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ــار  ــاه تاريخ و جغرافيا، در دور جديد انتش ــن الرحيم. كتاب م ــم اهللا الرحم كتـاب ماه: بس
ــده و مغفول رشته ى تاريخ بپردازد. محور اين  ــعى دارد به مباحث كمتر مطرح ش خود، س
ــت كه با نظر دقيق دكتر يوسفى فر،  ــماره ى كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، تاريخ ميانه اس ش
ــى جوامع روستايى ايران در دوره ى  ــد به بررس ــماره، بنا بر اين ش در گفت وگوى اين ش
ــتا و پيشنيه ى تاريخ روستا آغاز مى كنيم.  ميانه بپردازيم. بحث را از چرايى توجه به روس
ــت و  ــاورزى بوده اس ــتر درآمد اقتصادى ايران از كش همان طور كه مى دانيد اگرچه بيش
روستانشينى در اين كشور بسيار گسترده تر از شهرنشينى، ولى در تاريخ، البته به معناى 
مكتوب آن، كمتر روستا و روستانشينى مورد توجه قرار گرفته است.  براى ورود به بحث، 
اولين مطلب ضرورت و اهميت پرداختن به اين مبحث است. سپس از منابع اين موضوع 
ــمت نهايى بحث نيز چگونگى ورود به  ــينه  و تحوالت مرتبط با آن مى گوييم. قس و پيش
بحث و روش شناسى روستا در تاريخ نگارى خواهد بود. بخش آخر را با تعاريف مفاهيمى 
چون روستا، ده، قريه، دهقان و... آغاز خواهيم كرد. اما يك موضوع ديگر، وسعت دوره ى 

ميانه است. كه در يك گفت وگوى كوتاه نمى توان به همه ى اين دوره پرداخت.

جامعه روستايى ايران با 
تكيه بر تاريخ ميانه

با حضور: 
دكتر شهرام يوسفى فر؛ 
عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى
دكتر اسماعيل حسن زاده؛
 عضو هيأت علمى دانشگاه الزهراء
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جامعه روستايى ايران با تكيه بر تاريخ ميانه

ــم اهللا الرحمن الرحيم. نام گذارى سده ى ميانه كمى دشوار است. مرحله ى اول سده هاى ميانه را مى توان از  دكتر يوسـفى فر: بس
انحطاط و سقوط حكومت هاى غزنوى ـ بويه اى تا ورود مغوالن به ايران در نظر گرفت. از مغول به بعد، به دليل وقوع تحوالتى 
ــكل بندى اجتماعىـ  اقتصادى جامعه ى ايرانى متفاوت مى شود. به نظر من بد نيست  ــبات اجتماعى ايران، ش ــترده در مناس گس

گرانيگاه بحث را دوره ى مغول قرار دهيم و به پس و پيش آن هم نظرى داشته باشيم. 

ــت همه ى مباحث را مطرح كنيم، ولى اگر بتوانيم طرح مسأله كنيم و  ــتره ى بحث، ما نخواهيم توانس كتاب ماه: با توجه به گس
نوعى ادبيات موضوع توليد كنيم كه ديگر محققان هريك در بخشى از روستانشينى ايرانى به پژوهش بپردازند، رسالت خود را 
انجام داده ايم. با اين مقدمات از دكتر يوسفى فر خواهش مى كنيم  بحث را با ضرورت و اهميت پرداختن به روستا و روستانشينى 

در ايران آغاز كنند.

ــده هاى ميانه، يكى از موضوعات مهم  و دلپذيرى  ــينى در تاريخ ايران و به ويژه در س ــتا و روستانش دكتر يوسـفى فر: بحث روس
ــبختانه كتاب ماه تاريخ و جغرافيا به آن اقبال نشان داده است. در حوزه ى آموزش تاريخ در ايران، نهادى كه به  ــت كه خوش اس
ــت حوزه هاى پژوهشى پنهان و دور از چشم را كشف و در معرض پژوهش  ــفانه تاكنون موفق نشده اس ــت؛ متأس وجود آمده اس
ــته در اين حوزه ها به پژوهش بپردازند. متأسفانه كمبود  ــبب شود دست اندركاران اين رش ــجويان قرار دهد؛ يا س محققان و دانش
ــورمان نيز مزيد علت شده است و نتوانسته اند پژوهشگرانى تربيت كنند كه در اين  ــات پژوهش تاريخ در كش و نيز ضعف مؤسس
ــكر مى كنم كه زمينه ى طرح  حوزه به تحقيق بپردازند. بنابراين اين اقدام كتاب ماه را به فال نيك مى گيرم و از عوامل آن تش
چنين بحث هايى را فراهم آورده اند. اگر مجال باشد و در اين باره هم صحبت كنيم، متوجه خواهيم شد كه چه فرصت بزرگى را 
از دست داده ايم كه به اين موضوعات نپرداخته ايم و نيز متوجه خواهيم شد كه چه بدفهمى هاى عظيمى در اين مورد اتفاق افتاده 
است و برداشت هاى ما تحت تأثير رشته اى از پژوهش ها، كه به طور عمده خرده نگر و گاه متأسفانه كامًال سياسى بوده اند، شكل 
ــت كه تاكنون محققان تاريخ به اين موضوع  ــتا در ايران، آن اس ــت. اولين ضرورت در پرداخت به موضوع تاريخ روس گرفته اس
ــده هاى ميانى، اصوًال جامعه اى روستايى به شمار مى رود. شهرهاى اصلى و بزرگ اين جامعه،  نپرداخته اند. جامعه ى ايران در س
ــهرهايى بودند كه از شاخص هاى اصلى شهرنشينى، به مانند  ــهرهاى دوره ى باستان ايران، ش ــالم به وجود آمده اند. ش بعد از اس
شهرهاى دوره ى اسالمى برخوردار نبودند، آن شهرها، به مانند الگوى شهرهاى ُرم آن روزگار، بيشتر خصلت نظامى و اردوگاهى 
داشتند و يا مراكز سياسى و ادارى به شمار مى رفتند. شهرهاى ايران، به جز شهرهاى واقع در حوزه ى بين النهرين، با الگوهاى 
رايج در نزد دولت شهرهاى يونان كهن تفاوت داشتند. از اين نظر دوره ى باستان را مى توان دوره ى غلبه ى اقتصاد روستايى در 
نظر آورد كه شهرهاى آن تحت شكل بندى اجتماعى مسلط آن دوره، فرصت تكامل مناسبات ويژه ى شهرى را دارا نبودند. در 
ــتاها زندگى مى كردند و مهم تر از همه اساس اقتصاد ايران، بر توليد  ــده ى ميانه ى تاريخ ايران، عمده ى جمعيت در روس اوايل س
كشاورزى استوار بود و بخش عظيمى از درآمد حكومت هم درآمدهاى ناشى از توليد زراعى و روستايى تأمين مى شد. از اين رو، 
در دوره ى موردبحث، مناسبات روستانشينى بر مناسبات شهرنشينى تقدم داشت؛ درحالى كه امروزه، به دليل آن كه شهرها كانون 
ــبت  ــته اين نس ــمار مى روند، اهميت خود را بر ديروِز جوامع تحميل مى كنند. در دوران گذش ظهور فرهنگ و مدنيت جديد به ش
معكوس بوده است و روستاها به عنوان كانون هاى مولد ثروت، در اولويت سياست گذارى هاى اجتماعى و اقتصادى قرار داشته اند. 
ــهرى در تاريخ ايران بازمى گردد. نكته ى دوم در اين مورد  ــتايى بر زندگى ش درواقع، ضرورت اول به غلبه ى كميت زندگى روس
به مسأله يا مشكلى به نام آب در سرزمين و تاريخ ايران مربوط است كه اصوًال سرنوشت و رگ وپى اغلب مردمان ايران با اين 
موضوع گره خورده است. درواقع، حوزه ى ذهنى و برنامه ريزى زندگى ايرانيان، اعم از روستايى و شهرى، با چگونگى دستيابى 

دكتر يوسفى فر:
جامعه ى ايران در سده هاى ميانى، 
اصوالً جامعه اى روستايى به شمار 
مى رود. شهرهاى اصلى و بزرگ اين 
جامعه، بعد از اسالم به وجود آمده اند
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به منابع آب و بهره بردارى از آن منابع آبى در ارتباط است و به اين دليل تمدن ايران تمدن «آبى» نام گذارى شده است. . شايد 
ــورى را بتوان در جهان پيدا كرد كه مانند ايران تا اين حد عنصر آب در اركان زندگى مردمان آن نقش آفرين بوده و  كمتر كش
ــمار رفته باشد. از دوران باستان كه تقدس و توجه  ــد و يكى از اولويت هاى زندگى و در رديف امنيت به ش اهميت پيدا كرده باش
به آب در باورهاى عامه و اديان رسمى وجود داشت، تا ادوار پس از اسالم كه زندگى يك جانشينى با كلمه ى آب (آبادى) پيوند 
ــوادى به نظر مي رسيد، بن آن عنوان آبادى اطالق مى شد. شهر يا روستا  ــده و س ــان دور هم جمع ش خورده و هرجا عده اى انس
ــاس زندگى مردم را تشكيل مي داد. عطف توجه مردم اين سرزمين به مقوله و  ــت، هردو آبادي بودند. يعنى آب اس تفاوتي نداش
مشكل آب باعث شده كه بخش عظيمى از اجتهادات فكرى، توليدات انديشه و حتي نظرياتى كه در مورد شيوه ى مصرف، توزيع 
ثروت و حتى در سطحى باالتر، در نظريه پردازي درخصوص مفهومي مانند عدالت وجود دارد با پارادايم آب گره بخورد به عنوان 
مثال در اندرزنامه ها، شاه عادل بايد از شماري صفات و مؤلفه هاى نظرى و سياسى برخوردار مي بود كه يكى از مهم ترين آن ها 
ــبكه ها و نظام آب يارى بود.  يعنى صفت عادل بر شاهى اطالق مى شد كه متوجه  ــئوليت وي در قبال احداث و نگه دارى ش مس
آبادى قلمرَوش باشد. آبادى يعنى وجود كشاورزى و اساس كشاورزى نيز بر آب است. بنابراين شناسايى اين تمدن آبى، تمدنى 
ــود، خواه ناخواه تنها با توجه به روستا و روستانشينى، كه جايگاه اصلى تكامل اين  ــوب مى ش كه ميراث معنوى و مادى ما محس
ــود. اهميت و ضرورت ديگرى كه در اين بحث وجود دارد، به اين مهم بازمى گردد كه در طول  ــت، امكان پذير مى ش تمدن اس
ــتمرار يافته بود و آموزه هاى  ــت، كه در طول زمان ها اس ــام دانش هاى پرارزش وجود داش ــتاهاى ما انواع و اقس تاريخ، در روس
ــتاييان به صورت دائم، با مشكل آب مواجه بودند؛ ازاين رو،  ــاس زندگى ايرانيان را تشكيل مى داد. در روستاهاى ما، روس آن، اس
دغدغه هاى مستمر، كه در مورد چگونگى دستيابى به آب و يا استخراج آن داشتند، باعث مى شد نظام اجتماعى اى در نزد آن ها 

دكتر يوسفى فر: شايد كمتر كشورى را بتوان در جهان پيدا كرد 
كه مانند ايران تا اين حد عنصر آب در اركان زندگى مردمان 

آن نقش آفرين بوده و اهميت پيدا كرده باشد
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شكل گيرد، كه در انطباق با اين گونه ضرورت هاى اساسى باشد. از اين رو، زندگى در روستا، بر اساس چنين ضرورت هايى شكل 
ــاورز بايد با بهره گيرى از مجموعه اى از دانش ها،  ــوى ديگر، در مراحل كشت و زرع، كش ــتمرار مى پذيرفت. از س مى يافت و اس
ــت بذر، ميزان رطوبت چقدر است؟ وضعيت  ــاند. به عنوان مثال، وى بايد بداند به هنگام كاش مراحل مختلف كار را به انجام رس
ــخم زدن و يا  ــبه كند كه مثًال چقدر فرصت دارد از خصوصيت نمناكى هوا و زمين براى ش ــت؟ تا محاس وزش بادها چگونه اس
ــأله كه در چه فصلى بايد چه گياهى كاشته شود، به مجموعه اى از دانش نجوم و  ــترين بهره را ببرد. يا اين مس ــت بذر بيش كاش
ــبب گسترش آفات مى شدند، شناسايى كند. اگر مجموع  ــيله، اوقاتى را كه تغييرات اقليمى س احكام آن نيازمند بود و به اين وس
ــتايى گنجينه اى از دانش هاى  ــويم كه جامعه ى روس ــود، با اين واقعيت روبه رو مى ش ــى ش اين دانش ها واكاوى و دوباره بررس
ــى تا روش هاى محاسبه ى تقسيم محصول و نحوه ى تعامل و رفتار با حكام و ديگرانى كه  ــت، از بوم شناس گوناگون را دربر داش
امكان داشت محصول او را از چنگش به در آورند و زندگى او را با لطماتى مواجه سازند. متأسفانه حكمت عاميانه ى موردبحث، 
ــد و اين ميراث معنوى روستايى به انحطاط گراييد. بحث خود را  ــنايى با دانش هاى نوين فراموش ش در قرون جديد و در اثر آش
ــوى ديگر توجه مى دهم. در جريان جنگ جهانى دوم، كه  ــتاهاى ايران، به س با ذكر مثالى در اهميت اين ميراث معنوى در روس
نيروهاى آمريكايى در منطقه ى لرستان جاده ى شوسه احداث مى كردند، يك فرد روستايى، به نام على مير دريكوند را به عنوان 
ــتخدام كردند تا به امورى چون نظافت و آشپزى و پادويى بپردازد. اندكى بعد، قريحه ى خوش و جذابيت بيان وى  ــته اس گماش
سبب شد افسران از وى تقاضا كنند شب ها براى آنان متل تعريف مى كند. چون اين كار دريكوند گل كرد، بعدها يكى از افسران 
آمريكايى به نام زهنر، مجموعه متل هاى او را به تحرير درآورد. افسر مزبور، پس از بازگشت از ايران، در رشته ى ايران شناسى 
ــتى در متل هاى لرى قابل تشخيص است.  ــاطير زردش ــد بازمان هاى اس تحصيل كرد و با مطالعه ى مجدد آن متل ها، متوجه ش
ــتى، به ويژه افسانه ى آفرينش را بر اساس اين مجموعه روايات  ــاطير زردش ــده ى اس درواقع، وى برخى از روايات و عناصر گمش

بازسازى مى كند. مقاله ى اين شخص در اين موضوع در يادنامه ى مرحوم بهار، ترجمه شده است.  
اما عنايت به مقوله ى تاريخ روستا و روستانشينى در ايران، از منظر ديگرى نيز اهميت دارد. در تاريخ ايران مالكيت زمين، نوعى 
منزلت اجتماعى براى مالك دربر داشته است. درواقع، خواه شخص ديوانى مى بود، مانند خواجه نظام الملك و يا تاجر و بازرگان 
و يا شخصى كه در شمار اليه هاى ميانى جامعه محسوب مى شد، مالكيت زمين براى او به داليل متفاوتى اهميت داشته است. 
شهريان در فصل گرما، از شهر به نواحى اطراف شهر پناه مى بردند و اوقاتى را در ييالقات و روستاها به سر مى بردند. از سوى 
ــد. درواقع، ترس  ــت مالكيت زمين، براى عده اى از مردمان، به فقدان امنيت پايدار در جامعه ى ايران مربوط مى ش ــر، اهمي ديگ
ــدن ممر درآمد و حتى ورشكستگى يا مصادره ى اموال و غيره، سبب مى شد زمين به  ــلب موقعيت و مقام يا قطع ش دائمى از س
ــرايط اضطرار درآمد مختصر ملكى در روستا فريادرس شخص  ــخت در نظر گرفته شود تا در ش عنوان تأمينى براى آينده اى س
ــاس، اگر كسى آن قدر دارايى داشت كه مى توانست براى خود ملك و آبى در روستا تهيه كند، شخص معتبر و  ــود. بر اين اس ش
قابل احترامى در جامعه به شمار مى رفت. به تدريج تملك زمين به يكى از مؤلفه هاى شرافت اجتماعى تبديل شد و در نزد اشراف 
ــت دادن زمين، نشانه اى از زوال پايگاه  ــاخصه ى مهم به شمار مى رفت. گاه از دس ــهرى، داشتن زمين يك ش ــهرى و غيرش ش
اجتماعى فرد محسوب مى شد. اگر بخواهيم بحث درخصوص اهميت هاى روستانشينى در تاريخ ايران را ادامه دهيم، محورهاى 
ــت موضوع پيوستگى جوامع شهرى و روستايى  ــترى را مى طلبد. از آن جمله اس ديگرى در اين رابطه وجود دارد، كه مجال بيش
ــه ى تفاوت هاى  ــاخصه هاى مهمى را براى مقايس در ايران كه براى فهم متن تاريخ ايران و تحوالت آن ارزش فراوانى دارد و ش

از زمانى كه سياحان و 
مستشاران اروپايى وارد 
جامعه ى ما شدند، به اين دليل 
كه جامعه ى روستايى و شهرى 
ما براى ايشان جذابيت داشته 
و ديگرى محسوب مى  شده 
است، مورد توجه ايشان قرار 
گرفته است
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رشد و تكامل مناسبات جامعه ى ايران با جامعه ى اروپايى در سده هاى ميانه، در اختيار محققان قرار مى دهد. هم چنين مى توان 
به اين بحث به مانند زمينه اى فراخ براى مطالعات آتى رشته ى تاريخ اشاره كرد كه بسيارى از موضوعات و زمينه هاى تحقيقى 
را در تاريخ ايران مى گشايد كه تاكنون، به هيچ وجه موردتوجه و طرح قرار نگرفته اند و هم اكنون، مى توان با مطالعات بين رشته اى 
وجوه نوينى از مطالعات ايران شناسى را در تاريخ ايران مفتوح كرد. درواقع، اين چند مورد كه درباب اهميت توجه به تاريخ روستا 
در ايران ذكر كردم، نشان مى دهد كه در حوزه هاى مختلف اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى، روستا را نبايد به نفع شهر 
ــتا مقدم بر توجه به شهر است. هرچند ما در تاريخ نگارى خود به تاريخ شهرى  ــت؛ بلكه در تاريخ ايران، توجه به روس كنار گذاش
ــبكه اى از روستاهاى كوچك و بزرگ و سرازير  ــكل گيرى شهرهاى بزرگ بر اساس ظهور ش ــته ايم. ش هم چندان توجهى نداش
ــيارى وجود دارد كه باعث مى شود به بحث  ــتايى است تا شهر امكان ظهور يابد. به نظر من داليل بس ــدن اضافه توليد روس ش
ــود. اين امر در مورد دوره ى سلجوقى، كه يكى از مهم ترين دوره هاى تاريخ ايران از منظر تاريخ  ــتا در ايران توجه ش تاريخ روس
اجتماعى است، اهميت بيشترى دارد. زيرا اصوًال مناسبات روستايى ايران در اين دوره تغييرات سرنوشت سازى را تجربه مى كند. 
متأسفانه در مورد اين تغييرات پژوهش چندانى صورت نگرفته است و تحت تأثير آراء مستشرقان، هنوز تصور بر آن است كه از 

دوره ى باستان به بعد، يك استمرار و پيوستگى در مناسبات روستايى ايران قابل پيگيرى است.

ــاءاهللا در جاى خود به آن  ــى از تأثير مورخان غربى گفتند كه انش ــفى فر نكته اى در مورد بدفهمى هاى ناش كتاب ماه: دكتر يوس
ــن زاده، لطفًا ابتدا به ضرورت بحث بپردازيد و بعد بفرماييد آيا به طور كلى مى توانيم چيزى به  خواهيم پرداخت. آقاى دكتر حس

نام تاريخ روستا در ايران داشته باشيم؟ تاريخ محلى داشته ايم ولى تاريخ روستا چطور؟

دكتر حسن زاده: بسم اهللا الرحمن الرحيم. با تشكر از دست اندركاران كتاب ماه تاريخ و جغرافيا كه بحث هاى جديد و مفيدى را 
در تاريخ نگارى ايران راه انداخته اند. دكتر يوسفى فر در مورد ضرورت پرداختن به تاريخ روستا توضيح مبسوطى فرمودند. بنابراين 

بنده در باب اهميت مطالعات روستايى سخن خواهم گفت. 
ــدن، در ذهن مورخان ما، حتى تا امروز هم، خيلى مورد توجه  ــتايى به دليل عادى تلقى ش ــت كه زندگى روس واقعيت اين اس
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اگر محققى بخواهد به تاريخ 
روستا بپردازد، داده هاى كتب 
تاريخى كمك چندانى به او 
نخواهد كرد. بنابراين، ما اكنون 
داريم در مورد موضوعى صحبت 
مى كنيم كه تابه حال مورد توجه 
نبوده است

ــده است. هر امرى كه عادى شناخته شود، چندان توجهى برنمى انگيزد. از زمانى كه سياحان و مستشاران اروپايى وارد  واقع نش
جامعه ى ما شدند، به اين دليل كه جامعه ى روستايى و شهرى ما براى ايشان جذابيت داشته و ديگرى محسوب مى  شده است، 
اين جوامع مورد توجه ايشان قرار گرفته است. اما براى خود ما حتى امروزه هم اين متل ها و داستان ها جذابيت ندارد. اگر بتوان 
ــت، اطالق كرد. بايد گفت مطالعات ما از  ــده اس ــتايى را به پژوهش هاى ناهمگونى كه تاكنون انجام ش اصطالح مطالعات روس
ــى بسيار بزرگ  ــت. ما كاريكاتورى از تاريخ ايران ارائه داده ايم كه در آن تاريخ سياس جامعه ى ايرانى مطالعه اى كاريكاتوروار اس
است، تاريخ اجتماعى در آن ضعيف است، تاريخ اقتصادى اصًال وجود ندارد، به تاريخ فرهنگى نسبت به دو موضوع قبل، كمى 
ــوم بوده و تاكنون هم ادامه پيدا  كرده است. ما به طور  ــده است. اين نوع مطالعه از گذشته در جامعه ى ما مرس ــتر توجه ش بيش
سنتى از اين روش تقليد كرده ايم و نگارش هاى تاريخى ما بيشتر به تاريخ سياسى گرايش پيدا كرده است. براى اين كه از اين 
ــيم، الجرم بايد به نكات مغفول تاريخ ايران از جمله تاريخ  ــويم و همه جانبه تاريخ ايران را بشناس مطالعه ى ناهمگون خارج ش

روستا، تاريخ عوام، تاريخ اجتماع و... بپردازيم. مبناى تقسيم بندى هم در تاريخ نگارى ما بايد تغيير كند. 
ــهرى مبتنى بر  ــت. در دوره ى ميانه، زندگى ش ــتا، تفكر تجربى در روستاهاس ــأله ى قابل توجه ديگر در توجه به تاريخ روس مس
ــيرتى پيش مى رويم، ديدگاه هاى تجربى و  ــمت زندگى روستايى و عش ــهر به س ــت، ولى هرچه از ش باورهاى دينى فقاهتى اس
ــاى آرمان گرايانه غلبه پيدا مى كند. دولت ها، كه ضامن ترويج اعتقادات فقاهتى بودند، پايگاه خود را در  ــه بر ديدگاه ه واقع گرايان
شهرها مستقر مى كردند. به دليل كمِى ارتباط ميان روستا و شهر، نفوذ دولت در روستاها كاهش مى يافت. جامعه ى روستايى و 
عشيرتى بهترين الگوى زندگى واقع گرايانه است. چراكه مردم روستا با واقعيات زندگى مى كردند. براى آن ها مهم بود كه بدانند 
باد ِكى مى وزد، باران چه زمانى مى بارد، آب چگونه به دست مى آيد، انواع بيمارى ها كدامند و... اين دانش ها سبب پيدايش نوعى 
ــده بود كه متأسفانه ما از آن دور شده ايم. مطالعه ى اين جوامع مى تواند به ما كمك كند  ــتايى ما ش واقع گرايى در جامعه ى روس
به واقع گرايى بازگرديم. اين افراد براساس نيازهاى اوليه ى خود و در يك فضاى واقعى زندگى مى كنند و از افراط و تفريط هايى 

كه در فضاى آرمانى به وجود آمده است، به دورند.
مسأله ى بعدى هميارى روستايى است. البته زندگى شهرى امروزى با زندگى شهرى دوران ميانه بسيار متفاوت است و نمى توان 
اين دو را با يكديگر مقايسه كرد؛ ولى مى توان چنين پنداشت كه تفاوت ميان جامعه ى شهرى و روستايى، به شكل ديگرى، در 
دوره ى ميانه هم وجود داشته است. در همان دوره هم در زندگى شهرى به اندازه ى روستا همبستگى و هميارى ديده نمى شود. 
ــكل گرفته اند مانند محله ى يهوديان و مسيحيان  ــاس ديانت ش ــهرها در اين دوره چندمحله اى بود. اين محله ها هم يا براس ش
ــافعى و به اين ترتيب محله ها از هم جدا هستند و هميارى زندگى  ــيعى، حنفى، ش ــاس فرق مذهبى مانند محله هاى ش يا براس
روستايى در بين محله هاى مختلف شهرى ديده نمى شود. اين جدايى هم ناشى از نگاه هاى آرمانى مبتنى بر ديدگاه فرقه اى يا 
ــتاها يك دست هستند. يا اهل تسنن هستند يا تشيع، كمتر پيش مى آمد كه در يك روستا چند  ــت. در حالى كه روس مذهبى اس

فرقه ى مختلف بتوانند كنار هم زندگى كنند. بافت مذهبى روستا تاحدودى همگون است. 

كتاب ماه: ولى در روستا تفكيك قومى ديده مى شود. به طور مثال بيشترين گروه اعرابى كه به ايران وارد شدند، بنى عامر بودند. 
ــتند كه اعراب در آن ها زندگى  ــدند. در بيا رجمند كنونى، روستاهايى هس ــيه ى كوير ايران ساكن ش ــتر در حاش اين گروه ها بيش

مى كنند و هنوز هم مردم آنان را عرب مى نامند و اين گروه هم همسايگان خود را عجم مى نامند. 
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دكتر حسن زاده: به نظر من مشكالت روستا مانند حفر قنات، اليروبى، خرمن كوبى و ساير سنت هاى اقتصادى و اجتماعى اين 
ــته ما نشان  ــتايى گذش ــت. بهترين الگوى هميارى را جامعه ى روس قوميت ها را نيز تاحدود زيادى به يكديگر نزديك كرده اس
مى دهد. اين جامعه ى روستايى بعد از ورود مدرنيته دچار چنددستگى و اختالف شده است، در حالى كه در گذشته يك پارچه بود. 
از طرف ديگر به نظر من شناخت شهرها مستلزم شناخت روستاهاست. چراكه بسيارى از شهرهاى بزرگ، از تجميع روستاهاى 
ــترش شهرها توانسته است روستاها را بپوشاند و يا در حقيقت ببلعد. هر  ــت. يا بهتر بگوييم، گس ــكل گرفته اس نزديك به هم ش

روستايى فرهنگ خاص خود را دارد. پس نمى توان به شهر هم نگاه يك دست داشت. 
اين مواردى كه عرض كردم به نظر من مى تواند به كاربردى كردن دانش ما كمك كند، چراكه دانش ما هنوز نظرى است.

كتاب ماه: بد نيست اكنون به پيشينه ى موضوع و ادبيات آن و كارهاى انجام گرفته در اين زمينه بپردازيم. چه در ميان ايرانى ها 
و چه در ميان غربى ها. البته وقتى صحبت از تاريخ ميانه مى شود، اولين شخصى كه به ذهن مى رسد، خانم آن لمبتون است. 

دكتر يوسفى فر: متأسفانه از يك منظر و خوشبختانه از منظرى ديگر، آثار خانم لمبتون در موضوع مناسبات زمين دارى در ايران 
ــمار مى رود. به هرحال ايشان اين تحقيقات را انجام داد و شايد اگر خانم لمبتون در اين موضوع چنين  ــيك به ش يك اثر كالس

كارهايى را انجام نمى داد، همين مقدار پيشرفت را هم نداشتيم.
درواقع، هرگاه از منظر موضوع مطالعاتى مغفول مانده اى چون تاريخ روستا در ايران طرح و بحث مى شود، شايد نشست و مباحث 
اين چنينى را بتوان يك نقطه ى عزيمت تلقى كرد. به عبارتى، اكنون از موضوعى بحث به ميان مى  آيد كه به تمامى و درستى 
ــمار نمى رود. مورخان  ــده و از مضامين اصلى و محورى مباحث محققان ما به ش ــاى تاريخى ما وارد نش ــوزه ى پژوهش ه در ح
ــتند. چراكه محيط و فضاى اجتماعى  ــن زاده فرمودند به اين موضوعات توجه نداش ــنت هم، همان طور كه دكتر حس دوره ى س
ــتا به چشم نمى خورد. يك فرد فرهيخته  ــديد كه جالب توجه آنان باشد، در روس ــار از روزمره گى بود و تغييرات ش ــتا، سرش روس
ــاهده نمى كرد. به اين ترتيب، به نظر او  ــتا مش ــال هاى متمادى از عمر خود تغييرات جدى در روس و مورخ از هنگام تولد تا س
موضوعى در روستا وجود نداشت كه قابل ثبت و ضبط باشد و درواقع، او بر اساس مؤلفه هاى تاريخ نگارى گذشته، چيزى قابل 

ذكر در آن محيط نمى ديد.  
ــكل گرفت، داده هاى مربوط به روستا، كه در منابع گوناگون  ــى جديدى به نام تاريخ ش ــته ى آموزش از هنگامى كه در ايران رش
ــت كه اگر حتى محققى  ــت. البته واقعيت اين اس ــته را جلب نمى  كرد. حتى امروز نيز چنين اس پراكنده بود، توجه اهل اين رش
ــن، ما اكنون داريم در مورد  ــى كمك چندانى به او نخواهد كرد. بنابراي ــتا بپردازد، داده هاى كتب تاريخ ــد به تاريخ روس بخواه
ــت اين بى توجهى زيان هاى بسيارى در مطالعات  ــت. ناگفته پيداس موضوعى صحبت مى كنيم كه تابه حال مورد توجه نبوده اس

تاريخى ايران را در پى داشته است. براى توضيح اين نكته، بايد در اين جا به موضوعى اشاره كنم.
ــناختى گوناگونى  ــه مطالعات تاريخى ما با معضالت روش ش ــتند ك ــان تاريخ در ايران، متوجه اين نكته هس ــيارى از محقق بس
ــت كه اين وضعيت از ظهور تغيير زاويه ى ديد ما در تاريخ نگارى مى كند. به  ــت كه يكى از پيامدهاى آن ممانعتى اس روبه روس
ــتا كه از  ــأله اى مانند تاريخ روس عبارتى، در اين وضعيت ما امكان و اجازه ى طرح موضوعات جديد را نداريم. بنابراين، طرح مس
منظرى متفاوت صورت مى گيرد، دو مالحظه را در پى دارد، اول اين كه اين طرح بحث مقوالت روش شناسى خاص خود را نياز 
ــى اين موضوع مجال  ــود. بررس دارد؛ دوم اين كه نظريه پردازى در اين باب هم به زمينه هايى نياز دارد كه بايد بدان پرداخته ش

بيشترى مى طلبد.  
ــتا در ايران، اگر به صورت اجمالى و گذرا مرورى داشته باشيم، مى توان رد پاى  ــينه ى ادبيات مربوط به روس اما درخصوص پيش
ــينىـ  مورد شناسايى قرار مى گيرد، مربوط به دو دوره  ــاورزىـ  نه روستانش ــيوه ى كش بخش اعظم ادبياتى را كه در موضوع ش
دانست: دوره ى اول از فروپاشى حكومت ساسانى تا شكل گيرى خالفت اسالمى را در بر مى گيرد كه در اين دوره براى احياى 

دكتر يوسفى فر:
مطالعه ى روستا در تاريخ ايران، يك مطالعه ى بين رشته اى است. 

همان قدر كه به فقه و تاريخ حقوق براى شناخت نهاد مالكيت نياز  
داريم، به همان ميزان هم، به جغرافياى تاريخى، مردم شناسى 

تاريخى، تاريخ كشاورزى و دانش هايى نظير اين  ها نياز داريم
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ــاورزى را از زبان پهلوى يا نبطى و ديگر زبان هاى كهن ترجمه كردند  ــاورزى ايران، برخى كتب كش ميراث كهن آبيارى و كش
ــد. دوره ى  ــى موضوعات مرتبط با اين مبحث در اندرزنامه هاى اين دوره طرح ش ــلمانان قرار دادند. بعدها برخ ــار مس و در اختي
ــاورزى در ايران،  ــتايى و كش ــبات روس ــت كه در نتيجه ى تخريب مناس ــوالن به ايران مربوط اس ــع هجوم مغ ــه مقط دوم، ب
ــد كه ازجمله توليد ادبيات مكتوب در اين زمينه بود. از  ــبات كشاورزى در پيش گرفته ش ــد مناس ــت هايى براى احيا و رش سياس
ــادالزراعه يوسف  ــتقل آثارواالحياى رشـيدالدين فضل اهللا و بعدها در اوايل دوره ى صفوى، ارش ــت كتاب مس جمله اين آثار اس
ــته هاى كم اهميت تر از اين متون كه از دستاوردهاى اين دوره است.  اين كتاب ها به  ــائل و نوش ــمارى رس هروى، به اضافه ى ش
ــده بود، تا جريان احيا و رونق امور  ــته ش ــرين امالك و مديران واحدهاى زراعى نوش ــتورالعملى براى مباش عنوان راهنما و دس
ــس از آن، تا دوره ى قاجاريه، از  ــتاب گيرد. پ ــت در اين دو برهه ى زمانى مهم از تحوالت جامعه ى ايران ش ــاورزى و زراع كش
ــار كتاب مفاتيح االرزاق، نوشته ى محمديوسـف نورى، كه حدود دهه ى  ــت. تنها پس از انتش ــت نيس چنين آثارى آگاهى در دس
ــال 1323 ق.  ــديم. عبدالغفار نجم الدوله در س ــى مجدد در اين زمينه ش ــد، متوجه تالش ــيزده هجرى تحرير ش هفتم قرن س
ــاند.  ــاورزى و پرورش محصوالت مختلف به چاپ رس ــائل كهن و نزديك به خود را در مورد روش هاى كش مجموعه اى از رس
ــتگى  ــينيان خود صورت مى گرفت. ورشكس ــائلى متفاوت با پيش تالش هاى نورى و نجم الدوله، در اين دوره، در چالش با مس
ــبات كشاورزى روى داده بود، در اين مورد تأثيرگذار بود.  ــى كه مثًال در حوزه هايى چون مناس اقتصاد ايران و بحران هاى بخش
ــتا را با رويكرد مباحث مربوط به نوسازى اجتماعىـ  اقتصادى درهم آميخت و گسترش نظريات  ــروطه نگاه به روس دوره ى مش
ــهر به مانند واحدى اجتماعى ـ سياسى در  ــبب شد جامعه ى روستا، همانند ش ــى و به ويژه رواج آراى دموكراتيك س جديد سياس
ــيل تغييرآفرينى اش توجه كنند.  ــد قانون گذاران و فعاالن سياسى به روستا از منظر  پتانس ــبب ش ــود. اين روند س نظر گرفته ش
ــرى تأمالتى را نزد  ــد اعتراضات كارگ ــتاها، مانن ــائل جارى در روس ــائل ارضى و ديگر مس ــائل قانون گذارى در مورد مس مس
صاحب نظران برانگيخت كه در نهايت، طرح موضوعاتى متنوع را در اين زمينه سبب شد. در دوره ى اجراى برنامه هاى سياسى 
ــد، توجه به مسائل روستايى را تشديد مى كرد.  ــائل مختلف گذرانيده ش ــاه و قوانينى كه براى حل و فصل مس و اجتماعى رضاش
ــات مالياتى و زمين دارى، انجام مطالعات دولتى يا آمارگيرى هاى مختلف را مثًال در نوغان گيالن در 1313  ــاى اصالح برنامه ه
شمسى دامن زد. درواقع، ضرورت مداخله ى بخش دولتى در روستا نگاه پژوهشى به آن سو را تقويت مى كرد. رشد شهرنشينى 
جديد و گسترش زمينه هاى جريان مدرنيته در ايران روستاها را با مشكالت جديدى روبه رو كرده بود. تصور عمومى بر آن بود 
ــه تبليغ مى كند، مى توان يافت.  ــود و درنهايت، آمال زندگى را در آن چيزهايى كه مدرنيت ــهر خالصه مى ش ــه همه چيز در ش ك
ــاه نگاه به  ــازى جامعه ى ايران در دوره ى رضاش ــتا. بنابراين در جريان مدرن س ــهر پديد آمده بود، نه در روس مدرنيته هم در ش
ــاحى اراضى براى دخالت در  ــت نه براى امور مربوط به پرداخت ماليات  و مس ــازى روستاهاس ــتا از منظر اراده  براى نوس روس
ــتاييان. در دهه ى بيست، پيشگام مطالعات روستايى در اين دوره، پايان نامه  ى دكتر كريم سنجابى است در رشته ى  زندگى روس
ــت،  ــال 1934 از آن دفاع كرد. در دهه  ى بيس ــه در س ــينان در ايران ك ــائل روستانش ــينى و مس ــا عنوان روستانش ــوق و ب حق
ــتاها جلب كرد و اين اقدامات شتاب  ــازى روس ــات دولتى را به نوس ــى احزابى چون حزب توده توجه مؤسس فعاليت هاى سياس
ــتا و اجراى طرح  هاى تعيين مساحت اراضى مزروعى در 1326 و 1327،  ــترى گرفت. اجراى آمارگيرى هاى مختلف از روس بيش
ــكننده شدن اوضاع اجتماعى ـ  ــتاها در ايران فراهم آوردند. درعين حال، ش ــمندى براى مطالعه ى وضعيت روس اطالعات ارزش
ــات و  ــن دار روى مى داد، برخى مؤسس ــر زمي ــتاييان در كنار تحوالتى كه در قش ــش توقعات روس ــتاها و افزاي ــادى روس اقتص
ــم لمبتون به پژوهش  ــب كرد. در اين زمان، خان ــرات اجتماعى در ايران جل ــى را به مقوله ى تغيي ــى و ايران ــاى غرب حكومت ه
ــف كند و درواقع، زمزمه هاى بحث تغييرات نظام  ــتايى و نظام كهن ارضى را كش ــاختار اقتصاد روس مى پردازد و مى خواهد س
ــود. در درون كشور  ــكار مى ش ــيوه ى بهره بردارى از زمين را تئوريزه كند. به تدريج، طليعه هاى اصالحات ارضى آش مالكيت و ش
ــه ى تحقيقات اقتصادى  ــت دكتر صديقـى، در 1337 و مؤسس ــات و تحقيقات اجتماعى به رياس ــه ى مطالع ــز، ظهور مؤسس ني
ــتا و  ــت دكتر پيرنيا، روند مطالعات را در مورد روس ــگاه تهران، به رياس ــى و اقتصادى دانش ــكده ى حقوق و علوم سياس دانش
كشاورزى ايران شتاب بخشيدند. اما برنامه  ى اصالحات ارضى يك عرصه ى علمى درحال شكل گيرى را به بحثى ژورناليستى 
ــاى فراوانى صورت مى گرفت و جالب اين كه در اوايل،  ــد و گفت وگوه ــل كرد. تعداد زيادى مقاله در روزنامه ها چاپ مى ش تبدي
ــت كه وى، پس از اعالم برنامه ى اصالحات  ــط حسـن ارسـنجانى مطرح مى شد. معروف اس ــترين حجم اين مطالب توس بيش
ــتا را  ــت، اما اصًال محيط روس ــتايى داش ــه بايد كرد؟ چون او مطالعاتى در تعاون روس ــرده بود خوب حاال چ ــؤال ك ــى، س ارض

دكتر يوسفى فر:
گسترش نظريات جديد سياسى و به ويژه رواج آراى دموكراتيك سبب شد جامعه ى 
روستا، همانند شهر به مانند واحدى اجتماعى ـ سياسى در نظر گرفته شود

جامعه روستايى ايران با تكيه بر تاريخ ميانه
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ــازى صورت نمى گيرد؛ بلكه در دو  ــينى از منظر توسعه و نوس ــتا و روستانش ــناخت.  از اين به بعد، ديگر توجه به روس نمى ش
ــرفت هاى  ــتند كه از نتايج مثبت اين اقدام و پيش ــًال متفاوت مى افتد. از يك طرف مدافعين اصالحات ارضى هس ــت كام جه
ــتاييان مى گويند و آن را  ــتاها و خانه خرابى روس ــأله ى تخريب روس ــى از مس حاصل از آن صحبت مى كنند و مخالفين سياس
ــيارى از فعاالن چپ اين سؤال را  ــأله ى ارضى در ميان بس ــت كه مس ــت اجتماعى مى دانند. نكته ى مهم اين اس يك شكس
ــت و اكنون رژيم پهلوى دارد وارد  ــبات فئودالى بوده اس ــتاها در حكم خروج از مناس ــكل روس پيش مى آورد كه آيا تغيير ش
ــد انبوهى از ادبيات توصيفى در مورد روستاها از سوى نويسندگان  ــود يا خير؟ اين سؤال باعث ش ــبات بورژوازى مى ش مناس
ــت كه آيا رژيم قبلى حاكم بر روستاهاى ايران از نوع فئوداليسم  ــود اين اس ــأله ى ديگرى كه مطرح مى ش چپ پديد آيد. مس
ــود و بحث در مورد تاريخ روستا در ايران به سوى  ــته مى ش ــت يا خير؟ در اين زمينه تعداد زيادى كتاب و مقاله نگاش بوده اس
ــائل و مجادالت سياسى، طرح بحث  ــتانه  ى سال 1357 و انقالب اسالمى، اين مس ــى مى غلتد. تا آس چنين بحث هاى سياس
ــم از محققان ما  ــكان انجام پژوهش هاى تاريخى را ه ــعاع قرار داده بود و ام ــتايى را كامًال تحت الش ــائل روس در مورد مس
ــم قابل تبيين و  ــاس تئورى فئوداليس ــؤال بودند كه آيا رژيم ارضى ايران بر اس ــخ به اين س گرفت. محققان ما در پى پاس
ــى مطرح  ــتايى در جامعه   ى معاصر ايران از بُعد سياس ــن كه تمام توجه به تغييرات روس ــت يا خير؟ و مهم تر اي ــح هس توضي
ــازندگى و  ــتند مانند جهاد س ــتايى پا گذاش ــات مختلفى به عرصه ى مطالعات روس ــالمى، مؤسس ــد. بعد از انقالب اس مى ش
ــگاهِى درگير در پژوهش هاى توصيفى خود فعاليت مى كردند. ظهور  ــازمان مديريت و ديگر مراكز كه در كنار مراكز دانش س
ــتايى و نظاير اين ها، كه البته بيشتر  ــگاهى مانند جغرافياى روستايى و جامعه شناسى روس ــعه  ى برخى رشته هاى دانش و توس
ــت كه بعد از انقالب  ــتند، تحركاتى در اين زمينه ايجاد مى كرد. نكته ى مهم اين اس ــتا داش گرايش به مطالعات كنونى روس
ــازى. بحران مزبور اين  ــت از به وجود آمدن بحران در نظريات مدرن س ــاهد نقطه عطفى هستيم كه عبارت اس ــالمى ش اس
ــده در مطالعات تاريخى ايران با چالش مواجه شود. اين نظريات مدافع  ــلط و پذيرفته ش امكان را فراهم آورد كه نگاه هاى مس
ــت به اين وضعيت به سامان جديد  ــته  ى نادرس ــت و از يك گذش ــته اس ــرفتى تك خطى داش اين بود كه جامعه ى ايران پيش
ــنت هاى معنوى و اجتماعى ايرانيان  ــت. اما اين نظريات دربرابر كشف مجدد ارزش هايى كه در درون مايه هاى س ــيده اس رس
ــلط در تاريخ نگارى مجال را براى طرح  ــدن و جابه جايى پاردايم هاى مس ــته ش ــت، پس رفت كرد. درواقع، شكس وجود داش
ــينه ى مطالعات روستايى را در ايران، كه ناشى  ــى مهم از پيش زمينه هاى موردبحث فراهم آورد. با اين رويكرد مى توان بخش
ــته است، كنار گذاشت. در چنين فضايى كه توصيف  ــكل گيرى آن ها تأثير داش ــى در ش از تغييرات زمانه بوده و محملى سياس
ــيوه و رويكرد نظرى به مطالعه ى آن  ــتا در ايران پرداخت و تصميم گرفت كه با چه ش ــد، مى توان به موضوع تاريخ روس ش
ــت. همان قدر كه به فقه و تاريخ  ــته اى اس ــتا در تاريخ ايران، يك مطالعه ى بين رش پرداخت. در درجه ى اول مطالعه ى روس
ــى تاريخى، تاريخ  ــه جغرافياى تاريخى، مردم شناس ــه همان ميزان، هم ب ــاد مالكيت نياز  داريم، ب ــناخت نه ــوق براى ش حق
ــى به كار برده شوند، در  ــاورزى و دانش هايى نظير اين  ها نياز داريم. زمانى كه اين علوم با رعايت مالحظات روش شناس كش
ــوارى هاى بسيارى در پيش خواهد بود.  ــير دش ــد. البته در اين مس اين مطالعات هم نظريه و تئورى موردنظر ظاهر خواهد ش
ــده است و نمى توان  ــخيص داده نش ــتا با ده تش ــينه ى مطالعات تاريخى كه عرض كردم تفاوت روس به عنوان مثال، در پيش
ــت؟ تعاريفى صورى از مقدسى و  ــتا؟ تفاوت قريه و قصبه چيس ــخن گفت يا از روس فهميد كه آيا در تاريخ ايران بايد از ده س
ــتاهايمان را ده بناميم. در  ــت كه هنوز اكراه داريم از اين كه در تاريخ خود؛ روس ياقوت حموى وجود دارد؛ اما جالب اين جاس
ــتى و جمعيتى در جامعه  ى ما ده  ــود. كوچك ترين واحد زيس ــه كاربرد اين اصطالح بايد با معناى دقيق آن انجام ش ــى ك حال
ــت. نكته ى ديگر اين است كه ما هنوز  ــيارى داشته اس ــتا. كلمه ى ده خود در طول تاريخ تغييرات معنايى بس ــت نه روس اس
ــى كه ميان كلمه ى  ــالح، زارع، رعيت، دهاتى؟ در حال ــه بناميم؟ دهقان، برزگر، ف ــن ايرانى را در تاريخ چ ــم زارعي نمى داني
ــت و رعيت هست. كلمه ى دهقان نيز در  ــق نيس ــيارى وجود دارد. به عنوان مثال برزگر صاحب نس برزگر و رعيت تفاوت بس
ــد. در  ــاده مى رس ــتايى س تاريخ ايران فراز و فرود مفهومى و اجتماعى فراوانى دارد. از مفهوم يك بزرگ مالك به مفهوم روس
ــكالت وجود دارد. مالكين را چه بناميم؟ خواجه؟ دهقان؟ ارباب؟ مالك؟ خان؟ تاكنون مطالعات  مورد مالكين نيز همين مش
ــينه را وارسى  ــت. بنابراين نياز به اين داريم كه اين پيش ــن نكرده اس ــى را روش ــتايى ما هيچ يك از اين مفاهيم اساس روس
ــتا بپردازيم. از  ــته اى به موضوع تاريخ روس ــمت هاى آن را كنار بگذاريم و با نگاه مطالعات بين رش كنيم، نقد كنيم؛ برخى قس
ــناختى خاص خود را داراست و اين  ــيار جديد است و مالحظات نظرى و روش ش ــتايى بس ــت كه مطالعات روس اين منظر اس

دكتر حسن زاده:
آنچه خانم لمبتون در كتاب مالك و زارع خود در مورد دوره ى 
ميانه، به ويژه دوره ى سلجوقى، آورده است، تعميم هايى است 

كه از دوره ى قاجار به اين دوران داده است
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ــد و نمى توان آن را وارد كرد. در اين صورت، اين علم  ــود، بايد بومى باش ــت كه درون جامعه ى ايران بايد توليد ش علمى اس
ــد. ــتاز در مطالعات تاريخ اجتماعى ايران باش مى تواند يك علم پيش

كتاب ماه: با تشكر از دكتر يوسفى فر كه به منابع تاريخى متقدم و متأخر در اين زمينه اشاره كردند. آقاى دكتر حسن زاده، 
ــت؟ به عنوان مثال در  ــينى ايران درياف ــتا و روستانش ــع تاريخى موجود تا چه حد مى توان اطالعات در مورد روس در مناب

تواريخ محلى ما؟ 

ــفى فر چند نكته عرض مى كنم. ايشان مطالعات روستايى را نقد كردند و  ــخنان دكتر يوس دكتر حسـن زاده: ابتدا در ارتباط با س
ــت. اين تفكر مطالعات روستايى  ــتباه تفكر چپ پديد آمده اس ــش هاى اش فرمودند نوعى كژفهمى در اين مطالعات به دليل پرس
ايران را به دفاع از اين موضوع سوق داد كه نظام روستايى ما نظام فئوداليته ى اروپايى نيست. اما به نظر من مطالعات روستايى 
ــا انقالب از كارگران (تفكر لنينى)  ــت. هنگامى كه اين بحث پيش آمد كه آي ــران و بلكه همه ى جهان مديون تفكر چپ اس اي
ــتاها (تفكر چينى)، توجه به روستا هم آغاز شد. نگاه كسانى مانند لمبتون و ساير مستشرقان غرب گرا از  ــود يا از روس آغاز مى ش
ــتايى را مطالعه كنند تا بتوانند به تفكر چپ پاسخ دهند. كتاب هاى باارزشى هم در مورد  ــت كه چگونه جوامع روس اين زاويه اس
روستاها نوشته شده است. تحت تأثير تفكر چپ، در ايران نيز تعدادى از معتقدان تفكر چپ، شروع به آزمون و اثبات نظريه هاى 
چپ كردند. از جمله مى توان از آثار محمدعلى خنجى يا فرهاد نعمانى نام برد. همچنين مطالعاتى كه براى تشكيل شركت هاى 
ــازمان مستقل آبيارى و وزارت كشاورزى  ــناد س ــت و صنعت در دهه ى 40 انجام گرفت. در اين حوزه به نظر من بايد به اس كش
ــكل گرفته است و وظيفه ى آن نظارت بر آب ها، زمين ها و قنات و رودخانه ها و موارد  ــازمان در دهه ى 30 ش توجه كرد. اين س

ديگرى است كه بيشتر با روستاهاى ما سروكار دارد. 
اما در مورد شواهد موجود در منابع متقدم. منابعى كه در مورد كشاورزى ايران وجود دارد، بسيار پراكنده است. دكتر ايرج افشار 
نام حدود 20 كتاب را در اين مورد در شماره 8 مجله ى آينده؛ سال 1361 گرد آورده است. برخى از اين كتاب ها چاپ شده است، 
ــت و برخى چاپ سنگى. همه ى كتب چاپ شده هم در دسترس نيستند و ناياب شده اند. براى  ــخه خطى اس برخى به صورت نس
ــوند. از جمله منابع  ــتايى ايران بايد همه ى اين منابع و كتب در يك يا دو مجموعه گردآورى و چاپ ش مطالعه ى جامعه ى روس
ــاره كرد كه كامًال به زندگى روستايى  ــيدالدين فضل اهللا همدانى اش متقدم مى توان به كتاب آثار واالحياء و ديگر آثار خواجه رش
ــت. رشيدالدين فضل اهللا در اين كتاب به انواع محصوالت، مانند انواع سيب و گندم و... اشاره دارد.  ــاورزى مربوط اس و نظام كش
دركنار اين آثار، نامه هاى رشيد الدين به فرزندان خود و شخصيت هاى زمان نيز، روشنايى بر زندگى روستايى مى تاباند، كه ارزش 

آن ها را براى قرائت مجدد و تفسيرى نوين دوچندان مى كند.
پس از كتاب هاى كشاورزى، مهم ترين منابع منشآت ها هستند. ازجمله از  المختارات و يا كتاب العتبة الکتبة، التوسل و الترسل 
ــده است و  ــته ش و غيره مى توان نام برد. در اين منابع، به نامه هايى برمى خوريم كه مثًال از جانب دربار به كدخداى يك ده نوش
توصيه هايى در مورد رسيدگى به محصوالت كشاورزى دارد. يكى ديگر از اين منشآت، مجموعه ى لنين گراد است كه مجموعه ى 

منشآت دوره ى سلجوقى، مغول و خوارزمشاهى است. در اين منشآت نيز اسنادى خطاب به روستاييان ديده مى شود. 
منابع مهم بعدى كتاب هاى جغرافيايى هستند. در اين كتاب ها روستاها، محصوالت آن ها، فاصله ى روستاها از يكديگر و مسائلى 
ــاراتى به اين مسائل  ــت. در رأس اين كتب بايد از معجم البلدان نام برد. كتاب هاى ديگرى هم اش ــده اس از اين قبيل مطرح ش
ــتند مانند مفاتيح العلوم يا اندرزنامه ها. البته اين كتاب ها به دانش ما در اين  ــاورزى نيس ــتا و يا كش دارند ولى صرفًا در مورد روس
مورد كمك چندانى نمى كنند، فقط برخى اطالعات و داده ها در اختيار ما مى گذارند. حتى تواريخ محلى ما هم بيشتر به سياست 
ــخ بيهق را جدا كرد. اين كتاب خود از  ــى به ما نمى كنند. البته در تواريخ محلى به نظر من بايد تاري ــك چندان ــد و كم پرداخته ان

چندين كتاب نام مى برد كه در قرن پنجم هجرى در مورد كشاورزى نوشته شده است.

ــاورزى است و سخنى از روابط و مناسبات اجتماعى در روستا و يا  ــاره فرموديد، همه در مورد كش كتاب ماه: اين مواردى كه اش
مردم روستا در آن ها نيست. 

دكتر يوسفى فر:
ما ديگر از حوزه ى سنت خارج شده ايم. بحث هايى كه ما امروزه 
مى كنيم، هيچ كدام در ذهن خواجه نظام الملك و يا ملكشاه وجود 
نداشته است. همه  تاريخ معاصر است

جامعه روستايى ايران با تكيه بر تاريخ ميانه
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ــبت هاى اجتماعى روستايى اشاره كرده باشد. آنچه  ــت. منابعى نداريم كه مشخصًا به مناس دكتر حسـن زاده: بله همين طور اس
ــت، تحليل هايى است كه از  ــلجوقى، آورده اس خانم لمبتون در كتاب مالك و زارع خود در مورد دوره ى ميانه، به ويژه دوره ى س
دوره ى قاجار به اين دوران تعميم داده است. با چنين آثارى بايد با احتياط برخورد كرد. پس از اسالم، جامعه ى ايران ديگر براى 
ــالم شهر مكه، يعنى يك  ــاورزى به اندازه ى قبل اهميت قائل نبود و دو راه در پيش گرفت. يكى به اين دليل كه زادگاه اس كش
شهر تجارتى بود و در منابع و احكام اسالمى چندان به كشاورزى اشاره نشده است ولى بسيارى قوانين در مورد تجارت در اين 
منابع داريم. پس از اسالم جامعه  ى ما بيشتر به شهرنشينى روى آورد و به نظام ديوانى اعتالى بيشترى بخشيد؛ از طرفى تأثير 
ــاالرى  ــيره اى عرب ها، جهت گيرى نظامى را تقويت كرد. اين دو تفكر، نظامى گرى قبايل عرب و ديوان س نظام قبيله اى و عش

شهريان ايرانى، باعث شده است كه جامعه ى روستايى چندان مورد توجه واقع نشود. 
ــالم اهميت داد، حجاج بن يوسف ثقفى است، 80 سال پس از ظهور اسالم. از  ــائل كشاورزى پس از اس ــى كه به مس اولين كس
وى مى توان به عنوان اولين مصلح نظام كشاورزى پس از اسالم ياد كرد. هرچند فرد ظالمى بوده است، ولى به اين جنبه توجه 

داشت. 

كتاب ماه: آقاى دكتر يوسفى فر، در مورد منابع متقدم اگر سخنى داريد بفرماييد.

ــن زاده، بحث مبسوطى در مورد منابع فرمودند و اشاره كردند و براى مطالعه ى تاريخ روستا در ايران،  دكتر يوسـفى فر: دكتر حس
ــت كه آيا مى شود از اين منابع مطالبى بيرون كشيد يا خير؟  ــؤال قابل تأمل اس منابع چندانى در اختيار نداريم. به نظر من اين س
اگر منظور اين باشد كه كدام منابع را مى توان انتخاب كرد و از آن داده هاى مربوط به روستا را در ايران استخراج كرد؛ به عنوان 
ــم، چه رسد به روستا. در  ــهر تاريخ بنويس ــلجوقى آن قدر كتاب و مكتوبات نداريم كه بتوانيم در مورد ش مثال در مورد دوره ى س
مورد دوره ى طوالنى سلجوقى تنها كتاب سلجوق نامه وجود دارد كه كمتر از 100 صفحه است. اين كتاب براى دوره اى حدود 
دو قرن، كتابى بسيار كم حجم است و مثًال با جامع التواريخ قابل مقايسه نيست. بنابراين نبايد با اين نگاه موضوع را مطرح كرد. 
ــت. اين داده ها  ــته اى بحث كرد. منابع و داده هاى تاريخى ما در نظام دانش ويژه اى به وجود آمده اس بلكه بايد از منظر بين رش
مجردات نيستند، بلكه بر اساس ساختار جامعه و مناسبات اجتماعى آن روز گردآورى و ثبت شده اند. بر اساس اين داده ها، حتى 
نمى توان تاريخ سياسى نوشت. يا تاريخ انديشه ى سياسى، مناسبات سياسى، ساختارهاى سياسى و مانند اين ها را استخراج كرد. 
ــود. به عنوان مثال، محققى مانند اشتراوس كه جوامع ابتدايى را  ــتفاده ش ــير داده ها اس جز اين كه از روش هاى نوين براى تفس
ــود زبان رمز و استعاره  ى آنان را فهم و تحليل كند، اگر توجه كنيم، وى با آن كه داده هاى  ــير مى كند و قادر مى ش مطالعه و تفس
زيادى در اختيار نداشته است، بر اساس اساطير بازمانده از آن جوامع، مناسبات اجتماعى پس آن روايات را بازسازى مى كرد. در 
ــت روش هاى نوين براى تحليل داده هاى تاريخى هستيم تا قرائتى متفاوت از داده ها به دست  ــرايط كنونى، ناگزير از كاربس ش

دهيم و از اين طريق، به ذهن نويسنده ى داده ها و اطالعات برسيم. 

كتاب ماه: ولى اين تاريخ نوشته ى ما و ذهنيت ما خواهد بود.

ــت. ما ديگر از حوزه ى سنت خارج شده ايم. بحث هايى كه ما امروزه مى كنيم، هيچ كدام در  دكتر يوسـفى فر: بله همين طور اس
ذهن خواجه نظام الملك و يا ملكشاه وجود نداشته است. همه ى تاريخ معاصر است. مورخي چون التون مى گويد آن قدر با اين 
ــنود. ما هم بايد صداى اعصار مورد بررسي  ــي مي كند، مى ش ــت كه صداى آن عصري را بررس تاريخ و داده ها كلنجار رفته اس
خود را بشنويم و البته بيان ما با مفاهيم و نظريات امروزى است. اصل بحث ما اين است كه چرا تاكنون به روستا توجه نشده و 
اكنون ضروري است به روستا توجه داشته شود. نگاه مسلط اجازه ى توجه به روستا را نداده است؛ اما مي توان اين نگاه را ايجاد 

دكتر حسن زاده:
توليد يك دانش، مستلزم انباشت ادبيات آن دانش 
است؛ و اين كار وقت زيادى مى طلبد. در ايران در 

مورد تاريخ نگارى مطالب زيادى نداريم
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كرد تا روستا نيز ديده شود و قرائتى جديد از تاريخ به دست داد. 
براي روشن تر شدن منظور چند نمونه عرض مى كنم. وقتى به داده هاى تاريخى در مورد جوامع روستايى نگاه مى كنيم، مى بينيم 
تنها اشاراتي پراكنده به اوضاع روستا دربر دارند. درواقع تنها اشاراتي به موضوعاتي مانند نظام توليد كه حائز اهميت بود، وجود 
ــهام هريك از دست اندركاران توليد. حال بر اساس  ــت و برداشت محصول و تقسيم س ــت و داش دارد. به عنوان مثال روند كاش
ــد بازتاب موقعيت اجتماعى او مورد تحليل قرار داد.  ــهم برى هركس را از محصول به مانن اين گونه اطالعات مى توان ميزان س
ــاختاري جامعه ي  ــبات اجتماعى حاكم در جامعه مورد نظر كمك مى كند تا در نهايت به تحليل س ــي مناس اين امر به بازشناس
ــيم محصول و گردش مازاد محصول را از كتب  ــتايي آن پرداخت. يا اين كه چگونگى تقس ــي تصلب يا ايس ــتايي و بررس روس
فقهى مي توان استخراج كرد. به طور مثال مزارعه كه امري فقهى و حقوقى است، امكان بازسازي مناسبات اجتماعى را فراهم 
مي كند. همچنين است اطالعات مربوط به آداب و رسوم چون جشن هاى محصول در زمان ها و مناطق مختلف كه با روش هاي 
ــير داده هاي تاريخي را فراهم مي كند. بررسي تمايزات جامعه ي شهري و روستايي نيز روش ديگري  ــى امكان تفس مردم شناس
براي غلبه بر اين موانع است. در دوران گذشته تفاوت ميان شهر و روستا، بيشتر تفاوت هاى قراردادى بود تا تفاوت هاي اجتماعى 
ــجد جامع دارد. يعنى آن جا خطيب، قاضى شرع و  ــت كه مس ــهر جايى اس ـ اقتصادى. در دوره ى مورد بحث ما و قبل از آن، ش
فقيه جاي دارند. اجراى حدود مى شود. يعنى در جوامع شهرى همه ى رفتارها براساس قانون شرع و مصوبات آن تحت نظارت 
ــلط قوانين شهر كاهش پيدا مى كند و عرف و باورهاى عاميانه در آن پررنگ تر مى شود.  ــتايى تس قرار مى گيرد. در جامعه ى روس
ــت كه از كتاب فقهي  ــده پنجم هجري قمري اطالعاتي اس ــتايي ماوراءالنهر، در س به عنوان مثال فروش بت در بازارهاي روس
امام محمد غزالي بدست مي آيد و براساس آن مي توان تفاسيري از وضعيت فرهنگي روستا بدست داد. واقعيت قضيه اين است 
ــيوه هايي  ــت، بلكه بايد تالش كرد اين مقدار با ش كه داده هاي الزم براي توجه به اين موضوع در تاريخ ايران نااميد كننده نيس
ــنديده نيست.  ــياري از زمينه ها پس كارآمد تحليل و ارزيابي كرد. به همين علت امروزه ارجاع دادن به كتاب خانم لمبتون در بس
ــناد پراكنده اي كه مثًال نزد حاج حسين  ــت و اس ــاس جمع آوري داده هاي محدودي كه در اختيار داش چراكه خانم لمبتون بر اس
ــتاهاى آذربايجان و ايران را تفسير كرد. در آن زمان منشآت  ــيوه ى ماليات گيرى روس آقاى نخجوانى و ديگران تهيه ديده بود ش
ــترس خانم لمبتون نبود. اما امروزه با اسناد بسيار زيادى كه در  ــاره كردند، اصًال در دس ــن زاده به آن اش لنين گراد، كه دكتر حس
اختيار ما قرار گرفته است و نيز دانش تاريخى جديدى كه داريم، كارهاى بسيار ارزشمندترى مى توان انجام داد. درواقع داده هاى 
تاريخى كه مي توانند مبناي كار قرار گيرند كم نيستند، شيوه ى تفسير و تدوين آن ها دشوار است. ما بايد دانش تاريخى خود را 
ارتقاء دهيم و از شيوه هاى كارآمدتري استفاده كنيم. البته اين امر فقط به جامعه ى روستايى ايران محدود نمى شود. اگر در مورد 
مناسبات تجارى ايران نيز بخواهيم سخن بگوييم، اطالعات چندانى در اختيار نداريم. و يا بسيارى موارد ديگر. در اينجاست كه 

منابع ادبى، حقوقى و ديگر منابع به كمك ما مى آيند.

ــت. ولى مى دانيم كه در ايران  ــت، كامًال صحيح اس ــان ميزان منزلت اجتماعى يك فرد اس كتاب ماه: اين كه فرموديد زمين نش
آب مهم تر از زمين است.

ــت آب داريم و هم مالكيت زمين. ولى آب بدون زمين ارزش اجتماعي مورد نظر ما را ندارد.  دكتـر يوسـفى فر: بله. ما هم مالكي
ــد چون طبيعي است كه ابتدا مالكيت زمين و آب  ــد در ايران ظهور مالكيت آب متأخرتر از مالكيت زمين بوده باش به نظر مي رس

توأمان بوده باشد.

كتاب ماه: بخش اعظم ايران در مناطق خشك و كويرى واقع شده است. در اين مناطق مالكيت آب بسيار مهم است و منزلت 
ــت كه از آب دارد. منظور من اين است كه در تبيين و تفسير داده هاى تاريخى و كشف ارتباطات  ــهمى اس يك فرد به ميزان س

دكتر حسن زاده:
جامعه ى ايرانى از سه بخش شهرى، روستايى و 
عشيرتى تشكيل شده است. در جامعه ى عشيرتى 
گله هاى گوسفند و تعداد گوسفندان منزلت اجتماعى 
مى آورد. ولى اهميت زمين بيشتر است. زيرا زمين به 
انسان ريشه و هويت مى دهد

جامعه روستايى ايران با تكيه بر تاريخ ميانه
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اجتماعى بايد به اين موارد نيز توجه داشت. 

ــيرتى تشكيل شده است. در جامعه ى عشيرتى گله هاى  ــه بخش شهرى، روستايى و عش دكتر حسـن زاده: جامعه ى ايرانى از س
گوسفند و تعداد گوسفندان منزلت اجتماعى مى آورد. در دوره  ى غزنوى مداركى داريم كه شاهان غزنوى هم گله داشته اند و گله 
باعث منزلت بوده است. ولى در جامعه ى يك جانشينى، زمين اهميت بيشترى دارد. زيرا زمين به انسان ريشه و هويت مى دهد. 

جامعه ى ايرانى تا امروز هم به زمين توجه فراوان دارد.

ــد. و آن اين است كه  ــمت بنيادى بحث امروز باش ــويم كه مى تواند قس كتاب ماه: از همين جا وارد بخش ديگرى از بحث مى ش
ــوارد تاريخى، فقط آنچه عنوان  ــراوان داريم و مانند ديگر م ما منابع ف
ــوب نمى شود؛ بلكه منابع ادبى و فقهى  تاريخ دارد، منبع تاريخى محس
ــتند. اما چگونه؟ متد و  و جغرافيايى و ديگر موارد نيز منابع تاريخى هس

روش و مالحظات در تاريخ نگارى روستايى چيست؟

ــويم، در  ــم وارد يك حوزه ى جديد مى ش دكتـر يوسـفى فر: چون داري
ــير اين  ــده را بازنگرى و نقد كنيم. س ــه ى اول بايد ادبيات توليدش وهل
ــتخراج كنيم و  موضوع را در متون موجود پيدا و بخش هاى الزم را اس
ــاس منابع اوليه، حداقل اتكا را داشته  ــده بر اس به پژوهش هاى انجام ش
ــتند كه در  ــيم. چرا كه اكثر اين پژوهش ها تحت تأثير محيطى هس باش
آن تأليف و توليد شده اند. بايد يك مطالعه ى تاريخى بين رشته اى انجام 
ــد كه  ــته هاى مرتبط كمك بگيريم و روش تحقيق در اين زمينه را خلق كنيم. يك روش مى تواند اين باش دهيم. از همه ى رش
ــت. براى شناسايى  ــايى كنيم. مثًال يكى از موضوعات مالكيت زمين اس ــينى را شناس ــتا و روستانش همه ى علوم مرتبط با روس
ــتاها در ايران، روى كار آمدن  ــت. ظهور روس ــيار مهم اس اين موضوع به تاريخ حقوق احتياج داريم. حقوق مالكيت در ايران بس
ــا، تغيير دين، هجوم هايى كه به ايران صورت مى گيرد، همه ى اين وقايع اليه هايى به مالكيت زمين در  ــا، مهاجرت ه حكومت ه
ايران افزوده و نظام حقوقى آن را بسيار پيچيده ساخته است. مقوله مالكيت زمين در ايران يكى از ناامن ترين نظام هاى حقوقى 
اين سرزمين است. اين نظام هم يكى از ريشه دارترين و هم يكى از ناامن ترين آن هاست. تاريخ حقوق كه نداريم، مردم شناسى 
ــت. برخى مسائل دوران باستان ايران به داليل خاص بررسى شده  ــايى دوره ى ماقبل قاجار نيس تاريخى هم هنوز قادر به شناس
ــى نتوانسته است در بقيه دوره هاي تاريخي ايران دستاوردي دربر داشته باشد. ما حتى جغرافياى تاريخى  ــت، ولى مردم شناس اس
ــخ اجتماعى هم نداريم، برخي  ــالك و ممالك. تاري ــنت مس ــم به معناى امروزين و علمى آن در ايران نداريم، مگر همان س ه
نكته يابي هاي اجتماعي صورت گرفته كه تاريخ اجتماعى نيست. به همين ترتيب، ديگر علوم مورد نياز را نيز در دسترس نداريم. 
بنابراين براي موضوع مورد بحث بايد يك رشته ى جديد تأسيس كرد، روش هاي خاص آن را بايد پردازش كرد، نظريه پردازى 
ــائل ديگر را حل و فصل نمود. بنابراين به عنوان مثال اگر براى مطالعات تاريخ روستا نيازمند برخورداري از  ــيارى مس كرد و بس
دستاوردهاي علوم كشاورزى هستيم، بايد دانش تاريخ كشاورزى را هم توليد كرد. چگونه؟ برخى از داده هاى اين رشته در متون 
وجود دارد. به عنوان مثال كتاب مفاتيح االرزاق، گونه هايى از شيوه ى فهم ساختارهاى سنتى روستايى و كشاورزي در ايران را 
نشان داده است. وقتى رشته ى جديدى وضع مى شود نبايد انتظار داشت كارهايى در اين زمينه انجام گرفته باشد، و كافي است 
ــفانه در هيچ يك از رشته هاى بين رشته اى كه قابليت كاربرد در اين مسائل را داشته باشد، كاري  ــتفاده كرد. ما متأس از آن ها اس

گسترده و بنيادين انجام نداده ايم.

كتاب ماه: آقاى دكتر در مورد مالحظات نظرى اگر صحبتى هست بفرماييد.

ــته، منابع آن است. در جامعه ى ما متأسفانه تصحيح و خوانش  ــأله در مطالعه ى يك حوزه و رش دكتر حسـن زاده: مهم ترين مس
متون خطى به خوبى انجام نمى شود؛ هرچند در سال ها اخير قدرى شتاب گرفته است. ما حدود 30 نسخه ى خطى شناخته شده 
ــاورزى داريم. كار جالب توجهى كه اروپاييان در مورد نسخ خطى انجام مى دهند اين است كه نسخ  ــتا و كش در مورد تاريخ روس
ــت. به نظر من قبل از  ــيار الزم اس ــك مجموعه جمع آورى مى كنند. چاپ چنين مجموعه هايى براى ما هم بس ــوط را در ي مرب

نظريه پردازى بايد متون را در اختيار جامعه قرار دهيم. 
ــت ادبيات آن دانش است؛ و اين كار وقت زيادى مى طلبد. در ايران، تا چند سال پيش، در مورد  ــتلزم انباش توليد يك دانش، مس

دكتر يوسفى فر:
پس از رشد مناسبات 
اجتماعي و اقتصادي در 
دوره اسالمي شهرها 
به عنوان مكان مركزي 
مناطق پيرامون خود را 
تحت سلطه گرفتند
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تاريخ نگارى مطالب زيادى نداشتيم. از زمانى كه آدميت در اين مورد يك مقاله نوشت، تا ده سال پيش ما هيچ كتابى در مورد 
ــه را خودمان خلق كنيم. بايد به برخى  ــد. بنابراين نمى توان گفت هم ــتيم. تا كتاب روزنتال وارد جامعه ما ش ــگارى نداش تاريخ ن
ــيم بتوان دانش را توليد كرد. توليد و  ــته باش كارهايى كه ديگران انجام داده اند رجوع كنيم، ترجمه كنيم و بعد از آن انتظار داش

به كارگيرى روش هاى تاريخ نگارى هم مستلزم عزمى بسيار جدى است. 
ــت؛ فرهنگ نويسى است. ما در تاريخ روستايى تفاوت معنايى  ــأله ى ديگرى كه در همه ى دانش ها گام اول پس از متون اس مس

كاريز و قنات را نمى دانيم. چيزى از معانى و تفاوت ده و قريه و روستا و... در آن دوران نمى دانيم. 
ــى روستايى داريم؛ عالوه بر  ــت. مثًال ما جامعه شناس ــخص كردن جايگاه علوم ديگِر مرتبط با مطالعات روستاس قدم بعدى مش

كتاب هايى كه در اين مورد نوشته شده، چه چيزى به آن ها مى توانيم اضافه كنيم؟ 

ــى در اين خصوص  ــن زاده توضيحات دقيق دكتر يوسـفى فر: دكتر حس
ــتلزم يك نقشه ى دقيق است. براى  فرمودند. انجام اين پژوهش ها مس
ــتايى دو كار بايد  ــته ى مطالعاتى مانند تاريخ روس مطرح كردن يك رش
انجام گيرد. يكى اين كه چه روشى در پيش بگيريم و ديگر اين كه چه 
ــيم. بخشي از مالحظات  ــته باش نظريه اى يا نظريه هايي براى آن داش
ــم آيا اين بحث در  ــوان از ديگران گرفت. ببيني ــناختي را مى ت روش ش
جاى ديگر وجود دارد يا نه؟ اگر موجود بود منطبق با فضاى روستاهاى 
خودمان آن ها را به كار بنديم. بعد از اين دو مرحله به اين مى رسيم كه 
چه بايد كرد؟ بعد بايد محورهاى پژوهشى را تهيه كرد. جمع آورى متون 

بنيادى نيز به اين بخش مربوط مى شود. 

كتاب ماه: در اين بخش به مفاهيم مى پردازيم و چارچوب پديده اى مانند روستا را مشخص كنيم. البته اين چارچوب و پديده ى 
ــتا را بيان كنيم. وجه اقتصادى، فرهنگى،  ــت ديگر باشد. ولى در اين جا ناچاريم ابعاد روس ــتا خود مى تواند محور يك نشس روس
تقسيم قدرت و در وجه بيرونى ارتباط روستا با شهر. صنايع روستايى، پيله وران و... و همه را با توجه به تاريخ ميانه بررسى كنيم، 

هرچند مى دانيم برخى از اين موارد با تأثير نگاه امروزى ما مطرح مى شود.

دكتر يوسفى فر: از نظر تاريخى قبل از اين كه از روستا سخن بگوييم، بايد از واحدى به نام ده بگوييم كه در ايران قبل از اسالم 
ــت و در آن مركزيت ادارى هم نهفته است. در رأس ده دهقان  قرار  ــالم است، مركز يك منطقه اس ــتا در بعد از اس معادل روس
ــت و عهده دار اداره ى زمين هاى ده هم هست. اين زمين ها ممكن است در ملكيت  ــت، بلكه زمين دار اس دارد، كه گاه مالك نيس
ــد. مهم تر از همه تكاليف ادارى و سياسى اى  ــمت را دريافت كرده باش ــد و يا دهقان از جانب حكومت اين س ــخص باش يك ش
ــده است. با اين تعريف، ده به معناى روستاى امروزى نيست. ده جايى است كه در آن يك قلعه  ــت كه بر عهده او گذارده ش اس
ــيطره اى بر مناطق جمعيتى اطراف خود دارد كه گاه از اين ده  ــينى س يا دژ با اصطالح قلعه دژ وجود دارد، اين مركز دهقان نش
ــت. اين سازوكار در ساختار اقتصادى  ــربازان نيز به عهده ى دهقان اس بزرگ تر و گاه كوچك ترند. جمع آورى ماليات و اداره ى س
ـ اجتماعى دوره ى ساسانى كار مي كرد. چرا كه در دوره ى ساسانى اساس درآمد كشور بر توليدات كشاورزى است؛ بنابراين چه 
ــخصيت هاى سياسى و چه نظامى درآمدشان از ده و توليدات كشاورزى است. به همين علت دهقان مهم ترين  روحانيان، چه ش
ــود. بايد به خاطر داشته باشيم كه در دوره ى ساسانى شهرها مجال  ــوب مى ش ــخص و محور در اليه هاى ميانى جامعه محس ش
ــهر به معناى مقر و مركز ادارى و سياسى و نظامى  ــتند. گرچه شاهان ساسانى بيشترين شهرها را ساخته اند، ولى ش ــد نداش رش
ــيم كه جنبش مزدكيان براى رهانيدن روستاييان تحت  ــد. مانند ساخلوهاى ُرمى. و نيز بايد به خاطر داشته باش ــوب مى ش محس
ــر ديده مى شود. پس از ورود اسالم به ايران  ــكل گرفت. تجمع آنان در شهرها و سركوب شهرها در نامه ى تنس ــراف ش قيد اش
ــرزمين، مناسبات اجتماعى دوره ى ساسانى درهم شكسته مى شود. در دوره ى ساسانى ده مركزيت دارد و  ــلط آن بر اين س و تس
اين مركزيت به اعتبار وجود دهقان با آن وجوه سياسى و نظامى كه عرض كردم، معنا مى يافت. پس از رشد مناسبات اجتماعي 
ــاس تعريف  ــلطه گرفتند و بر اس ــهرها به عنوان مكان مركزي مناطق پيرامون خود را تحت س ــالمي ش و اقتصادي در دوره اس
متفاوتي كه از شهرها ارائه گرديد شاخص هايي معرف جدايي شهر از روستا شد. به عنوان مثال يكي از اين شاخصه ها به وجود 
ــتاده ى خليفه در آن مستقر مى شد. شاخصه ى ديگر وجود بازار بود.  ــد، كه اميِر فرس ــجد جامع و ارگ حكومتى مربوط مي ش مس
ــد و تقسيم بندى جديدى در ساختار اجتماعى و جمعيتى  ــهر مركز يك منطقه جغرافيايي و اداري و اقتصادي ش به اين ترتيب ش
ايران به وجود آمد كه تجلى آن در كتاب مسالك و ممالك ديده مى شود. متأسفانه اين تقسيم بندى از سوى همه ى مورخان و 

دكتر حسن زاده:
در منشآت هاى اين دوران 

تفاوتى بين روستا و ده 
ديده نمى شود. در منشآت 
خوارزمشاهيان و مغوالن 

هيچ تفاوتى ميان ده و روستا 
نيست

جامعه روستايى ايران با تكيه بر تاريخ ميانه
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ــت. در حالى كه تقسيم بندى مزبور ادارى و سياسى است. از اين به بعد با واژه  ى روستا سروكار  ــگران مبنا قرار گرفته اس پژوهش
ــاخص هاى  ــكيل مى دهد. ما ش ــت از مركزيت منطقه اى كه خود يك واحد ادارىـ  مالى را تش ــتا عبارت اس داريم. مفهوم روس
ــكل  ــكونت گاهى داريم، كه هيچ كدام با هم همخوانى ندارند و ما هم در درك آن ها با مش ــله مراتب س فراوانى براى فهم سلس
ــيم بندى استخرى را پذيرفت يا مقدسى را؟ واقعيت اين است كه هيچ كدام كمك چندانى به فهم  ــويم. آيا بايد تقس مواجه مي ش
ــاخص هاى آن روزگار نمى توان بين شهر و روستا تفاوت قائل شد. به عنوان مثال در  ــتا نمى كنند. با ش ــهر و روس ما از تفاوت ش
ــد حتي اگر اقتصاد غالب بر كشاورزى باشد، شهر است و نه روستا. بنابراين  ــته باش ــجد جامع داش نزد آن جغرافي نگاران اگر مس
براي فهم مناسبات روستايي و تمايز آن از ساير استقرارگاه ها بايد شاخص گذارى كارآمدي را اعمال كرد. زيرا پيروي از شاخص 
ــكل گشا نيست. بنابراين الزم است براى درك و فهم ده به معناى  ــجد جامع مش آن جغرافي نگاران كهن تأكيد بر قاعده ي مس
ــود، به نظر من بايد وجوه مختلف زندگى  ــاخص هايى كه براى تعريف ده و شهر گذاشته مى ش ــاخص وضع كنيم. ش امروزى ش
ــين را دربربگيرد. يكى از اين شاخص ها توليد كااليى است. جايى را مى توان شهر ناميد كه  ــين و روستانش هر دو گروه شهرنش
ــد؛ در غير اين صورت، روستاست و شهر محسوب نمى شود، اگرچه جمعيتش زياد باشد. مقدسى  ــلط باش در آن توليد كااليى مس
ــتر از برخى شهرهاى شام داشت و البته او ديگر نمى داند آن را شهر  ــتاهايى ديدم كه جمعيتى بيش مى گويد در اطراف رى روس
بنامد يا روستا؟ و يا از روستايى سخن مى گويد كه از آن ده هزار سوار بيرون مى آيد. اگر تعداد خانوار چنين روستايى را حساب 
ــهرهاي آن روزگار پرجمعيت تر بود. شاخص ديگر مى تواند نهاد يا نظامى باشد براى توزيع كاال كه در شهر  ــيارى ش كنيم، از بس
وجود داشت و در روستا نمي توانست ظاهر شود و اين نهاد بازرگانى و شكل سازمان يافته ى كالبدي آن يعني بازار است. شاخص 
ــلطه ى دولت هاى مطلقه تعريف شده  ــت. درست است كه در دوره ى مورد بحث، شكل  نظام هاى س ــى اس ديگر مركزيت سياس

دكتر حسن زاده:
اگر الگوى شهرى امروز را كه جمعيت است، در 

نظر بگيريم، در اين صورت تحميل مفاهيم امروز به 
گذشته كرده ايم
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ــود. اين گروه هاى ذى نفوذ معموًال  ــى حكومت مى كند با برخى گروه هاى اجتماعى وارد تعامل مى ش ــت؛ اما زمانى كه كس اس
ــند، با گروه هاى حاشيه اى جامعه ارتباط  ــت الزم برخوردار باش ــتند. برخى نيز اگر از سياس زمين داران، بازرگانان و روحانيان هس
برقرار مى كردند. مالكين بزرگ در شهر زندگي مي كردند. همچنين علما و فقهاى بزرگ در شهر جاي داشتند. در دوره اى كه از 
آن صحبت مى كنيم، اگر فقيهى شهرى را ترك مي كرد، بايد دليل موجهى براى اين كار داشته مي داشت، وگرنه معناي حركت 
ــن زاده به اهميت تاريخ بيهق اشاره كردند. تمام كسانى كه از  ــپارد. دكتر حس ــى بس او آن بود كه او قصد دارد خود را به فراموش
نيشابور وارد بيهق مى شوند، كسانى هستند كه دعواهاى فكرى دارند؛ يعنى مجبور شده اند از محيط شهر خارج شوند و به جايى 
ــله مراتب قضاوت را دريافت.  ــت. از همين تاريخ بيهق مى توان سلس ــهر مركز قضاوت اس مانند بيهق بروند. در عين حال در ش
قاضى القضات در شهر مى نشيند و قضاتى به نواحى مى فرستد كه نايب او محسوب مى شوند. با اين شاخصه هايى كه براى شهر 
ــيار محدود مى شود. در حقيقت ما در اين دوره استقرارگاه هاى متعددى داريم كه وجوه  ــهرهاى ما بس تعريف كرديم، دايره ى ش
روستايى دارند. اما باز بايد در درون خود تعريف شوند و خود سلسله مراتبى دارند كه بايد يك الگو برايشان در نظر گرفت. اين ها 
اغلب استقرارگاه هاى زيستى خودبسنده هستند. خودبسندگى به معناى برخورداري از حداقل ارتباطات اقتصادى با نواحى اطراف 
ــت. در اطراف شهرها هم روستاهايى داريم كه مشابه شهر محسوب مى شوند. وقتى اين تمايزات مشخص شود، مى توان به  اس

تعاريف دست يافت، كه البته كار دشوارى است.

كتاب ماه: آقاى دكتر حسن زاده، واحد مطالعه ى ما روستاست. اگر صحبتى درباره ى مفهوم روستا داريد بفرماييد.

ــفى فر، به طور مبسوط، تعريف روستا را بيان كردند. ولى يك سؤال باقى مى ماند. آيا اين شاخص ها،   دكتر حسـن زاده: دكتر يوس
مانند مركزيت توزيع كاال، تنها در مورد شهر صادق است و نمى توان آن را به روستا نيز تعميم داد؟ يا خودبسندگى را به شهر؟ 
ــت. در منشآت هاى اين دوران تفاوتى بين روستا و ده ديده  ــهرهاى بزرگ وجود داش به نظر من تجميع همه ى اين ها تنها در ش
ــت. ولى تفاوت ميان روستا و حومه يا قصبه  ــآت خوارزمشاهيان و مغوالن هيچ تفاوتى ميان ده و روستا نيس ــود. در منش نمى ش
ــتاهايى اطالق مى شود كه  ــروع مى كنم. قصبه به مجموعه روس وجود دارد. براى ارائه ى تعريف از واحد بزرگ تر يعنى قصبه ش
ــت. مثًال در اطراف درياچه ى خوارزم  ــنده نيس ــتا به تنهايى خودبس ــان را برطرف مى كنند. يعنى يك روس همراه با هم نيازهايش
روستايى وجود داشته كه صنعت آن ها تنها ماهى گيرى و نمك سود كردن ماهى بوده است و اين ماهى را به شهرهاى خراسان 
صادر مى كردند. مقدسى هم از اين روستا سخن مى گويد كه نه داراى مركزيت سياسى و اقتصادى است و نه خودبسنده است. 
چون در حاشيه ى شهرى تجارتى قرار داشته و نيازهايش را از اين شهر تأمين مى كرده است. اين مركزيت سياسى و ادارى كه 

دكتر يوسفى فر فرمودند در قصبه بوده است. 
اما تفاوت بين روستا و ده از منابع تاريخى ما مستفاد نمى شود. حتى گاه براى يك مكان هم واژه ى روستا به كار رفته است و 
ــر اين كه مالك هاى امروزى را در نظر بگيريم. كه البته از مالك هاى امروزى جمعيت را نمى توان در نظر گرفت؛  ــم ده. مگ ه
ــته اند؛ افزون بر آن، ما امروزه داده هاى جمعيتى آن دوران را نيز در  ــهرها داش ــتر از برخى ش ــتاها جمعيتى بيش چون برخى روس
اختيار نداريم. مركزيت سياسى و ادارى را نيز نمى توان مالك تفاوت دانست. قاضى القضات در نيشابور بوده و نايب به شهرهاى 
اطراف مى فرستاده، ولى نايب و جانشينى در روستاها نداشته است. به نظر من به راحتى نمى توان تعريف براى روستا يا ده ارائه 
كرد. يكى از مالك هاى مقدسى براى روستا دانستن يك مكان باغدارى است، كه گاه اين مورد را نيز رعايت نمى كند. خاستگاه 
مورخ هم در اطالق يك واحد اجتماعى به نام شهر يا روستا، بسيار مهم است. اگر مورخى از شهرى بزرگ باشد، طبيعى است 
كه با مقياس آن شهر بسيارى از مكان ها را ده خواهد ناميد. به طور مثال مالك هاى ياقوت حموى و استخرى كه هركدام به 
يك منطقه تعلق دارند، كامًال در اين مورد با هم متفاوت است. ما مالك هاى مشخص براى ارائه ى تفاوت ميان روستا و ده و 
ــاس منابع، مفاهيم را  ــهر نداريم و اگر خودمان مالك هايى وضع كنيم، با منابع تناقض پيدا خواهد كرد. به نظر من بايد بر اس ش

دكتر يوسفى فر:
تا زمانى كه مناسبات مالى و ماليات گيرى 
و زمين دارى از شيوه ى كهن پيروى 
مى كرد و دهقانان حاضر در روستاها 
تصدى اين امور را داشتند، روستاها تا حد 
زيادى از شهرها مستقل بودند

جامعه روستايى ايران با تكيه بر تاريخ ميانه
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ــتخراج كنيم و بسامد آن ها را نسبت به يكديگر  ــت كه واژه ها را از چند كتاب مادر اس تعريف كرد. براى اين كار يك راه اين اس
بسنجيم. البته در اين صورت هم مشكالتى وجود خواهد داشت. چون يك مكان در يك منبع روستا و در منبع ديگر شهر ناميده 

شده است. در درك تفاوت بين مرحله و منزل و بارانداز و روستا هم مشكل وجود دارد.

ــتقرارگاهي بايد اطالق كنيم و غيرشهر را به چه نوع  ــخن من معطوف به اين بود كه شهر را به چه نوع اس دكتر يوسـفى فر: س
استقرارگاهي؟ امروز نمى توانيم با معيارهاى جغرافى نگاران آن دوره، به يك مكان شهر بگوئيم. چون وقتى توصيف او را از شهر 
ــاورزى را شاخصه ى آن شهر دانسته است و از محصوالتش مثًال به گندم اشاره مي كند.  ــود وي وجه كش مى بينيم، معلوم مي ش
اما امروز نمى توان به چنين مكانى شهر گفت. البته براى مردمان آن مكان و زمان كه تمايز حقوقى بين شهر و روستا برايشان 
ــت يا حاكم شرع دارد. مثًال در شهر است كه نماز  ــهر حاكم نشين اس ــت. مى توان گفت اين ش مالك بود، آن تعريف اعتبار داش
ــتا. بنابراين مالك هاى تعريف ما بايد واضح و روشن باشد. عواملى را كه من برشمردم ناشى از  ــود، نه در روس جمعه اقامه مى ش
ــلط بر مناسبات شهرى است. وقتى از توليد كااليى صحبت مى كنيم، يعنى شهر جايى است كه  ــكل بندى مس صورت بندى يا ش
در آن تقسيم كار اجتماعى صورت گرفته است. اگر در جايى مردم ميان توليد كااليى و كشاورزى و پيله ورى سرگردان باشند، 
تقسيم كار اجتماعى رخ نداده است و نمى توان گفت يك جامعه ى شهرى منفك از روستا داريم. براى تعريف غيرشهر تعاريف 
گوناگونى داريم. در برخى مناطق غيرشهرى هم پيشه وران را داريم هم بازرگانان و هم اين كه در پيرامون شهر توليد كشاورزى 
رايج است، اگر جايى نه شهر باشد و نه از نوع اين شهرهاى واسطه اى، به آن ده اطالق مى كنيم. به ويژه كه در آن زراعت انجام 
ــتاها انجام مى شود. تسلط توليد كااليى يا توليد زراعى يا توليد شهرى مالك  ــود و يا فعاليت هايى مانند دامپرورى كه در روس ش
ــيم بندى ده و شهر را انجام داد.  ــت. براساس مناسبات ادارى دوران ميانه، نمى توان امروزه تقس ــازى شهر از غيرشهر اس جداس
ــندگان آن روزگار جايى را هم ده و هم روستا بخوانند. جز اين كه در سلسله مراتب   ــت كه نويس ــته اس به نظر من ضرورتى نداش
ــته باشد. يعنى مركز چند روستا ده ناميده مى شود. از اين موارد بسيار داريم. مى توان ميزان هميارى  ــتايى جاى خاصى داش روس
ــد،  ــتر باش ــتگى مردمان يك مكان را نيز مالك قرار داد. هرچه ميزان همگرايى و هميارى بين مردم يك مكان بيش و هم بس
ــتند كه بيشتر از شهر دورند. روستاهايى كه به شهر نزديك هستند اتكاى بيشترى به خدمات شهرى دارند. اما  ــتاهايى هس روس

باز هم شناسايى كامل اين ها بسيار دشوار است. 

دكتر حسن زاده: دكتر يوسفى فر مركزيت مكانى را روستا مى نامند و من قصبه مى نامم. اما اين كه ايشان مالك هاى جغرافى دانان 
گذشته را نمى پذيرند و براى امروز هم مناسب نمى دانند، مشكلى ايجاد خواهد كرد و آن اين است كه  اگر معيار شهر را در جهان 
ــيم بندى  ــته نكرده ايم؟ در منابع تقس ــت، در نظر بگيريم، آيا در اين صورت تحميل مفاهيم امروز به گذش امروز، كه جمعيت اس
ــتند. حتى در شهرى مانند نيشابور نيز  ــت. اما اين مالك هايى كه دكتر فرمودند مربوط به امروز هس ــده اس ميان ده و قصبه ش
ــاورزى داشتند. چند درصد ايشان بازرگان يا عالم يا ديوان ساالر بودند؟ بنابراين عامل توليد زراعى نيز  عامه  ى مردم اقتصاد كش
ــد. شهرهاى كوچك ما شهر كشاورزى بوده اند و اغلب اقتصاد آميخته اى از همه نوع داشته اند. من معتقدم  نمى تواند مالك باش

بايد تقسيم بندى و تعريف شهر و روستا براساس مالك هاى همان دوران باشد. 

ــند، در مورد تحوالت جامعه ى روستايى و شهرى بحث كنيم. ما نظريه اى داريم مبنى بر اين  ــتان مايل باش كتاب ماه: اگر دوس
ــانى تا قرن نوزدهم، مناسبات روستايى تثبيت شده و يكسان است و  ــالم به ايران، يعنى از اواخر دوره ى ساس كه پس از ورود اس
حتى تغييرات بطى ء هم درآن صورت نگرفته است. اما مطالعات ديگر نشان مى دهد كه با ورود مغول و تقويت ايالت و عشاير، 
ــكل مى گيرد. اين مبحث بسيار كليدى و مهم است.  ــين ش تعارضى جدى در تاريخ ايران ميان عنصر كوچ رو و عنصر يك جانش

آقاى دكتر يوسفى فر در اين مورد چه نظرى داريد؟

دكتر حسن زاده:
تعارض ميان يك جانشينى و كوچ نشينى وجود 

نداشت. تعارض ميان مغول و ايرانى وجود 
داشت مغول بيگانه بود و ايرانى بومى
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دكتر يوسفى فر: البته در اين مبحث دو سؤال مطرح شد. يكى اين كه روستانشينى تثبيت شده بود يا نه و تعارض ميان روستاييان 
و كوچ نشينان چگونه بوده است؟

ــتوار بود و توليد كشاورزى وجه غالب  ــلط بر اجتماع دوره ى ساسانى براساس اقتصاد كشاورزى اس ــكل بندى مس به نظر من ش
درآمد را تشكيل مى داد. بنابراين اليه هاى داراى مالكيت ارضى مهم ترين اقشار جامعه بودند. ورود اسالم شكاف و گسستى در 
ــتى و شبه طبقاتى را درهم شكست. اين امر باعث شد فرصت هاى  ــبات اقتصادي ـ اجتماعي ايجاد كرد نظام شبه كاس اين مناس
ــينى و تسريع گردش اقتصادى  ــتر شد، رشد شهرنش ــد يافت و مهاجرت و جابه جايى افراد بيش ــغلى افزايش يابد، تجارت رش ش
ــهرها گرديد. در اثر اين وضع جامعه ى روستايى با پذيرش جامعه ى شهرى به يك دوگانگى در  ــترى در ش پذيراي جمعيت بيش
ساختار اجتماعي تن داد. در دوره ى جديد استقرار در شهرها امكانات بيشترى را كه در جامعه ى روستايى وجود نداشت، دراختيار 
ــوم و باورهاى كهن بودند و مناسبات  ــتاها ساكن و حافظ رس ــهروندان قرار مي داد. از جمله آن كه دهقانان كه اغلب در روس ش
روستايى را بر شهر ترجيح مى دادند. تا زمانى كه دهقانان مى توانستند به حكومت ها در جمع آورى ماليات و سرباز خدمت كنند از 
حمايت  حكومت ها و مزاياى بسيار مالياتى بهره مند بودند. اما زمانى كه بحران هاى اقتصادى دولت ها را به ورشكستگى كشاند، 
ــتگى هم بروز جنگ ها و ناكارآمدى سياسى و فساد ديوان ساالرى بود. اين عوامل  ــبات تغيير كرد. عامل اين ورشكس اين مناس
درآمد كشاورزى و اراضى را كاهش داد و در نتيجه چرخشي در سياست گذارى هاى اقتصادى پديدار شد كه اساس آن عبارت از 
اين بود كه حكومت تصدى گرى خود را در بخش كشاورزى و زمين دارى كاهش داد. به اين ترتيب بخشى از وظايف دولت در 
بخش زمين و كشاورزى به زمين داران نوخاسته محول شد و مستقيمًا با زمين ارتباط يافتند، بدون اين كه حكومت مجبور باشد 
به آنان مواجب بدهد. به اين ترتيب اين اشخاص خود وظيفه داشتند كه مراقب باشند درآمد زمين كاهش پيدا نكند و از همان 
درآمد نيز سهم مى بردند. و نيز به عنوان نماينده ى حكومت حافظ امنيت هم باشند. اين چرخش تغيير مهمى در جوامع روستايى 
ما به وجود آورد كه همان تعميق همبستگى شهر با روستا بود. يعنى تا زمانى كه مناسبات مالى و ماليات گيرى و زمين دارى از 
ــتاها تصدى اين امور را داشتند، روستاها تا حد زيادى از شهرها مستقل  ــيوه ى كهن پيروى مى كرد و دهقانان حاضر در روس ش
ــد كه  ــتا ش ــتند امور خود را با حضور نمايندگان حكومت حل و فصل كنند. اما از اين پس، اقطاع دار وارد روس بودند و مى توانس
ديگر دهقان نبود. يك نظامى يا يك ديوانى بود كه درآمدى به او تعلق مى گرفت. نه از زمين دارى چيزى مى دانست و نه وارث 
ــت. بنابراين الزامى هم نداشت در روستا زندگى كند، در  ــتايى همخوانى داش فرهنگ زمين دارى دهقان بود و نه با فرهنگ روس
ــوند. اين  ــتا حذف مى ش ــهر مى ماند و وظايف تصدى گرى خود را انجام مى داد. از اين به بعد، مالكين كم كم از صحنه ى روس ش
دوران، پيرو وقايع و تحوالت شتابان سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي مالكيت ها به راحتى سلب مى شد و وابستگى روستا به شهر 
بيشتر مى گرديد. مالكين شهرى جايگزين مالكين قبلى كه اقطاع دار بوده اند مي شدند. اين تغيير در دوره ى مغول نمود بيشترى 
يافت. زيرا در اين دوره، با از بين رفتن حكومت سلجوقى و نيز خوارزمشاهى كه تصدى مالكيت هاى روستايى را به عهده داشت، 
اساس مالكيت ها مخدوش شد و مدت ها طول كشيد تا در دوره ى رشيدالدين فضل اهللا نظام مالكيت ارضى سروسامانى پيدا كند. 

درواقع حذف دهقانان از زندگى روستاهاى ايرانى به تغيير نظريه ى مالى كه در نزد حكومت ها رخ داد، برمى گردد. 

دكتر حسن زاده: اين كه آيا مناسبات روستايى متغير بوده يا ثابت من با نظر دكتر يوسفى فر موافقم. درست است كه روستاهاى 
ــاس مى شد. تغيير سياست هاى اقتصادى را در دولت هاى  ــت دور بوده اند، اما تأثيرات آن ها بر حكومت احس ما از صحنه ى سياس
آل بويه، سلجوقيان و غزنويان، مى توان ديد. سياست اقتصادى غزنويان مبتنى بر اصول درآمدهاى نقدى و يا جنسى است ولى 
آل بويه بر سياست اقطاع دارى تكيه داشتند. در دوره ى سامانى و غزنوى دهقانان قدرت زيادى داشتند، چون سياست اقتصادى 

بر ماليات استوار است. ولى در دوره ى آل بويه و سلجوقيان اقطاع دارى گسترش پيدا مى كند و دهقانان ضعيف مى شوند. 
ــايى كنيم و جايگاه روستا ها و شهرها و مناسبات ميان آن ها را تشخيص دهيم.  ــت هاى اقتصادى دولت ها را شناس ما بايد سياس

دكتر يوسفى فر:
شيوه ى بهره ورى و توليد ثروت در قبايل بسيار ساده 
است. همان طور كه قبايل به دام هايشان فقط به عنوان 
يك عامل توليدمثل و توليد ثروت مى نگرند، آن را به 
همه ى روابط تسرى مى دهند

جامعه روستايى ايران با تكيه بر تاريخ ميانه
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نمى توان مانند خانم لمبتون از صدر تا ذيل را يكسان پنداشت. من معتقدم تغيير مناسبات روستايى به تبع تغيير سياست اقتصادى 
صورت مى گرفت و نه تغيير سلسله ها.

ــينان به وجود آمد، برخى معتقدند به علت افزايش جمعيت ترك و مغول  ــينان و كوچ نش اما در مورد تعارضى كه ميان يك جانش
ــد و به درگيرى يك جانشينان و كوچ نشينان انجاميد. اينان معتقدند كه اين  ــور تقويت ش ــيره اى در اين كش در ايران، عنصر عش
ــد. من اين نظريه را نمى پذيرم و قائل به اين تعارض  ــيده ش ــى و ديوانى كش تعارض از صحنه ى اقتصادى به صحنه ى سياس
ــين جامعه ى ما هم كوچ نشين شدند و در ميان لرها هم اين  ــت است كه پس از ورود ترك ها، كردهاى يك جانش ــتم. درس نيس
ــود كه اراضى كشاورزى به مراتع  ــد؛ اما اين امر به تعارض نينجاميد. اين تعارض به اين صورت مطرح مى ش ــأله تقويت ش مس
ــد و زمين ها بالمالك ماند و بسيارى توسط نيروهاى  ــتار وسيعى كه انجام ش ــأله را بايد در مقابل كش ــدند. ما اين مس تبديل ش
ــد، ببينيم. جمعيت كشور در اين دوره اگر نگوييم به نصف  ــين طماع يا قدرتمندان عشيرتى ترك و مغول تصاحب ش يك جانش
ــوى ديگران اشغال شد. حتى اين منازعات تا دوره ى تركمن ها هم ميان دولت  ــوم تقليل يافت. زمين هاى بالمالك از س به دوس

و مدعيان زمين وجود دارد. 

كتاب ماه: آيا اين تعارض وجه غالب تحوالت بود يا نه؟ اگر بگوييم نه، بحث بالموضوع مى شود.

ــت. اگر بگوييد تعارض ميان  ــينى و كوچ نشينى وجود نداش ــت كه تعارض ميان يك جانش دكتر حسـن زاده: صحبت من اين اس
ــأت گرفته از تعارضات اقتصادى را قبول  ــت، مى پذيرم. مغول بيگانه بود و ايرانى بومى. اما تعارض نش مغول و ايرانى وجود داش
ندارم. از بحران هاى غارت كه بگذريم، زندگى عشيرتى ما با همين تبادالت تأمين مى شد و پس از غارت ها اين عشيره ها وارد 

شهرها نشدند.

ــت وجوى غذا را داريم و اين امر به معنى هجوم  ــت. ما در اين منطقه مسأله ى جس ــيار مهم اس كتاب ماه: ولى عنصر غارت بس
ــت. يعنى هجوم عنصر بدوى به عنصر مدنى يا حضرى. اين  ــت كه روايتى ديگر از نظريه ى ابن خلدون اس ــيه به متن اس حاش

هجوم وجود داشته است و نمى توان آن را انكار كرد.

دكتر حسن زاده: در دوره ى جنگ غارت هست. عنصر اقتصادى در اينجا دخيل است. او هجوم آورده است كه فتح كند و همه 
ــت و نمى تواند مالك قضاوت درباره ى تغييرات بنيادين اقتصادى باشد. از اين دوره  ــود. دوره ى جنگ موقت اس چيز را مالك ش
كه بگذريم، اين تعارض به نظر من وجود نداشت. يعنى تعارضاتى كه وجود داشت، نمى توانست سبب تغيير مناسبات اجتماعى 
شود. به تبع آن، تعارض ميان اهل قلم و شمشير نيز، كه خانم لمبتون تئورى پردازى كرده است، پذيرفتنى نيست. خانم لمبتون، 
ايرانى را در مقابل ترك قرار داده است. ولى ما در كنار خواجه نظام الملك ايرانى چه تعداد ترك داريم كه از امير ترك حمايت 
ــينى و  ــاه، هردو حامى مغول دارند. من اين درگيرى را تعارض ميان يك جانش ــيدالدين فضل اهللا با عليش كنند؟ در نزاع ميان رش
ــت. من معتقدم هميشه بين  ــر قدرت اس ــينى نمى دانم؛ درگيرى ايرانى و ترك نمى دانم؛ بلكه اين درگيرى و نزاع بر س كوچ نش
ــين تعامل و همكارى و تعارض و تضاد وجود دارد. اين كه كدام يك از اين دو وجه تقويت مى شد  ــين و يك جانش عنصر كوچ نش
و موجب تأثيرگذارى جدى در مناسبات اين دو شيوه ى زيست مى گرديد، بستگى به شرايط زمانى و تحوالت جامعه داشت. در 
ــد و در دوران بى ثباتى، تعارض و تضاد. همكارى ها به گسترش مناسبات  ــى حكومت ها، تعامل تقويت مى ش دوران ثبات سياس
ــد. صنايعى  ــيب هاى اجتماعى منجر مى ش ــت تعارض نيز به نابودى اقتصاد و آس اقتصادى و اجتماعى مى انجاميد و بديهى اس
مانند دباغى و نساجى از سوى كوچ نشينان تقويت شد. از سوى ديگر، نوعى تعارض بين نيروهاى يك جانشين شهرى نيز ديده 

مى شود. دعواى بين شهرهايى مانند نيشابور و توس را چگونه توجيه مى كنيم؟

دكتر حسن زاده: برخى معتقدند به علت افزايش 
جمعيت ترك و مغول در ايران، عنصر عشيره اى در 
اين كشور تقويت شد و به درگيرى يك جانشينان و 

كوچ نشينان انجاميد
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كتاب ماه: به نظر مى رسد تعارض قائل شدن بين دو عنصر كوچ نشين و يك جانشين نگاه مستشرقانه باشد. و چنين جلوه داده اند 
كه گويى يك جانشينان همه ايرانى تبارند و كوچ نشينان همه ترك و مغول. آقاى دكتر يوسفى فر نظر شما چيست؟

ــرقين و تابعين آنان، بنا به فرهنگى كه در آن  ــد بايد تاريخمان را با نگاه زيباتري ببينيم. مستش دكتر يوسـفى فر: به نظر مى رس
پرورش يافته اند، ارزش گذارى خاص خود را دارند و آن اين است كه شهرنشينى شكل متعالى مناسبات اجتماعى و شهر محل 
ارزش هاى جاودانى است. روستانشينى از شهرنشينى عقب  مانده تر است و كوچ نشينى را بسيار عقب مانده مى دانستند. به همين 
علت هم هست كه حكومت ها در دوره ى نوسازى خود مى خواستند ايالت را به مراحل باالترى ارتقا دهند و آن ها را تخته قاپو 
ــته ايران زياد كارآمد نيست. واقعيت اين است  ــوند و رشد اجتماعى بيابند. اين نظر به تاريخ و گذش ــين ش مى كردند تا روستانش

يك وجه اقتصادى جامعه كوچ روى بوده و مناسبات و قواعد خاص خود را دارا بوده است. 
نكته ى دوم اين است كه هميشه قرائت هاى ما يك طرفه است. هيچ گاه در تاريخ از ديد يك كوچ رو به محيط اطراف نگريسته 
ــت. بنابراين به راحتى آنان را متهم مى كنيم. از غارت مى گوييم و از صدمه زدن عشاير به يك جانشينان. درحالى كه  ــده اس نش
چنين نيست و در مواقع خاصى اين اتفاقات مى افتاد. در زمان سلطان سنجر به غوزها تحميالت و خسارتى وارد  شد و در نتيجه 
ــود كه حكومت  ــينان زمانى مطرح مى ش ــان پيش  آمد. تهديد ايالت براى يك جانش آن بود كه فتنه ى غوز و ماجراهاى خراس
ــان ندارد. به اين ترتيب ايالت نيز يكى از مجارى مهم كسب ثروت خود را كه غارت  ــود و كنترلى بر ايش مركزى ضعيف مى ش
هست، فعال مى كنند. هنوز هم در ميان ايالت غرب از دوره ى شاه ُمرد ياد  مى شود و آن دوره اى است كه شاهى مى ميرد و تا 

شاه ديگر به قدرت بنشيند امنيت ضعيف است و ايالت به غارت روى مى آورند.
ــترك به آنان حكم مى كند كه امنيت منطقه  ــينان براى ادامه حيات خود به يكديگر احتياج دارند و منافع مش ايالت و يك جانش
را حفظ كنند. اما فراموش نكنيم كه طمع ورزى برخى يك جانشينان و نيز گاه تحقير ايالت از سوى آنان سبب برخى رفتارهاي 
ــاير زمينى را به مرتع تبديل مى كنند كه قابل زرع نيست. و  ــاير جاى كسى را نمى گيرند. عش ــاير مى شود. عش ــونت بار عش خش
برخى مناطق را نيمه مسكون مى كنند كه اين امر در حكم گسترش امنيت در آن نواحي است. دفاع ايالت از سرحدات موضوع 

مهمي است. 
ــده ى فرهنگى و  ــده، وجه ناديده انگاشته ش ــود، و در تاريخ ميانه ما نيز ناديده گرفته ش نكته ى ديگرى كه مايلم به آن توجه ش
اجتماعى زندگي قبايل است. آنچه سبب متهم كردن جماعت كوچ رو مى شود اين است كه در يك زمان به دليل شرايط موجود 
در جامعه يك قبيله يا اتحاديه اى از قبايل مى توانند قدرت را به دست بگيرند مانند مغول و حتى صفويه. و آنچه در اينجا ناديده 
گرفته شده، تسرى دادن بينش ايلياتى از سوى چنين قدرتمندانى به مناسبات سياسى و اجتماعى است. اين امر را پيروان مكتب 
ــيار ساده است. همان  ــيوه ى بهره ورى و توليد ثروت در قبايل بس جغرافيايى آلمان مانند اهلرز مطرح مى كنند. آنان مى گويند ش
طور كه قبايل به دام هايشان فقط به عنوان يك عامل توليدمثل و توليد ثروت مى نگرند، آن را به همه ى روابط تسرى مى دهند. 
اين طرز فكر بدوى اگر بر مناسبات سياسى و اجتماعى حاكم بشود، خطرناك است و سبب استثمار جامعه و تملك همه ى منابع 
آن به صورت يك سويه مى شود. آن چيزى كه سبب تعارض مى شود، چنين نگاهى است به منابع ثروت و تملك اين منابع به 
طور كامل و فورى؛ عده اى هم در درون حكومت به ارزش گذاري به توليد و بازگشت آرام سرمايه عقيده دارند. اين دو گرايش 

مى تواند تعارض هايي در ساختار اجتماعي ايجاد كند؛ ولى نه به صورتى كه از طرف خانم لمبتون تئوريزه شده است. 
كتاب ماه: با تشكر از دوستان محترم و وقتى  كه در اختيار ما گذاشتند. 

جامعه روستايى ايران با تكيه بر تاريخ ميانه

دكتر يوسفي فر: به نظر مى رسد بايد تاريخمان را با 
نگاه زيباتري ببينيم. مستشرقين و تابعين آنان، بنا به 
فرهنگى كه در آن پرورش يافته اند، ارزش گذارى خاص 
خود را دارند و آن اين است كه شهرنشينى شكل متعالى 
مناسبات اجتماعى و شهر محل ارزش هاى جاودانى است




