
برخورد شجاعانۀ کسانی کـه در مباحـث توسـعه،         «
حیـرت  کننـد، سـبب    سهم سنت را هم لحـاظ مـی   

  » آیا این یک مصیبت است؟1.شود دیگران می
  *دیوپ. ك. س      

  
  ؟ سنت یا در برابر آنزرافر ب 2صنعت

  **)در ایرانپایدار  ۀآسیب شناسی  روند توسع(
  ***مرتضی فرهادي

  20/1/91: تاریخ دریافت
 30/4/91: تاریخ پذیرش

  

                                                
-    اسـت کـه در هفتـاد سـال     مکتب نوسازي متقـدم پروپـاقرص   طرفداران دیگران از  "دیوپ" احتماالً منظور 

 .شناسی در کشور ما نیز بوده است ها و نویسندگان متأثر از ادبیات شرق اي مسلط در دانشگاه گذشته، مکتب توسعه

 .شناسی هندي استاد مردم *

- صنعت و صنعتی را در س که بما در اینجا از صنعت با تساهل جامعه صنعتی و نماد توسعه است، اما از  منظور
واژه دارنـد، در عنـوان بـه جـاي     دو برابر سنت و سنتی قرار داده اند و تا اندازه اي نیز به خاطر جناسی که این          

به و به ویژه توسعۀ پایدار توسعه آورده شده، در متن نیز گاهی همین روش به کار رفته است، در حالیکه توسعه    
  هوم صنعت وصنعتی استمراتب پردامنه تر و پیچیده تر از مف

 ارائـه شـده و   ، نگاشته شده و نخست در همایش توسعه و فرهنـگ 1371این مقاله در سال    صورت ابتدایی  **
 و 22 ش ،فصلنامه فرهنگو ) 1375تابستان  (1 ش ،فصلنامه پژوهشن در  آفشرده) حدود پانزده صفحه(سپس 

ماه  آبان 16-14 (1114 - 1112 در روزنامه همشهري ش  و به نقل از این دو فصلنامه1376تابستان و پاییز  (23
به چاپ رسیده که در اینجا همـه آن مقالـه    ) 1377 آبان ماه    28-22(و همچنین در روزنامه کار و کارگر        ) 1375

گفتنی است که در ربع قرن گذشته این مقاله مبدل بـه دو     . هایی ارائه می شود     همراه مستندات جدید و با افزوده     
که در . هاي فرهنگ تولیدي و کار در ایران و صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن شده است     دگرگونی جلد کتاب 

 .دستور چاپ قرار دارند و امیدوارم به اندازه زحمتشان براي جامعه ما و کشورهاي نظیر ما مفید واقع شوند

 Kaveh_farhadi2000@yahoo.com           . استاد مردم شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی ***
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  چکیده
ستقیم و حـدود  چند سده ادبیات شرق شناسی  به شکل بیشتر توصیفی و غیر م          

هفتادسال پس از جنگ جهانی دوم به شکل مـستقیم و تئـوریزه شـده فرهنـگ                  
سنتی کشورهاي توسعه نیافتـه را بعنـوان عامـل اصـلی توسـعه نیـافتگی، آمـاج           

  .حمالت مکتب نوسازي قرار داده اند
هاي دیگري از ربع قرن پیش بر پایه تجربیات زیـسته،مطالعات   لف از راه ؤم
 بویژه کارهاي میدا نی و غالبا اکتـشافی خـود در ایـران بـه نتـایج                  اي و   هکتابخان

تناقضات مکتب نوسازي و پیش فـرض هـاي آن بـا             .متفاوتی دست یافته است   
واقعیات تـاریخ هـم اروپـا و هـم جـوهره فرهنـگ کـشورهاي توسـعه نیافتـه،                  

در  ...ژاپن ، چـین و هنـد و   : سربرآوردن کشورهاي توسعه یافته موج دوم  مانند       
تـر و فراتـر از ادعاهـاي ضـد           اي بسیار پیچیده   آسیا ، نشان داد که مسائل توسعه      

واقعیت و ضدتجربی و تاریخی شرق شناسان و مکتب نوسازي و بویژه بخـش               
  .متقدم آن است

این نوشـته کـار خـود را بـا نقـد طبقـه بنـدي شـرق شناسـانه اي از نـوع             
فهم برخاسته از آن را     نادرستی و تقابل سنت و صنعت و         شروع کرده و  "وبري"

به چالش می کشد و کوشیده است که با مصادیق نقـض کننـده و متعـدد نـشان         
دهد که برخالف بدیهی پنداشتن سنت و صنعت ، راه صنعت چه در کشورهاي               
موج اول صنعتی و بویژه انگلستان و چه در کشورهاي صنعتی شده موج دوم از          

 .استپایگاه ، جایگاه و سکوي پرتاب سنت گذشته 

 صنعت، سنت، مکتب نوسازي، توسعه یافته، شرق :هاي کلیدي واژه
  شناسان

  
 سیر خورشید در  واتی است، که همچون جابه جایییریخ زدودن بدیهاتاریخ علم، ت

به عبارت دیگر، هزاران سال . اند رسیده آسمان، آشکارتر از خود خورشید به نظر می
ورشید هر روز بامدادان سر از خاور بر این باور استوار بوده است، که خ آدمی
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ت از آنجا شروع شد، أعلم هی. کند آورد، و پسین هنگام در مغرب غروب می برمی
و یارانش و سپس با ) م. ق330 -310(این باور نخست با آریستاخوس ساموسی  که

این زمین و ما هستیم که در گردش و  کوپرنیک به چالش کشیده شد و آشکار شد که
 چرخیم کار و  نامحسوس هم به گرد خویش و هم به دور خورشید میچرخشی ناآش

  ).141 و 173: 1354برنال، (و ) 707-708: 1372دورانت، (
اما باید دانست که به دالیل گوناگون، واقعیت به محض کشف شدن پذیرفته 

  .1)86-101: 1343برشت،  (.نخواهد شد
  

هنگ سنتی همچون مانعی ات نظر کردن به فریگونه بدیه امروزه یکی از این
  .سترگ در راه توسعه است

جامعه شناسی که برخاسته از جوامع غربی است و جایگاهی که جامعه شناسان 
گلدنر،  (اي اند و بی توجهی به فرضیات زمینه از آن منظر به جهان پیرامون نگاه کرده

ي جوامع در ها بندي طبقهپایی آنان و تفاسیر غیر دقیق از و و ذهنیت ار).56-47: 1368
ي آن با شرایط فعلی جهان ها تفاوتاین علم، کم توجهی به روند توسعه در غرب و 

 "امر بدیهی" این  توسعه نیافته، غالباً روشنفکران و دانشمندان علم توسعه را ظاهراً به
  .اند  هدایت کرده"سنت در برابر صنعت"

مقاصد گوناگون ، براي  استعماري-نظام مسلط سوداگري هاي  سیاست گذاري
ري را هر چه بیشتر اند که چنین تصو ه و سوداگرانه نیز به صالح خود دانستهنقوم مدارا

  .تعمیق بخشند
  

                                                
- صنعت بر فراز سنت یا در  از منظر غربیان است و ما در کتاب در دستور چاپ تاریخ علم البته این روایت از

  . ایم ها و مستندات دیگر نیز پرداخته ؟ به روایتبرابر آن
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  )سنتی در برابر صنعتی(بندي جوامع  طبقه
هاي موضوع  بندي منظم پدیده جامعه شناسی نیز مانند هر علم دیگري به طبقه

  .پردازد خود می
ي ها بندي طبقهدر این میان . باشد بندي جوامع می طبقه، ها بندي طبقهیکی از این 

 از همه مشهورترند مانند اجتماع و جامعه – در عین نارسایی بیشتر –دوتایی 
 جوامع مبتنی بر همبستگی ارگانیکی ، جوامع مبتنی بر همبستگی مکانیکی،"تونیس"
  ... و "اسپنسر" صنعتی ، یا جوامع نظامی،"دورکیم"

 نارساتر از ها بندي طبقه  این گونه ي که باید بگوییم این است کهاولین چیز.... «
 چه موجود و چه گذشته را –رسند که همه انواع جامعه انسانی  آن به نظر می

 با هم ها بندي طبقهثانیاً اگرچه طراحان این . )126: 1375باتومور،  (».دربرگیرند
شود که همه آنها   آن جا ناشی می ازها بندي طبقهدارند، ولی مشابهت  ي مهمیها تفاوت

و عمیقاً از خصوصیات جوامع صنعتی «اي واحدي برخوردار بوده  از فرضیات زمینه
اند که   اینجا کشانده شده  بهدر نتیجهاند و  اند، متاثر شده کرده جدید که در آن زندگی می

نان عالی این در نظر آ. جوامع صنعتی را در مقابل همه جوامع انسانی دیگر بگذارند
  .)125-126: 1375باتومور،  (»ترین تمیزگذاري بوده است

 منهاي اشکاالتی که به برخی از آنها اشاره کردیم و خود ها بندي طبقهاین 
 آنها بوده، بندي طبقهاند، اغلب از آنچه پایه  شناسان غربی نیز بر آنها واقف بوده جامعه

به طوري که انگار دارند . پردازند یروند و به القاء نوعی قضاوت ارزشی م فراتر می
هاي قوم مدارانه و استعماري  جوامع بشري را براي خوانندگان خود بر پایه قضاوت

  .کنند تقسیم بندي می
 دوتایی جا بندي طبقهجاي این ه  دیگري را ببندي طبقه ،خواهیم ما در اینجا نمی

خواهیم درك خود را  می تنها ؛افتاده و پذیرفته شده، سنتی و صنعتی جایگزین کنیم
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کنیم،  ایم و به جهان پیرامون نگاه می ایستاده   از جایگاهی کهبندي طبقه این  نسبت به
  1.تصحیح نماییم

  
  صنعت در فراز سنت یا در برابر آن

 نامناسب و گمراه بندي طبقهان به سنتی و صنعتی در صورتی ه جوامع جبندي طبقه
ت را در برابر صنعت، و سنتی را در برابر صنعتی کننده است که تلویحاً و تصریحاً سن

 اما اگر منظور گذر جوامع سنتی از سنت به صنعت باشد که امري طبیعی و .دهد قرار 
  .مسئله دیگري استکه الساعه  تداومی است و نه تقابلی و خلق

اگرچه جوامع صنعتی امروز جهان با همان جوامع در روزگار سنتی بودنشان 
هاي این جوامع صنعتی در دل همان  ادهایی دارند، اما بذر و جوانه و تضها تفاوت

 نشان دهد که جوامع صنعتی بر فراز بندي طبقهاگر این . جوامع سنتی رشد کرده است
  . راهگشا استبندي طبقهاند، یک  تی خود بنا شدهسنجوامع 

. گیرد این مسئله با همه بدیهی بودنش مستمراً مورد غفلت قرار می  عجیب اینکه
در حالی که روند توسعه در غرب از همان جوامع سنتی اروپایی به جوامع صنعتی بوده 

شود که جوامع سنتی، امروز براي راهیابی به جوامع توسعه یافته،  است، چنین تبلیغ می
که » سنت«. باید رها از جامعه سنتی خود، راه امروزین این جوامع را دنبال نمایند

کشورهاي صنعتی بوده است، اکنون به عنوان بزرگترین مانع روزگاري سکوي پرتاب 
تر کردن چنین جوامعی  اي براي هر چه وابسته آیا این خود رویه. شود توسعه قلمداد می

  2نیست؟

                                                
- همین قلمدر دستور چاپ از. شناسی جنگ انسان از جوامع جهان را نک به کتاب طبقه بندي نقد اینگونه .  
-    پرسـد پـس چگونـه انگلـستان کـه یکـی از         در ایران و کشورهایی افتاده در دام مکتب نوسازي کـسی نمـی

  ! دار آخرین انقالب صنعتی در جهان باشد؟ ترین کشورهاي اروپایی است، توانسته پرچم سنتی
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ترین فاصله بین دو نقطه، اگرچه ممکن است براي برخی افراد  کوتاه: این راه حل
هاي توسعه در غالب کشورهاي  نامهو کشورها، اغوا کننده به نظر آید، اما شکست بر

  .وجود ندارد  "هاي سلطنتی راه"جهان سوم نشان داده است، که براي توسعه 
  

   چیست؟"فراز سنت"منظور ما از 
افتد،  تفاهمات که اغلب نیز اتفاق می اما بگذارید براي جلوگیري از برخی سوء

در این نوشته، 2 "سنت" ما از اوالً منظور.  بیان کنیم"فراز سنت"از مفهوم را منظورمان 
با مسئله توسعه ویژه ه  باست، کهمیراث فرهنگی هایی از پهنۀ گستردة  عناصر مجموعه

ها و   و مشارکتها آوري فن و ها دانشو و کار فرهنگ تولیدي همه جانبه و پیشرفت 
 که ما آنرا به نام باشد  میزا در ارتباط نزدیک خودانگیخته و درونهاي  مدیریت

ا و بریده از تایس  خود سنتِ"فراز سنت" ثانیاً 3.ایم نامگذاري کرده» تانسیل فرهنگیپ«
یک پاي آن در . سنتی است که میل به دگرگونی و تکامل و جهش دارد.  نیستزندگی

  4.هاي بسیار دور، و یک پاي آن در آینده است گذشته و حتی گذشته

                                                
-    ،هزاده کلـودیس بطلمیـوس   مـیالد ، شـا  قبـل از   که وقف بود، در قـرن سـوم      ها  در معبد موزه   در اسکندریه
)Caludius Ptolenaus (   روزي از اقلیدس خواهش کرد که راه ساده اي براي درك ریاضیات بـه وي نـشان

سگال، انسان در گذرگاه . ایلین، اي. م[. براي فهم ریاضیات ، راه سلطنتی وجود ندارد     : اقلیدس پاسخ داد  . دهد
   ].210 :  1351زمانی، تهران . تاریخ، ترجمه م

-مصاحبه آقاي علیرضا جاوید : درباره اهمیت تعریف سنت و تعاریف مورد نظر ما از سنت به طور کلی نک به 
، دوره کتاب مـاه علـوم اجتمـاعی   ، »هاي یاریگري و مشارکت در اندیشه و زندگی ایرانی  ریشه«با اینجانب در    

  : و یا در) 1387مهرماه  (7جدید، ش 
  .، انتشارات آشیان1388، تهران، ) مصاحبه12مجموعه (ساختار اندیشه نقد . علیرضا جاوید، محمد نجاري

- 69، صص انسان شناسی یاریگري مقدمه :، و کارکردهاي آن نک به"پتانسیل فرهنگی" درباره تعریف مفهوم-
.، از همین قلم84
-جانب در همین  از اصطالحات این"حرکت پاندولی در زمان فرهنگی" و "تاب خوري تاریخی"مفهوم :  نک به

.89-84، صص شناسی یاریگري انسانمقدمه 
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دهد، ماندن  صطالح نشان می همچنان که خود ا" فراز سنت" منظور ما از مفهوم
هاي تاریخی نیست، بلکه آن پویایی زیبنده  و توقفگاه بومی و فسیل شدن در فرهنگ 

ي دیگر اعم از سنتی و صنعتی، در یک ها فرهنگاي است که دائماً با  هر فرهنگ زنده
 و آگاهانه به –هاي زنده  هاي نیمه تراواي سلول  همچون پرده–تبادل گزینشگرانه 

  .دهد زند، اما در عین حال هویت خویش را نیز از دست نمی  خود دست میتعالی
  2. و در نتیجه حال و آینده ما است گذشته بیاد آمده و فهم شده"فراز سنت"
 شروع تغییر پیوسته و آهسته و یا "فراز سنت"عبارت دیگر منظور ما از ه ب

و تجربیات و حرکت پرافت و خیز  و یا جهش دار، از امکانات و ملزومات 
  حل و، انطباق،هاي چندین هزار ساله تمدن و فرهنگ سنتی، به کمک اخذ آفرینندگی

 صدمات زیست محیطی و کمترینجذب تجربیات جوامع صنعتی بسوي توسعه، با 
  .هاي ارزشی و هنجاري رویه استعماري و ضدبشري جامعه غربی است گمراهی

گوییم، در   سخن می"ز سنتفرا"وقتی که از یک جهش و یا شروع حرکت از 
.  این مسئله معتقدیم که هم مبدا و هم مقصد بایستی به درستی شناخته شوند ضمن به

خوبی شناخته شوند، و ه یعنی هم الزم است جامعه سنتی ما و تاریخ و فرهنگ آن ب
ي هم ریشه و همسایه آسیایی ما نیز بیش از ها فرهنگبراي این کار حتی الزم است که 

ولوژي غرب و مقاصد و نبراي ما شناخته شوند؛ و هم تاریخ و فرهنگ و تکامروز 
  .اهداف آنها براي ما روشن و آشکار باشند

، چه در بومی این سطور با تواضع بسیار به کسانی که غافل از شناخت   نگارنده
خواهند پا در جاپاي جوامع غربی بگذارند  سطح ملی و چه در سطح منطقه می

اند، و چه بسا که  ها و جاپاهاي خود را با خود برده ع غربی تمام نردبانجوام: گوید می
  :چرا که. به جاي گذاشته باشند! ن ذوق زدهابومییی بر سر راه ها دامتنها 

  .اوالً، اروپا بر بستر جامعه سنتی خود رشد کرده است

                                                
  ».گذشته چون که بیاد آید و فهم شود دیگر گذشته نیست«:   کنفوسیوس می گوید-1
-از حال تو استقبال تودخیز/ سرزند از ماضی تو حال تو «:  به قول اقبال الهوري «.  
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ئر مادي و فنون برتر خود حدود پانصد سال است که اکثر ذخا ثانیاً، با ابزار نظامی
جهان را از کشورهاي مستعمره و نیمه مستعمره به سوي خود کشانده  "بحرکار مت" و

ارزان آنها را به انحاي گوناگون و حتی با برده برداري نوینی زنده و نیروي کار . است
  1.از نوع آمریکایی آن غارت کرده است

هنگی را از و فر توانسته میراث علمی  با نهضت ترجمه تا آنجا که می،ثالثاً
به سوي  هاي بزرگ و کهن جهان،   و دیگر تمدنکشورهاي مسلمان، و تمدن اسالمی

 2.خود کشیده و آنها را هضم و جذب نموده است
در . اي خودبخودي و ناآگاهانه انجام پذیرفته است  توسعه در غرب تا اندازه،رابعاً

نچه پیش آمد پیامد آ. اي به توسعه وجود نداشت مغرب زمین چنین رویکرد آگاهانه
  ).18: 1370سروش،  (نادانسته صنعت، علم و متافیزیک مناسب آن بود

                                                
 تن 300 ، 1650 و 1500هاي   در آمریکا، در فاصله سالتنها از مستعمرات اسپانیا:  براي نمونه و به قدر تشنگی-1

  ).325 – 324، صص 1998ناندا، ( تن نقره به اروپا ارسال کردند25000طال و 
  . میلیون برده سیاه در بدترین شرایط به آمریکا منتقل شدند12در فاصله دو قرن، حدود ... «:و باز مشت نمونه خروار

Nanda, s., Cultural Anthropology, New York, 1998, ITP.P 924-325 
  .114 و 88صص . نشر نی. 1381تهران، . هاي انسان شناسی تاریخ اندیشه و نظریهاز ناصر فکوهی، به نقل 

  : به  و دانش شرقی بر تمدن غربی نک براي نمونه درباره تاثیر دانش اسالمی در قرون وسطی-2
،  ، انتشارات امیرکبیر1354 کامران فانی، جلد اول، تهران -یرانفراسدپور پ.، ترجمه ح علم در تاریخ  . جان برنال  -

  .228-333 صص 
، 1372پور، تهـران،     پاشایی، امیرحسین آریان  . ، ترجمه احمد آرام، ع    مشرق زمین گاهوارة تمدن   .  ویل دورانت  -

  . انتشارات آموزش انقالب اسالمی
، پژوهـشکده مطالعـات   1389داهللا فرهـی، تهـران،    ، ترجمه عبـ    تمدن غربی  یهاي شرق   ریشه. هابسون. جان ام  -

   .آوري  تحقیقات و فن فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
  . ، انتشارات خوارزمی1359، ترجمه احمد آرام، تهران، علم و تمدن در اسالم.  حسین نصر-
  .، انتشارات امیرکبیر1385، تهران، کارنامۀ اسالم.  عبدالحسین زرین کوب-
، 1384زاده، کرمان،  ، ترجمه همایون صنعتیعلم در ایران و شرق باستان. نگ، ویلی هانتر و دیگرانهنی  بیکرمن،-

  .دانشگاه کرمان و نشر قطره
، ترجمه احمد بیرشک، بهاءالدین پازارگاد، عزیـزاهللا حـاتمی و دیگـران،    میراث ایران سیزده تن خاور شناسی،     -

  .  بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،1346تهران، 
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 در پانصد – اروپا در مسیر صنعتی شدن خود با هیچ مانع جدي خارجی ،خامساً
  .روبرو نبوده است -سال گذشته 

فرق است بین آن جامعه صنعتی که برخاکستر جامعه سنتی خود روییده است، و 
خواهد زمین و فرهنگش را زیر پاي خود پس بزند و بر بستر  تی که میآن جامعه سن
  .بیگانه بروید
طور که اشاره شد راه رسیدن کشورهاي سنتی غرب به توسعه، به دالیل  همان

  :به صورت فشرده. گوناگون دقیقاً با راه کشورهاي جهان سوم متفاوت بوده است
زا و به همان دالیل تا  ونرد ،حرکت غرب از سنت به صنعت و توسعه پیوسته

در حالی که راه عبور . اندازه زیادي ناخودآگاه و بدون موانع جدي بیرونی بوده است
 به سوي –باشند   که در این نوشته بیشتر موردنظر ما می–کشورهاي متمدن سنتی 

اي آگاهانه و چه به وسیله  زا و به همان دالیل تا اندازه  برون،صنعتی شدن، گسسته
 درونی به خاطر برون زا بودن توسعه در آنها و چه به وسیله موانع بیرون موانع

  .اند مانع گذاري شده) کشورهاي صنعتی شده(
مسیر تاریخ در زمان خطی نیست، : صاحبنظران نظریه وابستگی معتقدند که

جوامع کنونی غیرممکن است بتوانند فرایند تغییري را که در دوره تاریخی دیگري در 
بسیاري از موانعی که موجب .... وسعه یافته روي داده است الگوبرداري کنندجوامع ت

شود، نتیجه فقدان و یا عقب افتادگی  کندي رشد و توسعه در کشورهاي کم توسعه می
اي است   نبوده، بلکه زاده رابطه"جامعه سنتی"نهادهاي متناسب با رشد و توسعه یک 

  ).83: 1367نوي، کا (*. کشور قطب دارندااین جوامع ب  که

                                                
  :درباره تاثیرموانع خارجی توسعه براي کشورهاي جهان سوم نگاه کنید به *

ثمربخش، . ، ترجمه الفتوسعه و توسعه یافتگی. دیگران. دوس سانتوس، پل سینجر . ه کاردوز، انزوفالتو، تی.ف
  . ، نشر ایران1358فرح حسامیان، حسن قاضی و دیگران، ترهان 

  . ، نشر سفیر1369هاشمی گیالنی، تهران  ، ترجمه علیافتگیهاي توسعه نی نظریه. دایان روکس بروف
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  جریان تاریخی توسعه در دو نوع جامعه -1نمودار 
توسعه (تی صنعتی شده سنجوامع 

 )ۀ موج اولیافت
 در راه توسعهناشده و یا صنعتی سنتی جوامع 

 )توسعه نیافته(
حرکت پیوسته و بدون انقطاع فرهنگ 

  ملی
 بومی حرکت گسسته با انقطاع فرهنگ 

  نبال دگردیسی برون زابه د  با دگردیسی  درون زا
  نسبتاً خودآگاهانه  نسبتاً ناخودآگاهانه

آرامش نسبی چند صدساله پس از 
  ها حمله ژرمن

هاي پی در پی قبایل جنگجوي  تحت یورش
  بیابانگرد و برون زا بودن تغییرات

 یورش و سلطه مستقیم و غیرمستقیم رقباي زیر  بدون موانع خارجی جدي
  ذشته توسعه یافتهدر پانصدسال گ جدي خارجی

با غارت استعماري و نیمه استعماري 
چند صدساله کشورهاي مستعمره و 

  نیمه مستعمره

غارت شدگی + بی غارت کنندگی استعماري
  استعماري و نیمه استعماري

صنعت فرآوري و اقتصاد خام خري 
  و آماده سازي و پخته فروشی

صنعت استخراجی و اقتصاد خام فروشی و پخته 
  ده خوارياآمري و خَ

و داللی و زمین خواري وابسته محوریت سوداگري   محوریت صنعت و دانش تولیدي
  و بورس بازي و رانت خواري

ار قرتداوم فرهنگ تولیدي و است
  فرهنگ مصرفی متناسب با تولید

فراگیري و سنتی و کار فراموشی فرهنگ تولیدي 
  فرهنگ مصرفی کاریکاتوري

جایگزینی نابودي اشرافیت فئودالی و 
  داري سرمایهو فرهنگ اشرافیت 

پدیدآمدن اشرافیت قالبی پرحجم و بی کارکرد و 
 سرمایه خواريفرهنگ کارکرد و ژک

                                                                                                              
بهمن و  (4ش .ا.س. فرهنگ و توسعه، ترجمه سعید گازرانی، » توسعه جایگزین براي جهان سوم«.  امینسمیر

 .42-33ص  ).71اسفند 



   
  
  
  

 81   ...    سنت یا در برابر آن  فرازر بصنعت 

که بخش بزرگی از کشورهاي توسعه نیافته را تشکیل   در مورد کشورهاي اسالمی
 اند موانع توسعه در این کشورها را نه موانع دهند، برخی از صاحبنظران کوشیده می

  .قلمداد کنندزا  درونسیاسی و اقتصادي و فرهنگی برون زا، که مذهبی و فرهنگی 
اروپا "شناسی  در ادبیات شرقهاي صلیبی تا به امروز  این نگرش که از جنگ

و اي  ادامه یافته، به صورت فرضیات زمینه و علوم اجتماعی برخاسته از آن "محور
و خیل عظیم طرفداران آن در ایران مکتب نوسازي هاي صاحبنظران  در تئوريمسلم 

بحث .  داشته استجانبه و فراگیر همهدرباره عوامل غیراقتصادي عقب افتادگی بازتابی 
  . نظریات استاین گونهدر مناطق روستایی مالزي از  1"پارکینسون"

پارکینسون علت عقب ماندگی مردم این مناطق را به دلیل پافشاري و مقاومت 
وي معتقد است . دهد نسبت می ر و پافشاري بر برخی عقاید اسالمیآنها در برابر تغیی

. ابراهیم آ (دهد این عقاید آنها را به پیش گرفتن برخورد قضا و قدرگرایانه سوق می
   .)38: 1371  رجب،
 به استدالالتی از 3هاي ماکس وبر درباره اسالم،  در فضاي دیدگاه2"سات کلیف"

ه معنی تسلیم ودست کشیدن از اراده و باسالم « وي به تعبیر. زند این قبیل دست می
دید که به رغم اعتقاد  سات کلیف وقتی می). 38: 1371  رجب،(» .اختیار است

ي واقع در منطقه مورد بررسی ها درمانگاهمسلمانان به از پیش مقدر بودن عمر انسان، 
ات ظریف این وي همواره مملو از بیماران است، وي به دلیل عاجز ماندن از فهم نک

این مردم به نظام عقیدتی اسالم صرفاً به صورت زبانی  موضوع؛ با گفتن این مطلب که

                                                
1. Parkinson 
2. Sutcliffe 

-شناسی وي نک به در جامعههاي مکتب نوسازي  شاسی در ریشه  دربارة ماکس وبر و اسالم و شرق :  
  . ، نشر مرکز1379، ترجمه سعید وصالی، تهران، ماکس وبر و اسالمترنر، .  برایان اس-
البالغه، و  ، بنیاد نهج1386، پسامدرنیسم و جهانی شدن، ترجمه سعید وصالی، شناسی شرق. ترنر.  برایان اس-

  . 236منابع معرفی شده در فصل چهاردهم، ص 
  .، همانبیرقی تمدن غرهاي ش ریشه -
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 نیز 1"گرتز"این گونه تعابیر توسط . اعتقاد دارند، کوشید این تضاد را برطرف نماید
  ).40: 1371رجب،  (تکرار شده است

ات عملی برخی دیگر عقب ماندگی مسلمانان را برخاسته از عقاید یا دستور
اندازه عناصر قبل از اسالم که هنوز   به  به نظر اینان دستورات اسالمی. دانند اسالم نمی

  ).41: 1371رجب،  (هادي رفتار مسلمانان  نیستند  پا برجا هستند،
دعوت مسلمانان به کم توجهی به مال دنیا را مانعی در برابر انباشت  2"سویفت"

  ).40: 1371رجب،  (ثروت تصور کرده است
 برخاسته و زاده "وبر"باید پرسید مگر پروتستانتیسم سازگار با توسعه، به قول 

ین کاتولیک نبوده است؟ چگونه خیزش و نوزایی و اصالحات مذهبی در غرب یآ
هاي افراطی کلیسایی قرون وسطایی و دنیوي شدن بر  توانسته بر تاریک اندیشی

 اما چنین امکانی براي صاحبان مذهبی رهبانیت و تارك دنیا شدن مسیحایی چیره شود،
که رهبانیت پیروان آن ستیزه با سلطان جابر است و باب اجتهاد در آن بسته نگشته، 

  امکان پذیر نیست؟
ناپذیري را در  هعکه اشاره شد، برخی دیگر از صاحبنظران، توس طوري همان

یاي افکار و نه به خاطر اصول اسالمی، بلکه به خاطر وجود بقا  کشورهاي اسالمی
  .دانند در این جوامع می  اعتقادات ماقبل اسالمی

مسلمانان، عقاید  معتقد است که در زیر روکش ضخیم عقاید رسمی 3"پاتاي"
 قرار دارد که از اصول مذهب خود اطالع کافی ندارند مردمی توده  دیرپاي رایج در

  .)41: 1371رجب، (
اي و  ندونزیایی و گذشته قبیله معتقد است که گذشته هندي دهقانان ا"گرتز"

در این کشورها به جاي گذاشته  بدوي مردم مراکشی تاثیر شگرفی بر اعتقادات اسالمی
  .)41: 1371رجب،  (است

                                                
1. Geertz 
2. Swwift 
3. Patai 
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هاي ادیان و اعتقادات ماقبل مسیحیت در عصر  باید پرسید آیا بقایا و بازمانده
دهد که وجود   میشناسی نشان مهاي مرد رنسانس در اروپا وجود نداشته است؟ داده

این بقایا در فرهنگ اروپایی، در آغاز رنسانس در اروپا کمتر از جاهاي دیگر نبوده و 
  .اند ز نیز کم و بیش از این بقایا قابل مشاهدهنوه

 عوام در رفتارهاي خود بسیار خردمندانه تر "ویل دورانت"از این گذشته به قول 
  .ي تجربی تري نیز مطرح شده استها شکله این نظریه ب. کنند شان رفتار می از نظریات

 سیشنا روانکه در  1"نظریه ناهمسازي ادراکی" با استفاده از "آلبرت هیرشمن"
  . نسبت به رفتار را توضیح دهدها ارزشاجتماعی مطرح است، کوشیده عدم تقدم 

دهد زمانی که  نشان میاست،  "فستینگر"نظریه ناهمسازي ادراکی که از ابداعات 
گیرد که میان باور و گرایش او و واقعیات موجود   در موقعیتی قرار میانسان

وقتی که «به نظر هیرشمن، .... دهد ناسازگاري وجود دارد، در عمل به واقعیت تن می
افراد در وضعیتی قرار گیرند که به عمل در مسیري معین مجبور باشند، مثالً عمل 

رند و رفتار اگذ  را فرو می و باورهاي خودها ارزشدر جهت توسعه، ناچار 
  ».دهند جدیدي از خود بروز می

دهد که با وجود بقایاي بسیار  کار میدانی ربع قرنی نگارنده در این زمینه نشان می
ها و باورهاي ماقبل ادیان الهی در فرهنگ عامیانه و فولکلور تولیدي ایران،  ینیکهن از آ

و خردمندانه  2هاي منطقی  و کنشها حله افراد تا جایی که برایشان مقدور باشد، از را
کنند، و فولکلور و باورهاي مابعد ادیان الهی تنها در  در حل مسائلشان استفاده می

                                                
1. Cognitive dissonance 

- " وسایلی متناسب با اهداف را به کار برند و وسایل کـار  « کنشهایی را منطقی می داند که        "ویلفرد دوپارتو
زرگـان جامعـه   زندگی و اندیـشه ب . لوئیس کوزر (».دنآنها با هدفهاي مورد نظرشان پیوندي منطقی داشته باش  

  )..513 علمی، ص -انتشارات سخن . 1368، ترجمه محسن ثالثی، تهران شناسی
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ي عالمانه و تجربی است که به ها حلصورت ناامیدي و ناتوانی و عدم دسترسی به راه 
  .شوند هاي جادویی متوسل می شیوه

هاي لبنی  وردهآجانب درباره شیوه تولید فراین  براي مثال در دو کار گوناگون که
دهد   به خوبی نشان می1ام، در میان زنان ایران در دو منطقه روستایی و ایلی انجام داده

که زنان روستایی و ایلی ایران از تمام فنون چندهزار ساله و تجربیات عملی براي 
هاي تجربی در این  ستهیک از دان کنند؛ و تنها در مواقعی که هیچ گیري استفاده می کره

لت اگیري دخ زمینه به دلیل پیچیدگی و عوامل گوناگونی که در میزان و سرعت کره
باشند، دست به یک سلسله رفتارها و  آنها همیشه در کنترل زنان نمی  دارند و تمامی

  .زنند گفتارهایی جادویی در این زمینه می
ي، درست کردن پنیر و یا جالب اینکه زنان روستایی کمره در موارد ماست بند

همان  (آورند ها و باورهایی رو نمی ینیگذاشتن کشک، حتی در یک مورد نیز به چنین آ
اي، در مقابل  و افزون بر این، همین زنان روستایی که به زعم عده) منبع، همان مقاله

هاي ساده، بدون  به محض دسترسی لباسشوییدهند  نشان مینوآوري از خود مقاومت 
 ایی هیچ مروجی، از آنها به عنوان ماشین کره گیري استفاده کرده و دیگر هیچراهنم

  .ها و باورهاي جادویی، محلی از اعراب ندارند ینیکدام از آن آ
کسانی که گناه توسعه نیافتگی کشورهایی نظیر ایران را بر گردن مسائلی همچون 

ي، خودمحوري و وکر و مقاومت در برابر نوآوري، قدرگرایی و یا ت2محافظه کاري

                                                
 129-105، انتشارات امیرکبیر، جلد دوم، فصل چهارم، ص 1369تهران . نامه کمره. مرتضی فرهادي:  به ک  ن  -2

  :و یا در
مشک « و 103-83، ص )1368 (28، سال فرهنگ ایران زمین. » مشکه سازي و مشکه زنی در روستاهاي کمره  «

  :در. »سازي و مشک زنی در روستاها و ایالت و عشایر سیرجان و چند شهر پیرامون آن
  .251-229شناسی، صص  ، مرکز کرمان1378، تهران، هاي بازیافته موزه. مرتضی فرهادي

-         بنفیلـد "براي مثال نگاه کنید به  عقاید ") Banfield (     جـرج فاسـتر  " ،در مـورد دهقانـان جنـوب ایتالیـا"  
)George Foster( ، زینت زونت زان"درباره دهقانان" )Zint Zunt Zan( مکزیک و یا عقاید مارکس درباره 

    .کشاورزان جزء فرانسه
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 سخنانشان برخاسته از تجربه ،اندازند عدم انگیزه براي پیشرفت، میو واپس گرایی، 
  .عمیق و دست اول و واقعیت زندگی مردمان این کشورها نیست

اند  مثالً کم نبوده. در مورد ایران، ما با چنین ادعاهایی از چند دهه قبل آشنا هستیم
یی ایران را در گذشته به گردن روحیه تکروي و هاي توسعه روستا که دلیل شکست

  .)27-32: 1368فرهادي،  (اند عدم مشارکت و خودمحوري روستاییان ایران نهاده
که در ضمن آن به را آنها انگار تحلیل مارکس در مورد بناپارتیسم در فرانسه 

بروف،  (ندا اي مانند ناپلئون حمایت کرده از رهبران خودکامه فردگرایی دهقانان جزء که
گراي ایران که در شروع بذرافشانی حتی براي دزدان  را به دهقانان جمع). 148: 1369

  1.اند کنند، تعمیم داده ده همسایه نیز بذرپاشی می
دهقانانی که طبق تخمین اینجانب تا نیمه قرن قبل، دست کم به تعداد یک میلیون 

 اند کرده عی و گروهی کار می بنه در سراسر ایران به صورت دسته جم200000نفر در 
 و تقریباً صددرصد روستاهایی آبی کار ما دست کم در کار آب ).97: 1372  فرهادي،(

 دست کم در حدود 1335 در مقطع 2.اند و آبیاري خودیاري و همیاري پردامنه داشته
  .اند  عضویت داشته"واره" 400000میلیون زن ایرانی در تعاونی تولید سنتی واره در 2

نچه را که درباره تکروي و خودمحوري ایرانیان به طور کلی و کشاورزان ایرانی آ
 در مورد قدرگرائی، واپس گرایی و نداشتن انگیزه 3بطور اخص مطرح گردیده است،

  .براي پیشرفت به عنوان موانع روانی و فرهنگی توسعه نیز صادق است

                                                
-        هـاي اول و دوم و سـوم را بـراي پرنـدگان،      شـان مـشت   اغلب کشاورزان ایرانی در شعار شروع بذرافـشانی

در یک مورد در . پاشند  می را براي خود و افراد خانواده شانآخر د، و مشتِ  اشنپ  ان و غیره می   گاشندبچرندگان،  
روستاهاي الیگودرز نگارنده متوجه شد که بندي نیز به شعار یاد شده می افزایند و مشتی را نیز به خـاطر دزدان           

جو دزد «: دارند کهشاید به همین دلیل می باشد که کشاورزان ایران ضرب المثلی . فقیر روستاي همسایه می کارند
]مومندم. [»)زیانی برساند(به جو کار نمی تواند کار بکند 

-  ،مرکز نشر دانشگاهی1373 تهران، یاریگري در ایران، فرهنگ «مرتضی فرهادي ،.  

-نشر ثالث1388ي، تهران، شناسی یاریگر ، انسان»ناهمکاري ایرانیانتکروي و نظریه «فصل نهم :  نک به ،. 



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       86      

  

این   چه اگر - بینند ی را میخواهی روستاییان ایران المثل مراسم باران آنان که فی
ها و  آوري  اما تمهیدات و فن-  مراسم در همه جهان هم اکنون نیز وجود دارد

و  1آور ایرانیان را از چندین هزار سال پیش در بستن بند و سد هاي شگفت کوشش
اندازه و فاصله رفت و برگشت از   وجود کوره و میله پنجاه هزار قنات به2گوراب

اي   و کشت کوزه4اي تا سی آخوره) هاي هرهنج( و الیروبی هرانگ 3اهزمین تا کره م
هزار صحنه دیگر کار و ) خاروابسته ("آدوري"و کشت  5و کشت سنگچالی) سبویی(

اند، بعید نیست که به بیان چنین نظریاتی  اند و حتی نشنیده و کوشش آنها را ندیده
  .بپردازند

ر تقابل با مشاهدات و تجربیات میدانی خواهم با انکار این نظریات که د من نمی
 این نتیجه برسم که توسعه نیافتگی در ایران هیچ ارتباطی با  اینجانب قرار دارد، به

اي  مسائل و موانع فرهنگی ندارد، بلکه برعکس به عنوان یک مردم شناس غیرحرفه
براي . ماي باز کرده باش خواهم راه را براي جستجوي چنین عامل فرهنگی ناشناخته می

موج (بندي جوامع سنتی صنعتی شده غربی  این منظور باید دوباره به طبقه  بهنرسید
بندي را به شکلی که  خواهیم این طبقه ، و دیگر جوامع سنتی بازگردیم، ما می)اول

                                                
-  1359، تهران، آب و فن آبیاري در ایران باستانکورس، محمدعلی شوشتري و علی اکبر انتظاري، غالمرضا :

  .موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

-            هـاي   هـا و بـاران   اي براي تزریـق سـیالب   گوراب، بندسار و آونگ و گورو، روشی بسیار موثر و فوق العاده
  . بوده استزمستانی و بهاري به طبقات آبده باالي قنوات

- محاسبات مربوط به طول کوره و میله پانزده هزار از پنجاه هزار قنوات ایران را نگه به:  
ص ) . 1365 (8، سـال دوم، ش   علوم اجتماعی دانشگاه تهرانمجله دانشکده. »قنات در ایران«جواد صفی نژاد، 

107-110.  

- بهکن  :  
، بنیاد ) 1364(، دفتر یکمنامه فرهنگ ایران. »نیمور محالتجوي روبی و جشن بیل گردانی در «مرتضی فرهادي، 

  .فرهنگ یاریگري در ایرانو یا به . نیشابور

- بهکن  :  
، دانـشگاه تهـران،   1363، تهران، مبانی جغرافیاي انسانی با اشاراتی به جغرافیاي انسانی ایران       جواد صفی نژاد،    

  .167ص 
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پس در قدم . گویاي شرایط جوامع جهان در راستاي توسعه معنی دار باشد پیش ببریم
، کشورهاي سنتی صنعتی شده )1(د شده در نمودار شماره ي یاها تفاوتاول به دلیل 

کنیم، سپس کشورهاي سنتی  ، را از دیگر کشورهاي جهان جدا می)موج اول(غربی
صنعتی شده را بر طبق عرف معمول به کشورهاي سرمایه داري غربی و کشورهاي 

 اگرچه تجربه کشورهاي سوسیالیستی غربی با. کنیم سوسیالیستی غربی تقسیم می
شکست روبه رو شد و نیمه کاره باقی ماند اما همین اندازه نشان داد که براي صنعتی 

این تجربه در مورد   البته. هاي متفاوتی وجود داشته باشد شدن ممکن است، راه
  .کشورهاي توسعه یافته موج دوم نیز صادق بوده است

ی و آفریقایی و هاي رشد متفاوت این امیدواري را در کشورهاي آسیای باور به راه
 و با توجه ها نیازمنديآمریکاي التین تقویت خواهد کرد که بنابر شرایط و امکانات و 

هاي خالقه و نارد   این کشورها راهیش،ي فرهنگی و مذهبی و انسانی خوها آرمانبه 
هایی با  راه. تر تجربه کنند دیگري را براي رسیدن به توسعه همه جانبه و انسانی

 چرا که اگر نهایت تمدن صنعتی غرب این ،زیباشناسی و منطقی متفاوتاخالقیات و 
است که امروزه جلوي روي آدمیان قرار گرفته است با وجود زرق و برق و دنگ و 
فنگ و مشاطه گري و آوزاه گري بسیار، دست کم نیمه آشکار و مسلط آن بسیار حقیر 

  .نماید می
ان و دانشمندان علوم اجتماعی و این حقارت بیش از آنکه در سخن جامعه شناس

  .فالسفه جهان سوم بازتاب یافته باشد در ادبیات و اشعار و هنر آنها رهنمون شده است
 زرو، سخت و پرهزینه و کم رهرو و پرد و بهاي نار داند راه لف میؤاگرچه م

ین  ا  جهان و آینده انسانی تر آن، به،است، اما زیبایی جامعه) بار مالمت(" سرزنش"
  .رهروان خالق و نامتعارف و عاشق پیشه نیازمند است



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       88      

  

 ،بی معناست اگر بکوشیم تا زمان حال و رویه مسلط و اکنون و امروز غرب
 این سقوط از مقام خالقه ، درباره شعر"الیوت" به سخن 1.آینده و فرداي ما باشد
ر برخی رویۀ مسلط فرهنگ غرب دبگذریم که . هاي مقلد است شاعري به مقام نخستی

گاه رو به پیش به پساپس رفتن غرب نیز به مرحله گردخودگشتن و مسائل بنیادي 
غرب در قرن نوزدهم هنوز به عجز خود در برابر مسائل پی نبرده «خود رسیده است و 

صریح بگویم که غرب به مرحله تقلید تاریخ ... بود و ادعاي حل تمام مسائلی را داشت
     )داوري (».خود رسیده است

ورزان جهان و ایران فرهنگ  اما از آنجا که مؤلف بر خالف اکثریتی از اندیشه
بیند، بر این باور است آن نیمه پنهان غرب که در پی عبور و  غرب را یکپارچه نمی

رویه پنهان و شکست خورده و کنار زده تاریخ اندیشه و صعود از خود است یعنی 
براي اه تامالت روشنفکران جهان سوم توقفگتواند  می ،)غریب در غرب(فرهنگ غرب 

  .واقع شود ،دادوستدهاي فکري متقارن گرم بین این دو بخش از جهان شود
باز گردیم به گونه شناسی جوامع در چارچوبی که براي ما و جهان توسعه نیافته 

  .تر باشد تواند آموزنده می

                                                
- » آینده ماست و چون نه با گذشته قومی خود و نه با گذشته غرب اکنون ما در وضعی هستیم که گذشته غرب

رضـا  (» .تماس حقیقی نداریم، این آینده موهوم است و به همین اعتبار در جایی گفته ایم که ما بی تاریخ هستیم  
  ).42، انتشارات سروش، ص 1363 تهران، ،وضع تفکر در ایرانداوري، 
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   صنعتی شدندشناسی جوامع در آخرین پاگر  گونه-1 نمودار
  

  مع ونه شناسی جواگ

      جوامع سنتی صنعتی نشده    )  موج اول(جوامع سنتی صنعتی شده

  جوامع سنتی                     با نظام سوسیالیستی   داري   با نظام سرمایه

  

  بی ذخایر سرشار نفت و انرژي       با ذخایر سرشار نفت در حال توسعه 
  !ه مصرفو غالباً شبه  توسعه و توسع    

  

  در حال توسعه  )      موج دوم(کشورهاي سنتی صنعتی شده

  
  ژاپن            چین              هند

  
بندي سایر کشورهاي جهان  تر است، طبقه بندي آنچه که براي ما مهم در این طبقه

  1.استدر آخرین پاگرد صنعتی شدن جهان ) کشورهاي سنتی نشده(
ي کلی به عمد و یا به سهو وارد جزییات ها بندي طبقهی در جامعه شناسان غرب

  .شوند این جوامع نمی
سنتی  در یک کاسه کردن کشورهاي 1"روستو"ریموند آرون در نقد تعریف 

  :نویسد می

                                                
- 1388 انسان شناسی یاریگري، تهران، "مقدمه" : نک بهیتمدن غرب درباره دو و سه کانونه بودن فرهنگ و ،

 .100-1نشر ثالث، ص 
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زیرا . آزارد مفهوم روستو از جامعه سنتی به دلیل کاربرد ناچیزي که دارد مرا می«
یاده شدن در تمام اجتماعات توسعه نیافته این مفهوم قابل پ  ن فرض شده کهیچن
 تمام جوامع گذشته را در یک مقوله قرار داده است در حالی که ،این تعریف. باشد می

میان این جوامع به اجتماعات باستانی گینه نو و قبایل سیاه پوست آفریقایی و یا 
ترکی که کنیم که تنها ویژگی مش ین و یا هندوستان برخورد می چ ي قدیمیها تمدن

چنین مفهوم وسیعی واقعاً . دارند این است که هیچ کدام نه جدید هستند و نه صنعتی
  ).44: 1365ازکیا،  (*».کاربردي ندارد

در قدم بعدي ما جوامع سنتی کهن فرهنگ را به دو گروه داراي ذخائر سرشار 
جا با ما در که تا این  شاید خواننده گرامی. کنیم بندي می نفت و گروه بدون نفت طبقه

ما نفت را مالکی . زده شود بندي شگفت  همراه بوده است، از این طبقهبندي این طبقه
اي   که تاثیر همه جانبهایم صنعتی نشده قرار داده جوامع متمدن سنتی بندي براي طبقه

 و توسعه نیافتگی این کشورها و هم به دالیلی که خواهد سیاستهم در امر اقتصاد و 
 و چه عقب ها پیشرفتاین ماده سیاه بدبو چه . بر فرهنگ این کشورها داردآمد، دقیقاً 

هایی که بر سر آن در نگرفته  هایی را که سبب نشده، و چه کودتاها و جنگ ماندگی
توان به   که می–باید به خاطر بیاوریم که آخرین لشکرکشی بزرگ جهان غرب  2.است

  **.ر نفت بوده استآن جنگ جهانی سوم نام نهاد؛ در باطن به خاط

                                                                                                              
1. Rostow 

دسـتور   در ،شناسی جنـگ   کتاب انسان :هاي دوتایی نک به بندي هاي جوامع به ویژه طبقه     بندي  درباره نقد طبقه   *
 .چاپ

- بهکبراي مثال ن :  
  .، ترجمه محمدرفیعی مهرآبادي، انتشارات رسامرمیانه در خاوسیاست و کودتانفت، لئونارد ماسلی،  -
 تا سقوط رژیم 1973از جنگ اکتبر (نفت، سیاست و کودتا .  پیتر منسفیلد، مالی گوهان، بادي رابین و دیگران-

  .، نشر ویس1368، ترجمه و اقتباس محمدرفیعی مهرآبادي، تهران، )شاه

 فشارهاي غالباً پنهان قرار داده اند که به ناچار تقریباً آن   کشورهاي تولید کننده نفت را گاه آنچنان تحت        **
 دالر و هر بشکه آب شیرین در بازارهاي جهانی   20 بهاي هر بشکه نفت      1375در  . را به رایگان می فروشند    
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بر سر نفت اوالً فقط جنگ جنگ به خاطر داشت که باید افزون بر این باور 
جنگ پنهان نفت، اوالً همه جانبه، . ساله نیست و ثانیاً جنگی یک روزه و یک  نظامی

اندازه عمر جامعه صنعتی غرب و ثالثاً نه تنها در میان شکست   ثانیاً بسیار طوالنی به
نان که حتی در میان دوستان و متحدین نیز وجود داشته و خواهد خوردگان و دشم

  1.داشت
الگوي توسعه صنعت بر مبناي نفت ارزان  تمامی«باید به خاطر داشت که 

 نفت در عین حال سالحی است که )184: 1365رابینسون،  (».خاورمیانه بنا شده است
کوشد در  ت که غرب میکند، سالح مواد غذایی اس تنها سالحی که با آن برابري می

. شمار دیگر در دست داشته باشد هاي بی  در کنار سالح-برابر کشورهاي خاورمیانه 
به ) تحریم نفت اعراب بر علیه آمریکا، اسرائیل و هلند (1973آمریکا پس از ماجراي 
 اگر اعراب سالح نفت را در دست دارند، ولی سالح مواد«: وضوح اعالم کرد که

  ).184: 1365رابینسون،  (».ا استغذایی در دست م
بینیم تمام  دهد این است که می بندي اهمیت می  این طبقه مسئله دیگري که به

کشورهاي داراي ذخایر سرشار نفت، برخالف انتظار از مدار توسعه یافتگی بدور، 
 تنها برخی از کشورهاي بدون چنین ذخائري هستند که موج دوم صنعتی باشند و می

آور آن که نویسندگان   شگفت.اند جهان پیموده و یا به آن بسیار نزدیک شدهشدن را در 
ها  هاي توسعه و توسعه نیافتگی در ایران غالباً چنان به آرامی از کنار این واقعیت کتاب

  ! است» شتر دیدي ندیدي«: المثل ایرانی گذرند که مصداق نمایان ضرب می
 چرا باید بزرگترین صادرکنندگان اي در علم توسعه نیست که این مسئله ساده

، به رندنفت در جهان که در میان آنها ثروتمندترین کشورهاي جهان نیز وجود دا

                                                                                                              
در این تاریخ کشورهاي خاورمیانه براي هر کیلو نفت صادراتی بدون احتساب .  دالر ارزش داشته است200

آشنایی بـا  . ابراهیم رزاقی. [ تومان دریافت کرده اند30 سنت و یا 10ن آ و حمل  راستخراج، صدو هاي    هزینه
..] نقل به معنی و به اختصار.72، نشر نی، ص 1376تهران، . اقتصاد ایران

- 649 تا 547 ، بی ناشر، به ویژه صفحات 1364تهران . میراث خوار استعمار. مهدي بهار:  بهکبراي مثال ن.  
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 و راه یافتگان موج دوم به توسعه غالباً کشورهاي فقیر از نظر 1توسعه راه پیدا نکنند؟
  ! ذخایر زیرزمین، به ویژه نفت باشند

شده  غرب ختم می استعماري – سوداگرانه هاي م انگیزهها به ر اما تمام این راه
از فرهنگ سنتی و ) بازار داخلی کشورهاتصرف از نظر آنها  (ها ملتجدا کردن . است

مانع اصلی رسوخ و تصرف این (به عنوان  بومی 2"پتانسیل فرهنگی"به ویژه ملی آنها 
 خطر بالقوه نیازي و آنها که اهرم بی 3و کار فرهنگ تولیدي االخص نابوديو ب) بازارها

است، هدف اصلی و نقشه کار آنها در چهار صد سال صنعتی شدن چنین کشورهایی 
  .گذشته بوده است
و اقتدار سیاسی گرفته تا    تمام امکانات از نیروي نظامی، غرب،در این راه

فشارهاي آشکار و پنهان اقتصادي، علم و ایدئولوژي، زنّار کشیشان وکرشمه روسپیان، 

                                                
-       درآمـد  1972 نفر براي سـال  700000 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود    15000براي مثال کویت با نزدیک 

 .هـا اسـت   هاي کویت این داستان بر سر زبان در میان نفتی.  دالر پیش بینی کرده بود   1450000000نفتی خود را    
می نشیند، نماز خود را بـا ایـن   وقتی که شیخ صباح السالم الصباح حکمران کویت در هنگام نماز به سجده   

لئونـارد مارسـلی،    (»!خدایا، به من و به مردم کشورم بگو ما با این همه پول چه کنیم    «:دعا به پایان می رساند    
  .)1366: تهران . جلد سوم. نفت سیاست و کودتا در خاورمیانه، ترجمه محمد رفیعی مهارآبادي

- شناسی یاریگري انساناي  دمه یکصد صفحه مق: نک به"پتانسیل فرهنگی" درباره مفهوم.  
-دربارة فرهنگ تولیدي و کار نک به  :  

مقاالت چاپ شده از  ، در دستور چاپ و عجالتاً،هاي فرهنگ تولیدي و کار در ایران      دگرگونی. مرتضی فرهادي 
  : هاي تخصصی آن در فصلنامه

، ») در ایرانافزایندگی فرهنگ مصرفیکاهندگی فرهنگ تولیدي و (فروهشتگی ده و کژبالشی شهر ایرانی « -
  . دوم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانشماره،  ایرانشناسی هاي انسان پژوهش

هاي کار و نظام اجتماعی در فلسفه و ادیان  بستگی(هاي ایرانی و یونانی  حرکت و کار در اندیشه و آیین« -
زمـستان   (55، ش فصلنامه علوم اجتماعی .»)" مسیحیایی–یونانی و یهودي " و  " اسالمی –ایرانی  "

 .، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی)1390

زمستان  (3، ش  جامعه پژوهی فرهنگیدو فصلنامه. » کارستان پروین شعر و کارِ در منشورِزمانکار و « -
  . و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی)1390
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بر گرد سر جهانیان ! این بار سوار بر ماهواره  هاي گروهی که  رسانهتا خرِ دجالِ
  .چرخد را در اختیار دارند می

، سیاستمدار و وزیر سابق انگلیسی در کتاب خود به نام پایان "جان استرچی"
ي غربی رشد ها قدرتشود انکار کرد که  به هیچ وجه نمی«: نویسد لیبرالیسم می

به زیان صنایع سنگین، به سمت صنایع استخراجی و کشورهاي توسعه نیافته را 
  ).44: 1357بهار،  (».نمایند زي متوجه میرمصرفی و امور کشاو

استاد آمریکایی و هزاران نفر  1"پل باران"همین سخنان را به شکلی دیگر توسط 
چیزي که هست، باید . از نویسندگان و دانشمندان غربی و غیر غربی تکرار شده است

 و تک 2ها  مورد کشاورزي نیز سیاست غرب در ایجاد کشت و صنعتافزود در
ها، تنها ظاهراً در  چرا که کشت و صنعت. محصولی کردن کشورهاي جهان سوم است

ترفند تک محصولی کردن جهان سوم آشکارتر . باشند قلمرو کشورهاي جهان سوم می
تا جایی پیش رفته غرب در این زمینه . گونه دلیلی را طلب کند از آن است که هیچ

  .  را نیز در کف دارد"سالح نان"است که در کنار دیگر امکانات، 
تحریم نفت اعراب بر علیه آمریکا، اسرائیل و  (1973آمریکا پس از ماجراي 

اگر اعراب سالح نفت را در دست دارند، ولی سالح مواد «: به وضوح اعالم کرد) هلند
  ).184: 1364 جون رابینسون،(» غذایی در دست ما است

هر کشوري از این گروه، گرفتار یک محصول واحدي است که نه در استخراج و 
  3.یا تولیدش، نه در تعیین قیمتش و نه در مقدار تولید آن دخالت مستقیم و آزاد دارد

                                                
1. Pr.Pauul Baran 

- بهکها در ایران ن ن کشت و صنعتدرباره ای :  
 .234-221ص ص. ی ایرانیجامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستا. مصطفی ازکیا

-  صادرات اکوادور و شکر % 60الن، موز یصادرات س% 90، کائوچو و نارگیل و چاي 1964براي مثال در مقطع
صادرات اروگوئـه، گوشـت و   % 76پشم صادرات شیلی، گوشت و     % 70قسمت اعظم صادرات دومینیکن، مس      

% 85 تا 50صادرات بولیوي و قهوه % 60صادرات ونزوئال، قلع % 90مجموع صادرات آرژانیتن، نفت % 81غالت 
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آمریکا معتقد است که تولیدات صنعتی و کشاورزي او براي برآوردن «
این کشورها خود   گر علتی وجود ندارد کهي جهان سوم کافی است، و دیها نیازمندي

 عبارت از آن جهانی است که "جهان آزاد"... به تولید این کاالها دست بزنند
و احتیاجات صنایع .  تولیدات آمریکایی را به مصرف برساند"آزادانه" و "برادروار"

د، برآورده شو اي که در آمریکا به قدر کافی تولید نمی آمریکا را به برخی از مواد اولیه
دولت آمریکا اعتقاد دارد که توسعه اقتصادي کشورهاي توسعه نیافته باید تابع . سازد

 اما این بازار )48: بهار، همان منبع (».تقاضاها و احتیاجات بازارهاي جهانی باشد
  جهانی چگونه بازاري است؟

هاي ساخته کاال  خواهد فروشنده دائمی و البته براي او که می... « به قول آل احمد
خود باشد، بهتر این است که تو هرگز نتوانی از او بی نیاز باشی و خدا زنده بدارد 

از شیر مرغ . دهند برند و در مقابل هر چه بخواهی به تو می معادن نفت را، نفت را می
 ».تا جان آدمیزاد، حتی گندم و این دادوستد اجباري حتی در مسائل فرهنگی نیز هست

  ).88: 1356آل احمد، (
عالوه بر تحمیل خام فروشی و آماده خري به جهان سوم، ... در تجارت جهانی«

ایجاد مازاد   نرخ مبادله با کاهش همیشگی بهاي مواد خام و صادراتی جهان سوم از راه
دادگرانه نا. شود تعیین می... هاي انحصاري تاز سوي شرک... عرضه نسبت به تقاضا

اي است، که خروج از خام فروشی و  جهان به گونهبودن نرخ دادوستد بازرگانی 
که به   هنگامی. سازد رسیدن به صنعتی شدن را اگر نه غیرممکن اما بسیار مشکل می

 دالر و 8 تا 5در بازار جهانی ) دستی(عنوان نمونه بهاي یک کیلوگرم کرك خام 
فروش  دالر به باالست، یک کشور خام 300یک کیلوگرم انواع پوشاك و لباس از 

                                                                                                              
. صادرات کشورهاي دیگر امریکاي التین و نفت قسمت اعظم صادرات خاورمیانـه را تـشکیل مـی داده اسـت                  

  .)47 ص ، همان منبع،مهدي بهار(
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رزاقی،  (.»یابد  تبدیل مواد خام به کاالهاي ساخته شده را نمی...توان مالی براي
1376 :240.(  

البته مسئله خام فروشی و پخته خُري حداقل در کشورهایی صاحب ذخایر زمینی 
نه به خاطر عدم توان مالی براي تبدیل مواد خام به کاالهاي ساخته شده، بلکه به دالیل 

هاي همسودي  تر وجود ستون پنجم اقتصادي کشورهاي صنعتی یا گروه نپیچیده و پنها
  .است که منافع آنها نه در تولید ملی که در تجارت با بیگانگان است

  .بیائید با هم سري به ثروتمندترین کشور جهان بزنیم
در سی سال پیش یک روستاي . رود کویت ثروتمندترین کشور جهان بشمار می«

 که سکنه آن از راه صید مروارید، میگو و ماهی روزگار رفت کوچک بشمار می
ي بزرگ و ها هتلهاي وسیع،  اینک، سرزمینی است داراي بزرگراه. گذراندند می

هاي گران قیمت و وارداتی، مواد غذایی،  هاي پر از پارچه مغازه. ویالهاي بسیار زیبا
ک نفر اتومبیل اینک از هر سه شهروند کویتی ی... جواهرات، ساعت و مخمل است

از آنها رانندگی  در حالی که عده بسیار کمی) ها و زنها با در نظر گرفتن تعداد بچه(دارد 
در دل ... ي بزرگ آمریکایی استها اتومبیلي سواري معموالً از نوع ها اتومبیل. دانند می

و  نکامالًي کادیالك و پلیموت ها اتومبیلشنهاي صحرا و در میان بزرگراه خارج شهر، 
یی که بر اثر سرعت زیاد ها اتومبیلاند،  هاي آبجو در کنار یکدیگر افتاده همچون قوطی
اند یا فقط به  اند، به دلیل نداشتن روغن موتور، روغن سوزي پیدا کرده تصادف کرده

دهند که   ترجیح میها اتومبیلصاحبان این . اند نها را رها کردهآها  دلیل ترکیدن الستیک
دولت ... ، اتومبیل نو بخرند)ها تعمیرگاه(یشان به گاراژ ها ومبیلاتبه جاي بردن 

مقدار زیادي از این آب . بزرگترین واحد شیرین کردن آب شور جهان را ساخته است
که به ) خر زهره ("وردالحمار"هاي کوچک و سیراب کردن درختان  ها، پارك در باغ

  .ودر دهد، به کار می ها یک خط مستقیم می اکثر بزرگراه
شهروندان کویتی چیزي بابت مالیات بر درآمد و امالك و . تلفن رایگان است

برابر با ( دینار 25000تواند  هر کویتی می. پردازند برق و گاز یا بنزین اتومبیل نمی
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این فرزندان صحرا ویالهاي مجهز به ... وام بدون بهره از دولت بگیرند)  دالر75000
اند که روزگاري شترهاي خود را  هایی بنا کرده روي شنهاي خنک کننده را بر  دستگاه

ها در حالی که  هاي تابستان، کویتی اینک در دل شب... بردند براي چرا به آنجا می
هاي خود را به کمک سیم بلندي به بیرون از این ویالها  تلویزیون و پنکه و یخچال

نوشند و به  همراه با یخ میزنند، پپسی کوال  ها، چمباتمبه می در میان شن... آورند می
مارسلی،  (!».نشینند هاي قاهره می  یا آخرین فیلم"بونانزا"تماشاي سریال تلویزیون 

  ).67 و 66: 1366
 نفر آنها 100000 غیر کویتی که حدود 300000 ، 1978جالب تر آنکه در مقطع 

کار  کویتی 40000اند براي  فلسطینی و بقیه از سایر کشورهاي خاورمیانه بوده
هاي ثروتمند خود را تماشا کنند که زندگی را  اند تا چرخ کویت بگردد و ارباب کرده می

   .)68 و 67: 1366مارسلی،  (گیرند سهل و آسان می
ها نشدند، اما  شبه همانند کویتی در ایران اگر طبقات متوسط و پایین جامعه یک

ارض اشرافیت قالبی و تر از آنها دچار عوکمباشد،  به دالیلی که قابل پژوهش می
  1. و در برخی موارد از آنها پیشی گرفتند* 1.نددشنکژکارکرد 

                                                
- ًصـاحبان قـدرت و از آن    یکی از دالیل نه پیدایش اما سرعت یافتن این جریان همراهی حکومـت و        احتماال

بخشی آشکار از این سیاست را می شود .  با این مسئله بوده استهاي همسود جمله سرمایه تجاري وابسته و گروه
گـذاري بـا    تی و فاصلهبراي مصرف کاالها و فرهنگ وارداحکومتی و تشویقات در مطبوعات رسمی و تبلیغات      

کمتر حکومتی در جهـان  . در قرن گذشته و بین دو انقالب ایران مشاهده کردفرهنگ تولیدي و کار داشته است،       
و یـا  .  مردمش با نفرت برخورد کرده باشـد ملیو تولیدات لباس بوده است که تا این اندازه آشکار براي مثال با   

این سـخن آخـر   . رت دانشجویی اهمیتی کمتر از کراوات داشته باشدشاید کمتر جایی در جهان بوده باشد که کا  
تاالر و گیوه «در تاالر رودکی است که در شعري به نام ) 1348(سال پیش و شش لف در چهل ؤتجربه شخصی م

  . استثبت تاریخی شده) 1349ماه دي (11، ش دفتر روستابازتاب یافته و سال بعد در مجله » پایان

هاي فاضل و ادیب و اهل قلم به مناسـبتی بـه ایـن      یکی از همکالسی  )  سال پیش  21(سالمی  پس از انقالب ا    *
  : نک به. واقعه و برخی مشابهات آن، هم امروز اشاره کرده است

ص  ، )1371 آبـان مـاه   25دوشنبه  (14627، ش روزنامه کیهان زورکی، "زنار" دولتی و  "بنز". اکبر کسائیان   علی
18.
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توان در ظاهرسازي و خودآرایی  عوارض بیرونی و ظاهري این وضعیت را می
از جوانان که بزرگساالن این مرز و بوم   لغه آمیز و افراطی، نه تنها خیل عظیمیامب

اما با شگفتی پیدایش و گسترش . گذاري شدندهاي نام  که اگرچه با نام2مشاهده کرد،
وطن گیر و خانه خراب کنشان مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی ایران واقع 

  3.نشد

                                                                                                              
  )ه قبلادامه پاورقی صفح(
-     هاي ملی و قومی خود پایداري بیشتري از مـا نـشان    ها حداقل در برابر برخی ویژگی  اعراب در کل و کویتی

اند، و از آن جمله در برابر لباس ملی خود، که الحق بسیار زیباتر از کت و شلوار فرنگی است و در مراسـم          داده
! در میان همه مسلمانان همچون نخود میان آش نمایان استحج و به ویژه در مدینه زشتی لباس فرنگی ما ایرانیان 

  . شود و عجیب است که کسی متوجه آن نمی
 قانونی در مجلس گذشت که مردان را موظف کرد لباس سنتی را کنار گذاشته، کت و شلوار 1307در سال 

لباس ملی و محلی یعنی تبدیل پوشیدن . و کاله مخصوصی که به آن کاله پهلوي می گفتند، بر سر بگذارند
 ، 1384، تهران، ایران در چهار کهکشان ارتباطی. مهدي محسنیان راد:  به تحلیلی در این باره درکو ن. به جرم

 .1144 -1147جلد دوم، صص .انتشارات سروش

-   هایمان در شـهر تهـران در مقایـسه بـا شـهرها و          توان در تعداد آرایشگاه     کوچک این مسئله را می     نشانهیک
دهد که ایران از لحاظ تعدد موسسات آرایشگري  آمار دقیق نشان می« :هاي هم وزن خود مالحظه کرد  ختپایت

 سـلمانی  2500 سلمانی مردانه و زنانه بـا پروانـه و   2200در تهران  ... و سلمانی شانزدهمین کشور دنیاست  
ـ      4200با مقایسه با لنـدن کـه        ... بدون پروانه دایر است     3900ه دارد و مـسکو کـه    سـلمانی زنانـه و مردان

. توان فهمید که تا چه اندازه در چند سال اخیر مردم تهران به حفظ ظاهر خود اهمیت می دهند می... آرایشگر
]96آل احمد، همان منبع، ص [» 1342 خرداد 21 سه شنبه مجله فردوسی

- ي، فرنگی مـآبی، غربزدگـی،   ژیگول بازي، ژیگول گري، فکل مآبی، اروپایی گر ژیگول، فکلی،   : هاي نظیر   نام
  .قرتی گري و غیره

براي مثال، داستان فارسی شکر . معدودي از نویسندگان و شعرا و روشنفکران ایرانی به این مسئله توجه کرده اند
 در "کارو"است از محمد علی جمالزاده، جعفرخان از فرنگ آمده از حسن مقدم و شعر ژیگلولو از شاعر ارمنی    

 آیـین و اشـاراتی در کتـاب   . 1326 از فخرالدین شادمان، تهران تسخیر تمدن فرهنگی  و کتاب شکست سکوت  
  . از جالل آل احمدغربزدگیاحمد کسروي و کتاب 
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 این  سان اجتماعی بهشنا روانشناسان و نه مردم شناسان و نه  نه جامعه
 این خاطر که  شاید هم به.هاي شگفت آور توجه نکردند هاي نوظهور و پدیده خصلت

 و البته برخی نیز از این وضعیت کیف .اند این امواج بوده  ود آنان نیز کمابیش همراهخ
تصریحاً و یا تلویحاً ستایش ) امروزي شدن(و آن را به عنوان مدرن شدن ! کنند هم می
  . کنند نیز می

شود این مقایسه از تهران، لندن و مسکو را با توکیو و پکن و دهلی  حال می
را با امروز مقایسه کرد؛ در  توان آن می.  است1342ین آمار مربوط به در ضمن ا. کشاند

حال از آمارهاي . هاي ما در پایتخت با دیگر کشورها سنجید برابر تعداد کتابفروشی
ها و  ها و پیرایشگاه هاي صورت و ظاهر، نگاهی به پرورشگاه مربوط به آرایشگاه

 ناشر و کتابفروش 200 تعداد 1347ال در س. هاي سیرت و باطن داشته باشیم آرایشگاه
باز در . هاي تهران در همان سال روب فروشیشایم یعنی یک سوم م در تهران داشته

 برابر پولی بوده که صرف 70اند،  ایرانیان صرف سیگار کرده  پولی که ،1347سال 
 برابر فروش کتاب 23اند   و پولی که براي مشروبات الکلی پرداختهکتاب شده است

   .]16 : 1347ناصرالدین صاحب الزمانی، [ .ده استبو
روستاییان الیگودرزي با . هاي روستاییان ایران برویم باز باید به سراغ ضرب المثل

گاو ما شیر نمیده، آفرین «: گویند چنین واقعیات تلخی به طنز مینظیر برخورد با 
  .»...به ) مرحبا(

اي براي   اطالع رسانی در هر جامعهطبق برآورد کنفرانس بین المللی کتابداري و«
هر سه تا پنج هزار نفر باید یک کتابخانه وجود داشته باشد، یعنی دست کم در کشور 

وجود داشته باشد، در حالیکه طبق آمار ارائه    کتابخانه عمومی14000ما باید حدود 
و هاي علمیه  هاي مدارس، حوزه  کتابخانه داریم و اگر کتابخانه1500شده حدود 

داریم و    کتابخانه عمومی4000مساجد و غیر ه را هم در نظر بگیریم در مجموع حدود 
، 46، ش هم میهنضمیمه روزنامه . [ کتابخانه کم داریم10000این بدین معناست که 
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 کتابخانه هم داشتیم کو 14000حال گیریم ] 12: 1386 خرداد ماه 3چهارشنبه 
  ».اندازه کافی معلول است نه علت ابخانه بهکتابخوان؟ باید توجه داشت نداشتن کت

ن هایما در یکی دو دهه گذشته هر ساله به تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه
روزافزون اي  و دماغه ما با اصالحات دماغی 1»دِماغ«اما بیش از اصالح . شود افزوده می

   !روبروییمو نظایر آن 
 کوش ژاپنی و کشاورزان چینی و حال باید پرسید آیا اگر ملت و کارگران سخت

خواستند مانند این اشراف تازه بدوران رسیده و به  روستاییان دره پنجاب هند نیز می
 زندگی کنند، بدون هیچ ")پیدا کرده(سته رده جاز خر افتاده و گِ"قول روستاییان اراکی 

 و یا به داري مسئولیتی، حتی مسئولیت و مدیریت همان اشراف اروپایی ماقبل سرمایه
د که نقول شادروان آل احمد اگر قرار بود چنان بپوشند و بگردند و بخورند و بخواب

 آیا ).147: 1342آل احمد،  (اند بیرون آمده» همیشه انگار از الي زرورق باز شده«
  اند برسند؟ توانستند به جایی که امروز رسیده می

دي باد آورده، استخراجی اگر در ژاپن هم مانند کویت و دیگر کشورهاي با اقتصا
که یک پله بدتر از اقتصادهاي تولید کننده تک محصولی است، در فرهنگشان کار عار 

شد، و  شد و بیکاري افتخار و روستایی بودن و چوپان بودن و عملگی فحش می می
داللی و داللگی و پادوئی فرهنگ و تمدن بیگانه و مصرف تولیدات دیگران به هر 

اي در جهان روبرو بودیم؟  فتخار، آیا ما باز هم با موج دوم توسعهشکل و هر قیمت ا
شود که پیامبرش جواب سالم آدم  این اتفاقات در میان امتی ظاهر می  که عجیب آن

کندند و  بوسید و اولیاء اهللا اش قنات می داد و دست کارگرش را می بیکاره را نمی
خشی از عمرشان را به چوپانی مشغول پروراندند و پیامبران اولوالعزمش ب نخلستان می

                                                
-دِماغ با کسر دال به معنی مغز سر، عضو و محل قوت نفسانی .  
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 ».آفرید که از آمدن باران نگران نباشند]می[و خدا پیامبرانش را کشاورز «. اند ودهب
  *).32عالمه مجلسی، (

اند   شده– که بیشترشان هم مسلمانند –اکنون ما و کشورهاي نفت خیز جهان 
و  ،"خورد ویش میاز عمل خنان "نه تنها که و ملتی همچون ما  1مصداق شعر جامی

 ده "مرگی برده"ن دانه و علوفه چرنده و پرنده و باشنده و حتی دزدان آافزون بر 
آنگاه چگونه ! کرد، اکنون باید مرغ قفسش نیز دانه بیگانه را بخورد کناري را تهیه می

  2توان آزاده زیست؟ می
یاري از بس«: نویسد یک خبرنگار روزنامه نیویورك تایمز از قول یک روانکاو می

این است که آنها خود را افراد طبقه ممتاز   ها زائیده هاي بیماري روانی کویتی ریشه
 ».از چشم یک کویتی، کار کردن یا نکردن او اهمیتی ندارد. آورند بشمار می

 و با ها شکل کویت را به دردِ.  وضع کویت نمونه بارزي است).69: 1366  مارسلی،(
  .توان دید  با اقتصاد بادآورده میشدت و ضعف در دیگر کشورهاي

سخن این است، که آنچه گریبان توسعه را در کشورهایی با اقتصاد بادآورده با 
اي که ما  وهیفرهنگ و تمدن کهن گرفته است؛ شیوه تحمیل شده بر ما از سوئی، و ش

و . ایم؛ از سوي دیگر است هاي نفت انتخاب کرده خود براي زندگی در زیر سایه دکل
 گزینش به اختیار و یا اجبار و یا ترکیبی از هر دو است که ما را از فرهنگ و این

                                                
لیدي و کار ایران  سال گذشته به شکل مستقل مقاالتی دربارة اهمیت و ستودگی کار در فرهنگ تو16 لف درؤم *

یکی از آنها . ام  در دانشکدة محل کار خود داشتهسخنرانیداشته است و در سی سال گذشته که اینجانب تنها سه 
  .مقاالت مؤلف در پایان همین کتاب: در این رسته بوده است و نک به

-       نـه نهـالی   /اشته اي نه یکی دانه به گل ک      /   نه درختی زتو پیراسته گشت      /نه زمینی زتو آراسته گشت  
آبیاریت شبی خواب نبرد   /    نشدي غرقه به خون آبله دار/ت آبله وار فَنشد از بیل کَ  /  ....زگل افراشته اي

  .  راحت خواب ترا آب نبرد/
  :به نقل از

  .، انتشارات پیام1357تهران، . جامعه دهقانی در ایران. خسرو خسروي

-رّ آنچ:  بر خالف پند اقبال الهوريآن بفروش و آن بپوش و آن بخور/ ه از خاك تو سر زد مرد ح.  
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. ي چندهزار ساله که جا پاي ما و سکوي پرتاب ما به سوي توسعه بوده استها سنت
 و فرهنگ تولیدي و اکتشاف و "کار"ي واال و هنجارهاي درست ها ارزشاز فرهنگ و 

روزمرگی و در زمان حال زیستن و پشت اختراع و آینده نگري دور، و به مصرف و 
ینده کردن چنان معتاد نموده، که اگر این بال بر سر چین آ  برگذشته و در نتیجه پشت به

. شدند آمد بی شک به همین درد مبتال می و ماچین و هر کجاي دیگر جهان که می
 در آب و بیگانه و به سنتی ناشناس و به فرهنگی که نه  اکنون مائیم و تشبه به قومی«

: احمد، همان آل (».کند هواي زمین ما ریشه دارد و نه به طریق اولی شاخ و برگی می
91.(  

 ثروتی که از 1».برد باد آورده را باد می«: دانند که المثل ایرانی را همه می این ضرب
ها سال در زیر خاك کشورهاي نفت خیز عالم  انباشت انرژي خورشیدي در طی میلیون

صرف مصرف صِرف کردن، همان و خام خام  این سرعت و راحتی  ا بهپدید آمده ر
  . است3و مزرعه را نارسیده خوردن 2.بادآورده را به باد دادن است

المثل دیگري نیز دارند که گرچه مانند زندگی  روستاییان ایرانی یک ضرب
ه هستی ادبانه است، اما مانند همان زندگی با جوهر خشن و احیاناً بی  روستایی کمی

نشیمن بادي، خاکی ": گویند آنها می. بینانه است عجین و چون قوانین طبیعت واقع
عاري را آموخت،   یعنی کسی و یا نسلی که عادت به بیکاري و افتخار به بی".شود نمی

  .تولید کننده و خالق و مبتکر نخواهد شد دیگر کارکن و

                                                
- مولوي می گوید:  

  .هر که او ارزان خرد ارزان دهد             گوهري طفلی به مشتی نان دهد

- »جلد 1339اصفهان؛ . فرهنگ عوام. امیرقلی امینی[» مد و غالم ببردآورد آب جوي آن غالمی که آب جوي آ ،
  .]50ص . ت دانشگاه اصفهاناول، انتشارا

-     سعدي نیز خطرات این نوع نارسیده خواري و نپخته خواري را در قرن هفتم دانسته و گفته است که اصـول 
  :  فراگیرتر از مصادیق جزیی است)قوانین و ساخت واقعیت(کلی 

و گـاز را  با ایـن تفـاوت کـه مـا نفـت      . »وقت خرمنش خوشه باید چید/ هر که مزروع خویش خورد خوید     «
 ! ایم نکاشته
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 حجم و ارزش واقعی نفت، ت بهب اگرچه نس- افزون بر این، وجود پول بادآورده
 براي کشورهاي نفت خیز و کشورهاي متکی به صنایع استخراجی اوالً سبب - ناچیز

ي آنان احساس نیاز چندانی به تولیدات داخلی خود نداشته ها  دولت وها ملتشده که 
هاي پیچیده، ارزشی و  آنها از مجموعهباعث شده که  ،نیازي باشند، و همین احساس بی

ثانیاً این . ر بیفتندوهاي چند هزار ساله خود د آوري  و فنها دانش تولید و هنجارهاي
 ها ملتهاي این  اقتصاد سبب پیدایش اشرافیتی دروغین و بی کارکرد در میان توده

 ثالثاً وجود چنین *.گرایی بی حد وحصر را در میان آنها دامن بزند شده، و مصرف
از داخل و بقات داراي ثروت و سرمایه را بلکه طها  حکومت نه تنها اقتصادي تکیه

و المللی آنها معطوف داشته  هاي نفتی و استخراجی و حامیان بین مردم خود، به شرکت
 قطع چنین تکیه گاهی -. زند  استعماري و بیگانگان پیوند می–با منافع نظام سوداگري 

ي مخرب اقتصادي ها سیاست رابعاً، -هاي انقالبی میسر بوده است غالباً در میان و دوره
آموخته   بومیِو فرهنگی دیکته شده و یا القاء شده کارشناسان بیگانه و یا کارشناسان 

 و هنجارهاي تولیدي ها ارزشچنان تخریبی در ها و تبلیغات آنان،  بدست دانشگاهشده 

                                                
حتی در تبلیغات تلویزیون سخن گفتن . درباره خطرات مصرف گرایی بی حد و مرز کمتر سخنی گفته می شود *

جـویی کـم مـصرف کـردن      هو بالفاصله توضیح داده می شود منظور از صرف  . هجویی گناه محسوب شد    هاز صرف 
الگوي مصرف . ابراهیم رزاقی: و فرهنگ عجالتاً نگ بهن که اقتصاد آگوي مصرف و برخی اثرات لدرباره ا! نیست

  .، انتشارات چاپخش1374تهران؛ . و تهاجم فرهنگی
جـویی در   هجالب است که آکیو موریتا، رئیس نامور و موفق شرکت مشهور سونی درباره حرمت و جایگاه صرف    

...  دیرباز گرامی داشته ایم واژه ترین مفاهیم ارزشی که از یکی از مهم«:مینویسد)mottainai(... فرهنگ ژاپنی
این سخن مفهومی اساسی و رمزي دارد که می تواند به معرفـی و شـناخت سـرزمین،             . است "موتاي ناي "

این لفظ می رساند که هر چیز درایـن دنیـا مـوهبتی اسـت از سـوي      . مردم و صنعت ژاپن کمک بسیار کند    
ضایع کردن ... ز چیزي را بیهوده نگذاریم و ضایع نکنیمپروردگار و باید که این نعمت را داشته باشیم و هرگ    

 را براي تلف کردن چیزهاي ساده مانند آب و کاغذ هـم  "موتاي ناي "ما کلمه   . چیزي گناه شمرده می شود    
هـا شـده و از    ا دست کم مواد خام، رسم و راه زندگی ژاپنی     یتالش براي تولید محصول     .... به کار می بریم   

 تالش آگاهانه یا ،ترقی ژاپنی. آکیوموریتا[».یه شرم و در واقع گناه ویژه شناخته شده استاین رو تلف کردن ما
 .]338ص . ، انتشارات سروش 1381تهران، . هاشم رجب زاده  :معجزه، ترجمه



   
  
  
  

 103   ...    سنت یا در برابر آن  فرازر بصنعت 

را به طور اعم، و  بومی چنین کشورهایی به انحاء گوناگون بوجود آورده که فرهنگ 
این کشورها را به طور اخص، فلج کرده واز کار و تولیدات سرزمینی تولیدي فرهنگ 

این تخریب همچنین به فراموشی و نابودي اکثریت عظیم دانش و . انداخته است
  .انجامیده است بومی  در زمینه صنایع و کشاورزي سنتی و هنرهاي 1هاي سنتی آوري فن

چون ژاپن، چین، هند و اگر کشورهاي سنتی صنعتی شده موج دوم شرقی هم
 "حب االوطان"اند از این دور باطل خود را نجات دهند، اوالً به دلیل  کره توانسته

 به سوممتکی نشدن به اقتصادهاي بادآورده، و  و دوم دلیل 2)وطن دوستی فراوان(
به   سنتیخاطر تاریخ و فرهنگ پربار باستانی، و باالخره رها نکردن جوهره فرهنگ 

 ها ارزشو و کار فرهنگ تولیدي  و آن به شکل اخص "پتانسیلِ فرهنگی"و  طور اعم
  . بوده استشکل ویژهن به آي ها آوري فن و ها دانشو 

 ها ارزش و ها سنتاند، حفظ  تقریباً تمام کسانی که به تحلیل توسعه ژاپن پرداخته
ق آن با و هنجارهاي فرهنگی ژاپن، از کنجکاوي تا سخت کوشی در کار و پیوند خال

  .اند تکنولوژي غربی همچون پیوند خالق با گذشته، انگشت گذاشته
هاي عمده نیروي ژاپن در مدرنیزه ساختن کشور در نیمه آخر سده  ریشه«

اي از نیروي انسانی فراهم  این طبقه سرچشمه. شد ها ناشی  می نوزدهم، از سامورائی
. ري چه جسمانی و چه روانیوساخت با دلبستگی استوار به حسن وظیفه شناسی و دال

                                                
- بهکي سنتی نها آوري فنها و  درباره اهمیت دانش  :  

ها  ویژه نامۀ دانش (نمایۀ پژوهش، »نگاران ایران م مرد"نان شب"هاي سنتی  آوري ها و فن دانش«. مرتضی فرهادي
لنامه فص: ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، و یا در)1381بهار و تابستان   (12 و   11، ش   )هاي سنتی   آوري  و فن 

  . ، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمۀ طباطبائی1، ش دانش بومی

- » االوطان بلدانُ بحرَتِ البمترجمـه  الحکمـه  میـزان منتخـب  ). [انـد  با میهن دوستی آباد شـده کشورها (» ع ،
  . 1065 و 1064صص   ،2، سازمان چاپ و نشر، ج 1381محمدي ري شهري، قم، 

توجهی صـاحبان   سخن سخت خردمندانه و عالمانه و قابل تأملی که متأسفانه در جامعه امروز ما شدیداً مورد بی       
 . چنانکه گویی فراموش شده است؛ار گرفته استقلم و منبر و پژوهشگران اهل توسعه قر



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       104      

  

با اخالق کنفسیوس چینی آمیخته  سجایاي اخالقی که نسل اندر نسل منتقل شده و
  .)61: 1364مرتون،  (».شده بود

در اواخر سده نوزدهم، ژاپنیان به مرحله وامگیري آگاهانه فرهنگی که در تاریخ 
د که کشور را متجدد رهبران ژاپن در نظر داشتن«. ژاپن بی سابقه هم نبود، پرداختند

ها که بتواند  یعنی بر آن شدند تا از هر رشته فنی و اداري، بهترین شیوه. کنند نه غربی
هاي  ینیي بزرگ جهان برابر سازد برگزینند، آنان در نظر نداشتند که آها ملتژاپن را با 

یت یا  و روح مل1)داماشی یاماموتو ("روح ژاپن کهن"کهن را قربانی کنند یا از اصالت 
 و 196: 1371تومو،  چونه (».اصول ساختمان جامعه تحت فرمان امپراتور چشم بپوشند

195.(  
 رسد که یک اراده ملی از مردم و طبقات اجتماعی ژاپن گرفته چنین به نظر می

تا دین و حکومت توأمان  برآن شدند که در راه توسعه گام ) 275: 1356پرویزیان، (
نفس این هماهنگی خود در جلوگیري از انقطاع فرهنگی . ندنهند و با علم غرب درآمیز

دانشگاه ( گیري اولین دانشگاه ژاپن توجه به شکل. در ژاپن نقشی اساسی داشته است
دانشگاه کنفوسیوسی ادو با آموزشگاه «این دانشگاه از ترکیب . آموزنده است) توکیو

  »آموزش زبانهاي خارجی براي  پزشکی حکومت شوگونی و موسسه پژوهش کتاب
  ).197: 1364مرتون،  (بوجود آمده است

روح سخت کوشی و عصبیت در کار مردمان مشرق زمین و که توان گفت  می
در کشورهایی با اقتصاد باد آورده و استخراجی، و ي باستانی به دالیل یاد شده ها تمدن

تالش اي براي معاش بدون "آب باریکه"یا دست کم  تبدیل به اشرافیتی دروغین و
 هند و برخی کشورهاي پیرامون ،در کشورهایی مانند ژاپن، چیناما این روح ، هگردید

  . ه است باقی ماندها آن
توان علل  با آن که نمی«: نویسد  میتاریخ و فرهنگ ژاپنمرتون در پایان کتاب 

پیشرفت سریع ژاپن را در جهان کنونی با کلیات بیان کرد، اما چند عامل، آشکارا به 
                                                

1. Yamato – damashi 



   
  
  
  

 105   ...    سنت یا در برابر آن  فرازر بصنعت 

که ژاپنیان نیرو و کوشش و توان کار بسیار دارند، آنان در  نخست آن. خورد  میچشم
اعتنا هستند و نیز نسبت به مردم غرب در برابر کار سخت  برابر خستگی بسیار بی

  ).263: 1364مرتون،  (».پایدارترند
 کامالًتوان آنان را به عنوان افرادي  کنند که نمی  آن قدر زیاد کار میها ژاپنی«

کارخانه خیلی زود مبدل به . ها تلقی کرد عادي، یعنی مشابه با اروپاییان یا آمریکایی
 و ها دانش  عظیم، دیوانساالران مسلط بر تمامیۀ در این کارخان... شود  مورچگان میۀنال

 مشحون از "معتاد به کار"ها نفر   میلیون1"تی می"متعلق به وزرات صنایع یعنی 
  ).11: 1368سوته،  (».از کنفوسیوس به کار مشغولنددیسیپلین به ارث برده 

 دقیقه در 45شود و   دقیقه صبح از خواب بیدار می40و6ساعت ] ژاپنی[او «
 دقیقه کار، راه خانه را 28 ساعت و 10بعد از ... گذراند وسایل آمد و شد همگانی می

استفاده روزهاي تعطیل با دستمزد که حق اوست،   او از تمامی. گیرد در پیش می
گذارد و کار دیگر همکاران را زیاد خواهد کرد،  کند، زیرا چنین کاري تاثیر بدي می نمی

هاي ملی، چهار یا پنج روز سال نو و سه تا چهار روز  بلکه به ده روز تعطیالت جشن
  ).34: 1368سوته،  (».کند در تابستان اکتفا می

اي  ار ساالنه به گونهدهد تا طول ک بنابراین همه چیز دست به دست هم می«
 ساعت است، این رقم در 2152، این رقم براي ژاپن 1983در سال . استثنایی دراز باشد

 ساعت و در 1657 ساعت، در فرانسه 1898، در ایاالت متحده 1938بریتانیاي کبیر 
  ).34: 1368سوته،  (». ساعت کار ساالنه است1613آلمان 

ن در فرهنگ و جامعه ژاپنی چنان مهم است آکار و مسائل پیرامونی و پیوسته به 
ترس از ناشایستگی در . افتد ن اتفاق میآ به خاطر ها ژاپنیکه بیشترین درصد خودکشی 

 باید افزود ،انجام کار و وظیفه شغلی و یا شکست در کار و یا ترس از دست دادن آن

                                                
1. MiTi 
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اش  که در فرهنگ ژاپن خودکشی آخرین راه براي اعاده حیثیت شخص و خانواده
  .باشد می

کند، این است که سخت کوشی و دالیل  اما سخنی که مرتون به آن اشاره نمی
 و "انضباط شدید"کند، یعنی،  که وي در آخرین صفحه کتابش معرفی می  سومی دوم و

هاي ژاپنی جاسازي   در ژن).264 و 263 :1368سوته،  ("کنجکاوي سیري ناپذیر"
هر سه الزم و ملزوم یکدیگر در امر تولید هستند، در ها که  این ویژگی  اند، بلکه نشده

  .آنها نهفته استخواهی  و وطنژنتیک فرهنگی ژاپنی و میراث فرهنگی 
که نگارنده براي مستندسازي سخنانش، مقدمه خردمندانه و شجاعانه   هنگامی

 اندیشه  دید که خواند؛ از این که می  میجامعه ژاپنیرا بر کتاب   دکتر نسرین حکمی
ورزي از هموطنانش با مطالعه تاریخ و فرهنگ و جامعه یک کشور آسیایی به همان 
نتایجی رسیده که وي با کار بر روي روستاها و عشایر ایران در ربع قرن گذشته رسیده 

 در این 1است، و از آنجایی که یافتن همزبانی و یا بهتر بگویم به قول مولوي همدلی
  .بسیار خشنود شده بود.  بودزمینه و وادي غفر غنیمتی بزرگ

 و "انبار تجربه گروه"شناس آمریکایی، فرهنگ را  کالید کالکن استاد و مردم...«
ایران کشوري است کهنسال و جزو . کند  تعریف می"فرینندگی بشرآگنجینه انباشته از "

نخستین کشورهایی از جهان است که کشاورزي و دامداري در آنها پا گرفته وبالیده 
 و گنجینه آفرینندگی و فرهنگ تولیدي، سهم "انبار تجربه"ودر نتیجه از این است 

هاي بسیاري از گذشته را در تهاجم  با این افسوس که ما چلچراغ... بسزایی داشته است
یکباره بر سنگ جهل و خودباختگی شکستیم، و امروزه فرهنگ ملی فرهنگی غرب به 

  ).13: 1385فرهادي،  (».استشده فتادن کورمال کورمال کارمان از چاله به چاه ا
. سخن از ضدیت با نوآوري با تکنولوژي و دانش نوین کشاورزي جهانی نیست

  .سخن از تقلید کوکورانه در برابر یادگیري از طریق بینش و بصیرت است
                                                

-  ترك چون بیگانگاندو      اي بسا /ترك همزبان   و اي بسا هندو  
 .تر استه    همدلی از همزبانی ب/ خود دیگر است  پس زبان محرمی



   
  
  
  

 107   ...    سنت یا در برابر آن  فرازر بصنعت 

اما ما با چشم » .کند اش سبز می درخت روي ریشه«: گویند روستاییان کرمانی 
 "سنت" ما در پیوند راه توسعۀ.  هزار ساله تیشه به ریشه زدیمپوشی از تجربیات چند

هاي تجربه  باید بهوش باشیم که راه...  بود و نه در سنت کشی کورکورانه"صنعت"و 
 و نوتجربه را دربست "میان بر"هاي  شده چند هزار ساله را دربست رها کردن و راه

 به نظر آید، بی شک –ید است گزیدن، اگر حاال بی خطر و پرصرفه که در آن نیز ترد
ایرانی به ما   در آینده مسئله آفرین خواهد شد و پیش از هر علمی، حکمت عامیانه

سود نجستن از  ).باشد(از راه برو، بیراه مرو، هر چند که راهت دور با « :گوید می
ت جهانی دیوانگی است، اما رها کردن تجربیات خودي که حاصل شرایط اتجربی

  1».این مرز و بوم است، نیز چندان خردمندانه نخواهد بود  لیمی اق–فرهنگی 
اگر به میزان نفوذ تاثیر اندیشه کنفوسیوس در فرهنگ و رفتار فردي و اجتماعی 

کسی که به روزگار ما از مادر زاده و « :گوید این سخن او را که می.  آگاه باشیمها ژاپنی
اي است که به سوي فاجعه  دیوانهند، کبخواهد به روزگاران پیشین سیر قهقرائی 

در نظر ما بسیار عجیب جلوه خواهد کرد، چه یکی از بارزترین مشخصات » .شتابد می
پس  .جامعه کنونی ژاپن همانا سنتی ماندن در عین پیشرفت و صنعتی شدن است

ه وجمل و اندیشه، عاي سنتی که در هر نموداري از رفتار و  شود که جامعه چگونه می
هاي  د حفظ اصالتنرساند، و همواره در ب ین خود و دیگران به ظهور میتفاوتی ب

پیرو افکار چنان کسی باشد که بازگشت به روزگاران پیشین را سیر  خویش است،
  خواند؟ ها می قهقرائی دیوانه

توان سنتی  ال، کلید درك این ابهام بزرگ است که چگونه میؤدر واقع همین س
 چطور ، وهم اصالت داشتو شود پیشرفت کرد،  گونه میبود اما گذشته گرا نبود، چ

  کرد؟پیدا ممکن است هم سنت را حفظ کرد و هم تحول 

                                                
- ه علـوم اجتمـاعی دانـشگاه عالمـه     ، دانـشکد 1366مرتضی فرهادي، جامعه شناسی روستایی، تهـران  :  به کن

 ).پلی کپی( .173-172ی، ص ئطباطبا
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 بجز مواردي – 1در مکتب نوسازيهاي ارائه شده، براي توسعه  در جمیع نظریه
 سنت مانعی براي تحول و توسعه معرفی شده که جز با تغییر آن،  این حاصل -چند
ها شروع کنیم و چه به نظر  ل وبر از تغییر و تحول در اندیشهچه به قو.... شود نمی

مارکس از تحول در مناسبات اقتصادي، نتیجه یکی است و آن  تغییر اندیشه و عمل به 
  ... تناسب تغییر و تحول ساختار نوین اقتصادي و اجتماعی جامعه است

وسازي به درستی درباره تغییرات جامعه ژاپن در جریان ن 2"ناکانه"اما وقتی خانم 
این تغییرات درست بسان آن است که پس از زمستان لباس بهاري «: که گوید می
پوشند و این تغییر سطحی، مانند مد روز، در عمق مناسبات بین االثنینی و فعل و  می

هاي توسعه و همچنین روند پیش بینی شده  ها اثر پایدار ندارد، اکثر نظریه انفعال گروه
  .)8 و 7: 1369چیه ناکانه،  (»...کند  میدر آنها را نفی

ي ژاپنی در دراز مدت نه تنها مانع توسعه نشدند، بلکه به قول ها سنتاگر ... «
 ها سنتخانم ناکانه سرچشمه توفیق شگرف امروزي ژاپن گشتند، به دلیل نونگري به 

 و روشنفکران دوران اول 3سنت گراییالجمله نو   فی"عادت" و "دانش"و یارساختن 
از «:  به قول کنفوسیوس)11: 1369چیه ناکانه،  (.»است هاي بعدي توسعه ژاپنی دوره

  .)10: 1369چیه ناکانه،  (»یاد رفته چون بیاد آید و فهم شود دیگر آن نیست که بود
 و ها سنت هنوز که هنوز است نه تنها پشت به ها ژاپنیتر آنکه بدانیم  جالب

اند، بلکه در پی یافتن هر تجربه سنتی  د نکردهخو بومی ي ها آوري فن و ها دانش
آنها در گردآوري تجربه جهانی نه تنها به علم و . کارآمدي از هر جاي دیگر جهانند

جوامع سنتی را نیز مجدانه  بومی ي ها دانشاند، بلکه  فلسفه جدید غربی روي آورده
  .کنند پیگیري می

                                                
1. Modernization School 
2. Nakane 
3. Noe.Traditionalism 
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ارنده اطالع دارد، تنها بر روي براي مثال در همین ده سال گذشته تا جایی که نگ
گري سنتی ایرانیان براي  هاي شیشه  بر روي کارگاهها ژاپنیي سنتی ایرانی، ها آوري فن

براي صنایع شیشه و و احیاناً دانش ضمنی آنها هاي ناشناخته  دستیابی به برخی مهارت
هاي  و شیوهبندي سنتی  یشهاي ایران، نظام آ بلورسازي خود، قنوات ایران، کبوتر خانه

  *.اند کشت برنج کار کرده
جالب است اگر بدانید یکی از اساتید اقتصاد کشاورزي ژاپنی به نام 

 که چندین سال درباره قنوات ایران مطالعه کرده است، هم اکنون "شکواوکازاکی"
 در تمام ها ژاپنیکه  درباره قنوات ایران به چاپ رسانده است و این  کتاب پرحجمی

  1.گر استاد قنات شناس هم دارندهاي دی تخصص
من که امروز خود پژوهشگري  وقتی چند سال پیش یکی از محصالن قدیمی
اي از ایران کار جالبی  هاي منطقه است، به معرفی و تشویق اینجانب بر روي کبوترخانه

را به انجام رسانده بود، پس از چاپ مقاله اش تنها نامه تشویق آمیز و 
  .به مجله رسیده بود، باز از ژاپن بوداي که  جستجوگرایانه

هاي دور است و یک پایش در آینده و  ژاپنی سرافراز امروز یک پایش در گذشته
، یعنی 20ي ها سالاو اگر به قول شایگان در » .فرزند زمانه خویش است«بدین ترتیب 

 و "هوسرل" حاکم بر جهان بود، شاگرد نزد) پوزتیویسم(یلی مزمانی که تفکر تح
فرستد تا با آخرین تحوالت فکري اروپا و مکتب پدیدار شناسی آشنا   می"یدگرها"

بینیم استادان خویش را به پیش مقنیان و   از این طرف می).51: 1356شایگان،  (شود
                                                

  که به روستاییجاگفت، در مسیري که با کوهنوردان ژاپنی همراه بودند هر  یکی از کوهنوردان ایرانی به من می *
 اسـتراحت مـی   "اطراق گـاهی " کوهنوردان ایرانی در قهوه خانه و یا      کوهی و میانکوهی می رسیدند، وقتی      پايِ

ها و ابزارهاي  هاي ده را ثبت و ضبط و عکاسی می کردند، به امید آنکه شرح این بازي هاي بچه کردند، آنها بازي
 .ژاپن بشودسازي  هاي اسباب بازي  اي براي کارخانهآن دست مایه

- تصویر یک قنات و ). 1370زمستان ( 23، شماره مسلسل 4، ش6، س یفصلنامه تحقیقات جغرافیای:  بهکن
دو استاد قنات شناس ژاپنی بر روي جلد، متاسفانه عکسها توضیح بیشتري نداشتند و این که آیا این مظهر قنات 

  ها است و یا قنات تاریخی قدیمی در ژاپن وجود دارد؟ کار نو ژاپنی
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 و کشتکاران ترکمن صحرا نیز يگر شهر کشاورزان برنج کار شمال و استادگران شیشه
  .فرستد می

 روارد درباره پیگیري حریصانه و وسواس آمیزها استاد دانشگاه 1"ازرا ووگل"
اگر تنها یک عامل یگانه بتواند دستاوردهاي « :نویسد  در گردآوري اطالعات میها ژاپنی

دانش و معرفت   ژاپن را تبیین کند، به یقین آن عامل جستجوي دسته جمعی در پی
واحدهاي از دولت ملی تا ... است، به راستی در هر سازمان و واحد اجتماعی

هاي  خصوصی و از شهرها تا روستاها، رهبران عالقمند و دلسوز، نگران آینده سازمان
یی نیست که ها دانشتر از اطالعات و  خود هستند و براي آنان هیچ چیز با اهمیت

  ).19: 1366ازاووگل،  (».شان سودمند واقع شود روزي ممکن است در سازمان
ها  با این حال، گروه. نیاز استد مورهمیشه روشن نیست چرا دانش و معرفت
. کنند، شاید روزي سودمند واقع شود اطالعات موجود را به طور تصادفی انباشته می

  یا غیررسمی  و چه تخصصی، کوتاه مدت یا بلندمدت، رسمی  اطالعات، چه عمومی
از هایی را براي مشاهده و بررسی به خارج  هاي ژاپنی، گروه سازمان .شود گردآوري می

 .دارند و از متخصصان و کارشناسان خارج دعوت به عمل آورند کشور گسیل می
هاي کنفرانس تا بارها، از   در هر جایی، از کالس درس تا میدان جنگ، از سالنها ژاپنی

براي دستیابی ... کنند تا تلویزیون، اطالعات موجود را گردآوري می ها* ٢"کک تننتی"
گیرد و افرادي  هاي جدید دانش مورد بررسی قرار می و مدارك تازه، حوزه به شواهد

هاي بالقوه مفیدي  شوند تا با صرف چندین سال از عمر خود بر تخصص برگزیده می
  ).20: 1366ازاووگل،  (».تسلط یابند

یک کارمند، خارج از محیط کار خود، دائماً در جستجوي فرصتی است تا آنچه «
را   وي در عین حال سعی دارد که چیزهاي مهمی. خورد بیاموزد را که به درد کارش می

                                                
1. Ezra. F.vogel 
2. think thank 

 در ژاپن به واحدهاي اطالعاتی گفته می شود که در داخل یا کنار موسسه اي به کار گردآوري و "ینک تنکت" *
 .پردازش اطالعات مورد نیاز اشتغال دارد
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نیز که ظاهراً رابطه فوري با کارش ندارد، اما ممکن است در بلند مدت مفید واقع شود، 
 به طور غریزي، با ها ژاپنیآید، اغلب  وقتی جهانگرد خارجی به ژاپن می .یاد بگیرد

یون ژاپنی که اکنون هر ساله سه میل» توانم بیاموزم؟ من از او چه می« :کنند خود فکر می
هایی، هرچند جزیی، از  کنند، دائماً نگاهشان به دنبال نشانه به خارج از کشور سفر می

ازاووگل،  (».هاي جدیدي است که ممکن است در کشورشان روزي به کار آید ایده
1366 :21.(  

د، دهن  در مقایسه با آمریکاییان وقت بیشتري به خواندن اختصاص میها ژاپنی«
هر کدام از دو روزنامه بزرگ ژاپنی تیراژي ... خواه روزنامه و مجله و خواه کتاب

در سال ... هاي آمریکایی هم باالتر است میلیون دارد که از بزرگترین یومیه 6حدود 
 میلیون داشتند که برابر با ایاالت متحده 61هاي ژاپنی تیراژي حدود  روزنامه 1976

 ».هاي آمریکا بود ت آمریکا، تقریباً دو برابر تیراژ روزنامهو در مقایسه نسبی با جمعی
  ).21: 1366ازاووگل، (

رسد که   هزار عنوان کتاب جدید در ژاپن به چاپ می30اکنون هر ساله حدود «
 کتاب 150000 این سو، در حدود   از جنگ جهانی دوم به؛است برابر با آمریکا رقمی

اند، اما   آنها براي انتقال اطالعات انتشار نیافتهالبته همه. به ژاپنی ترجمه شده است
سه با آنچه به ییابد، در مقا هاي دیگر به انگلیسی جریان می میزان اطالعاتی که از زبان

  ).22: 1366ازاووگل،  (».شود، بسیار ناچیز است ژاپنی ترجمه می
 و "آساهی شیمبون"سه روزنامه بزرگ ژاپنی یعنی «:نویسد  می"هرمان کان"

 با دست کم چهارده بار چاپ روزانه "اوري شیمبون یومی" و "مانی نی چی شیمبون"
تیراژ . شوند و تولید همزمان در شهرهاي بزرگ جزایر ژاپن، در سراسر کشور پخش می

 میلیون نسخه است و این رقم بیش از سه برابر تیراژ 715نی چی شیمبون  کلی مامی
: 1358هرمان کان،  (».است) لی نیوز نیویوركیعنی دی(بزرگترین روزنامه آمریکایی 

113.(  



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       112      

  

 در فهم توانا بود هر که دانا بود و تاثیر کاربري اطالعات ها ژاپنیبدین ترتیب 
و ) 1992(و کوین ) 1991(و ریچ ) 1990( دانش در تولید بسیار جلوتر از تافلر

ي صنعتی غرب، که ها آوري فن و ها دانشآنها نه تنها به  .اند حرکت کرده) 1993(کرادر
دانش "اند و در این راه نه تنها به  دوختهچشم ي سنتی جهان ها آوري فن و ها دانشبه 

که به سنت فلسفی غرب بوده است دانش در ترین شکل  که همواره رایج 1"صریح
نوتاکا؛ تاکوچی،  (اند الزم را مبذول داشتهتوجه خود و دیگران  2،"دانش ضمنی"

1385 :29-31.(  
 جهاد و ریاضت کشی در ها ژاپنیاین نکته الزم است که   دآوري پیوستهاما یا

هنر بزرگتر ژاپنی . اند خود اخذ کرده بومی  آنرا از سرچشمه فرهنگ تتولید و ملزوما
بوده است و  بومی کار تولید و  و فرهنگ "پتانسیل فرهنگی"ها و  حراست از سرچشمه

  .ها و راهکارهاي جدید نه کشف بسته
توسعه یافته در راستاي سرمایه  ایید از کشور سنتی صنعتی شده موج دومیحال بی

در نظام سوسیالیستی    صنعتی شده موج دومیتر یتر و سنت داري، به کشور چین باستانی
کم نیستند کسانی که ممکن است صنعتی شدن ژاپن را در سایه دموکراسی . سري بزنیم

  .)217: 1367ماتسوشیتا،  (غرب بدانندهاي مادي و معنوي  و ایدئولوژي و سرمایه
ها، وجوه ممیزه مشترکی را  کند که در میان این دوگانگی مثال چین به ما کمک می

  .را براي ما بازگو کند  کشف کنیم که راز توسعه، نوع دومی
چین کشوري با فرهنگ کهن با جغرافیایی سخت و پرمخاطره است و با جمعیتی 

و لذا اتفاق . رسد غرافیا بیش از حد ناسازگار به نظر میکه در نگاه نخست با این ج
  .تر باید باشد ورتر و آموزندهآ توسعه در آن بسیار شگفت

 بزرگتر از ایاالت متحده امریکا است، براي کشاورزي  سرزمین چین، که کمی«
تقریباً . تر است چین از ایاالت متحده، شوروي و هند کوهستانی. چندان مناسب نیست

                                                
1. explicit nowledge 
2. tacit nowledge 



   
  
  
  

 113   ...    سنت یا در برابر آن  فرازر بصنعت 

هاي قابل کشت  زمین...  پا از سطح دریا ارتفاع دارد3000صد خاك چین بیش از  در70
 است، یعنی تنها یک دهم مجموعه 1 میلیون آکر264سرزمین اصلی چین در حدود 

 درصد متوسط و بقیه از نوع 40 درصد آن خاك خوب، 30خاك آن، از این مقدار 
ر پنجم جمعیت چین براي گذران یک زندگی سخت، چها. پست و نامناسب است

  .مجبورند که در یک دهم از سرزمینشان به کار کشاورزي بپردازند
تواند به قدرت  ها آن است که باروري خاکشان هرگز نمی مشکل چینی
  .تولیدمثل آنها برسد

ولی کمبود زمین قابل . در سرزمین آنها زائیدن از تغذیه کردن آسان تر است
باليِ در این کشور اگر یک سال . ن نیستکشت و جمعیت زیاد تنها مشکالت چی

در چین توده دهقانی همواره در . طبیعی نازل نشود، واقعاً یک سال شکرگزاري است
  .هاي متغیر بوده است  و رودخانهها کوهمعرض خطر ریزش 

.  قحطی شدید را ثبت کرده است1397تاریخ چین از زمان میالد مسیح تاکنون 
 که بستري به وسعت شش "هواي"اند عجیب آنکه رود  ها همواره بالخیز بوده سیل

 3200برابر خاك هلند دارد، حتی یک سرچشمه ثابت از آن خود ندارد، و در عرض 
، که سومین رود دنیا از لحاظ "یانگ شه"رود پرقدرت .  بار طغیان کرده است979سال 

265در عرض کنند،  از جمعیت چین زندگی می   آن تقریباً نیمیةطول است، و در در 
اي همواره  هاي افسانه از زمان.  بار طغیان و خشکسالی داشته است242سال 

اند به عمل آمده   نامیده"اندوه چینی"ن را آ که "رود زرد"هایی براي رام کردن  کوشش
 بار دشت 1500در مدت سه هزار سال  ... میل طول دارد2900این رود که . است

هاي خویش را تا  تغییر اساسی کرده و شاخه) بستر آن( بار 9خویش را ویران ساخته و 
در .  یک میلیون نفر کشته شدند1887تنها در سیل ... 2میل به اطراف رانده استپانصد 

                                                
-باشد  مترمربع می4050گیري زمین که برابر با  واحد اندازه:  آکر.  
-  هاي اطراف است هاي چین شمالی باالتر از سطح زمین بسیاري از رودخانهسطح رودخانه زرد و.  
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 1920 هشتصد هزار نفر جان سپردند و در زلزله دیگري در 1556زمین لرزه سال 
     *)109: 1341نا،  بی (». نفر تلف شدند246000تقریباً 

هاي  ر بالهاي آسمانی باید به بالهاي اجتماعی و از آن جمله حملهافزون ب
ستم اشاره یاستعماري ژاپن و انگلستان و فرانسه به چین در قرن نوزدهم و اویل قرن ب

  .توان اشاره کرد بالي تریاك میجنگ و ترین آنها به  کرد، که از وحشتناك
با غرب سیاست بسیار  مقامات امپراطوري چین در تقابل 1830که در   هنگامی

.  را در پیش گرفتند که آشکارا متوجه قلمرو اقتصاد و مذهب بود"انسداد"جدي 
هاي  هاي مذهبی مسیحی در آن و فعالیت تأهاي هی مدهاي فعالیتآ تجربه ژاپن و پی

 منجر گردید؛ براي مسئوالن ندکمپانی بریتانیاي هند شرقی که به مستعمره شدن ه
  . شناخته شده بودالًکامسیاسی امپراتوري 

جواهر لعل نهرو اولین نخست وزیر هند پس از استقالل هند از استعمار 
  :نویسد انگلستان می

ها این مبلغان براي تبلیغ مذهب نیامده بودند و مبشر حسن نیت  به نظر چینی«
به طوري که یک نویسنده انگلیسی . رفتند نبودند، بلکه عمال امپریالیسم به شمار می

باشد که ابتدا مبلغان مذهبی و به  ها جریان امر چنین می در نظر چینی" : استگفته
 ".شود آیند و بعد هم تصرف اراضی شروع می هاي جنگی می دنبال آنها کشتی

اتفاقات بعدي درستی نظر چینیان را اثبات  ).861، 3ج : 1351، جواهر لعل نهرو(
اندازه کشته شدن مبلغان مذهبیشان  ي اروپایی بهها دولتکمتر چیزي براي « :کند می

شد، فرصتی  زیرا هر بار که یکی از آنها کشته می! در چین پرفایده و سودآور بود
امتیازات بیشتري به  آمد که مبالغ هنگفتی به عنوان غرامت دریافت دارند و پیش می

ها که مسیحی شده بود، یک شورش و آشوب  یک بار هم یکی از چینی .دست آورند

                                                
به نقل از مجله . 109، ص )1341ماه   دي9یکشنبه ( 58کیهان هفته، ش . هاي آن آماري از چین و گرفتاري *

 .نیولیدر
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این .  مشهور شده است"ینگ شورش تایپ"در چین به وجود آورد که به نام عظیم 
بت ": با شعار... " چوان–هونگ مین "...  آغاز گردید1850شورش در حدود سال 

این ....  دست به کار شد و با موفقیت زیاد مردم را تحریک کرد"پرستان را بکشید
ت و در مدت دو دوازده سال از چین را فراگرفت و ویران ساخ  شورش بیش از نیمی

توان مبلغان مسیحی  بدیهی است که نمی.  نفر بر اثر آن کشته شدند000/000/20الاقل 
ي خارجی را مسئول این آشوب و کشتار مهیبی که بر اثر آن پیش آمد ها قدرتیا 

اگرچه . کردند  را تایید و ستایش می"هونگ"در آغاز کار مبلغان مسیحی ) اما( .شمرد
  ».او را مرتد شمردندبعدها 

افتاد که فرهنگ کهنسال  باید دانست که شورش تاي پینگ در میان ملتی اتفاق می
. آن بیشترین حد از تساهل و تسامح را نسبت به دیگر ادیان از خود نشان داده بود

اش چه در مورد جنگ تریاك و چه درباره   با وجود نگاه جانبدارانه"فیتز جرالد"
: در چین عبارتی به این مضمون رواج داشت کهکه دارد  اذعان می "تاي پینگ"شورش 

   ".توان رسید از سر راه به یک هدف می"
شد، این بود که بیشتر چینیان  مفهوم این عبارت که موجب شگفتی اروپاییان می

هاي مزبور را  ینیآوردند و مظاهر آ مراسم بودایی و تاتوئی و کنفوسیوسی را به جا می
باید به خاطر داشت که در چین هرگز خداي حسودي وجود نداشته . پرستیدند می

..... پرستیدند بوداییان خدایان هندو را می. است که موجودیت رقیبان را انکار کند
پذیرفتند و آن را در زمره  ها نیز همیشه خدایی را که مورد توجه مردم بود می تاتوئی

 را موافق یا مخالف با هیچ خدایی کنفوسیوس هرگز خود. آوردند خدایان خود در می
 که عبارت از یک زندگی "رسیدن به یک هدف از سه راه"بنابراین، ... اعالم نکرده بود

فیتز پاتریک؛ چارلز  (».نمود  در نظر چینیان بینشی بسیار معقول میبودپرهیزگارانه 
  )646-645: 1384جرالد، 
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انه بیزاري نظام از  بیش از آنکه نش،این فرض که سیاست درهاي بستهاز 
 که نتیجه گرفتتوان  خارجیان باشد، در واقع صرفاً یک واکنش دفاعی بوده است می

  ).80: 1358ژان شسنو؛ ماریان باستید،  (.ه استسیاست انسداد شامل حال روسیه نشد
چینیان به دالیل گوناگونی تولیدات خودشان تمایلی به خریدن محصوالت غربی 

اي به قاچاق تریاك که ورود آن به چین جز  ان به میزان گستردهپس انگلیسی .نداشتند
در موارد درمان ممنوع بود روي آوردند و در این کار چنان پیش رفتند که نتیجه 

ژان شنو، (  منجر گردید،کارشان در تاریخ به جنگی که به جنگ تریاك مشهور شد
  ).76: 1358ماریان باستید، 

ر چین شناخته شده بود، زمانی دراز صرفاً کاربرد هایی میانی د تریاك که از سده
تمند وهاي ثر جوانان خانواده. سپس از هر جهت به آفتی بدل شد. دارویی داشت

نخستین کسانی بودند که به مصرف آن رغبت نشان دادند، سپس استعمال آن در همه 
 پا، بازرگانان خرده. اجتماعات شهري و میان مردان کمتر از چهل سال رواج یافت

دوره گردان، فال بینان، کارگزاران خرده پا، مامورین جزء، مستخدمین و عمال حکومتی 
  .و شمار زیادي از ارتشیان از زمره استفاده کنندگان از آن درآمدند

 درصد 90، کارگزاران درجه اول و فرماندهان ارتش متوجه شدند که 1835در 
 میلیون معتاد و 4 "هو-لین دز"ابر آمار بن. اند خدمتگزاران شهري و ارتشیان معتاد شده

  . میلیون معتاد در چین وجود داشت12برحسب آمار یک پزشک انگیسی در کانتون، 
 100، 1839 هو تخمین زده بود که براي مصرف تریاك معتادان در سال -لین دز

 میلیون 40میلیون تائل در سال پرداخت شده، در حالیکه عایدي ساالنه دولت حدود 
-، لین دز برابر درآمد امپراطوري چین5/2یعنی هزینه خرید تریاك .  بوده استتائل
و  اگر اجازه دهیم این داد«کارگزار صاحب مقام در بحران تریاك اعالم کرد که  هو،

ستد نامبارك ادامه یابد، تا چند دهه دیگر نه تنها سربازي نخواهیم داشت که در برابر 
  ».ی نخواهیم داشت که صرف ارتش کنیمدشمن مقاومت کند، بلکه حتی پول

  .داد  درصد واردات چین را تشکیل می57 تریاك 1837در 
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ها تصمیم گرفتند که با جدیت جلوي قاچاق تریاك را از بندر کانتون  وقتی چینی
این جنگ به .  به چین حمله برد1840انگلستان در سال «در جنوب چین بگیرند 

جنگیدند  ها براي آن می زیرا انگلیسی.  شده است نامیده"جنگ تریاك"درستی به نام 
.... عواقب این امر. که حق تحمیل تریاك را بر چین به دست آورند و پیروز هم شدند 

زیانبار بود و تریاك یعنی همان چیزي که  شکست چین و یک پیمان توهین آمیز و
لعل  (». شدخواست آن را ممنوع سازد به زور به حلقوم چین فرو برده دولت چین می

  ).859: 1351نهرو، 
را در قرن  کنم همین اندازه کافی باشد تا خواننده اوضاع آشفته چین فکر می

اندازه کار و کوشش و پتانسیل   حال باید دید چه .نوزدهم و اوایل قرن بیستم تصورکند
نهرو . فرهنگی الزم است که بتوان دوباره عظمت فرهنگ کهن چین را به آن بازگرداند

در گذشته ، مردم چین به قدرت « :کند  را چنین توصیف می"پتانسیل فرهنگی"ن ای
دادند، تمدن عظیم چین براساس فرهنگ قرار داشت و این  سیاسی اهمیت زیاد نمی

توان یافت، درباره هنر  تمدن به شکلی که در هیچ جاي دیگر جهان نظیرش را نمی
ا پذیرفت اما در اعماق قلبش همچنان ر... ژاپن تمدن صنعتی غرب . اندیشید زندگی می

چین از خرد و دانش و روح . در صورتی که چین فئودالی نبود. فئودالی باقی ماند
معهذا مانند . نگریست و صنعتی غرب می ي علمیها پیشرفتسرشار بود و با اشتیاق به 

بدون تردید در راه چین مشکالت . ژاپن با عجله و شتاب در این زمینه پیش نرفت
اما عالوه بر همه در چین دودلی و . راوان وجود داشت که ژاپن با آنها مواجه نبودف

چین حالت فیلسوفان را داشت و فیلسوفان هم ... تردید مخصوصی هم وجود داشت
اي بزرگ براي تحول   در فکر و اندیشه چین مایه1.کنند هرگز با شتابزدگی اقدام نمی

  ).1275: 1351لعل نهرو،  (»....وجود داشت و دارد
                                                

-          نامـد و    مـی "تأمـل فرهنگـی  " این شیوة برخورد با فرهنگ و توسعه تکنولوژي چیزي است که مؤلف آن را
 "تـأخر فرهنگـی، دیـر کـرد فرهنگـی، درنـگ فرهنگـی       " یـا  "پس افتادگی فرهنگی "شناسان غربی آن را       جامعه

)culturallag (شناسان ایرانی متأسفانه به تفاوت این دو توجه الزم را ندارند اند و جامعه نامیده.  
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ن، در برخورد با آهاي خردمندانه و تاریخی  پتانسیل فرهنگی چین و روش
هاي نو در  مصائب استعماري که ناگهان بر سر چین آوار شده بود، چینیان را به واکنش

  .شرایط تازه کشاند
 در عصر فیلسوفان و عصر "ویل دورانت"پس از چهار هزار سال زندگی به قول 

 واالترین "کایسرلنگ" و به قول )1372، ویل دورانت (رمندانشاعران و عصر هن
دانایانش پیاده و یی دید که ها ملتفرهنگ جهانی، ناگهان خود را در محاصره 

  .که در میان هم استعمارگران اروپایی و هم آسیایی وجود داشتند. اند دیوانگانش سواره
ن دائماً و گام به گام  سال چی150از نیمه دوم قرن نوزدهم تا امروز و در مدت 

این   خود را با مسائل جهان سازگار کرده و اژدهایی چین پوست انداخته است و البته
چین از . پوست انداختن طبیعتاً با رنج و کار بدنی و ذهنی بسیار همراه بوده است

هاي موجود جهان را تجربه کرده و به نقد آنها  لحاظ سازمان اجتماعی، تقریباً تمام نظام
 اقتصادي و تاریخی –هاي موجود جهان را با شرایط اجتماعی  پرداخته و کوشیده نظام

  .خود منطبق سازد
ي ها سنتچین نیز مانند ژاپن و در زمینه فرهنگ تولیدي، حتی پیش از آن، به 

تولیدي ماقبل صنعتی خود وفادار مانده و پله به پله به شیوه چینی آنها را ارتقاء داده 
چین، هم در زمینه کشاورزي  بومی ي ها آوري فن هم شامل دانش و ها سنتاین . است

  .هاي مدیریت و مشارکت سنتی بوده است و هم در زمینه صنعت و هم در زمینه
هاي عجیب و غریب توسعه در چین با توجه به فقر  نکات غیرعادي و شیوه

ده که حتی عظیم و جمعیت فوق العاده و شروع بسیار مشکلی که داشته است، سبب ش
ها  شاید چینی« :ینده بشر، همچون شایگان بنویسدآ  نویسنده محتاط و بدبین نسبت به

هاي  بسیاري از مسائلی را که دنیاي پیشرفته امروز با آن مواجه است حل کنند و شیوه
هاي ذهنی و مادي در امان دارند و  ابتکاري و نو بیابند و خود را از بسیاري از آلودگی

را از بند جامعه مصرف آزاد  و آدمی... اضیت و پارسایی اجتماعی بگروندبه نوعی ری
هاي پی در پی  را با پرهیزکاري بیامیزند و با انقالب کنند و در نتیجه اخالق عمومی
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هاي توتالیزه است، مهار  فرهنگی، خطر بوروکراسی را که همواره در کمین چنین مرام
  )63-62شایگان،  (».کنند

م سیاسی امروز چین، بلکه برخاسته از االی شایگان نه براي مرامیدواري احتم
سوسیالیسم «به خاطر اینکه وي . آشنایی وي با فرهنگ سنتی مردم این سرزمین است

  ).63شایگان،  (».داند هیلیسم مییرا یکی از آخرین وجوه ن
  

 زنند،  دست می"جهاد با نفس"آنها در عین دور شدن از متافیزیک به نوعی 
 در همین ستیزه دشمنانه با کنفوسیوس نوعی )67-62: 1362می ندوشن، اسال(

  .)385: 1362اسالمی ندوشن،  (پرورانند نوکنفوسیوسی را در وجود خود می
 پیکار با آنچه )65: 1362اسالمی ندوشن،  (هاي روح آنها براي آب کردن چربی

آفریند چه  کارگی میشود، پیکار با آنچه بی موجب غرور و برتري جویی و خودبینی می
  1).67همان،  (.اند کارها که نکرده

اند و در  آنها طب سوزنی خود را از حدود سه هزار سال پیش تا به امروز رسانده
سو به طور متوسط سالی   این  به1995ل ااز س. باشند هاي آن می پی کشف تئوري

عمل . بوده استآنها موفق % 9اند که   عمل جراحی از طریق سوزن انجام داده75000
ماند تا اعمال جراحی با عمل  جراحی که بیشتر به تشریح بدن آدم زنده و هشیار می

در چین پزشکان هم طب غربی و هم . )79-72: 1362اسالمی ندوشن،  (بیهوشی
  .)81  :1357 تریل، (کنند چینی را تحصیل می

 براي چنان سرگرم تحصیل است که گوئی خود را«ملتی که به قول راس تریل 
اند که بر روي  کودکان در شانگهاي پیش بندهایی بسته.... کنند امتحان کیهانی آمده می

  ).31 :1357  تریل، (».علم را دوست بدارید، پاکیزگی را دوست بدارید«آنها نوشته شده 

                                                
- انتشارات خوارزمی، ص . 1357 ترجمه حسن کامشاد، تهران. هشتصدمیلیون مردم چین. راس تریل:  بهک ن

  . و صفحات بعد158



 
 
 
 
  
   
  1393تابستان بهار و  1شماره  ، بومی ایرانهاي دانشدو فصلنامه       120      

  

هاي فوالدسازي نوین  عالوه بر ساختن کارخانه» دو تا بهتر از یکی«آنها با شعار 
 دستگاه 60000 ، 1960هاي کوچک ذوب فلز تا  بیات سنتی و کورهبا بکارگیري تجر

 و توسط دانشجویان هر آنها آجري بودبیشت که ،اند کوره ذوب فلز کوچک ساخته بوده
 کارگر متخصص تربیت شدند و در سال 7000؛  به وسیله آنها ندساخته شده بود

ها چینی با اصول تولید  یونها فراهم شده و میل فوالد با همین کورهتن  میلیون 5، 1959
  .)162-161: 1351اسنو،  (فوالد آشنا شدند

 120 میلیارد ساعت کار تولیدي در میان 45اند به بسیج روزانه  آنها توانسته
، چین به آشیانه موریانه شبیه "ادگار اسنو"به قول . میلیون خانوار روستایی بپردازند

 ساعته جنب و 14و12ا کار روزانه و شبانه ها انسان ب ها و میلیون شده بود که میلیون
هاي  استفاده از روش«. )243: 1351اسنو،  (جوش غیرقابل تصوري از خود نشان دادند

با   هاي سنتی و قدیمی برنامه جهش بزرگ به جلو باعث شد که روش  سنتی و قدیمی
وي راه رفتن ر"این موضوع در شعار . دنتکنولوژي مدرن و جدید در هم آمیخته شو

غالباً در . باشد هاي قدیم و جدید می منظور از دو پا روش. نهفته است.... "دو پا
 به معنی تکنولوژي به سبک غربی است که باید "پیشرفت"کشورهاي در حال توسعه 

هاي  ها است که معموالً شیوه شده فراگرفته شود و در این تالشکه هر قیمت به 
  ).197: 1365خرم،  (».شوند کنار گذاشته میو سنتی، پست و حقیر شمرده و   قدیمی

زمین آبیاري ...  ده سالضمطابق اظهار مقامات چین در عر«در اوایل قرن بیستم 
 میلیون آکر افزایش یافته و توسط چهل میلیارد روزکار 185 میلیون آکر به 40شده از 

رابر  ب450این مقدار مساوي است با . ( میلیارد مکعب خاك برداري شده است105
حجم ترعه پانامه یا دیواري به ارتفاع و عرض سه پا که دوهزار بار دور کره زمین 

ها براي ساختن ذخائر آب و ایجاد سد و سیل بند انجام  این خاکبرداري. کشیده شود
  ).109: 1351لعل نهرو،   (.شده است

در پایان سري هم به پسرعموهاي خود در کشور بزرگ کهنسال هند بزنیم، 
ساله انگلستان به مراتب با تکیه بر  ن با وجود استعمار سیصدآینی که مردمان سرزم
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چه بسا در . هاي استواري برداشتند ي دیرپاي خود در راه توسعه پایدار، گامها سنت
 . نیز بوده است"امت طالیه دار"مواردي در جهان، به قول نویسنده مشهور مصري 

  ).133: 1359نبی،  بن(
 -اند شان از ما دور افتاده ا که متاسفانه بیش از بعد مکانیاین پسرعموهاي م

این . هاي بسیاري دارند که به ما بیاموزند  درس-"ایم ایم و خانه هم را ندیده همسایه"
ها نه تنها در صلح طلبی، بی آزاري، مقاومت بدون خشونت آنها در برابر هر نوع  درس

گ هندي داشته و به نحو بهتري در زبان استعمار و امپریالیسم بوده که ریشه در فرهن
موراك،  (.شرح داده شده است 2"ساتیاگراها"و  1"آهیسما"سانسکریت در دو کلمه 

درس بزرگتري که هندیان به ما و کشورهاي نظیر ما و کشورهاي عقب ) 137: 1354
هاي ریسندگی در برابر  بیاموزند، درس چرخ توانند هنوز هم ر از ما میت افتاده
  .هاي نساجی منچستر است انهکارخ

ي فقیر یا توسعه نیافته باید چرخ ها ملتمعنی این سخن این نیست که همه 
هر کسی در هر کجا که . پیام براي کشورهاي جهان سوم کار کردن است. ریسی کنند

هست و با هر توان و دستمایه و با هر درجه از سواد و دانش و متناسب با فرهنگ و 
هاي ریسندگی کار همگانی و ایستادن بر روي پاي  درس چرخ .خود بومی شرایط 

  3.خویش است
براي آزادي و آزادگی هندیان، ساده ترین، کم خرج ترین ) 1948-1869(گاندي 

از سکنه هندوستان کشاورز % 80در آن زمان . و سنتی ترین کار را پیشنهاد کرده بود

                                                
1. Ahisma 
2. Satyagraha 

- ها   که جهان ما باید بسیار آنها را بداند و ما که از خشونت بیش از سایر ملت"ساتیاگراها" و "آهیسما" درباره
  : نک به–لطمه خورده ایم بیشتر 

  .، انتشارات امیرکبیر1354هران، ، ترجمه محمود تفضلی، تهمه مردم بردارندمهاتما گاندي، 
  .، ترجمه باقر موسوي زنجانی، تهران، انتشارات احمد علمی این است مذهب منمهاتما گاندي،

  .انتشارات خوارزمی. 1363: جورج وودکاك گاندي، ترجمه محمود تفضلی، تهران
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ه بودند، طبقه نه معموالً گرسیک عشر از سکن. بودند و در چهار ماه از سال بیکار
نیاز خود را تولید  هندوستان که تمام پنبه مورد. شد متوسط هم به قدر کافی تغذیه نمی

کرد و دوباره به صورت  ها عدل از آن را به ژاپن و لنکشایر صادر  می کرد میلیون می
منسوجات اوالً  :د کهردا گشت، بنابراین گاندي مقرر می چلوار و کرباس به هند بازمی

خارجی تحریم شود، ثانیاً تعلیم بسیار آسان نخ ریسی احیاء و اشاعه شود، ثالثاً 
 این طریق ریسیده و بافته شده   اینکه منسوجاتی را که به شوند به همه ملزم می
. نشینند هاي بزرگ پشت چرخ نخ ریسی می  در بمبئی بانوان خانواده* 1...است بپوشند

اي به تن  کنند که دیگر بجز منسوجات ملی پارچه هد میهندو و مسلمان با خود ع
 را مرسوم "خدي" یا "خدر"همه با عالقه و اشتیاق تمام پوشیدن پارچه ملی . نکنند

شود و  سیل سفارش سرازیر می .کند  آن را تایید می"رابیندرانات تاگور" ...کننند می
گاندي در ). 82-81 :1357روالن،  (.رسد حتی از بلوچستان و عدن نیز سفارش می

تنها شکل حکومتی که در آن خدا جرئت تجلی «: گوید فان سیاستش میلبرابر مخا
خدا آدم را . خواهد داشت آنست که کار و وعده غذا در قبال بها براي همه باشد

آفریده است تا با کار خود غذایش را بدست بیاورد و گفته است آنان که بدون کار 
  ).123: 1357روالن،  (»...خورند دزدند کردن می

پرسند که با آنکه براي خوردن احتیاج به کار کردن ندارم  چرا  از من می... «
  کنم؟ نخ ریسی می

                                                
- به مسلمانان در پانزده قرن قبل درباره سفارش) ص( این فرمان مهاتما گاندي آدمی را به یاد فرمان رسول اکرم 

. اید و یا ملعون کسی که بپوشد لباسی را که خود آن را نبافته است نظیر بپوشید لباسی را که خود بافته. اندازد می

اندازد که هر دو  اي از پروین اعتصامی و بیتی از اقبال الهوري می همچنین این فرمان اهل شعر را به یاد سروده *
هزار بار برازنده تر بود / از آن حریر که بیگانه بود نساجش « : گوید پروین می. اند م سیراب شدهاز سر آب اسال

  »که حلۀ حلب ارزان شدست یا که گران/ چه بگرویم به کرباس خود چه غم داریم / خلقان 
»آن فروش و آن بپوش و آن بخور/ هر چه رست از خاك تو اي مرد خُرّ «: و اقبال گوید
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هایی را که  رد پاي سکه....خورم که به من تعلق ندارد زیرا من چیزي را نمی
  ).123: 1357روالن،  (»اند؟ اند، بگیرید و ببینید از کجا آمده به جیب شما رسیده

  :نویسد گاندي در کتاب سرگذشت من می
اند و یکی از منتقدان  اند که به چرخ نخ ریسی من خندیده اشخاصی بوده«

هاي نخ ریسی براي سوزاندن کالبد  سرسخت من گفته است وقتی که من بمیرم، چرخ
ها اعتقاد استوار مرا به چرخ نخ ریسی متزلزل نساخته  اما این حرف. آیند من به کار می

  ).81گاندي،  (».است
فیلسوف نامدار تعلیم وتربیت ) 1952-1859 ("جان دیویی"گاندي همانند 

 معتقد به آموزش کارهاي دستی در مدارس بود و شدیداً آنرا تشویق و تبلیغ 1آمریکایی
  .کرد می

کرد کار کردن با دست را  میطی در آن زمان که هندوستان سیر قهقرائی ... «
نستند و به همین سبب یکی از وظایف بزرگ رنسانس دا مردم دون شأن خود می

مردم مغرب .... هندوستان آن بود که به کار ارزش واقعی و شایسته و وقاري بخشید
گویند ولی این نکته   می"سوادشی"شوند،  هایی که در خانه بافته می هندوستان به پارچه

رهنگ و مسلک و یا  یا افتخار کردن به مال خود اعم از پارچه و ف"روح هندوستان"
اینان حتی   فرهنگ اروپایی زمانی آنقدر مورد احترام فراوان بود که. رساند مذهب را می

 "شیدسوا" ولی ،دانستند از فرهنگ خود نفرت داشتند و آن را کهنه و از کار افتاده می
ولی این غرور عبارت از آن نبود که چیزهاي . افتخار و غرور در فرهنگ را باز آورد

تاگور پیوسته مردم را به .  کشورهاي دیگر جهان به دور ریخته شودخوب

                                                
- اره اهمیت کارهاي دستی در تعلیم و تربیت ازدیدگاه جان دیویی نگ بهدرب:  

  .40-23، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه، صص 1342، ترجمه مشفق همدانی، تهران،مدرسه و اجتماع. جان دیویی
به راستی که جهان گرد . هاي جان دیویی همان ریسندگی و بافندگی است اینکه یکی از مفصل ترین مثال

 .هاي واقعی به هم می پیوندند  راهاست و
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گاندي هیچگاه دنیا را فراموش نکرد، نهرو که همکار . کرد انترناسیونالیسم دعوت می
اصلی گاندي بود، در کتاب خود به نام نظري به تاریخ جهان تنها توجهش به 

  ).130-129موداك،  (»...هندوستان نبود
هاي ریسندگی شروع شد، سبب پس افتادگی نساجی در  خحرکتی که با چر

 میلیون متر 500/4( اي اکنون هندوستان از لحاظ میزان تولید پارچه پنبه. هند نشد
اسپید چنگو،  (گیرد در جهان سرمایه داري بعد از ایاالت متحد قرار می) در سال

 سه برابر افزایش  این سو حجم تولیدات خود را  هند از زمان استقالل به).54: 1352
هند از نظر کل حجم تولید ناخالص ملی در ردیف ده کشور عمده جهان . داده است

  *.)52: 1352اسپید چنگو،  (سرمایه داري قرار دارد
دیوپ، رئیس کمیته .ك.به عنوان پایان سخن، این نوشته را با جمالتی از س
شناسی  که پروفسور مردمآموزش عالی دانشگاه پوپال در ایالت مادیاپرادش هندوستان 

  .برم، گرچه حکایت همچنان باقیست است به پایان می
هاي نخستین توسعه، براي فرهنگ چه به عنوان هدف، چه  بسیاري از اندیشه«

براي ایجاد دگرگونی در جوامع، مانند .... به عنوان وسیله نقشی محوري قائل نبودند
هاي بین المللی هماهنگ  ه کمکبویژه با برنام. نسخه کتاب آشپزي رفتار کردند

هر چند نقش برخی از . شدند و به فرهنگ و سنت به عنوان موانع تغییر نگریستند
عناصر فرهنگی را به مثابه محرك دگرگونی قبول کردند، با این حال مضمون اصلی 

این منازعه با سنت واقعیت تلخی بود، نه به . کرد مباحث بر ضد سنت سنگینی می
تی سنت، بلکه به دلیل نیروي نهفته آن که در فرایند توسعه کارساز خاطر ارزش ذا

بحث . گفت  از تغییر نهادها به نفع انتقال تکنولوژي سخن می" دانیل لرنر"...است
توانند مدرن و   این بود که جوامع سنتی نمیدرام آسیایی در "یردالمگونار "عمده 

                                                
  . این رتبه اکنون باالتر نیز رفته است *
  ].266ص ، 1390، تهران، اقتصادهاي نفتیعلی قنبري، [» .اکنون اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است«
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ي سنتی خود را متناسب با نیازهاي ها ارزشمتحول شوند، مگر این که نهادها، باورها و 
  »...شد توسعه تغییر دهند، بنابراین کنار زدن نهادهاي سنتی پیش شرط محسوب می

که جوامع به اصطالح سنتی بدون آنکه مجبور شوند، نهادها، باورها ) مسئله(این 
ه توانند خود را متحول کنند، بسیار دیر مورد توج ي خود را رها کنند، میها ارزشو 

هاي بلند پروازانه توسعه در  این صداي ضعیفی بود که در هیاهوي برنامه. قرار گرفت
  .جهان سوم گم شد

هاي اشتباه درباره سنت و جوامع  از فرض... نقص اساسی در بیشتر این الگوها
ها قائل شدن به حالتی ایستا و انکار امکان پویایی  شد، این فرض سنتی ناشی می

فرض اشتباه دیگر همسان ... تغییرناپذیري براي این جوامع بوددرونی،  سازگاري و 
اي از   دامنه گستردهها فرهنگبسیاري از ...  بود"ساخت اجتماعی"دانستن فرهنگ و 

  ).33: 1370دیوپ،  (»... در کارکردهایشان دارند"ي معنی دارها تفاوت"هنجارها با 
را آشکار ساخته چهار دهه تالش وسیع براي توسعه اهمیت خطیر فرهنگ «
در این مدت تاکیدها به ترتیب از آزادي سیاسی به رشد اقتصادي و بعد به . است

  ).34: 1370دیوپ،  (».اند مساوات اجتماعی و سپس به استقالل فرهنگی تغییر یافته
برخورد شجاعانه کسانی که در مباحث توسعه سهم سنت را هم لحاظ «

: 1370دیوپ،  (»؟ا این یک مصیبت استآی. شود کنند، سبب حیرت دیگران می می
33.(  
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 انتشارات پیام: تهران. جامعه دهقانی در ایران، )1357. ( خسروي، خسرو-
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اهللا مجتبـایی؛    پـور؛ فـتح     آریـان . ح.ا: ، ترجمـه  نیونان باستا ،  )1372. ( دورانت، ویل  -
  .  انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ، جلد دوم: هوشنگ پیرنظر، تهران

حـسن  : ترجمـه . هایی از توسعه و توسعه نیافتگی       جنبه،  )1365. (نسون، جون ی راب -
 .نشر نی: تهران. گلریز

.  اعظـم محمـد بیگـی      علـی : ترجمـه . »اسالم و توسعه  «،  )1371. ( ابراهیم آ  ، رجب -
 .1 ش1فرهنگ و توسعه، س

انتـشارات  : تهـران . الگوي مـصرف و تهـاجم فرهنگـی       ،  )1374. ( رزاقی، ابراهیم  -
 .چاپخش

 نشر نی: تهران. آشنایی با اقتصاد ایران، )1376. ( رزاقی، ابراهیم-

ــروف، - ــس ب ــان  روک ــه، )1369( .  رای ــافتگی   نظری ــعه نی ــاي توس ــهه : ، ترجم
 .انتشارات سفیر، سازمان چاپ و انتشارات: ی، تهرانگیالن هاشمی علی

انتـشارات  : تهـران . محمـد قاضـی  : ، ترجمـه مهاتما گاندي ،  )1357. ( رومن   روالن، -
  .روزبهان

 و 1، سـال دوم، ش   نامه فرهنگ . »توسعه و فرهنگ  «،  )1370. ( سروش، عبدالکریم  -
 ). پاییز و زمستان (2

: ، ترجمـه  )ژاپن در راه تسخیر جهـان     (غول  هاي    دندان،  )1368. ( سوته، کریستین  -
 آستان قدس رضوي: عباس آگاهی، تهران

مرکـز ایرانـی مطالعـه    : ، تهـران  آسـیا در برابـر غـرب   ،)1356. ( شایگان، داریوش -
  .ها فرهنگ

هاي تریـاك تـا جنـگ     از جنگ(تاریخ چین ، )1358. ( شسنو، ژان ؛ باستید، ماریان     -
 .شهرنوش پارسی پور، نشر علم: ، ترجمه) 1885-1884 چین، -فرانسه

مبانی جغرافیایی انسانی بـا اشـاراتی بـه جغرافیـاي     ، )1363. ( صفی نژاد، جـواد  -
 .دانشگاه تهران: ، تهرانانسانی ایران
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مرکز نشر  : ، جلد اول، تهران   فرهنگ یاریگري در ایران   ،  )1385. (مرتضی   فرهادي،   -
  .دانشگاهی، چاپ چهارم

  .7، ش ماهنامه سنبله ، "هاي ایران کبوتر خانه"، )1367. ( فرهادي، مرتضی-
  .، مرکز نشر دانشگاهی1373، تهران، فرهنگ یاریگري در ایران «.مرتضی فرهادي، -
 .، تهراناقتصادهاي نفتی، )1390. (علی، قنبري -

: ترجمـه . جغرافیاي اقتصادي کـشورهاي روبـه رشـد      ،  )1352. (اسپید چنگو .  ك -
  .انتشارات حقیقت: تهران. ن رضوانیجالل علوي نیا و امیرحسی

 .انتشارات خوارزمی: سروش حبیبی، تهران: ، ترجمهژاپنف، )1358. ( کان، هرمان-

، آموزش و پرورش در خـدمت امپریالیـسم فرهنگـی   ،  )1367( کانوي، مـارتین ،      -
 .انتشارات امیرکبیر: محبوبه مهاجر، تهران: ترجمه

فریده ممتـاز، شـرکت     : ، ترجمه شناسی غرب  بحران جامعه ،  )1368. ( گلدنر، آلوین  -
  .سهامی انتشار

 ،محمـود تفـضلی  :  ترجمـه ،نگاهی به تـاریخ جهـان  ، )1351. ( لعل نهرو، جـواهر   -
 .انتشارات امیرکبیر، جلد سوم: تهران

محمدعلی طوسـی،   : ، ترجمه اي نان   نه براي لقمه  ،  )1367. ( ماتسوشیتا، کونوسوکی  -
 . انتشارات شباویز: تهران

محمـد  : ، ترجمـه  نفت سیاست و کودتا در خاورمیانـه      ،  )1366. (سلی، لئونارد  مار -
 .جلد سوم: تهران. رفیعی مهارآبادي

انتـشارات  : جواد صـالحی، تهـران    : ، ترجمه مشکل فرهنگ ،  )1359. ( مالک بن نبی   -
 . قلم

: فریـدون گرگـانی، تهـران     : ، ترجمه سرزمین مردم هند  ،  )1354. (موراك.  مانورامار -
  .رجمه و نشر کتاببنگاه ت

  . تهران. مسعود رجب نیا: ترجمه. تاریخ و فرهنگ ژاپن، )1364. ( مرتون، اسکات-
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شم رجـب   ها   :، ترجمه ترقی ژاپنی، تالش آگاهانه یا معجزه     ،  )1381. (آکیو،   موریتا -
 . انتشارات سروش : تهران. زاده

موسـسه  : ننـسرین حکمـی، تهـرا     : ، ترجمـه  جامعـه ژاپنـی    ،)1369 (. ناکانه، چیه  -
 مقدمه مترجم. مطالعات و تحقیقات فرهنگی

ــا - ــاکوچی، هیروتاک ــوجیرو؛ ت ــا، ایک ــش ، )1385. ( نوتاک ــدیریت دان ــه (م چگون
علـی عطـافر، جبـار      : ، ترجمـه  )سازند  هاي ژاپنی نوآوري را محقق می       شرکت

  . انتشارات سماء قلم: قم. اسالمی، آناهیتا کاوه و سعید انالویی
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