل محوطه آیـین، نمادهـا و نـشانه      هزینه) ب

  .است... هموارسازي و 

وپز، وسایل   مربوط به مواد مصرفی شامل ابزار نمایش، وسایل پخت   هاي  هزینه) پ

  .باشد می... ها و  بازي ها، آتش نمایش، آتش

رسد از هر چیز ابعاد اقتصادي آیین و چرخش مالی کـه در آن صـورت          به نظر می  

  .نمایاند مراتب بیش از سایر ابعاد آن رخ می گیرد، به می

پـذیري اقتـصادي و سیاسـی از     ویژه جامعـه  ي بهپذیر ها ابعاد جامعه در همه آیین  -

 .ها نقش داشته باشد هاي برگزاري آیین مقدمات تا اجرا و مؤخره

  

 باورهاي گیالن) 2

شامل موارد زیر ) ها ها و آیین ها، افسانه   غیراز قصه   به(طور اخص     باورهاي گیالن به  

  :شود می

کـه  ... شت، ازدواج و    ء، حیوان، شکار، سبک معی      باور به زمان، مکان، رنگ، شی      -

 .نقش حیاتی بر آنها مترتب است

هـاي تـرك، کـرد، تـات،      هاي بومی، از فرهنـگ     باورهاي گیالنی علیرغم ویژگی    -

ویـژه در   نوعی آمیختگی باورها بـه  متأثر شده است و به   ) در حد ناچیز  (تالش و حتی لر     

ـ   (مناطقی که تداخل زیستی و فرهنگی   اي سیاسـی  مرزهاي زبـانی و قـومیتی در جغرافی

 .صورت گرفته، نمایان است) استان

توان از نظر مبانی اعتقادي به دینی و غیردینی و یا ملی و مذهبی و               باورها را می   -

بندي کرد که در این پـژوهش همگـی در نظـام        همچنین باور به وجود و موجود تقسیم      

 گـیالن   بوم  ساکنان زیست ) فرهنگی(شوند و آمیختگی قومی و زبانی         باورها خالصه می  

 .دهد هاي تاریخی متعدد تقریباً آنها را در یک راستا قرار می با پدیده

اي براي پیشرفت و متعاقباً توسـعه         ویژه بازاریابی که مقدمه     در بحث اقتصادي به    -

ها، آموزش پذیري و  اقتصادي است، نگرش مثبت به تجارت، ارزش و قدرشناسی داشته
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اي عامیانه مردم گیالن به موارد فوق چندان روي باوره. کارگروهی، عمیقاً اثرگذار است

 .دهند که این بار منفی باورها با توسعه همنوا نیست نشان نمی خوش 

» سوري چهارشنبه«: کنیم باره معرفی می ها و باورهاي گیالنی را دراین وار آیین  نمونه

د وسوي برکت زایی دار جشنی است که در گیالن عناصر بومی خاص خود را در سمت    

سوري زنی اسـت   یا خاتون چهارشنبه  » چهارشنبه خاتون «ارتباط نیست؛     که با توسعه بی   

آید تا براي مردم برکت بـه ارمغـان       که در آخرین شب چهارشنبه سال از چاه بیرون می         

هـا در ایـن    ویـژه تالـشی   مردم گیالن به«. آید  نیز جز برکت و آب برنمی »چاه«از  . بیاورد

گذارند و  کنند و مقداري از غذاهاي خود را در ظرفی می یز میهاي خود را تم شب خانه

آیـد،   دهند تا چهارشنبه خاتون که به همراه نیاکـانش مـی         پشت در خانه یا اتاق قرار می      

 بــه نقــل از 445: 1394موســوي بجنــوردي، (» برایــشان خیروبرکــت بیــشتري بیــاورد

هـاي خـوب      یـز و خـوراکی    ؛ به زبان دیگر، خاتون بـا دیـدن خانـه تم           ...)میرشکرایی و 

دهد که مردم گیالن در انتظار کسی هستند که به آنهـا   شود؛ این نشان می    دعاگویشان می 

. انـد  روي آورده» از تو حرکت و از او برکـت «یاري کند اما غیرمستقیم خود نیز به باور    

نه و اند؛ زیرا تعمیرات خا     یعنی گاهی افزون بر تقدیر به تدبیر یا حرکت نیز توجه داشته           

دانـیم   چنانکه می. شود هاي تازه با فعالیت در امور زراعی و اقتصادي همراه می           خوراکی

جوانان املشی پس از پریدن از روي آتـش،   «. افروزي نیز برقرار است     در این شب آتش   

سوي آسمان و به مزرعـه   کنند و به چشمه پر می دارند و آن را از آب هفت     اي برمی   کوزه

آباد رودبار، پـس از   در رستم. رباران و زمین پر محصولی داشته باشند  پاشند تا سال پ     می

دارد، یکـی را در انبـار         پریدن از روي آب، بزرگ خانواده دو سنگ از داخل آب برمـی            

همچنـین در لچـه   ). همـان (گذارد تـا برکـت بیـاورد          برنج و دیگري را در انبار آرد می       

 بیـشتر از گذشـته شـود، شـب     گوراب رشت، بـراي اینکـه در سـال نـو کـرم ابریـشم              

: همـان (پردازنـد   مـی ) طنابی از جنس سـاقه بـرنج     (»ویریس«سوري به بافتن      چهارشنبه

اي  گونـه  کند، اما تا حدي بـه  تر می  این رسوم اگرچه کفه ترازوي تقدیر را سنگین       ). 446

هـایی    یکی از آیـین   . نمادین و ناخودآگاه به آبیاري، کشاورزي، رشد و توسعه نظر دارد          
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برکت زایی براي درختان کم ثمر در روستاهاي آستانه اشرفیه و رودبار ایـن اسـت کـه          

کند، در این  سوري، صاحب درخت تبري برداشته و آن را تهدید می صبح روز چهارشنبه

دهد که درخت در سال نو حتمـاً بـار خواهـد داد              شود و قول می     میان کسی واسطه می   

ر آن است که مـردم بـیش از تـدابیر علمـی از تقـدیر       این آیین و باور نیز بیانگ     ). همان(

چیزي که باز، بسته به ترکیب عالم الهوت به ناسوت است و بـراي              . چشمداشت دارند 

پذیري اقتصادي رو  ها بیشتر به جامعه شود تا آدم هایی نیز ساخته می ها و افسانه آنها قصه

ها براي اهداف اقتصادي و امیال  دمها به تالش و تنبلی آ تا آنجا که گاه این افسانه. آورند

شود که خاتون را در همین شب بـر سـر چـاه        کند؛ کسی موفق می     شان اشاره می    حیاتی

او از خاتون جاي گنج    ). تواند به آرزوهایش برسد     کسی که خاتون را بیاد می     . (پیدا کند 

زنم   یمن یک سیلی به تو م     . باشد ولی شرطی دارد   «: خاتون در پاسخ گفت   . پرسد  را می 

زند   می) 202: 1390تسلیمی،   (»اگر تحمل آن را داشته باشی جاي گنج را خواهم گفت          

. آید کـه آفتـاب در میانـۀ آسـمان بـود      رود وي هنگامی به هوش می   و مرد از هوش می    

اما . تواند نشانۀ تنبلی و ناجستن رنج براي رسیدن به توسعه باشد       وجوي گنج می    جست

هـاي ناخودآگـاه دانـسته     یلی از خود توسعه در الیـه وجوي گنج تمث  ممکن است جست  

  .شود

سـیاه  «هـا رواج دارد،   ویژه در شرق و نـزد گـالش   افسانه دیگري که در گیالن و به    

سوري دارد؛ اگر کـسی دو   است که گاه تلفیقات و تشابهاتی با خاتون چهارشنبه       » گالش

گیرد و به نیت دیدار سوري وضو ب ساعت مانده به اذان صبح یا سحرگاه روي چهارشنبه

دل باشـد و سـیاه    نیـت و صـافی   که پـاك  سیاه گالش به جنگلی متروك برود، درصورتی    

گالش را بلندبلند با نام بخواند او را خواهد دید و اگر از دیدارش نترسد، به هر تعـداد                  

شـود و   بخشد، اما اگر بترسد، بالفاصله دیوانه مـی     گاو که بخواهد، سیاه گالش به او می       

  ).57: 1383بشرا، (میرد  د روز بعد میچن

موارد دیگر نیز دربـاره تقـدیر در سـیاه گـالش وجـود دارد کـه عبـارت اسـت از             

هاي چوپان توسط سیاه گالش؛ سـیاه       بخشیدن ران گاو به شکارچی و با حمایت از گله         
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دهد تا شکارچی نسل حیوانات را از میـان برنـدارد امـا           گالش به شکارچی ران گاو می     

  .کند ت نیروي فرا طبیعی از انسان و حیوان تالش آدمی را کم میحمای

  

  هاي گیالن افسانه) 3

هاي تحقیق درباره توسعه هستند که قلمرو کـار مـا      هاي گیالن بهترین نمونه     افسانه

توسـط علــی تــسلیمی  » هـاي مــردم گــیالن  افــسانه«هــاي اســت کـه در کتــاب   افـسانه 

 :شده است گردآوري

هـاي   گاه به اسطوره و ویژگـی      هاي گیالنی هیچ    وجود، افسانه هاي م   مطابق افسانه  -

اي   که نهایتاً قهرمانی ملی، منطقه ها در گیالن شود و به همین دلیل اسطوره آن متصل نمی

رود و  مـثالً بـزي کـه بـه جنـگ شـغال مـی          . گیـرد   یا جهانی تبدیل شوند را دربر نمـی       

ه ایـران بـز بـه جـدال بـا گـرگ       عامـ  که در فرهنگ    دهد درحالی   هایش را نجات می     بچه

 .خیزد برمی

هـا، همگـی    هـا و قـصه   هاي افسانه سخنان حکیمانه و اخالقی، تدبیرها و ویژگی      -

 .تکراري، ساده و عامیانه است

هـا را پیـرو خـود سـاخته،      اي جبـري آدم  گونـه  مطابق مورد فوق اصولی ساده به  -

هایـشان قابـل    ی و نـوآوري اند و تمـامی زیرکـ   ها فاقد ابتکار و نوآوري   طوري که انسان  

 .بینی است پیش

نـوعی بـه سرنوشـت محتـوم و نـه تـدبیر        هاي گیالنی، به ها و قصه   در واقع افسانه  

معقول براي رسیدن به اهداف عالی و تغییر در جامعه که اولین شرط تغییر نگـرش بـه                  

 عمـل  هاي گیالنی تقدیر و تـدبیر یـا یکـدیگر    در افسانه. توسعه است را به همراه دارند  

کنند؛ دیوانه در برابر عاقل نماینده ناخودآگاهی در برابر خودآگاهی اسـت و زنـدگی      می

اش را    شود؛ ناهوشیاري هاي فراوانی چرخه زندگی       بشر همواره با هوشیاري فراهم نمی     

  ).33: 1390تسلیمی، (دارد  می به حرکت وا
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 زندگی برتر را هاي گیالنی، که تا حدودي گرایش به برتري و فروتري در افسانه     -

ها با مـنش و       کند، بازهم مطابق مورد قبلی قهرمان ندارد؛ بلکه نبرد بیرونی آدم            دنبال می 

. دهد روان درونی در تضادند و فقط عامل شانس و فرصت آنها را به پیشرفت سوق می            

هـا عمومـاً تـدبیر و قـدرت و توانمنـد شـدن را در        در حقیقت در این بخش از افـسانه    

طلبی گاه نـابود هـم    بینند و به همین دلیل در این برتري  ها و تضادها می     راستاي فرصت 

 .شوند می

هـا و   شـوند، بـرعکس حماسـه    هایی که به مرگ و زندگی نیز منجر مـی          در قصه  -

کنـد   هاي ایرانی دارد پایی که یک مسیر حرکتی مشخص و طبیعی را دنبـال مـی    اسطوره

مایـۀ ایـن بخـش از     درون. اوت اساسی داردهاي گیالنی از این منظر خود تف   ولی افسانه 

سوي زندگی است و مثل عزیز و نگار  سوي نابودي و گاه بازگشت به ها، حرکت به قصه

 .پرد رودسر و یا عروس و داماد در سی

  

  هاي توسعه و عدم توسعه عامه و مؤلفه فرهنگ

 مـردم   رود، این تجـدد در همـۀ طبقـات          ایران رو به تجدد می    «: گوید  صادق هدایت می  

کنـد   شده، رفتار و روش دیرین تغییر می رفته افکار عوض  شود، رفته   خوبی مشاهده می    به

گردد، تنها چیزي که در این میان مایه تأسف  و آنچه قدیمی است منسوخ و فراموش می   

هـا   داند که افـسانه  هدایت اگرچه می). 296: 1334هدایت، (» هاي ملی است    است، ترانه 

هـا افـسوس    هاي سـنتی هـستند، نـسبت بـه نـابودي برخـی از آن       هبسا داراي اندیش    چه

خورد و بر عناصر ملی، حماسـی و     هاي جبرگرایانه افسوس نمی     خورد وي به افسانه     می

تواند عنصري در مقابل جبر سرنوشت قرار گیرد،  کند؛ زیرا حماسه می   ارزشمند تکیه می  

بــه شــرح «تی حماســه در برابـر ایــن رخــوت و ســس . جبـري کــه رخــوت آور اســت 

گیرودارهاي رزمی به مناسبت بازگشت پهلوان، رییس قبیلـه، سـرباز و یـا یـک نفـر از          

هـا و باورهـاي    ها، قصه اساساً در افسانه). 354: همان منبع (»باشد  اهالی شهر به وطن می    
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هـاي پهلـوانی اسـت کـه      ها و قـصه  خورد، تنها در اسطوره  محلی، حماسه به چشم نمی    

بر شیئی چون انگـشتري،   ها و باورهاي محلی تکیه   در افسانه . اردقهرمانی جدي وجود د   

مثالً مهره مار براي سفیدبختی خوب است . یاري است   هاي مار سبب بخت     قالیچه، مهره 

. شـود   هـا و باورهـا سـبب کنـدي حرکـت انـسان مـی                این کلیشه ) 80: 2536هدایت،  (

هـاي فرهنگـی و     استه از الیـه   هایی چون تقدیر را برخ      اندیشمندان ادبیات عامیانه کلیشه   

در (هـاي اجتمـاعی    اي میان تقدیر و نیک بختـی و محرومیـت         اجتماعی دانسته و رابطه   

هـا در همـه       این محرومیـت  ). 61: 1396ذوالفقاري،  (مشاهده کردند   ) هاي عامیانه   دشنام

 کـه مـستقیم      هـاي گـیالن     آن دسته از افسانه   . امور اجتماعی ازجمله اقتصادي اثرگذارند    

وبیش دارند اما برخی  گویند، بازهم به تقدیر اشاراتی کم رباره تقدیر و تدبیر سخن نمی   د

عقل "براي نمونه به قصه . کنند اي ناخودآگاه اشاراتی به تدبیر می گونه ها به  از این افسانه  

اي همـان تـدبیر و      گونه  کنیم؛ عقل و اقبال که به       هاي گیالن اشاره می      در افسانه  "و اقبال 

من اگر نباشم آدمی : گوید ها می کنند و هر یک از آن  هستند، با یکدیگر مجادله می  تقدیر

شود و عقل از  اقبال براي اثبات حرف خود وارد جلد یک کشاورز می. رسد جایی نمی به

. داند با آنچـه کـار کنـد        خورد اما نمی    او روي زمین به خمره طال برمی      . شود  او جدا می  

).  بـه نقـل از پوراحمــدجکتاجی  1390:62تــسلیمی، (ود شـ  بنـابراین محتـاج عقــل مـی   

هـا خودآگـاه یـا ناخودآگـاه          این داستان . اند  هایی که گاه به تدبیر اشاره دارند کم         داستان

. ها به تدبیر و در نتیجه به توسـعه در زنـدگی توجـه دارنـد     دهند که گاهی آدم    نشان می 

میانـه و توسـعه اقتـصادي را      بنابراین سخن و نیز کلیت مقالـه رابطـۀ میـان فرهنـگ عا             

  :کنیم بندي می جمع

ازجمله (طور ناخودآگاه  تقدیرگرایی عدم توسعه را دربر دارد، اما عوام گاهی به  -1

 .کنند تا به توسعه نزدیک شوند در برابر آن مقاومت می) در موارد نسبتاً حماسی

. کننـد  هاي خاص آن مقاومـت مـی        ویژه رنگ   عوام گاهی در برابر تکنولوژي به      -2

 .شود آالت جدید استفاده می هاي موردقبول آنها بر ماشین براي این کار، گاهی از رنگ
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باور به مـسائل طبیعـی و مـذهبی چـون نـور خورشـید و آتـش در مراسـم و              -3

هاي آنها که هم جنبه مذهبی و هم ایرانی دارد، فرهنگشان و در نتیجـه اقتـصادشان     آیین

 .کند را پویا و بارور می

خی از باورها مانند سعد و نحس بودن ایام، فعالیت اقتصادي را بـه  اعتقاد به بر   -4

 .این باورها گاهی در حال فراموشی است که نتیجه احیاناً مثبتی دارد. اندازد تعویق می

بی باوري بـه نیروهـاي غیربـومی و باتجربـه سـبب ایـستایی و عـدم توسـعۀ                 -5

کننـد، جهـان بـازتري در       ها بخواهنـد بـه دیگـري اعتمـاد            اگر بومی . شود  اقتصادي می 

 .انتظارشان خواهد بود

  

 گیري نتیجه

. هـاي آن وابـسته اسـت    ها، باورها و افسانه هاي فرهنگی توسعۀ هر اقلیمی به آیین     زمینه

هاي ایران دربارة تقدیرگرایی شرایط مـشابهی دارنـد امـا     ها و استان بسیاري از این اقلیم  

کنیم که تقـدیر در همـۀ        است؛ انکار نمی   رود که این امر در گیالن چشمگیرتر        گمان می 

قـدري   هـاي غربـی بـه    خورد، اما تدبیر و تالش در افسانه       هاي جهان به چشم می      افسانه

در . تواند برآورندة نیازهاي کارکردي و زیربنـاي توسـعۀ آنهـا باشـد          جدي است که می   

ایی به جنگ بـا  ها به یاري نیروهاي ماور شود که آدم   هاي آنها دیده می     بسیاري از افسانه  

در گـیالن   گیرنـد،  روند که حقوق صیادان، کشاورزان و کارگران را نادیده می    کسانی می 

ایـن  . خورد که چشمزدي به تـدبیر دارد، امـا کـافی نیـست              هایی به چشم می     نیز افسانه 

چشمزدهاي غیرمستقیم و ناخودآگاه باید به خودآگاه بدل شود، تا دستور کـار تـدبیر و             

برادر بودن گاو نر در منـاطق ییالقـی گـیالن و            . عه از حاشیه به مرکز آید     در نتیجه توس  

ها بـه نیـروي گـاو و در     هاي آن نشانۀ آن است که شمالی    مادر بودن گاو ماده در جلگه     

کم  ها دست توان با تحلیل ناخودآگاه این باورها و قصه     می. توجه نیستند   نتیجه توسعه بی  

بـا جبرگرایـی هـیچ تحـولی     . رنگ ساخت اوري را کمبرخی از باورهاي عامیانه و جبرب   
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هرگاه کفۀ تدبیر در برابر تقدیر . گیرد گیرد؛ تغییر و توسعه با تدبیر شکل می   صورت نمی 

  .توان به توسعه امید بست سنگینی کند، می

هاي طبیعی ساختار حاکمیت سیاسـی و قرارگیـري در کریـدور      مجموع ویژگی  در

ر کشاورزي و دامداري و رفتار اجتماعی بر پایۀ نوسان شمال ـ جنوب، معیشت مبتنی ب 

تیپ چنـد شخـصیتی خاصـی را پدیـد آورده          ... وتفریط و تک زیستی و        زندگی، افراط 

عامـه خاصـی    در فرهنگ گیلگی، فرهنگ  . توان آن را فرهنگ گیالنی خواند       است که می  

عامـه   فرهنـگ % 16. هاي گیالن است ها، باورها و افسانه  گرفته است که شامل آیین      شکل

ها،   عامه را افسانه    فرهنگ% 8/13عامه را باورها و       فرهنگ% 2/70ها،    استان گیالن را آیین   

هاي گـیالن بـه تقـدیر و تـدبیر      افسانه% 22بیش از   . اند  ها تشکیل داده    ها و قصه    اسطوره

هـاي زنـدگی    ها تلخی و شیرینی شود و این در حالی است که اکثریت افسانه      مربوط می 

% 24و مرگ و زندگی حدود      % 2/26سلطه و برتري و فروتري با       . دارد  می را بیان می   آد

  .شود هاي گیالن را شامل می از افسانه

معتقد است که از طریق مشارکت مردم و بر عهده گرفتن نقش         ) 1981(مک کونل   

 .شود گیري است که این تضاد حل می ریزي و تصمیم فعالی توسط آنان، در فرایند برنامه 

ریزي  هاي مردمی محلی در فرایند برنامه او معتقد است که از طریق مشارکت دادن گروه    

گیري، مسئولیت این کار از دولت مرکـزي بـه تـشکیالت محلـی منتقـل و یـا        و تصمیم 

هـاي   اما روند گسترش مشارکت و زمینـه . سازد دولت و مردم را در این مهم شریک می    

  .شده است کرده است تا توسط قدرتمندان پذیرفتهمربوط به آن، زمانی طوالنی را طی 

ریـزي    تحوالت اساسی زمانی اتفاق افتاده است که اندیشمندان و متفکـران برنامـه            

انـد کـه    شود، چنان پیچیـده  اند مسائل و مشکالتی که جامعه با آن مواجه می متوجه شده 

 یـک از آنهـا   حل مناسـبی بـراي هـر     تنهایی قادر به ارائه راه      یک کارشناس متخصص به   

تدریج این امر نیز موردپذیرش قرار گرفته است که مـسائل اقتـصادي را بایـد             به. نیست

ویـژه بـر آن تـأثیر     پیچیده دید که عناصر گوناگونی و به    ) سیستم(اي در یک نظام       پدیده

یافته، امروز براي حل مـشکالت اقتـصادي و     در نتیجه، در کشورهاي توسعه    . گذارند  می
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هـاي   شوند، بلکـه متخصـصین رشـته    نها اقتصاددانان خبره به کار گرفته می      ت  اجتماعی نه 

قبـول، برآینـدي    حل قابل شوند تا راه ها، مشارکت داده می حل  دیگر علمی در ساختن راه    

ویلـی  «حتـی اقتـصاددان مـشهوري چـون     . از جمع کل نظرات گروه متخصصین باشـد    

 .اند به این امر متقاعد شده» آندرسون

گـردد کـه قائـل بـه      یک نوع تمرکززدایی علمی و کارشناسی مطـرح مـی     بنابراین،  

لـذا امـروزه حـل هـر مـشکل      . ریزي است مشارکت متخصصین علوم مختلف در برنامه 

هـاي علمـی و    اجتماعی و اقتصادي بدون مـشارکت متخصـصین و اندیـشمندان رشـته         

 .پذیر نیست کارشناسان علوم مربوطه، امکان

) عامـه  ویژه فرهنگ به(که به فرهنگ بومی   شود مگر این   توسعه اقتصادي محقق نمی   

هـاي مـشارکت فعاالنـه و آگاهانـه مـردم بـه               مردم توجه شود و با فراهم ساختن زمینه       

مردمـی کـه   . هاي مادي آنان پرداخته شود و سرمایه) فرهنگ(هاي فکري  هدایت سرمایه 

آنِ خود دانـسته و بـراي   هاي مشارکت داشته باشند، طرح را از         در تهیه و اجراي برنامه    

رسیدن به اهداف آن همیاري و تعاون بیـشتري خواهنـد داشـت و در چنـین شـرایطی             

  .توسعه اقتصادي تحقق پیدا خواهد نمود



 
 

 1399، بهار 42شماره ، سال یازدهم،  رفاه و توسعه اجتماعیریزي برنامهعلمی فصلنامه      154 

  منابع

 .، انتشارات علم، تهران)ها اصول نظریه(شناسی توسعه  جامعه، )1386. (آزاد ارمکی، تقی  -

 . انتشارات مرکز اسناد فرهنگی آسیا، تهرانفرهنگ،ها و مفهوم  تعریف، )1357. (آشوري داریوش  -

اولـین کنفـرانس اقتـصاد و       ،  »رابطه توسعه پایدار اقتصادي با فرهنـگ      «،  )1393. (آناهید، محمد   -

 .، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمالمدیریت کاربردي با رویکرد ملی

 . موسسه نشر قلم، تهرانشناسی توسعه، جامعه، )1384. (ازکیا، مصطفی  -

هاي توسعه روسـتایی بـا تأکیـد بـر عوامـل        زمینه،  )1388. (ربیعـی، آزاده  / پور، حسین   اسمعیل  -

 .، طرح پژوهشی استانداري گیالن، چاپ اول، رشتفرهنگی

بررسـی نقـش فرهنـگ در توسـعه     ، )2014. (امور تحقیق و کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران      -

  ).با توجه به نتایج کنفرانس ریو (پایدار

، )دد و دام(هاي مردم شناختی جانوران و گیاهان    ها و باور داشت     افسانه،  )1383. (، محمد بشرا  -

 .رشت، انتشارات دهسرا

، ترجمه احمـد صـبوري، شهرآشـوب        مجموعه مقاالت توسعه فرهنگی   ،  )1381. (پهلوان، چنگیز   -

 . تهران،امیرشاهی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی

 .، انتشارات حوزه هنري، رشت1هاي مردم گیالن، جلد  افسانه، )1390. (تسلیمی، علی  -

 .، کتاب توسعه، شماره اولتفاوت کیفی مفهوم رشد و توسعه، )1370. (دینی، علی  -

فاطمه فراهانی و عبدالحمیـد زریـن قلـم،     : ، مترجمان فرهنگ و توسعه  ،  )1374. (دوپویی، گزاویه   -

 .ن، چاپ اول، تهرانانتشارات کمیسیون ملّی یونسکو در ایرا

نـشریه  ، »هاي زبـانی در متـون کالسـیک ادب عامـه فارسـی        کلیشه«،  )1396. (ذوالفقاري، حسین   -

 .53-78 :)40پیاپی ( 5، شماره جستارهاي زبانی

 .، انتشارات سمتشناسی عمومی انسان، )1378. (عسگري خانقاه، اصغر و شریف کمالی، محمد  -

 .، انتشارات فردوسی، تهرانتا توسعهاز فرهنگ ، )1379. (فکوهی، ناصر  -

 کهگیلویـه و   نقـش باورهـاي فرهنگـی در توسـعه اقتـصادي اسـتان        «،  )1392. (کریمی نـژاد، دارا     -

 .نشریه فرهنگی ـ اجتماعی مردم لر، »بویراحمد

 .نی انتشارات کاشانی، منوچهر صبوري ،بنیادهاي نظریه اجتماعی، )1381. (کلمن، جیمز  -



   

  

  

  

 155     ...جایگاه فرهنگ در توسعه اقتصادي منطقه گیالن     

نـشریه  ، سـرمایه اجتمـاعی و نقـش آن در توسـعه،         )1387. ( فردوسی، آرام  پوشی، مصلح و    کهنه  -

 .80-93 :66 و 65، سال دوازدهم، بهار و تابستان، شماره زریبار

زرین قلم، عبدالحمیـد    : ، مترجم اي علمی دربارة فرهنگ     نظریه،  )1945. (مالینوفسکی، برونیسالو   -

 .، انتشارات گام نو، تهران1384

تهران، ، )مجموعه مقاالت(،  »اندازهاي فرهنگ در جهان کنونی      مسائل و چشم  «) 1386. (مائو، رنه   -

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .فرهنگی تحقیقات و مطالعات ، نشر مرکزنظریه و فرهنگ، )1374. (معینی، جهانگیر  -

 ، جلد سوم، تهـران، مرکـز دایـره        دانشنامه فرهنگ مردم ایران   ،  )1394. (موسوي بجنوردي، کاظم    -

 .المعارف بزرگ اسالمی

 . غالمرضا آزاد ارمکی، انتشارات نی، تهرانمباحث اساسی اقتصاد توسعه،، )1378. (میر، برالد  -

 .، تهران، انتشارات امیرکبیرهاي پراکنده نوشته، )1334. (هدایت، صادق  -

 .، تهران، انتشارات جاویداننیرنگستان، )2536. (هدایت، صادق  -

 
- Malinowski, Bronislaw. (1979). sir Janes franzer, A Biografical Appreciation in, 

B Malinowski A Scientific theory of culture and other Essays, chapel 

Hill,1944 thrad. Paris, f.maspero. points. 

- Malinowski, Bronislaw. (1956). Magic. Science and Religion, newyork, Double 

day and company Inc. 

  

  


