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اوون: چه اتفاقی داره می افته؟
یوالنــد: مطمئــن نیســتم، ولــی بابــت نقــش خــودم در ایــن اتفــاق نگرانــم. گویــی یــه جــور 

ــا تبعیدکــردن باشــه. اخــراج ی
اوون: ما داریم یه نقشۀ پانزده سانتی متری از کشور می سازیم. چیز بدی در این کاره؟

یوالند: نه در ...
اوون: عالوه برایــن، مــا داریــم اســم هایی رو عــوض می کنیــم کــه یــه عالمــه باعــث 

. و...  هســتن  گیج شــدن 
یوالند: چه کسی گیج شده؟ مردم گیج شدن؟

ــه از  ــکلی ک ــوزانه ترین ش ــن و دلس ــه دقیق تری ــامی رو ب ــم اون اس ــا داری ــن، م اوون: عالوه بر ای
ــم. ــد می کنی ــی آد، قاعده من ــتمون برم دس

یوالند:  به نظرم یه چیزی این وسط داره از بین میره.
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مقدمه  

خداونـد متعـال را شـاکرم کـه بـار دیگـر فرصتی دسـت داد تـا مسـتندی ارزشـمند و آموزنـده با 
مشـارکت دبیرخانـه شـورای گفـت و گـو بـه زیـور طبع آراسـته  شـود. هـر کتاب یـا اثـری که به 
صاحبنظـران و شـیفتگان خدمـت به این سـرزمین ارائه  شـود، گامی موثر در توسـعه و پیشـرفت 

ایـن مـرز و بـوم و چـراغ راه آینده خواهـد بود.
ــا گــردآوری تجربه هــای کالن از گوشــه  ــر اســت کــه ب ــاب حاضــر نوشــته ای کــم  نظی کت
ــئوالن و  ــه مس ــب وکار را ب ــاالن کس ــای فع ــش ه ــا و چال ــی از دغدغه ه ــا، بخش ــار دنی و کن
ــاب  ــن کت ــای ای ــیاری از تجربه ه ــه بس ــن آنک ــد. ضم ــه می ده ــی ارائ ــران حاکمیت تصمیم گی
بــه نحــوی در محیــط کســب وکار ایــران نیــز اتفــاق افتــاده و هزینــه تصمیم گیری هــای 

ــت. ــوده اس ــل نم ــور تحمی ــادی کش ــاختار اقتص ــه س ــی را ب غیرکارشناس
ــه همــراه مســتندات  ــاب ب مجموعــه تجــارب، راهکارهــا و توصیه هــای سیاســتی ایــن کت
ــالح  ــگرفی در اص ــر ش ــد تاثی ــت، می توان ــوده اس ــه نم ــه ارائ ــبی ک ــی مناس ــی و تاریخ علم
ــد.  ــته باش ــب وکار داش ــای کس ــه فض ــبت ب ــا نس ــری حکومت ه ــود موضع گی ــرش و بهب نگ
ــهیل  ــی در تس ــش خصوص ــاالن بخ ــری فع ــه مطالبه گ ــش روحی ــب افزای ــه موج ــن آنک ضم
فضــای اقتصــادی داشــته باشــد. لــذا مطالعــه ایــن کتــاب را بــه عالقمنــدان و صاحبنظــران هــم 

ــم.  ــنهاد می نمای ــور پیش ــی کش ــش خصوص ــم در بخ ــت و ه در دول
امیــد اســت کــه تقــالی بی بدیــل نویســنده در آشــکار کــردن برخــی حقایــق از 
ــیر  ــا را در مس ــورها، م ــایر کش ــارب س ــرور تج ــالوه م ــی به ع ــزی دولت ــازوکارهای برنامه ری س

ــد. ــاری نمای ــران ی ــب و کار در ای ــدۀ کس ــال و آین ــرای ح ــر ب ــری بهت تصمیم گی

 غالمحسین شافعی
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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مقدمه  

ارتقـاء نظـام بورکراسـی و مدیریـت دولتـی در هـر کشـوری، حرکـت در مسـیر توسـعه را بیش از 
پیـش تسـریع می نمایـد، چـرا کـه اقتصـاد قـوی بـه دولـت توانمنـد نیـاز دارد. دولتـی کـه بتواند 
اجمـاع نظـرات بخـش عمومـی و خصوصی را بر موضوعات داشـته باشـد و با اولویـت قراردادن 

منافـع ملـی بـرای بهبـود زندگـی و رفع مشـکالت بهتریـن تصمیـم را بگیرد.
کتـاب »حکومت هـا چگونـه به دنیـا می نگرند«، نمونـه ای عالی و سرشـار از مصادیق عملی 
و تاریخـی اسـت کـه تجربه های تلخ و آموزنـده در خصوص نوع نگـرش و برخورد حکومت های 
مختلـف بـه مـردم و بـه کسـب وکارها را بـه رایـگان در اختیـار مـا قـرار می دهـد. در ایـن کتـاب 
مصادیـق و مثال هـای تشـریحی کامـل و بسـیار جالبـی ارائـه شـده اسـت و مطالعـه آن فرصـت 
مناسـبی را فراهـم مـی آورد تا از طرفی تصمیم گیران و سیاسـتگذاران کشـور رویکـردی تاریخی-
تجربـی و آینده نگرانـه نسـبت بـه وضـع قوانیـن و مقـررات و تغییـرات محیط کسـب وکار داشـته 
باشـند، و از طـرف دیگـر فعالیـن اقتصـادی بـا چگونگـی مواجهه با ایـن تصمیمات و مشـارکت 
در بهبـود آنهـا آشـنا شـوند. متـن کتـاب آمیـزه ای چیره دسـتانه از تاریـخ معاصر، زیست شناسـی 
و سیاسـت جهـان امـروز اسـت کـه در جای جای آن شـاهد عـدم توجـه کافـی تصمیم گیرندگان 
و سیاسـتگذاران و حتـی دانـش ناقـص فعالیـن دانشـگاهی و در نهایـت قربانـی شـدن مردمان و 
کشـاورزان عادی به خاطر سیاسـت ها و توهمات سیاسـتمداران و دانشـگاهیان هسـتیم. آیا وقت 
آن نرسـیده کـه از چنیـن تجربه هایـی درس بگیریـم و دانایی ریشـه دار مـردم عـادی را رکن اصلی 

در تصمیم  هـای خطیـر – بـه ویـژه تصمیم هـای مرتبـط بـا زیسـت بوم ها – قـرار دهیم؟
فرصت هـای توسـعه به سـختی بدسـت می آینـد و ما نیـز تاکنون نتوانسـته ایم از سـرمایه های 
مـادی و انسـانی ارزشـمند خـود در کشـور بهره بـرداری مناسـبی داشـته باشـیم. درس نیاموختن 
از سرنوشـت ها و سرگذشـت های آموزنـده از قبیـل آنچـه در ایـن کتـاب ارزشـمند نگارش شـده 

اسـت، بی تردیـد مـا را در زمـرۀ گناهـکاران و پاسـخگویان تاریخ قـرار خواهد داد.

حسین سالح ورزی

 نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 و قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
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پیشگفتار مترجم  

از »اشرف بالقوه« تا »احمق بالفعل«

دربـارۀ نادانـی انسـان در پی بـردن بـه موقعیت نسـبی خـود در محیط پیرامـون و عوامـل دیرپای 
طبیعـی و اجتماعـی، و دربـارۀ کاسـتی ها در توانایـی و دانایـی  او بـرای سـاختن همه چیـز طبـق 
رؤیاهـا و آرمان هـا، شـواهد و گفته هـای حکیمانـۀ فـراوان از روزگاران قدیـم تـا به امـروز وجود 
داشـته اسـت. یکـی از زیباترین تشـبیهات در توصیـف کوته نگری انسـان کمال پرسـِت امروزی 
از ایـن قـرار اسـت: »... این ها که فکر نظم و آراسـتگی، ذهنشـان را مشـغول کرده اسـت، قیچی 
را برمی دارنـد و بـه قطع کـردن و بریـدن عالـم هسـتی می پردازنـد. کار ایشـان همچـون کودکـی 
اسـت کـه چـون می خواهـد بریدۀ تصویـر خـود را متقارن کنـد،  آن قـدر از این  طـرف و آن  طرف 
تصویـر می ُبـرد تـا باالخـره چیـزی از آن باقـی نمی مانـد. ایشـان به دنبال سـیطرۀ خود هسـتند و 

هرچـه بـا ساده سـازی های ایشـان هماهنگ نشـود،  بایـد حذف گـردد ...«.۱
وقتـی آن کـودک نـادان و نابودگر بـه جایگاه یک مقام نـادان حکومتی می رسـد، پول، قدرت 
ـِب او، مایـۀ تباهی 

ّ
و تـوان اجـرای ایـن ساده سـازی ها در دسـت وی قـرار می گیـرد و جهـل مرک

طبیعـت و بسـیاری از سـازوکارهای جامعـه می شـود کـه نیـازی بـه مداخلۀ رسـمی نداشـته اند 
و مداخلـۀ رسـمی حتـی به منزلـۀ تیـر خـالص بـر پیکـر آن هـا بـوده اسـت. جهلـی کـه در سـر 
تک تـک مـردم، حداکثـر بـه ضربـۀ یـک تبـر بـر پیکـر یـک درخت یـا زخـم یـک بیل بـر گردۀ 
زمیـن، یـا ازهم پاشـیدن کانـون یک خانـواده ختـم می شـد، در دندانه  هـای غول آسـای قدرت و 
منابـع حکومـت، بـه جسـم هیوالیِی یک سـد بی قـواره، بـه تراشـیدن و صاف کـردن تمام و کماِل 
بزرگ تریـن جنگل هـای دنیـا، بـه سـاخت شـهرها در دل بیابـان و سـاختن کارخانـه روی گـور 
درختـان، بـه غصـب آب و خـاک و آسـایش سـایر موجـودات، بـه ماالمال شـدن اقیانوس هـای 
بـه سـلول های موجـودات  از پالسـتیک و حتـی رخنه کـردن مولکول هـای پالسـتیک  بیکـران 
دریایـی، و بـه حاشیه نشـینی و خاکسترنشـینی مردمـان محلـی در حومه هـای کثیف شـهرهایی 
می انجامـد کـه برخـی از عشـاق سـینه چاِک کمال پرسـتی یـا »کمال گرایـی کاذب«، آن هـا را با 

افتخـار، »کالن شـهر« می نامنـد.
جهــل حکومتــی در عباراتــی از قبیــل »مهندســی اجتماعــی«،  «هویــت ملــی«، »عدالــت 
ــیت  ــناخت و حساس ــردم را از ش ــن م ــا ذه ــود ت ــرار می ش ــی« تک ــع مل ــی« و »مناف اجتماع
ــی  ــردان محل ــای خودگ ــی و نهاده ــع محل ــی، جوام ــای محل ــردن هویت ه ــارۀ منقرض ک درب
ــع  ــتوانۀ مناب ــش از پش ــت و برنامه های ــین حکوم ــر ماش ــای نابودگ ــد. دندانه ه ــرف کن منح

۱. گای ایتــن، فرمانــروای دژ پوشــالی: انتخــاب و مســئولیت در دنیــای متجــدد، ترجمــۀ اصــالن قودجانــی، تهــران: فرانمــا، 
۱۳۹۲، ص ۲0۴.
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ــالف  ــد و برخ ــی برخوردارن ــع طبیع ــالۀ مناب ــۀ میلیون هاس ــاراج گنجین ــراج و ت ــا ح ــات ی مالی
ــه رو نمی شــوند. ــی روب ــع مال ــود مناب ــا کمب ــی ب ــا آن شــهروند،  به راحت ــن ی ــف ای ــب نحی جی
ــت،  ــده اس ــز تنی ــا نی ــروت حکومت ه ــدرت و ث ــون در ق ــه اکن ــی کاذب ک ــن کمال گرای ای
ــه جهــان ســوم کشــیده شــده و در آنجــا  بســان یــک بیمــاری ُمســری از دنیــای توســعه یافته ب
ــاف و  ــطوح ص ــیفتۀ س ــرای کاذب، ش ــری دارد. کمال گ ــب نگران کننده ت ــا و عواق ــی نموده حت
صیقلــی اســت. عالقــۀ روزافــزون مــردم ایــران بــه خانه هــای ســرامیکی و پارکــت، و راه ســازی 
و بتن ریــزی ـ یــا به تعبیــری »صاف ســازی« ـ در جای جــای باغ هــا و ویالهــا را ببینیــد. 
ــی  ــب هوش ــن ضری ــه کمتری ــی، ب ــاف و صیقل ــطح ص ــک س ــم در ی ــا و نظ درک پیچیدگی ه
ــه،  گاهان ــا ناآ ــه ی گاهان ــه آ ــاز دارد. او ک ــل نی ــای ژرف و اصی ــناخت از نظم ه ــن ش و کمتری
ــه در  ــت ک ــل اس ــد، غاف ــایی او می دان ــزار عقده گش  اب

ً
ــا ــان و صرف ــۀ انس ــت را بازیچ طبیع

ــی و   صیقل
ً
ــال ــم کام ــاری ه ــای به ــن برگ ه ــی تازه تری ــت نخورده، حت ــاب و دس ــت ن طبیع

ــودن  ــن صاف نب ــت همی ــت ها به عل ــا و دش ــا، کوه ه ــای جنگل ه ــای زیب ــتند و دنی ــراق نیس ب
و پستی وبلندی هاســت کــه چشــم نواز شــده اســت. به این ترتیــب، وقتــی او در جایــگاه 
ــۀ  ــت دریاچ ــاور و یکدس ــطح پهن ــرد، س ــرار می گی ــازه ها ق ــراح س ــا ط ــی ی ــز حکومت برنامه ری
پشــت ســد را کــه عظیــم ولــی یکنواخــت و ســاده می نماید، بســیار دل چســب تر از فرازونشــیب 
و انبــوه جزئیــات در درۀ سرســبزی می بینــد کــه قبــل از احــداث آن ســد وجــود داشــته اســت، 
ــی  ــای طبیع ــات و صحنه ه ــوع حی ــی در تن ــای زیبای ــل او از درک رمزورازه ــن علی ــرا ذه زی
عاجــز اســت و الجــرم بایــد شــکل ساده شــده ای از درک زیبایــی و ُمــدَرک زیبایــی را به جــای 
آن بنشــاند. او همچنیــن انســان ها و جوامــع یکدســت را بیشــتر می پســندد و تنــوع گویش هــا، 
ــی را  ــای ترق ــر او پله ه ــدارد. اگ ــم می پن گاه ـ مزاح ــودآ ــد ناخ ــا را ـ هرچن ــا و آیین ه لباس ه
ــان دیوان ســاالری بــرای خــود بیابــد، بدیهــی اســت کــه  طــی کنــد و جایــی آبرومنــد در نردب
ــش  ــر دان ــدی را ب ــی و تک ُبع ــش انتزاع ــی و دان ــزی محل ــر برنامه ری ــز را ب ــزی متمرک برنامه ری
ــۀ عملــی مــردم ترجیــح می دهــد. او پهنه هــای یکدســت و غیرمتنــوع، مــردم  آمیختــه و تجرب
همســان و هم نظــر، و کشــتزارها و باغ هــای تک محصولــی را بیشــتر دوســت دارد، زیــرا همــۀ 
ــز  ــزی متمرک ــان و برنامه ری ــر آن ــه ب ــتند: احاط ــترک هس ــم مش ــا ه ــی ب ــک ویژگ ــا در ی این ه
بــرای ایشــان آســان تر اســت و او در درجــۀ نخســت، درصــدد احاطــه و تســلط اســت. انســان 
ــور  ــۀ ام ــوع را از مقول ــر موض ــز و ه ــد و هرچی ــکان می دان ــم ام ــب عال ــود را قط ــدد، خ متج

ســلطه پذیر و مهارشــدنی می پنــدارد.
از  و  خودبی خودتــر  از  روز بــه روز  تاریــخ،  گــذر  در  و  زمــان  کــوره راه  در  انســان 
ــه  ــه گرفت خداجدامانده تــر شــده و سال به ســال و قرن به قــرن از جوهــر ذاتــی ایمــان فاصل
ــگی او  ــارۀ همیش ــت نظ ــه و آی ــد یگان ــر خداون ــا را تصوی ــام دنی ــه روزگاری تم ــت. او ک اس
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ــد در پشــت هــر ســنگ و در دل هــر خــاک  می دانســت، به تدریــج فرامــوش کــرد کــه خداون
حضــور دارد و ســنگ و خــاک و الــوار، نــه از آن رو کــه نیازهــای گــذرای »اشــرف مخلوقــات« 
را تأمیــن می کننــد، بلکــه چــون نشــانه و مخلــوق »او« هســتند، شــرف دارنــد. وقتــی شــرف 
اتصــال طبیعــت بــه خداونــد، در   ذهــن »اشــرف بالقــوه« رنــگ باخــت، او آمــاده شــد تــا بــا 
دندانه هــای تیــز ذهــن و هــوش خــود ـ همــان دندانه هایــی کــه می توانســت ابــزار اشــرف بودن 
ــدش را  ــن بی مانن ــد و ذه ــت بیفت ــان طبیع ــه ج ــد ـ ب ــدل ش ــد آن ب ــه ض ــی ب ــد، ول وی باش
بــرای تراشــیدن و خراشــیدن پاره هــای مقــدس طبیعــت و کنجــکاوی بوالفضوالنــه در اعمــاق 
ــه  ــپس ب ــرد، س ــاز ک ــان آغ ــت بی ج ــدا از طبیع ــت درازی را ابت ــرد. وی دس ــه کار بگی آن ب
طبیعــت جانــدار غیرانســانی َســَرک کشــید؛ و هنگامــی کــه چیره دســتی اش در علــوم طبیعــی 
ــاند،  ــته هایش کش ــارۀ دانس ــه درب ــرور جاهالن ــه غ ــد و او را ب ــزون ش ــرفته اف ــای پیش و ابزاره
ــرور و  ــت. غ ــون نگذاش ــت کاری هایش مص ــش و دس ــم از آزمای ــان را ه ــم انس روح و جس
جهــل ایــن تجددگــرای اعــال وی را بــه ورطــۀ توهم هــای کهکشــانی کشــاند: توهــم توانایــی 
ــای  ــردم از اتاق ه ــار م ــن و رفت ــر ذه ــلطه ب ــکان س ــم ام ــت؛ توه ــرای طبیع ــزی ب در برنامه ری
فکــر در پایتخــت؛ توهــم دردنــاِک امــکان برنامه ریــزی بــرای رفتارهــای پیچیــده و درهم تنیــدۀ 
ــر یعنــی »مهندســی اجتماعــی«  ــر و احمقانه ت میلیاردهــا انســان کــه در اصطالحــی دردناک ت
ــن  ــه از ای ــرداری حریصان ــپس بهره ب ــی و س ــع طبیع ــری مناب ــم پایان ناپذی ــد؛ توه ــی ش متجل
ــود،  ــه رو ش ــده روب ــی خیره کنن ــا جهش ــی ب ــره وری صنعت ــای به ــد آماره ــث ش ــه باع ــع ک مناب
غافــل از آنکــه آنچــه ناشــی از افزایــش بهــره وری ســرمایه و نیــروی کار می خواندنــد، بیشــتر 
معلــول مصــرف انــرژی فــراوان در خــط تولیــد بــود و بــا بیرون کشــیدن وحشــیانۀ ســوخت های 

فســیلی از دل زمیــن بــه دســت آمــده بــود.
کمال گــرای کاذب کــه ذهــن علیــل دارد، از درک و رویارویــی بــا تنــوع و پیچیدگــی طبیعت 
ــه تکاپــوی کاســتن از »تنــوع«  ــه ب گاهان ــه ایــن علــت بســا ناآ و جامعــه مشــوش می شــود و ب
در طبیعــت و جامعــه مشــغول می گــردد و روال ساده ســازی و یکسان ســازی را در پیــش 
ــوع  ــت؛ از تن ــوع اس ــن تن ــی همی ــمۀ زیبای ــن سرچش ــه بزرگ تری ــت ک ــل اس ــرد. او غاف می گی
در رنــگ و بافــت بــرگ و تنــۀ درختــان تــا گوناگونــی رنگ هــای مســحورکنندۀ انــدام جانــوران 
و چهــره و انــدام و طرزفکــر و عالیــق انســان ها. دســت کاری او در چهــرۀ خــدادادی و تغییــر 
ترکیــب آن چهــره طبــق ُمــد روز یــا رویــه ای کــه اربــاب ســینما و تبلیغــات بــه او قبوالنده انــد، 
ــودی  ــای انســانی، مصــداق دیگــری از ناب ــوع در چشــم انداز چهره ه ــر کاســتن از تن عــالوه ب
ــه  ــت ک ــت اس ــدۀ طبیع ــت پیچی ــای به غای ــناختن زیبایی ه ــز در ش ــت و عج ــت طبیع حرم

ــد. ــوع« و »تبایــن« معنــی می یاب ــا »تن ــز، ب بیــش از هرچی
ــت  ــال اس ــدود ۲00 س ــه ح ــال ک ــی اع ــتین تجددگرای ــرو راس ــا پی ــرای کاذب ی کمال گ
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به علــت غلبــه و ســلطه اش بــر طبیعــت، از خودبی خــود شــده و روزبــه روز در مســیر 
ســاده کردن همه چیــز پیــش رفتــه اســت، حتــی پیچیده تریــن نمادهــای دنیــا یعنــی خلقــت را 
نیــز بازیچــه ای تلقــی می کنــد کــه می توانــد بــا قواعــد و قوانیــن کلــی و مــن درآوردی، تشــریح 
ــۀ  ــردازی در صحن ــه خیال پ ــی ب ــه او حت ــت ک ــب نیس ــس عجی ــود. پ ــی ش ــی پیش بین و حت
ــودات  ــا و موج ــا کرم ه ــه ت ــا پله پل ــا و از آنج ــه بوزینه ه ــش را ب ــار خوی ــردازد، تب ــات بپ حی
ــی،  ــالح علم ــای به اصط ــتاخی ها و وهم پردازی ه ــن گس ــد و در ای ــبت ده ــلولی نس تک س
بــا تمجیــد و تأییــد خیــل کثیــری از هم فکــران و همراهــان خــود روبــه رو گــردد. ایــن موجــود 
ــد  ــتن را کلی ــز خویش ــتن و مغ ــا خویش ــت ت ــاب اس ــه بی ت ــده ک ــیخته و از خدابری ازخودگس
ــه ای اش،  ــیادی های حرف ــازی ها و ش ــیر ساده س ــی از مس ــد، در بخش ــا بنمایان ــر معم ــل ه ح
بــه ســدی بــه نــام بــاور و ایمــان برخــورد کــرده اســت کــه از مقولــۀ علــم نیســت؛ پــس تنهــا راه 
غلبــه بــر ایــن مانــع را انــکار اعتبــار ایمــان و منحصرکــردن اعتبــار همه چیــز در »علــم« دیــده 
اســت و البتــه بــرای سست نشــان دادن بنیــان باورهــا الزم بــوده اســت کــه کانــون ایمــان یعنــی 
ــی  ــر تکامل ــروژۀ« به اصطــالح »تغیی ــد. »پ ــرد و در آن تشــکیک کن ــا را هــدف بگی ــق یکت خال
)تطــوری(« شــاید در وهلــۀ نخســت همچــون هذیان هــای یکــی از ایــن تجددگرایــان جلــوه 
ــه  ــی ب ــان«، دهن کج ــی »ایم ــد دفاع ــردن در س ــرای رخنه ک ــالش ب ــل ت ــی در اص ــد، ول کن
ــایر  ــا و س ــی در اروپ ــج روی مذهب ــم و ک ــال ظل ــا س ــن از صده ــد، انتقام گرفت ــاحت توحی س
ــوره راه  ــای ک ــی به ج ــری علم ــم و کوته نظ ــت عل ــاندن ب ــرای نش ــی ب ــا، و فرصت ــاط دنی نق

ــت. ــوده اس ــان ـ ب ــوز ایم ــتوار و حکمت آم ــی اس ــم ـ ول ــر و پرپیچ وخ ُپرخط
زخمــی کــه انســان »متجــدد« یــا بــه قــول نویســندۀ ایــن کتــاب، »ایــن موجــود 
ــر  ــال ب ــا ۲00 س ــدت ۱۵0 ت ــل« در م ــم و عق ــالح »عل ــدد به اصط ــه م ــال« ب ــرای اع تجددگ
ــراض  ــۀ انق ــاید مای ــور و ش ــر از تص ــرد، فرات ــت آن وارد ک ــای بی نهای ــن و جلوه ه ــرۀ زمی چه
ــدت  ــدار«، در م ــرای »خودعاقل پن ــن تجددگ ــد. ای ــن باش ــرۀ زمی ــن ک ــات در ای ــت حی و نکب
کمتــر از ۲00 ســال بــا عقــل ادعایــی و علــم لجام گســیخته اش، زمینــی بــه قدمــت بیــش از 
چهــار میلیــارد ســال را بــه ورطــۀ نابــودی و گرم شــدن جهنمــی کشــانده و صدهــا هــزار گونــۀ 
ــرده  ــرض ک ــی را منق ــش قدس ــدۀ آفرین ــای خیره کنن ــع، جلوه ه ــا درواق ــی ی ــوری و گیاه جان
ــرده اســت و چاره هــای  ــی ب ــه وخامــت اوضــاع پ ــزار علمــی ب ــا همــان اب ــون او ب اســت. اکن
ــوت در  ــل و نخ ــای جه ــان رّدپ ــی همچن ــد، ول ــه می کن ــی ارائ ــش جهان ــرای گرمای ــی ب علم
راه حل هایــش دیــده می شــود. نخســت آنکــه او همچنــان راه حــل را در علــم و نــه در معرفــت 
و ســرخم کردن نــزد نشــانه های خلقــت می بینــد. او می خواهــد بــا نصیحــت و اجمــاع 
ــا و  ــدم لذت ه ــارۀ »تق ــی درب ــاع جهان ــل اجم ــه حاص ــد ک ــرف کن ــکلی را برط ــی، مش جهان
نیازهــای انســان بــر همه چیــز« بــوده اســت؛ اجمــاع ناگفتــه ای کــه بــا نصیحــت و بــا راهــکار 
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ــن  ــای دلســوزترین و مطلع تری ــی در گفته ه علمــی رفــع نمی شــود. ازاین روســت کــه حت
طرفــداران محیط زیســت و فعــاالن گرمایــش زمیــن همچنــان یــک شــاه بیت دیــده می شــود: 
»اگــر اوضــاع بــه همیــن روال ادامــه یابــد،  شــاید قــادر بــه حیــات روی کــرۀ زمیــن نباشــیم«. 
صدالبتــه کــه منظــور آنــان از »نباشــیم«، همیــن مــا یعنــی »اشــرف های بالقــوه« هســتیم. وی 
ــت  ــیدن در واقعی ــرف بودن« و اندیش ــم »اش ــتن از توه ــه دست شس ــت ک ــل اس ــان غاف همچن
ــت  ــخیص قداس ــه دوران تش ــت ب ــد بازگش ــوه«، کلی ــرف بالق ــای »اش ــل« به ج ــق بالفع »احم
ــان  ــودی انس ــد ناب ــف رون ــرای توق ــی ب ــچ اجماع ــدون آن هی ــه ب ــت: قداســتی ک ــت اس طبیع
ــاند، از  ــرف« می رس ــه »اش ــق« را ب ــه »احم ــاده ای ک ــت. ج ــد داش ــود نخواه ــت وج و طبیع
ســرزمین علــم گــذر نمی کنــد،  بلکــه در قلمــرو دیگــری بــه نــام فروتنــی کشــیده شــده اســت؛ 
فروتنــی در پیشــگاه خداونــد و طبیعــت مقــدس او کــه تک تــک اجزایــش امانتــی از اوســت؛ 
ــرف بودن« را  ــاب« و »اش ــت ن ــه روزگاری »عقالنی ــی ک ــناخت مردمان ــس ش ــی از جن فروتن

چنیــن بــه نمایــش گذاشــتند:
ــه  ــاِت دیگــر ب ــا مخلوق درهرحــال، در احتیاطــی کــه مردمــان قدیــم در مناســبات خــود ب
ــه  ــر وجــود داشــت و اشــارتی در آن نهفت ــدر و ارزشــی به غایــت خطی ــد، ق خــرج می دادن
 بــه مایــۀ نابــودی خــود مــا تبدیــل می شــود 

ً
بــود کــه بدرفتــاری بــا ایــن مخلوقــات، قطعــا

و هرچــه بــر ســر آن هــا می آوریــم، به واســطۀ یــک فراینــِد ســادۀ علت ومعلولــی، 
ــز  ــری ج ــل دیگ ــرد. دلی ــان را می گی ــان خودم ــده، گریب ــه ش ــب ک ــر ترتی ــه ه ــره ب باالخ
ــار  ــه ب ــل از آنک ــمالی، قب ــکای ش ــت[ آمری ــکارچِی ]سرخ پوس ــه ش ــود ک ــن در کار نب ای
ــر  ــش ـ را ب ــران« خوی ــرادران« و »خواه ــان »ب ــات ـ هم ــکار حیوان ــئولیِت ش ــم مس عظی
گــردن بگیــرد، مفصل تریــن تشــریفاِت پرســتش وار بــرای طلــب پاکــی را بــه جــا مــی آورد، 
ــورد،  ــذا می خ ــپس غ ــید و س ــاس می پوش ــریفات لب ــن تش ــق ای ــی طب ــه وقت ــه ای ک به گون
مــردم قبیلــه اش بــه پادرمیانــی بیــن زمیــن و آســمان مشــغول می شــدند. ایــن پادرمیانــی، 
یــک تکلیــف نجات بخــش بــود و ]نجــات آن[ شــامل حــال کلیــۀ جاندارانــی می شــد کــه 

ــیدند.۱ ــس می کش ــی نف ــرۀ خاک ــن ک در ای

حکایـت ایـن تجددگرایـان اعال یـا کمال گرایـان کاذب که فرق بیـن موجود جانـدار و بی جان یا 
فـرق بیـن »پیـچ و ُمهـره«  و انسـان راـ  چنان کـه در همین کتاب خواهیـد دیدـ  نمی شناسـند، در 
چنیـن قالبـی می گنجـد: خیال پـردازی و کمال گرایـی یک موجـود خودشـیفته و آویـزان به خود 
کـه تمـام واقعیت هـای دنیـا را وامی گـذارد و خیـاالت خـود را به جای آن ها می نشـاند. سـپس با 
 از نوع دانشـگاهی اشـ  درصدد 

ً
توسـل بـه الفـاظ قلنبه سـلنبه و تخصص های بـاب روزـ  عمدتـا

۱. گای ایتــن، فرمانــروای دژ پوشــالی: انتخــاب و مســئولیت در دنیــای متجــدد، ترجمــۀ اصــالن قودجانــی، تهــران: فرانمــا، 
۱۳۹۲، ص ۱۵7.
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همراه کـردن سرگشـتگان بی شـمار پیرامـون خـود برمی آیـد و تـالش می کنـد تـا نیروهـا و منابع 
بیـرون را در خدمـت اهـداف جاه طلبانـه و اثبات شایسـتگی خود و افکارش قـرار دهد و طرح ها 
و برنامه هـای ویرانگـرش را در محیطـی تصنعـی بـه اجـرا درآورد؛ محیطـی کـه در مقیاس عمر 
تمدن هـا و جوامـع بشـری، عمری بسـیار کوتاه خواهد داشـت و همـان عمر کوتـاه را نیز مدیون 
پشـتوانۀ تبلیغـات و منابـع مالی حکومتی خواهـد بود. گرچـه کاخ آمال ایـن کمال گرایان کاذب 
دیـری نمی پایـد و بـا سـیل مهیـب واقعیت های دنیا شسـته می شـود، افسـوس که آنـان و پیروان 
سـرمایه های  از  بازگشـت ناپذیر  گنجینه هایـی  کوتـاه،  دوران  همـان  در  سردرگمشـان  و  مقلـد 
زیسـتی، اجتماعـی، سـنت های دیرپـا و پهنه هـای طبیعـی را ویـران می کنند. اگر امکان داشـت 
کـه بتـوان رّدپـا و تأثیـر به جامانـده از ایـن خودشـیفتگان متجـدد بـر جوامـع و زیسـت بوم ها را 
در یـک قـاب بـه تصویـر کشـید،  بی تردیـد آن تصویـر، بسـیار بـه خیـل اجسـاد و خرابه هایـی 
شـبیه بـود کـه پـس از هجـوم اقـوام وحشـی و خون خـوار ـ از قبیـل مغـوالن یـا نازی هـا ـ در 
جای جـای میـدان جنـگ دیـده می شـد. او با ایـن کج فهمی هـا در عمـل به جای »اشـرف  بالقوۀ 

مخلوقـات«، جایـگاه »احمـق بالفعـل«  را در عرصـۀ هسـتی برای خـود تضمین کرده اسـت.
شــاید دربــارۀ آغــاز ایــن بیمــاری عجیــب بشــر امــروز نتــوان به دقــت ســخن گفــت، ولــی 
ــی کاذب«، از  ــری »کمال گرای ــازی و پیگی ــاری ساده س ــدی بیم ــروع ج ــه ش ــت ک ــد نیس بعی
هنــگام انقــالب صنعتــی و حــرص غلبــه بــر طبیعــت در آن زمــان برخاســته باشــد. البتــه نــه بــه 
ایــن معنــا کــه غلبــه بــر طبیعــت، بــاد نخــوت و کمال گرایــی کاذب را در ســر انســان متجــدد 
ــی و پرده برداشــتن از تمــام رازهــای طبیعــت  ــوم تجرب ــه عل ــه و زمینه ســاز روی آوردن ب انداخت
ــای  ــدن رمزورازه ــت و بی ارزش ش ــدس طبیع ــن »تق ــس، ازمیان رفت ــه برعک ــد، بلک ــده باش ش
ــرد  ــان ب ــه رازهــای خلقــت را از می ــم و حرمــِت سرکشــیدن ب ــود کــه بی آن در نظــر انســان« ب
ــزای  ــا و اج ــس الیه ه ــد آورد. از آن پ ــی از آن را پدی ــت و بهره کش ــر طبیع ــه ب ــۀ غلب و وسوس
ــت یافتنی تر  ــر و دس ــروزی، پیش پاافتاده ت ــان ام ــر انس ــه روز در نظ ــت، روزب ــف طبیع مختل
شــدند و دســت آخر نوبــت بــه خــود انســان ـ یعنــی همــان غلبه کننــده بــر طبیعــت ـ 
ــردازی و  ــی، نظریه پ ــزی، خیال باف ــش، برنامه ری ــوع آزمای ــم و روح او موض ــه جس ــید ک رس

ــود. ــت کاری ش ــی و دس ــلطه، پیش بین ــکافی، س ــی، موش گمانه زن
اکنــون هــم طرح هــای مبتنــی بــر نظــم بی حدوحســاب و خوانایــی تمام وکمــال در 
ــدو امــر، گویــی در ایــن شــهرهای صــاف و صیقلــی  ــد. در ب ــه اجــرا درمی آین ــا ب سراســر دنی
ــزان آن شــهرها  ــی برنامه ری ــراد انســان و غیرانســان اســت، ول ــق م ــر وف ــز ب امــروزی، همه چی
ــت را  ــی از واقعی ــش بزرگ ــند، بخ ــر می کش ــه تصوی ــن ب ــت را روی زمی ــوه ای از بهش ــه جل ک
ــه  ــی ب ــد. کس ــه می گذارن ــل«، ناگفت ــی »گل وبلب ــای تبلیغ ــا در فیلم ه ــد ی ــردم نمی گوین ــه م ب
مــردم نمی گویــد کــه هزینــۀ واقعــی ایــن شــهرهای دیجیتــال از محــل منابــع یــک حکومــت 
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ــت، در  ــا( و طبیع ــان ها )مالیات ه ــون دل انس ــت و خ ــده اس ــن ش ــری تأمی ــز و سراس متمرک
ــر  ــار بلندمــدت ایــن شــهرهای رؤیایــی ب ــارۀ آث تاروپــود آن شــهرها تنیــده اســت. کســی درب
ــان ها  ــه روان انس ــد ک ــون امیدوارن ــاید چ ــد )ش ــزی نمی گوی ــان ها چی ــت و روان انس طبیع
ــی  ــی و مهندس ــی اجتماع ــا مهندس ــه ب ــته گل هایی ک ــل دس ــت و مث ــل طبیع ــوان مث ــم بت را ه
طبیعــت بــه آب دادنــد،  مدیریــت کننــد و پــس از رســوایی آن مهندســی ها، بــا چنــد اصطــالح 
جعلــی و انتزاعــی دیگــر از قبیــل مهندســی ذهــن و روان یــا مهندســی خوشــبختی، فاجعه هــای 

ــد(. ــر تکــرار کنن ــی گزاف ت ــه  بهای ــار ب ــن ب قبلــی را ای
کتـاب بی نظیـری کـه در دسـت داریـد، شـرح نخـوت و قدرت طلبـی انسـان هایی اسـت 
کـه جـز خـود چیـزی نمی بیننـد و بـرای هموار کـردن راه سـلطۀ خـود بـر محیـط بیـرون )اعـم 
از طبیعـت جانـدار یـا بی  جـان یـا جوامـع انسـانی(، روش هموارکـردن، کاسـتن از تنـوع، و 
ازمیان بـردن تنـوع را در پیـش می گیرنـد، زیـرا محیطی که یکدسـت و فاقد تنوع باشـد، آسـان تر 
بـه تسـخیر درمی آیـد. کارهـا از زدودن تقـدس از طبیعـت غیرجانـدار، سـپس َسرک کشـیدن به 
طبیعـت جانـدار و کنجـکاوی بـرای سـلطه بـر آن شـروع می شـود و در آخـر بـا بوالفضولـی در 
پیچیده تریـن بخـش از ایـن طبیعـت جانـدار، یعنـی دنیای جسـم و روح انسـان ادامـه می یابد.

کتـاب حکومت هـا چگونـه بـه دنیا می نگرنـد اشـاره ای هوشـمندانه و مختصر بـه مهم ترین 
جنبـۀ ایـن ویرانگری هـای بشـر امـروزی اسـت کـه از چنتـۀ حکومت ها صـادر می شـود. درک 
تمام وکمـال پیـام کتـاب، مسـتلزم مطالعـۀ  کتـاب از آغـاز تـا پایـان اسـت، ولـی شـاید در ایـن 
پیشـگفتار بتـوان بـه ذکـر یکـی از مهم تریـن پیام هـا و درس هـای کتـاب کـه بـرای حکومتیان و 

مجریـان برنامه هـا و طرح هـای حکومتـی بسـیار گران قـدر اسـت، اکتفـا کـرد:
 عالــی )ولــی اغلــب توخالــی(، عقــل آحــاد مــردم و دانــش 

ً
در هــر برنامــه و فکــر ظاهــرا

ژرف عملــی آن هــا بایــد بــر عقــل کوتــاه و منفعت طلبانــۀ مســئوالن و مجریــان پایتخت نشــین 
ــا  ــان ب ــنایی ایش ــی و آش ــردم محل ــالۀ م ــا چندهزارس ــد ی ــل چندص ــود. عق ــح داده ش ترجی
مالحظــات ظریــف و دقیــق در هــر محــل، عــالوه بــر آنکــه ســخیف و پیش پاافتــاده نیســت، 
ناشــیانۀ  و  سرهم بندی شــده  تخیــالت  از  دوراندیشــانه تر  و  ریشــه دارتر  بســیار  اغلــب 
بوروکرات هــای مرکــز اســت. مطمئن تریــن و ضروری تریــن شــیوه بــرای کاســتن از آثــار شــوم 
ــدن در  ــع، و مقیم ش ــه تواض ــان ب ــزی، روی آوردن آن ــزان مرک ــۀ برنامه ری ــای نابخردان تصمیم ه
ســرزمین »شــنیدن« ـ به جــای اســکان دائمــی در ســرزمین ســخن گفتن و راه حــل دادن ـ 
اســت. تنهــا شــنیدن حــرف مــردم، از پیــر و جــوان تــا عامــی و دانشــمند اســت کــه مســئوالن 
ــد و  ــوردار می کن ــا برخ ــا و راه حل ه ــۀ حکمت ه ــمندترین گنجین ــی را از ارزش ــم حکومت متوه

ــد. ــرار می ده ــا ق ــترس آن ه ــا را در دس ــن راهکاره ــن و ارزان تری بهتری
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مقدمۀ نویسنده  

ایـن کتـاب از دل یـک مسـیر غیرمسـتقیم فکـری بیـرون آمـد؛ مسـیری چنـان مسـحورکننده که 
موجب شـد مسـیر سـفر اولیـه ام را کامل کنـار بگـذارم. وقتی چرخشـی را که در ابتدا نسـنجیده 
می نمـود، بـه انجـام رسـاندم، چشـم انداز و معنـای خیره کننـدۀ تـازه ای کـه دربـارۀ مقصـدی 
رضایت بخش تـر در سـر داشـتم، مـرا برانگیخـت تـا برنامه هایـم را دگرگـون کنم. گمـان می کنم 
کـه مسـیر سـفر جدیـد، منطق خـاص خودش را داشـته اسـت. حتی اگـر قدرت درک و تجسـم 
آن مسـیر را از آغـاز داشـتم، شـاید آن سـفر شـکوهمندتر هـم می شـد. تردیـد ندارم که آن سـفر 
غیرسرراسـت، بـا وجـود آنکـه جاده  هـای پیچ درپیـچ و ُپردسـت اندازش بیـش از چیـزی بـود 
کـه پیش بینـی کـرده بـودم، مـرا بـه جایـی غنی تـر رسـاند. بی گمـان امـکان دارد خواننـدۀ ایـن 
کتـاب، به زعـم خویـش یـک راهنمـای مجرب تـر از خـود را یافتـه باشـد،  ولی مسـیر سـفر من 
چنـان از روال عـادی پـرت بـوده اسـت کـه اگـر بخواهیـد پـای در چنـان راهـی بگذاریـد، باید 

دهـای محلـی شـوید.
َ
دسـت به دامان تعـداِد هرچـه بیشـتری از َبل

ســخنی هــم دربــارۀ راه نرفتــه بگویــم. از آغــاز می خواســتم بدانــم چــرا حکومــت 
ــخ  ــر پاس ــت. اگ ــده اس ــی ش ــرار« تلق ــردم بی ق ــمن »م ــۀ دش ــواره به مثاب ــی، هم به تعبیرکل
ــگی در  ــای همیش ــوع تنش ه ــه موض ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــه گاه نویدبخش ــم، تکی را می یافت
ــرداری  ــرای بهره ب ــی را ب ــای طبیع ــه تپه ه ــوش ک ــراد ُپرجنب وج ــن اف ــیا بی ــرقی آس ــوب ش جن
می ســوزاندند و پادشــاهان مســتقر در دره هــای ُپــر آِب شــالیزارها می یافتــم. بااین حــال، چنــان 
ــا و  ــل بربره ــبان ها )از قبی ــین ها و ش ــود. بادیه نش ــی ب ــای محل ــر از جغرافی ــی فرات موضوع
عرب هــای بادیه نشــین(، خوشــه چین ها، کولی هــا، خانه به دوش هــا، آوارگان، دوره گردهــا، 
برده هــای فــراری و رعیت هــا همــواره همچــون خــاری در چشــم حکومت هــا بوده انــد. 
تــالش بــرای اســکان دائمــی ایــن کوچ نشــینان )مستقرســازی(۱ در ظاهــر برنامــۀ »همیشــگی« 
ــدرت  ــی به ن ــان کوشش ــه چن ــم ک ــگی« را از آن  رو می گوی ــت؛ »همیش ــوده اس ــا ب حکومت ه

بــه بــار نشســته اســت.
ــدم  ــن ش ــتر مطمئ ــردم، بیش ــی ک ــازی را بررس ــای مستقرس ــن تالش ه ــتر ای ــه بیش هرچ
ــه و  ــک جامع ــردن ی ــرای پیش بینی پذیر )خوانا(۲ ک ــت ب ــک حکوم ــوی ی ــا تکاپ ــه آن کاره ک
ــل  ــت از قبی ــداول حکوم ــای مت ــه کارکرده ــد ک ــه ای بوده ان ــت به گون ــه جمعی ــامان دادن ب س
ــن  ــارۀ ای ــل درب ــی تأم ــود. وقت ــان ش ــان، آس ــری از طغی ــربازگیری و جلوگی ــتانی، س مالیات س
ــازه دریافتــم کــه خوانایــی۳ )پیش بینی پذیــری( یکــی از مشــکالت  واژه هــا را شــروع کــردم، ت

1. sedentarization
2. legible
3. legibility
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اصلــی فــن حکومــت داری اســت. حکومــت پیشــامدرن،  از بســیاری جنبه هــای حیاتــی، کــور 
بــود و اطالعــات ناچیــزی دربــارۀ اتبــاع حکومــت، ثــروت ایشــان، زمین هایشــان، برداشــت 
ــی  ــوع قدیم ــت. ن ــان داش ــت حقیقی ش ــان، و هوی ــل اسکانش ــت و مح ــان،  موقعی محصولش
حکومــت، فاقــد یــک »نقشــۀ« تفصیلــی دربــارۀ زمین هــا و مــردم بــود. آن حکومــت تــا حــد 
ــدۀ  ــه قاع ــته هایش را ب ــود دانس ــادر ش ــا آن ق ــه ب ــود ک ــنجه ای ب ــار و س ــره از معی ــادی بی به زی
ــان  ــالت چن ــب، مداخ ــازد. به این ترتی ــل س ــور تبدی ــرش جمع وج ــک نگ ــرای ی ــی الزم ب کل

ــود. ــت ب ــه شکس ــوم ب ــیانه و محک ــب ناش ــی اغل حکومت های
ــدۀ  ــج از عه ــه به تدری ــت چگون ــد. حکوم ــاز ش ــه آغ ــن نکت ــتقیم از همی ــیر غیرمس مس
اداره کــردن شــهروندان و محیــط زندگــی آنــان برآمــد؟ گویــی ناگهــان فرایندهایــی بــه گوناگونِی 
ســاختن نام خانوادگــی دائمــی، قاعده مندکــردن واحدهــای اوزان و پیمانه هــا، برقرارکــردن 
قاعده مندکــردن  مطلــق،  مالکیــت  ابــداع  ثبت احــوال،  و  امــالک  جامــع  پیمایش هــای 
ــۀ  ــد به مثاب ــل را می ش ــازمان دهی حمل ونق ــهرها و س ــی ش ــی، طراح ــان حقوق ــان و گفتم زب
ــر  ــا در ه ــرای آن کاره ــئوالن ب ــرد. مس ــازی درک ک ــازی و ساده س ــرای خواناس ــی ب تالش های
مــورد بــه اقدامــات محلــی به غایــت پیچیــده و ناخوانــای اجتماعــی ـ شــامل قواعــد تصــدی 
ــت و  ــه ثب ــاختند ک ــدی را س ــبکۀ قاعده من ــد و ش ــذاری ـ روی آوردن ــد نام گ ــا قواع ــن ی زمی

ــرد. ــر می ک ــز را میس ــش متمرک پای
ســازمان دهی دنیــای طبیعــی هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نبــود. حــوزۀ کشــاورزی ســرانجام 
ــه تجدیدســازمان و ساده ســازی افراطــی مجموعه هــای گیاهــی در خدمــت اهــداف انســان  ب
کشــیده شــد. طراحــی جنگل هــا و کشــاورزی ُپربــازده، طــرح کشــتزارها و مــزارع اشــتراکی، 
ــردی،  ــای راهب ــد[،  و آبادی ه ــا را بخوانی ــارۀ تانزانی ــم درب ــل هفت ــا ]فص ــای اوجام دهکده ه
ــروی کارش را از  ــوالت و نی ــن، محص ــا زمی ــد ت ــده بودن ــبه ش ــوری محاس ــی ط  همگ

ً
ــرا ظاه

بــاال و از مرکــز، خواناتــر ـ و درنتیجــه، پذیــرای هرگونــه دســت کاری ـ بســازند.
ــردن  ــد. جمع ک ــده باش ــث آموزن ــن بح ــرای ای ــاید ب ــورداری ش ــاده از زنب ــبیه س ــک تش ی
عســل در دوران پیشــامدرن کار طاقت فرســایی بــود. حتــی وقتــی زنبورهــا در کندوهــای 
ــا  ــل زنبوره ــدن کام ــتلزم بیرون ران  مس

ً
ــوال ــل معم ــت عس ــد، برداش ــه می کردن ــری الن حصی

ــدو  ــک کن ــا از ی ــای زنبوره ــذاری و خانه ه ــش تخم گ ــود. آرای ــا ب ــت آن ه ــب جمعی و تخری
ــل از  ــته رفتۀ عس ــتخراج شس ــه اس ــت ک ــده ای داش ــای پیچی ــان الگوه ــر، چن ــدوی دیگ ــا کن ت
ــده اند  ــی ش ــوری طراح ــروزی ط ــای ام ــی کندوه ــاخت. ول ــوار می س ــوم را دش ــای م خانه ه
کــه ایــن مشــکل کنــدوداران را رفــع کرده انــد. وســیله ای به نــام »شــبکۀ مانــع ملکــه«۱ باعــث 
شــد کــه خانه  هــای تخم ریــزی در پاییــن، از مخــازن عســل در بــاال جــدا شــود و ملکــه نتوانــد 

1. queen excluder
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ــی  ــوم خیل ــای م ــروزه خانه ه ــن، ام ــذارد. عالوه برای ــم بگ ــخصی تخ ــاع مش ــر از ارتف باالت
منظــم و درون شــانه های عمــودی ســاخته می شــوند کــه شــمار آن هــا در هــر جعبــۀ کنــدو بــه 
ــان  ــد. کندودارهــا زم ــوم۱ را آســان کرده ان ــوم و َبره م ــا ۱0 می رســد و اســتحصال عســل، م ۹ی
اســتحصال را بــا بررســی »جــای خالــی زنبــوری«۲ حــدس می زننــد. ایــن جــای خالــی همــان 
فاصلــۀ دقیــق بیــن قاب هاســت کــه زنبورهــا ـ به جــای ســاختن شــانۀ عســل اضافــی میــان دو 
ــدودار،  ــر کن ــروزی ازنظ ــدوی ام ــد. کن ــاز می گذارن ــا ب ــن قاب ه ــد بی ــرای رفت و آم ــاب ـ ب ق
ــت  ــی وضعی ــه بازرس ــادر ب ــه او را ق ــت ک ــر( اس ــا )پیش بینی پذی ــم و خوان ــدوی منظ ــک کن ی
جامعــۀ زنبورهــا و ملکــه، بــرآورد تولیــد )وزن( عســل، کوچــک یــا بزرگ کــردن حجــم کنــدو 
ــه یــک مــکان جدیــد، و مهم تــر از همــه،  قــادر بــه  ــا واحدهــای پیش ســاخته، جابه جایــی ب ب
برداشــت مقــدار عســل متناســب و نــه اضافــی می کنــد تــا اطمینــان یابــد کــه زنبورهــا، عســل 

کافــی بــرای گــذران زمســتان )در مناطــق معتــدل و سردســیر( را خواهنــد داشــت.
ــای  ــورداری در اروپ ــم کش ــش اعظ ــی بخ ــم، ول ــاده روی کن ــبیه زی ــم در تش نمی خواه
ــردن  ــوه دادن و قاعده مند ک ــی جل ــرای منطق ــب ب  به همین ترتی

ً
ــرا ــدد، ظاه ــدای دوران تج ابت

ــی در  ــاظ اجرای ــوط ازلح ــه آن خط ــد ک ــرف ش ــه ای ص ــی به گون ــای اجتماع ــوط ناخوان خط
ــام  ــل در آوردن نظ ــر به عم ــالوه ب ــازی ها ع ــد. آن ساده س ــای گیرن ــان ج ــا و آس ــی خوان قالب
 منظــم، به شــدت بــر ظرفیت هــای اجرایــی حکومت هــا افــزود. 

ً
مالیاتــی و ســربازگیری کامــال

ــل اقدامــات ســالمت عمومــی،  ــی از قبی ــواع مداخــالت موشــکافانۀ حکومت ــب، ان به این ترتی
نظــارت سیاســی و کمــک بــه فقــرا میســر شــد.

تــازه داشــتم می فهمیــدم آن ساده ســازی های حکومتــی کــه مــا به مثابــۀ بدیهیــات 
کشــورداری امــروزی می شناســیم، بیشــتر شــبیه نقشــه های خالصه شــده بودنــد. ایــن 
ــه  ــود ک ــرار ب ــا ق ــده  ی ــیم ش ــه ترس ــد ک ــه ای نبودن ــی جامع ــت حقیق ــر فعالی ــه ها نمایانگ نقش
ــه  ــی ب ــر حکومت ــه ناظ ــد ک ــان می دادن ــه را نش ــه ای از جامع ــط قطع ــه فق ــود، بلک ــیم ش ترس
 نقشــه نبودنــد، بلکــه نقشــه هایی بودنــد کــه وقتــی 

ً
آن عالقــه داشــت. آن هــا همچنیــن صرفــا

بــا قــدرت حکومــت درمی آمیختنــد، بازســازی واقعیت هــای نمایش داده شــده را ممکــن 
می ســاختند. به این ترتیــب، نقشــۀ جامــع امــالک کــه حکومــت پدیــد  آورده اســت تــا مالــکان 
مشــمول مالیــات را مشــخص ســازد، فقــط یــک ســامانۀ تصــدی زمیــن را نشــان نمی دهــد، 

ــی  ــوم معمول ــل از م ــای عس ــه زنبوره ــت ک ــی اس ــا قهوه ای رنگ ــبز ی ــز، س ــِد قرم ــادۀ صمغ مانن ــوم )propolis( م ۱ . َبره م
)حــدود ۳0درصــد(، صمــغ یــا رزیــن گیاهــان )۵0درصــد(، اســیدهای چــرب، گــردۀ گیاهــان و مــواد دیگــر می ســازند و 
بــرای پرکــردن شــکاف ها و تزییــن و جــالدادن بــه کنــدو از آن اســتفاده می کننــد. بره مــوم کــه دارای خــواص آنتی باکتریــال 
ــا  ــدو ت ــه کن ــگام ورود ب ــدن زنبورهــا را در هن ــا ب ــه کار مــی رود ت ــدو بســیار ب ــژه در ورودی کن و ضدقارچــی اســت، به وی

انــدازه ای ضدعفونــی کــرده و از ورود بیماری هــا بــه کنــدو جلوگیــری کنــد. ـ م.
2. bee space
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بلکــه ســامانه ای پدیــد مــی آورد کــه دســته بندی هایش از ضمانــت قانونــی برخــوردار اســت. 
ــت،  ــه و محیط زیس ــه جامع ــه چگون ــم ک ــان ده ــته ام نش ــاب خواس ــت از کت ــل نخس در فص

ــده اند. ــاخته ش ــو س ــی، از ن ــازی حکومت ــه های خواناس ــن نقش ــا ای ــال ب تمام وکم
ــی  ــازه نیســت، ول ــدان هــم ت ــل دوران تجــدد، چن ــه کشــورداری در اوای ــن نگاهــی ب چنی
ــه  ــق ب ــگاه دقی ــرای ن ــد مناســبی ب ــۀ دی ــل شــود، زاوی ــن نگــرش به درســتی جرح وتعدی اگــر ای
ــان  ــر جه ــورهای فقی ــعه در کش ــم توس ــای عظی ــل در طرح ه ــت های کام ــیاری از شکس بس

ــد. ــم می کن ــا فراه ــرق اروپ ــوم و ش س
البتــه »شکســت کامــل یــا مایــۀ آبروریــزی«۱ واژه ای اســت کــه بــرای فجایــع موردنظــر من 
ــه جلــو«۲ در چیــن، اشتراکی ســازی در  بســیار شــوخی آمیز جلــوه می کنــد. »جهــش بــزرگ ب
ــای  ــاظ جان ه ــک، ازلح ــی و موزامبی ــا،  اتیوپ ــاری در تانزانی ــتایی اجب ــکان روس ــیه، اس روس
ــرۀ  ــد، در زم ــود آوردن ــه وج ــه ب ــیده ای ک ــه ازهم پاش ــرای همیش ــای ب ــت رفته و زندگی ه ازدس
ــا شــدت اندکــی  فجایــع عظیــم انســانی قــرن بیســتم هســتند. تاریــخ توســعۀ جهــان ســوم ب
ــاخت  ــاورزی و س ــت کش ــای هنگف ــات طرح ه ــده از ضایع کن ــور، آ ــای مزب ــر از مثال ه کمت
شــهرهایی از قبیــل برازیلیــا و َچندیگــر۳ اســت کــه ســاکنان خــود را بــه خــاک ســیاه نشــاندند. 
ــونت  ــت خش ــان ها به عل ــی انس ــه زندگ ــرا آن هم ــت چ ــوان دریاف ــانی می ت ــه به آس ــغ ک دری
تجهیزشــده بیــن گروه هــای نــژادی، فرقه هــای مذهبــی، یــا جوامــع چندزبانــی، بــر بــاد رفتــه 
اســت، ولــی به ســادگی نمی تــوان فهمیــد چــرا آن همــه طرح هــای خیرخواهانــه کــه هدفشــان 
ــاب  ــن کت ــدند. در ای ــم ش ــاح خت ــه افتض ــار ب ــان مصیبت ب ــود،  چن ــان ها ب ــع انس ــود وض بهب
قصــد دارم تفســیری قانع کننــده از منطــق نهفتــه در پــِس شکســِت برخــی از طرح هــای عظیــم 

مهندســی اجتماعــی بــرای ســاختن مدینــۀ فاضلــه در قــرن بیســتم را ارائــه دهــم.
در  اجتماعــی  مهندســی  صحنه هــای  فاجعه بارتریــن  کــه  کــرد  خواهــم  اســتدالل 
ابتکارعمــل حکومت هــا، بــا تلفیــق مهلــک چهــار عامــل شــکل می گیــرد. بــرای به بارآمــدن 
ــتگاه  ــه، دس ــتین مؤلف ــتند. نخس ــل الزم هس ــار عام ــۀ آن چه ــار، هم ــۀ تمام عی ــک فاجع ی
ــدۀ  ــت کــه همــان ساده ســازی های دگرگون کنن ــه اس ــت و جامع ــه طبیع ــده ب ــی نظم دهن اجرای
حکومتــی اســت و پیش تــر دربــاره اش گفتــم. ایــن ساده ســازی ها فی نفســه ابزارهــای 
ــا  ــاه و آزادی م ــظ رف ــرای حف ــدر ب ــا همان ق ــتند؛ آن ه ــروزی هس ــورداری ام ــی کش معمول
ــد  ــت خواهن ــده اهمی ــتبد آین ــروای مس ــای فرمان ــرای طرح ه ــرای اج ــه ب ــتند ک ــی هس حیات

1. fiasco
ــق  ــوری خل ــاله در جمه ــۀ پنج س ــن برنام ــه دومی ــن ب ــو )Great Leap Forward ( در چی ــه جل ــزرگ ب ــش ب ۲. جه
ــۀ  ــک جامع ــه ی ــاورزی ب ــۀ کش ــک جامع ــور از ی ــردن آن کش ــرای تبدیل ک ــه ب ــود ک ــه می ش ــا ۱۹۶۲( گفت ــن )۱۹۵8 ت چی

ــود. ـ م. ــده ب ــی ش ــتی طراح کمونیس
3. Brasilia or Chandigarh
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ــاه اجتماعــی هســتند  ــدارک رف ــای مفهــوم شــهروندی و ت ــدازه زیربن داشــت. آن هــا همــان ان
ــم  ــای )به زع ــاط اقلیت ه ــدن بس ــتگیری و برچی ــت های دس ــن سیاس ــنگ زیری ــاید س ــه ش ک

ــند. ــوب باش ــت( نامطل حکوم
ــه را  ــن مؤلف ــم. ای ــال۱ می نام ــی اع ــن تجددگرای ــه م ــت ک ــزی اس ــه چی ــن مؤلف دومی
ــی  ــس ناش ــه از اعتماد به نف ــخه ای قلدرمآبان ــاید نس ــی ش ــا حت ــد ی ــخه ای قدرتمن ــوان نس می ت
ــر  ــن نیازهــای انســان ها،  چیرگــی ب ــد،  افزایــش تأمی ــی و علمــی، افزایــش تولی از پیشــرفت فن
ــم  ــی نظ ــی عقالن ــه ـ طراح ــر از هم ــان ها( و ـ مهم ت ــت انس ــر طبیع ــه ب ــت )ازجمل طبیع
اجتماعــی دانســت کــه هــم ارز درک علمــی از قوانیــن طبیعــت تلقــی شــده اســت. البتــه، ایــن 
ــم و صنعــت رخ داد. ــی پیشــرفت بی ســابقه در عل ــده در غــرب همچــون محصــول جانب پدی
تجددگرایــی اعــال را نبایــد بــا رویــۀ علمی اشــتباه گرفــت. آن تجددگرایــیـ  چنان کــه از واژۀ 
»ایدئولــوژی« برمی آیــد ـ بــاوری بــود کــه اعتبــارش را از علــم و فنــاوری می گرفــت و بــه ایــن 
ــزی  ــکان برنامه ری ــال ام ــی در قب ــی غیرعلم ــود و خوش بین ــکاک ب ــه و غیرش ــل، غیرنقادان دلی
ــی  ــام تجددگرای ــالن پی ــت. حام ــش گرف ــان ها را در پی ــد انس ــکونتگاه و تولی ــرای س ــع ب جام
ــا اصطالحــات فوق العــادۀ زیبایی شناســی بصــری  ــی را ب اعــال، دوســت داشــتند نظــم عقالن
توصیــف کننــد. یــک شــهر، روســتا یــا مزرعــۀ کارآمــد و برخــوردار از ســازمان دهی عقالنــی 
در نظــر ایشــان شــهری بــود کــه به معنــای هندســی کلمــه، منظــم و مرتــب می نمــود. وقتــی 
ــش  ــا نق ــورد ی ــت می خ ــه شکس ــاز ب ــان آغ ــی از هم ــداران تجددگرای ــن طرف ــای ای برنامه  ه
ــازی«۲  ــن آن را »ریزس ــه م ــد ک ــینی می کردن ــی عقب نش ــه موقعیت ــان ب ــد، ایش ــر آب می ش ب
 می نامــم: ســاختن یــک »نظــم خــرد«۳ در شــهرها و روســتاها و مــزارع الگــو کــه احاطــه بــر 

ــد. ــان تر باش ــا آس آن ه
ــی.  ــاور جزم ــان و ب ــا ایم ــه ب ــود ک ــط ب ــع مرتب ــا مناف ــدر ب ــال همان ق ــی اع تجددگرای
ــق  ــرای تحق ــد، ب ــر بودن ــرمایه دارهای خطرپذی ــی س ــی وقت ــی حت ــداران آن تجددگرای طرف
برنامه هایشــان بــه اقــدام و حمایــت حکومــت نیــاز داشــتند. ایشــان در اکثــر مــوارد در زمــرۀ 
مســئوالن صاحــب قــدرت یــا ســران حکومــت بودنــد. آنــان برخــی قالب هــای برنامه ریــزی 
 ســدهای بــزرگ، مخابــرات و کانون هــای 

ً
و ســازمان دهی جامعــه را ترجیــح می دادنــد )مثــال

حمل ونقــل متمرکــز،  کارخانه هــا و مــزارع بــزرگ، و شــهرهای شــبکه ای(، زیــرا چنــان 
ــع  ــن مناف ــت و همچنی ــنخیت داش ــال س ــرای اع ــرش تجددگ ــا نگ ــی ب ــی به خوب قالب های
ــخن  ــاط س ــر بااحتی ــی اگ ــاخت. گوی ــرآورده می س ــی را ب ــئوالن حکومت ــگاه مس ــان در جای آن

1. high modernis t ideology
2. miniaturization
3. micro-order
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بگوییــم،  نوعــی تقــارن بیــن تجددگرایــی اعــال و منافــع بســیاری از مســئوالن وجــود داشــت.
ــژه ای  ــی وی ــی و اجتماع ــای زمان ــر، مقتض ــوژی دیگ ــر ایدئول ــل ه ــال مث ــی اع تجددگرای
ــگ  ــان( در جن ــژه آلم ــم )به وی ــورهای متخاص ــادی کش ــیج اقتص ــاهکارهای بس ــت. ش داش
 دوران اوج آن تجددگرایــی را نمایــان می کنــد. تعجــب آور نیســت 

ً
جهانــی اول، ظاهــرا

اگــر می بینیــم حاصلخیزتریــن بســتر اجتماعــی بــرای این گونــه تجددگرایــی در میــان 
برنامه ریــزان،  مهندســان،  معمــاران، دانشــمندان و متخصصــان فنــی پیــدا می شــد کــه 
ــرب  ــی ارج وق ــد، در آن تجددگرای ــم جدی ــان نظ ــگاه طراح ــان در جای ــا و جایگاهش مهارت ه
داشــت. در ایمــان تجددگرایــی اعــال، حرمتــی بــرای مرزهــای سیاســی ســنتی وجــود نداشــت؛ 
ــژه  ــی به وی ــت،  ول ــود داش ــپ وج ــا چ ــت ت ــی از راس ــای سیاس ــام طیف ه ــش در تم آن گرای
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــدرت حکوم ــتند از ق ــه می خواس ــد ک ــده می ش ــانی دی ــان کس در می
تغییــرات شــگرف و آرمان گرایانــه در عادت هــای شــغلی، الگوهــای زندگــی،  رفتــار اخالقــی 
ــاک  ــی خطرن ــه و به تنهای ــهری فی نفس ــش آرمان ش ــد. آن بین ــتفاده کنن ــردم اس ــی م و جهان بین
نبــود و هرکجــا کــه بــه زایــش برنامه هــا در جوامــع پارلمانــی لیبــرال می انجامیــد و هــر وقــت 
ــه از  ــدند ک ــهروندانی می ش ــا ش ــورت ب ــه مش ــار ب ــی ناچ ــان جوامع ــزان در چن ــه برنامه ری ک

ــد. ــات می ش ــریع در اصالح ــث تس ــد،  باع ــوردار بودن ــازمان دهی  برخ س
ــد، ترکیــب بالقــوه کشــنده ای  ــد می خورن ــه مؤلفــۀ ســوم پیون ــی دو مؤلفــۀ اول ب فقــط وقت
ــرد  ــه کارب ــادر ب پدیــد می آیــد. مؤلفــۀ ســوم همــان حکومــت خودکامــه اســت کــه مایــل و ق
تمــام قــوای قهــری خــود بــرای عملی کــردن ایــن طرح هــای تجددگرایــی اعالســت. 
ــود  ــان انقــالب، رک ــگ، زم  دوران جن

ً
ــوال ــه معم ــن مؤلف ــد ای ــرای رش ــاع ب ــاعدترین اوض مس

ــور  ــودن ام ــی اضطراری ب ــان اوضاع ــت. در چن ــوده اس ــن ب ــازی میه ــای آزادس و دورۀ تکاپوه
ــت از  ــلب حقانی ــه س ــب ب ــود و اغل ــاده می ش ــارات فوق الع ــتفاده از اختی ــب سوءاس موج
ــه  ــش ب ــب گرای  موج

ً
ــوال ــراری معم ــای اضط ــن وضعیت ه ــد. ای ــی می انجام ــت قبل حکوم

نخبگانــی می شــود کــه گذشــته را باطــل می داننــد و بــرای هم وطنــان خــود طرح هــای 
ــد. ــر دارن ــی در س انقالب

ــده کــه  ــی درمان ــه ســوم دارد:  یــک جامعــۀ مدن ــا مؤلف ــگ ب ــۀ چهــارم رابطــۀ تنگاتن مؤلف
ــی های  ــالب و فروپاش ــگ،  انق  جن

ً
ــوال ــدارد. معم ــا را ن ــن طرح ه ــر ای ــت در براب ــوان مقاوم ت

ــرای  ــز پذی ــی می شــوند و عامــۀ مــردم را نی اقتصــادی به شــدت باعــث تضعیــف جامعــۀ مدن
ــای  ــا آن آرزوه ــتعماری ـ ب ــای اس ــن حکومت ه ــازند. آخری ــد می س ــر جدی ــا تقدی ــدار ی اقت
 
ً
مهندســی اجتماعــی کــه در ســر داشــتند و بــا توانایــی نادیده گرفتــن مخالفــت مــردم ـ کامــال

ــان مشــخصاتی هســتند. مشــمول چن
به طورکلــی، خوانابــودن یــک جامعــه اســت کــه ظرفیــت اجــرای بزرگ مقیــاِس مهندســی 
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اجتماعــی را فراهــم می کنــد؛ ایدئولــوژی تجددگرایــی اعالســت کــه انگیــزه را مهیــا می کنــد؛ 
ــد؛  ــالش می کن ــا ت ــق آن انگیزه ه ــرای تحق ــزم، ب ــزم ج ــا ع ــه ب ــت ک ــه اس ــت خودکام حکوم
ــرای پیشــبرد آن  و جامعــۀ مدنــی علیــل اســت کــه مســیر بی تفاوتــی و انفعــال اجتماعــی را ب

ــذارد. ــاز می گ ــا ب طرح ه
شــاید خواننــده متوجــه شــده باشــد کــه تابه حــال توضیــح نــداده ام چــرا ایــن برنامه هــای 
تجددگرایــی اعــال بــا حمایــت قــدرت خودکامــه، در عمــل نــاکام مانده انــد. قرائــت شکســت 

آن برنامه هــا دومیــن هــدف مــن در ایــن کتــاب اســت.
ــت  ــی اس ــی و اجمال ــار کل ــده،  به ناچ ــا برنامه ریزی ش ــده ی ــی طراحی ش ــم اجتماع نظ
ــی، غفلــت  ــرای نظــم اجتماعــی حقیقــی و عمل   در آن از مشــخصه های اساســی ب

ً
و معمــوال

ــی«۱  ــم کاری قانون ــای ک ــکل در »اعتصاب ه ــن ش ــه بهتری ــی ب ــن حقیقت ــت. چنی ــده اس ش
نمایــان می شــود. ایــن اعتصاب هــا بــه مــا می فهماننــد کــه همــۀ فرایندهــای تولیــد، مســتلزم 
رویه هــا و ســرهم بندی هایی هســتند کــه تدویــن تمــام آن هــا هیــچ گاه ممکــن نیســت. پیــروی 
ــد وادارد.  ــه متوقف کــردن تولی ــروی کار را در عمــل ب ــون ممکــن اســت نی وســواس گونه از قان
ــۀ  ــا مزرع ــتا ی ــهر، روس ــک ش ــای ی ــه برنامه  ه ــه ب ــده ای ک ــد ساده ش ــب،  قواع به همین ترتی
ــرای ســاختن  ــۀ مجموعــه ای از دســتورالعمل ها ب ــد، نتوانســتند به مثاب اشــتراکی جــان می دادن
ــای  ــواع آرایش ه ــرباِر ان ــمی، َس ــش رس ــر آرای ــد. ه ــل کنن ــد عم ــی کارآم ــم اجتماع ــک نظ ی
ــا دوام  ــود ی ــد ش ــه تولی ــر ب ــت منج ــی نمی توانس ــا و به تنهای ــدون آن ه ــود و ب ــمی ب غیررس
ــمی  ــای غیررس ــن فراینده ــه ای ــر ب ــمی، کمت ــش رس ــا آرای ــه ی ــه در نقش ــدر ک ــاورد. هرچق بی
ــرخوردگی  ــال س ــد، احتم ــدام می ش ــا اق ــرکوب آن ه ــه س ــی ب ــا حت ــد ی ــال داده می ش مج

ــد. ــتر می ش ــا بیش ــان آن ه ــز طراح ــا و نی ــان برنامه ه ذی نفع
ایــن کتــاب را می تــوان شــاهدی علیــه »جهان خــواری«  بخــش اعظــم محتــوای 
ــواری«  ــر واژۀ »جهان خ ــت. ب ــده دانس ــی برنامه ریزی ش ــم اجتماع ــال و نظ ــی اع تجددگرای
کیــد می کنــم، زیــرا به طورجــدی اصــرار دارم کــه نخواســته ام شــواهدی کلــی علیــه  تأ
ــر  ــه طرزفک ــه ای علی ــه ادل ــم، بلک ــه کن ــال ارائ ــی اع ــا تجددگرای ــاالرانه ی ــزی دیوان س برنامه ری
برنامه ریــزی جهان خوارانــه یــا ســلطه جویانه عرضــه کــرده ام کــه در آن خبــری از نقــش 

ــت. ــی« نیس ــن »محل ــش و فوت وف ــروری دان ض
ــای  ــی،  رویه ه ــش عمل ــدنِی دان ــگاه صرف نظرناش ــر جای ــی ب ــاب دالیل ــر کت در سرتاس
ــده  ــای پیش بینی ناش ــا رویداده ــه ب ــی در مواجه ــور و بداهه گرای ــرهم بندی ام ــمی، و س غیررس
ــای  ــا و کاره ــۀ دیدگاه ه ــنجش و مقایس ــه س ــم ب ــارم و پنج ــای چه ــرده ام. در فصل ه ــه ک ارائ

ــه شــرایط  ــراض ب ــرای اعت ــی ب ــت تمــام شــرایط قانون ــا رعای ــن از کار ب ــی )work-to-rule ( طفره رفت ۱. کــم کاری قانون
ــت. ـ م. کار اس



۲8

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

برنامه ریــزان و انقالبیــان پرداختــه ام، آن هــا را از دریچــۀ آرای انتقــادی و بــا تأکیــد بــر فرایندهــا، 
پیچیدگی هــا و گشــودگی۱ بررســی کــرده ام. لوکوبوزیــه۲ و لنیــن، پیش کســوت های ایــن صحنــه 
ــم  ــان هســتند. فصل هــای ششــم و هفت ــورگ۳ منتقــدان جــدی آن ــز و ُرزا لوکزامب و جیــن جیکاب
شــامل قرائت هایــی از اشــتراکی گری شــوروی و روستانشــانی۴ اجبــاری در تانزانیــا هســتند کــه 
ــی،  ــم اجتماع ــد و نظ ــش تولی ــرای افزای ــتبدانه ب ــی و مس ــای اجمال ــد راه حل ه ــان می دهن نش
وقتــی از گنجینــۀ دانــش ارزشــمنِد نهفتــه در رســوم محلــی محــروم شــود، چگونــه محکــوم بــه 
شکســت خواهــد بــود )در نســخۀ اولیــه یــک مطالعــۀ مــوردی از »مقــام مســئول درۀ تنســی«۵ 
ــام   تم

ّ
ــد ــده و پدرج ــاالت متح ــال در ای ــی اع ــش تجددگرای ــه آزمای ــودم ک ــده ب ــز گنجان را نی

طرح هــای عمــران۶ منطقــه ای بــوده اســت. ولــی بــا اکــراه آن فصــل را کنــار گذاشــتم تــا کتــاب 
ــر ســازم(. ــم می نمــود، مختصرت ــدون آن فصــل هــم حجی را کــه ب

ــم و  ــم کن ــی را مجس ــش عمل ــت دان ــا ماهی ــم ت ــالش می کن ــم ت ــل نه ــت، در فص درنهای
ــس«7  ــم. واژۀ »متی ــرح ده ــناختی را ش ــی و معرفت ش ــمی تر، قیاس ــش رس ــا دان ــش ب تفاوت های
 به معنــای »آمیختــه«[ کــه از یونــان باســتان نشــأت گرفتــه و بــه دانشــی اشــاره می کنــد 

ً
]تلویحــا

ــرای  ــر ب ــی و فراگی  همــان کلمــۀ ترکیب
ً
ــد، احتمــاال ــرون می آی ــۀ عملــی بی کــه فقــط از دل تجرب

این گونــه دانش هــای موردنظــر مــن اســت. همچنیــن بایــد بــه مدیون بــودن خــود بــه نویســندگان 
دولت ســتیز )آنارشیســت( از قبیــل کروپوتکیــن، باکونیــن، ماالتســتا و پــرودو8 اذعــان کنــم کــه 

۱. »گشــودگی« را بــرای اصطــالح open-endedness برگزیــدم کــه معادل هــای دیگــری از قبیــل »ُبن بازبــودن، 
نامحدودبــودن و فاقــد نتیجــۀ نهایــی« بــرای آن در متــون دیگــر ذکــر شــده اســت،  ولــی چنــدان چنگــی بــه دل نمی زننــد. 
طرزفکــر »گشــادگی« طرزفکــری اســت کــه در برخــورد بــا هــر موضــوع، خــود را عقــل کل نمی پنــدارد و بــه همیــن دلیــل، 
 شناخته شــده نمی دانــد و بــرای وضعیت هــا یــا ویژگی هــای ناشــناخته در پدیــدۀ 

ً
ســروته آن موضــوع را مشــخص و کامــال
ــرد. ـ م. ــر می گی ــی در نظ ــر، جای موردنظ

۲. لوکوبوزیــه )Le Corbusier( معمــار فرانسوی-سوئیســی )۱887 تــا ۱۹۶۵( بــود کــه در حوزه هــای نقاشــی، 
طراحــی، و برنامه ریــزی شــهری فعالیــت می کــرد. ـ م.

۳. جیــن جیکابــز )Jane Jacobs( نویســنده،  روزنامه نــگار و فعــال مدنــی آمریکایی-کانادایــی )۱۹۱۶ تــا ۲00۶( بــود 
)Rosa Luxem- ــورگ رزا لوکزامب ــد. ــذار ش ــود اثرگ ــاد در دوران خ ــی و اقتص ــهری، جامعه شناس ــات ش ــر مطالع ــه ب  ک
)burg فیلســوف، اقتصــاددان و فعــال مدنــی مارکسیســت لهســتانی )۱87۱ تــا ۱۹۱۹( بــود کــه در ۲8ســالگی شــهروند 

آلمــان شــد. ـ م.
4. villagization
5. Tennessee Valley Authority
۶. معــادل »عمــران منطقــه ای« را بــرای  regional development برگزیــدم، زیــرا در قــرن بیســتم، اکثــر خرابکاری هایی 
کــه بــا عنــوان development در دنیــا )ازجملــه بــا نــام »برنامــۀ چندســالۀ توســعه در ایــران ـ از نــوع هفت ســالۀ پیــش 
ــد  ــه نبودن ــی کلم ــای واقع ــعه ای به معن ــرح توس ــع، ط ــده اند، درواق ــام ش ــالب( انج ــس از انق ــالۀ پ ــا پنج س ــالب، ی از انق
ــای  ــد ج ــرد. بی تردی ــاب ک ــی انتخ ــا نام ــرای آن ه ــوان ب ــی نمی ت ــرح  عمران ــد ط ــاوی چن ــۀ ح ــک کیس ــز ی  ج

ً
ــا و صرف

حرف وحدیــث هســت کــه آن »عمران«هــا چقــدر دیرپــا و بــادوام بوده انــد و بــا »توســعۀ پایــدار« نســبت داشــته اند. ـ م.
7. metis
8. Kropotkin, Bakunin, Malates ta, Proudhon
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ــه و  ــه رابطــۀ آمران ــه نقــش رابطــۀ دوطرفــه۱ )متقابــل( ـ و ن در ایجــاد نظــم اجتماعــی همــواره ب
همــکاری سلســله مراتبی ـ تأکیــد کرده انــد. درک ایشــان از واژۀ »دوطرفــه«، دربرگیرنــدۀ برخــی 

)ولــی نــه تمــام( مــواردی اســت کــه مــن در دایــرۀ معانــِی ِمتیــس در نظــر داشــته ام.
احتمـال  بـا همـان  اجتماعـی،  بـرای سـازمان دهی  به شـدت  ساده شـده  گویـی طرح هـای 
خطـر شکسـت روبـه رو هسـتند کـه طرح هـای به شـدت ساده شـده بـرای محیط زیسـت، فاجعـه 
بـه بـار می آورنـد. ناکامی هـا و آسـیب پذیری های جنگل هـای تک محصولـِی تجـاری و مـزارع 
تک محصولـی مکانیـزه و مبتنـی بر مهندسـی ژنتیک، بـه ناکامی های مزارع اشـتراکی و شـهرهای 
برنامه ریزی شـده شـباهت دارد. در ایـن حـوزه بـه انعطاف پذیـری در تنـوع اجتماعـی و نیز طبیعی 
اشـاره خواهـم کـرد و دالیلـی قاطـع بـرای محدودیت هـای آن چیـزی ارائه خواهـم کرد کـه از آن 
بـه نظـم پیچیـده و کارکـردی یـاد می شـود. گمـان می کنـم کـه می تـوان نظیر چنیـن اسـتداللی را 
علیـه نـوع مشـخصی از علـوم اجتماعـی تقلیل گرایانـه نیـز به کار بـرد، ولی مـن که در ایـن کتاب 
تـا همیـن حـد هـم لقمـۀ بزرگ تـر از دهانـم برداشـته ام، ایـن بحث فرعـی تکمیلـی را بـه دیگران 

می سـپارم و بـرای آنـان دعـای خیـر می کنم.
ــرور  ــر غ ــود را در خط ــم خ ــم، دریافت ــم کن ــی فراه ــه و عال ــۀ نمون ــتم ادل ــی می خواس وقت
بیجایــی قــرار داده ام کــه تجددگرایــان اعــال به درســتی بــه آن متهــم می شــوند. وقتــی عدســی های 
مخصوصــی درســت کنیــد کــه دیــد شــما را تغییــر دهنــد، شــاید وسوســه شــوید همه چیــز را از 
پشــت  آن عدســی ها نظــاره کنیــد. بااین حــال، می خواهــم از دو اتهــام مبــری باشــم کــه گمــان 
ــن  ــۀ م ــین غیرنقادان ــت، تحس ــام نخس ــدارد. اته ــن روا ب ــر م ــق ب ــدۀ دقی ــک خوانن ــم ی نمی کن
ــرف  ــاره اش ح ــه درب ــی ک ــش عمل ــم آن دان ــت. می دان ــوم اس ــنتی و مرس ــی،  س ــور محل ــه ام ب
ــا  ــارض ب ــه در تع ــران ـ ک ــردن دیگ ــار و حذف ک ــلطه، انحص ــال س ــب از ِاعم ــم، اغل می زن
ــم  ــۀ امــروزی هســتند ـ جداشــدنی نیســت. مــن نخواســته ام بگوی حساســیت های آزادی گرایان
کــه دانــش عملــی،  نوعــی وضعیــت طبیعــی و پیشــااجتماعِی اســطوره ای و برابری گرایانــه اســت. 
ــی از  ــدون مؤلفه های ــی، ب ــم اجتماع ــرای نظ ــمی ب ــی و رس ــه های کل ــه نقش ــم ک ــن می گوی م
دانــش عملــی کــه طراحــان ایــن نقشــه ها نادیــده گرفته انــد، سســت بنیاد خواهــد بــود. دومیــن 
ــه خــود  ــل آوری  دولت ســتیزانه و علی ــی دلی ــرار اســت کــه بحث هــای مــن نوع ــن ق ــام از ای اته
ــده ای  ــاد آزاردهن ــرح داده ام، آن نه ــوح ش ــه به وض ــت چنان ک ــت. حکوم ــان حکومت هاس بنی
ــرار اســت  ــن ق ــل مــن از ای ــز ســلب آزادی هــای ماســت. دالی ــۀ آزادی هــا و نی اســت کــه زمین
کــه بعضــی از انــواع حکومت هــا ـ آن هایــی کــه برخاســته از برنامه  هــای آرمان شــهری و 
بی اعتنایــی مســتبدانه بــه ارزش هــا، خواســته ها و مخالفت هــای مــردم خــود هســتند ـ در عمــل 
بــه تهدیــدی مرگبــار بــرای بهزیســتی مــردم تبدیــل می شــوند. مــا کــه در تنگنــای آن وضعیــت 

1. mutual
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وخیــم ولــی بســیار شــایع قــرار داریــم،  وظیفــه داریــم بــا توســل بــه عقــل و شــعور خــود، منافــع 
هــر مداخلــۀ حکومــت را بــا مضــرات آن مقایســه کنیــم و بســنجیم.

وقتـی کتـاب را بـه پایـان رسـاندم، متوجـه شـدم کـه نقدهایـش بـه برخـی قالب هـای خاص 
از اقـدام حکومتـی، از منظـر پیروزمندانگارِی سـرمایه داری پس از سـال ۱۹8۹ ]فروپاشـی بلوک 
شـرق[ شـاید شـبیه گونـه ای باستان شناسـی جذاب به نظـر برسـد. حکومت های دچـار رفتارهای 
 منقـرض شـده اند یا جاه طلبی هـای خود 

ً
متظاهرانـه و قدرت مدارانـه کـه مـن نقـد کـرده ام، عمدتا

را تـا انـدازۀ زیـادی لـگام زده انـد. بااین حـال، چنان کـه به طورکلـی در بررسـی کشـاورزی علمی، 
بزرگ مقیـاس  سـرمایه داری  گفتـه ام،   به وضـوح  سـرمایه داری،  بازارهـای  و  صنعتـی  کشـاورزِی 
همان قـدر یـک نهـاد همگن سـاز،  یکدست سـاز، شبکه سـاز و اهـل ساده سـازی های بی باکانـه 
اسـت کـه حکومـت چنیـن اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه بـرای سـرمایه داران، ساده سـازی بایـد 
هزینه هایـش را جبـران کنـد )منافعـش بـر هزینه هایـش بچربـد(. بـازار به ناچـار بـا سـازوکار 
قیمت هـا، کیفیـت را بـه کمیـت تقلیـل می دهـد و یکسان سـازی را ترویـج می کنـد؛ در بـازار 
 سـرمایه داری جهانـی مهم تریـن عامـل 

ً
پـول تعیین کننـده اسـت و نـه مـردم. امـروزه احتمـاال

همگن سـازی اسـت، درحالی کـه حکومت هـا در مـواردی از طرفـداران تفاوت هـا و تنوع هـای 
محلـی هسـتند )جان گـری در بیداری روشـن بینی۱ دفاع مشـابهی را از لیبرالیسـم مطـرح می کند 
کـه به زعـم وی »خود-محدودکننـده«۲ اسـت، زیـرا مبتنـی بـر همـان سـرمایۀ فرهنگـی و نهادی 
اسـت کـه ناچـار اسـت تخریبش کنـد(. گسسـت های برخاسـته از اعتصاب های گسـتردۀ ناشـی 
از تعدیـل سـاختاری در فرانسـه کـه بـرای سازگارشـدن بـا پـول مشـترک اروپایـی رخ داد، مشـتی 
نمونـۀ خـروار از رخدادهـای آتـی اسـت. بی پـرده بگویـم کـه فهرسـت ویژگی هایی کـه علیه یک 
نـوع خـاص از حکومـت ارائـه داده ام، به هیچ وجـه به معنـای طرفـداری از آن تعـادل بـازارِی فاقـد 
نظـارت سیاسـی نیسـت که مطلـوب فردریک هایـک و میلتون فریدمـن۳ بوده اسـت. خواهیم دید 
کـه وقتـی یکسان سـازی های معطـوف به بـازار، بـرای همگن سـازی دیوان سـاالرانه انجام شـوند، 
نتیجه گیری هـای ایـن کتـاب دربـارۀ شکسـت طرح های امـروزی مهندسـی اجتماعـی را می توان 

شـامل حـال آن یکسان سـازی ها نیـز دانسـت.

1. Enlightenment’s Wake, John Gray
2. self-limiting

ــت  ــتر باب ــه بیش ــود ک ــا ۱۹۹۲( ب ــی )۱8۹۹ ت ــاددان بریتانیایی-اتریش ــک )Friedrich Hayek( اقتص ــک های ۳. فردری
طرفــداری شــدید از نئولیبرالیســم کالســیک شــهرت یافــت. میلتــون فریدمــن )Friedman Milton( اقتصــاددان 
ــب  ــای مکت ــان از اقتصاددان  ه ــر دوی ایش ــود. ه ــال ۱۹7۶ ب ــاد در س ــل اقتص ــدۀ نوب ــا ۲00۶( و برن ــی )۱۹۱۲ ت آمریکای
ــاد کالن  ــه اقتص ــپس ب ــرد و س ــداری می ک ــی طرف ــۀ ۱۹70 از پول گرای ــۀ ده ــا میان ــه ت ــدند ک ــوب می ش ــیکاگو محس ش
ــی  ــری موهوم ــی ام ــه گوی ــی ک ــت )عقالنیت ــش یاف ــی گرای ــارات عقالن ــر انتظ ــی ب ــای مبتن ــد و تحلیل ه ــیک جدی کالس
ــی  ــت عمل ــی و سرگذش ــی واقع ــت و در زندگ ــوده اس ــال ب ــرای اع ــن تجددگ ــازی های ذه ــان ساده س ــته از هم و برخاس

ــت!(. ـ م. ــده اس ــت نش ــرای آن یاف ــیکاگو ب ــای ش ــی اقتصاددان ه ــخۀ آرمان ــق نس ــانه ای از تحق ــان ها نش انس



بخش یکم  |  طرح های حکومتی برای خواناسازی و ساده سازی 

فصل یکم  |  طبیعت و مکان





ی
از

س
ده 

سا
و 

ی 
از

س
انا

خو
ی 

برا
ی 

مت
کو

ح
ی 

ها
ح 

طر
  | 

م 
یک

ش 
خ

 ب
ان

مک
و 

ت 
یع

طب
  | 

م 
یک

ل 
ص

ف

۳۳

آیـا بـرای پادشـاه مایۀ بسـی خرسـندی نیسـت که هـر سـال در وقت مشـخص، تعـداد رعایای 
خـود در کل مملکـت و در هـر منطقـه را همـراه بـا کل منابـع،  ثـروت و دارایـی در هـر مـکان؛ 
همچنیـن ]شـمار[ اشـراف و کشیشـان خـود از انـواع مختلف، مـردان خـدا اعـم از کاتولیک و 
سـایر مذاهـب، همگی را به تفکیک برحسـب محل سـکونت ایشـان بداند؟ ... آیا بـرای او مایۀ 
منفعـت و مسـرت نخواهـد بود که بتوانـد درحالی که در دفترش نشسـته اسـت، وضعیت کنونی 
و پیشـینی سـرزمینی را کـه زمامـدارش اسـت، به سـرعت مـرور کنـد و بـا اطمینـان بفهمـد که 

شـکوه، ثـروت و قدرتـش برپایـۀ چه چیز بنا شـده اسـت؟

مارکی دو ووبون،۱ در تقدیم سرشماری ساالنه به لوئی چهاردهم، سال ۱۶8۶

برخـی از قالب هـای دانـش و سـلطه، مسـتلزم کوته بینـی هسـتند. بزرگ تریـن فایـدۀ نگریسـتن در 
چارچـوب ایـن قالب هـای تک ُبعدی آن اسـت که بعضـی جنبه های به شـدت محـدود از واقعیتی را 
زیـر ذره بیـن می گذارنـد کـه درغیراین صورت، واقعیتی بسـیار پیچیده تـر و دسـت وپاگیرتر می نمود. 
ایـن ساده سـازی محـض باعـث می شـود پدیـده ای کـه در کانـون توجـه قـرار دارد، خواناتر شـود و 
به این ترتیـب، بیشـتر مسـتعد اندازه گیـری و محاسـبۀ دقیـق بـه نظر برسـد. وقتـی این ساده سـازی با 
مشـاهدات مشـابه ترکیـب شـود، حقیقتی کلـی از نـوع َسـرجمع و اختصـاری به دسـت می آید که 

پیدایـش یـک دانـِش به شـدت اجمالی، و سـلطه و دسـت کاری شـدید را ممکن می سـازد.
ابـداع جنـگل دارِی علمـی در اواخـر قرن هجدهـم که در پـروس و ساکسـونی۲ رخ داد، مصداقی 
از ایـن فراینـد اسـت. ]۱[ گرچـه تاریـخ جنگل داری علمی فی نفسـه اهمیـت دارد، مـا در اینجـا آن را 
به مثابـۀ اسـتعاره ای بـرای قالب هایـی از دانـش و انـواع دسـت کاری ها اسـتفاده می کنیم که مشـخصۀ 
 دیوان سـاالری حکومتی 

ً
 تعریف شـده اسـت؛ نهادهایی کـه احتماال

ً
نهادهـای قدرتمند با منافع کامال

و بنگاه هـای تجاری بزرگ، از بهترین نمونه هایش هسـتند. وقتی دریافتیم که ساده سـازی، خواناشـدن 
و دسـت کاری ها چگونـه در مدیریـت جنگل ها بـه کار می رود، آنـگاه می توانیم دریابیـم که حکومت 
امـروزی چگونـه از دریچـۀ مشـابهی بـه برنامه ریـزی شـهری، اسـکان روسـتایی، ادارۀ زمین هـا و 

می نگرد. کشـاورزی 

داستان جنگل داری حکومتی و علمی

مـن )گیلگمـش( جنـگل سـدر را فتـح خواهـم کـرد ... مـن بـه حسـاب آن جنـگل می رسـم و 
درختانـش را بـر زمیـن می انـدازم.

حماسۀ گیلگمش۳

1. Marquis de Vauban
 )Saxony( یــک ایالــت مهــم در آلمــان قدیــم بــود کــه از ۱۵۲۵ میــالدی شــکل گرفــت. ساکســونی )Prussia( ۲. پــروس

نیــز یکــی از ایالت هــای شــرق آلمــان اســت. ـ م.
ــۀ  ــب به مثاب ــه اغل ــت ک ــتان اس ــن باس ــی از بین النهری ــعر حماس ــک ش ــش  )Epic of Gilgamesh(ی ــۀ گیلگم ۳. حماس
ــش  ــه گیلگم ــی ب ــۀ مذهب ــن حماس ــی از ای ــود. نیم ــوب می ش ــتگان محس ــده از گذش ــی باقی مان ــۀ ادب ــن قطع قدیمی تری
)پادشــاه اوروک Uruk( اختصــاص دارد کــه بــا دشــمن خــود )مــردی وحشــی کــه خدایــان او را بــرای بازداشــتن گیلگمــش 

ــر مردمــش خلــق کرده انــد( در جنــگ اســت. ایــن حماســه روی دوازده لــوح گلــی ضبــط شــده اســت. ـ م. از ظلــم ب
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ــه  ــی، ب ــگل داری علم ــش جن ــش از پیدای ــی پی ــا، حت ــدد در اروپ ــت متج ــتین حکوم نخس
جنگل هایــش از دریچــۀ مالــی و نیازهــای درآمــدی نــگاه می کــرد. البتــه، بی تردیــد مالحظاتــی 
دیگــر از قبیــل تهیــۀ الــوار بــرای ســاخت کشــتی، ســازه های دولتــی، و ســوخت بــرای امنیــت 
اقتصــادی شــهروندان نیــز در مدیریــت مســئوالن حکومتــی وجــود داشــت. چنــان مالحظاتــی 
آثــار جــدی بــر امنیــت و درآمــد دولــت بــه جــا می گذاشــتند. ]۲[ بــا اندکــی مبالغــه می تــوان 
ــد  ــدد واح ــک ع ــه ی ــی، ب ــگاه مال ــان ن ــطۀ هم ــا به واس ــه جنگل ه ــار ب ــۀ درب ــه عالق ــت ک گف

ــال.  ــر س ــوار در ه ــول ال ــد محص ــد: درآم ــل می ش تبدی
آن  در  دقت کـردن  تنگ نظری هـا،  ایـن  مقیـاس  بزرگـی  بـه  پی بـردن  بـرای  شـیوه  بهتریـن 
زمینه هایـی اسـت کـه از دایـرۀ نـگاه ایـن طرزفکـر بیـرون ماندنـد. آنچـه پشـت اعـداد درآمدهـا 
مغفـول مانـده بـود، فقـط جنگل هایـی نبـود که چـوب تجـاری داشـت و هزاران هـزار تختـه الوار 
قیمتـی و انبـوه هیـزم را در بـر می گرفت کـه هرکدام در بـازار قیمت شـیرینی داشـتند. آنچه مغفول 
مانـد، تمـام درختـان، بوته هـا و گیاهانـی بـود کـه امکان فـروش آن هـا به منظـور درآمدزایـی برای 
حکومـت، انـدک یـا هیـچ بـود. همچنین بـه آن بخش هـای تنـۀ درختانـ  حتـی درختان سـودآور 
ـ اعتنـا نشـد کـه می توانسـت بـرای مردم مفیـد باشـد، ولی امـکان واردکـردن آن ها در رسـیدهای 
 شـاخ وبرگ ها و کاربردهـای آن هـا 

ً
مالـی وجـود نداشـت. آنچـه اکنـون بـه ذهنـم می رسـد، مثـال

بـرای علوفـه و بوریـا و گالی ]بـرای پوشـاندن بام هـا[؛ میوه هایی که بـه مصرف انسـان و حیوانات 
اهلـی می رسـد؛ ترکه هـا و شـاخه های کوچک بـرای بسترسـازی، حصارکشـی، عصـا و آتش زنه؛ 
پوسـت و ریشـه ها بـرای سـاخت دارو و دّباغی؛ شـیرۀ درخت برای سـاخت صمغ )رزیـن( و غیره 
اسـت. هـر گونـه از درختـانـ  درواقع، هـر بخش از انـدام یا مراحل رشـد در هر گونـهـ  خواص و 
کاربردهـای منحصربه فـرد دارد. بخشـی از مداخـل واژۀ »نـارون«۱ در یـک دائرة المعارف محبوب 
قـرن هفدهمـی را به باورهـای فرهنگ بومی دربـارۀ کاربردهای عملی و بسـیار متنوعی اختصاص 

داده بودنـد کـه بـرای اجـزای ایـن درخت وجود داشـت:
نـارون چوبـی دارد کـه کاربـردش اختصاصی تـر از تمام چوب هاسـت، به ویژه چـون می تواند 
 به شـدت تر یا خشـک شـود و بـه این دلیل بـرای صنایع آبـی، آسـیاب ها، مالقه ها و کفۀ 

ً
دائمـا

پره هـای آسـیاب، پمپ هـا، ناودان هـا، تخته های کشـتی کـه زیر سـطح آب قـرار می گیرند ... 
همچنیـن بـرای چرخ هـای گاری، دسـتۀ اره، کفی ریل های راه آهن و دروازه ها مناسـب اسـت. 
نـارون خیلی مسـتعد شکاف برداشـتن نیسـت و بـه همین علت ... برای سـاخت سـندان های 
چوبـی در کاله سـازی، صندوق هـا و جعبه هایـی کـه قرار اسـت با چرم پوشـانده شـوند، برای 
تابـوت، بوفه هـا و کفـۀ بیل هـای دراز؛ همچنیـن بـرای دسـتۀ چاقـوی گوشـت و به مثابـۀ ابزار 
دسـت آن کارگـران کنجکاو در برداشـت علوفه، سپرسـازها، مجسمه سـازها و اکثر سـازندگان 

1. elm
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اشـیای تزیینـی مناسـب اسـت کـه به اصنـاف معمـار تعلـق دارنـد ... و درنهایـت، ... کاربرد 
خـود برگ هـای درخـتـ  به ویـژه در جنـس مـادۀ گیـاهـ  را نمی تـوان ناگفتـه گذاشـت ... زیرا 
ثابـت شـده اسـت کـه این برگ ها در زمسـتان و در تابسـتان های سـوزان کـه کاه و بسـتر علوفه 
در آن هـا به شـدت بـه کار می آیـد، بسـیار در آرامش گاوها مؤثر اسـت ... برگ سـبز نـارون که 
خراشـیده شـود،  زخـم یـا پارگی های تـازۀ پوسـت را التیـام می دهـد و وقتی با پوسـت درخت 

در آب جوشـانده شـود،  ترک هـای اسـتخوان را جـوش می دهد. ]۳[

بااین حـال، حکومت هـا یـک درخت واقعـی با آن همـه کاربردهـای بالقـوه اش را در »جنگل داری 
مالـی« خودشـان با یـک درخت انتزاعی عـوض کردند که فقـط به مثابۀ قدری الوار یا هیزم اسـت. 
اگـر تلقـی شـاهانه از جنـگل  همچنـان مطلوبیت گرایانه بـود، بی تردیـد نوعـی از مطلوبیت گرایی 

بود کـه به نیازهـای بی واسـطۀ حکومت ربط داشـت.
 همه چیـز از چارچـوب مرجـع کوته نگرانۀ 

ً
از منظـر طبیعت گرایانـه می تـوان گفـت کـه تقریبـا

گل هـا،  علف هـا،  بودنـد:  چنیـن  گیاهـان  قریب به اتفـاق  اکثـر  می شـد.  خـارج  حکومت هـا 
گل سـنگ ها،  سـرخس ها، خزه هـا، درختچه هـا و گیاهـان نرم سـاقه،  بـه هیـچ گرفتـه می شـدند. 
همچنیـن خزنـدگان، پرنـدگان، دوزیسـتان و گونه هـای بی شـمار از حشـرات، محلـی از اعـراب 
نداشـتند. از توجـه بـه اکثـر گونه های محلـی نیز خبـری نبود، مگـر فایـده ای برای شـکاربان های 

داشتند. پادشـاه 
 هرچیـز که بـه تعامـل انسـان و جنگل 

ً
از نـگاه یـک انسان شـناس یـا مردم شـناس نیـز تقریبـا

مربـوط می شـد، در طرزفکـر حکومتـی مغفـول مانده بـود. البتـه، حکومت  بـه شـکار غیرقانونی 
توجـه می کـرد، زیـرا آن موضـوع بـه درآمدهایـش از محل برداشـت چوب یـا به حق شـکار دربار 
 تمـام کاربردهای گسـترده و ظریـف از جنـگلـ  برای 

ً
لطمـه مـی زد، ولـی جـز این مـوارد معمـوال

شـکار،  خوشـه چینی، چـرای دام هـا،  ماهیگیری،  زغال سـازی،  دام گـذاری، جمـع آوری خوراک و 
مـواد معدنـی ارزشـمند، و نیز اهمیت جنگل برای افسـون ذهن انسـان ها،  پرسـتش، پنـاه آوردن به 

عزلـت و غیـره را کـه حاصـل تعامل  های جمعـی بودنـد،  نادیده می گرفـت. ]۴[
البتـه اینکـه حکومـت مطلوبیت گرا نمی توانسـت جنگل حقیقـی و موجـود را به دلیل حجاب 
درختـاِن تجـاری، درسـت ببینـد، و اینکـه نگـرش حکومـت به جنگل هـا انتزاعـی و ناقـص بود، 
 هیچ تحلیلی نیسـت که قدری انتزاع بـرای آن الزم 

ً
 امـر تازه و منحصربه فردی نیسـت. تقریبا

ً
اصـال

نباشـد و به هیچ وجـه شـگفت آور نیسـت کـه تجریدهـای ذهنـی مسـئوالن حکومت به ناچـار در 
منافـع مالـی کارفرمای ایشـان متجلی می شـد که بـر همه چیز اولویت داشـت. مدخـل »جنگل« 
 فقط به »منفعت عمـوم« از محصوالت جنـگل و مالیات ها، 

ً
در دائرةالمعـارف دیـدرو۱ نیـز تقریبـا

درآمدهـا و سـودی اختصـاص یافته اسـت که مـردم با بهره بـرداری از جنـگل به دسـت می آورند. 
در ایـن طرزفکـر، جنـگل دیگـر یک »زیسـتگاه« نیسـت و با چیـزی عوض شـده کـه به مثابۀ یک 

1. Diderot
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منبـع اقتصـادی اسـت و باید با کارآمدی و سـودآوری از آن بهره  برداری کـرد. ]۵[ در چنین نگاهی 
منطـق تجـاری و مالـی به هم پیونـد می خورند و هـر دو با قاطعیـت به مثابۀ »ختم کالم« هسـتند.

 بر غلبۀ منابع کاربران انسـانِی 
ً
واژگانـی کـه برای سـازمان دهی طبیعت به کار مـی رود، معموال

طبیعـت داللـت دارد. در گفتمـان مطلوبیت  گرایانه،۱ اصطـالح »منابع طبیعـی«۲ در عمل به جای 
»طبیعـت«۳ می نشـیند و بـر جنبه هایـی از طبیعـت تأکید می شـود که امـکان مصادرۀ آن هـا برای 
مصـرف انسـان وجـود دارد. به همین ترتیـب و با اسـتدالل منطقی مشـابه با این طرزفکر اسـت که 
از میـان دنیـای کلـی طبیعـت، فقط گونه هـای گیاهی و جانـوری بـا کاربردهـای مطلوبیت گرایانه 
 کاالهایـی بـا امـکان دادوسـتد در بـازار( را برمی گزیننـد و درنتیجـه، گونه هـای رقیـب 

ً
)معمـوال

یـا شـکارچی گونه هـای بـازاری یـا مایـۀ کم شـدن جمعیت آن هـا را بـا عناویـن دیگر دسـته بندی 
می کنند. به این ترتیب بوده اسـت که گیاهان ارزشـمند برای انسـان را »محصوالت کشـاورزی«، 
گونه هـای رقیـب آن هـا را با برچسـب »علف هـرز«، و حشـرات تغذیه کننـده از آن ها را بـا عبارت 
»آفـت« طبقه بنـدی کرده انـد. درختانـی کـه قیمتـی هسـتند، »الـوار« نـام می گیرنـد و گونه هـای 
رقیـب ایـن درختـان، درختان »مزخرف« یـا »بوته هـای زیردرختی« نامیده می شـوند. همین تلقی 
درمـورد گونه هـای جانـوری بـه کار مـی رود. حیوانـات گران قیمـت، »شـکار« یا »احشـام« لقب 

می گیرنـد، ولـی رقبـا یا شـکارچیان آن هـا »صیاد« یـا »مـوذی« نام گذاری می شـوند.
پـس منطـق تجریـدی و مطلوبیت گرایانـه که حکومـت به واسـطۀ کارکنانش دربـارۀ جنگل ها 
بـه کار بـرده اسـت، چنـدان متمایـز ]از سـایر اسـتدالل های انسـان[ نیسـت. آنچه در ایـن منطق 
متمایـز اسـت، دامنـۀ تنگ نظری هـا، افـراط در گسـتره و شـاخ وبرگ آن، و چنان کـه خواهیـم دید، 
بازکـردن بی محابـای دسـت حکومـت در تحمیـل ایـن منطق بـر حقایق آشـکاری بوده اسـت که 

همـۀ انسـان ها به چشـم خـود دیـده بوده انـد. ]۶[
جنگل داری علمی نخسـتین بار حدود ۱7۶۵ تا ۱800 میالدی و بیشـتر در پروس و ساکسونی 
شـکل گرفـت. آن دانـش درنهایت، به مبنای فنـون مدیریت جنگل در فرانسـه، انگلسـتان، ایاالت 
متحـده و نیـز جهان سـوم تبدیل شـد. ظهـور این شـاخه را بـدون بررسـی َپس زمینه هـای بزرگ تر 
ـ یعنـی بـدون توجـه بـه ابتکارعمل هـای سـاختن حکومت هـای متمرکـز در آن دوره ـ نمی تـوان 
به درسـتی درک کـرد. علـم جنـگل داری جدیـد درواقـع، رشـته ای فرعـی در مجموعـه ای بـود که 
دانـش قانون گـذاری۴ نامیـده می شـود و به مثابـۀ تـالش بـرای تقلیـل دادن مدیریـت مالـی قلمـرو 
پادشـاهی بـه چنـد اصـل علمی بـود تـا به این ترتیـب برنامه ریـزی نظام یافته ممکـن شـود. ]7[ از 
  مسـاوی تقسـیم کردنـد و تعدد آن 

ً
آن  پـس بـود کـه پهنه های سـنتی جنگل هـا را به قطعـات تقریبا

1. utilitarian
2. natural resources
3. nature
4. cameral science
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 معـادل تعداد سـال های چرخۀ رشـد فرضی الـوار بود. ]8[ هر سـال یـک قطعه را 
ً
قطعه هـا تقریبـا

 مسـاوی، 
ً
بـا فرض برداشـت مسـاوی در سـال های مختلف و درآمـد یکنواخـت از قطعات تقریبا

می بریدنـد. چون نقشـه ها ناقـص بـود و گران قیمت ترین درختان تنـاور۱ به طور نامنظـم در جنگل 
توزیـع شـده بودنـد، و دقت کافی در انـدازۀ الوارهای برش خـورده۲ وجود نداشـت، نتایج مطلوبی 

بـرای برنامه ریـزی مالـی رقـم نمی خورد.
بهره بـرداری دقیـق از قلمروهـای جنگلـی در قـرن هجدهـم، یعنـی وقتـی مسـئوالن مالـی 
فهمیدنـد کـه بـا کمبـود فزاینـدۀ چـوب روبـه رو هسـتند، حیاتی تـر شـد. در آن زمـان بسـیاری از 
و  برنامه ریزی شـده  قطـع  بـا  به شـدت  زیرفـون۴  و  َمْمـَرز۳  بلـوط، راش،  جنگل هـای کهن سـال 
برنامه ریزی نشـدۀ درختـان آسـیب دیـده بودنـد و رشـد مجـدد درختـان برخـالف پیش بینی هـا 
مناسـب نبـود. دورنمـای کاهـش محصـول، زنگ خطـر را بـه صـدا درآورد، زیرا عـالوه بر کاهش 
جریـان درآمدهـا، احتمال داشـت موجب بهره بـرداری غیرقانونی و گسـتردۀ کشـاورزان خرده پایی 
شـود کـه بـه هیـزم نیـاز داشـتند. یکـی از نشـانه های نگرانـی حکومت هـا را می تـوان رقابت هـا و 
تقالهـای بی شـمار با حمایت مالـی دولت بـرای طراحی بخاری هـای هیزمی کارآمدتر دانسـت.
نخسـتین کوشـش بـرای افزایـش دقـت در سـنجش جنگل هـا را یوهـان گوتلیـب بکمـن۵ 
در یـک قطعـه زمیـن نمونـه انجـام داد کـه به دقـت ارزیابـی می شـد. چنـد دسـتیار او پهلـو بـه 
پهلـوی یکدیگـر راه می رفتنـد، جعبه هـای تفکیک شـده و حاوی سـوزن های رنگارنـگ را حمل 
می کردنـد کـه رنـگ آن هـا متناظـر بـا پنج انـدازۀ درخـت بـود و آنـان بـرای تشـخیص اندازه ها 
آمـوزش دیـده بودنـد. به هر درخت، سـوزن مناسـب را می چسـباندند تا کل قطعه نشـانه گذاری 
شـود. چـون هـر دسـتیار در ابتدا تعـداد سـوزن های معینی داشـت، به آسـانی تعداد سـوزن های 
باقی مانـده را از کل سـوزن ها کسـر می کـرد و موجودی درختان برحسـب اندازۀ آن هـا در کل آن 
قطعـه معلـوم می شـد. قطعـۀ نمونه را به دقـت انتخاب کـرده بودند تـا به درسـتی نمایانگر اوضاع 
جنـگل باشـد و جنگلبان هـا بتواننـد بـا آن میـزان الـوار و فـروض قیمتـی مشـخصی را به همـراه 
درآمـد محصـول از کل جنگل محاسـبه کنند. هدف جنگل شناسـان همـواره تحویل دادن چوب 

در حداکثـر حجـم »ثابت« و ممکن بـود. ]۹[
ــل  ــا از اص ــه ریاضی دان ه ــد ک ــت ش ــی تقوی ــبات وقت ــازی محاس ــرای دقیق س ــا ب تالش ه
حجــم مخــروط۶ بــرای تعییــن حجــم چــوب قابل فــروش در یــک درخــت معمولــی7 بــا قطــر 

1. Hochwald
2. cordwood (Brus ts taerke)
3. hornbeam
4. Linden
5. Johann Gottlieb Beckmann
6. cone–volume principle
7. Normalbaum
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ــا حجــم واقعــی چــوب در  ــی ب ــد. محاســبات ایشــان به طــور تجرب مشــخص اســتفاده کردن

ــداول   ــۀ ج ــه تهی ــت، ب ــباتی درنهای ــان محاس ــورد. ]۱0[ چن ــک می خ ــه مح ــان نمون درخت

ــه انــدازه و ســن درخــت در شــرایط مشــخص  مفصــل و حــاوی داده هایــی منجــر شــد کــه ب

ــراط در  ــا اف ــی ب ــان حکومت ــت. جنگلب ــتگی داش ــان بس ــادی درخت ــوغ ع ــد و بل ــاظ رش ازلح

ــکلی  ــش، به ش ــه جدول های ــکا ب ــا ات ــاری و ب ــوار تج ــه ال ــش ب ــۀ نگاه ــردن دامن محدودک

ــدن  ــن تنگ ش ــت. ]۱۱[ ای ــت یاف ــگل دس ــارۀ کل جن ــی درب ــرش اجمال ــه نگ ــز ب تناقض آمی

ــه  ــود ک ــی ب ــط راه ــع، فق ــد ـ درواق ــان می ش ــور نمای ــای مذک ــه در جدول ه ــه ـ ک ــۀ توج دامن

ــار  ــداول در کن ــه آن ج ــکا ب ــرد. ات ــا ک ــه تماش ــک روزن ــا آن از ی ــگل را ب ــام جن ــد تم می ش

ــان و  ــد درخت ــوب، رش ــودی چ ــرد موج ــادر ک ــا را ق ــه جنگلبان ه ــود ک ــی ب ــای میدان آزمون ه

ــا دقــت تخمیــن بزننــد. از آن  پــس محاســبات و اندازه گیری هــا  محصــول در هــر جنــگل را ب

ــت:  ــدار گش ــروزی پدی ــعار ام ــه ش ــد و س ــایع ش ــی ش ــده و انتزاع ــا ی نظارت ش در جنگل ه

حداقــل تنــوع، ترازنامــه، و عایــدی مــداوم.۱ منطــق علــم جنــگل داری بــا مدیریــت حکومتی در 

ــود. ]۱۲[ ــع ب ــاری از مناب ــرداری تج ــق بهره ب ــبیه منط ــل ش اص

دسـتاوردهای علـم جنـگل داری آلمانـی در قاعده مندکـردن فنون محاسـبۀ برداشـت پایدار از 

الـوار تجـاری و درنتیجه، رسـیدن به عایدی پایـدار، به  قدر کافـی قانع کننده بـود. بااین حال، آنچه 

در بحـث مـا تعیین کننـده اسـت، گام منطقـی بعـدی در مدیریـت جنگل هـا بـود. آن گام درواقع، 

تـالش بـرای سـاختن جنگلـی بـود کـه بـا بـذرکاری و کاشـت دقیـق درختـان بتوانـد پیش بینـی، 

شـمارش، دسـت کاری، سـنجش و ارزیابی را برای جنگلبان های حکومتی آسـان تر سـازد. به نظر 

می رسـید علـم جنگل شناسـی در کنـار هندسـه و بـا پشـتوانۀ قـدرت حکومـت می توانـد ظرفیت 

تبدیل کـردن جنـگل »حقیقـی، سرشـار از گوناگونی، و بی نظـم و دیرینه« به یک جنـگل »جدید و 

 به شـبکۀ اجرایـِی فنون ناظر بر آن شـباهت داشـت.
ً
یکدسـت تر« را داشـته باشـد کـه کامـال

بـرای این هـدف، بوته هـای زیردرختـی را قلع و قمـع کردند، از شـمار گونه ها کاسـتند )اغلب 

یـک محیـط تک گونـه ای سـاختند(، و کاشـت درختـان را هم زمـان در ردیف هـای صـاف روی 

مسـیر های طوالنـی انجـام دادنـد. ایـن اقدامـات مدیریتـی به تعبیـر هنـری لـووود:۲ »جنگل های 

تک گونـه ای بـا درختـان هم سـن پدیـد آورد کـه باالخـره فکـر »درخـت معمولـی« را از انتـزاع بـه 

ـل اعـالی »تحمیل مفهـوم شسـته رفتۀ علم« بـر »طبیعت 
َ
واقعیـت رسـاند. جنـگل آلمانـی بـه َمث

بی نظـم« تبدیـل شـد. اهـداف عمل گرایانه باعث تشـویق بـه کاربـرد مطلوبیت گرایـی ریاضیاتی 

1. minimum diversity, balance sheet, and sus tained yield
2. Henry Lowood
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شـد کـه بـه نظر می رسـید خـود سـپس کمـال هندسـی راـ  همچـون نمـود بیرونی یک جنـگل یا 

مدیریـت عالـیـ  ترویـج خواهـد کـرد و آن کمـال نیـز آرایـش منظـم عقالنـی از درختـان را پدید 

مـی آورد کـه نویددهنـدۀ امکانـات تازه بـرای مهـار طبیعت بـود«. ]۱۳[

در آن زمـان گرایـش بـه انضبـاطـ  به معنـای واقعـی کلمـهـ  وجـود داشـت. درختـان جنـگل 

را در ردیف هـای به هم فشـرده و یکنواخـت پـرورش می دادنـد تـا بتـوان آن هـا را سـنجید، شـمرد، 

قطـع کـرد و گویـی ردیـف جدید و سـاده ای از سـربازان مشـابه را به جـای آن ها نشـاند. آن جنگل 

همچنیـن در مقـام مقایسـه بـا ارتـش، بـه شـیوۀ سلسـله مراتبی و از بـاال طراحی شـده بـود تا یک 

هـدف منحصربه فـرد را بـرآورده سـازد و در اختیـار یـک فرمانـده واحـد باشـد. درنهایـت، خـود 

جنـگل دیگـر قـرار نبـود کـه دیـده شـود، بلکـه آن را می شـد خیلی دقیـق از جـداول و نقشـه های 

موجـود در دفتـر جنـگل داری »مطالعـه کرد«.

شکل ۱. جنگل درختانی با ترکیب آب وهوایی، بخشی مصنوعی و بخشی در مسیر احیای طبیعی
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شکل ۲. راهرویی در جنگل درختان سپیدار کشت شده در توسکانی

اداره کـردن جنـگل جدید و اوراق شـده، خیلـی راحت تر بود. با رشـته درخت های هم سن و سـال 
در ردیف هـای خطـی منظـم و بـا بوته هـای زیر درختـی بریده شـده، کار قطع کـردن، اسـتخراج 
چـوب و کشـت درختـان جدیـد، بـه فراینـدی بسـیار عـادی و کم دردسـر تبدیـل شـد. افزایـش 
نظـم در جنـگل موجب شـد تا کارگـران جنـگل داری بتوانند از قواعد آموزشـی مکتوب اسـتفاده 
 
ً
کننـد کـه امـکان کاربـرد آن هـا در مقیـاس بزرگ وجـود داشـت. از آن  پس خیـل کارگران نسـبتا

کم مهـارت و بی تجربـه می توانسـتند کار خـود را به خوبـی بـا پیـروی از چنـد قاعـدۀ متعـارف 
در آن محیـط جنگلـی جدیـد، انجـام دهنـد. برداشـت تنه هـای درختانی کـه طول و قطـر آن ها 
یکسـان بـود، عـالوه بـر ممکن کـردن پیش بینی هـای دقیـق، بازاریابـی واحدهـای همگـن از 
محصـول را بـرای فـروش بـه پیمانکار هـای تنه های درخـت و تاجران الوار، آسـان می سـاخت. 
]۱۴[ منطـق تجـاری و منطـق دیوان سـاالرانه در ایـن عرصـه هم داسـتان شـده بودنـد، زیـرا آن 
مجموعـه درعین حـال کـه بیشینه شـدن عایـدی یـک واحـد را در یک بـازۀ زمانی طوالنـی نوید 

مـی داد، بـرای یک طـرح مدیریتـی متمرکـز نیز مناسـب بود.
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دسـت کاری آزمایشـِی ایـن جنگل هـای خوانـای جدیـد نیـز آسـان تر بـود. حال کـه جنگل 
کهن سـال و پیچیده تـر، بـا جنگلـی عـوض شـده بود کـه بسـیاری از متغیرهایـش را ثابـت کرده 
بودنـد، بررسـی آثـار متغیرهایـی از قبیـل »کود، میـزان بارندگی و وجین« بر دسـته های هم سـن 
و تک گونـه ای، بسـیار آسـان تر می شـد. در آن زمـان چنـان کاری نزدیک تریـن چیـز بـه یـک 
آزمایشـگاه جنگلـی بـود کـه می شـد تصـور کـرد. ]۱۵[ همیـن سـادگی جنگل های جدیـد بود 
 
ً
کـه برای نخسـتین بـار، ارزیابـی رژیم هـای جدید مدیریـت جنگلـی را در وضعیت هـای تقریبا

آزمایشـگاهی ممکن سـاخت.
گرچـه جنگل هـای هندسـی و یکنواخـت را به قصد تسـهیل در مدیریت و بهره بـرداری از آن 
پدیـد آوردنـد، آن جنـگل بـه زودی به یک مصـداق جـدی زیبایی شناسـی نیز تبدیل شـد. نمای 
 مدیریت شـده در آلمـان و بسـیاری از مناطـق دیگـر که جنـگل داری 

ً
بصـری جنگل هـای کامـال

علمـی آلمانـی در آن هـا اثرگـذار شـد، به واسـطۀ ترتیـب و آراسـتگی ظاهـرش بود که به چشـم 
می آمـد. از آن  پـس می شـد جنگل هـا را همان طور بازدید کرد که یک افسـر فرمانده، سـربازانش 
را بـه خـط می کنـد و بـرای آن نگهبـان جنگل افسـوس خورد کـه »حـوزۀ نگهبانـی اش« به اندازۀ 
کافـی »آراسـته« یـا تمیز نیسـت. این نظـم در ارتفاع، مسـتلزم پاک سـازی بوته هـای زیردرختی 
و جمـع آوری و بیرون بـردن درختـان و شـاخه های قطع شـده از محل بـود. مزاحمت هـای بدون 
مجـوز ـ بـا برپایـی آتـش یـا دسـت درازی های جوامـع محلـی ـ به مثابـۀ تخطـی بی چون وچـرا 
از عـرف مدیریتـی محسـوب می شـدند. هرچقـدر جنـگل یکنواخت تـر بـود، امـکان مدیریـت 
متمرکـز آن بیشـتر می شـد و قواعـد معمولـی و تکـراری موجب می شـدند ضـرورت صالحدید 

کـه در مدیریـت جنگل هـای متنوع کهن سـال وجـود داشـت، به حداقل برسـد.
محیـط مهارشـدۀ جنگِل بازطراحی شـده و علمـی، نویدبخـش فایده های فراوان بـود. ]۱۶[ 
آن محیـط را می شـد بـا کمـک جنگلبان ارشـد به سـرعت ارزیابـی کرد؛ آسـان تر بـر آن نظارت 
کـرد و چـوب را مطابـق برنامه هـای متمرکز و دراز مدت برداشـت کـرد؛ آن جنگل هـا یک کاالی 
دائمـی و یکنواخـت فراهـم می کردنـد و به این ترتیـب، یکـی از مهم تریـن علـل نوسـان درآمدی 
را از بیـن می بردنـد؛ و دسـت آخر اینکـه جنگل هـای علمـی، پهنـۀ طبیعـی خواناتـری ایجـاد 

می کردنـد کـه باعـث تسـهیل در دسـت کاری و آزمایش کردن می شـد.
البتـه، ایـن رؤیـای آرمانـی جنـگل داری علمـی، فقـط بـه همـان منطـق »تفکیک ناپذیـر و 
ذاتـی« فوت و فن هایـش ختـم شـد. آن رؤیـا در عمل تحقق نیافت و نمی توانسـت هـم که محقق 
شـود. پـای مداخلـۀ هـر دو عامل طبیعـت و انسـان در کار بـود. وضعیت ارضی در هـر مکان و 
درهم ریختگی هـای ناشـی از آتـش، طوفـان، آفت هـا، تغییـرات آب وهـوا، جمعیت حشـرات و 
بیماری هـا همدسـتی می کردنـد تـا چـوب الی چـرخ جنگلبان هـا بگذارنـد و مایۀ شـکل گیری 
جنگل هـای حقیقـی شـوند. همچنین بـا توجه به دردسـرهای بی حد وحسـاب کـه در مراقبت از 
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 به چـرای دام های خود، برداشـت 
ً
جنگل هـای پهنـاور وجـود دارد، مـردم در آن مناطـق معمـوال

غیرقانونـی هیـزم و آتش زنـه، درسـت کردن زغال و اسـتفاده از جنگل به شـیوه های دیگـری ادامه 
می دادنـد کـه مانـع تحقـق کامـِل برنامـۀ مدیریـت جنگل  هـا می شـد. ]۱7[ گرچه جنـگل داری 
علمـیـ  ماننـد هـر طـرح آرامان گرایانـۀ دیگـرـ  به شـدت از تحقق هدفش نـاکام مانـد، واقعیت 
مهـم از ایـن قـرار اسـت که آن طـرح بـا حک کـردن طراحی هایش بـر جنگل هـا تا انـدازه ای در 

گذاشـتن نشـان خود بـر جنگل هـای حقیقی موفق شـد.
اصـول جنـگل داری علمـی بـا حداکثر دقـت عملی ممکـن، در بخـش اعظم قـرن نوزدهم 
بـرای اکثـر جنگل هـای بـزرگ آلمان بـه کار گرفته شـد. صنوبـر نروژی۱ کـه به علت اسـتحکام، 
رشـد سـریع و چوب ارزشـمندش معـروف بود، بـه درخت نـان وآب دار در جنـگل داری تجاری 
تبدیـل شـد. صنوبـر نـروژی در ابتـدا همچـون یـک محصـول ترمیم کننـده می نمـود که شـاید 
می توانسـت موجـب احیـای جنگل های ترکیبی و دسـتخوش برداشـت افراطی شـود، ولی سـود 
تجـاری نخسـتین دور از برداشـت محصـول چنـان خیره کننـده بـود کـه انگیـزۀ چندانـی بـرای 
بازگشـت بـه جنگل هـای ترکیبـی باقـی نمی گذاشـت. بـرای کشـاورزانی کـه از تمـام چراگاه ها، 
خـوراک، مـواد خـام و داروهـای حاصـل از زیسـت بوم جنگلـی سـابق محـروم شـده بودنـد، 
جنـگل تک محصولـی یـک فاجعـه بـود. جنگل هـای کهن سـال متنـوع کـه حـدود سـه چهارم 
 پوشـیده از 

ً
آن هـا زیـر چتـر گونه هـای پهن بـرگ )خـزان دار( قرار داشـت، بـا جنگل هـای عمدتا

تیره هـای مخروطیـان تعویـض شـد کـه صنوبـر نـروژی یـا کاج اوراسـیا۲ در آن غالـب بودند یا 
اغلـب تنهـا گونه محسـوب می شـدند.

ایـن آزمایـش، یعنی ساده سـازی افراطی جنـگل و تبدیل کـردن جنگل به یـک کاالی واحد، 
 
ً
در کوتاه مـدت یـک پیـروزی ُپرطنیـن بـه نظـر می رسـید. آن دوره، یـک دورۀ کوتاه مـدِت نسـبتا

طوالنـی بـود؛ یعنـی یـک دور چرخـش محصـول درختـان ممکـن بـود هشـتاد سـال بـه درازا 
بکشـد. بهـره وری جنگل هـای جدیـد، رونـد نزولـی عرضۀ چـوب داخلـی را معکوس کـرد، به 
افزایـش پهنه هـای یکدسـت تر و الیـاف چوبی قابل مصـرف انجامید و بـر بازده اقتصـادی زمین 
جنـگل افـزود و دوره هـای چرخـش محصول را به شـدت کوتـاه کـرد )زمانی که طول می کشـید 
تـا پهنـه ای را برداشـت و نهال هـای جدیـدی را در آن بکارنـد(. ]۱8[ جنگل هـای نرم چـوب۳ 
جدیـد نیـز مانند محصـوالت نارس در یـک مزرعـه، تولید کننـدۀ خارق العادۀ یـک کاال بودند. 
پـس شـگفتی نـدارد کـه الگـوی آلمانی هـا بـرای جنـگل داری فشـردۀ تجـاری در سراسـر دنیـا 
متـداول شـد. ]۱۹[ گیفـورد پینشـو۴ـ  دومیـن مقـام ارشـد در جنـگل داری ایـاالت متحـدهـ  در 

1. Norway spruce
2. Scotch
3. softwood
4. Gifford Pinchot
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یـک مدرسـۀ جنـگل داری فرانسـوی در نانسـی۱ آمـوزش دیـد کـه مطابـق برنامۀ درسـی آلمانی 
اداره می شـد. اکثـر مدارس جنـگل داری در ایاالت متحـده و اروپا چنان بودند. ]۲0[ نخسـتین 
جنگلبانـی کـه بریتانیایی هـا بـرای ارزیابـی و مدیریـت منابع جنگلی بـزرگ خود در هندوسـتان 
و برمـه اسـتخدام کردنـد، دیتریـش برنـدز۲ آلمانی بـود. ]۲۱[ علم جنـگل داری آلمانـی تا پایان 

قـرن نوزدهـم بـر همه جا سـلطه یافتـه بود.
ساده ســازی افراطــی جنــگل و رســاندن آن بــه جایــگاه »یــک ماشــین تک کاالیــی«۳ 
 همــان کاری بــود کــه علــم جنــگل داری آلمانــی  را قــادر کــرد تــا بــه یــک رشــتۀ فنــی و 

ً
دقیقــا

ــوزش  ــرد و آم ــن ک ــد تدوی ــص را می ش ــه آن تخص ــه ای ک ــود، به گون ــل ش ــق تبدی ــاری دقی تج
ــودن تمــام متغیر هــا  ــا فــرض ثابت ب ــه، شــرط دقــت در آن علــم، طبقه بنــدی افراطــی ی داد. البت
به جــز آن هایــی بــود کــه تأثیــر بی واســطه ای بــر محصــول گونه هــای منتخــب و هزینــۀ 
ــالب  ــۀ انق ــزی، نظری ــث برنامه ری ــه در بح ــتند. چنان ک ــا داش ــرداری از آن ه ــرورش و بهره ب پ
ــه  ــود ک ــه ب ــی نهفت ــته ها« دنیای ــا و دس ــارج از آن طبقه ه ــد، »خ ــم دی ــازی خواهی و اشتراکی س

ــی و مکانیکــی شــود. ــن نگــرش فن ــرای ای ــۀ دردســر ب ــا مای ــرآورد ت ــه زودی ســر ب ب
ــده، در  ــگِل تراشیده ش ــن جن ــارِی ای ــت تج ــناختی و درنهای ــرب زیست ش ــای مخ پیامد ه
آلمــان فقــط پــس از »دومیــن« چرخــش محصــول درختــان مخروطــی به شــدت هویــدا شــد: 
ــا آن عــوارض مضــر، نمایــان شــود. بســیاری از پهنه هــای بکــر و  »یــک قــرن طــول کشــید ت
ــه رو شــدند، در نســل دوم عقب نشــینی  ــا رشــد عالــی روب یکدســت کــه در نخســتین نســل ب
عجیبــی از خــود نشــان دادنــد. علــت آن دردســر بســیار پیچیــده اســت و فقــط یــک توضیــح 
ــر  ــذی ب ــواد مغ ــۀ م ــان، کل چرخ ــرد ... در آن زم ــه ک ــاره اش ارائ ــوان درب ــده می ت ساده ش
هــم خــورده و درنهایــت متوقــف شــده بــود ... درهرحــال، اکنــون افــت یــک یــا دو دســته از 
ــا  ــدت دو ی ــم در م ــت[، آن ه ــه کار می رف ــوار ب ــت ال ــدی کیفی ــرای درجه بن ــه ب ــا ]ک مکان ه
ــه  ــت ک ــده اس ــی شناخته ش ــت علم ــک واقعی ــر، ی ــی صنوب ــت تک محصول ــل از کش ــه نس س

ــد«. ]۲۲[ ــد می انجام ــدی در تولی ــا ۳0درص ــش ۲0 ت ــه کاه ــم و ب ــاهده کرده ای ــا مش باره
به این ترتیـب، واژه ای جدیـد یعنـی »مـرگ جنـگل«۴ به واژه شناسـی آلمانی وارد شـد تـا بدترین 
حالت هـا را شـرح دهـد. واضح بـود که فراینـد فوق العـاده پیچیدۀ ساخته شـدن خاک، جـذب مواد 
مغذی و روابط همزیسـتی بین قارچ ها، حشـرات، پسـتانداران و گیاهانـ  که در آن زمان به درسـتی و 
تمام وکمال شـناخته نشـده بود و هنوز هم معلوم نیسـت ـ مختل شـده اسـت. آن اختالل پیامدهای 

جـدی بـه همـراه آورد کـه اکثر آن هـا را می توان بـه ساده سـازی افراطِی جنگل علمی نسـبت داد.

1. Nancy
2. Dietrich Brandes
3. one-commodity machine
4. Walds terben (fores t death)
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فقط یک رسـالۀ مشـروح دربارۀ بوم شناسـی اسـت کـه می تواند حـق مطلب را دربـارۀ آنچه 
 ذکـر چند مـورد از آثـار عمـدۀ ساده سـازی ها به 

ً
بـر آن جنگل هـا گذشـت، ادا کنـد، ولـی فعـال

مـا نشـان می دهد کـه برخی از عوامـل کنار گذاشته شـده در جنـگل داری علمی، چقـدر حیاتی 
بوده انـد. پافشـاری جنـگل داری آلمـان بـر نظم ظاهـری و سـهولت دسترسـی به تمـام مکان ها 
به منظـور ادارۀ جنـگل و برداشـت چـوب، موجـب قلع و قمـع زیر درختی هـا، شـاخه های مـردۀ 
کـف جنـگل و »درختـان افراشـتۀ مـرده«۱ شـد و به این ترتیـب، به شـدت از گوناگونی حشـرات، 
پسـتانداران و نیـز از جمعیـت پرنـدگان کاسـت کـه عواملـی خطیـر در فراینـد سـاخت خـاک 
هسـتند. ]۲۳[ اکنـون می دانیـم کـه فقـدان پوشـال و خاشـاک و زیسـت تودۀ چوبـی۲ در کـف 
جنـگل جدیـد، یکـی از عوامل کاهش ضخامـت خاک سـطحی و مواد مغذی آن اسـت. ]۲۴[ 
جنـگل درختـان هم سـن و هم گونـه، زیسـتگاه هایی با تنـوع کمتر پدیـد مـی آورد و درعین حال، 
 
ً
در برابـر طوفان هـای بـزرگ آسـیب پذیرتر بـود. همیـن یکنواختـی گونـه و سـن درختـان )مثـال
صنوبـر نـروژی( موجـب فراهم شـدن زیسـتگاه مطلـوب بـرای تمـام »آفت هایـی« می شـد کـه 
ویـژۀ آن گونـه بودنـد. جمعیـت آن آفت هـا بـه حـد همه گیـری می رسـید، بـه محصـول آسـیب 
را  جونده کش هـا  یـا  قارچ کش هـا  حشـره کش ها،  کودهـا،  مخـارج  صورت حسـاب  و  مـی زد 
بزرگ تـر می کـرد. ]۲۵[ نخسـتین نسـل از صنوبـر نـروژی از آن  رو بسـیار عالـی رشـد کـرد که 
از ذخایـر انباشـتۀ قبلـی خـاک در طـول سـالیان دراز در جنـگل کهن سـال و متنـوع قبلـی تغذیه 

می کـرد. وقتـی آن ذخایـر غذایـی تـه کشـید، افت فاحـش در نرخ رشـد درختان شـروع شـد.
پیامد هــای  شــناختن  در  علمــی،  جنــگل داری  در  پیشــتازی  بــر  عــالوه  آلمانی هــا 
ــرای  ــان ب ــد. ایش ــتاز بوده ان ــم پیش ــا ه ــع آن ه ــرای رف ــالش ب ــگل داری و ت ــن جن ــوب ای نامطل
ــت.  ــام گرف ــگل«۳ ن ــت جن ــان »بهداش ــول خودش ــه به ق ــد ک ــداع کردن ــی را اب ــن کار علم ای
جنگلبان هــا به جــای درختــان مــردۀ توخالــی کــه خانــۀ دارکوب هــا، جغدهــا و ســایر 
ــن جمعیت هــای  ــد. همچنی ــرار دادن ــدگان درخــت زی هســتند، جعبه هــای مخصــوص ق پرن
ــۀ  ــد و وظیف ــتقر کردن ــف مس ــاط مختل ــد، در نق ــش دادن ــی افزای ــور تصنع ــا را به ط مورچه ه
ــه در  ــوت را ک ــه عنکب ــد گون ــپردند. چن ــتانی س ــی دبس ــودکان محل ــه ک ــا را ب ــت از آن ه مراقب
ــد. ]۲۶[ آنچــه  ــاره در آن محیط هــا وارد کردن ــد، دوب ــود شــده بودن جنــگل تک محصولــی ناب
ــر  ــرای بهســازی یــک زیســتگاه فرسوده شــده و فقی ــد، تــالش ب ایــن تقالهــا را عجیــب می کن
ــر  ــداف حداکث ــت اه ــی و در خدم ــای مخروط ــت تک گونه ه ــر کش ــان زی ــه همچن ــت ک اس
تولیــد قــرار دارد. ]۲7[ »جنــگل داری بازگشــت«۴ در ایــن مــورد بــا دســتاورد های جورواجــور 

1. snags
2. woody biomass
3. fores t hygiene
4. res toration fores try
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 »حقیقــی« بســازد، ولــی درعین حــال، شــرط اصلــی 
ً
تــالش می کــرد یــک زیســت بوم نســبتا

پایدار کننــدۀ آن زیســت بوم، یعنــی »تنــوع« را نادیــده می گرفــت.
ارزش اســتعارِی ایــن گــزارش مجمــل دربــارۀ جنــگل داری تولیــد علمــی از ایــن قــرار اســت 
کــه چشــم مــا را بــه خطــرات تکه تکه کــردِن یــک مجموعــۀ فوق العــاده پیچیــده، بــاز می کنــد؛ 
ــت بوم ها  ــن زیس ــای ای ــط و فرایند ه ــه رواب ــارۀ مجموع ــی درب ــش چندان ــوز دان ــه هن ــژه ک به وی
نداریــم تــا بتوانیــم یــک مؤلفــۀ واحــد از ایــن مجموعــه را کــه بــرای مــا ارزش ابــزاری دارد، از 
بقیــۀ مؤلفه هــا جــدا کنیــم. آن ابــزار یــا چاقــو کــه واســطۀ تراشــیدن و حکاکــِی جنــگل جدیــد و 
ناقــص بــود، در تولیــد یــک کاالی واحــد )چــوب( ماننــد یــک تیــغ بســیار تیــز عمــل می کــرد. 
هرچــه کــه بــا تولیــد بهینــۀ کاالی اصلــی در تداخــل بــود، سرســختانه کنــار گذاشــته می شــد و 
ــه تولیــد کارآمــد ربطــی نداشــت، نادیــده گرفتــه می شــد. جنــگل داری  هرچــه کــه در ظاهــر ب
علمــی کــه می خواســت جنــگل را یــک کاال ببینــد، عــزم خــود را بــرای تغییــر آرایــش جنــگل ـ 
ــه، شــیوۀ  ــود. ]۲8[ ساده ســازی مطلوبیت گرایان ــک ماشــین کاالســاز ـ جــزم کــرده ب ــۀ ی به مثاب
ــن  ــی ای ــود، ول ــدت ب ــدت و میان م ــوب در کوتاه م ــد چ ــازی تولی ــرای حداکثر س ــدی ب کارآم
ــت  ــی داش ــد کوتاه ــق دی ــود، اف ــذ ب ــگل روی کاغ ــود جن ــا و س ــر درآمد ه ــی ب ــه مبتن ــیوه ک ش
ــد،  ــت می ش ــا غفل ــدت از آن ه ــه به ش ــترده ای ک ــون و گس ــای گوناگ ــه پیامد ه ــر اینک و مهم ت

ــا ایــن روش را بــه زمیــن بزننــد. ]۲۹[ بــه زودی ســر بــر می آوردنــد ت
پیامد هـای تعلق نداشـتن جنـگل بـه درختـان، حتـی در حـوزۀ تولیـد الیـاف چوبـی ـ کـه 
بیشـترین طرفـدار را داشـت ـ دیـر یا زود عیـان می شـد. رّدپای بسـیاری از پیامد ها را به سـرعت 
می شـد در ساده سـازی مفرطـی پیـدا کـرد کـه به بهـای تسـهیل در مدیریـت و افزایـش بـازده 
ـ طبـق  تحمیـل شـد: محیـط تک ِکشـتی.۱ محیط هـای تک کشـتی  بـر جنگل هـا  اقتصـادی، 
قاعـده ـ شـکننده تر هسـتند و به این ترتیـب، بیشـتر از محیط هـای چندکشـتی۲ در برابـر تنـش 
بیماری هـا و آب وهـوا آسـیب می بیننـد. به قـول ریچـارد پلوکمن:۳ »یـک عیب دیگر کـه در تمام 
گیاهـی طبیعـی  کانون هـای  زیسـت بوم  نامتوازن شـدن  دیـده می شـود،  یکدسـت  کشـت های 
اسـت. وقتـی گیاهـان بـه خـارج از زیسـتگاه طبیعی خـود بـرده شـوند و در پهنه های یکدسـت 
کاشـته شـوند، وضعیـت جسـمی هر درخـت واحـد، ضعیف تـر می شـود و مقاومتـش در برابر 
دشـمنان کاهـش می یابـد. ]۳0[ هـر جنـگل دسـت نخورده نیـز ممکـن اسـت با تنـش طوفان، 
بیمـاری، خشک سـالی، خـاک در حال فرسـایش، یا سـرمای شـدید روبـه رو شـود، ولی جنگل 
پیچیـدۀ متنـوع که گونه های فـراوان از درختان، انواع حشـرات، پرندگان و پسـتانداران را در خود 

1. monoculture
2. multicultural
3. Richard Plochmann
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جـای داده اسـت، بسـیار مقاوم تـر بوده و نسـبت بـه پهنه هـای یکدسـت، توانایی بیشـتری برای 
ایسـتادگی و جان به دربـردن از ایـن نامالیمـات دارد. همیـن تنـوع و پیچیدگـی اسـت کـه جنگل 
را در برابـر نابـودی مصـون می سـازد: طوفانـی کـه درختـان تنومنـد کهن سـال از یـک گونـه را 
 بـه درختـان تنومنـد از گونه هـای دیگر یـا درختان کوچـک از همان 

ً
واژگـون می سـازد، معمـوال

 بلوط هـا را تهدیـد می کنـد، 
ً
گونـه، آسـیب نمی زنـد؛ یـک قـارچ یـا حشـرۀ خطرنـاک کـه مثـال

ممکـن اسـت به زیرفون هـا و َممَرزها آسـیبی نرسـاند. این وضعیت شـبیه اوضاع تاجری اسـت 
کـه نمی دانـد در دریـا بـر سـر کاالهایـش در کشـتی چـه خواهـد آمـد، پـس مجموعه هایـش 
را بـا طرح هـا، وزن هـا، قایق هـا و ابزارهـای ناوبـری مختلـف بـه مقصـد می فرسـتد تـا بخـت 
کـه  تاجـری  ولـی  افزایـش دهـد،  را  بنـدر مقصـد  بـه  از کاالهـا  بزرگـی  سـالم ماندن بخـش 
تمـام کاالهایـش را در یـک نـوع کشـتی بـا یـک انـدازه ارسـال می کنـد، خطـر بربـاددادن تمام 
سـرمایه اش را افزایـش می دهـد. به همین ترتیـب، تنـوع زیسـتی در جنـگل به مثابۀ یـک بیمه نامه 
عمـل می کنـد. جنـگل ساده شـده هـم مثـل شـرکتی کـه به دسـت دومیـن تاجـر )مالـک( اداره 
می شـود، به ویـژه در بلندمدت، مجموعۀ آسـیب پذیرتری اسـت و آثار نامطلوبـش بر خاک، آب 
و جمعیـت »آفت هـا« نمایـان می شـود. چنـان خطراتـی را فقط تـا انـدازه ای با کاربـرد کودهای 
شـیمیایی، حشـره کش ها و قارچ کش هـا می تـوان برطـرف کـرد. بـا توجـه بـه شـکنندگی جنگل 
تولیـدی ساده شـده، )شـاید به تعبیـری، جنـگل مدیـران(،۱ مداخلـۀ بیرونـی هنگفتـی کـه بـرای 
سـاختن جنـگل الزم بـود، روزبـه روز بـرای سرپانگه داشـتن آن نیـز ضروری تـر می شـود. ]۳۱[

واقعیت های اجتماعی، از خام تا پخته

جامعـه را قبـل از آنکـه در معـرض کمی سـازی قرار بگیـرد، باید بازسـازی کرد. الزم اسـت 
کـه دسـته های مختلـف مـردم و اشـیا، تعریف شـوند و معیار هـا تعویض پذیر باشـند؛ زمین 
 همان چیزی هسـت 

ً
و کاالهـا را بایـد بتـوان بـا مقادیر پولی نمایـش داد. در ایـن کارها دقیقا

کـه ماکـس وبـر۲ عقالنی سـازی نامیـد و البتـه میـزان چشـمگیری نیـز تمرکز گرایـی وجود 
خواهد داشـت.

تئودور پورتر، واقع بینی به مثابۀ یکسان سازی۳

ــام  ــر تم ــی اگ ــد. حت ــان باش ــگل طبیعت گرای ــان جن ــد هم ــران نمی توان ــوب مدی ــگل مطل جن
برهم کنش هــا  آن  بودنــد،  معلــوم  یــک جنــگل،  در  مؤثــر  بوم شــناختی  برهم کنش هــای 
در کنــار یکدیگــر چنــان واقعیــت پیچیــده و رنگارنگــی را می ســاختند کــه در وصــف 

1. adminis trator’s fores t
2. Max Weber
3. Theodor M. Porter., Objectivity as S tandardization
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ــا  ــل دادن پیچیدگی ه ــرای تقلی ــه ب ــی ک ــای ذهن ــد. آن کیمی ــر نمی گنجی ــه و بی دردس کوته نگران
ــد و  ــب درآم ــت در کس ــت حکوم ــطۀ منفع ــود، به واس ــر الزم ب ــای مدیریت پذی ــه جنبه ه ب

ــوار تجــاری فراهــم شــد. ال
اگـر دنیـای واقـع، هرچقـدر هم که بـا کاربردها و اسـتفاده های انسـان شـکل بگیـرد، قالب 
»خامـی« دارد کـه دسـت کاری مدیریتـی اش این قـدر دسـت وپاگیر و دردسرسـاز خواهد شـد، 
پـس الگوهـای اجتماعـی حقیقـی در تعامل هـای انسـان بـا طبیعـت نیـز بـه همیـن انـدازه در 
شـکل خـام خـود ازلحـاظ دیوان سـاالری غامض خواهنـد بود. هیـچ نظـام اجرایـی و مدیریتی 
وجـود نـدارد کـه بتوانـد »همـۀ« جوامع محلـی موجـود را نمایندگی کنـد، مگر پای یـک فرایند 
 از مقولۀ 

ً
قهرمانانـه و به شـدت اختصـاری از انتـزاع و ساده سـازی بـه میان بیایـد. موضوع صرفـا

ظرفیت هـا نیسـت، بلکـه از جنـس »هـدف« نیز هسـت )هرچنـد بی تردیـد یک جامعـۀ محلی 
انسـانی هـم ماننـد یـک جنـگل، به انـدازه ای پیچیـده و متغیـر اسـت کـه به آسـانی اسـرار خـود 
یـک  توصیـف  از  همان قـدر  حکومـت  کارگـزاران  نمی سـپارد(.  دیوان سـاالرانه  تدویـن  بـه  را 
حقیقـت اجتماعـی تمام وکمـال سـودی نمی برنـد ـ و نبایـد هـم ببرنـد ـ کـه جنگلبانـی علمـی 
هیـچ منفعتـی در تشـریح ُپرآب وتـاِب زیسـت بوم یک جنـگل ندارد. مـوارد انتزاع و ساده سـازی 
ایـن کارگـزاران، بـا چنـد هدف کوچـک، سـامان می یابد و برجسـته ترین هـدف تا قـرن نوزدهم 
 به فنون و  شـناختی نیاز 

ً
 مالیات سـتانی، سـلطۀ سیاسـی و سـربازگیری بود. ایشـان صرفا

ً
معموال

داشـتند کـه بـرای اجـرای ایـن وظایف کفایـت کنـد. خواهیم دیـد کـه شـباهت های آموزنده ای 
امـروزِی مسـتغالِت مشـمول  قالب هـای  و  امـروزی  مالـی«  بیـن شـکل گیری »جنـگل داری 
 کمتـر از 

ً
مالیـات وجـود دارد. دغدغـۀ دریافـت مالیـات در حکومت هـای پیشـامدرن اصـال

حکومت هـای امـروزی نبـود، ولـی فنـون مالیات سـتانی و دامنـۀ دسـت انداز ی های حکومـت 
پیشـامدرن نیـز ماننـد جنگل داری حکومتـی در دوران پیشـامدرن، بسـیاری از آن دغدغه ها را به 

آرزو تبدیـل می کـرد.
فرانســۀ مطلق گــرای قــرن هفدهــم یکــی از مصادیــق حرف هــای ماســت. ]۳۲[ در فرانســۀ 
ــۀ  ــا، حق الزحم ــوارض راه ه ــو، ع ــک و تنباک ــای نم ــتقیم ـ تعرفه ه ــای مس آن روز، مالیات ه
صــدور گواهی هــا، و فــروش مناصــب و القــاب ـ ازجملــه قالب هــای مطلــوب بــرای 
ــا  ــدک ی ــات ان ــه اطالع ــاز ب ــود و نی ــان ب ــا آس ــدند. ادارۀ آن ه ــوب می ش ــتانی محس مالیات س
هیــچ دربــارۀ مالکیــت زمیــن یــا درآمــد داشــت. معافیــت مالیاتــی نجبــا و روحانیــون موجــب 
ــه دوش  ــی ب ــار مالیات ــات نشــود و ب  مشــمول مالی

ً
شــد کــه بخــش بزرگــی از زمین هــا اصــال

ــک  ــاع، ی ــای مش ــه زمین ه ــد. گرچ ــا بیفت ــاورزان خرده پ ــد و کش ــی ثروتمن ــاورزان معمول کش
منبــع حیاتــی بــرای معــاش فقــرای روســتایی محســوب می شــد، هیــچ درآمــدی بــرای آن هــا 
ــای  ــام دارایی ه ــرض، تم ــای دو پیش ف ــم برمبن ــرن هجده ــا در ق ــد. فیزیوکرات ه ــت نمی ش ثب
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مشــاع را مــردود می دانســتند: دارایی هــای مشــاع به درســتی بهره بــرداری نمی شــوند، و 
ثمــر مالــی ندارنــد. ]۳۳[

آنچـه بایـد هـر ناظـری را دربـارۀ مالیات سـتانی مطلق گـرای فرانسـوی بـه شـگفتی وادارد، 
آشـفتگی و بی نظمـی عجیب وغریـب آن بـود. جیمـز کالینـز۱ دریافته اسـت که مالیات مسـتقیم 
 پرداخت نمی شـد و در هیچ محلـی بیش از یک سـوم ارزیابی ها 

ً
اصلـِی زمیـن۲ به دفعـات اصـال

را پرداخـت نمی کردنـد. ]۳۴[ نتیجـۀ آن آشـفتگی مالیاتی، اتـکای مداوم حکومت بـه اقداماتی 
بـود کـه با هـدف رفع کمبـود درآمد ها یـا پرداخـت مخارج جدیـد ـ به ویـژه حمله هـای نظامی 
ـ انجـام می شـد. دربـار »وام هـای اجبـاری«۳ را در ازای مسـتمری های سـاالنه به افـراد تحمیل 
می کـرد کـه معلـوم نبود پرداخـت خواهند شـد یا خیـر. دربار همچنیـن مناصـب و القاب خود 
را می فروخـت و بدتـر از هرچیـز، سـپاهیان را به طـور موقـت بـه جوامـع کوچک گسـیل می کرد 

و آن سـپاهیان اغلـب در مسـیر خود شـهر ها را بـه تباهی می کشـاندند. ]۳۵[
گسـیل سـپاهیان کـه نوعـی تنبیـه مالـی رایـج محسـوب می شـد، در مقایسـه بـا قالب های 
)همـان  چهارمرحلـه ای«۴  »زجرکشـی  کـه  اسـت  چنـان  نظام یافتـه،  مالیات سـتانی  امـروزِی 
چیـزی کـه میشـل فوکـو۵ در ابتـدای »انضبـاط و تنبیـه« به شـکلی تکان دهنـده توصیـف کـرده 
اسـت( در مقایسـه بـا قالب هـای امـروزی حبـس نظام یافتـۀ مجرمـان بـه نظـر می رسـد. البته، 
 
ً
نمی تـوان گفـت کـه حکومـت گزینه هـای چندانـی غیر این در دسـت داشـت. حکومـت صرفا
فاقـد اطالعـات و نیـز شـبکۀ اجرایـی بود کـه بتوانـد از رعایـای خود درآمـد مطمئنـی اخذ کند 
و آن درآمـد نسـبت دقیقـی بـا تـوان پرداخـت ایشـان داشـته باشـد. درمـورد درآمد هـای جنگل 
هـم چـاره ای جز محاسـبات سرانگشـتی و نوسـان های درآمـدی ناشـی از آن محاسـبه ها وجود 
نداشـت. حکومـت پیشـامدرن، به تعبیـر شـیوای چارلـز لیندبلـوم،۶ »دسـت وپاچلفتی بـود« و 

توانایـی دقیق عمل کـردن را نداشـت.
ــتانی،  ــگل و مالیات س ــت جن ــن مدیری ــی بی ــباهت تقریب ــه ش ــود ک ــت ب ــن عل ــه همی ب
قــدری کــم می شــد. وقتــی اطالعــات مطمئــن دربــارۀ محصــول پایــدار الــوار وجــود 

1. James Collins
2. tallie
3. rentes, droits alienes
شــی چهارمرحلــه ای )drawing and quartering( نوعــی مجــازات بــرای خائنــان بــه وطن در انگلســتان بــود. ابتدا 

ُ
۴. زجرک

ــز  ــپس او را حلق آ وی ــیدند. س ــدی می کش ــازات بع ــل مج ــه مح ــرعت ب ــا س ــب ب ــا اس ــتند و ب ــه می بس ــک تخت ــرد را روی ی ف
ــد،  ــرار می دادن ــه ای ق ــد، در جعب ــن می آوردن ــۀ دار پایی ــس از آن وی را از چوب ــد. پ ــی برس ــتانۀ خفگ ــه آس ــا ب ــد ت می کردن
شــکمش را می دریدنــد و امعاواحشــا و... را بیــرون می کشــیدند و آن اندام هــا را در آتشــی کــه همــان نزدیکــی افروختــه بودنــد، 

می ســوزاندند. ســپس در مرحلــۀ آخــر ســر از بــدن فــرد جــدا کــرده و انــدام  وی را بــه چهــار قســمت تکــه می کردنــد. ـ م.
5. Michel Focault
6. Charles Lindblom
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ــاورد و  ــع روی بی ــی از مناب ــرداری افراط ــه بهره ب ــته ب ــود ندانس ــن ب ــت ممک ــت، حکوم نداش
عرضــۀ محصــول در آینــده را بــه خطــر بینــدازد یــا نتوانــد به درســتی میــزان عوایــدی را بــرآورد 
 ماننــد 

ً
ــه پایــداری جنــگل می انجامنــد. ]۳۶[ بااین حــال، خــود درخت هــا اصــال کنــد کــه ب

عوامــل سیاســی رفتــار نمی کردنــد، درحالی کــه رعایــای مالیات دهنــده بــه دربــار، در اغلــب 
ــا  ــردن و ب ــا کوچ ک ــود را ب ــی خ ــردم نارضایت ــد. آن م ــی بودن ــل سیاس ــک عام ــد ی ــوارد مانن م
ــه  ــت، ب ــدید ترین حال ــد و در ش ــان می دادن ــات، نش ــرار از مالی ــوش و ف ــت خام ــواع مقاوم ان
ــا،  ــد. به این ترتیــب، چارچــوب مطمئــن مالیات ســتانی از رعای شــورش آشــکار روی می آوردن
عــالوه بــر آنکــه بــه اوضــاع اقتصــادی مــردم بســتگی داشــت، مســتلزم قضــاوت دربــارۀ میــزان 

ــاند. ــه می کش ــت عصیان گران ــه مقاوم ــان را ب ــه ایش ــود ک ــی ب مالیات های
مـردم،  امـالک  جمعیـت،  تدویـن  و  اندازه گیـری  بایـد  چگونـه  حکومـت  کارگـزاران  آن 
محصـول و ثـروت ایشـان و حجـم تجارت و غیره در هر منطقه از کل قلمرو پادشـاهی را شـروع 
می کردنـد؟ موانعـی کـه در مسـیر کسـب حتـی ابتدایی تریـن دانش دربـارۀ این مقـوالت وجود 
داشـت، موانعـی سـترگ بـود. تقـالی اسـتقرار نظـام اوزان و مقادیـر یکسـان، و تهیـۀ یک نقشـۀ 
جامـع از امـالک می توانسـت به مثابـۀ نمونه هـای تشـخیصی عمـل کنـد، ولـی هریـک از ایـن 
مـوارد بـه فعالیـت بزرگ مقیـاس، ُپرهزینـه و بلندمـدت علیـه مقاومت قاطـع مردم نیاز داشـت. 
مقاومـت فقـط از جانـب عـوام مشـاهده نمی شـد، بلکـه صاحبـان قـدرت محلی نیـز مقاومت 
می کردنـد و در بسـیاری از مـوارد توانایی داشـتند از فقدان انسـجام در قوای اجرایی کشـور ـ که 
ناشـی از منافـع و مسـئولیت های غیرهمسـو در میان رده هـای مختلف کارگـزاران حکومت بودـ  
به نفـع خـود بهره بـرداری کننـد. بااین حـال، علی رغـم فرازونشـیب ها در فعالیت هـای مختلـف 
و مختصـات ویـژۀ ملـی آن هـا می تـوان گفـت که الگـوی پیروی از سـنجه های یکسـان و رسـم 

نقشـه های جامـع امـالک درنهایت شـایع شـد.
البتـه هـر اقـدام به خوبـی الگویـی از روابـط بیـن »دانـش و شـیوۀ کار محلـی« و »روال 
عـادی اجرایـی حکومتـی« را آشـکار می کـرد؛ الگویـی کـه بارهـا و بارهـا در ایـن کتـاب از آن 
سـخن خواهـم گفـت. شـیوه های محلـی بـرای اندازه گیـری و مالکیـت زمیـن، در حالـت خام 
خـود بـرای حکومـت »ناخوانـا« بودنـد. آن شـیوه ها سرشـار از تنـوع و ظرافت هایـی بودنـد که 
انـواع مختلـف منافـع محلـی محـض ـ و نـه منافـع حکومـت ـ را نمایـان می کـرد. به تعبیـری، 
آن شـیوه ها را نمی شـد بـدون دگرگون سـازی یـا تقلیـل دادن بـه یـک قالـب مختصر تـر ـ اگـر 
نگوییـم خیالـیـ  در شـبکۀ اجرایـی حکومتـی جـذب و هضـم کـرد. منطـِق نهفتـه در آن قالب 
اختصـاری الزم را )همچـون کـه در جنـگل داری دیدیـم( نیازهـای مـادی روزافـزون حاکمـان 
)رسـیدهای مخـارج مالـی، نیروهای نظامـی و امنیت حکومت( شـکل می داد. سـپس آن قالب 
 ماننـد توصیف ناقص 

ً
اختصـاری ـ شـبیه »درخـت معمولـی« در توصیف بکمـان ـ دیگـر صرفا
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عمـل نمی کـرد، بلکـه ایـن خیال ها به پشـتوانۀ قـدرت حکومت کـه به واسـطۀ سـوابق بایگانی، 
دادگاه هـا و درنهایـت، قـوای قهـری نافـذ می شـد، موجـب دگرگونی واقعیتی می شـدند کـه قرار 
 با شـبکۀ 

ً
بـود مشـاهده شـود. البتـه، آن دگرگونی هـا هیـچ گاه چنـان تمام و کمـال نبـود کـه کامال

اجرایـی همخوان شـود.

درست کردن ابزارهای خوانایی: سنجه های مردمی، سنجه های حکومتی

قالب هـای غیرحکومتـی اندازه گیری و سـنجش، از دل منطِق شـیوه های محلی بیـرون می آمدند 
و به این ترتیـب، علی رغـم تنـوع حیرت آورشـان، در برخـی مشـخصه های کلـی بـه هـم شـبیه 
بودنـد؛ مشـخصه هایی کـه آن هـا را بـه مانعی در مسـیر همسـانِی امـور اجرایی تبدیـل می کرد. 
به لطـف تحلیل هـای التقاطـی یـک صاحب نظـر قرون وسـطایی به نـام ویتولـد کـوال۱ می توانیـم 

شـیوه های ُپرشـور و جالـب در سـنجش محلی را بـا اختصار کامل شـرح دهیـم. ]۳7[
در  را  سـنجه ها  ایـن  منطـق  می تـوان  داشـتند.  انسـانی  مقیـاس  سـنجه ها  قدیمی تریـن 
عبارت هـای همچنـان متـداول امـروزی از قبیـل »در چنـد قدمی«۲ یـا »در فاصلۀ صـدا َرس«۳ 
بـرای مسـافت ها، و نیـز در »بـار یـک چرخ دسـتی« یا »یک سـبد ُپر« یـا »به اندازۀ یک مشـت« 
بـرای حجـم مشـاهده کـرد. البتـه، چـون حجـم یـک چرخ دسـتی یـا سـبد از محلـی بـه محل 
 یکسـان نبـود، واحد هـای اندازه گیری 

ً
دیگـر فـرق می کـرد و »چنـد قـدم« نیز بـرای همـه دقیقـا

 ثابت 
ً
مذکـور بـه مختصـات جغرافیایـی و زمانی بسـتگی داشـتند. حتی سـنجه هایی که ظاهـرا

 در پاریـِس قـرن هجدهم، یـک پینت۴ معـادل 0/۹۳ 
ً

بودنـد، ممکـن بـود فریبنـده باشـند. مثـال
لیتـر بـود، ولی در سـین مونتانیا۵ برابر ۱/۹۹ لیتر و در پرسـی سـوتیل۶ به حجم چشـمگیر ۳/۳۳ 
لیتـر می رسـید. اون7 کـه در زمـرۀ سـنجه های طـول بود و بـرای پارچـه و لباس بـه کار می رفت، 
 واحـد آن برای ابریشـم کوچک تـر از کتـان بود( و 

ً
بسـته بـه جنـس پارچه تفـاوت می کـرد )مثال

در فرانسـه حداقـل ۱7 انـدازۀ مختلـف بـرای اون وجود داشـت. ]۳8[
 هـر 

ً
سـنجه های محلـی همچنیـن نسـبی یـا »متناسـب بـا اوضـاع« بودنـد. ]۳۹[ تقریبـا

پاسـخ های متنوعـی ختـم  بـه  امـر سـنجیدنی در محل هـای مختلـف  پرسشـی دربـارۀ یـک 
می شـود کـه بـه شـرایط مطرح شـدن پرسـش وابسـته هسـتند. در مکان هایـی از مالـزی کـه من 

1. Witold Kula
2. s tone’s throw
3. within earshot
4. pinte
5. Seine-en-Montagne
6. Precy-sous-Thil
7. aune
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بیشـتر بـا آن ها آشـنا هسـتم، اگـر از کسـی بپرسـند »چقدر تا روسـتای بعـدی مانده اسـت؟«، 
احتمـال دارد کـه او پاسـخ دهد: »به اندازۀ سـه بـار پخت برنـج«. به عبارتی، پاسـخ دهنده فرض 
می کنـد کـه سـؤال کننده می خواهـد بدانـد رسـیدن بـه روسـتای بعدی چقـدر طول می کشـد و 
منظـور او فاصلـه تا روسـتای بعدی نیسـت. البتـه، در مسـیرهای مختلف، ذکر فاصله برحسـب 
 راهنمایـِی مطمئنـی بـرای پی بـردن بـه زمـان سـفر نیسـت )به ویـژه وقتی مسـافر با 

ً
مایـل اصـال

پـای پیـاده یـا دوچرخـه سـفر می کند(. در آنجا پاسـخ برحسـب دقیقه نیـز نادر اسـت )تا همین 
اواخـر، سـاعت مچـی وجـود نداشـت( و به جـای آن از واحد هایـی اسـتفاده می شـود کـه در 
میـان مـردم محلـی معنادار هسـتند. در آنجـا همه می داننـد که پخـت برنج محلـی چقدر طول 
می کشـد. به همین ترتیـب، پاسـخ اهالـی اتیوپـی به پرسـش دربـارۀ میـزان نمک الزم بـرای یک 
بشـقاب غـذا ممکـن اسـت »به انـدازۀ نصف مقـدار نمک بـرای پخت یـک جوجه« باشـد. این 
پاسـخ نیـز اشـاره بـه قاعـده ای دارد که گمان مـی  رود همـه از آن باخبرنـد. چنان سـنجیدن هایی 
 نـوع برنـج یـا شـیوۀ مطلـوب 

ً
بی چون وچـرا محلـی هسـتند، زیـرا تفاوت هـای محلـی در مثـال

طبـخ جوجـه در محل هـای مختلـف، بـه مقادیـر مختلف ربـط دارند.
بسـیاری از واحد هـای اندازه گیـری محلـی، در عمـل بـه فعالیت هـای ویـژه پیونـد خورده انـد. 
چنان کـه آرجـون آپـادورای۱ می گویـد، کشـاورزان خرده پای ماراثی۲ فاصلۀ مناسـب بیـن پیازهایی را 
کـه می کارنـد، برحسـب پهنای کف دسـت بیـان می کنند. وقتی کسـی بیـن ردیف پیازهـای مزرعه 
حرکـت می کنـد، دسـت او بهتریـن و در دسـترس ترین معیار سـنجش اسـت. به همین ترتیب، یکی 
از سـنجه های متـداول بـرای پیچیدن و بسـتن اشـیا با طنـاب، فاصلۀ بین شسـت و آرنج اسـت، زیرا 
ایـن طـول نشـان می دهد کـه چقـدر از طنـاب، پیچیده و ذخیره شـده اسـت. پـس در این مثـال نیز 
ماننـد کاشـت پیـاز، فراینـد اندازه گیـری در دِل خـود فعالیت قـرار دارد و بـه هیچ عملیـات اضافه ای 
نیـاز نیسـت. وانگهـی چنیـن اندازه گیری هایی اغلـب تقریبی هسـتند و دقـت آن ها فقط به انـدازه ای 
اسـت کـه بـرای وظیفـۀ موردنظـر کفایـت کنـد. ]۴0[ بـارش بـاران را در صورتی می تـوان فـراوان یا 
ناکافـی دانسـت کـه در مقتضـای بحـث به طور ضمنـی معلوم باشـد که کـدام محصول کشـاورزی 
مدنظر اسـت. همچنین پاسـخ به پرسـش میزان بارندگی برحسـب اینچ نیز اطالعات کافی را منتقل 
نمی کنـد، زیـرا فاقد مشـخصات مهمـ  از قبیل زمـان بارندگیـ  اسـت. پس یک اندازه گیری آشـکارا 
غیردقیـق ممکـن اسـت به دالیل مختلف، اطالعاتی بسـیار ارزشـمند تر از یـک عدد آمـاری دقیق را 
منتقـل کنـد. کشـاورزی کـه می گوید محصول برنـج از قطعه زمیـن او چیزی بین چهار تا پنج سـبد 
اسـت، اگـر موضـوع بحث، نوسـان میـزان محصول باشـد، اطالعاتـی دقیق تـر از حالتی را بـه زبان 

مـی آورد کـه او می خواسـت میانگین آماری ۱0سـالۀ ۵/۶ سـبد را گفته باشـد.

1. Arjun Appadurai
2. Marathi
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پـس یـک پاسـخ واحـد، همه جانبـه و صحیح به یک پرسـش دربـارۀ سـنجش و اندازه گیری 
وجـود نـدارد، مگـر هنـگام طـرح سـؤال، تمـام دغدغه هـای محلـی مرتبـط بـا بحـث را کـه 
به این ترتیـب، رویه هـای ویـژۀ  باشـیم.  به دقـت تصریـح کـرده  بوده انـد،  پدیدآورنـدۀ پرسـش 

اندازه گیـری، مقیـد بـه موقعیـت مکانـی، زمانـی و جغرافیایـی هسـتند.
خاص بــودِن اندازه گیری هــای ُعرفــی در هیــچ مــوردی به انــدازۀ زمیــن کشت شــده، 
ــف  ــاحت ک ــوع مس ــه از ن ــن ک ــارۀ زمی ــروزی درب ــی ام ــنجه های انتزاع ــت. س ــکار نیس آش
زمیــن )هکتارهــا( و غیــره هســتند، ازنظــر خانــواده ای کــه می خواهــد قــوت الیمــوت خــود را 
از ایــن زمیــن بــه دســت آورد، اعــدادی به شــدت بی خاصیــت هســتند. اگــر بــه یــک کشــاورز 
ــه  ــی ب ــت، گوی ــرده اس ــاره ک ــت هکتاری را اج  هش

ً
ــا ــن تقریب ــک زمی ــه او ی ــد ک ــط بگوین فق

یــک دانشــمند گفتــه باشــند کــه شــش کیلوگــرم کتــاب خریــده اســت. بنابرایــن، ســنجه های 
ــای  ــن جنبه ه ــا مهم تری ــه ب ــد ک ــای متنوعــی درآمده ان ــن، در قالب ه ــورد زمی ُعرفــی درم
ــاب  ــوان، کمی ــا حی ــان ی ــروی انس ــراوان و نی ــن ف ــی زمی ــاط دارد. وقت ــا ارتب ــی زمین ه عمل
بــود، معنادار تریــن محــک ســنجش زمیــن، تعــداد روزهایــی بــود کــه بــرای شــخم یــا وجیــن 
 یــک قطعــه زمیــن در فرانســۀ قــرن نوزدهــم را برحســب تعــداد 

ً
زمیــن صــرف می شــد. مثــال

روزهــای کار۱ و نیــاز بــه نــوع خاصــی از کارهــا )انســان، بیــل و داس(۲ توصیــف می کردنــد. 
 چهارهکتــاری بــه چنــد روز کار نیــاز داشــت، پاســخ بســیار متنوعــی 

ً
اینکــه یــک مزرعــۀ مثــال

پیــدا می کــرد کــه اگــر زمیــن ســنگالخی بــود یــا شــیب های تنــد داشــت، شــاید بــه دو برابــر 
میــزان کار الزم در یــک زمیــن مســطح بــا خــاک غنــی می رســید. روزهــای کار همچنیــن در 
ــاوت  ــده، متف ــول کشت ش ــخم زنی و محص ــروی ش ــدرت نی ــت ق ــف به عل ــای مختل مکان ه
بــود و چــون فنــاوری )نــوک خیــش، یــوغ، ســازوبرگ حیــوان( نیــز بــر میــزان کار یــک انســان 

ــرد. ــرق می ک ــر ف ــان دیگ ــا زم ــان )دوره( ت ــک زم ــت، از ی ــر می گذاش ــک روز اث در ی
زمیـن را همچنیـن می تـوان برحسـب مقـدار بـذری بـرآورد کـرد کـه بـرای کشـت آن الزم 
اسـت. اگـر خـاک خیلـی مرغوب بـود، کشـت را متراکـم انجـام می دادنـد، ولـی در زمین های 
ضعیـف، بـذر را بـا فاصلـۀ بیشـتری می پاشـیدند. مقـدار بـذر مصرف شـده در یـک زمیـن را 
 خوبـی بـرای میانگیـن محصـول دانسـت، زیـرا پاشـیدن بـذر به 

ً
می تـوان متغیـر کمکـی نسـبتا

امیـد میانگیـن شـرایط رشـد انجـام می شـود، درحالی که اوضـاع محصـول در هر فصـل متغیر 
اسـت. بـا توجـه بـه مـواد غذایـی ویـژه ای کـه هـر محصـول نیـاز دارد، میزان بـذری که کاشـته 
می شـود، به طـور تقریبـی معلـوم می کنـد کـه یـک مزرعـه چقـدر مولد اسـت )هرچنـد داللت 
چندانـی بـر میـزان دشـواری های کشـت در آن زمیـن یـا میـزان متغیربـودن برداشـت محصـول 

1. morgen or journals
2. homee, bechee, fauhee
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 انتزاعی اسـت. 
ً
در آن نـدارد(. البتـه، میانگیـن برداشـت از هـر زمیـن نیـز خود یـک عدد نسـبتا

اکثـر کشـاورزانی کـه در آسـتانۀ حد معاش قـرار دارنـد، در درجـۀ اول می خواهند بداننـد که آیا 
یـک مزرعـۀ مشـخص نیازهـای اساسـی ایشـان را به شـکل مطمئنی بـرآورده خواهد سـاخت یا 
خیـر. به این ترتیـب، مـزارع کوچـک در ایرلنـد را بـا عبـارت »مزرعـۀ تک مـاده گاو« یـا »مزرعۀ 
 
ً
دو مـاده گاو« توصیـف می کردنـد تـا ظرفیت چرای آن مزارع را به کسـانی نشـان دهد کـه عمدتا

شـکم خـود را بـا فرآورده های شـیر و سـیب زمینی سـیر می کردند. مسـاحت یـک مزرعه ممکن 
بـود در قیـاس بـا اینکه آیـا فالن خانـواده را غـذا خواهد داد یـا خیـر، کم اهمیت تر باشـد. ]۴۱[

بـرای پی بـردن بـه تنـوع شـگفت آور در روش هـای عرفـی سـنجش زمیـن، شـاید بهتر باشـد 
 متفاوت از مسـاحت 

ً
نمـرات واقعـی در »نقشـه هایی« را فرض کنیم که براسـاس معیار هایی کامال

زمیـن سـاخته شـده باشـند. نوعـی از نقشـه ها را بـه خاطـر دارم کـه طراحـی شـده بودند تـا توجه 
 اندازۀ یک کشـور به جای 

ً
ـده«۱ جلب کنند. در آن نقشـه ها مثال

َ
مخاطـب را بـا نوعی اثر »هیجان ک

مقیـاس جغرافیایـی اش، با جمعیتش تناسـب داشـت و چین و هندوسـتان به شـکلی تهدیدکننده، 
از روسـیه، برزیـل و ایـاالت متحـده مهم تر جلـوه می کردند، درحالی کـه لیبی، اسـترالیا و گرینلند 
 از روی نقشـه محـو شـده بودنـد. این گونـه نقشـه های عرفـی )که بی شـمار از آن هـا موجود 

ً
عمـال

اسـت( چشـم انداز را براسـاس واحد هـای کار و محصـول، نـوع خـاک، دسـترس پذیری و توانایی 
 بـا مسـاحت کشـورها انطبـاق نـدارد. 

ً
فراهم کـردن معـاش ترسـیم می کننـد کـه هیچ کـدام لزومـا

چنیـن اندازه گیری هایـی آشـکارا »محلـی، همـراه بـا غـرض، موقعیت مـدار۲ و مشـمول تعّیـن 
تاریخـی۳ هسـتند«. آنچـه نیاز هـای معـاش یک خانـواده را بـرآورده می کند، شـاید بـرای خانوادۀ 
دیگـری چنیـن نکند. عواملی ماننـد رژیم غذایی محصـوالت محلی، عرضۀ نیـروی کار، فناوری 
کشـاورزی و آب وهـوا باعـث می شـوند کـه معیار هـای ارزیابـی از یـک مـکان و زمـان تـا مـکان 
و زمـان دیگـر، متفـاوت باشـد. این همـه نقشـه های متفـاوت درصورتی کـه به درسـتی حکومـت 
درکشـان کنـد، نمایانگـر انبـوِه چاره ناپذیـر معیار های محلی اسـت. بی تردیـد این معیار هـا به درد 
تجمیـع در یـک سـری آماری واحـد نمی خورنـد و به این ترتیـب، نمی تواننـد کارکنـان حکومت را 

قادر بـه مقایسـه های معنادار سـازند.
سیاسِت اندازه گیری

تاکنــون ایــن تفســیر از خطــرات شــیوه های ســنجش محلــی بــه مــا چنیــن القــا کــرده اســت 
کــه هرچنــد برداشــت های محلــی از فاصلــه، مســاحت، حجــم و غیــره، متفــاوت و متنوع تــر 
ــد، آن  ــوش می آم ــت خ ــذاق حکوم ــه م ــاید ب ــه ش ــد ک ــه ای بودن ــی یگان ــای انتزاع از معیار ه

ــده،  ــای گمراه کنن ــا آینه ه ــه ب ــت ک ــازی اس ــارک ب ــا پ ــگاه ی ــک نمایش ــاختمانی در ی ــده )fun-house( س ۱. هیجان ک
ــود. ـ م. ــدگان می ش ــرگرمی بازدیدکنن ــان و س ــرس، هیج ــب ت ــا موج ــایر ابزاره ــرک و س ــن متح زمی

2. contextual
3. his torically specific
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ــری  ــن تعبی ــی چنی ــد. ول ــه بودن ــی و بی طرفان ــت عین ــه دق ــوف ب ــی، معط ــت های محل برداش
غلــط اســت. درواقــع، هــر اقــدام بــرای ســنجش و اندازه گیــری، اقدامــی بــود کــه ُمهــر بــازِی 
روابــط قــدرت بــر آن خــورده بــود. بــرای بهترشــناختن شــیوه های ســنجش در اروپــای اوایــل 
دوران تجــدد، چنان کــه ویتولــد کــوال نشــان می دهــد، ناچــار هســتیم آن شــیوه ها را در تضــاد 
ــراف،  ــتند: اش ــاط داش ــی ارتب ــی اجتماع ــای اصل ــه جایگاه ه ــه ب ــیم ک ــی بشناس ــع بزرگ مناف

ــا(. ــرف ها۱ )رعیت ه ــران و س ــوداگران، صنعتگ ــون، س روحانی
از چیـزی سرچشـمه گرفـت کـه شـاید یـک  اندازه گیـری،  از سیاسـت  بخـش عمـده ای 
اقتصـاددان معاصـر، آن را »چسـبندگی« اجاره هـای زمیـن داری۲ بنامد. بسـتانکارانی که از گروه 
اصیـل زاده یـا وابسـته بـه کلیسـا بودند، اغلـب افزودن بـر مطالبـات زمین به طـور مسـتقیم را بر 
خـود دشـوار می دیدنـد. در آن روزگار مبالغـی کـه بـرای مالکیت هـای مختلـف وضع می شـد، 
نتیجـۀ چانه زنی هـای طوالنـی بـود و حتـی اندکـی افـزودن مبلـغ، بـه حـدی کـه بیـش از اندازۀ 
متعـارف بـود، نوعـی سنت شـکنی خطرنـاک محسـوب می شـد. ]۴۲[ بااین حـال، تعدیل کردن 
 ممکـن بـود ارباب 

ً
معیار هـا یـک روش غیرمسـتقیم بـرای رسـیدن بـه همـان هـدف بـود. مثـال

محلـی گنـدم را در سـبد های کوچک تـر بـه رعیت هـا قـرض دهـد و بـر پـس دادن بدهـی در 
سـبدهای بزرگ تـر پافشـاری کنـد. ممکـن بـود او پنهانـی یا علنی بـه افزایـش اندازۀ کیسـه های 
گندمـی اقـدام کنـد کـه بـرای آسیاب شـدن پذیرفتـه می شـد )انحصـار قلمـرو اربـاب بـرای 
آسـیاب کردن( و انـدازۀ کیسـه های آرد را کوچک تـر از کیسـه های گنـدم تحویل دهـد. همچنین 
امـکان داشـت کـه وی مطالبـات خـود از محـل زمیـن را در سـبد های بزرگ تر تحویـل بگیرد و 
دسـتمزد های غیرنقـدی را در سـبد های کوچک تـر تحویـل دهـد. گرچـه عـرف رسـمی حاکـم 
 همـان 

ً
بـر مطالبـات زمیـن داری و دسـتمزد ها به  این  ترتیـب دسـت نخورده باقـی می مانـد )مثـال

تعـداد کیسـۀ گنـدم از محصـول یک زمین مشـخص را شـامل می شـد(، ممکـن بود کـه مبادله 
 
ً
در عمـل روزبـه روز بیشـتر به نفـع مالک زمیـن شـود. ]۴۳[ پیامدهـای چنـان تقلب هایی اصال
جزئـی نبودنـد. کـوال تخمیـن می زنـد کـه انـدازۀ بوشـل۳ ـ همـان حجمـی که بـرای گـرد آوری 
اجـارۀ اصلـی زمیـن بـه کار می رفـتـ  بیـن سـال های ۱۶۴7 تـا ۱7۱۶ به دلیل چیزی کـه »تأثیر 

زمیـن داری« نامیـده شـد، به انـدازۀ یک سـوم افزایـش یافـت. ]۴۴[
 بوشـل( بیـن همـگان توافـق آشـکار 

ً
حتـی هنگامـی کـه بـر سـر واحـد اندازه گیـری )مثـال

 در همه جـا 
ً
وجـود داشـت، شـیطنت ها ادامـه داشـت. در اروپـای اوایـل دوران تجـدد تقریبـا

سـبد،  داخـل  پوشـش  بـا  سـبد ها  در  تغییـر  چگونگـی  دربـارۀ  بی پایـان  رده زدوبند هـای 
ُ

خ

1. surfs
2. “s tickness” of feudal rents

۳. بوشل )bushel( پیمانه ای به حجم تقریبی ۳۶/۴ لیتر است. ـ م.
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بیرون زدگـی، حقه هـای بافـت، رطوبت، ضخامـت طوقه )لبـه( و غیره وجود داشـت. در برخی 
نواحـی محلـی، معیارهـای بوشـل و سـایر واحدهـای اندازه گیـری را در قالب هـای فلـزی ثبت 
می کردنـد و نـزد مسـئوالن معتمـد بـه امانـت می گذاشـتند یـا به صـورت مکتـوب روی سـنگ 
 
ً
کلیسـا یـا تـاالر شـهر، حـک می کردنـد. ]۴۵[ البتـه کار بـه همیـن جـا ختـم نمی شـد. مثـال
بحث وجدل هـای طوالنـی و تلخـی وجـود داشـت کـه گنـدم را چگونـه بایـد خالـی می کردنـد 
)از روی شـانه کـه آن را بـا تراکـم خاصی در ظـرف جای می داد یـا از ارتفاعی در حـدود بلندی 
کمـر انسـان؟( غلـه چقـدر می توانسـت مرطـوب باشـد؟ آیـا ظـرف را می شـد تفتیـش کـرد؟ و 
درنهایـت، آیـا سـر ظـرف را پـس از ُپرکردن می شـد صـاف کـرد، و اگـر آری، با چه وسـیله ای؟ 
در برخـی رویه هـا غلـه را می شـد تلنبـار کـرد و در برخـی »نیمه تلنبـار« ]طوری که سـر ظرف، 
پشـته ای تشـکیل شـود[ و درعین حـال، رویه هـای دیگری بود که سـر ظرف باید صاف می شـد. 
 امـور کم اهمیتـی نبودند. هـر زمین دار می توانسـت بـا پافشـاری بر اینکـه گندم یا 

ً
این هـا اصـال

چـاودار را در بوشـل های تلنبـار دریافـت خواهـد کـرد، درآمدش را تـا ۲۵درصـد افزایش دهد. 
]۴۶[ اگـر سـر بوشـل گنـدم طبـق عـرف بایـد صـاف می شـد، آنـگاه یـک خرده سیاسـت دیگر 
دربـارۀ ابـزار صاف کننـده رخ مـی داد. آیا صاف کننده باید شـکل منحنـی داشـت و به این ترتیب، 
گنـدم را در سـر ظـرف به شـکل گنبـدی کوتـاه درمـی آورد یـا بایـد لبه هایـش تیز بود؟ چه کسـی 

بـرای اجـرای ایـن کار معتمـد بود؟
ــد  ــن واح ــا تعیی ــز ب ــابهی نی ــت های مش ــت، خرده سیاس ــار داش ــوان انتظ ــه می ت چنان ک
اندازه گیــری زمیــن آمیختــه شــده بــود. معیــار متــداول طــول یعنــی ِال۱ را بــرای نشــان گذاری 
مســاحتی اســتفاده می کردنــد کــه در قالــب مطالبــه از نیــروی کار در نظــام زمیــن داری، قــرار 
ــبنده«  ــب ِال »چس ــا برحس ــول و عرض ه ــم ط ــار ه ــن ب ــود. ای ــن ش ــا وجی ــخم زده ی ــود ش ب
ــا  ــن دار ی ــاب زمی ــرای ارب ــد. ب ــت می آمدن ــه دس ــی ب ــمکش طوالن ــو و کش ــا تکاپ ــد و ب بودن
ــان  ــور پنه ــروی کار را به ط ــات از نی ــد مطالب ــعی کن ــه س ــود ک ــه کننده ب ــر وسوس ــرای ناظ ب
ــه ثمــر نمی نشســت، قواعــد  ــر طــول ِال، افزایــش دهــد. اگــر تــالش او ب ــا افــزودن ب یعنــی ب
ــاورز  ــیدن از کش ــزان کارکش ــی می ــود، ول ــده ب ــض نش ــاری۲ نق ــا کار اجب ــگاری ی ــمی بی رس
ــان  ــت ن ــم، قیم ــرن نوزده ــش از ق ــا پی ــنجه ها ت ــبنده ترین س ــاید چس ــد. ش ــتر می ش بیش
ــان کــه در زمــان پیشــامدرن، مهم تریــن خــوراک بــرای سیرشــدن محســوب می شــد،  ــود. ن ب
ــد  ــه قواع ــوف ب ــش معط ــرد و هزینه های ــل می ک ــی عم ــۀ زندگ ــاخص هزین ــی ش ــۀ نوع به مثاب
عرفــی سفت وســخِت عمومــی دربــارۀ رابطــه اش بــا دســتمزد متعــارف شــهری بــود. ویتولــد 

 بــرای پارچــه بــه کار می رفــت و مقــدار دقیــق 
ً
eel.۱ واحــد طــول قدیمــی )معــادل شــش پهنــای کــف دســت( کــه عمدتــا

 در انگلســتان معــادل ۴۵ اینــچ و در اســکاتلند ۳7 اینــچ بــود. ـ م.
ً
آن یکســان نبــود، ولــی معمــوال

2. corvee labor
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ــا  ــادا ب ــه مب ــاک از آنک ــا ـ بیمن ــه نانواه ــد ک ــرح می ده ــین برانگیز ش ــی تحس ــا جزئیات ــوال ب ک
تخطــی صریــح از »قیمــت منصفانــه« موجــب شــورش شــوندـ  بــا زیرکــی انــدازه و وزن قــرص 
ــدم و چــاودار را  ــرات در قیمــت آرد گن ــدری تغیی ــد ق ــا بتوانن ــد ت ــان را دســت کاری می کردن ن

ــد. ]۴7[ ــران کنن جب
کشورداری و علم نامفهوم سنجش

چـون معیار هـای محلـی اندازه گیـری، بـا نیازهـای عملـی مـردم پیونـد خـورده بودنـد، چـون آن 
معیار هـا بازتابـی از الگوهـای کشـت و فنـاوری و کشـاورزی محلـی بودنـد، چـون معیار هـای 
مذکـور بسـته به آب وهـوا و زیسـت بوم تغییـر می کردند، چـون آن ها درواقـع، »مرتبط بـا قدرت و 
ابـزار ادعـای برتـری طبقاتـی« بودنـد و چـون معیار های محلـی »در کانـون نزاع طبقاتی شـدید« 
قـرار داشـتند، چنان معیار هایـی برای کشـورداری و کشـورداران یک موضوع گیج کننده محسـوب 
می شـد. ]۴8[ تکاپـوی ساده سـازی یـا قاعده مندکـردن سـنجه ها در تاریـخ فرانسـه مثـل یـک 
ترجیع بنـد تکـرار  شـده اسـت و نمود همیشـگی اش نشـانه ای آشـکار از ناکامی های قبلـی در این 
 تدوین کردن شـیوه های کار محلـی و تهیۀ جداول 

ً
زمینـه بـوده اسـت. هر تالش ناچیز بـرای صرفـا

تبدیـل واحدهـا، به سـرعت بـا غافل گیـری روبـه رو می شـد و به دلیـل تغییراتـی کـه رخ مـی داد، 
منسـوخ می گردیـد. کاردار هـای پادشـاه در عمل بـا مجموعـه ای هردمبیـل۱ از قواعـد اندازه گیری 
محلـی روبـه رو بودنـد کـه هرکـدام را بایـد از سـر می گذراندنـد و با آن آشـنا می شـدند. گویی هر 
بخـش از کشـور بـا گویش خود سـخن می گفت کـه بـرای غریبه ها فهم پذیـر نبـود و درعین حال، 
بـدون آگهـی قبلـی، دگرگـون می شـد. به این ترتیـب، حکومـت خطـر می کـرد و بـه محاسـبات 
 مخـرب دربـارۀ اوضـاع در هر محـل روی مـی آورد یا به جای آن به شـدت 

ً
غلـط، کالن و احتمـاال

دهـای محلـیـ  اعـم از نجبا و کشیشـان معتمد دربـارـ  گوش می سـپرد که آنان 
َ
بـه توصیه هـای َبل

خـود به هیچ وجـه در پیگیـری تمام و کمـال منافـع شـخصی کوتاهـی نمی کردنـد.
 بیـش از یـک دردسـر اجرایـی 

ً
ناخوانابـودن شـیوه های اندازه گیـری محلـی چیـزی صرفـا

بـرای دربـار بـود. آن ناخوانایـی موجـب به خطرافتـادن حیاتی ترین و حسـاس ترین ابعـاد امنیت 
حکومـت می شـد. غیـر از جنگ هـای مذهبـی، تـدارک غـذا در دوران اولیـۀ حکومـت متجدد، 
به انـدازۀ کمبـود غـذا و شـورش های اجتماعـی  پاشـنۀ آشـیل محسـوب می شـد و هیچ چیـز 
متعاقـب آن، حکومـت را بیمنـاک نمی کـرد. بـدون واحدهـای اندازه گیری مقایسـه پذیر، بسـیار 
مشـکل )اگـر نگوییـم غیرممکـن( بود کـه بتوان بـر بازارهـا نظارت کـرد، قیمت هـای منطقه ای 
کاالهـای اساسـی را بـا یکدیگـر مقایسـه کـرد یـا به درسـتی تأمیـن مـواد غذایـی را سـامان داد. 
]۴۹[ حکومـت کـه ناچـار بـود راه خـود را کورمال کورمـال و براسـاس اطالعـات مخـدوش، 
شـایعه و گزارش هـای محلـی ناشـی از منفعت طلبـی طـی کنـد، اغلب خیلـی دیر و نامتناسـب 

1. patchword
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بـه رخداد هـا واکنـش نشـان مـی داد. عدالـت در مالیات سـتانی نیـز موضـوع سیاسـی حسـاس 
دیگـر بـود و بـرای حکومتی که از شـناختن حقایـق تطبیقی و مقایسـه پذیر دربارۀ میـزان و قیمت 
محصـوالت، ناتـوان بود، چنان عدالتی دور از دسـترس می شـد. با توجه بـه خام بودن اطالعات 
حکومـت، هـر تـالش جدی بـرای گـرد آوری مالیات ها، تقاضـای دفـاع از پادگان هـای نظامی، 
رفـع کمبود هـای شـهری یا هـر اقدام دیگـر، در عمل به یـک بحـران سیاسـی می انجامید. حتی 
س اندازه گیری« 

ّ
وقتـی چنـان وضعیتـی امنیـت کشـور را بـه خطـر نمی انداخـت، »کتـاب مقـد

زینـی۱ در اهداف 
ُ
زینی یـا باالگ

ُ
موجـب ناکارآمدی هـای هنگفـت و شـکل گیری الگـوی پایین گ

 پایـش مرکزی 
ً
مالـی می شـد. ]۵0[ بـدون واحد هـای اندازه گیـری پذیرفته شـده و ثابـت، عمـال

یـا مقایسـه های دقیـق امکان پذیـر نمی شـد.
ساده سازی و یکسان سازی اندازه گیری

فاتحـان روزگار مـا اعـم از مـردم عـادی یـا شـاهزادگان، دوسـت دارند کـه امپراتوری شـان، 
یـک پهنۀ یکپارچه داشـته باشـد، پهنه ای کـه دیدگان قدرت برتـر بتواند آن را فـارغ از هرگونه 
ناهمـواری ـ کـه مایـۀ مخـدوش یـا محدودشـدن شـعاع دیـد اسـت ـ نظـاره کنـد. ضوابـط 
قانونی یکسـان، سـنجه های یکسـان، احکام یکسـان، و ـ اگر بتـوان به تدریج به آن دسـتاورد 
رسـید ـ زبـان یکسـان. چنـان دسـتاوردهایی همان اسـت که کمـال سـازمان دهی اجتماعی 

تعبیـر می شـود ... شـعار بی نظیـر این زمانه، »همسـانی« اسـت.
بنجامین کنستانت، روحیۀ چیرگی طلبی۲

اگـر طـرح جنـگل داری علمـی بـرای سـاختن یـک جنـگل ساده شـده و خوانـا بـا مخالفـت 
روسـتاییانی روبـه رو شـد کـه حقوق خود در اسـتفاده از جنـگل را در خطر می دیدنـد، مخالفت 
سیاسـی بـا واحد هـای اندازه گیـرِی همسـان و خوانـا حتـی شـدید تر از مخالفت با جنـگل داری 
علمی می شـد. قدرت تأسـیس و تحمیل سـنجه های محلی، یک امتیاز ویژه و شـاید انحصاری 
بـا پیامدهـای مـادی بود کـه اشـراف و روحانیون به میل خود از آن دسـت نمی شسـتند. شـواهد 
ظرفیت هـای ایشـان در چوب گذاشـتن الی چرخ همسان سـازی واحد هـا را می توان آشـکارا در 
سلسـله ای از ابتکارعمل هـای نافرجـام دید کـه حاکمان مطلق گرا برای پیشـبرد اندکی همسـانی 
در پیـش گرفتـه بودنـد. همـان ویژه بـودن شـیوه های کار زمیـن داری محلـی و نیـز نفوذ ناپذیری 
بـر خودمختـاری  بـود کـه صحه گذاشـتن  آینـدۀ حکومـت مرکـزی  برابـر کارگـزاران  آنـان در 

کانون هـای قـدرت محلـی را تقویـت می کرد.
درنهایـت، سـه عامل دسـت به دسـت هـم داد تـا آنچه ویتولـد کـوال »انقـالب اندازه گیری«۳ 
نامیـد، امکان پذیر شـود. نخسـت رشـد مبـادالت در بـازار بود که مایۀ تقویت یکسـانی سـنجه ها 

1. undershooting or overshooting
2. Benjamin Cons tant, De l’esprit de conquete
3. metrical revolution
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می شـد. دوم احساسـات عمومـی و فلسـفۀ »روشـنگری« بـود کـه با یک معیـار واحد در سراسـر 
فرانسـه همسـویی داشـت. درنهایـت، انقـالب و به ویـژه دولـت ناپلئونـی بـود کـه در عمـل نظام 

واحد هـای اندازه گیـری اسـتاندارد )متریـک( را در فرانسـه و امپراتـوری اش تضمیـن کرد.
ــای  ــت معیار ه ــه تقوی ــز ب ــل دور نی ــا فواص ــارت ب ــاس و تج ــاری بزرگ مقی ــادالت تج مب
 کوچــک می توانســتند 

ً
اندازه گیــری مشــترک کمــک کــرد. تاجــران غــالت در معامــالت نســبتا

ــا  ــه ب ــه در معامل ــنجه های به کاررفت ــه س ــه آنک ــروط ب ــی مش ــد، ول ــه کنن ــر معامل ــد نف ــا چن ب
 از دانــش مســلط خــود دربــارۀ 

ً
تمــام ایشــان را به درســتی بشناســند. ایشــان ممکــن بــود عمــال

ــاوت  ــل تف ــا به دلی ــاالی قاچاقچی ه ــِت ب ــبیه دس ــیار ش ــه بس ــد ک ــود ببرن ــا س ــرت واحد ه کث
ــارت  ــاس تج ــی مقی ــال، وقت ــود. بااین ح ــف ب ــورهای مختل ــا در کش ــا و تعرفه ه مالیات ه
ــا  ــه ب ــادالت و اغلــب معامل ــی از مب ــره ای طوالن ــد، شــامل زنجی از حــد مشــخصی گــذر کن
فواصــل دور، بیــن خریــداران و فروشــندگان ناآشــنا بــا یکدیگــر خواهــد بــود. چنــان تجارتــی 
ــوالت  ــه محص ــاخت. گرچ ــر س ــاده تر و خوانات ــان، س ــر یکس ــا اوزان و مقادی ــوان ب را می ت
 بــه دســت یــک صنعتگــر و مطابــق خواســته های یــک مشــتری ســاخته 

ً
دســتی منفــرد معمــوال

ــای  ــت، کااله ــروش می رف ــه ف ــخص ب ــت مش ــک قیم ــه ی ــدف ب ــان ه ــرای هم ــد و ب می ش
تولیــد انبــوه بــه دســت یــک فــرد ســاخته نمی شــد و هدفــش فقــط یــک خریــدار نبــود. درواقع، 
به تعبیــری، یکــی از محاســن کاالی انبــوه، یکدســتی مطمئــن آن اســت. به این ترتیــب، 
ــان و  ــزون یکس ــور روزاف ــده به ط ــای مبادله ش ــد و کااله ــاد ش ــی زی ــم بازرگان ــدر حج هرچق
 یــک تــن گنــدم، یک دوجیــن ســِر خیــش، ۲0 حلقــه چــرخ گاری(، 

ً
قاعده منــد شــدند )مثــال

ــال  ــد آمــد کــه از اقب ــری پدی ــرای پذیــرش دســته ای واحدهــای اندازه گی گرایشــی رو به رشــد ب
ــد  ــده بودن ــد ش ــر دو متقاع ــا۱ ه ــت و فیزیوکرات ه ــئوالن حکوم ــد. مس ــوردار بودن ــه برخ عام
کــه ســنجه های یکســان، پیش شــرط شــکل گیری یــک بــازار ملــی و ترویــج رفتــار اقتصــادی 

عقالنــی اســت. ]۵۱[
طـرح همیشـگی حکومـت بـرای یکسان سـازی سـنجه ها در تمـام قلمـرو پادشـاهی، در 
قـرن هجدهـم به دلیـل واکنـش زمیـن داران بـا حمایـت چشـمگیر عمـوم روبـه رو شـد. مالکان 
قلمروهـای زمیـن داری کـه می خواسـتند عایـدی امـالک خـود را بیشـینه سـازند و بسـیاری از 
ایشـان در زمـرۀ نوکسـیه هایی بودنـد کـه دوسـت داشـتند خـود را متعلق بـه طبقه ای برتر نشـان 
دهنـد، هـدف خـود را تـا انـدازه ای بـا دسـت کاری کردن واحدهـای اندازه گیری محقـق کردند. 
ایـن حـس قربانی شـدن، به صراحـت در »یادداشـت های« اعتراض آمیـزی دیـده می شـود کـه 

ــه می شــد کــه در قــرن هجدهــم و  ــۀ اقتصــادی فیزیوکراســی گفت ــه طرفــداران نظری ۱. فیزیوکرات هــا )physiocrates( ب
 از محــل ارزش زمیــن کشــاورزی و آبادکــردن زمیــن شــکل 

ً
عصــر روشــنگری فرانســه، معتقــد بودنــد ثــروت ملــل صرفــا

می گیــرد و الزم اســت قیمــت  محصــوالت کشــاورزی خیلــی بیــش از آنچــه هســت، افزایــش یابــد. ـ م.
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بـرای مالقـات بـا اعضـای »مجلـس قانون گـذاری«۱ در روزهـای قبـل از انقـالب تهیـه شـده 
بـود. مطالبـۀ سـنجه های یکسـان به درسـتی در گالیه هـای اعضـای مجلس سـوم وجود داشـت 
)هرچنـد چنان خواسـته ای نمی توانسـت شـکایت اصلی ایشـان باشـد(، درحالی کـه روحانیان 
و نجبـا سـکوت اختیـار کردنـد کـه شـاید نشـان مـی داد در ایـن زمینـه از وضـع موجـود راضی 
مطالبـۀ  آن می تـوان  بـا  کـه  اسـت  بـارز روشـی  نمونـۀ  بریتانیـا  از  زیـر  هسـتند. عرض حـال 
واحدهـای اندازه گیـری یکسـان را بـا وفـاداری بـه دربـار پیونـد زد: »مـا از ایشـان ]پادشـاه، 
خانـواده اش و وزرای اصلـی او[ عاجزانـه اسـتدعا داریـم کـه در رسـیدگی بـه سوء اسـتفاده های 
مسـتبدان علیـه شـهروندان فهیـم و دلسـوزـ  کـه تـا بـه امـروز نتوانسـته اند گالیه های نـاب خود 
را بـه محضـر پادشـاه برسـانندـ  بـا ما همراه شـوند. اکنـون از پادشـاه تقاضا داریم کـه عدالت را 
برقـرار سـازد، و مـا نیـز خواسـتۀ قلبی خود بـرای فقط یک پادشـاه، یـک قانون، یـک وزن و یک 

معیـار اندازه گیـری را اعـالم می کنیـم«. ]۵۲[
به نظــر نخبــگان تمرکز گــرا، معیــار اندازه گیــری سراســری در مقایســه بــا شــیوه های 
ــای  ــوه گویش ه ــا انب ــه ب ــی در مقایس ــان مل ــبیه زب ــر، ش ــر و ویژه گرایانه ت ــری قدیمی ت اندازه گی
موجــود بــود. آن همــه گویــش عجیــب را همان طــور می شــد بــا یــک معیــار طالیــی تعویــض 
ــد. نظــام  ــن داری را برچی کــرد کــه یــک بانــک مرکــزی مطلق گــرا، پول هــای محلــی دوران زمی
ــاری و  ــات تج ــی، اصالح ــی اجرای ــرای تمرکز گرای ــزاری ب ــد در آن روزگار، اب ــری واح اندازه گی
پیشــرفت فرهنگــی بــود. فرهیختــگان جمهــوری انقالبــی نیز ماننــد فرهیختــگان دربــاری در دورۀ 
ــه را »از  ــه فرانس ــتند ک ــی می دانس ــای ذهن ــی از ابزار ه ــان را یک ــنجۀ یکس ــان، س ــش از ایش پی
درآمدهــای غنــی، قــدرت نظامــی فــراوان و امــور اجرایــی آســان برخــوردار خواهــد کــرد«. ]۵۳[ 
ــر  ــن را مولدت ــد، زمی ــق می ده ــه را رون ــارت غل ــترک، تج ــنجه های مش ــه س ــد ک ــان می ش گم
ــی  ــب، تصادف ــد(، و به این ترتی ــن می کن ــره وری را ممک ــت و به ــۀ قیم ــرا مقایس ــازد )زی می س
نخواهــد بــود کــه زمینــۀ یــک قانــون مالیاتــی ملــی را نیــز فراهــم کنــد. ]۵۴[ البتــه طرفــداران 
ــه  ــه ک ــتند. »همان گون ــر داش ــم در نظ ــا را ه ــی به تمام معن ــالب فرهنگ ــک انق ــات، ی اصالح
ــارت و  ــان تج ــود زب ــرار ب ــز ق ــد نی ــنجه های واح ــه س ــود، مجموع ــم ب ــان عل ــات، زب ریاضی
صنعــت باشــند« و در خدمــت یکپارچگــی و دگرگونــی جامعــۀ فرانســه قــرار گیرنــد. ]۵۵[ یــک 

ــد. ــی باش ــهروندی عقالن ــگ ش ــروج فرهن ــت م ــی می توانس ــری عقالن ــد اندازه گی واح
البتـه ساده سـازی سـنجه ها بـه ساده سـازی سیاسـی و انقالبـی دیگـری در عصـر تجـدد 
وابسـته بـود: مفهـوم شـهروندِی یکسـان و همگـن. تـا وقتـی هرکـدام از سـه مجلـس در یـک 
حـوزۀ حقوقـی جداگانـه عمـل می کرد و تـا وقتی طبقـات مختلف مـردم در محضر قانـون برابر 

۱. مجلــس قانون گــذاری فرانســه تــا Es tates General( ۱78۹( متشــکل از نماینــدگان ســه گــروه از جامعــه )روحانیــان، 
نجبــا و عــوام( بــود. ـ م.
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نبودنـد، معلـوم بـود که درزمینـۀ معیارهـای اندازه گیری نیز حقـوق نابرابر وجود خواهد داشـت. 
]۵۶[ رّدپـای فکـر شـهروندی برابـر را ـ که از شـهروند »بی نشـان«۱ تجرید شـده بـود ـ می توان 
نیـز به صراحـت در نوشـته های تهیه کننـدگان دائرةالمعارف هـای آن  در نهضـت روشـنگری و 
زمـان پیـدا کـرد. ]۵7[ به نظـر آن دائرةالمعارف نویس هـا، تنافـر بیـن اندازه گیری هـا، نهاد هـا، 
قوانیـن ارث، مالیات سـتانی و مقـررات بـازار، بزرگ تریـن مانـع بـرای تبدیل شـدن فرانسـه بـه 
خلـق واحد بـود. پس فرانسـوی ها رشـته ای از اصالحـات برای ایجـاد تمرکز گرایـی و عقالنیت 
را در نظـر گرفتنـد کـه می توانسـت کشـور را بـه یـک جامعـۀ ملـی تبدیـل کنـد؛ جامعـه ای کـه 
قوانیـن، سـنجه ها، آداب و باورهـای مشـابه و مـدون در همه جـای آن شـایع باشـد. الزم اسـت 
کـه بگوییـم چنـان طرحـی بـه ترویج مفهـوم شـهروندی »ملـی« کمـک می کند: یک شـهروند 
 بـا همـان انصاف و 

ً
ملـی فرانسـه کـه در سراسـر آن پادشـاهی گـردش می کنـد و همه جـا دقیقـا

اوضـاع برابـری روبـه رو می شـود کـه سـایر هم وطنانـش نیـز تجربـه می کننـد. در آن صـورت 
به جـای انبوهـی از جوامـع محلـی کوچک و بی تناسـب که در نظر سـاکنان خود آشـنا و در نظر 
غریبه هـا اسـرار آمیز هسـتند، یـک جامعـۀ واحد ملی سـر بـر خواهد آورد کـه از مرکز ]دسـتگاه 
 خوانـا خواهـد بـود. طرفـداران ایـن نگـرش به خوبـی می دانسـتند که 

ً
اجرایـی پایتخـت[ کامـال

 سـهولت امـور اجرایـی، بلکـه همچنیـن اسـتحالۀ یـک ملت 
ً
آنچـه در خطـر اسـت، نـه صرفـا

اسـت: »یکسـانِی سـنت ها، دیدگاه هـا و اصـول رفتـاری، ناگریـز به افزایـش تشـابه در عادت ها 
و گرایش هـا خواهـد انجامیـد«. ]۵8[ قـرار بـود کـه شـبکۀ انتزاعـی حقـوق برابـر شـهروندی، 

واقعیتـی تـازه بیافریند: شـهروند فرانسـوی.
بـود.  رهایی بخـش  و  بزرگ تـر  یـک ساده سـازی  از  بخشـی  پـس همگن سـازی سـنجه ها 
قـرار بـود برابـری تمـام مـردم فرانسـه در محضر قانـون، از سـوی حکومت یـا یک ضربـه ]قلم[ 
تضمیـن شـود؛ آنـان دیگـر رعایـای محـِض اربابـان خـود و پادشـاه نبودنـد، بلکـه در جایـگاه 

شـهروند، صاحبـان حقـوق غیرقابل واگـذاری محسـوب می شـدند. ]۵۹[
همـۀ تمایز هـای »نامشـروع« پیشـین، حداقـل ازلحـاظ قانونـی، سـاقط و ملغـی می شـد. 
]۶0[ در اوضـاع انقالبـی غیرمنتظـره ای کـه کل نظـام سیاسـی جدید داشـت از اصول نخسـت 
پدیـد می آمـد، بی تردیـد امـر غریبـی نبـود کـه اوزان و مقادیـر یکسـان در قانـون بـه تصویـب 
 
ً
برسـد. در حکـم انقالبـی گفتـه شـده بـود: »قرن هـا رؤیـای دیرینـۀ توده هـا بـرای داشـتِن صرفا
یـک معیـار، تحقـق یافتـه اسـت! انقالب به مـردم محـک اندازه گیری واحـد داده اسـت«. ]۶۱[

کاربـرد  از  اطمینان یافتـن  از  آسـان تر  خیلـی  اندازه گیـری،  همگانـی  معیـار  اعالم کـردن 
روزمـره اش در زندگی شـهروندان فرانسـوی بود. حکومت می توانسـت در دادگاه هـا، در مدارس 
دولتـی و در اسـنادی ماننـد سـند مالکیـت، قراردادهـای حقوقـی و قوانیـن مالیاتی، بر اسـتفادۀ 

1.”unmarked” citizen
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انحصـاری از واحدهـای اندازه گیـری مصـوب پافشـاری کند، ولی نظـام اندازه گیـری واحد، در 
خـارج از ایـن محیط هـای رسـمی ممکـن بود جـای خـود را خیلی آهسـته بـاز کنـد. علی رغم 
صـدور حکـم توقیـف چوب هـای میـزان تـواز۱ در مغازه هـا و تعویض آن هـا با چوب هـای نظام 
متریـک، عامـۀ مـردم از نظـام قدیمـی اسـتفاده کـرده و روی چوب هـای متریـک نشـانه های 
سـنجه های قدیـم را عالمت گـذاری می کردنـد. حتـی سـال ها بعـد تـا ۱8۲8 نیـز سـنجه های 
جدیـد، بیشـتر بخشـی از نظـام پرداخـت قانونـی بـرای پرداخـت حقوق بودنـد. چنان که شـاتو 
بریـان۲ می گویـد: »اگـر کسـی دیـده شـود کـه به جـای کاربـرد آرپـان،۳ تـواز، و پـا۴ )فـوت( از 
هکتـار، متـر و سـانتی متر اسـتفاده می کنـد، دیگـران به طـور قطـع او را انسـان کامـل حسـاب 

]۶۲[ کـرد«.  خواهند 

اجاره داری زمین: شیوۀ محلی و شکل اختصاری مالی

 از عـوارض بازرگانـی و زمیـن تأمیـن می شـد 
ً
درآمـد حکومـت در دوران اولیـۀ تجـدد، عمدتـا

کـه منابـع اصلـی ثـروت بودنـد. ایـن درآمد هـا در حـوزۀ بازرگانـی متـرادف بـا سلسـله ای از 
مالیات هـای غیرمسـتقیم، عـوارض راه هـا و تعرفـۀ بازارهـا، حق الزحمه هـای صـدور گواهی، و 
تعرفه هـای بازرگانـی بـود. درآمد هـا در حـوزۀ زمیـن به معنـای نسـبت دادن هـر قطعـه از امالک 
مشـمول مالیـات بـه یـک فرد یا نهـاد بود که مسـئول پرداخت مالیـات آن امالک می شـد. گرچه 
ایـن فراینـد در اوضـاع حکومت هـای امـروزی، بسـیار سرراسـت بـه نظـر می رسـد، دسـتیابی 
بـه آن حداقـل بـه دو علـت بسـیار دشـوار بـود. نخسـت آنکـه شـیوه های عرفـی در اجـاره داری 
زمیـن به قـدری متنـوع و پیچیـده بودنـد کـه هرگونـه هـم ارزِی یک به یـک بیـن مالیات دهنـده و 
سـنجه ها  یکسان سـازی  در  چنان کـه  دوم،  می کـرد.  غیرممکـن  را  مالیـات  مشـمول  امـالک 
دیدیـم، نیروهـای اجتماعـی وجود داشـتند که اگـر مجموعه روابط شـفاف و یکسـاِن مالکیتی ـ 
همـان روابـط موردنظـر کارگزاران مالـی حکومت ـ برقرار می شـد، منافع ایشـان لطمـه می دید. 
درنهایـت، حکومـت متمرکـز توانسـت یـک نظـام مالکیتـی خوانـا و بدیـع را )از مرکز( بـه تمام 
کشـور تحمیـل کنـد کـه ماننـد تـالش جنـگل داران علمـی، عـالوه بـر مختصر سـازی افراطـِی 
شـیوه های عملکـرد آن نظـام مالکیـت، آن شـیوه ها را دگرگـون نیـز سـاخت تـا بیشـتر بـا قرائت 

اختصـاری و کلـِی مسـئوالن مرکزی سـازگار باشـد.

۱. تواز )toise( واحد قدیمی برای طول )حدود دو متر( بوده است. ـ م.
۲. فرانســوا ـ رنــه دوشــاتو بریــان، نویســنده، سیاســت مدار و شــاعر فرانســوی )۱7۶8 تــا ۱8۴8( بــود کــه رمانتیسیســم را 

در ادبیــات فرانســه پایه گــذاری کــرد. معروف تریــن آثــار او آتــاال و رنــه هســتند. ـ م.
۳. آرپان )arpent( واحد سطح قدیمی )بین ۳۵00 تا ۵000 متر مربع( بود. ـ م.

۴. پا )pied( همان فوت )foot( معادل ۳0/۴8 سانتی متر است. ـ م.
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یک مثال
ضرب المثل جاوه ای: سرمایه نظم خودش را دارد و روستا آداب ورسوم خودش را.

شـاید یـک مـورد فرضـی از شـیوه های اجـاره داری عرفی زمیـن، به ما کمـک کند تا شـرح دهیم 
همسـوکردن چنـان شـیوه هایی بـا طرح کلـِی یک نقشـۀ جامـع امالک امـروزی، چقدر دشـوار 
بـود. الگوهایـی کـه توصیـف خواهـم کـرد، ملغمه ای از شـیوه هایی هسـتند کـه خـود در متون 
جنـوب شـرقی آسـیا یا هنـگام کار میدانـی در آن منطقه دیـده ام و اگرچه مثال من فرضی اسـت، 

نیسـت. غیرواقع بینانه 
ــواده اش در خــالل فصــل کشــت، از حــق  ــم کــه هــر خان ــی را فــرض کنی جامعــه ای محل
عمــری۱ )حــق اســتفاده از عیــن و نمائــات( بــرای یــک قطعــه زمیــن زراعــی برخــوردار اســت. 
ــری آن  ــوق عم ــت و حق ــن کاش ــوان در آن زمی ــوالت را می ت ــی محص ــط برخ ــال، فق بااین ح
ــدازۀ هــر  ــن خانواده هــای ســاکن در محــل و براســاس ان ــار بی قطعــه، هــر هفــت ســال یــک ب
ــع می شــود. پــس از برداشــت  ــواده، بازتوزی ــواده و تعــداد اعضــای بزرگ ســال و ســالم خان خان
محصــول فصــل اصلــی کشــت، تمــام زمیــن زراعــی بــه یــک زمیــن مشــاع بازمی گــردد کــه هــر 
ــان  ــت گیاه ــی کش ــور و حت ــام و طی ــدن احش ــه چینی، چران ــه خوش ــد در آن ب ــواده می توان خان
سریع الرشــد یــا محصــوالت فصــل خشــک بپــردازد. حــق چرانــدن طیــور و احشــام در مراتــع 
مشــاع روســتا بــرای تمــام خانواده هــای محلــی وجــود دارد، ولــی تعــداد حیواناتــی کــه امــکان 
ــا انــدازۀ خانــوار ـ به ویــژه در ســال های خشــک کــه علوفــه کمیــاب اســت ـ  چریــدن دارنــد، ب
ــد آن را  ــد، می توانن ــتفاده نکنن ــود اس ــرای خ ــوق چ ــه از حق ــی ک ــود. خانواده های ــدود می ش مح
بــه ســایر روســتاییانـ  ولــی نــه غریبه هــاـ  واگــذار کننــد. هرکســی حــق دارد هیــزم و چــوب بــرای 
نیازهــای معمــول خانــواده اش جمــع آوری کنــد و آهنگــر و نانــوای روســتا ســهمیۀ هیــزم بیشــتری 

دارنــد. فــروش تجــاری چــوب از بیشــه های روســتا ممنــوع اســت.
درختـان روسـتا را مـردم کاشـته اند و ثمـری کـه یـک درخـت داشـته باشـد، متعلـق بـه 
خانـواده ای اسـت کـه درخـت را کاشـته اسـت. بااین حـال، میـوه ای کـه از درخـت بـر زمیـن 
می افتـد، متعلـق بـه هرکسـی اسـت که میـوه را برچینـد. وقتـی خانـواده ای درخت خـود را قطع 
می کنـد یـا طوفـان درختـی را می انـدازد، تنـۀ درخـت بـه خانـواده، شـاخه ها بـه همسـایه های 
دیواربه دیـوار، و برگ هـا و ترکه هایـش بـه هـر روسـتایی فقیـر تعلـق خواهنـد داشـت کـه آن ها را 
جمـع می کنـد. زمینـی بـرای اسـتفاده یـا اجـارۀ بیوه هـای صاحـب فرزنـد و وابسـتگان مردانـی 
کنـار گذاشـته می شـود کـه به خدمـت سـربازی رفته انـد. »حق عمـری« بـه زمیـن و درختان را 
می تـوان بـه هـر فرد دیگـری در روسـتا واگذار کرد، ولـی واگذاری اش بـه فردی خارج از روسـتا 

1. usufract right
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فقـط در صورتـی ممکـن اسـت کـه هیچ کـس در روسـتا دربـارۀ زمیـن ادعایی نداشـته باشـد.
پـس از هـر بـار خراب شـدن محصـول کـه موجب کمبـود غذا بشـود، ایـن ترتیبـات دوباره 
تنظیـم می شـوند. از روسـتاییان متمکن تـر انتظـار دارنـد کـه قـدری نسـبت بـه فقیر تر ها بیشـتر 
 غذادادن بـه آنان(. 

ً
 بـا شـراکت در زمین، اسـتخدام کردن آنان یـا صرفا

ً
مسـئولیت بپذیرنـد )مثال

اگـر کمبـود غـذا ادامـه یابـد، شـورایی متشـکل از سـران خانواده هـا می توانـد ذخیـرۀ خوراکـی 
تشـکیل دهـد و روزانـه جیره هـا را توزیـع کنـد. در مـوارد کمبود شـدید یـا قحطی، زنانـی که به 
مـردی از همـان روسـتا شـوهر کرده انـد، ولـی هنـوز فرزنـدی بـه دنیـا نیاورده اند، غـذا دریافت 
نمی کننـد و از ایشـان انتظـار دارنـد کـه به روسـتای زادگاه خـود بازگردنـد. این قاعـدۀ آخر زنگ 
هشـدار دربـارۀ بی عدالتی هایـی را بـه صـدا درمـی آورد کـه اغلـب در زمیـن داری عرفـی محلی 
رایـج هسـتند؛ زنـان مجرد، مـردان دون پایـه و هرکس که طبق تعریف، در هسـتۀ مرکـزی جامعۀ 

محلـی نباشـد، آشـکارا در معرض محرومیت اسـت.
ایـن شـرح را می تـوان بیشـتر و دقیق تر بسـط داد. شـرح مـن فقط نوعی ساده سـازی اسـت، 
نشـان  را  در وضعیت هایـی  زمیـن  مالکیـت  روابـط  پیچیدگی هـای  از  برخـی  بی تردیـد  ولـی 
می دهـد کـه رسـوم محلـی شـایع بوده انـد. توصیـف اعمـال متـداول در ایـن روش ـ گویـی که 
قانـون هسـتند ـ خـود نوعـی قلـب واقعیـت اسـت. رسـوم را به تعبیـر دقیق تـر می تـوان به مثابـۀ 
بدنـۀ شـیوه های پویـا و برآمـده از مذاکـره بـرای تنظیـم اعمـال مـردم دانسـت کـه همـواره برای 
انطبـاق بـا اوضـاع بوم شـناختی و اجتماعـی، تعدیـل می شـوند و البتـه کـه روابـط قـدرت را نیز 
در بـر می گیرنـد. نظام هـای عرفـی اجـاره داری زمیـن را نبایـد بـا احساسـات گـره زد، زیـرا در 
 رخنه هایـی از بی عدالتـی هسـت کـه مبتنـی بر جنسـیت، شـأن اجتماعـی و تبار 

ً
آن هـا معمـوال

اسـت. ولـی چـون این رسـوم به شـدت محلـی، ویـژه و انطبا ق پذیر هسـتند، شـکل پذیری آن ها 
می توانـد منشـأ تعدیل هـای خـردی باشـد کـه منجـر بـه گـذار در رویه هـای فعلـی می شـود.

یـک قانو ن نویـس یـا قانون گـذار را در نظـر بگیریـد کـه تنهـا دغدغـه اش رعایـت حرمـت 
شـیوه های زمیـن داری اسـت. به عبارتـی، تصور کنیـد یک مجموعـۀ مکتوب از قوانیـن موضوعه 
هسـت کـه بـرای نمایش ایـن کالف پیچیـدۀ روابط ملکـی و اجاره داری زمین تهیه شـده اسـت. 
بالفاصلـه ذهـن انسـان به بندهـا، بندهای فرعـی، و بندهای فرعی تـر معطوف می شـود که برای 
تقلیـل دادن ایـن شـیوه های عرفـی بـه مجموعـه ای از مقـررات، الزم اسـت تـا به این ترتیب، یک 

مدیـر اجرایـی حتـی بتواند آن هـا را بفهمـد )چه رسـد که بـه ضمانت اجرا برسـاند(.
همچنیـن حتـی اگـر بتـوان شـیوه های عرفـی را تدویـن کـرد، قانونـی کـه از آب درمی آیـد، 
ناگزیـر بخـش اعظـم شـکل پذیری آن رسـوم و انطباق پذیـری نامحسـوس و ظریـف آن هـا را 
از بیـن می بـرد. اوضـاع و شـرایطی کـه ممکـن اسـت نیـاز بـه انطباقـی جدیـد را پیـش بیـاورد، 
به قـدری متنـوع و بی شـمار اسـت کـه پیش بینی پذیـر نیسـت، چـه رسـد کـه بخواهیـم آن هـا را 
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در یـک قانـون نظارتـی، تصریـح نیـز بکنیـم. چنـان قانونـی در عمل موجـب به سکون کشـاندن 
یـک فراینـد پویـا می شـود. تغییـرات در هـر قانـون موضوعـه کـه طراحـی می شـود تـا نمایانگر 
شـیوه های متطـور۱ باشـد، در بهتریـن حالـت نوعـی انطبـاق منقطـع و ماشـین وار خواهـد بود.
ولـی بـرای روسـتای »بعدی« و روسـتای »بعد از آن« چـه باید کرد؟ قانون نویـس فرضی ما 
هرچقـدر هـم کـه در نوشـتن قانون زیرک و هشـیار باشـد، می   تواند بفهمـد که قانون تنظیم شـده 
بـرای یـک مجموعـه از شـیوه های محلـی، قـادر بـه پروازکـردن و رسـیدن بـه روسـتاهای دیگر 
نیسـت! هر روسـتا بـا تاریخچه، زیسـت بوم، الگوهای کشـت محصـول، صف خویشـاوندی و 
 جدیدی از مقـررات نیـاز دارد. در حالت 

ً
فعالیت هـای مخصـوص بـه خود، بـه مجموعۀ کامـال

ی، دسـت کم بـه تعـداد جوامـع محلی بـه قوانین حقوقـی نیاز خواهـد بود.
ّ

حـد
البتـه همـۀ تنافـر و تنـوع در مقـررات ملکـی محلـی، ازلحـاظ اجرایـی مثـل یـک کابـوس 
خواهـد بـود. ایـن کابـوس عـالوه بـر مردمی کـه شـیوه های ویـژۀ ایشـان در قانـون تجلـی یافته 
اسـت، زندگـی آن کارکنـان حکومتـی را در بـر می گیـرد کـه آرزوی یک قانـون اجرایی یکسـان، 
همگـن و ملـی را در سـر پرورانده انـد. شـیوۀ محلـی اجـاره داری زمیـن نیـز ماننـد واحد هـای 
 بـرای کسـانی کـه هـر روز از زندگـی را بـا آن هـا 

ً
»عجیب وغریـب« اوزان و مقادیـر، کامـال

گذرانده انـد، خوانـا جلـوه می کند. شـاید جزئیات آن شـیوه ها محل مناقشـه باشـد و به هیچ وجه 
رضایـت تمـام عامـالن به آن هـا را برآورده نسـازد، ولی چنـان شـیوه هایی برای تمام مـردم محل 
 آشـنا هسـتند و سـاکنان محلـی هیچ مشـکلی بـرای درک ظرافت هـا و کاربـرد تمهیدات 

ً
کامـال

انعطاف پذیـر آن رسـوم در خدمـت اهداف خود احسـاس نمی کننـد. بااین حال، در سـوی دیگر 
از کارکنـان حکومـت نمی تـوان انتظـار داشـت کـه بـرای هر منطقـه به رمزگشـایی دسـت بزنند 
و سـپس مجموعـه ای جدیـد از اصـول ناخوانـای مالکیتـی را بـه اجـرا بگذارنـد. درواقـع، خود 
مفهـوم حکومـت متجـدد، بـا پیش فـرض یک نظـام مالکیت ساده شـده و همسـان همراه اسـت 

کـه خوانـا باشـد و به این ترتیـب، بتوانـد از مرکز دسـت کاری شـود.
کاربـرد واژۀ »سـاده« در نوشـتۀ مـن ـ و بـرای توصیـف قانـون دارایی هـای امـروزی کـه 
پیچیدگی هایـش لشـکری از کارشناسـان حقوقـی را به اسـتخدام در آورده اسـت ـ شـاید بسـیار 
نابجـا جلـوه کنـد. تردیـدی نیسـت کـه قانـون دارایی هـا از بسـیاری جنبه هـا بـرای شـهروندان 
عـادی بـه یک جنـگل انبوه نفوذ ناپذیر تبدیل شـده اسـت. پـس اسـتفاده از واژۀ »سـاده« در این 
مقتضـا، اسـتفاده ای نسـبی و درعین حـال، وابسـته بـه نگرش من اسـت. زمین داری امـروزی که 
همـراه بـا مالکیت مطلق اسـت، نوعی زمیـن داری با واسـطه گری حکومت بـوده و به این ترتیب، 
رمزگشـایی فـوری از آن فقـط بـرای کسـانی ممکن اسـت کـه از آمـوزش و دانش کافـی در قبال 
مقـررات موضوعـۀ دولتی برخوردار باشـند. ]۶۳[ سـادگی نسـبی این مقررات، به ذهن کسـانی 

1. evolving
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۶۵

 همان گونـه کـه شـفافیت نسـبی 
ً
نخواهـد رسـید کـه شکسـتن رمـز قوانیـن را نمی داننـد؛ دقیقـا

زمیـن داری عرفـی، ازنظر کسـانی غیـر از سـاکنان آن روسـتا، پنهـان می ماند.
هــدف مالــی یــا اجرایــی کــه تمــام حکومت هــای امــروزی در اشــتیاق آن هســتند، ســنجش، 
تدویــن و ساده ســازی اســتفاده از زمیــن، بــه شــیوه ای بســیار شــبیه تلقــی جنــگل داری علمــی از 
جنــگل اســت. ســازگارکردن تنــوع خیره کننــدۀ اجــاره داری عرفــی زمین هــا ]بــا قوانیــن امــروزی[ 
ــای  ــورد حکومت ه ــل درم ــی ـ حداق ــل تاریخ  راه ح

ً
ــوال ــد. معم ــور نمی گنجی  در تص

ً
ــال اص

ــل،  ــن راه ح ــت. در ای ــوده اس ــردی ب ــق ف ــت مطل ــای مالکی ــازی بی محاب ــش ـ ساده س آزاد اندی
زمیــن در تملــک یــک فــرد حقوقــی قــرار می گیــرد کــه مالکیتــش بــا یــک ســند متحدالشــکل 
ــی  ــت اجرای ــی، ضمان ــس حکومت ــی و پلی ــای قضای ــرف نهاد ه ــود و از ط ــش داده می ش نمای
پیــدا می کنــد. همان طــور کــه مجموعــه گیاهــان جنــگل علمــی را بــه »درخــت عــادی« تقلیــل 
ــه یــک ســند مالکیــت مطلــق و  ــز ب ــی را نی ــن در شــیوه های عرف ــدۀ زمی ــات پیچی ــد، ترتیب دادن
ــبکه ای  ــا ش ــی ب ــم انداز اجرای ــاورزی، چش ــط کش ــک محی ــته اند. در ی ــرو کاس ــذاری ف قابل واگ
از زمین هــای زراعــی همگــن پوشــیده شــده اســت کــه هــر قطعــه اش یــک شــخص حقوقــی 
ــاع و  ــای مش ــوه زمین ه ــای انب ــر به ج ــده ـ دارد. اگ ــه، مالیات دهن ــک ـ و درنتیج ــم مال به اس
قالب هــای تلفیقــی تصــدی زمیــن، بتــوان چنــان امالکــی و مالــکان آن هــا را براســاس مســاحت 
زمین هــا، دســته بندی خــاک آن هــا، محصــول مرســوم در آن هــا و عایــدی فرضــی آن هــا ارزیابــی 

ــود؟ کــرد، کارهــا چقــدر آســان تر خواهــد ب
گل سرسـبِد تصنعِی حاصل از این ساده سـازی هنگفت، نقشـۀ جامع امالک اسـت. نقشـۀ 
جامـع امـالک کـه بـه دسـت نقشـه بردارهای آموزش دیـده و در مقیاس مشـخص ترسـیم شـد، 
یـک بررسـی کم و بیـش جامـع و دقیـق از تمـام مـوارد مالکیـت زمین اسـت. چون منطـق نهفته 
بـرای شـکل گیری ایـن نقشـه ها، سـاختن یـک قالـب اداره پذیـر و مطمئـن بـرای مالیات سـتانی 
اسـت، ایـن نقشـه ها بـا یـک پایـگاه ثبـت امـالک پیونـد می خورنـد کـه هـر قطعـۀ مشـخص 
 شـماره دار( در نقشـه را بـه یـک مالـک واحـد وصـل می کنـد و آن مالـک مسـئول 

ً
)و معمـوال

پرداخـت مالیات هـای زمیـن اسـت. نقشـۀ جامع امـالک و پایگاه ثبـت امالک همان قـدر برای 
مالیات سـتانی از زمیـن سـاخته شـدند که نقشـه ها و جداول جنـگل داری علمی بـرای بهره وری 

مالـی از جنگل.
 از قبل وجود داشت«

ً
قانون روستایی »که تقریبا

حاکمـان پـس از انقـالب در فرانسـه با جامعه ای روسـتایی روبه رو شـدند که همچون شـبکه ای 
 در مخیلۀ کسـی نمی گنجید 

ً
 رسـوخ ناپذیر از شـیوه های زمیـن داری و انقالبی بود. اصـال

ً
تقریبـا

کـه حاکمـان بتواننـد پیچیدگی هـای چنـان جامعـه ای را حتـی فهرسـت کننـد، چه رسـد که آن 
 پایبنـدی ایدئولوژیـک رهبـران بـه برابـری 

ً
رسـوم را در کوتاه مـدت ریشـه کن هـم بسـازند. مثـال
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 در اصناف صنعتگـر وجود 
ً
و آزادی، در تضـاد بـا قراردادهـای متعـارف روسـتایی بـود کـه مثـال

داشـت و همچنـان در آن ها از اصطالح »اسـتاد«۱ و »خادم«۲ اسـتفاده می شـد. آنـان در منصب 
حاکمـان یـک کشـور جدیـدـ  و نه یک قلمرو پادشـاهیـ  به دلیـل فقدان یک چارچـوب حقوقی 
فراگیـر بـرای روابـط اجتماعی به دردسـر افتـاده بودند. به نظر برخی از ایشـان، یـک قانون مدنی 
جدیـد که همۀ فرانسـوی ها را شـامل شـود، کفایـت می کـرد. ]۶۴[ ولی به نظـر خرده مالک های 
امـالک روسـتایی و همسـایگان نجیـب زادۀ ایشـان کـه در خطـر شـورش های محلـی انقالب، 
»تـرس بـزرگ«۳ و به طورکلـی در معرض خطر خشـونت بی باکانه و مهارناشـدۀ کشـاورزان قرار 

داشـتند، یـک »قانون روسـتایی« صریـح برای صحه گذاشـتن بـر امنیت ایشـان الزم بود.
البتـه درنهایـت، هیچ کـدام از قوانین روسـتایی پسـاانقالبی، حتـی در بحبوحۀ رگبـار قوانین 
ناپلئونـی در تمـام حوزه هـای دیگر، نتوانسـت رأی اکثریـت را جلب کند. تاریخچۀ آن بن بسـت 
می توانـد بـرای بحـث مـا آموزنـده باشـد. نخسـتین پیشـنهاد یـک قانون کـه پیش نویـس آن بین 
 مرتع 

ً
سـال های ۱80۳ تـا ۱807 تهیـه شـد، می توانسـت تمـام حقـوق سـنتی را زایل کند )مثـال

مشـاع و راه گـذر رایـگان از میـان امالک دیگـران( و روابـط مالکیـت روسـتایی را برپایۀ حقوق 
مالکیـت خرده سـرمایه داری و آزادی قراردادهـا، از بیخ وبـن دگرگون سـازد. ]۶۵[

گرچـه قانـون پیشـنهادی بـر بعضـی شـیوه های متداول در فرانسـۀ امـروزی داللت داشـت، 
بسـیاری از انقالبی ها سـد راه قانون شـدند، زیرا بیم داشـتند که لیبرالیسـم مبتنی بر عدم مداخله 
کـه در چنـان قانونـی وجود داشـت، زمیـن داران بـزرگ را قادر بـه بازتولیـد انقیاد زمیـن داری در 

ل سـازد. ]۶۶[
َّ

لبـاس ُمبد
ــه  ــوزه ب ــن ح ــار ای ــرد و اختی ــادر ک ــوع را ص ــدد موض ــی مج ــتور بررس ــون دس ــپس ناپلئ س
جــوزف وهمــی پوراســو۴ واگــذار شــد. در همــان زمــان نماینــدۀ مجلــس به نــام اللــووت۵ پیشــنهاد 
کــرد همــان کاری انجــام شــود کــه مــن در آن مثــال فرضــی بــه غیرممکــن بودنــش اشــاره کــردم. 
ــرد آوری  ــه گ ــور نظام یافت ــی را به ط ــای محل ــام رویه ه ــات تم ــه اطالع ــت ک ــی، وی پذیرف به عبارت
کــرده، آن هــا را دســته بندی و تدویــن کنــد و ســپس آن هــا را بــا حکــم رســمی بــه تصویب برســاند. 
ــن طــرح  ــدن ای ــون روســتایی می شــد. دو مشــکل باعــث عقیم مان ــه قان ــل ب حکــم مذکــور تبدی
جــذاب بــرای عرضــۀ یــک قانــون روســتایی بــه توده هــای روســتایی شــد؛ قانونــی کــه می توانســت 
ــری در  ــت، تصمیم گی ــکل نخس ــد. مش ــته باش ــر داش ــتاییان را در ب ــود روس ــیوه های خ  ش

ً
ــا صرف

1. mas ter (maître)
2. servant (serviteur)
۳. تــرس بــزرگ )La Grand Peur( بــه وحشــت همگانــی گفتــه می شــود کــه بیــن ۲۲ جــوالی تــا ۶ آگوســت ۱78۹ 

در آغــاز انقــالب فرانســه بــر مــردم مســتولی شــده بــود. ـ م.
4. Joseph Verneilh Puyrasseau
5. Lalouette



ی
از

س
ده 

سا
و 

ی 
از

س
انا

خو
ی 

برا
ی 

مت
کو

ح
ی 

ها
ح 

طر
  | 

م 
یک

ش 
خ

 ب
ان

مک
و 

ت 
یع

طب
  | 

م 
یک

ل 
ص

ف

۶7

 بی نهایــت« روابــط تولیــد کشــاورزی را قــرار 
ً
ایــن زمینــه بــود کــه کــدام جنبه هــا از »تنــوع تقریبــا

بــود برگزیننــد و تدویــن کننــد. ]۶7[ حتــی در یــک محــل خــاص هــم شــیوه ها از یــک مزرعــه 
تــا مزرعــۀ دیگــر و از یــک زمــان تــا زمــان دیگــر فــرق می کــرد؛ پــس هرگونــه تدویــن قانــون تــا 
ــن شــیوه های  ــب، تدوی ــه ای تصنعــی، ایســتا می شــد. به این ترتی ــود و به گون ــدازه ای ســلیقه ای ب ان
 سیاســی بــود. چهره هــای سرشــناس محلــی قــدرت داشــتند 

ً
محلــی به مثابــۀ یــک اقــدام کامــال

کــه ترجیحــات خــود را در مقــام قانــون بــه کرســی بنشــانند، ولــی دیگــران حقــوق عرفــی را کــه 
وابســته اش بودنــد، از دســت می دادنــد. مشــکل دوم، خطــر ویرانگــری بــود کــه برنامــۀ اللــووت 
بــرای تمــام برنامه ریــزان متمرکــز حکومــت و طرفــداران نوســازی اقتصــادی پیــش مــی آورد. به نظــر 
ــردام۱  ــود. چنان کــه ســرج آب ــاز پیشــرفت ب ــا و ملــی، پیش نی ــی خوان ــراد، یــک نظــام مالکیت آن اف
ــا  ــن ددووه،۲ بورژواه ــه مرلی ــار آورد ک ــه ب ــی را ب ــان نتایج ــرح الووت هم ــد: »ط ــح می ده توضی
)خرده مالــکان( و حقوق دانــان انقالبــی از آن حــذر می کردنــد«. ]۶8[ هیچ کــدام از قوانیــن 
 
ً
الووت و وهمــی بــه تصویــب نرســید، زیــرا آن قوانیــن ماننــد مــوارد پیشــین در ســال ۱807 ظاهــرا

بــرای تقویــت قــدرت زمیــن داران طراحــی شــده بــود.
ناخوانایی اجاره داری اشتراکی یا گروهی

چنان کـه گفتـه شـد، حکومت در دورۀ پیشـاتجدد یـا اوایل دورۀ تجـدد، در حوزۀ مالیات ها بیشـتر 
بـا جوامع محلی و نه افراد سـروکار داشـت. برخی مالیات های آشـکارا فردیـ  از قبیـل مورد بدنام 
»مالیـات بر شـخص«۳ کـه از تمام اتبـاع اخذ می شـدـ  درواقع، به طور مسـتقیم به واسـطۀ جوامع 
محلـی یـا به طـور غیرمسـتقیم به واسـطۀ نجبایی پرداخت می شـد که مـردم محلی رعایای ایشـان 
 قصـور در پرداخت مجمـوع مالیات مقررشـده، به تنبیه دسـته جمعی می انجامید. 

ً
بودنـد. معموال

]۶۹[ تنهـا کارگـزاران مالیات سـتانی کـه به طـور منظـم بـا سرپرسـتان خانـوار و با زمین هـای زیر 
کشـت آنـان ارتبـاط برقـرار می کردنـد، نجبـا و روحانیون محلـی بودند که سـروکلۀ  آن هـا در دورۀ 
جمـع آوری مطالبـات زمیـن داری و ُعشـریه۴ ]یک دهـم درآمـد[ پیـدا می شـد. حکومـت در ایـن 

زمینـه فاقـد ابزار هـای اجرایـی و اطالعـات الزم برای رسـوخ کردن در ایـن مرتبـۀ اجتماعی بود.
محدودیت هـای دانـش حکومـت تـا انـدازه ای بـه پیچیدگـی و تغییر پذیـری تولیـد محلـی 
مربـوط می شـد. بااین حـال، مهم تریـن علـت، چیز دیگـری بـود. جمعی بـودن مالیات ها باعث 

1. Serge Aberdam
۲ . فیلیپ آنتونی مرلین )Merlin de Douai(  سیاست مدار و حقوق دان فرانسوی )۱7۵۴ تا ۱8۳8( بود. ـ م.

۳. مالیــات بــر شــخص )soul tax( بــه خط مشــی مالیاتــی خاصــی مربــوط اســت کــه پتــر کبیــر در ســال ۱7۲۵ بــرای 
ــه  ــد ک ــذار می کردن ــوار واگ ــه خان ــادی« ب ــد اقتص ــا »واح ــل ی ــد عام ــاس چن ــن را براس ــرد. زمی ــه کار ب ــیه ب ــردم روس م
ــای  ــغ و »نان خــور« به معن ــا زن بال ــای مــرد ی ــغ، »کارگــر« به معن ــای مــرد بال شــامل مــرد و همســر او، »شــخص« به معن
اعضــای خانــوار در هــر ســن می شــد. آن مالیــات را ســپس شــامل الــکل و نمــک نیــز کردنــد و درآمدهــای حکومــت از 

ایــن مالیــات در ســال ۱7۲۵ بــه ۵0درصــد کل درآمدهایــش رســید. ـ م.
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می شـد کـه مسـئوالن محلـی در گـزارش اوضاع خـود صادق نباشـند تـا مالیات محلی و فشـار 
سـربازگیری از محـل خـود را بـه حداقـل برسـانند. ایشـان ممکـن بـود بـرای ایـن کار جمعیت 
محـل را کمتـر از واقـع وانمـود کـرده، مسـاحت زیـر کشـت را کمتـر از واقـع گـزارش کننـد، 
سـودهای تجـاری جدیـد را پنهـان سـازند، در آمـار خسـارت بـه محصـوالت پـس از طوفان و 
خشک سـالی مبالغـه کننـد و غیـره و غیـره. ]70[ فایـدۀ نقشـه های جامـع امـالک و پایگاه های 
 در حذف کردن همیـن زمیـن داری مالـی، و منطقی جلـوه دادن دریافتی مالی 

ً
ثبـت زمیـن، دقیقـا

حکومـت بـود. همان گونـه کـه متولیـان جنـگل داری علمـی بـه یـک فهرسـت از درختـان نیـاز 
داشـتند تـا از ظرفیـت بالقـوۀ تجـاری جنـگل بهـره وری کننـد، فعـاالن اصالحات مالـی هم به 
یـک سـیاهۀ مفصـل از مـوارد مالکیت زمین نیاز داشـتند تـا حداکثر درآمـد پایـدار را از مالیات 

به چنـگ درآورنـد. ]7۱[
اگـر فـرض کنیـم که حکومـت اراده کرده بـود با مقاومت نجبـا و نخبگان محلـی و صاحبان 
منافـع مالـی بسـتیزد و پیمایـش سـند جامـع امـالک را به طور کامـل بـه اجـرا در آورد )کاری که 
وقت گیـر و نیـز پرهزینـه بـود(، موانـع پیـش روی حکومـت بـه همین ها ختـم نمی شـد. به ویژه 
جامـع  اسـناد  قالـب  در  به درسـتی  نمی شـد  را  زمیـن  مشـترک  تصـدی  قالب هـای  از  برخـی 
 زندگـی روسـتایی دانمارکی هـا در قـرن هفدهـم و اوایل قـرن هجدهم با 

ً
زمیـن نشـان داد. مثـال

جمعیـت آیالـو۱ سـازمان دهی می شـد کـه اعضایش حقوق ویـژه ای بـرای اسـتفاده از زمین های 
قابل کشـت محلـی، پسـماندهای کشـاورزی و زمین هـای جنگلـی داشـتند. در چنـان جوامـع 
محلـی، نسـبت دادن یـک خانـوار یـا فـرد بـه یـک زمیـن خـاص در یـک نقشـۀ جامـع امالک، 
نیـز مشـکل مشـابهی را پیـش  ـ  بـه گارد۲  بـود. مـزارع بـزرگ نـروژی ـ معـروف  غیرممکـن 
می آوردنـد. هـر خانـوار در آن مـزارع حـق سـهم مشـخصی از ارزش کل مزرعه )اشـکل(۳ و نه 
مسـاحت زمیـن را داشـت و هیچ یـک از مالکان مشـترک مزرعه نمی توانسـت بخـش خاصی از 
زمیـن را متعلـق بـه خـود بداند. ]7۲[ گرچه می شـد زمین های زیر کشـت در هـر جامعۀ محلی 
را تخمیـن زد و بـا توسـل به فرض هایی دربارۀ برداشـت محصـول و نیازهای معیشـتی خانوارها، 
بـه بـار مالیاتـی موجـه پـی بـرد، آن روسـتایی ها بخـش چشـمگیری از معـاش خـود را از منابع 
مشـاع و بـا ماهیگیـری، جنـگل داری، جمع آوری صمغ، شـکار و تولیـد زغال تأمیـن می کردند. 
 غیرممکن بـود. همچنین تخمین هـای غیردقیـق از ارزش 

ً
نظـارت بـر این گونـه درآمد هـا تقریبـا

 در 
ً
مشـاعات نمی توانسـت مشـکل را رفـع کنـد، زیـرا سـاکنان روسـتا های هم جـوار معمـوال

مشـاعات بـا یکدیگـر شـریک بودنـد )حتـی وقتـی آن کار ازلحـاظ قانونـی ممنـوع می  شـد(. 

1. ejerlav
2. gard
3. skyld
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اسـلوب های تولیـد کشـاورزی در چنـان جوامـع محلـی، بـا فرصتـی کـه مالکیـت مطلـق هـر 
فـرد بـر زمیـن را به طـور تلویحـی در نقشـۀ جامـع امـالک، حتمـی می دانسـت، در تضـاد بود. 
بااین حـال، ادعا شـده بـود که )هرچند شـواهد قانع کننـده وجود نـدارد(، بهره وری اموال مشـاع 
کمتـر از امـوال مشـمول مالکیـت مطلق اسـت. ]7۳[ درهرحـال، اسـتدالل های حکومت علیه 
قالب هـای تصـدی زمیـن، مبتنـی بر مشـاهدات صحیحی بـود کـه آن قالب ها را ازلحـاظ مالی 
ناخوانـا، و درنتیجـه، دچـار بهـره وری مالـی کمتر می دیـد. به جای تالش هـای افراد شـوربختی 
ماننـد اللـووت کـه می خواسـتند نقشـه ها را بـا واقعیـت منطبـق سـازند، راه حـل تاریخـی کـه 
حکومت هـا همـواره اسـتفاده کرده انـد، تحمیـل نوعـی نظـام مالکیـت بـوده اسـت که با شـبکۀ 

مالـی حکومـت هم نوا باشـد.
تـا وقتـی امـالک مشـاع فـراوان بـود و در اصـل فاقـد ارزش مالی تلقـی می شـد، ناخوانایی 
تصـدی زمین هـای مشـاع، دردسـر نمی آفریـد؛ ولـی از وقتـی زمین هـای مشـاع کمیاب شـدند 
)وقتـی »طبیعـت«۱ در زمـرۀ »منابع طبیعـی«۲ درآمد!(،۳ در شـمول قانون حقـوق مالکیت )اعم 
از حکومتـی یـا مردمـی( درآمدند. تاریـخ مالکیت را بـه این معنا بایـد مترادف با دسـت اندازی 
بی امـان بـر چیـزی دانسـت کـه روزگاری گمـان می  رفـت در زمـرۀ مواهـب رایـگان طبیعـت 
اسـت: جنگل هـا، شـکار، زمین هـای بایـر، مرغزارهـا، مـواد معدنـی زیـر سـطح زمیـن، آب و 
آبراهه هـا، حقـوق حریـم هوایـی )حق فضـای بـاالی سـاختمان ها و هوای فـراز سـطح زمین(، 
هـوای قابل تنفـس، و حتـی توالـی ژنتیکـی، کـه همگـی در یـک نظـام مالکیتـی جـای گرفتند. 
درمـورد زمین هـای کشـاورزی مشـاع، تحمیـل مالکیـت مطلق فـردی نتوانسـت چنان کـه برای 
مسـئوالن مالیاتـی و ناظـران زمین هـا شـفافیت ایجـاد کـرد، به چنـان شـفافیتی در نظر سـاکنان 
محلـی کمـک کنـد، زیـرا اهـل هر محـل از قبل بـه سـاختار عرفی محلی دسترسـی داشـتند که 
دربـارۀ زمین هـا به انـدازۀ کافی شـفافیت داشـت. نقشـۀ جامـع امالک نوعـی هوش اسـنادی۴ را 
بـه قـدرت حکومت افـزود و به این ترتیـب، پایه های دیـدگاه اختصارگـرای حکومـت و یک بازار 

فرامحلـی زمیـن را بنیان گذاشـت. ]7۴[

1. nature
2. natural resources
ــت را  ــر طبیع ــرد و کم ــت را فش ــوی طبیع ــات، گل ــرف مخلوق ــالح« اش ــن »به اصط ــت ای ــی جمعی ــی، وقت ۳. به عبارت
شکســت، یــا وقتــی نیــت خیــر دانشــمندان در ســاختن ســموم کشــاورزی بــه افزایــش تولیــد یعنــی بــه یــک نتیجــۀ شــر، 
و درنتیجــه، آسوده شــدن خیــال ایــن »اشــرف« بابــت افزایــش جمعیــت انجامیــد، یــا نیــت خیــر امثــال پاســتور و کــوخ 
در ســاخت واکســن ها، جــان فرزنــدان »اشــرف« را نجــات داد تــا کــرۀ زمیــن بــه ســیطر ۀ جمعیت هــای انســانی درآیــد، 
ــاِم  ــد تم ــث ش ــان باع ــه کج فهمی هایش ــیدند »ک ــی رس ــه جای ــنده ب ــالن نویس ــول ف ــدد به ق ــان های متج ــی انس ــا وقت ی
مخلوقــات خــدا را بــه چشــِم مصالحــی بــرای بهره کشــی نــگاه کننــد: درخــت را همچــون تکــه ای الــوار، بــره را فقــط در 

ــدن«! ـ م. ــداِث مع ــِل اح ــۀ مح ــوه را به مثاب ــت، و ک ــداری گوش ــم مق حک
4. documentary intelligence
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ــالک را  ــرای ام ــر ب ــد و خوانا ت ــام جدی ــک نظ ــتقرار ی ــد اس ــد فراین ــال بتوان ــک مث ــاید ی ش
ــر نشــان دهــد. وضعیــت دو روســتای روســی در زمــان قبــل از انقــالب روســیه، یــک  واضح ت
ــن و همســوکردن  ــرای ایجــاد مالکیــت خصوصــی زمی ــی از تالش هــای حکومــت ب ــال عال مث
ــا عقایــد حکومتــی درمــورد رشــد کشــاورزی و نظــم اجرایــی اســت. بخــش اعظــم  اوضــاع ب
روســتاهای روســیه، حتــی پــس از آزادســازی های ســال ۱8۶۱، مصادیــق بــارز ناخوانایــی مالــی 
بودنــد. قالب هــای اشــتراکی در تصــدی زمیــن شــایع بــود و حکومــت دانــش انــدک یــا هیــچ 
دربــارۀ کســی کــه فــالن قطعــه از زمیــن را کشــت می کــرد یــا نــوع و درآمــد محصــوالت داشــت.
ــگل داری  روســتای نوووســلوک۱ نظــام اقتصــادی متنوعــی از کشــاورزی، دامــداری و جن
ــا  ــرای دام ه ــی چ ــاورزی و اندک ــه کش ــا۲ ب ــی خوتی نیتس ــار اهال ــه کاروب ــت، درحالی ک داش
محــدود می شــد )شــکل های ۳ و ۴(. انبــوه نوارهــای پیچیــدۀ زمیــن را طــوری طراحــی کــرده 
بودنــد کــه مطمئــن باشــند هــر خانــوار روســتا یــک نــوار از زمیــن در هــر کمربنــد بوم شــناختی 
دارد. هــر خانــوار ممکــن بــود ۱0 الــی ۱۵ قطعــه زمیــن داشــته باشــد کــه درمجمــوع نوعــی 
نمونــۀ دقیــق از کمربند هــای بوم شناســی و خرده اقلیم هــای روســتا را در خــود داشــت. 
ــات  ــوار در قطع ــر خان ــراِت ه ــۀ مخاط ــی محتاطان ــث پراکندگ ــن باع ــع زمی ــه توزی آن گون
ــدن  ــا کوچک ش ــد ی ــب رش ــا را برحس ــار، زمین ه ــک ب ــال ی ــد س ــد. هرچن ــا می ش زمین ه

خانواده هــا، دوبــاره به تصــادف توزیــع می کردنــد. ]7۵[
آن آرایـش کافـی بـود تا سرپرسـت طرح آمایش سـند جامـع امالک را بـه سـرگیجه بیندازد. 
در نـگاه اول بـه نظـر می رسـید که گویـی خود روسـتا به کارکنـان پیمایـش حرفه ای نیـاز دارد تا 
کارهـا را رو بـه راه سـازند. بااین حال، درک نظام زمین داری در آن روسـتا که بـه »آمیختن نوارها«۳ 
 صـاف و موازی 

ً
 آسـان می نمـود. نوارهـای زمین اکثـرا

ً
معـروف بـود، بـرای خـود سـاکنان کامال

بودنـد، به طوری کـه بـا جابه جاکـردن نرده هـا در فقـط یـک طـرف مزرعـه و بـدون فکرکـردن 
بـه ابعـاد سـطحی زمین هـا می شـد انـدازۀ زمین هـا را بازتنظیـم کـرد. در مـواردی کـه دو طرف 
مزرعـه مـوازی نبودنـد، نرده هـا را می شـد جابه جـا کـرد تـا چولگـی نـوار به طـرف باریک تـر یا 
پهن تـر مزرعـه، جبـران شـود. مزارعـی که شـکل نامنظـم داشـتند، به جای مسـاحت، براسـاس 
محصـول تقسـیم می شـدند. آن الگـو در نـگاه نخسـتـ  و به نظر کسـانی که دسـت اندرکار تهیۀ 
نقشـه های جامـع امـالک بودنـد ـ پیچ درپیـچ و نامعقـول می نمـود، ولـی کسـانی که بـا الگوی 
مذکـور آشـنا بودنـد، آن را به انـدازۀ کافـی سـاده می دانسـتند و به شـدت بـرای اهـداف روسـتا 

مناسـب می دیدنـد.

1. Novoselok
2. Khotynitsa
3. inters tripping
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شکل ۳. روستای نوووسلوک قبل از اصالحات استولیپین

رؤیـای مسـئوالن حکومـت و فعاالن اصالحات کشـاورزیـ  حداقـل از زمان نهضت آزاد سـازی۱ 
ـ تبدیل کـردن نظـام مـزارع آزاد بـه رشـته ای از خانه-مزرعه هـای۲ یکپارچـه و مسـتقل براسـاس 
شـبیه کردن آن هـا بـه الگـوی اروپـای غربـی بـود. آن اصالحـات برخاسـته از اشـتیاق شکسـتن 
نفـوذ و سـلطۀ جامعـۀ محلـی بـر تک تـک خانوار هـا و حرکـت از مالیات سـتانی اشـتراکی از کل 
جامعـۀ محلـی بـه مالیات سـتانی از زمیـن داران منفـرد بـود. اهـداف مالـی در روسـیه نیـز ماننـد 
فرانسـه به شـدت به افکار حاکم و شـایع دربارۀ پیشـرفت کشـاورزی، گـره خورده بودنـد. چنان که 

۱. آزاد ســازی )Emancipataion( رعیت هــای روســیه در ســال ۱8۶۱ کــه بــه »دســتور آزاد ســازی روســیه« نیــز معــروف 
اســت، نخســتین و مهم تریــن سیاســت لیبــرال بــود کــه در زمــان ســلطنت الکســاندر دوم اجــرا شــد و بــه لغــو رعیــت داری 

در روســیه انجامیــد. ـ م.
2. farms teads
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جـورج یانـی۱ می گویـد، برنامه هـای اصالحـات در زمان کنت سـرگی ویتـی و پتر اسـتولیپین،۲ با 
طرزفکـر مشـابه دربـارۀ ماهیـت امور آن گونـه که هسـتند و آن گونـه که باید باشـند، اداره می شـد: 
»تابلـوی اّول: خرده کشـاورز های فقیـر بـا سـکونت متراکـم در روسـتا ها، رنجـور از گرسـنگی 
کـه بـا بیل هایشـان در نوارهـای باریـِک زمین هـا بـه یکدیگـر برمی خورنـد. تابلـوی دوم: کارگزار 
متخصـص کشـاورزی کـه چنـد کشـاورز خرده پـای اهـل پیشـرفت را به سـوی زمین هـای جدید 
راهنمایـی می کنـد و بـرای باقی مانده هـا زمین بیشـتری به جـا می گذارد. تابلوی سـوم: کشـاورزان 
جداشـده، فـارغ از محدودیت هـای نوارهـای زمین درحالی کـه در مـزارع جدید، خوتـور۳ ]مزارع 
یکپارچـه بـا خانه هـا[ را بـر پا می کننـد و پیشـرفته ترین روش هـا را بـه کار می گیرند. آنـان که باقی 
مانده انـد، رهـا از محدودیت هـای روسـتا و خانـواده، در تعامـل بـا نظـام اقتصـادِی برخاسـته از 
تقاضا هسـتند و همگی ثروتمند تر و مولدتر شـده اند؛ شـهر ها تغذیه می شـوند و خرده کشـاورزان 

هـم مزدبگیـر نشـده اند«. ]7۶[

شکل ۴. روستای خوتی نیتسا قبل از اصالحات استولیپین

1. George Yaney
۲. ســرگئی ویتــی )Sergei Witte( سیاســت مدار متنفــذ روس )۱8۴۹ تــا ۱۹۱۵( و از صحنه گردان هــای سیاســت 
امپراتــوری روســیه در اواخــر قــرن نوزدهــم و ابتــدای قــرن بیســتم بــود. پتــر اســتولیپین )Peter S tolypin( سیاســت مدار 
ــود. او کــه در درســدن  ــا زمــان ترورشــدن در ۱۹۱۱ ب ــر امــور داخلــی )کشــور( از ۱۹0۶ ت ــا ۱8۶۲( و وزی روس )۱۹۱۱ ت

آلمــان در یــک خانــوادۀ اشــرافی روس زاده شــد، آغازگــر اصالحــات عمــدۀ کشــاورزی در روســیه بــود. ـ م.
3. Khutor
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ــاری  ــارۀ آمیختــن نوارهــا، به شــدت ناشــی از خودمخت مثــل روز روشــن شــد کــه تعصــب درب
ــاورزی  ــارۀ کش ــج در ب ــی رای ــا، و جزم اندیش ــرای غریبه ه ــی اش ب ــی، ناخوانای ــتاهای روس روس
علمــی بــود کــه گمــان می شــد مبتنــی بــر شــواهد بی چون وچراســت. ]77[ مســئوالن 
حکومتــی و مجریــان اصالحــات کشــاورزی اســتدالل می کردنــد کــه وقتــی یــک قطعــه زمیــن 
ــرده،  ــدن ک ــوق ثروتمندش ــان ش ــود، او ناگه ــاورز داده ش ــه خرده کش ــی ب ــه و خصوص یکپارچ
ــوار را در قالــب نیــروی کار بهــره ور ســازمان دهی می کنــد و کشــاورزی علمــی را در پیــش  خان
ــز اصالحــات و نظــم  ــا خی ــه پیــش رفــت و ب ــرد. به این ترتیــب، اصالحــات اســتولیپین ب می گی

ــکل های ۵ و ۶(. ــت )ش ــتا را فراگرف ــر دو روس ــالک، ه ــع ام ــه های جام نقش

شکل ۵. روستای نوووسلوک بعد از اصالحات استولیپین

ــه  ــد ک ــاد ش ــیوه ای ایج ــه ش ــور( ب ــتقل )خوت ــۀ مس ــلوک ۱7 خانه-مزرع ــتای نووس در روس
هــر خانــوار از هــر ســه پهنــۀ علفــزار، زمیــن زراعــی و جنــگل اســتفاده کنــد. در روســتای 
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خوتی نیتســا تعــداد ۱0 خوتــور و نیــز 78 مزرعــه )اوتــروب(۱ ایجــاد شــد کــه مالــکان آن هــا 
بــه ســکونت در مرکــز روســتا ادامــه دادنــد. مــزارع جدیــد در نقشــه های جامــع امــالک بــه 
ثبــت رســیدند و از بــاال و بیــرون روســتا، خوانــا بودنــد. چــون هــر مزرعــه بــه یــک شــخص 

ــود. ــر۲ ب ــس تخمین پذی ــت، پ ــق داش ــده تعل شناخته ش

شکل ۶. روستای خوتی نیتسا بعد از اصالحات استولیپین

اگـر نقشـه های نشان داده شـده در شـکل های ۵ و ۶ را به تنهایـی در نظـر بگیریـم، گمراه کننـده 
خواهنـد بـود. چنـان روسـتا های نمونـه ای در ظاهـر اثربخشـی گروه هـای کارآمد نقشـه های 
جامـع امـالک را تبلیـغ می کننـد کـه کار خـود را بـا دقـت و جدیـت در نواحـی خـارج شـهر 
انجـام می دهنـد و آشـفتگی دشـت های آزاد را بـه مـزارع منظـم کوچـک تبدیل می کننـد. ولی 
حقیقـت چیـز دیگـری بود. رؤیـای مزارع منظـم و مسـتطیلی، فقط تـا انـدازه ای در زمین های 
تازه اسکان داده شـده تحقـق یافـت کـه نقشـه بردار ها در آن هـا با موانـع جغرافیایی یـا اجتماعی 
ناچیـزی روبـه رو بودنـد. ]78[ دسـت اندرکاران اصالحـات در مکان هـای دیگـر ـ علی رغـم 

1. otrub
2. assessable
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فشـاری های گـزاف بـرای تشـکیل مـزارع یکپارچـه ـ به طورکلـی بـه مخمصـه افتادنـد. در آن 
مکان هـا ادغام هـای غیرمجـاز و غیرقانونـی روی داد و مـواردی از »ادغام هـای کاغـذی« نیـز 
رخ داد؛ یعنـی کشـاورزان ماننـد سـابق زمین هـا را به صـورت نوارهـای باریـک کشـت کردند. 
ثابـت می کنـد نظـام امـالک کشـاورزی در عمـل بـرای مسـئوالن  ]7۹[ بهتریـن گـواه کـه 
مالیاتـی مرکـزی خوانـا نشـد، سیاسـت های به شـدت مخـرب تدارکاتـی بـود کـه حکومـت 
تـزاری در جنـگ جهانـی اول پیگیـری می کـرد. هیچ کـس نمی دانسـت کـه مالیـات معقـول 
بـر غـالت یـا حیوانـات مزرعـه چقـدر اسـت و به این ترتیـب، برخی از کشـاورزان ورشکسـته 
شـدند، درحالی کـه برخـی دیگر غلـه و احشـام را در مقادیر زیـاد ذخیره کردنـد. ]80[ همین 
تجربـۀ تـدارک اجبـاری ـ بـدون دانـش دربـارۀ ثـروت و مالکیـت زمین هـا ـ بار دیگـر پس از 

انقـالب اکتبـر و در خـالل دورۀ جنـگ کمونیسـم تکرار شـد. ]8۱[
نقشـۀ جامع امالک به مثابۀ اطالعات عینی برای غریبه ها

ارزش نقشـۀ جامـع امـالک بـرای حکومـت، در تجریـد و فراگیـری اش نهفتـه اسـت. بـا ایـن 
نقشـه ها حداقـل در کلیـات می تـوان معیـار بی طرفانـه ای را در کل کشـور و فـارغ از مقتضای 
هـر محـل بـه اجـرا درآورد تـا یک نقشـۀ کامـل و فاقـد ابهـام از تمـام امـوال ملکی به دسـت 
آیـد. کامل بـودن نقشـۀ جامـع امـالک، به شـکلی غریـب بـه خالصه واربـودِن انتزاعـی اش، به 
فقـدان جزئیـات و بـه سـطحی بودنش بسـتگی دارد. آن نقشـه در اصل یک نمایش هندسـی از 
مرزهـا یـا حدفاصل هـای بیـن قطعـات زمین هاسـت. آنچـه درون هـر قطعـه اسـت، ناگفته یا 

نامعلـوم می مانـد، زیـرا ربطـی به خـود قطعه بندی نقشـه نداشـته اسـت.
بی تردیـد ویژگی هـای بسـیاری دربـارۀ یک قطعه زمین هسـت که بسـی مهم تر از مسـاحت 
و موقعیـت مرزهـای آن قطعه هسـتند. نوع خاک، نوع محصول قابل کشـت، دشـواری کار در آن 
زمیـن و فاصلـه اش تـا بازار محصوالت، در زمرۀ نخسـتین پرسـش هایی هسـتند که هـر خریدار 
بالقـوه مطـرح می کنـد. البتـه، پرسـش هایی نیـز هسـت کـه ارزیـاب مالیاتـی مطـرح خواهـد 
کـرد. ابعـاد فیزیکـی زمیـن، از منظـر سـرمایه دارانه، اهمیـت ندارند، ولـی سـایر ویژگی ها فقط 
وقتـی می تواننـد بسـیار )به ویـژه بـرای حکومـت( مهـم باشـند کـه زمینه هـای اسـتفاده از آن ها 
شناسـایی و اندازه گیـری شـود. شناسـایی ایـن مشـخصه ها ـ برخـالف پی بـردن بـه موقعیـت 
مکانـی و ابعـادـ  مسـتلزم قضاوت هایـی اسـت کـه پیچیـده، در معـرض تقلب و به شـدت متأثر 
از اتفاقـات هسـتند. ممکـن اسـت چرخـش کشـت و میـزان برداشـت تغییـر کنـد، ابزار هـا یـا 
ماشـین های جدیـد موجـب دگرگونی کشـت شـوند و بازارهـا نیز جابه جـا گردند. ولـی پیمایش 
جامـع امـالک، یـک کار دقیـق، اجمالـی، کلی و یکنواخت اسـت. ایـن کار صرف نظر از سـایر 
کاسـتی هایش، پیش شـرط یـک رژیـم مالیاتـی اسـت کـه هـر قطعـه زمیـن را تمام و کمـال بـه 
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مالـک آن یعنـی مالیات دهنـده وصـل کنـد. ]8۲[ پیمایـش به ایـن معنـا در پیمایـش مالیات بر 
کید شـده  زمین هـای دانمـارک در سـال ۱807 )ُملهـم از اقدامـات فرانسـه در دوران ناپلئـون( تأ
اسـت که تمـام نقشـه بردار ها قـرار بـود اندازه گیری هـای یکسـان انجام دهنـد، ابزار های ایشـان 
به طـور منظـم وارسـی گردد تا از درسـتی آن هـا اطمینان حاصل شـود، و قـرار بود تمام نقشـه ها 

بـا یـک مقیـاس یکنواخت یـک به ۲880 رسـم شـوند. ]8۳[
نقشـه های زمیـن به طـور اعـم، و نقشـه های جامـع امـالک به طور اخـص طراحی شـده اند 
تـا هـر موقعیـت محلـی را بـرای یـک غریبـه خوانـا بسـازند. یک نقشـۀ جامـع امالک کـه برای 
 مالـک علفزار 

ً
 محلـی باشـد، بـه درد نمی خـورد. هرکسـی می دانسـت کـه مثـال

ً
اهـداف صرفـا

کنـار رودخانـه کیسـت، ارزش علوفه اش چقدر اسـت و چقـدر مطالبات زمیـن داری دارد؛ پس 
نیـازی بـه دانسـتن ابعـاد دقیـق آن وجـود نداشـت. یـک ملـک بـزرگ ممکـن بـود نوعی نقشـۀ 
: از درخت 

ً
نوشـتاری یا تریر۱ داشـته باشـد که در سـند های ملکـی قدیمی یافت می شـود )مثـال

یادداشـت هایی دربـارۀ  ...(، و  تـا رودخانـه، سـپس  به سـمت شـمال ۳۶ متـر  بـزرگ،  بلـوط 
تعهـدات مالـک بـه آن زمین نیز وجود داشـت. شـاید بتوان تصـور کرد چنان سـندی برای وارث 
 یک نقشـۀ 

ً
جدیـد کـه از مدیریـت امالک چیزی نمی دانسـت، ارزشـمند بوده اسـت. ولی ظاهرا

مناسـب از وقتـی بـه کار رفته اسـت که یـک بازار ارزشـمند برای زمیـن پدید آمده اسـت. به این 
ترتیـب بـود کـه هلنـد در نقشـه برداری از زمین هـا پیشـگام شـد، زیـرا تجاری کـردن زمین هـا را 
خیلـی زود آغـاز کـرد و هـر سـفته بازی که برای زهکشـی زمیـن با توربیـن بادی سـرمایه گذاری 
می کـرد، می خواسـت از قبـل به دقـت بدانـد کـدام قطعـه از زمیـن جدیدی کـه آماده می شـود، 
بـه مالکیـت او در خواهـد آمـد. نقشـه ها به ویـژه در نظـر مالـکان جدیـِد خرده سـرمایه دار مهم 
بودنـد، زیـرا بررسـی یک قلمـرو بزرگ با یـک نـگاه را ممکن می سـاختند. کوچک سـازی ابعاد 
روی نقشـه ها نوعـی کمـک برای به خاطرسـپردن جزئیـات در مـواردی بود که آن ملک متشـکل 

از قطعـات متعـدد و کوچـک بـود یا مالـک به درسـتی با آن پهنه آشـنایی نداشـت.
ــرطی  ــه ش ــود، ب ــی ب ــه بردار انگلیس ــک نقش ــه ی ــوردن۲ ک ــان ن ــخ ۱۶07 ج ــی در تاری حت
بــه خدمــت اشــراف درآمــد کــه بتوانــد نقشــه را جانشــین گــردش بازرســی از امــالک ســازد: 
»نقشــه ای کــه به درســتی و بــا اطالعــات صحیــح ترســیم شــده باشــد، چنــان صحنــۀ روشــنی 
ــت  ــاب در حال ــه ارب ــد ک ــم می کن ــاخه هایش فراه ــا و ش ــام بخش ه ــی و تم ــک ارباب از مل
نشســته در صندلــی راحتــی اش می توانــد بفهمــد کــه چــه دارد، چگونــه و کجــا اســتقرار یافتــه 
ــرار  ــد او ق ــگاه در دی ــا یــک ن اســت، و به طورکلــی کاربردهــا و پیشــه ها در تمــام قســمت ها ب
ــا  ــدۀ خوان ــک قاع ــاز دارد: ی ــی نی ــن منطق ــه چنی ــز ب ــا نی ــی مالیات ه ــرای مل دارد«. ]8۴[ اج

1. terrier
2. John Norden
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ــتفاده از  ــا اس ــرد و ب ــاد بگی ــرعت ی ــد به س ــد می توان ــد جدی ــک کارمن ــه ی ــاالرانه ک و دیوان س
اســناد موجــود در دفتــر کار خــود، بــه اجــرا بگــذارد.

در این تصویر چه چیز جا افتاده اسـت؟
از  ساده شـده  به شـدت  الگـوی  یـک  او  ذهـن  دنیـای  کـه  درمی یابـد  اجرایـی   انسـان 

درهم ریختگـی پرهیاهـو و شـادابی اسـت کـه دنیـای حقیقـی را می سـازد. او از ساده سـازی 

 خالی اسـت و اکثر 
ً
ناشـیانه اش خرسـند اسـت، زیـرا گمـان می کند دنیـای حقیقـی عمدتـا

واقعیت هـای دنیـای حقیقـی چنـدان اهمیتـی بـرای موقعیـت ویـژه ای ندارنـد کـه پیـش رو 

اسـت؛ چـون فکر می کنـد اکثـر زنجیره های مهـم علت هـا و معلول هـا، زنجیره هایـی کوتاه 

هستند. سـاده  و 
هربرت سیمون۱

آیزایـا برلیـن۲ در مطالعـه اش دربـارۀ تولسـتوی، یـک جوجه تیغـی را »کـه یـک موضـوع مهـم 
اسـت«.  گاه  آ معمولـی  امـور  بسـیاری  از  »کـه  می کنـد  مقایسـه  روباهـی  بـا  می دانـد«،  را 
هسـتند.  جوجه تیغـی  آن  مثـل  امـالک،  جامـع  نقشـه های  و  علمـی  جنـگل داری  مسـئوالن 
دغدغـۀ جـدی و متمرکـز جنـگل داری علمـی درمـورد الـوار و شـیفتگی مسـئوالن نقشـه های 
جامـع بـه درآمد هـای زمیـن، مانـع از پی بـردن ایشـان بـه پاسـخ های مشـخص بـرای یـک 
پرسـش می شـود. ولـی فـرد طبیعت گـرا یـا جامعـۀ کشـاورزان مثـل آن روبـاه هسـتند. ایشـان 
دربـارۀ جنگل هـا و زمین هـای زراعـی، بسـیار می داننـد. البتـه، گرچـه طیف دانش مسـئوالن 
جنـگل داری و نقشـه های جامـع امـالک، بسـیار کوته نگرانه تـر اسـت، نبایـد فرامـوش کرد که 
دانـش ایـن گروه هـا، نظام یافتـه و اختصـاری اسـت و بـه همیـن علـت آنـان را قـادر می سـازد 
کـه امـور را طـوری ببیننـد و درک کننـد کـه از یک روبـاه بر نمی آیـد. ]8۵[ بااین حـال، چیزی 
کیـد کنم، شـیوۀ کسـب ایـن دانـش ـ به بهای رسـیدن به یک  کـه می خواهـم در اینجـا بـر آن تأ

نگـرش ایسـتا و کوته نظرانـه دربـارۀ تصـدی زمیـن ـ اسـت.
نقشـۀ جامـع امـالک، شـباهت فـراوان بـه یـک عکـس ثابـت از یـک رودخانـۀ جـاری 
دارد. آن نقشـه یـا عکـس، قطعـات زمیـن را در آرایـش و مالکیـِت زمـان اجـرای نقشـه برداری 
نشـان می دهـد. ولـی جریـان رودخانـه همیشـگی اسـت و نقشـۀ جامـع امـالک ممکن اسـت 
در هنگامـۀ آشـوب ها و خیزهـای بـزرگ اجتماعـی، موجـب منجمدشـدن صحنـه ای شـود کـه 
فرازونشـیب های فـراوان داشـته اسـت. ]8۶[ تغییراتی در مرزهـای مزارع رخ می دهنـد؛ زمین ها 
تقسـیم می شـوند یـا به علـت ارثیـه یـا خریـد، بـا یکدیگـر ادغـام می شـوند؛ جوی هـا، راه هـا و 
خط آهن هـای جدیـدی درسـت شـده اند؛ کاربـری زمیـن تغییـر کـرده اسـت؛ و به همین ترتیـب 

1. Herbert Simon
2. Isaiah Berlin
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تـا وقتـی این تغییـرات ویـژه، به طور مسـتقیم بـر ارزیابی هـای مالیاتی اثـر بگذارنـد، تمهیداتی 
بـرای ثبـت آن هـا در نقشـه یا در پایگاه اسـناد مالکیـت وجـود دارد. وقتی انباشـت توضیحات و 
حاشـیه ها بـه حـد خاصی برسـد، نقشـه را ناخوانا می سـازد و در آن هنگام الزم اسـت نقشـه ای 

روزآمد تـر ـ ولـی همچنـان ایسـتا ـ ترسـیم شـده و فراینـد کار تکرار شـود.
هیـچ نظـام عملیاتـی در حـوزۀ درآمدهـای زمیـن نمی توانـد فقـط بـه شناسـایی قطعـه و 
مالـک آن اکتفـا کنـد. سـایر واقعیت هـای اختصـاری نیـز کـه خـود ایسـتا هسـتند، بایـد ثبـت 
شـوند تـا قضـاوت دربـارۀ بـار مالیاتـِی پایـدار ممکـن شـود. ممکـن اسـت زمین هـا برحسـب 
نـوع خـاک، آبیـاری مطلـوب، نـوع محصـوالت کشت شـده، و میانگیـن فرضـی محصولـی که 
 بـا نمونـه ای از محصـوالت چیده شـده تعیین 

ً
بـه بـار می آورنـد، درجه بنـدی شـوند که معمـوال

 میانگین هایـی محسـوب می شـوند کـه تغییـرات 
ً
می شـود. ایـن اعـداد متغیـر هسـتند یـا صرفـا

بـزرگ را پنهـان می سـازند. ایـن اعـداد نیـز ماننـد عکس ثابـت در یک نقشـۀ جامع امـالک، در 
گـذر زمـان به شـکلی واهـی رشـد می کننـد و بایـد دوبـاره بررسـی شـوند.

ساده سـازی حکومتـی نیـز مثـل تمـام ساده سـازی های حکومـت، همـواره بسـیار بیـش از 
پدیده هـای اجتماعـی حقیقـی کـه قـرار اسـت معـرف آن هـا باشـند، ایسـتا و اجمالی هسـتند. 
یـک کشـاورز به نـدرت همیشـه بـا میانگیـن محصـول، میانگیـن بارندگـی یـا میانگیـن قیمـت 
در  روسـتایی  مالیاتـی  شـورش های  تاریـخ  اعظـم  بخـش  می شـود.  روبـه رو  محصـوالت 
اروپـای اوایـل تجـدد و در جاهـای دیگـر را بـا توجـه به فقدان سـازگاری بیـن »مطالبـات مالی 
مطالبـات«  آن  ادای  بـرای  روسـتایی  جمعیـت  متغیـر  به شـدت  » ظرفیـت  و  انعطاف ناپذیـر« 
جامـع  نظـام  خوش نیت تریـن  و  برابرانه تریـن  حتـی  بااین حـال،   ]87[ کـرد.  درک  می تـوان 
امـالک نمی توانـد به جـز برمبنـای واحد هـای ثابـت اندازه گیری و محاسـبه، به شـکل یکنواخت 
اداره شـود. چنـان مجموعـه ای همان قـدر می توانـد نمایانگـر پیچیدگی هـای حقیقـی و تجربـۀ 
یـک کشـاورز باشـد کـه طرح هـای جنـگل داری علمـی می تواننـد ظرافت هـای یـک جنـگل 

طبیعت گرایانـه را نمایـان کننـد. ]88[
دریچـۀ نـگاه نقشـه های جامـع کـه در سـیطرۀ یـک هـدف عمل گرایانـه و ملمـوس اسـت، 
 مشـخص خـودش باشـد، غافـل می مانـد. 

ً
همچنیـن از هرچیـزی کـه ورای میـدان دیـد کامـال

ایـن واقعیـت در فقـدان جزئیـات در خـود پیمایش ها نمـود یافت. یـک تحقیق جدید در سـوئد 
 بودنـد، ترسـیم 

ً
نشـان داد نقشـه بردار ها مـزارع را ازلحـاظ هندسـی، منظم تـر از آنچـه واقعـا

می کردنـد. چشم پوشـی از بـاال و پایین هـای کوچـک، شـغل ایشـان را آسـان تر می کـرد و اثـر 
چشـمگیری بـر نتیجـۀ کار نداشـت. ]8۹[ چنان کـه در جنـگل داری تجاری، آسـان تر می دیدند 
کـه از محصـوالت فرعـی جنـگل غفلـت کننـد، مسـئوالن نقشـه های جامع نیز چشـم خـود را 
بـر همه چیـز جـز کاربـرد اصلـی تجـار ی یـک زمیـن کشـاورزی می بسـتند. همیـن کـه بدانیم 
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یـک مزرعـه طراحـی شـده اسـت تـا گنـدم و کاه در آن تولیـد شـود، بـه مـا می فهمانـد کـه آن 
زمیـن همچنیـن می توانـد منبـع مهمی بـرای علوفۀ بسـتر، خوشـه چینی، خرگوش هـا، پرندگان، 
قورباغه هـا و قارچ هـا باشـد و ایـن موضـوع به قـدری غامض نیسـت کـه از نظرها پنهـان بماند، 
مگـر بی دلیـل بـر پیچیدگی هـای یـک قاعـدۀ اجرایـی سرراسـت بیفزایـد. ]۹0[ البتـه مهم ترین 
مصـداق کوته نگـری از ایـن قـرار بـود کـه در نقشـه های جامـع و سـامانۀ ارزیابی امـالک، فقط 
ابعـاد زمیـن و قیمـت آن ـ ماننـد یـک دارایـی مولـد یـا یـک کاالی قابل فـروش ـ در نظـر گرفته 
می شـد. هرگونـه ارزش زمیـن بـرای معـاش خانوار هـا یـا زیسـت بوم محلـی را بـا برچسـب 

زیبایی شناسـانه، آیینـی یـا ارزش احساسـی، نادیـده می گرفتنـد.
دگرگونی و مقاومت

نقشـۀ جامـع امـالک، یـک ابـزار سـلطه اسـت کـه مایـۀ نمایـش و نیـز یکپارچگی قـدرِت 
سـفارش دهندگان نقشـه ها می شـود ... نقشـۀ جامـع امـالک، کورکورانـه اسـت: هرجـا کـه 
اطالعـات به مثابـۀ قـدرت باشـد، این نقشـه ها اطالعـات جامعی فراهـم می کنند تا به سـود 
عـده ای و بـه زیـان عـده ای دیگـر بـه کار بـرود؛ و حاکمـان و رعایا در جـدال مالیاتـی قرون 
گاه بودند. درنهایت، نقشـۀ جامع امالک، فعال اسـت  هجدهـم و نوزدهـم از ایـن واقعیـت آ
 در اسـکان جمعیت هـا در ایاالت متحده یا در هندوسـتان 

ً
و در تصویرکـردن واقعیـتـ  مثـال

ـ بـه محوکـردن نسـخه های قدیمـی کمـک می کند.
 روجر کین و الیزابت بایگنت، نقشۀ جامع امالک۱

 
ً
قواعـد کوتاه نویسـی کـه مسـئوالن مالیاتـی بایـد حقیقـت را بـا آن هـا درک کننـد، صرفـا

ابزارهـای مشـاهده نیسـتند. آن قواعـد بـا نوعـی اصـل  هایزنبـرگ۲ مالـی، بارهـا قدرتشـان در 
داده انـد. نشـان  می کننـد،  ثبـت  کـه  را  واقعیت هایـی  دگرگون سـاختن 

مالیـات در و پنجـره کـه در دورۀ »کمیتـۀ راهنمـا«۳ در فرانسـه وضـع شـد و سـپس به زودی 
در سـال ۱۹۱7 لغـو گردیـد، یـک مثـال تکان دهنـده اسـت کـه بـه ذهـن خطـور می کنـد. ]۹۱[ 
 پیشـنهاددهندۀ چنـان مالیاتـی بایـد اسـتدالل می کـرده اسـت کـه تعـداد در و پنجره ها 

ً
احتمـاال

در یـک سـاختمان، متناسـب بـا انـدازۀ سـاختمان اسـت و به این ترتیـب، الزم نیسـت ارزیـاب 
 می توانـد در و پنجره ها 

ً
مالیاتـی بـه سـاختمان وارد شـود یا ابعـادش را اندازه بگیـرد، بلکه صرفـا

را بشـمارد. آن فکـر به مثابـۀ قاعـده ای سـاده و عملـی، فکـر درخشـانی بـود، ولـی عوارضـی به 

1. Roger Kain and Elizabeth Baigent, “The Cadas tral Map’’
ــک  ــگامان فیزی ــی از پیش ــا ۱۹7۶( و یک ــی )۱۹0۱ ت ــک دان آلمان ــرگ )Werner Heisenberg( فیزی ــر هایزنب ۲. ورن
کوآنتــوم بــود کــه اصــل عدم قطعیــت را مطــرح کــرد و بابــت پایه گــذاری فیزیــک کوآنتــوم، در ســال ۱۹۳۲ جایــزۀ نوبــل 

فیزیــک را دریافــت کــرد. ـ م.
۳. کمیتــۀ راهنمــا )French Divectory( یــک هیئــت پنج نفــره بــود کــه در نخســتین جمهــوری فرانســه از نوامبــر ۱7۹۵ 

تــا نوامبــر ۱7۹۹ بــر کشــور حکومــت می کــرد. آن هیئــت بــا کودتــای ناپلئــون کنــار رفــت. ـ م.
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همـراه داشـت. از آن  پـس خانه هـای خرده کشـاورزان به گونـه ای طراحـی یا بازسـازی شـد که تا 
حـد امکان ورودی و شـکاف کمتری داشـته باشـد. گرچـه کمبودهای مالی را می تـوان با افزودن 
بـر مالیـات هـر در و پنجـره جبـران کـرد، آثـار بلند مـدت آن تغییـرات بـر سـالمت جمعیـت 

روسـتایی، بیـش از یـک قـرن باقـی می ماند.
قالـب تـازۀ تحمیلـی حکومـت در حـوزۀ تصـدی زمین، خیلـی انقالبی تـر از مالیـات در و 
 جدیـد را تثبیت کـرد. نظام جدید تصـدی زمین، 

ً
پنجـره بـود. آن قالـب یک کانـون نهادی کامال

هرچنـد سـاده و همسـان بـه اجـرا در آمـد، روسـتاییان را خواهی  نخواهـی بـه دنیـای سـند های 
مالکیـت، دفترهـای معاملـۀ زمین، حق الزحمه هـای واسـطه گری، ارزیابی ها و درخواسـت های 
اداری پرتـاب کـرد. آن روسـتاییان بـا کارشناسـان جدیـد و قدرتمنـدی روبـه رو شـدند کـه در 
لبـاس کارمنـد امـالک، نقشـه بردار، قاضـی و وکیـل، رویه هـا و تصمیم هـای ناآشـنا بـا ذهنیت 

کشـاورزان را بـه کار می بردنـد.
در مـواردی کـه نظـام جدیـد تصـدی یـا اجـاره داری زمین، نوعـی تحمیـل اسـتعماری بود 
 بیگانـه بود، از سـوی فاتحـان بیگانـه و با زبـان ناخوانـا و مقتضای نهادی ناآشـنا 

ً
)یعنـی کامـال

اجـرا می شـد، و رویه هـای محلـی هیـچ قرابتـی بـا مالکیـت مطلـق زمیـن نداشـتند(، حتـی 
 اسـکان دائمـی در هندوسـتان، طبقـۀ اجتماعـی 

ً
پیامدهـای دامنه دارتـری پدیـد می آمـد. مثـال

جدیـدی سـاخت که چـون مالیـات زمین ها را پرداختـه بودند، مالـک کامل زمین هـا و صاحب 
 در هندوسـتان وجود 

ً
حـق ارث و فـروش آن هـا شـدند، درحالی کـه ایـن حقـوق پیش تـر اصـال

نداشـت. ]۹۲[ در همـان زمـان میلیون هـا زارع، اجـاره کار و کارگـر کشـاورزی، از حقوق عرفی 
خـود بـرای دسترسـی به زمیـن و محصوالت کشـاورزی محروم شـدند. آنان که نخسـتین بار از 
اسـرار آن نظـام اجرایی تصـدی زمین ها سـر درآوردنـد، از فرصت های منحصربه فـرد برخوردار 
یـا مترجـم، در جایـگاه واسـطۀ  به همین ترتیـب، ویتنامی هایـی کـه در نقـش منشـی  شـدند. 
بیـن مسـئوالن فرانسـوی در دلتـای مکونـگ۱ و رعایـای ویتنامـی آن هـا کار می کردنـد، فرصـت 
به جیـب زدن ثروت هـای شـیرین را بـه دسـت آوردنـد. آنـان گاهـی بـا تمرکزکـردن بـر کارهـای 
کاغـذی حقوقـیـ  از قبیـل اسـناد مالکیـت و دریافـت حق الزحمه هـای شـیرینـ  بـه بزرگ ترین 
زمیـن داران و اربابـان روسـتاییانی تبدیـل می شـدند کـه گمان کـرده بودند ایـن کارگـزاران دارند 
زمینـۀ تصاحـب مـزارع رایـگان مشـترک بـرای کشـاورزان را فراهـم می کننـد. البتـه، ممکن بود 
کـه ایـن واسـطه های نوظهـور در برخـی مـوارد از دانـش خود به آسـانی بـرای پی بـردن به هدف 

هم وطنـان در میـان انبـوه قوانیـن جدیـد اسـتفاده کنند.

ــد،  ــن، تایلن ــار، چی ــور های میانم ــه از کش ــت ک ــرقی آسیاس ــوب ش ــرآب جن ــای ُپ ــگ )Mekong( از رودخانه ه ۱. مکون
کامبــوج و ویتنــام می گــذرد. طــول تخمینــی رودخانــه کــه دوازدهمیــن رودخانــۀ دراز دنیاســت، حــدود ۴۳۵0 کیلومتــر، 

حــوزۀ آبریــز آن حــدود 7۹۵ هــزار کیلومتــر مربــع و دبــی ســاالنه اش ۴7۵ کیلومترمکعــب اســت. ـ م.
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درهرحـال، رفتـار ایـن واسـطه ها هرچـه که بـود، آن ها با تسـلط بـر زبـان اداری زمین داری 
کـه به طـور خاص بـا هدف خوانابـودن و شـفاف بودن برای مسـئوالن اجرایی طراحی شـده بود، 
و نیـز بـا بهره بـرداری از بی سـوادی روسـتاییانی کـه قوانیـن جدیـد تصـدی زمیـن بـرای ایشـان 

نامفهـوم بـود، گـذار بی چون وچرایـی در روابـط قـدرت پدید آوردنـد. ]۹۳[
مالیات سـتانی  را در  نقشـی  اسـناد مالکیـت مطلـق و سـنجش یکسـان زمین هـا، همـان 
متمرکـز و بازار مسـتغالت داشـتند که پـول رایج بانک مرکزی در بازار داشـت. ]۹۴[ آن اسـناد و 
رویه هـا تهدیـدی بـرای قـدرت و خودمختاری محلی محسـوب می شـدند. پس عجیب نیسـت 
کـه مقاومـت شـدیدی در برابـر آن هـا پدیـد آمـد. هـر پیمایـش جامـع امـالک در اروپـای قرن 
هجدهـم، بی چون وچـرا در زمـرۀ شـگرد های تمرکزگرایـی ]افزایـش قـدرت حکومـت مرکـزی[ 
محسـوب می شـد. در آن زمـان روحانیـون و نجبـای محلـی به ناچـار درمی یافتنـد کـه قـدرت 
مالیات سـتانی و معافیت هـای مالیاتـی ایشـان در خطـر افتـاده اسـت. عـوام نیز چنـان تغییراتی 
کـه  کولبـرت۱  باپتیسـت  ژان  می دیدنـد.  محلـی  مالیات هـای  افزایـش  پیش زمینـۀ  به مثابـۀ  را 
»تمرکزگـراِی« اعظـِم مطلق گرایـی بـود، پیشـنهاد پیمایـش جامع امالک فرانسـه را مطـرح کرد، 
ولـی مخالفـت هـر دو دسـتۀ اشـراف و روحانیان در سـال ۱۶7۹، طـرح او را نقش بـر آب کرد. 
یکصـد سـال بعـد در دوران پـس از انقـالب بـود که فـردی بنیادگـرا به نام فرانسـوا نوئـل بابوف۲ 
در »طـرح سـند جامع و همیشـگی امالک«، رؤیـای اصالحات ارضـی برابری گرایانـه را مطرح 
کـرد؛ رؤیایـی کـه هرکـس در آن بـه قطعـه زمین برابـر با دیگـران دسـت یابـد. ]۹۵[ بااین حال، 

رؤیـای او نیـز نقـش بر آب شـد.
دنیـا،  دگرگون کـردن  بـرای  حکومـت  ساده سـازی های  ظرفیـت  بـر  عـالوه  اسـت  الزم 
دسـته بندی های  برانـدازی  حتـی  و  جلوگیـری  تضعیـف،  تعدیـل،  بـرای  جامعـه  ظرفیـت  بـه 
تحمیل شـده بـر خـودش توجـه کنیـم. در ایـن زمینـه مفیـد اسـت کـه بیـن واقعیت هـای روی 
کاغـذ و واقعیت هـای میدانـی، تمیـز قائـل شـویم. سـالی فالـک مـور۳ و کثیـری از دیگـر افراد 
کیـد کرده انـد کـه سـوابق بایگانـی دفتـر زمین هـا می تواند مبنایـی برای مالیات سـتانی باشـد،  تأ
ولـی در عمـل فایـدۀ چندانـی درمـورد حقـوق زمین ها به بـار نمـی آورد. گاهی مالـکان کاغذی 
در عمـل مالـکان واقعـی نبودنـد. ]۹۶[ چنان کـه دیدیـم، احتمـال داشـت کشـاورزان خرده پای 
روس بـه یکپارچه سـازی »روی کاغـذ« تـن دهنـد، ولی کمـاکان روش آمیختـن نوارهـا را ادامه 

ــا  ــور از ۱۶۶۱ ت ــت وزیر کش ــا ۱۶8۳( و نخس ــوی )۱۹۱۶ ت ــت مدار فرانس ــرت)Colbert(  سیاس ــت کولب ۱. ژان باپتیس
ــود. ـ م. ــی چهاردهــم ب زمــان مرگــش در دوران پادشــاهی لوئ

ــا ۱7۹7(  ــگار و آشــوبگر سیاســی فرانســوی )۱7۶0 ت ــوف )Francois–Noel Babeuf( روزنامه ن ــل باب ۲. فرانســوا نوئ
در دوران انقــالب کبیــر فرانســه بــود. روزنامــۀ او بــه طرفــداری از فقــرا و دعــوت بــه شــورش مردمــی علیــه »کمیتــۀ راهنمــا« 

و حکومــت فرانســه، شــهرت داشــت. ـ م.
3. Sally Falk Moore
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دهنـد. دسـت اندازی بـه زمین هـا، تصـرف عدوانـی و شـکار قاچـاقـ  اگـر موفقیت آمیـز بـودـ  
نمونه هایـی از اجـرای حقـوق مالکیـت در عمل اسـت کـه روی کاغذ به آن ها اشـاره نمی شـود. 
مـردم از برخـی مالیات هـای زمیـن و ُعشـریه ها فرار کـرده یا به قـدری از آن ها تخطـی می کردند 
کـه گویـی قانـون، ارزش خـود را از دسـت مـی داد. ]۹7[ شـکاف عظیـم بیـن تصـدی زمیـن 
 در هنگامـۀ آشـوب های اجتماعـی و شـورش ها به اوج 

ً
روی کاغـذ و در میـدان عمـل، احتمـاال

می رسـد. ولـی حتـی در دوره هـای آرام تـر نیز یـک نظام سـایه برای تصـدی زمین هسـت که در 
کنـار قرائـت رسـمی در دفترهـای ثبـت زمین هـا و زیر پوسـت آن کمیـن می کند. هیـچ گاه نباید 

گمـان کـرد کـه رویه هـای محلـی از دِر سـازش کامـل بـا نظریه هـای حکومتـی درمی آینـد.
تمـام حکومت هـای تمرکز گـرا بـه ارزش یـک نقشـۀ جامـع امـالک کـه فراگیـر و یکسـان 
باشـد، پـی برده انـد. بااین حـال، تهیـۀ آن نقشـه ها چیـز دیگـری بـود و تهیـۀ نقشـه های جامـع 
وقتـی سـریع تر و فراگیر تـر انجام می شـد که یک حکومـت مرکزی قدرتمنـد بتوانـد ارادۀ خود را 
 ضعیـف تحمیل کنـد. برعکس، وقتـی جامعۀ مدنی، سـازمان دهی 

ً
بـر یـک جامعۀ مدنی نسـبتا

 ضعیـف بـود، تهیـۀ نقشـۀ جامـع امـالک به کنـدی، اغلـب 
ً
منسـجم داشـت و حکومـت نسـبتا

داوطلبانـه و ناقـص و پراکنـده پیـش می رفـت. بـه همین علت بـود کـه فرانسـه در دوران ناپلئون 
نقشـه های جامـع را خیلـی زودتـر از انگلسـتان تهیـه کـرد، زیـرا اصنـاف حقوقی در انگلسـتان 
مدت هاسـت کـه جلـوی این تهدید را علیـه کارکردهای محلـی و درآمدزای آن کشـور گرفته اند. 
بنابـر همیـن اسـتدالل معلـوم می شـود کـه تهیـۀ نقشـه های جامـع در مسـتعمرات فتح شـده و 
اداره شـده براسـاس حکم اسـتعمارگران، سـریع تر از کشـور های شهرنشـیِن اسـتعمارکنندۀ آن ها 
انجـام می شـد. شـاید ایرلنـد در زمـرۀ نخسـتین ها بوده باشـد. یـان هکینـگ۱ می گویـد که پس 
از پیـروزی کرامـول۲ بـر ایرلنـد، »کشـور را تمام و کمـال برحسـب زمین هـا، سـاختمان ها، افراد 
و احشـام، بـا مدیریـت بی واسـطۀ ویلیـام پتـی۳ نقشـه برداری کردنـد تـا تجـاوز انگلیسـی ها به 

ایرلند در سـال ۱۶7۹ تسـهیل شـود«. ]۹8[
انـدک و متشـکل از مهاجـران داشـت )مثـل آمریـکای  وقتـی یـک مسـتعمره، جمعیـت 
 همه جانبـه و همسـان بـه حداقـل می رسـید. 

ِ
شـمالی و اسـترالیا(، موانـع اجـرای نقشـۀ جامـع

در آن مسـتعمرات، دیگـر خبـری از مشـکل نقشـه برداری از الگوهـای دیرینـۀ کاربـری زمیـن 

1. Ian Hacking
ــه  ــود ک ــا ۱۶۵8( ب ــی )۱۵۹۹ ت ــت مدار انگلیس ــی و سیاس ــده نظام ــول )Oliver Cromwell( فرمان ــور کرام ۲. اولی
رهبــری مجلــس انگلســتان علیــه پادشــاه )چارلــز اول( در خــالل جنــگ داخلــی کشــور و حکومــت بــر جزایــر امپراتــوری 

را از ۱۶۵۳ تــا زمــان مرگــش بــر عهــده داشــت. ـ م.
۳. ویلیــام پتــی )William Petty( اقتصــاددان، دانشــمند و فیلســوف انگلیســی )۱۶۲۳ تــا ۱۶87( بــود کــه بــا 
خدمت کــردن در رکاب کرامــول در ســرزمین مشــترک المنافع ایرلنــد، در حکومــت انگلســتان رشــد کــرد. او روش 
کارآمــدی بــرای پیمایــش زمین هایــی ابــداع کــرد کــه قــرار بــود مصــادره شــده و بــه ســپاهیان کرامــول واگــذار شــوند. ـ م.
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 پیمایـش قطعاتـی از زمیـن انجام می شـد که می خواسـتند بـه تـازه واردان اروپایی 
ً
نبـود و صرفـا

بدهنـد یـا بفروشـند. در ایـن میـان بـه مـردم بومـی و نظام های سـنتی اموال مشـاع ایشـان اعتنا 
نمی شـد. ]۹۹[ تومـاس جفرسـون۱ کـه به واسـطۀ آشـنایی بـا عقالنیـت روشـنگری، دیـد تیزی 
داشـت، خیـال تقسـیم کردن ایاالت متحـده از غرب رودخانـۀ اوهایو به »صدهـا« مربع ده در ده 

مایلـی،۲ و ملزم کـردن سـاکنان کشـور بـه گرفتـن قطعـاِت مذکـور را در سـر می پرورانـد.

شکل 7. منظرۀ پیمایش هوایی، کسلتون، داکوتای شمالی

 یـک گزینـۀ زیبایی شناسـانه نبود. 
ً
َسرراسـت بودن پیشـنهاد جفرسـون ازلحـاظ هندسـی، صرفـا

وی ادعـا کـرد کـه قطعـات نامنظـم، تقلب کـردن را آسـان می کننـد. او بـرای تقویـت ادعایـش 
بـه تجربـۀ ایالـت ماساچوسـت اسـتناد کـرد کـه انـدازۀ امـالک به انـدازۀ ۱0 تـا ۱00درصـد 
بزرگ تـر از اسـناد مالکیـت آن هـا بـود. ]۱00[ منظم بـودن شـبکۀ زمین ها عـالوه بـر خواناکردن 

ــا ۱8۲۶( و از  ــده )۱7۴۳ ت ــاالت متح ــخ ای ــور تاری ــومین رئیس جمه ــون )Thomas Jefferson( س ــاس جفرس ۱. توم
ــود. ـ م. ــروزی ب ــدۀ ام ــاالت متح ــذاران ای بنیان گ

۲. مایــل دریایــی کــه بــه گــره دریایــی یــا نــات )Knot( معــروف اســت، یــک واحــد بین المللــی در دریانــوردی و معــادل 
 فقــط در ایــاالت متحــده و در کیلومترشــمار برخــی خودروهــا 

ً
۱8۵۳ متــر اســت، ولــی مایــل خشــکی کــه اکنــون تقریبــا

ــری  ــای اندازه گی ــه واحد ه ــه مجموع ــت، ب ــی نیس ــت، بین الملل ــوده اس ــور ب ــز منظ ــن نی ــن مت ــود و در ای ــتفاده می ش اس
سیســتم انگلیســی اختصــاص دارد و معــادل ۱۶0۹ متــر اســت. ـ م.
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 آن هـا بـرای مسـئوالن مالیات سـتانی، شـیوه ای آسـان و ارزان بـرای آماده سـازی دسـته جمعی 
زمین هـا و بازاریابـی واحد هـای همگـن بـود. آن شـبکه باعث تسـهیل در کاالیی کـردن زمین ها 
و نیـز محاسـبۀ مالیات هـا و حدفاصـل امـالک شـد. آن شـیوه ازلحـاظ اداری نیـز سـهولت 
دلگرم کننـده ای بـه همـراه مـی آورد. آن زمین هـا را می شـد از راه دور و از طریـق کسـی بـه ثبـت 
 هیچ گونه آشـنایی با محـل نداشـت. ]۱0۱[ اگر آن 

ً
و دریافـت سـند مالکیـت رسـاند کـه تقریبـا

طـرح به دقـت اجـرا می شـد، بخشـی از منطـق بـی روح و مکانیکی جـداول جنـگل داری علمی 
در آن نمایـان می شـد. بااین حـال، صـدور اسـناد مالکیـت زمین هـا در برنامـۀ جفرسـون )کـه 
از سـوی کنگـره تعدیـل شـد تـا بـه قطعـات مسـتطیلی و شـهرک هایی بـا مسـاحت تقریبی ۹۳ 

کیلومتـر مربـع تقسـیم شـود(، در مـواردی از الگـوی تجویزشـده پیـروی نکرد.
در نظـام تـورن۱ بـرای صدور اسـناد مالکیت کـه در دهۀ ۱8۶0 در اسـترالیا و نیوزلند شـکل 
گرفـت، از یـک شـبکۀ بـا چـاپ سـنگی )لیتوگـراف( اسـتفاده می شـد کـه از قبل پیمایش شـده 
بـه  اولویـت اسـت«،  بیایـد، در  بـود و قطعه بندی هـای ثبت شـده را براسـاس »هرکـه زودتـر 
سـاکنان عرضـه می کـرد. آن روش را می تـوان سـریع ترین و کم هزینه تریـن شـیوه ای دانسـت که 
تـا بـه امـروز برای فروش زمیـن به کار رفته اسـت. روش تورن بعدها در بسـیاری از مسـتعمرات 
دقیق تـر  و  همگن تـر  زمین هـا  هندسـی  شـبکۀ  هرچقـدر  بااین حـال،  رفـت.  کار  بـه  بریتانیـا 
می شـد، احتمـال ایجـاد تضاد بـا مشـخصات طبیعـی چشـم انداز های نامتباین اطرافش بیشـتر 
بـود. احتمـال حیرت زدگـی ناظـران به خوبی در این شـعر هجو آمیز نیوزلندی بیان شـده اسـت:

و اّمـــــا راِه میــــاِن مــزرعۀ مایـــکل
کـــه روی نقشــه بــــود به ســـالمت،
بـرای کـاری که قرار بود به سامان برساند
راست بگویم نبود حتی مستحق مالمت؛
به گــــاِه شـــب، بعید نبود که در آن راه
کســـی گاه به گاه بیـــفتد به دام فـالکت!

............
چقــدر تمیز نقــش بسته بود روی کاغذ
و چـــه خوب و بی دریغ اداره می شـــد،
بر فراز صـــخره ها، یال کوه ها و آبراهه ها
با خــطی راست و همــوار رسم می شد؛
کــه الـــبـته مـــانع خـــط راه آهـن بود

              و ناگزیر بـار بر دوش آدم و خر سوار می شد! ]۱0۲[

۱. روش تورن را شخصی به نام رابرت تورن)Rober Torren( ابداع کرد. ـ م.
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ــۀ  ــود در زرادخان ــون موج ــی از فن ــط یک ــالک، فق ــع ام ــۀ جام ــیم کردن نقش ــه ترس البت
ــا متجدد  ــت پیش ــه حکوم ــا اینک ــود. ]۱0۳[ ب ــرا ب ــدد مطلوبیت گ ــت متج ــد حکوم رو به رش
ــنده  ــپاهیان بس ــز س ــا و تجهی ــت مالیات ه ــم، دریاف ــراری نظ ــرای برق ــی ب ــوش کاف ــه ه ب
ــار«  ــت گرفتن مه ــودای »دردس ــتر س ــر روز بیش ــدرن( ه ــدد )م ــای متج ــرد، حکومت ه می ک
ــد. ایــن  ــع را در ســر پروراندن ــع مــادی و انســانی کشورشــان و افزایــش بهــره وری آن مناب مناب
اهــداف اثباتــی در حــوزۀ کشــورداری، بــه دانــش دقیق تــر دربــارۀ جامعــه نیــاز داشــت. پــس 
موجــودی اولیــۀ زمین هــا، مــردم، درآمد هــا، مشــاغل، منابــع و مناطــق درحال توســعه، نقطــۀ 
شــروع خوبــی بــه نظــر می آمــد. »نیــاز حکومــت ـ کــه هــر روز دیوان ســاالرتر می شــد ـ بــه 
ســازمان دهی خــود و ســلطه بــر منابــع، وسوســۀ جــدی گــردآوری آمار هــای حیاتــی و غیــره، 
ــق؛ و  ــی دقی ــه برداری و نقشه کش ــا نقش ــی )!(؛ ت ــاورزی عقالن ــا کش ــه ت ــگل داری گرفت از جن

ــد آورد« ]۱0۴[ ــا پدی ــی را در حکومت ه ــی و اقلیم شناس ــت عموم ــز بهداش نی
ــود، آنچــه حکومــت می خواســت بدانــد،  گرچــه اهــداف حکومــت در حــال گســترش ب
ــرن  ــروس در ق ــت پ  حکوم

ً
ــال ــت. مث ــط داش ــداف رب ــه آن اه ــتقیم ب ــور مس ــان به ط همچن

ــه و از  ــران ب ــا۱ )مهاج ــده و برون کوچنده ه ــیت درون کوچن ــن و جنس ــه س ــدت ب ــم به ش نوزده
آن خطــه( عالقه منــد بــود، ولــی مذهــب یــا نــژاد آن هــا را مهــم نمی دانســت؛ آنچــه حکومــت 
مهــم می دیــد، پی بــردن بــه رّدپــای فراری هــا از خدمــت نظــام، و حفظ کــردن ورودی 
مــردان بــه ســن خدمــت نظامــی بــود. ]۱0۵[ دغدغــۀ روزافــزون حکومــت دربــارۀ بهــره وری، 
ســالمت، بهداشــت، آمــوزش، حمل ونقــل، منابــع معدنــی، تولیــد غــالت و ســرمایه گذاری، 
بیشــتر نوعــی کنارگذاشــتن اهــداف قدیمــی کشــور داری بــود تــا بســط و تعمیــق آنچــه چنــان 

ــرد. ــاب می ک ــدد ایج ــای متج ــی در دنی اهداف

1. immigrants and emigrants





فصل دوم  |  شهرها، مردم و زبان
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... و دانشـکده های نقشه کشـی، از امپراتـوری نقشـه ای تهیـه کردنـد کـه هم انـدازۀ خـود 
امپراتـوری بـود و نقطه به نقطـه بـا امپراتـوری انطبـاق داشـت ... نسـل های بعدی پـی بردند 
 »ناسپاسـی« نبـود که ایشـان آن 

ً
کـه ایـن »نقشـۀ گسـترده« بی خاصیـت اسـت، پـس اصـال

نقشـه را بـه دسـت تـاراج »سـوزش خورشـید« و »سـرمای سـخت زمسـتان ها« سـپردند.
 سوارز میراندا۱

نقشـۀ هوایـی از یک شـهر قرون وسـطایی یـا از قدیمی ترین محـالت یک شـهر خاورمیانه ای که 
چندان دسـت کاری نشـده باشـد، شـکل ویـژه ای دارد که عین بی نظمی اسـت. به تعبیـر دقیق تر، 
چنـان شـهری بـا هیـچ قالـب انتزاعـی کلـی همخوانـی نـدارد. خیابان هـا، کوچه هـا و گذرهـا 
یکدیگـر را بـا زاویه هـای متنـوع و بـا چنـان تراکمی قطـع می کنند که شـبیه پیچیدگی هـای ذاتی 
در برخـی فرایند هـای زنـده وار۲ اسـت. در یک شـهر قرون وسـطایی که دفاع از شـهر بـه دیوار ها 
و شـاید خندق هـا وابسـته بـود، گاهـی دیوار هـا ی درونـی وجـود داشـت کـه پـس از دیوار های 
بیرونـی سـاخته شـده بودنـد و خیلـی شـبیه حلقه هـای رشـد یـک درخـت بـه نظـر می آمدنـد. 
نمایـی از ِبـروژ۳ در حـدود سـال ۱۵00 چنـان الگویـی را هویـدا می کند )شـکل 8(. هویت آن 
شـهر بـا »سـبز کاخ«، بـازار، رودخانـه و کانال هایی تعریف می شـد کـه )تا قبل از مسدودشـدن 

بـا گل والی( ماننـد خـون در رگ هـای این شـهِر متکی بـه منسـوجات و تجارت جـاری بودند.

شکل 8. محدودۀ بروژ در سال ۱۵00، از یکی از نقاشی های تاالر شهر

1. Suarez Miranda, Viajes de varones prudentes (1658).
2. organic
۳. بــروژ )Bruges( شــهری در بلژیــک امــروز اســت کــه بــا کانال هــای آب، ســاختمان های قرون وســطایی و 

خیابان هــای سنگفرش شــده اش شــهرت دارد. جمعیــت شــهر حــدود ۱۲0 هــزار نفــر اســت. ـ م.
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ایــن واقعیــت کــه نقشــۀ بــروژ بــدون هرگونــه طراحــی کلــی و فاقــد منطق هندســی ســازگار در 
ــرای ســاکنانش  ــم آن شــهر ب بخش هــای مختلــف اســت، موجــب نمی شــود کــه گمــان کنی
ــدۀ  ــای سنگفرش ش ــیاری از خیابان ه ــه بس ــرد ک ــور ک ــوان تص ــت. می ت ــوده اس ــده ب گیج کنن
 مســیر های عبــور بوده انــد کــه به علــت گــذر مکــرر مــردم، به شــکل راه 

ً
بــروژ، صرفــا

درآمده انــد. به نظــر آنــان کــه در محــالت مختلــف بــروژ بــزرگ شــده اند، همه جــای 
ــن  ــه متداول تری ــک ب ــهر، نزدی ــای ش ــوی و برزن ه ــت. ک ــا اس ــنا و خوان  آش

ً
ــال ــروژ کام ب

ــری  ــا تاج ــه ی ــرای غریب ــروژ ب ــال، ب ــده اند. بااین ح ــاخته ش ــردم س ــرۀ م ــا ی روزم فعالیت ه
ــونده  ــق تکرارش ــرا منط ــود، زی ــده ب  گیج کنن

ً
ــا ــد، قطع ــهر وارد می ش ــه ش ــار ب ــتین ب ــه نخس ک

ــرد.  ــه آن خــو بگی ــد ب ــازه وارد بتوان ــک ت و مجــردی در ســاخت شــهر وجــود نداشــت کــه ی
ــر  ــی را ب ــش محل ــال ۱۵00، دان ــروژ در س ــهری ب ــم انداز ش ــه در چش ــت ک ــوان گف می ت
دانــش بیگانــه ـ ازجملــه بــر دانــش دســتگاه های سیاســی بیرونــی ـ ترجیــح داده بودنــد. ]۱[ 
ــود  ــا ب ــا ناخوان چشــم انداز شــهر بســیار شــبیه کارکــرد زبان شــناختِی یــک گویــش دشــوار ی
ــرد،  ــهیل می ک ــهر را تس ــاط درون ش ــر(، ارتب ــراوا )نیمه نفوذناپذی ــای نیمه ت ــک غش ــد ی و مانن
ــش  ــن گوی ــه ای ــخن گفتن ب ــده و س ــزرگ نش ــهر ب ــه در ش ــانی ک ــا کس ــختانه ب ــی سرس ول

ــرد. ــی می ک ــد، بیگانگ ــه بودن ــژه را نیاموخت ــی وی جغرافیای
ناخوانایــی نســبی برخــی محــالت شــهری بــرای غریبه هــا )یــا امــور مشــابه روســتایی از 
ــر  ــخ باعــث حاشــیۀ امــن سیاســی خطی ــل تپه هــا، باتالق هــا و جنگل هــا(، در طــول تاری قبی
ــن  ــود ای ــه وج ــردن ب ــرای پی ب ــاده ب ــک روش س ــد. ی ــه می ش ــگان بیگان ــلطۀ نخب ــر س در براب
حاشــیۀ امــن، پرســیدن از یــک غریبــه اســت کــه آیــا بــه راهنمــای محلــی نیــاز دارد تــا بتوانــد 
راه خــود را به درســتی پیــدا کنــد یــا خیــر. اگــر پاســخ آری باشــد، آن محلــه یــا خطــه، حداقــل 
ــن  ــی ای ــت. ارزش سیاس ــوردار اس ــی برخ ــای بیرون ــر مزاحمت ه ــت در براب ــی حفاظ از اندک
حفاظــت، در کنــار الگوهــای اتحــاد محلــی، در شــورش های شــهری پراکنــدۀ متعــدد در قرون 
هجدهــم و نوزدهــم بــر ســر قیمــت نــان در اروپــا، در مقاومــت اســتواِر »جبهــۀ رهایی بخــش 
ــازار کــه  ــر، ]۲[ و در سیاســت ب ــر فرانســه در قصبه هــای۱ )قلعه هــای(ی الجزای ملــی« در براب
بــه ســرنگونی محمدرضــا شــاه در ایــران کمــک کــرد، معلــوم می شــود. پــس ناخوانایــی یــک 

منبــع مطمئــن بــرای خود مختــاری سیاســی ]مــردم[ بــوده اســت و خواهــد بــود. ]۳[
ــه  ــا ب ــردن آن ه ــدف خواناترک ــا ه ــهر ها ب ــی ش ــه در بازطراح ــا ک ــئوالن حکومت ه مس
ــد  ــالش کردن ــرد(، ت ــم ک ــث خواهی ــه زودی بح ــه ب ــی ک ــد )موضوع ــورده بودن ــع برخ مان
نقشــۀ شــهر های کهــن و پیچیــده را بــه شــیوه ای تهیــه کننــد کــه حفــظ امنیــت و نظــارت بــر 

1. Casbah
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ــرض  ــالب، در مع ــس از انق ــژه پ ــه، به وی ــزرگ فرانس ــهر های ب ــر ش ــود. اکث ــان ش ــا آس آن ه
ــئوالن  ــهری رخ داد، مس ــورش های ش ــی ش ــد. وقت ــرار گرفتن ــی ق ــق نظام ــه برداری دقی نقش
ــه   ــب، ب ــد و به این ترتی ــق شــورش را شناســایی کنن ــد به ســرعت مــکان دقی می خواســتند بتوانن

ــد. ]۴[ ــیان برآین ــرکوب شورش ــا س ــار ی ــدۀ مه ــکل از عه ــن ش بهتری
چنان کــه می تــوان انتظــار داشــت، برنامه ریــزان حکومتــی و شــهری تقــال کرده انــد 
ــر و  ــرون )مرکــز( خوانات ــای شــهر ها را از بی ــد و جغرافی ــه کنن ــر ایــن ناخوانایــی مکانــی غلب ب
واضح تــر ســازند. موضع گیــری ایشــان در قبــال چیــزی کــه خودشــان »کثــرت درهم وبرهــم«۱ 
در شــهر های بــدون برنامــه می نامیدنــد، بی شــباهت بــه رویکــرد جنــگل داران علمــی 
بــه کثــرت طبیعــت در جنگل هــای برنامه ریزی نشــده نبــود. شــاید منشــأ شــبکه ها یــا 
ســکونت هایی را کــه نظــم هندســی داشــتند، بتــوان در منطــق سرراســت نظامــی پیــدا کــرد. 
ــی،  ــتحکامات«۲ روم ــش »اس ــا آرای ــی ب ــد نظام ــم و قاعده من ــکل، منظ ــک اردوگاه  مربع ش ی
فوایــد بســیار داشــت. ســرباز ها به آســانی می توانســتند فنــون ســاخت آن را بیاموزنــد، 
ــی مســتقر  ــده ســپاه به دقــت می دانســت کــه ســتوان ها و ســایر ســربازان در چــه موقعیت فرمان
ــا  ــت کج ــید، می دانس ــپ می رس ــه کم ــه از راه ب ــی ک ــده روم ــا فرمان ــد ی ــر قاص ــتند و ه هس
ــوان گفــت کــه یــک  ــه بت ــد. شــاید براســاس یــک حــس بلندپروازان ــدا کن ــده را پی ــد فرمان بای
ــه نیــز ازلحــاظ نمادیــن مفیــد می دانســته اســت کــه اردوگاه و  امپراتــوری دامنــه دار و چندزبان
شــهرهایش را مطابــق قواعــد ویــژه و نشــان نظــم و اقتــدار خــودش طراحــی کنــد. فارغ از ســایر 
عوامــل، شــهری را کــه برحســب یــک منطــق ســاده و تکــراری بنــا شــده باشــد، بــه آســان ترین 

ــانید. ــم رس ــه نظ ــرد و ب ــوان اداره ک ــن می ت ــکل ممک ش
فایـدۀ سیاسـی و اجرایـی چشـم انداز هندسـی شـهر هرچـه کـه بـود، درهرحـال، نهضـت 
روشـنگری نوعـی زیبایی شناسـی قدرتمنـد را رایـج کـرد کـه شـیفتگی عجیبی به خطـوط صاف 
و نظـم عینـی داشـت. هیچ کـس واضح تـر از رنـه دکارت۳ ایـن تعصـب را بیـان نکـرد: »ایـن 
شـهرهای باسـتانی کـه روزگاری فقـط روسـتا های پراکنـده بودنـد و در گـذر زمـان به شـهرهای 
بـزرگ تبدیـل شـدند، اغلب در مقایسـه با »شـهرهای سـامان یافته ای که یک مهنـدس روی یک 
صفحـۀ خالـی طراحـی می کنـد« و مطابق تخیل اوسـت، »بسـیار ناجـور طراحی شـده اند«. و 
هرچنـد بـا مقایسـۀ یک به یـک می تـوان دیـد کـه در سـاختمان شـهرهای کهـن، هنـر فراوان تری 
وجـود دارد،  بـا دیـدن شـیوۀ چیده شـدن بناهای آن شـهرها ـ یـک سـاختمان بزرگ اینجـا و یک 
سـاختمان کوچـک آنجـاـ  و بـا توجـه به اینکـه »آن سـاختمان ها چقـدر خیابان هـا را پیچ در پیچ 

1. higgledy-piggledy profusion
2. cas tra
3. Descartes
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و خمیـده کرده انـد«، هـر ناظـری خواهـد گفـت کـه »چنـان بناهایـی بیشـتر از روی بخـت و 

تصـادف پدیـد آمـده اسـت تـا از ارادۀ مردمـان و کاربرد منطـق«. ]۵[

نگــرش دکارت، معــادل شــهرِی جنــگل علمــی را بــه ذهــن تداعــی می کنــد: خیابان هایــی 

ــا  ــاختمان هایی ب ــد، و س ــع می کنن ــه قط ــۀ قائم ــا زاوی ــر را ب ــه یکدیگ ــاف ک ــوط ص ــن خط بی

طراحــی و انــدازۀ یکنواخــت کــه همگــی طبــق یــک برنامــۀ واحــد و فراگیــر ســاخته شــده اند.

ـــت  ـــی یکنواخ ـــه طراح ـــهر ک ـــک ش ـــد و ی ـــت قدرتمن ـــک حکوم ـــن ی ـــی بی ـــت گزینش قراب

ـــت،  ـــهری اس ـــای ش ـــگار جلوه ه ـــه تاریخ ن ـــورد۱ ک ـــس مامف ـــت. لوئی ـــکاری اس ـــر آش دارد، ام

خاســـتگاه اروپـــای متجـــدد را در همیـــن همزیســـتی بی پـــرده و خوانـــای ســـبک بـــاروک۲ 

در دولت-شـــهرهای ایتالیایـــی می دانـــد. او بـــا عباراتـــی کـــه اگـــر دکارت زنـــده بـــود، بـــا 

آن هـــا همـــدل می شـــد، چنیـــن می گویـــد: »یکـــی از موفقیت هـــای ذهـــن بـــاروک همیـــن 

ــا و  ــه اندازه هـ ــکان را بـ ــرد، و مـ ــته می کـ ــی داد، آن را پیوسـ ــامان مـ ــکان را سـ ــه مـ ــود کـ بـ

نظم هـــا فرومی کاســـت«. ]۶[ البتـــه اگـــر بخواهـــم قـــدری توضیـــح دهـــم، بایـــد بگویـــم 

ــق  ــه دقیـ ــا و توجـ ــم اندازها، میدان هـ ــا، چشـ ــا آن عمارت هـ ــهرها ـ بـ ــی شـ ــه بازطراحـ کـ

ــا هـــدف نمایـــش عظمـــت و قـــدرت خیره کننـــدۀ  ــا ـ بـ ــتی، تناســـب و دورنمـ ــه یکدسـ بـ

ــا در  ــاه اجـــرا می شـــد. در آن کارهـــا مالحظـــات زیبایی شـــناختی در غالـــب نمونه هـ پادشـ

ـــره  ـــات چی ـــایر مالحظ ـــر س ـــهر، ب ـــادی ش ـــای ع ـــود و در کارکرده ـــی موج ـــاختارهای اجتماع س

می شـــد. مامفـــورد می افزایـــد: »مهندســـی نظامـــی ایتالیایـــی، به واســـطۀ تخصصـــی کـــه در 

ـــه  ـــری ک ـــت؛ تفک ـــکل گرف ـــدش ش ـــی بولدوزرمانن ـــادت ذهن ـــت ع ـــت و به عل ـــب داش تخری

به دنبـــال صاف کـــردن دردســـرها و ناهمواری هـــای زمیـــن بـــود تـــا شـــروعی همـــوار بـــرای 

خطـــوط ریاضیاتـــی انعطاف ناپذیـــر خـــود فراهـــم ســـازد«. ]7[

قــدرت بصــری شــهرهای بــاروک، بــا توجــه ویــژه اش بــه امنیــت نظامــی پادشــاه در برابــر 

دشــمنان درونــی و بیرونــی محــک می خــورد. به این ترتیــب، آلبرتــی و پاالدیــو۳ هــر دو 

ــا  ــد مســتقیم ی ــی بای ــان راه های ــان می دانســتند. چن ــور نظامی ــی را مســیر عب خیابان هــای اصل

ــند؛  ــطح باش ــا هم س ــه همه ج ــتند ک ــر هس ــی مفید ت ــد: »وقت ــن بودن ــو چنی ــر پاالدی به تعبی

ــرود«. ]8[ ــانی رژه ب ــد روی آن به آس ــرباز نتوان ــک س ــه ی ــد ک ــاده نباش ــای ج ــچ ج ــی هی یعن

ــن  ــر ای ــتند. اکث ــک هس ــوب دکارت، نزدی ــوی مطل ــه الگ ــهرها ب ــیاری از ش ــه بس ــه ک البت

1. Lewis Mumford
ــه  ــود ک ــم ب ــم و هجده ــای هفده ــا در قرن ه ــر اروپ ــر برت ــیقی و هن ــاری، موس ــبک معم ــاروک )Baroque( س ۲. ب

مهم تریــن ویژگــی  اش، تزیینــات و جزئیــات فــراوان اســت. ـ م.
ــه  ــی )Brunelleschi( س ــو برونلچ ــراه فیلیپ ــو )Palladio( به هم ــا پاالدی ــی )Alberti( و آندرئ ــتا آلبرت ــون باتیس ۳. لئ

ــد. ـ م. ــانس بوده ان ــاری دوران رنس ــی در معم ــخصیت های اصل ــن از ش ت
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ــب  ــد و اغل ــهرهای جدی ــب ش ــل در قال ــور کام ــاز و به ط ــکار، از آغ ــل آش ــهرها به دالی ش

آرمان گرایانــه، برنامه ریــزی شــده اند. ]۹[ وقتــی ایــن شــهرها بــا حکــم امپراتــوری بنــا نشــده 

ــرای  ــی در کار اســت کــه میدان هــای تکــراری و یکســان را ب ــای بنیان گذاران باشــند، بازهــم پ

ــرن  ــیکاگو در ق ــز ش ــی مرک ــم انداز کل ــد. ]۱0[ چش ــی گنجانده ان ــی در طراح ــکان های آت اس

نوزدهــم )یــا فیالدلفیــای۱ بناشــده بــه دســت ویلیــام پــن۲ یــا نیوهیــون۳ کــه بــه همــان انــدازه 

ــه مــا نشــان می دهــد )شــکل ۹(. مناســب هســتند(، مصــداق خوبــی از شــهر شــبکه ای را ب

 
ً
ـــا ـــزی تقریب ـــی، چی ـــر اجرای ـــک مدی ـــلِط ی ـــر مس ـــیکاگو از منظ ـــهر ش ـــطح ش ـــرح مس ط

ـــرا  ـــد، زی ـــر می کن ـــی را میس ـــرۀ کل ـــا منظ ـــریع ب ـــنایی س ـــی، آش ـــت. آن طراح ـــهری اس آرمان ش

ـــت. ]۱۱[  ـــده اس ـــر ش ـــا پ ـــرار طرح ه ـــه، و تک ـــای قائم ـــاف، زوای ـــوط ص ـــهر از خط ـــام ش تم

 رودخانه هـــا هـــم به نـــدرت تقـــارن بی وقفـــۀ آن شـــهر را برهـــم می زننـــد. 
ً
حتـــی ظاهـــرا

ـــانی   آس
ً
ـــبتا ـــر نس ـــیکاگو ام ـــس در ش ـــک پلی ـــا ی ـــه ی ـــک غریب ـــرای ی ـــانی ب ـــک نش ـــن ی یافت

ـــبت  ـــز نس ـــی نی ـــهروندان محل ـــش ش ـــدارد. دان ـــی ن ـــای محل ـــچ راهنم ـــه هی ـــاز ب ـــت و نی اس

ــن،۴ چهارراه هایـــش  ــهِر منهتـ ــل باالشـ ــیکاگو مثـ ــر شـ ــدارد. اگـ ــی نـ ــا مزیتـ ــه غریبه هـ بـ

را شـــماره گذاری متوالـــی می کـــرد  و کوچه هـــای دراز متقاطـــع بـــا خیابان هـــا را نیـــز 

پشت ســـرهم شـــماره گذاری می کـــرد، طـــرح شـــهر حتـــی شـــفاف تر هـــم می شـــد. 

ـــی  ـــاظ طراح ـــی  اش ـ ازلح ـــم زیرزمین ـــن، نظ ـــبکه ای در روی زمی ـــهر ش ـــک ش ـــم ی ]۱۲[ نظ

لوله کشـــی آب، کانال هـــای ســـیالب، فاضـــالب، کابل هـــای بـــرق، لوله هـــای گاز و 

ـــر از  ـــهر، کمت ـــک ش ـــی در ادارۀ ی ـــم زیرزمین ـــت نظ ـــد و اهمی ـــهیل می کن ـــز تس ـــرو ـ را نی مت

ـــاندن  ـــماری، رس ـــا، سرش ـــردآوری مالیات ه ـــا، گ ـــل نامه ه ـــت. تحوی ـــن نیس ـــم روی زمی نظ

ــورش ها،  ــاندن شـ ــهر، فرونشـ ــارج شـ ــل و خـ ــه داخـ ــردم بـ ــی مـ ــدارکات و جابه جایـ تـ

حفـــاری بـــرای لوله هـــا و خطـــوط فاضـــالب، یافتـــن یـــک جنایتـــکار یـــا ســـرباز فـــراری 

ـــل  ـــرای حمل ونق ـــزی ب ـــد(، و برنامه ری ـــتقر باش ـــر مس ـــانی موردنظ ـــه در نش ـــرط آنک ـــه ش )ب

ـــوند. ـــان تر می ش ـــبکه ای، آس ـــق ش ـــا منط ـــی ب ـــه، همگ ـــع زبال ـــی و دف ـــی، آب لوله کش عموم

1. Philadelphia
ــا  ــکا )۱۶۴۴ ت ــب در آمری ــی و آزادی مذه ــۀ دموکراس ــداران اولی ــت مدار و از طرف ــن )Willam Pen( سیاس ــام پ ۲. ویلی
۱7۱8( بــود. او بابــت روابــط حســنه و قراردادهــای موفــق بــا برخــی بومیــان آمریــکا شــهرت یافــت. ســاخت و گســترش 

شــهر فیالدلفیــا در قالــب شــبکه ای بــا مدیریــت او انجــام گرفــت. ـ م.
۳. نیوهیــون )Haven New( یــک شــهر ســاحلی در ایالــت کانکتیکــت آمریــکا و محــل اســتقرار دانشــگاه معــروف ییــل 

)Yale( اســت. ـ م .
4. Manhattan
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شکل ۹. نقشۀ محدودۀ مرکز شهر شیکاگو، ۱8۹۳

ــد  کی ــا تأ ــر آن ه ــد ب ــه بای ــت ک ــانی هس ــکونتگاه های انس ــی در س ــم هندس ــه از نظ ــه جنب س
ــمان و از  ــتر از آس ــه بیش ــا، بلک ــاس خیابان ه ــه در مقی ــور ن ــم مذک ــه نظ ــت آنک ــرد. نخس ک
ــد  ــرد؛ مانن ــرار می گی ــن شــبکه ق ــان ای ــاده کــه در می ــر پی ــد. یــک عاب ــه چشــم می آی ــرون ب بی
ــد  ــی، نمی توان ــد طوالن ــط تولی ــک خ ــن در ی

ُ
ــک میخ پرچ ک ــا ی ــی رود ی ــه رژه م ــربازی ک س

ــهرها  ــن ش ــارن ای ــه تق ــردن ب ــد. پی ب ــهر را درک کن ــر ش ــم ب ــِر حاک ــرح بزرگ ت ــه ط بالفاصل
ــه  ــفید ب ــذ س ــک کاغ ــش و ی ــی خط ک ــه وقت ــزی ک ــا )چی ــازی آن ه ــا شبیه س ــری ی از بازنگ
 از 

ً
ــال ــی مث ــاال یعن ــد ب ــا از دی ــم(، ی ــم ببینی ــار داری ــم، انتظ ــتانی بدهی ــوز دبس ــک دانش آم ی

ــم:  ــه بگوی ــد؛ خالص ــرواز می کن ــادی پ ــاع زی ــه در ارتف ــود ک ــل می ش ــال حاص ــک چرخ ب ی
ــی شــاید در ذاِت خــوِد  ــت مکان ــن واقعی ــق. ای ــا از چشــم یــک حاکــم مطل از منظــر خــدا ی
ــان فراینــدی متضمــن ریزســازی۱ و  ــه باشــد، زیــرا چن ــا معمــاری شــهری نهفت برنامه ریــزی ی
کاربــرد الگوهــای مقیاس پذیــری اســت کــه حامــی مالــی یــا برنامه ریــز بــه آن هــا طــوری زل 
می زنــد کــه گویــی در چرخ بــال نشســته اســت. ]۱۳[ آخــر جــز ایــن ریزســازی ها راه دیگــری 
بــرای تصــور بصــرِی یــک طــرح ســازه اِی بزرگ مقیــاس ـ هنگامــی کــه بخواهــد کامــل شــود 
ــاس  ــا مقی ــه ب ــی ک ــان برنامه های ــرد چن ــری ک ــوان نتیجه گی ــم بت ــان می کن ــدارد. گم ــود ن ـ وج
اســباب بازی مطــرح می شــوند، براســاس ویژگی هــای تندیس گــون و نظــم بصــری آن 

1. miniaturization
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ــه آن هــا نگریســته می شــود کــه ناظــران انســانی  قضــاوت می شــوند و اغلــب از دریچــه ای ب
ــته اند. ــوع نگریس ــه موض ــه ب ــچ( از آن دریچ ــا هی ــدود )ی مع

کوچک مقیــاس  الگوهــای  به واســطۀ  و  خیال انگیــز  به شــکل  کــه  ریزســازی هایی 
ــد.  ــت آم ــه دس ــا ب ــتفاده از هواپیم ــا اس ــل ب ــت، در عم ــده اس ــل ش ــر حاص ــا مناظ ــهرها ی ش
ــه  ــت، به هیچ وج ــان اس ــیکاگو عی ــۀ ش ــه در نقش ــی اش ک ــد کل ــا آن دی ــه برداری ب ــنت نقش س
ــه  ــه را ک ــت آنچ ــادش نتوانس ــۀ زی ــت فاصل ــا مزی ــی ب ــد هوای ــود. دی ــرف نب ــرارداد ص ــک ق ی
ــی  ــم و تقارن ــه نظ ــازد و ب ــرف س ــید، برط ــر می رس ــه نظ ــن ب ــطح زمی ــردرگمی از س ــاید س ش
ــر  ــرز تفک ــرای ط ــا ب ــت هواپیم ــوان در اهمی ــه نمی ت ــد. به هیچ وج ــل کن ــر تبدی ــیار پهناورت بس
ــه  ــم اندازی ک ــردن چش ــا فراهم ک ــا ب ــرواز هواپیم ــرد. پ ــه ک ــرا مبالغ ــزی تجددگ و برنامه ری
عــوارض زمینــی را مســطح جلــوه مــی داد ـ گویــی کــه نقاشــی رنــگ روغــن باشــد ـ موجــب 
تشــویق آرزو هــای جدیــد و معطــوف بــه »نــگاه خالصــه وار، ســلطۀ عقالنــی، برنامه ریــزی و 

ــد«. ]۱۴[ ــی ش ــم مکان نظ
 دومیــن نکتــه دربــارۀ آن نظــم شــهری کــه به آســانی از بیــرون خوانــا باشــد، از ایــن قــرار 
 هیــچ رابطــه ای بــا نظــم زندگــی ســاکنان شــهر 

ً
اســت: برنامــۀ کالن ایــن منظــرۀ کلــی، لزومــا

نــدارد. گرچــه بــا ایــن برنامــه ممکــن اســت برخــی خدمــات حکومتــی، آســان تر ارائــه شــود 
و نشــانی های دورافتــاده بــا دردســر کمتــری پیــدا شــوند، امــکان دارد کــه ایــن مزایــای آشــکار، 
ــات  ــرض مقام ــا، تع ــم در خیابان ه ــی متراک ــدان روح زندگ ــل فق ــی از قبی ــب ادراک ــا معای ب
ــی در  ــاس زندگ ــدان احس ــی،  و فق ــای مکان ــدان بی قاعدگی ه ــی، فق ــوی حکومت پرخاش ج
 
ً
یــک محلــه، جبــران شــوند. نظــم رســمی در یــک محیــط شــهری بــا قواعــد هندســی، دقیقــا
چیــزی جــز همــان نظــم رســمی نیســت. انضبــاط بصــری ایــن نظــم، مشــخصۀ تشــریفاتی 
یــا ایدئولوژیــک دارد و بســیار بــه نظــم یــک دســته از ســربازان یــا یــک پــادگان شــبیه اســت. 
اینکــه چنــان نظمــی در اداره کــردن شــهر بــه درد مســئوالن شــهرداری و حکومــت می خــورد، 
ــه  ــت ک ــانه اس ــس دوراندیش ــد. پ ــه کار بیای ــز ب ــهروندان نی ــرای ش ــه ب ــد ک ــن نمی کن تضمی

دربــارۀ رابطــۀ بیــن نظــم رســمی مکانــی و تجربــۀ اجتماعــی، بدبیــن باشــیم.
ســومین جنبــۀ چشــمگیر در امــالک همگــن، هندســی و یکدســت، فایــدۀ آن هــا به مثابــۀ 
ــۀ  ــون نقش ــبکه ـ همچ ــن ش ــت. ای ــازار اس ــروش در ب ــرای خریدوف ــد ب ــک کاالی قاعده من ی
ــی ـ  ــای عموم ــاد از زمین ه ــرای انتق ــورن ب ــام ت ــا نظ ــالک ی ــش ام ــرای پیمای ــون ب جفرس
قطعه زمین هــا و مجموعه هــای منظمــی پدیــد مــی آورد کــه بســیار بــرای خریدوفــروش 
 چــون ایــن قطعــات، واحدهــای تجریــدی و جداشــده از واقعیت هــای 

ً
مناســب هســتند. دقیقــا

ــوند  ــج می ش ــول رای ــی پ ــبیه نوع ــتند، ش ــی هس ــناختی محل ــوارض زمین ش ــناختی و ع بوم ش
کــه تــا بی نهایــت مســتعد جمع پذیــری یــا پاره پاره شــدن اســت. ایــن ویژگــی برنامــۀ  
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ــت.  ــیرین اس ــتغالت، ش ــز و دالل مس ــه بردار، برنامه ری ــرای نقش ــدازه ب ــک ان ــه ی ــبکه ای، ب ش
ــول  ــد و به ق ــه دســت هــم می دهن ــدان، منطــق دیوان ســاالرانه و تجــاری، دســت ب ــن می در ای
مامفــورد: »زیبایــی ایــن الگــوی مکانیکــی ـ از دریچــۀ نــگاه تجــاری ـ بایــد واضــح باشــد. 
 در کار بــا قطعــات نامنظــم 

ً
ایــن برنامه هــا عــاری از آن مشــکالت جــدی اســت کــه معمــوال

و مرزهــای منحنــی بــرای مهندســان پیــش می آیــد. کارمنــد ســادۀ دفتــری قــادر بــود )اســت( 
ــد؛  ــدس بزن ــن را ح ــروش زمی ــا ف ــان ی ــک خیاب ــاح ی ــرای افتت ــای الزم ب ــر مربع ه ــداد مت تع
ــا   ب

ً
ــا ــروش را صرف ــرای ف ــناد الزم ب ــرح اس ــه ش ــود ک ــادر ب ــز ق ــل نی ــک وکی ــد ی ــی کارمن حت

پرکــردن ابعــاد صحیــح در ســند اســتاندارد امــالک، به طــور مکتــوب عرضــه کنــد. درنهایــت، 
ــن  ــدون کوچک تری ــا، ب ــک گونی ــشT  و ی ــک خط ک ــا ی ــت ب ــازی می توانس ــدس شهرس مهن
ــک کالن شــهر را بکشــد کــه دارای  ــا جامعه شناســی، نقشــۀ ی آموزشــی در حــوزۀ معمــاری ی
ــان  ــرض یکس ــا ع ــی ب ــان و خیابان های ــات یکس ــه قطع ــان، مجموع ــای یکس ــه زمین ه قطع
 همیــن فقــدان انطبــاق ویــژه بــا چشــم انداز محیــط یــا اهــداف انســان بــود کــه 

ً
بــود ... دقیقــا

به علــت »فقــدان تشــخص«۱ فقــط »بــر فایــدۀ کلــی زمین هــا بــرای دادوســتد افــزود«. ]۱۵[
اکثــر قریب به اتفــاق شــهرهای »دنیــای باســتان«، ملغمــه ای از بــروژ و شــیکاگو هســتند. 
ــت مدار  ــک سیاس ــش از ی ــود، کار بی ــهرهای موج ــک از ش ــدی هری ــدن پیکربن ــه نوش گرچ
ــان بهــای گزافــی )اعــم از  ــه چن ــوده اســت، ایــن رؤیاهــا ب ــا برنامه ریــز شــهری ب خودکامــه ی
ــۀ رســم ســپرده اند. در  ــه تخت ــدرت کار را کامــل ب ــی و سیاســی( محقــق شــده اند کــه به ن مال
ــر  ــزی و قدیمی ت ــتۀ مرک ــت. هس ــوده اس ــر ب ــیار متداول ت ــی، بس ــزی تدریج ــوض، برنامه ری ع
در اکثــر شــهر ها تــا انــدازه ای بــه بــروژ شــبیه اســت، درحالی کــه دامنه هــای بیرونــی شــهرها 
 نشــانه هایی از آثــار یــک یــا چنــد برنامــه را در خــود دارد. گاهــی ایــن تبایــن ـ مثــل 

ً
احتمــاال

تضــاد فاحــش بیــن دهلــی قدیــم و پایتخــت باشــکوه فعلــی یعنــی دهلــی  نــو ـ شــکل رســمی 
ــت. ــه اس ــد گرفت و قاعده من

ــی  ــهرهای فعل ــازی ش ــدف نوس ــا ه ــخت گیرانه ای را ب ــات س ــی اقدام ــئوالن حکومت مس
انجــام دادنــد. عمــران دوبــارۀ پاریــس بــه دســت مســئول حــوزۀ رود ســن۲ ـ بــارون هاســمن۳ 
ـ کــه در دورۀ لوئــی ناپلئــون۴ انجــام شــد، یــک برنامــۀ اقدامــات همگانــی عظیــم بــود کــه از 
ــه  ــابقه ای ب ــی بی س ــی دولت ــمن، بده ــه دار هاس ــرح دامن ــید. ط ــه درازا کش ــا ۱8۶۹ ب ۱8۵۳ ت
جــا گذاشــت، ده هــا هــزار نفــر را آواره کــرد و فقــط می توانســت بــه دســت یــک مقــام اجرایــی 

1. indefinitness
2. Seine
3. Baron Haussman
۴. لوئــی ناپلئــون )Louis Napoleon( یــا ناپلئــون ســوم )۱808 تــا ۱87۳( خواهــرزادۀ ناپلئــون اول و نخســتین 

رئیس جمهــور فرانســه از ۱8۴8 تــا ۱8۵۲ و آخریــن پادشــاه فرانســه از ۱8۵۲ تــا ۱870 بــود. ـ م.
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ــد. ــخ گو نباش ــدگان پاس ــه رأی دهن ــتقیم ب ــور مس ــه به ط ــود ک ــام ش ــرد انج منف
منطقــی کــه در پــِس بازســازی پاریــس قــرار داشــت، بــه منطــق نهفتــه در دگرگون کــردن 
جنگل هــای کهن ســال و تبدیــل آن هــا بــه جنگل هــای علمــی بــرای مدیریــت مالــی یکپارچــه 
شــبیه بــود. در هــر دو مــورد بــه ساده ســازی، خوانایــی، خطــوط مســتقیم، مدیریــت مرکــزی 
کیــد می شــد. البتــه، یــک تفــاوت عمــده نیــز وجــود  و درک اختصــاری از یــک منظــرۀ کلــی تأ
ــه اثرگــذاری  ــی و بیشــتر معطــوف ب ــر از اهــداف مال ــر متأث داشــت کــه برنامــۀ هاســمن کمت
ــط  ــک محی  ی

ً
ــا ــه قطع ــه آن برنام ــد. گرچ ــرا ش ــی ها اج ــیت های پاریس ــار و حساس ــر رفت ب

ــه  ــل ب ــی می ــول جانب ــی محص ــد آورد، آن خوانای ــه پدی ــت فرانس ــر در پایتخ ــی خوانات مال
ــود. ]۱۶[ ــز اثرگــذاری معمــاری ب ــق، ســالمت و نی حکومت پذیرترکــردن شــهر، افزایــش رون

دومیــن تفــاوت از ایــن قــرار بــود کــه آواره شــدگان به واســطۀ برنامه ریــزی شــهری پاریــس، 
در »امپراتــوری دوم«۱ می توانســتند کــه تالفــی کننــد )و چنــان هــم کردنــد(. خواهیــم دیــد کــه 
ــی  ــزی خودکامه گرای ــدد در برنامه ری ــای متع ــانه هایی از تناقض نما ه ــس، نش ــازی پاری بازس

تجدد گرایــی اعــال را داشــت و مــا در ادامــه به تفصیــل بــه آن خواهیــم پرداخــت.
ــده  ــد ساخته ش ــای جدی ــت، بلوار ه ــده اس ــش در آم ــه نمای ــکل ۱0 ب ــه در ش ــه ای ک برنام
ــه  ــد ک ــان می ده ــالب را نش ــل از انق ــی قب ــای درون ــز بلوار ه ــمن و نی ــای هاس ــق معیاره طب
ــرای  ــد ب ــۀ جدی ــی نقش ــه نوع ــازی ک ــی در آن بازس ــدند. ]۱7[ ول ــر ش ــر و صاف ت عریض ت
ــم  ــود. علی رغ ــده ب ــت ش ــدی غفل ــای بع ــدت از دگرگونی ه ــد، به ش ــود می ش ــا وانم خیابان ه
تمــام تخریب هــا و ساخت وســاز هنگفــت و نیــز بــا وجــود خوانایــی کــه بــه نقشــۀ خیابان هــا 
وارد شــد، الگــوی جدیــدی کــه پدیــد آمــد، رّدپــای جــدی از انطبــاق بــا پاریــس »کهن ســال« 
 بلوارهــای بیرونــی از الگــوی دیــوار عــوارض قدیمــی۲ در ســال ۱787 پیــروی 

ً
داشــت. مثــال

ــود.  ــد ب ــاع رفت وآم ــالح اوض ــر از اص ــی فرات ــمن خیل ــرح هاس ــال، ط ــد. بااین ح می کردن
ــرد:  ــرورو ک ــره را زی ــی روزم ــه زندگ ــد ک ــراه ش ــی هم ــا تغییرات ــا ب ــد بلوار ه ــی جدی خوانای
ــای  ــن و پایانه ه ــوط آه ــالب، خط ــر فاض ــیار کارآمدت ــامانۀ بس ــد، س ــی جدی ــای آب کانال ه
جدیــد، بازارهــای متمرکــز،۳ خطــوط گاز و روشــنایی، پارک هــای تــازه و میدان هــای عمومــی 
جدیــد. ]۱8[ پاریــس جدیــدی کــه لوئــی ناپلئــون در ابتــدای قــرن جدیــد ایجــاد کــرد، نوعــی 
ــزان  ــال برنامه ری ــۀ آم ــه کعب ــا ب ــه بعده ــود ک ــی ب ــات عموم ــین برانگیز در خدم ــادوی تحس ج

خارجــی تبدیــل شــد.

۱. امپراتــوری دوم )second Empire( بــه حکومــت ناپلئــون ســوم از ۱8۵۲ تــا ۱870 ـ بیــن جمهــوری دوم و ســوم ـ در 
ــته اند. ـ م. ــم دانس ــۀ فاشیس ــان آن را پیش زمین ــی مورخ ــه برخ ــد ک ــه می ش ــه گفت فرانس

2. octori
3. les Halles
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 شــکل ۱0. نقشۀ پاریس در ۱870، شــامل خیابان های جدید اصلی ساخته شده 
بین سال های ۱8۵0 تا ۱870

ــرار  ــس ق ــرای پاری ــمن ب ــوم( و هاس ــون س ــون )ناپلئ ــی ناپلئ ــای لوئ ــون برنامه ه ــه در کان آنچ
داشــت، امنیــت نظامــی حکومــت بــود. شــهر بازطراحی شــده، عــالوه بــر مالحظــات دیگــر، 
بایــد علیــه طغیــان مــردم ایمــن می شــد. خــود هاســمن می نویســد: »امنیــت ایــن گل سرســبد 
شــهر ها، پیش نیــاز امنیــت عمومــی در کشــور اســت«. ]۱۹[ ارتفــاع ســنگرها در فاصلــۀ ۲۵ 
ســال قبــل از ۱8۵۱ را ۹ بــار افزایــش دادنــد. لوئــی ناپلئــون و هاســمن انقالب هــای ۱8۳0 و 
۱8۴8 را بــه چشــم خــود دیــده بودنــد و حتــی جدید تــر از آن هــا، شــورش روز هــای ژوئــن۱ و 
مقاومــت در برابــر کودتــای لوئــی ناپلئــون، بزرگ تریــن ســرکوب در تاریــخ کشــور را رقــم زده 
ــی می دانســت کــه اریکــۀ  ــود، به خوب ــد بازگشــته ب ــار از تبعی ــک ب ــون کــه ی ــی ناپلئ ــود. لوئ ب

قدرتمنــد ممکــن اســت چقــدر سســت باشــد.

۱ . شــورش روز هــای ژوئــن )June Days( بــه قیــام کارگــران فرانســوی از ۲۲ تــا ۲۶ ژوئــن ۱8۴8 گفتــه می شــود. آن قیــام 
ــن  ــتغال زایی و تأمی ــرای اش ــوری دوم ب ــه در جمه ــی رخ داد ک ــای مل ــردن کارگاه ه ــای تعطیل ک ــه برنامه ه ــراض ب در اعت

حداقــل درآمــد در میــان بیــکاران تأســیس شــده بودنــد. ـ م.
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ــده  ــع نش ــس توزی ــت در پاری ــور یکنواخ ــرکوب ها به ط ــی س ــت مکان ــال، موقعی بااین ح
ــرح  ــروژ، ط ــد ب ــه مانن ــد ک ــز بودن ــری متمرک ــم کارگ ــالت ُپرتراک ــا در مح ــود. مقاومت ه ب
ــوار  ــن دی ــی« ـ بی ــای درون ــاق »حومه ه ــود. ]۲0[ الح ــا ب ــده و ناخوان ــان پیچی خیابان هایش
عــوارض و اســتحکامات خارجــی کــه ۲۴0 هــزار شــهروند را در خود جــای داده بود ـ در ســال 
۱8۶0 آشــکارا بــرای چیرگــی بــر آن »کمربنــد چمــوش«۱ طراحــی شــده بــود کــه تــا آن زمــان 
ــک  ــرد: »ی ــف ک ــن توصی ــه را چنی ــن ناحی ــمن ای ــت. هاس ــی می گریخ ــلطۀ امنیت ــد س از کمن
کمربنــد متراکــم حومــه ای کــه بیــن ۲0 ادارۀ اجرایــی مختلــف تقســیم شــده، ســاخت و بافــت 
تصادفــی دارد، پوشــیده از یــک شــبکۀ آشــفته از راه هــای عمومــی، کوچه هــا و بن بســت های 
ــر  ــه تعلق خاط ــد هرگون ــه دوش و فاق ــی خانه ب ــه جمعیت ــی ک ــت، جای ــر آور اس ــک و زج باری
ــد«. ]۲۱[  ــد می کن ــز در آن رش ــرعتی حیرت انگی ــا س ــارت، ب ــه نظ ــدون هرگون ــن، و ب ــه زمی ب
ــوان۴  ــنت آنت ــو س ــژه فوب ــاره۳ و به وی ــل م ــی از قبی ــای۲ انقالب ــس، کانون ه ــود پاری درون خ
وجــود داشــتند کــه هــر دو مراکــز بی چون وچــرای مقاومــت در برابــر کودتــای لوئــی ناپلئــون 

ــدند. ــوب می ش محس
به خوبــی  کــه  مکان هایــی  ـ  ســرکوب ناپذیر  مکان هــای  ایــن  بــر  نظامــی  تســلط 
ــود. ]۲۲[ رشــته ای از  ــد ـ بخــش جداناشــدنی از برنامــۀ هاســمن ب نقشــه برداری نشــده بودن
ــی  ــا جابه جای ــد ت ــی ش ــوارض طراح ــوار ع ــی و دی ــای درون ــن بلوار ه ــد بی ــای جدی خیابان ه
بیــن ســنگر های حومــۀ شــهر و بخش هــای شورشــی تســهیل شــود. راه هــای جدیــد، چنان کــه 
ــهر  ــش از ش ــر بخ ــن ه ــی بی ــاده ای و ریل ــۀ ج ــی های چندگان ــت، دسترس ــمن می خواس هاس
 بلوارهــای 

ً
و واحدهــای نظامــی مســئول، برقــراری نظــم را تضمیــن می کــرد. ]۲۳[ پــس مثــال

ــوا۵  ــنگرهای کورب ــه از س ــرد ک ــادر می ک ــربازان را ق ــس، س ــرقی پاری ــمال ش ــد در ش جدی
ــانند.  ــوان را فروبنش ــنت آنت ــو س ــوب ها در فوب ــپس آش ــد و س ــتیل۶ برون ــه باس ــرعت ب به س
]۲۴[ بســیاری از خطــوط ریلــی و ایســتگاه های جدیــد، براســاس اهــداف راهبــردی مشــابهی 
ــا  ــا ب ــده ی ــب ش ــرکوب ناپذیر تخری ــالت س ــود، مح ــن ب ــه ممک ــا ک ــدند. هرج ــی ش مکان یاب
راه هــای جدیــد، اماکــن عمومــی و ســاختمان های تجــاری، قطعه قطعــه شــدند. لئــون فوشــه7 
ــای  ــر نیازه ــد، ب ــرح ده ــاز کار ش ــرای آغ ــک را ب ــون فران ــه ۵0 میلی ــاز ب ــت نی ــه می خواس ک
 کــم اهمیت تــر از منافــع 

ً
کیــد می کــرد: »منافــع نظــم عمومــی کــه اصــال امنیتــی حکومــت تأ

1. ceinture sauvage
2. foyers
3. Marais
4. Faubourg Saint-Antoine
5. Courbervoie
6. Bas tille
7. Leon faucher
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ــه  ــنگر ها، هرچ ــۀ س ــن منطق ــض در ای ــوار عری ــک ن ــد ی ــا می کن ــت، اقتض ــالمت نیس س
ــود«. ]۲۵[ ــده ش ــریع تر بری س

 بازســازی پاریــس همچنیــن یــک اقــدام ضــروری بــرای ســالمت عمومــی بــود. در ایــن 
ــرد،  ــالم تر می ک ــس را س ــت، پاری ــان بهداش ــر متخصص ــه به نظ ــی ک ــم توصیه های ــه ه زمین
درعین حــال، آن را ازلحــاظ اقتصــادی کارآمدتــر می کــرد و بــر امنیــت نظامــی اش می افــزود. 
ــال  ــب )در س ــزار رأس اس ــدود ۳7 ه ــوالت ح ــه، فض ــالب کهن ــای فاض ــا و چاه ه کانال ه
ــه،  ــی کلم ــای واقع ــس به معن ــه پاری ــد ک ــب می ش ــن موج ــامیدنی نامطمئ ۱8۵0(، و آب آش
ــیب پذیرترین  ــت و آس ــه را داش ــر در فرانس ــرخ مرگ ومی ــترین ن ــس بیش ــد. پاری ــاری زا باش بیم
شــهر در برابــر همه گیــری ویــروس وبــا بــود. وبــا در ســال ۱8۳۱ حــدود ۱8۴00 نفــرـ  ازجمله 
ــه  ــی ک ــت انقالب ــق مقاوم ــر در مناط ــرخ مرگ  و  می ــاند. ن ــرگ کش ــه کام م ــت وزیر ـ را ب نخس
شــلوغ و فاقــد فاضــالب بودنــد، از ســایر جاهــا بیشــتر بــود. ]۲۶[ پاریــس در زمــان هاســمن 
بــرای آنــان کــه اخــراج نشــده بودنــد، شــهر بســیار ســالم تری شــد؛ بهبــود چرخــش هــوا و آب، 
و بیشــتر قرارگرفتــن در معــرض نــور خورشــید، خطــر همه گیــری را همان گونــه کاهــش داد کــه 
ــاه اقتصــادی شــهر کمــک  ــود رف ــه بهب ــروی کار ســالم( ب ــروی کار )و نی گــردش کاالهــا و نی
ــه دســت  ــۀ بهــره وری نیــروی کار و توفیــق تجــاری، دســت ب می کــرد. منطــق مطلوبیت گرایان

ــی داد. ــالمت عموم ــردی و س ــای راهب دغدغه ه
ــس  ــی پاری ــِس دگرگون ــه در پ ــذار ک ــل اثر گ ــناختِی عوام ــلیقه هاِی سیاسی-زیبایی ش س
و خــود لوئــی ناپلئــون قــرار داشــت، موضــوع تعیین کننــده ای بــود. وقتــی هاســمن بــه مقــام 
ــارک  ــرای پ ــه ب ــه ای داد ک ــه وی نقش ــون ب ــی ناپلئ ــد، لوئ ــوب ش ــن منص ــۀ ِس ــس منطق رئی
مرکــزی۱ تهیــه شــده بــود و بســیاری از خیابان هــا درنهایــت مطابــق آن نقشــه ســاخته شــدند. 
ــتی ها۲ و  ــن سیمونیس ــکار س ــدت از اف ــون به ش ــی ناپلئ ــای لوئ ــه برنامه ه ــت ک ــدی نیس تردی
ــه و  ــه فوری ــهری ک ــای ش ــوی محله ه ــوب۳ و از الگ ــی لگل ــا یعن ــۀ آن ه ــۀ خیال بافان مجل
ــا ارادۀ وی  ــۀ آن ه ــای خود نمایان ــت. ]۲7[ طرح ه ــر پذیرف ــد، تأثی ــرده بودن ــم ک ــت۴ رس کب
ــت  ــت و عظم ــر ابه ــاهدی ب ــۀ ش ــت را به مثاب ــد پایتخ ــت جدی ــا ابه ــت ت  برانگیخ

ّ
ــد را به ج

حکومــت تبلیــغ کنــد.
امیــال  از طرح هــای نوســازی خودکامه گرایانــه رخ می دهــد،  چنان کــه در بســیاری 
ــعاع  ــردی را تحت الش ــی و کارک  نظام

ً
ــا ــای صرف ــی دغدغه ه ــم گاه ــخص حاک ــی ش سیاس

1. Bois de Bologne
۲. ســن سیمونیســم )saint simonism( یــک جنبــش سیاســی ـ مذهبــی فرانســوی در نیمــۀ نخســت قــرن نوزدهــم بــود 

کــه از افــکار فــردی بــه همیــن نــام )ســن ســیمون( نشــأت گرفتــه بــود. ـ م.
3. Le Globe
4. Fourier and Cabet
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ــربازان در  ــرک س ــزایی در تح ــر بس ــت تأثی ــن اس ــاف ممک ــای ص ــی داد. خیابان ه ــرار م ق
ــرار  ــا ق ــار نماهــای زیب ــد در کن ــی آن هــا درعین حــال، بای ــر شورشــیان داشــته باشــند، ول براب
می گرفتنــد و بــه ســاختمان های تحســین برانگیزی ختــم می شــدند کــه چشــم ناظــران 
بلوار هــا ممکــن  کنــار  در  امــروزی  یکدســت  را خیــره می کــرد. ]۲8[ ســاختمان های 
 
ً
ــا ــور صرف ــاختمان ها در دورۀ مذک ــی آن س ــد، ول ــالم تر باش ــکونتگاه های س ــاد س ــت نم اس

 تنهــا و تنهــا بــه نمــای ظاهــری 
ً
نمادهــای زیبــا بودنــد. در مقــررات ناحیه بنــدی شــهری تقریبــا

ــا،  ــای زیب ــت آن نم ــتند پش ــازندگان می توانس ــه س ــد، درحالی ک ــه می ش ــاختمان ها توج س
اتاق هــای اجــاره ای شــلوغ و نفس گیــر بســازند، کــه اکثــر آنــان چنیــن نیــز می کردنــد. ]۲۹[
ــده  ــمی ش ــدت تجس ــد، به ش ــس جدی ــد، پاری ــی.کالرک۱ می نویس ــی. ج ــه ت ــق آنچ طب
 وی در آن زمــان معیاری 

ً
بــود: »هــدف هاســمن تــا انــدازه ای قالــب دادن بــه تجــدد بــود. ظاهــرا

ــا  ــهر ب ــه ش ــد ک ــه ها را برگزی ــه ای از کلیش ــت. او مجموع ــه داش ــن زمین ــت در ای ــرای موفقی ب
ــه  ــا تکــرار آن قاعــده می خواســت ب ــا می شــد: پاریــس ب آن هــا نمــود می یافــت و حتــی خوان

یــک منظــرۀ تماشــایی تبدیــل شــود«. ]۳0[
خوانایـی در ایـن زمینـه بـا تفکیـک بسـیار آشـکارتر جمعیـت ـ برحسـب طبقـه و کارکرد ـ 
حاصـل شـد. هـر قسـمت از پاریـس، روزبه روز بیشـتر بـا شـخصیت متمایـزی از لبـاس، نوع 
فعالیـت و ثـروت گـره خـورد: منطقـۀ خریـد بورژوایـی، محلـۀ مسـکونی مرفـه، حومه هـای 
صنعتـی، محلـۀ صنعتگـران، و محلـۀ کولی هـا. پاریـس حاال شـهری بود کـه سـاده تر مدیریت 

می شـد و به دلیـل ساده سـازی های شـجاعانۀ هاسـمن، »خواناتـر« هـم شـده بـود.
ــز  ــس نی ــزاد نح ــی هم ــدد، نوع ــم متج ــۀ نظ ــای بلندپروازان ــام طرح ه ــل تم ــه مث البت
بــرای پایتخــت جدیــِد پهنــاور و حیرت انگیــِز هاســمن وجــود داشــت. سلســله مراتب 
ــرِض  ــا پیش ف ــرد، ب ــات می ک ــه آن مباه ــس ب ــدۀ پاری ــز بازسازی ش ــه مرک ــهری ک ــای ش فض
ــت  ــن واقعی ــود. ]۳۱[ ای ــه ب ــش رفت ــهر پی ــیۀ ش ــه حاش ــان ب ــدن آن ــرا و ران ــردن فق جابه جاک
هیــچ کجــا بیــش از بلویــل۲ آشــکار نبــود؛ یــک محلــۀ عامه پســند کارگــری در شــمال شــرقی 
ــاکنان آن  ــیاری از س ــید. بس ــر می رس ــزار نف ــصت ه ــه ش ــش در ۱8۵۶ ب ــه جمعیت ــس ک پاری
ــه ای  ــدند، به گون ــروم از ارث ش ــا مح ــت ی ــمن، بی هوی ــای هاس ــطۀ تخریب ه ــه به واس محل
ــد. آن محــل در دهــۀ ۱8۶0  ــل را »جامعــۀ رانده شــدگان« می خواندن کــه برخــی مــردم، بلوی
ــود:  ــل شــده ب ــوان ـ تبدی ــو ســنت آنت ــم فوب ــۀ حاشــیه ای ـ شــبیه وضعیــت قدی ــه یــک محل ب
یــک »کانــون« ناخوانــا و ســرکوب ناپذیر. »مشــکل از ایــن قــرار نبــود کــه بلویــل یــک محلــه 
نباشــد، بلکــه آنجــا محلــه ای شــده بــود کــه بورژواهــا را می ترســاند، پلیــس قــادر بــه مهــارش 

1. T. J. Clark
2. Belleville
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نبــود، حکومــت قــدرت نظــارت بــر آنجــا را نداشــت، و طبقــات عــوام ـ بــا تمــام احساســات 

ســرکش و نارضایتی هــای سیاسی شــان ـ دســت بــاال را داشــتند«. ]۳۲[ اگــر، چنان کــه 

ــۀ کوشــش  ــدازه ای به مثاب ــا ان ــد، »دولــت کمــون  پاریــس«۱ در ســال ۱87۱ ت بســیاری معتقدن

رانده شــدگان بــه حاشــیه ها بــرای بازپس گیــری شــهر و خنثی کــردن اقدامــات هاســمن 

بــود، در آن صــورت بلویــل مکان هندســِی )کانــوِن( جغرافیــای چنــان شــوروحالی محســوب 

می شــد. فرماندهــان کمــون در اواخــر مــی ۱87۱ ازلحــاظ نظامــی در موقعیــت دفاعــی قــرار 

ــل  ــهر بلوی ــاالر ش ــد و در ت ــینی کردن ــل عقب نش ــرق و بلوی ــمال ش ــمت ش ــد، به س گرفتن

آخریــن مقاومــت خــود را انجــام دادنــد. بلویــل کــه بــه پاتــوق انقالبی هــا شــناخته شــده بــود، 

ــد. ]۳۳[ ــه رو ش ــه ای روب ــی بی رحمان ــغال نظام ــا اش ب

دو شــگفتی تشــخیصی در ســرکوب کمــون دیــده می شــد. نخســت آنکــه طراحــی 

راهبــردی هاســمن، موفقیت آمیــز بــود. بلوارهــا و خطــوط راه آهــن کــه »امپراتــوری دوم« امیــد 

داشــت طومــار ســرکوب ناپذیری مــردم را درهــم بپیچنــد، ارزش خــود را نشــان داد: »به علــت 

اقدامــات هاســمن، ارتــش ورســای توانســت بــا یورشــی ســهمگین از قصــر به ســوی بلویــل 

ــوان  ــنت آنت ــو س ــه فوب ــور ک ــود: همان ط ــرار ب ــن ق ــگفتی دوم از ای ــرد«. ]۳۴[ ش ــوم بب هج

به علــت تخریب هــای هاســمن، محــو شــد، آن محلــه نیــز کــه به تازگــی ســرکوب شــده بــود، 

به شــدت بــه همیــن شــکل بــا ســاختمان اگلیــز ســاکری کــر۲ بــه حاشــیه رفــت، ســاختمانی 

کــه »در آن محلــۀ گناهــکار در مرکــز شــهر، ... به مثابــۀ جبــران خســارت در محــل ارتــکاب 

گنــاه ســاخته شــد«. ]۳۵[

ساختن نام های خانوادگی

برخــی دســته بندی ها کــه مــا بدیهــی می دانیــم و دنیــای اجتماعــی امــروز را بــا آن هــا 

بــرای یکسان ســازی و  بــه رســمیت می شناســیم، درواقــع، در طرح هــای حکومت هــا 

ــی، در  ــی دائم ــام و نام خانوادگ ــِت ن ــه اهمی ــی ب  موضوع
ً
ــال ــته اند. مث ــه داش ــازی ریش خواناس

دسته بندی هاســت. همیــن  زمــرۀ 

ــان  ــی در می ــا وقت ــه م ــود ک ــان داده می ش ــاهد۳ نش ــدار ش ــم پرطرف ــمتی از فیل در قس

۱ . دولــت کمــون پاریــس )Commune of Paris( یــک دولــت سوسیالیســت افراطــی و انقالبــی بــود کــه از ۱8 مــارس 
تــا ۲8 مــی  ۱87۱ بــر آن شــهر حکومــت کــرد. ـ م.

2. Eglise Sacre Coeur
3. Witness
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ــتفاده  ــی اس ــی جهت یاب ــای اصل ــرای ابزاره ــی ب ــه از نام های خانوادگ ــیم، چگون ــا باش غریبه ه
گاه در آن فیلــم می خواهــد بــه محــل ]اختفــای[ یــک پســر آمیــش۱ پــی  می کنیــم. ]۳۶[ کارآ
گاه بــه یــک نام خانوادگــی پــی بــرده  ببــرد کــه شــاید شــاهد یــک قتــل بــوده اســت. گرچــه کارآ
اســت کــه می توانــد کار را پیــش ببــرد، چنــد ویژگــی در ســنت گرایی آمیش هــا، تالش هایــش 
ــت.  ــان آمیش هاس ــی در می ــی آلمان ــش قدیم ــا گوی ــی از آن ه ــه یک ــازد ک ــر می س را بی ثم
ــه دفترچه راهنمــای تلفن هــا ســر  ــد ب ــد کــه نخســت بای ــه او می گوی گاهــی ب ــه، شــّم کارآ البت
ــد.  ــی آمیش هــا تلفــن ندارن ــد کــه فهرســت طــول ودرازی از نام هــا و نشــانی ها را دارد، ول بزن
ــدک  ــیار ان ــردم بس ــان آن م ــی در می ــداد نام های خانوادگ ــه تع ــد ک ــن، وی می فهم عالوه برای
ــاالت متحــده  ــاد نام های خانوادگــی در ای ــوع بســیار زی ــاد تن ــه ی ــا را ب اســت. ســردرگمی او م
ــم ـ را  ــه رودررو ندیده ای ــانی ک ــی کس ــمار ـ حت ــراد بی ش ــِق اف ــایی دقی ــه شناس ــدازد ک می ان
ــت.  ــده اس ــد، گیج کنن ــی باش ــن نام های خانوادگ ــد چنی ــه فاق ــی ک ــد. دنیای ــن می کن ممک
گاه در آن فیلــم جامعــۀ آمیــش را چنــان مبهــم می یابــد کــه ناچــار می شــود از یــک بلــِد  کار آ

بومــی بــرای یافتــن راه خــود اســتفاده کنــد.
روش هــای ُعرفــی نام گــذاری در بخــش اعظــم دنیــا، فوق العــاده غنــی و متنــوع هســتند. 
ــی  ــف زندگ ــل مختل ــرد در مراح ــک ف ــه ی ــت ک ــول نیس ــوام، غیرمعم ــی اق ــان برخ در می
ــته  ــی داش ــای متفاوت ــرگ، نام ه ــس از م ــی پ ــی حت ــالی( و گاه ــی، بزرگ س ــت، کودک )طفولی
ــت.  ــی هس ــز نام های ــوگواری نی ــک س ــزاح و مناس ــرای م ــا، ب ــن نام ه ــر ای ــالوه  ب ــد. ع باش
همچنیــن اســم هایی بــرای تعامــل بــا دوســتان هم جنــس یــا بــا خویشــاوندان همســر وجــود 
ــا  ــی ی ــاع اجتماع ــی، اوض ــژه از زندگ ــۀ وی ــک مرحل ــوص ی ــا مخص ــک از آن نام ه دارد. هری
ــد  ــا نام هــای مختلــف خطــاب می کردن  ب

ً
ــد، یــک شــخص را معمــوال طــرف گفت وگــو بودن

ــردم،  ــان آن م ــی، در می ــد. به عبارت ــط می ش ــاب او مرتب ــرف خط ــی و ط ــۀ زندگ ــه مرحل ــه ب ک
بــرای پرســش »نامــت چیســت؟« ـ کــه واضح تریــن پرســش در دنیــای معاصــر غــرب اســت 

ـ تنهــا پاســخ ممکــن، »بســتگی دارد« اســت. ]۳7[
ــیوه ها  ــن ش ــود، ای ــزرگ می ش ــذاری ب ــیوه های نام گ ــن ش ــا همی ــه ب ــودی ک ــک خ ــرای ی ب
خوانــا و نیــز شــفاف کننده هســتند. هــر نــام و مقتضــای کاربــردش، دانــش اجتماعــی مهمــی 
ــواع  ــروژ، ان ــای ب ــد کوچه ه ــز مانن ــذاری نی ــی نام گ ــد. پیچیدگ ــل می کن ــنونده منتق ــه ش را ب
ــطه و  ــبت های بی واس ــن، نس ــی زمی ــدی ُعرف ــای تص ــی، و پیچیدگی ه ــر محل اوزان و مقادی
ــا،  ــۀ نام ه ــی معما گون ــن پیچیدگ ــی ای ــی دارد. ول ــداف محل ــا اه ــردی ب  کارب

ً
ــال ــب کام اغل

ــون  ــد و اکن ۱. آمیش هــا )the Amish( گروهــی از ســنت گرایان مســیحی هســتند کــه از آلمــان و ســوئیس ســر برآوردن
ــوت، و  ــش و خل ــت وجوی آرام ــت، جس ــا از حکوم ــی کلیس ــر جدای ــا ب ــد. آن ه ــی می کنن ــز زندگ ــده نی ــاالت متح در ای

ــد. ـ م. ــد می کنن کی ــی تأ ــۀ محل ــت جامع اهمی
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ــک  ــن ی ــت. یافت ــی اس ــۀ محل ــناختن جامع ــیر ش ــب در مس ــی مهی ــه، مانع ــک غریب ــر ی به نظ
فــرد ـ چــه رســد بــه شــناختن جایــگاه او در یــک شــبکۀ خویشــاوندی یــا ردیابــی به ارث بــردن 
ــر،  ــت موردنظ ــر جمعی ــود. اگ ــل می ش ــاق تبدی ــر ش ــک ام ــه ی ــی ب ــان اوضاع ــا ـ در چن نام ه
عالوه  برایــن، به دالیلــی هویــت خــود و فعالیت هایــش را از یــک مقــام بیرونــی مخفــی 

ــود. ــم می ش ــتر ه ــی بیش ــذاری حت ــیوه های نام گ ــن ش ــۀ ای ــازد، ارزش پنهان کاران س
ــت  ــی طبیع ــازی اجرای ــس از ساده س ــدر، پ ــیده از پ ــی به ارث رس ــای دائم ــداع نام ه اب
ــرط های  ــتقرار پیش ش ــدی در اس ــن(، گام بع ــدی زمی  تص

ً
ــال ــا )مث ــگل( و مکان ه  جن

ً
ــال )مث

 در همــۀ مــوارد، یــک طــرح دولتــی 
ً
ضــرورِی کشــورداری امــروزی بــود. چنــان کاری تقریبــا

ــهروندان  ــر ش ــِق اکث ــایی دقی ــه شناس ــا ب ــئوالن حکومت ه ــردن مس ــدف قادرک ــا ه ــه ب ــود ک ب
ــرای  ــردم را ب ــا م ــرد ت ــروی ک ــید، پیش ــت رس ــه موفقی ــرح ب ــی آن ط ــود. وقت ــده ب ــی ش طراح
ــوال،  ــورت ام ــریه ها، ص ــا و ُعش ــامی مالیات ه ــورت اس ــازد. ]۳8[ ص ــا س ــا خوان حکومت ه
ــدون  ــی، ب ــِت قانون ــناد مالکی ــماری ها و اس ــام، سرش ــت نظ ــه خدم ــار ب ــت های احض فهرس
ــد.  ــدنی بودن ــاوند، ناش ــروه خویش ــک گ ــا ی ــبت دادن او ب ــرد و نس ــت ف ــت هوی ــای ثب ابزاره
تالش هایــی کــه بــرای منســوب کردن افــراد بــا نام هــای دائمــی پــدری انجــام گرفــت، 
 در چارچــوب تقــالی حکومــت بــرای فراهم کــردن جــای پــای بهتــر و 

ً
طبــق انتظــار معمــوال

ــرای نظــام مالــی اش تحقــق یافــت. مســئوالن محلــی و مــردم کــه به درســتی  ــر ب نان و آب دار ت
بیــم داشــتند کوشــش بــرای واردکــردن و ثبــت مشــخصات ایشــان ممکــن اســت پیش درآمــدی 
بــرای بــار مالیاتــی بیشــتر یــا فراخــوان بــه ارتــش باشــد، اغلــب در برابــر چنــان تالش هایــی 

ــد. ــت می کردن مقاوم
 طرحــی بــرای خوانایــی رســمی و دولتــی 

ً
اگــر نام های خانوادگــی دائمــی عمدتــا

ــای  ــه حکومت ه ــند ک ــده باش ــر ش ــع ظاه ــر در جوام ــد زودت ــا بای ــن نام ه ــگاه ای ــد، آن بوده ان
 در قــرن چهــارم بــود 

ً
پیــش رس۱ داشــته اند. چیــن مصــداق بســیار مناســبی اســت. ]۳۹[ تقریبــا

ــان  ــت(، دودم ــث هس ــای حرف و حدی ــدام ج ــن اق ــت ای ــدی و جامعی ــه در زمان بن ــه )گرچ ک
ــرد  ــروع ک ــت ش ــم جمعی ــش اعظ ــر بخ ــی را ب ــل نام های خانوادگ ــت تحمی ــین۲ به صراح س
ــت  ــه ثب ــت ها ب ــام، در فهرس ــت نظ ــاری و خدم ــی، کار اجب ــداف مالیات ــرای اه ــان را ب و آن
ــوده اســت کــه  ــکاری شــاید خاســتگاه اصطــالح الئوبایکســینگ۳ ب ــان ابت رســاند. ]۴0[ چن
ــردم  ــای »م ــروز به معن ــن ام ــد و در چی ــی می ده ــن« معن ــی که ــد نام خانوادگ  »ص

ً
ــا تقریب

عــادی« اســت. قبــل از آن اقــدام، گرچــه تبــار پــدری معــروف چینــی در میــان خاندان هــای 

1. precocious
2. Qin
3. laobaixing
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حاکــم و خانواده هــای منســوب بــه آن جــا افتــاده بــود، در میــان مــردم عــادی وجــود نداشــت. 
مــردم عــادی نام خانوادگــی نداشــتند و حتــی از ایــن شــیوۀ نخبــگان تقلیــد هــم نمی کردنــد. 
خط مشــی  از  جدایی ناپذیــر  بخشــی  خانواده هــا،  بــه  پــدری  نام هــای  نســبت دادن 
ــد  ــپردن صالحدی ــوار و س ــر( خان ــت )مذک ــگاه سرپرس ــایی جای ــرای شناس ــا ب حکومت ه
ــه همیــن  ــه ب ــود و البت ــه او ب ــارۀ افــراد تحــت تکفــل و فرزندانــش ب تصمیم گیــری قانونــی درب
ــی  ــدند. ]۴۱[ خط مش ــخ گو می ش ــواده پاس ــدات مالــی کل خان ــت تعه ــردان باب ــت م عل
ــوربای  ــپس »شلم ش ــرد و س ــی ک ــت را الزام ــخصات کل جمعی ــت مش ــین، ثب ــدان س خان
ــا  ــد ت ــته بندی ش ــی دس ــۀ نام خانوادگ ــدند، به مثاب ــده ش ــا نامی ــا آن ه ــردم ب ــه م ــی ک واژه های
به شــکل بی پایــان بــه اخــالف پــدر و فرزنــدی انتقــال یابــد«. ]۴۲[ بــا چنیــن تفســیری، هــر 
دو مــورِد تثبیــت نام های خانوادگــی دائمــی پــدری و نیــز ایجــاد خانــوادۀ پــدری و فرزنــدی را 

می تــوان بــه ساده ســازی های اولیــۀ حکومت هــا نســبت داد.
اکثـر قریب به اتفـاق اروپایی هـا، حداقـل تـا قـرن چهاردهـم، نام خانوادگـی پـدری دائمـی 
 همـان نـام کوچـک او بود کـه ممکن بـود به خوبـی برای 

ً
نداشـتند. ] ۴۳ [ نـام هـر فـرد معمـوال

شناسـایی محلـی اش کفایـت کنـد. اگر توضیحـات بیشـتری الزم بود، می شـد لقب یـا نامی به 
 در انگلسـتان، آهنگر یا نانـوا(، موقعیـت جغرافیایـی )تپـه، مرغزار(، 

ً
او افـزود کـه شـغل )مثـال

نـام کوچـک پـدر یا یک مشـخصۀ فردی )کوتـاه، زورمنـد( را معلوم سـازد. این نام هـای ثانویه، 
 پسـر یـک نانوا 

ً
دائمـی نبودنـد و بـرای مسـّما های خود باقـی نمی ماندنـد ) مگر به تصادف، مثال

کـه او نیـز نانـوا می شـد و بـا همـان اسـم دوم مشـابه نام گذاری می شـد.(
ــی۱  ــت فلورانس ــق در حکوم ــماری ناموف ــرای سرش ــه ب ــازی هایی ک ــوان از مستندس می ت
در ۱۴۲7 انجــام گرفــت،  چیزهایــی دربــارۀ شــکل گیری نام هــای پــدری دائمــی یــاد 
گرفــت. ]۴۴[ آن سرشــماری۲ کوششــی جســورانه بــرای معقول کــردن درآمدهــای حکومــت 
و قــدرت نظامــی اش بــود کــه بــا مشخص شــدن وضعیــت و ثــروت مــردم، محــل ســکونت، 
زمین هــا و ســن ایشــان بــه دســت می آمــد. ]۴۵[ بررســی دقیــق ایــن ســوابق نشــان 
ــکل گیری  ــه ش ــت ب ــای دول ــن، ابتکارعمل ه ــت چی ــد وضعی ــت، همانن ــه نخس ــد ک می ده
ــس  ــد. پ ــود ـ انجامی ــی موج ــت  نام های خانوادگ  ثب

ً
ــا ــه صرف ــد ـ و ن ــی جدی نام های خانوادگ

اغلــب غیرممکــن اســت کــه بفهمیــم آیــا فــالن نام خانوادگــی ثبت شــده در اســناد حکومــت، 
غیــر از نقــش آن در امــور رســمی حکومتــی، کارکــرد و وجــود اجتماعــی هــم داشــته اســت 
ــرو ) در  ــک قلم ــی در ی ــی دائم ــل نام های خانوادگ ــودِن تحمی ــه متنوع ب ــر. دوم اینک ــا خی ی

1. Florentine
2. catas to
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ایــن مــورد توســکانِی۱ ایتالیــا( به مثابــۀ یــک محــک سرانگشــتی بــرای ظرفیت هــای اجرایــی 
حکومت هــا بــه کار می آیــد .

ــی از  ــیار اندک ــداد بس ــه تع ــم، ب ــرن پانزده ــل ق ــکانی در اوای ــی در توس  نام های خانوادگ
ــی  ــد. نام خانوادگ ــدود می ش ــتروزی(۲ مح ــل اس ــن دار )از قبی ــد و زمی ــای قدرتمن خاندان ه
ــان  ــت جایگاهش ــی و تثبی ــهرت اجتماع ــب ش ــور کس ــی به منظ ــا راه ــن خاندان ه ــرای ای ب
ــۀ یــک »گــروه ائتالفــی« بــود. خویشــاوندان ســببی و َنَســبی نیــز آن نام های خانوادگــی  به مثاب
را بــرای ادعــای برخــورداری از پشــتوانۀ یــک خانــدان متنفــذ برمی گزیدنــد. جــز ایــن بخــش 
کوچــک از جامعــه و اشــراف زاده های معــدود شــهری کــه از ایــن روش هــا تقلیــد می کردنــد، 

ــت. ــود نداش ــی وج ــی دائم ــچ نام خانوادگ هی
ولـی یـک دفتـر سرشـماری چگونـه باید یک فـردـ  چه رسـد به نشـانی، اموال و سـن اوـ  را 
مشـخص و ثبـت می کـرد؟ وقتـی یکـی از اهالـی توسـکانی خـود را معرفـی می کرد، عـالوه بر 
نـام کوچـک خـود، نام های پـدر و شـاید پدربزرگـش را نیز به روش شـبه انجیلی۳ اعـالم می کرد 
)لوییجـی، پسـر جیووانـی، پسـر پائولو(. بـا توجه بـه محدودبودن نام هـای تعمیـدی۴ و گرایش 
خانواده هـا بـه تکرارکـردن نام هـا در نسـل های پیاپـی، حتـی ایـن توالـی شـاید بـرای سـاختن 
هویت هـای بـدون ابهـام کفایـت نمی کـرد. پـس ممکـن بـود فـرد سـپس شـغل، لقـب یـا یک 
مشـخصۀ فـردی اش را ذکـر کنـد. هیچ شـاهدی وجود نـدارد که هیچ یـک از ایـن نام گذاری ها، 
یـک نـام پـدری دائمـی می شـد، هرچنـد ایـن تـالش و دیگـر اقدامـات از ایـن دسـت شـاید 
درنهایـت بـه متبلورشـدن نام هـای پـدری ـ حداقل برای اهـداف مستند سـازی ـ کمـک کردند. 
حکومـت فلورانسـی را در تحلیـل کلـی در عملی سـاختن حکـم اجراییـ  که هدف سرشـماری 
 مقاومـت عمومی، سـرپیچی بسـیاری از نخبـگان محلی، 

ً
بـود ـ بایـد نـاکام تلقی کـرد. ظاهـرا

و دشـواری ها و هزینه هـای سرشـماری بودنـد کـه آن طـرح را عقیم گذاشـتند و مسـئوالن ناچار 
شـدند بـه نظام مالـی سـابق برگردند.

ــۀ  ــردم از دامن ــۀ م ــش فاصل ــا افزای ــد ب ــان می ده ــت، نش ــت اس ــه در دس ــواهدی ک ش
ــه  ــد. گرچ ــر می ش ــی(، کمیاب ت ــای دوم )خانوادگ ــواع نام ه ــت، ان ــی حکوم ــی مال دسترس
ــهم  ــد، آن س ــرده بودن ــالم ک ــود اع ــرای خ ــام دوم ب ــک ن ــس، ی ــای فلوران ــوم خانواره یک س
ــازه در  ــرد. ت ــت می ک ف

ُ
ــم ا ــه یک ده ــا ب ــم و در حومه ه ــه یک پنج ــه دو ب ــهرهای درج در ش

ــق  ــن مناط ــاده و فقیر تری ــی دورافت ــر نواح ــی در اکث ــه نام های خانوادگ ــود ک ــم ب ــرن هفده ق
ــاد. ــا افت ــتند(، ج ــازی داش ــا کاغذب ــاس را ب ــن تم ــه کمتری ــی ک ــان نواح ــکانی )هم توس

1. Tuscany
2. S trozzi
3. quasi-biblical
4. baptismal
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پیونــد مشــابهی بیــن حکومت ســازی و ابــداع نام هــای پــدری دائمــی در انگلســتاِن قــرن 
ــای  ــط خانواده ه ــکانی فق ــد توس ــز مانن ــتان نی ــود دارد. در انگلس ــم وج ــم و پانزده چهارده
ــی  ــان نام های ــند. چن ــته باش ــت داش ــی ثاب ــد نام های خانوادگ ــل بودن ــرافی مای ــد اش ثروتمن
 بیــو مونــت، 

ً
 مــکان خاســتگاه خانواده هــا در نورمانــدی۱ )مثــال

ً
در انگلســتان معمــوال

ــام  ــا در نظ ــه آن خانواده ه ــی داد ک ــان م ــتان را نش ــی در انگلس ــا مکان های ــی(۲ ی ــی، دیزن پرس
 جــرارِد اهــِل ساســکس(.۴ قاعــدۀ 

ً
زمیــن داری از ویلیــام فاتــح۳ دریافــت کــرده بودنــد )مثــال

متعــارِف نســبت دادِن »فقــط پســر بــا پــدر« بــرای شناســایی فــرد، درمــورد ســایر افــراد مذکــر 
شــایع بــود. ]۴۶[ به این ترتیــب، پســر مــردی به نــام ویلیــام رابرتســون۵ را ممکــن بــود تامــس 
ویلیامســون۶ )پســر ویلیــام( بنامنــد، و پســر تامــس نیــز ســپس شــاید هنــری تامپســون7 )پســر 
ــانی از  ــچ نش ــود هی ــری به خودی خ ــوۀ پس ــام ن ــه ن ــد ک ــت کنی ــد. دق ــده می ش ــس( خوان تام
 نام هــا را بســیار دشــوار 

ً
هویــت پدربــزرگ نداشــت و همیــن امــر ردیابــی تبــار به واســطۀ صرفــا

می کــرد. بســیاری از نام های خانوادگــی در شــمال اروپــا گرچــه اکنــون دائمــی هســتند، ماننــد 
ــل مگســی کــه در کهربــا افتــاده باشــد، اجزایــی را بــا خــود حمــل می کننــد کــه پژواکــی از 

َ
َمث

 ـ، ـ ِســن، ـ ســون، 
ُ
هــدف باســتانی آن نام هــا در مشــخص کردن پــدر افــراد هســتند ) فیتــز ـ، ا

ــی   نوع
ً
ــوال ــه معم ــکل گیری اولی ــی در دورۀ ش ــچ(. ]۴7[ نام های خانوادگ ــک ـ، ـ وی ـ س، م

منطــق محلــی داشــتند: جــان8 کــه آســیاب داشــت، جــاِن آســیابان۹ خوانــده می شــد؛ جــان 
ــۀ کوچکــی  ــام می گرفــت؛ و جــان کــه جث کــه چــرخ گاری می ســاخت، جــان چرخ ســاز۱0 ن
ــی اخــالف پســرِی آن مــردم، صرف نظــر از  ــام می گرفــت. وقت داشــت، جــان کوتاه قامــت۱۱ ن
ــل های  ــا در نس ــب نام ه ــد، قال ــظ می کردن ــدر را حف ــای پ ــود، آن نام ه ــر خ ــا ظاه ــا ی حرفه ه

ــه نظــر می آمــد. بعــدی، ســلیقه ای ب
ــزوده  ــر اف ــام دیگ ــه ن ــه ب ــی ک ــری، نام ــخاص )به تعبی ــی اش ــکل گیری نام های خانوادگ ش
ــناد  ــکل گیری اس ــای ش ــت(، همپ ــتباه گرف ــی اش ــدری دائم ــای پ ــا نام ه ــد ب ــود و آن را نبای ش

1. Normandi
2. Baumont, Percy, Disney
ــه از  ــود ک ــتان ب ــوی تبار انگلس ــاه فرانس ــتین پادش ــام اول، نخس ــا ویلی ــح)William de Conqueror(  ی ــام فات ۳. ویلی

ــر آن کشــور حکومــت کــرد. ـ م. ــا ۱087 ب ۱0۶۶ ت
4. Sussex
5. William Robertson
6. Thoms Williamson
7. Henry Thompson
8. John
9. John miller
10. John Wheel Wright
11. John Short
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مکتــوب رســمی از قبیــل ســوابق عشــریه، طومــار مطالبــات تیــول داری، اســناد ثبــت ازدواج، 
سرشــماری ها، ســوابق مالیاتــی و ســوابق زمین هــا پیــش رفــت .]۴8[ آن اســناد بــرای توفیــق 
هــر اقــدام اجرایــی ضــرورت داشــت کــه تعــداد زیــادی از مــردم را شــامل می شــد و شناســایی 
ــناختند ـ الزم  ــان را نمی ش ــک آن ــی تک ت ــئوالن اجرای ــه مس ــی ک ــردم ـ مردم ــک آن م تک ت
بــود. دوراهــِی دشــوار یــک مأمــور جمــع آوری ُعشــریه یــا مالیــات ســرانه را در نظــر بگیریــد 
کــه بــا جمعیــت مــردان ســروکار دارد و ۹0درصــد از آن مــردان بــا شــش اســم مســیحی ) جان، 
 نــام دومــی بــرای 

ً
ویلیــام، تومــاس، رابــرت، ریچــارد و هنــری( نامیــده می شــوند. پــس حتمــا

ســوابق رســمی الزم بــود و اگــر خــود فــرد نامــی را پیشــنهاد نمی کــرد، کارمنــد ثبــت ســوابق 
ــد  ــب پدی ــار اســامی کــه به  این  ترتی ــا لقــب و طوم ــام ی ــن ن ــام می ســاخت. ای ــک ن ــرای او ی ب
ــان و  ــری یکس ــه اندازه گی ــود ک ــت ش ــی جمعی ــۀ خوانای ــه مای ــود همان گون ــرار ب ــد، ق می آم
ــه  ــد. گرچ ــد آورن ــتغالت را پدی ــی مس ــۀ خوانای ــود زمین ــرار ب ــالک ق ــۀ ام ــای جامع نقش ه
ــور  ــی مجب ــد، وقت ــح دهن ــدن را ترجی ــت گمنام مان ــول، امنی ــور معم ــردم به ط ــود م ــن ب ممک
ــا  ــوند ت ــایی ش ــت شناس ــه به دق ــود ک ــان ب ــع ایش ــدند، به نف ــات می ش ــت مالی ــه پرداخ ب
ــم  ــرن چهارده ــی در ق ــن نام های خانوادگ ــیاری از ای ــد. بس ــار نپردازن ــات را دو ب ــک مالی ی
درواقــع، چیــزی جــز برســاخته های نظــام اجرایــی نبــود کــه بــرای خوانا ســازی مالــِی مــردم 
ــت  ــناد ثب ــان در اس ــرای ایش ــی« ب ــه »نام های خانوادگ ــی ک ــری از مردم ــد. کثی ــاخته می ش س
ــر  ــر اکث ــتند و به نظ ــر نداش ــود، خب ــده ب ــت ش ــان ثب ــام ایش ــه به ن  از آنچ

ً
ــاال ــد، احتم می ش

ــان، نام های خانوادگــی در خــارج از آن اســناد، وجــود اجتماعــی نداشــت. ]۴۹[ در مــوارد  آن
ــی  ــا به طــور ضمن ــده می شــد ت ــاط« دی ــر، خی ــام کارت ــل »ویلی ــک مدخــل از قبی معــدودی ی

نشــان دهــد پــای یــک نــام پــدری دائمــی در میــان بــوده اســت.
ــزرگ  ــا حکومــت و ســاختارهای شــبیه حکومــت ) امــالک ب ــزون تعامــل ب  شــدت روزاف
ــش  ــه پی ــی ب ــی و توارث ــدری دائم ــای پ ــکل گیری نام ه ــای ش  هم پ

ً
ــا ــا( دقیق ــی، کلیس ارباب

ــق  ــرد و »ح ــم ک ــن داری را ک ــام زمی ــا در نظ ــی ادوارد اول، ابهام ه ــب، وقت ــت. به این ترتی رف
انحصــاری پســر ارشــد«۱ و تصــدی موروثــی تمــام زمین هــای اربابــی را برقــرار کــرد، انگیــزۀ 
جــدی بــرای پیــروی از نام هــای پــدری دائمــی پدیــد آورد. از  آن   پــس پذیرفتــن نام خانوادگــی 
پــدر، حداقــل بــرای پســر ارشــد، بخشــی از ادعــای او درمــورد امــالک پــدر پــس از مــرگ او 
را شــکل مــی داد. ]۵0[ حــال کــه ادعــای مالکیــت دارایی هــا منــوط بــه تأییــد حکومــت شــده 
ــوب  ــازی محس ــتگاه کاغذب ــردازی دس  خیال پ

ً
ــا ــه روزگاری صرف ــی ک ــود، نام های خانوادگ ب

ــای  ــس رعای ــدند. پ ــل ش ــی تبدی ــای اجتماع ــی از واقعیت ه ــه یک ــه ب ــدند، فی نفس می ش
ــی  ــان، و یک ــی ایش ــام  محل ــی ن ــتند: یک ــام داش ــل دو ن ــی در عم ــی طوالن ــی به مدت انگلیس

1. primogeniture
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ــی روح  ــی ب ــاختارهای اجرای ــا س ــا ب ــداد تعامل ه ــی تع ــت. وقت ــمی« و ثاب ــدری »رس ــام پ ن
ــی  ــل صمیم ــز محاف ــوارد به ج ــر م ــمی در اکث ــای رس ــت، نام ه ــش یاف ــخصی افزای و غیرش
ــی  ــی و اجتماع ــاظ جغرافیای ــکانی ـ ازلح ــردم توس ــل م ــه ـ مث ــی ک ــدند. مردم ــایع تر ش ش
ــر  ــی دیرت ــد، خیل ــی می کردن ــت زندگ ــدرت حکوم ــتگاه های ق ــتر از دس ــه ای بیش در فاصل
نام هــای پــدری دائمــی بــه دســت آوردنــد. طبقــات مرفــه و کســانی کــه در جنــوب انگلســتان 
ــمالی ها  ــر و ش ــات کهت ــردم طبق ــر از م ــود را زودت ــی خ ــی دائم ــتند، نام های خانوادگ می زیس
تثبیــت کردنــد و درمــورد اســکاتلندی ها و ایرلندی هــا ایــن فراینــد حتــی دیرتــر رخ داد. ]۵۱[
شــیوه های نام گــذاری حکومتــی نیــز ماننــد روش هــای نقشــه برداری اش ناگزیــر بــا 
مالیات هــا )کار، خدمــات نظامــی، غــالت، درآمدهــا( مربــوط بودنــد و به این ترتیــب، 
ــه  ــال ۱۳8۱ )ک ــی در س ــای انگلیس ــزرگ رعیت ه ــورش ب ــد. ش ــردم را برانگیختن ــت م مقاوم
ــوال و  ــابقۀ ام ــِت بی س ــه ثب ــک ده ــه ی ــود( ب ــده می ش ــر«۱ نامی ــان وت  تایل ــب »طغی اغل
ارزیابی هــای مالیــات ســرانه نســبت داده می شــود. ]۵۲[ به نظــر رعیت هــای انگلیســی 
ــر  ــال، اگ ــردان بزرگ س ــام م ــماری از تم ــکانی ـ سرش ــای توس ــاورزان خرده پ ــد کش ــز ـ مانن نی

ویرانگــر نبــود، دســت کم  تهدید آمیــز می نمــود.
اجباری شــدن نام های خانوادگــی دائمــی در میــان مــردم مســتعمرات نیــز فرصــت 
ــی  ــر را بررس ــا کوتاه ت ــه ی ــک ده ــده در ی ــد خالصه ش ــک فراین ــا ی ــد ت ــم می کن ــبی فراه مناس
ــداف  ــیاری از اه ــید. بس ــول می کش ــرن ط ــد ق ــاید چن ــی ش ــع غرب ــود جوام ــه در خ ــم ک کنی
یکســان حکومــت را می تــوان بیــن هــر دو دســتۀ شــیوه های اروپایــی و مســتعمراتی مشــاهده 
ــت  ــر مقاوم ــی کمت ــد و خیل ــاالر ش ــاره دیوان س ــتعمرات به یکب ــت در مس ــی حکوم ــرد، ول ک
نام گذاری هــای  در  بی حوصلگی هــا  و  تندی هــا  همیــن  می کــرد.  تحمــل  را  مــردم 

ــازد. ــان می س  نمای
ً
ــال ــد را کام ــن فراین ــای ای ــداف و تناقض ه ــه اه ــت ک ــتعمراتی اس مس

ــر از فیلیپیــن در زمــان اســتعمارگری اســپانیایی ها نمــود  ایــن واقعیــت در هیــچ کجــا بهت
ــی  ــدند نام های خانوادگ ــزم ش ــر ۱8۴۹ مل ــم ۲۱ نوامب ــق حک ــا طب ــت. ]۵۳[ فیلیپینی ه نیاف
دائمــی اســپانیایی برگزیننــد. نویســندۀ آن حکــم، فرمانــدار )و تیمســار دوم( نارسیســو 
کالوریــا زالــودا۲ ـ یــک مأمــور دولتــی وسواســی ـ بــود کــه اراده اش بــرای بهینه ســازی نام هــا 
به انــدازۀ اراده اش بــرای بهینه ســازی قوانیــن موجــود، مرزهــای ایالتــی و تقویــم، جــدی 
بــود. ]۵۴[ چنان کــه حکــم او نشــان می دهــد، وی می دیــد کــه اکثــر فیلیپینی هــا فاقــد 
ــازد«، و  ــز س ــر متمای ــای دیگ ــان را از خانواده ه ــد ایش ــه »بتوان ــتند ک ــی هس نام های خانوادگ

1. Wat Tyler Rebellion
2. Narciso Claveriay Zaluda
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یس هــا انتخــاب 
ّ

شــیوۀ برگزیــدن نام هــای تعمیــدی کــه از میــان نام هــای گــروه کوچکــی از قد
شــده بودنــد، موجــب »ســردرگمی« فــراوان می شــد. چــارۀ کار را در یــک »کاتالــوگ«۱ دیدنــد 
ــوران،  ــز نام هــا و صفــاِت اقتباس شــده از گیاهــان، جان ــردی و نی ــده ای از نام هــای ف کــه چکی
موادمعدنــی، مکان هــای جغرافیایــی و هنرهــا بــود. آن کاتالــوگ را تهیــه کردنــد تــا مقام هــای 
ــه  ــد. ب ــه کار ببرن ــردم ب ــرای م ــی ب ــی و موروث ــی دائم ــبت دادن نام های خانوادگ ــی در نس دولت
ــد و »او  ــی اش داده می ش ــوزۀ قضای ــرای ح ــی ب ــی نام خانوادگ ــداد کاف ــی تع ــئول محل ــر مس ه
ــه  ــا انجــام دهــد«. ]۵۵[ در عمــل ب ــع نام هــا را برحســب حــروف الفب ــود کــه توزی مراقــب ب
ــام  ــرای تم ــت ب ــه درنهای ــد ک ــی را می دادن ــای الفبای ــه از کاتالوگ ه ــد صفح ــهر چن ــر ش ه
شــهرها نام های خانوادگــی بــا حــروف اول مشــابه پدیــد مــی آورد. در مکان هایــی کــه 
ــی را  ــن شــیوۀ اجرای ــای ای ــوده اســت، رّدپ ــز ب مهاجــرت داخلــی در ۱۵0 ســال گذشــته ناچی
ــا را شــبیه یــک   در منطقــۀ بیکــول،۲ کل الفب

ً
ــال ــوان مشــاهده کــرد: »مث ــوز به وضــوح می ت هن

حلقــۀ گل روی اســتان های آلبــای، سورســوگون و کاتــان دوانــس۳ چیدنــد کــه در ســال ۱8۴۹ 
ــد. حــرف A از مرکــز اســتان شــروع می شــد  ــای بودن ــی آلب ــر حــوزۀ قضای ــر چت همگــی زی
ــت.  ــر می گرف ــی وی۴ را در ب ــا ت ــو ت ــاحل از تاباک ــار س ــهرهای کن ــره ش ــروف B، C و غی و ح
ســپس نام گــذاری از کنــار ســاحل در سورســوگون بــا حــروف E تــا L پیــش می رفــت، ســپس 
ــا در  ــد ت ــام می ش ــا M انج ــا ب ــا۵ در داراگا۶ نام گذاری ه ــوب درۀ ایرای ــمت جن ــاره به س دوب
پالونگویــی و لیبــون7 بــه S می رســید و بــا یــک گــردش ســریع پیرامــون جزیــرۀ کاتاندوانــس، 

ــید«. ]۵۶[ ــا می رس ــروف الفب ــان ح ــه پای ب
ســردرگمی خاصــی کــه حکــم مذکــور به مثابــۀ نوشــدارو بــرای آن عمــل می کــرد، 
ــد  ــود. ایشــان گمــان می کردن ــی و مســئول جمــع آوری مالیات هــا ب ــر حکومت ســردرگمی مدی
نظــم  و  مالــی  امــور  اجــرای عدالــت،  در  تســهیل  فراگیــر موجــب  نام های خانوادگــی 
ــزان  ــد می ــان تر بتوانن ــه آس ــد ک ــادر می کن ــوۀ ازدواج را ق ــرکای بالق ــود و ش ــی می ش عموم
هم خونــی خــود را دریابنــد. ]۵7[ ولــی بــرای آن برنامه ریــز مطلوبیت گــرای حکومتــی 
ــا از  ــل و خوان ــت کام ــک فهرس ــه ی ــت یافتن ب ــت، دس ــا داش ــون کالوری ــتی همچ ــه سرش ک
ــاِه  ــگفتار کوت ــوح از پیش ــت به وض ــن واقعی ــود. ای ــی ب ــدف غای ــدگان، ه ــا و مالیات دهن رعای

1. catalogo
2. Bikol
3. Albay, Sorsogon, and Catanduanes
4. Tabaco to Tiwi
5. Iraya Valley
6. Draga
7. Palangui and Libon
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آن حکــم، عیــان می شــود: »بــا توجــه بــه فایــدۀ شــگرف و کاربردی بــودن ایــن اقــدام، وقتــش 
 
ً
ــال ــه قب ــی ]آنچ ــت مدن ــگاه ثب ــکل گیری پای ــرای ش ــا ب ــتور راهنم ــک دس ــا ی ــت ت ــیده اس رس
ــل  ــور کام ــور را به ط ــداف مذک ــاید اه ــه ش ــه گرچ ــود ک ــادر ش ــود[ ص ــون ب ــۀ روحانی وظیف
ــردآوری  ــت گ ــور، ضمان ــای کش ــرای آماره ــی ب  مبنای

ً
ــاال ــد، احتم ــن نکن ــق و تضمی محق

ــا  ــرای معافیت ه ــت ب ــید پرداخ ــخصی و رس ــات ش ــم در خدم ــرد منظ ــا، و عملک مالیات ه
ــم  ــت فراه ــی جمعی ــارۀ جابه جای ــی درب ــات دقیق ــن اطالع ــدام همچنی ــود. آن اق ــد ب خواه
می کنــد و به این ترتیــب، مهاجرت هــای غیرقانونــی، مالیات دهنــدگان پنهانــکار و ســایر 

]۵8[ می ســازد«.  عیــان  را  سوء اســتفاده ها 
ــتعمره،  ــر مس ــهروندان در سرتاس ــارۀ ش ــق درب ــت های دقی ــردن فهرس ــا تهیه ک ــا ب کالوری
پیش بینــی کــرده بــود کــه هــر مأمــور محلــی، یــک جــدول هشت ســتونی بســازد و در 
آن تعهــدات یــا وظایــف خراج گــزاری، تعهــدات نیــروی کار مشــترک، نــام کوچــک،  
ــم  ــتون نه ــازد. س ــخص س ــا را مش ــغل و معافیت ه ــرد، ش ــا تج ــل ی ــن، تأه ــی، س نام خانوادگ
ــت  ــاص می یاف ــرد اختص ــت ف ــرات در وضعی ــه تغیی ــت ـ ب ــگاه ثب ــازی پای ــرای روزآمدس ـ ب
ــی  ــای ثبت ــن بایگانی ه ــد. ای ــل می ش ــزی تحوی ــت مرک ــه حکوم ــی ب ــرای وارس ــاه ب ــر م و ه
ــق  ــای دقی ــردآوری آماره ــه گ ــادر ب ــت را ق ــتند، حکوم ــه داش ــانی ک ــت و همس ــت دق به عل
ــاختن  ــناک س ــای ترس ــی داد. هزینه ه ــود م ــی را بهب ــی مال ــه کارای ــد ک ــل۱ می کردن در مانی
نام های خانوادگــی بــرای کل جمعیــت و ســاختن یــک فهرســت کامــل و تمایزدهنــده 
ــا  ــد، ب ــزو برس ــزار پ ــه ۲0 ه ــاید ب ــت ش ــان می  رف ــه گم ــدگان ک ــام مالیات دهن ــرای تم ب
ــت  ــا دویس ــد ت ــد یکص ــش درآم ــد افزای ــان می کردن ــه گم ــد ک ــران می ش ــی جب پیش بینی های

ــد آورد. ــراه خواه ــه هم ــال ب ــر س ــی در ه ــی و دائم ــزار پزوی ه
ــند،  ــا باش ــال بی اعتن ــر س ــود ه ــی خ ــه نام خانوادگ ــتند ب ــا می خواس ــر فیلیپینی ه ــی اگ ول
ــی  ــود و او اقدامات ــرده ب ــور ک ــا خط ــن کالوری ــه ذه ــل ب ــوع از قب ــن موض ــد؟ ای ــه می ش چ
انجــام داد تــا مطمئــن شــود نام  هــا بــه مــردم تحمیــل خواهنــد شــد. بــه معلم هــای دبســتانی 
ــی  ــر نام ــا ه ــر ب ــایی یکدیگ ــی شناس ــا حت ــردن ی ــوزان را از خطاب ک ــه دانش آم ــد ک ــر ش ام
ــم را  ــه آن حک ــی ک ــد. آموزگاران ــع کنن ــت، من ــزی حکوم ــی تجوی ــر از نام های خانوادگ غی
ــز  ــام ناچی ــرخ ثبت  ن ــه ن ــه ب ــا توج ــه، ب ــدند. البت ــه می ش ــد، تنبی ــرا نمی کردن ــتیاق اج ــا اش ب
ــان و  ــان، نظامی ــردن کشیش ــود، منع ک ــر ب ــیار مؤثر ت ــه بس ــی ک ــاید اقدام ــتان ها، ش در دبس
ــه در  ــود ک ــندی ب ــا س ــال ی ــت، عرض ح ــند، درخواس ــر س ــرش ه ــی از پذی ــان غیرنظام کارکن
ــا نام هــای دیگــر  آن از نام های خانوادگــی رســمی اســتفاده نشــده باشــد. تمــام اســنادی کــه ب

ــود. ــردود ب ــل و م ــد، باط ــه می ش تهی

1. Manila



۱۱۲

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

البتــه می شــد انتظــار داشــت کــه کارهــا در عمــل خیلــی بــا آرمان شــهر اجرایــی کالوریــا 
تــداوم وجــود  پیــدا کنــد.  فاصلــه  و دسته بندی شــده،  مالیات دهنــدگان خوانــا  دربــارۀ 
نام های خانوادگــی غیراســپانیایی از قبیــل مگ سای ســای یــا ماکاپــاگال۱ نشــان می دهــد 
ــد و مســئوالن محلــی  ــار نیامدن ــن روش کن ــا ای ــچ گاه ب ــن، هی کــه بخشــی از جمعیــت فیلیپی
ــود  ــز وج ــر نی ــاد دیگ ــکل ح ــک مش ــد. ی ــل می گرفتن ــی تحوی ــا خال ــص ی ــت های ناق فهرس
داشــت کــه کالوریــا پیش بینــی کــرد، ولــی بــه قــدر کفایــت بــرای آن آمــاده نبــود. بایگانی هــای 
جدیــد، برخــالف آنچــه گمــان رفتــه بــود، به نــدرت نام هــای قبلــی ثبت شــدگان را گــردآوری 
ــل از  ــه دورۀ قب ــاندن آن ب ــی و رس ــا و مالیات ده ــی دارایی ه ــب، ردیاب ــد. به این ترتی می کردن

ــد. ــوار می ش ــاده دش ــا، فوق الع ــی نام ه دگرگون
شــیوۀ عملــی درمــورد نام های خانوادگــی نیــز ماننــد جنگل هــا، تصــدی زمیــن و 
 کمــال ساده ســازی و یکدســتی نرســید کــه از ابتــدا طراحان 

ّ
شــهرهای خوانــا، هیــچ گاه بــه حــد

ــه شکســت  ــرای اجــرای یــک سرشــماری در ســال ۱87۲ ب برنامه هــا آرزو داشــتند. تــالش ب
ــال، در  ــد. بااین ح ــرار نش ــچ گاه تک ــالب ۱8۹۶ هی ــش از انق ــا پی ــد و آن کار ت ــل انجامی کام
ــه روزی  ــد ک ــی بودن ــان نام خانوادگ ــا دارای هم ــاق فیلیپینی ه ــر قریب به اتف ــتم اکث ــرن بیس ق
کالوریــا برایشــان خــواب دیــده بــود. سنگین شــدن بــار تعامــل بــا حکومــت در زندگــی مــردم 
و ظرفیــت حکومــت در پافشــاری بــر قوانیــن و قیــودی کــه می خواســت، باالخــره ایــن هــدف 

را محقــق کــرد.
 مربــوط بــه تاریــخ معاصــر اســت. واضح ســازی 

ً
نام خانوادگــی فراگیــر، یــک پدیــدۀ کامــال

 ثابــت، موجــب شــد کــه ردیابــی مالکیــت زمیــن و 
ً
براثــر نام هــای کامــل و نشــانی های نســبتا

ــی،  ــای عموم ــرای طرح ه ــا، اج ــوابق دادگاه ه ــداری س ــا، نگه ــع  آوری مالیات ه ــا، جم ارثیه ه
ســربازگیری و مهارکــردن بیماری هــای همه گیــر، فوق العــاده ســاده تر شــود. گرچــه حکومــت 
مطلوبیت گــرا عــزم خــود را جــزم کــرده بــود کــه یــک موجــودی کامــل از اطالعــات جمعیتــی 
را فراهــم ســازد، حتــی طرفــداران آزاداندیشــی در حــوزۀ شــهروندی نیــز کــه بــه حــق رأی و حق 
ــذاری  ــیوه های نام گ ــازی ش ــه یکسان س ــدت ب ــد، به ش ــد بودن ــام معتق ــت نظ ــار در خدم اختی
ــورد  ــکارا درم ــژه آش ــون، به وی ــه قان ــل ب ــا توس ــی ب ــل نام های خانوادگ ــد. تحمی ــک کردن کم
ــم  ــد. حک ــی بودن ــنت نام خانوادگ ــد س ــه فاق ــد ک ــم می آی ــه چش ــی ب ــای غرب ــان اروپ یهودی
ــام  ــک تم ــام کوچ ــه ن ــت ب ــی ثاب ــدن نام خانوادگ ــارۀ اضافه ش ــال ۱808 »درب ــون در س ناپلئ
یهودیــان«، نام خانوادگــی را اجبــاری کــرد. ]۵۹[ قوانیــن اتریــش در ســال ۱787 کــه بخشــی 
ــورت  ــرد و در ص ــی ک ــاب نام خانوادگ ــه انتخ ــزم ب ــان را مل ــود، یهودی ــازی ب ــد آزادس از فراین

1. Magsaysay or Macapagal
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ــروس،  ــان در پ ــازی یهودی ــد. آزادس ــی برمی گزی ــان نام خانوادگ ــرای ایش ــت ب ــاع، حکوم امتن
ــده،  ــاالت متح ــه ای ــران ب ــیاری از مهاج ــود. ]۶0[ بس ــی ب ــاب نام خانوادگ ــه انتخ ــروط ب مش
ــتند.  ــت نداش ــی ثاب ــدند، نام خانوادگ ــتی ش ــوار کش ــی س ــودی، وقت ــودی و غیریه ــم از یه اع
ــه  ــمی ک ــی رس ــدون نام خانوادگ ــتند ب ــر توانس ــدون دردس ــان ب ــدودی از ایش ــال، مع بااین ح

ــد. ــد، به آســانی از عهــدۀ آن کار برآین ــان امــروزه دارن اخــالف ایشــان همچن
فراینــد ســاختن نام های خانوادگــی ثابــت، در بخــش اعظــم جهــان ســوم و در »مرز هــای 
ــروزه  ــه ام ــه دارد. ]۶۱[ البت ــان ادام ــعه یافته تر، همچن ــورهای توس ــی کش ــه ای« در برخ قبیل
ــا  ــت حکومت ه ــه ظرفی ــت ک ــت هس ــِی حکوم ــان های تحمیل ــتری از نش ــیار بیش ــداد بس تع
ــوت،  ــد و ف ــای تول ــدور گواهی ه ــت. ص ــرده اس ــر ک ــیار بهت ــرد را بس ــک ف ــایی ی ــرای شناس ب
نشــانی های دقیق تــر )دقیق تــر از »جــان کــه روی تپــه زندگــی می کنــد«(، کارت هــای 
 
ً
ــرا ــت ها و اخی ــا، اثرانگش ــی، عکس ه ــن اجتماع ــماره های تأمی ــا، ش ــایی، گذرنامه ه شناس
ــی  ــی ـ پیش ــی دائم ــم ـ نام های خانوادگ ــی قدی  ابتدای

ً
ــبتا ــای نس ــر ابزاره ــیمای DNA، ب س

گرفته انــد. ولــی نام خانوادگــی نخســتین و مهم تریــن گام به ســوی خوانا ســازی رســمِی 
ــناد  ــتین داده در اس ــان نخس ــان، همچن ــس ایش ــا عک ــراه ب ــه هم ــود ک ــهروندان ب ــک ش تک ت

ــود. ــوب می ش ــت محس هوی

بان یکسان و رسمی صدور دســتور یک ز

 
ً
مانــع فرهنگــی بزرگــی کــه به دلیــل یــک زبــان جداگانــه بــه محیــط تحمیــل می شــود، احتمــاال
ــترس پذیر  ــا دس ــرای خودی ه ــهولت ب ــه را به س ــط جامع ــه محی ــت ک ــن اس ــن تضمی مؤثرتری
ــا  ــه غریبه ه ــه ک  همان گون

ً
ــا ــازد. ]۶۲[ دقیق ــض می س ــا غام ــرای غیرخودی ه ــی ب ــد، ول کن

ــا راه  ــاز داشــته باشــند ت ــی نی ــه یــک راهنمــای محل ــا مقام هــای حکومــت ممکــن اســت ب ی
خــود را از میــان بــروژ در قــرن شــانزدهم پیــدا کننــد، بــرای درک شــدن و درک کــردن دیگــران 
در یــک محیــط زبانــی بیگانــه نیــز بــه یــک مترجــم یــا مفّســر محلــی نیــاز خواهنــد داشــت. 
ــان  ــده، بنی ــکونی پیچی ــوی مس ــک الگ ــا ی ــه ب ــخص، در مقایس ــان مش ــک زب ــال، ی بااین ح
ــتۀ  ــک گذش ــل ی ــن حام ــان همچنی ــت. آن زب ــاری اس ــرای خودمخت ــری ب ــیار قدرتمند ت بس
ــی و  ــرد، اسطوره شناس ــات منحصربه ف ــز، ادبی ــی متمای ــات فرهنگ ــز، احساس ــی متمای تاریخ
میــراث موســیقایی اســت. ]۶۳[ از ایــن لحــاظ می تــوان گفــت کــه یــک زبــان منحصربه فــرد، 
مانعــی مهیــب بــر ســر راه دانــش حکومــت اســت، چــه رســد بــه ســدکردن راه حکومــت در 

ــی. ــات جنجال ــا تبلیغ ــتور ی ــدور دس ــکاری، ص ــلطه، فریب ــازی، س مستعمره س
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زبــان  یــک  تحمیــل  حکومــت،  ساده ســازی های  تمــام  میــان  از  به این ترتیــب، 
ــیاری از  ــۀ بس ــۀ پیش زمین ــل و به مثاب ــوع تحمی ــن ن ــوان قدرتمندتری ــمی را می ت ــد و رس واح
ــارۀ  ــر۱ )درب ــر اوژن وب ــوان به تعبی ــاید بت ــد را ش ــن فراین ــت. ای ــر دانس ــازی های دیگ ساده س
فرانســه(، یکــی از مصادیــق اســتعمارگری داخلــی دانســت کــه اســتان های مختلــف خارجــی 
)از قبیــل بریتانــی و اوکیتانــی(۲ را ازلحــاظ زبانــی مطیــع می کنــد و ازلحــاظ فرهنــگ ضمیمــۀ 
ــوی،  ــان فرانس ــتفاده از زب ــه اس ــوف ب ــای معط ــتین تالش ه ــازد. ]۶۴[ در نخس ــه می س فرانس
واضــح بــود کــه اهــداف حکومــت، خواناکــردن شــیوه های محلــی اســت. مســئوالن 
ــند  ــا س ــه ت ــه گرفت ــی ـ از وصیت نام ــناد حقوق ــام اس ــه تم ــد ک ــرار می کردن ــت اص حکوم
ــن ـ  ــت زمی ــند مالکی ــا س ــاالنه ی ــای س ــا، مقرری ه ــرض دادن، قرارداده ــای ق ــروش، ابزاره ف
بــه زبــان فرانســوی تنظیــم شــود. تــا وقتــی آن اســناد بــه زبــان بومــی تنظیــم می شــدند، بــرای 
مأمــور حکومــت کــه از پاریــس گســیل شــده بــود، دلهــره آور جلــوه می کردنــد و منطبق کــردن 
ــود.  ــن ب ــی ـ غیرممک ــی و اجرای ــازی حقوق ــاظ یکسان س ــز ـ ازلح ــای مرک ــا طرح ه ــا ب آن ه
تکاپــوی تمرکــز زبانــی تــا حــدی موفــق بــود، زیــرا پابه پــای افزایــش قــدرت حکومــت اجــرا 
ــز  ــاره ای ج ــردم، چ ــک از م ــی کوچ ــز اقلیت ــه، به ج ــرای هم ــم، ب ــرن نوزده ــان ق ــد. در پای ش
ــناد  ــی، اس ــای دادگاه ــا، پرونده ه ــت. عرض حال ه ــود نداش ــت وج ــا حکوم ــتن ب سروکارداش
ــون،  ــرورت قان ــه ض ــل و ب ــور کام ــئوالن به ط ــا مس ــگاری ب ــت ها و نامه ن ــدارس، درخواس م
ــرای  ــن ب ــر از ای ــده ای مؤثرت ــوان قاع ــواری می ت ــد. به دش ــام می ش ــوی انج ــان فرانس ــا زب ب
ــان  ــا رمــوز زب ــه کســانی را تصــور کــرد کــه ب ــازدادن ب کاســتن از ارزش دانــش محلــی و امتی
رســمی آشــنایی دارنــد. چنــان  گــذاری یــک  گــذار عظیــم در قــدرت بــود. آن هــا کــه در حاشــیه 
ــه خاموشــی و حاشــیۀ بیشــتر کشــیده شــدند.  ــان فرانســوی تبحــر نداشــتند، ب ــد و در زب بودن
حــال ایشــان بودنــد کــه بــه یــک راهنمــای محلــی بــرای یادگیــری فرهنــگ جدیــد حکومتــی 
 کســی جــز یــک وکیــل، دفترهــای اســناد رســمی، آمــوزگار 

ً
نیــاز داشــتند و آن راهنمــا ظاهــرا

ــد .]۶۵[ ــت باش ــرباز نمی توانس ــد و س ــه، کارمن مدرس
چنان کـه می تـوان انتظـار داشـت، یک طـرح فرهنگی پشـت تمرکزگرایـی زبانی پنهـان بود. 
 برای واداشـتن 

ً
زبـان فرانسـوی را حامـل یـک تمـدن ملـی می دانسـتند و تحمیـل آن زبان صرفـا

روسـتایی ها و دورمانـدگان از پایتخـت بـه پذیرفتـن »قانـون ناپلئـون« نبـود؛ بلکـه همچنیـن 

ــرب  ــدن غ ــوزۀ تم ــه در ح ــود ک ــا ۲007( ب ــار )۱۹۲۵ ت ــی رومانیایی تب ــورخ آمریکای ــر )Eugen Weber( م ۱. اوژن وب
تخصــص داشــت. ـ م.

رســنگ ها
َ

 ۲. بریتانــی )Brittany( شــمالی ترین منطقــۀ خــاک فرانســۀ امــروزی اســت کــه به دلیــل فراوانــی خ
 )megalith( در ســواحل شــهرت دارد. اوکیتانــی )occitanie( جنوبی تریــن منطقــۀ اجرایــی حکومــت فرانســه اســت 

کــه در ۲0۱۵ حــدود 5/8 میلیــون نفــر جمعیــت داشــت. ـ م.
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بـا هـدف رسـاندن محتـوای حرف هـای ولتـر،۱ راسـین،۲ روزنامه هـای پاریسـی بـه ایشـان و 
اسـتقرار آمـوزش ملـی اجـرا می شـد. چنان کـه وبـر با لحـن ُپرشـور می گویـد: »هیـچ جلوه ای 
از احساسـات جهان خوارانـه، آشـکار تر از وضعیـت یـک انسـان سفیدپوسـت فرانسـوی زبان 
نیسـت کـه قـرار بوده اسـت نخسـتین فتوحـات او در خـاک وطنش باشـد«. ]۶۶[ گرچه سـلطۀ 
زبـان التیـن در روزگار قدیـم به منزلـۀ مشـارکت نخبـگان کم شـمار در یـک میـراث فرهنگـی 
فرهنـگ  در  مشـارکت  به مثابـۀ  زمـان  آن  در  فرانسـوی  یکسـان  زبـان  سـلطۀ  بـود،  گسـترده تر 
فرانسـوی تعریـف شـد. منطـق ضمنـی نهفتـه در آن انگیـزه، تعریف کـردن سلسـله مراتب بـرای 
فرهنگ هـا، و تنـزل دادن زبان هـای محلـی و فرهنگ هـای منطقه ای آن هـا بـه ـ در بهترین حالت 
ـ یـک نـوع تعصـب و کوته نگـری محلـی بـود. پاریـس و نهاد هایـش در قلـۀ ایـن هـرم نامرئـی 
قـرار می گرفتنـد: وزارتخانه هـا، مـدارس و دانشـگاه ها )ازجملـه مدافـع اصلـی این زبـان، یعنی 
مدرسـۀ عالـی زبـان فرانسـوی(.۳ توفیق نسـبی این طـرح فرهنگی، منـوط به هر دو عامـل اجبار 
و تشـویق بـود. الکسـاندر سـانگویینتی۴ چنیـن توضیـح می دهـد: »تمرکزگرایی بود که سـاختن 
فرانسـه علی رغـم میـل فرانسـوی ها یـا در بحبوحـۀ بی تفاوتـی آنان را ممکن سـاخت ... فرانسـه 
یـک برسـاختۀ سیاسـی حساب شـده بـود که قـدرت مرکزی هیـچ گاه از مبـارزه برای تأسـیس آن 

دسـت نمی کشـید«. ]۶7[
فرانســۀ یکدســت )پاریســی( و پاریــس، عــالوه بــر آنکــه کانــون متمرکــز قــدرت بودنــد، 
ــد،  ــاغل جدی ــا، مش ــی کااله ــا، جابه جای ــد بازاره ــدند. رش ــوب می ش ــز محس ــذاب نی ج
حــق عزل و نصب هــای سیاســی، خدمــات عمومــی و نظــام آموزشــی ملــی همگــی موجــب 
می شــدند کــه تســهیالت موجــود بــه زبــان فرانســوی و راه هــای ارتبــاط بــا پاریــس، راه هــای 
ترقــی اجتماعــی و توفیــق مــادی باشــد. آن یکسان ســازی زبــان، نوعــی ساده ســازی حکومتــی 
ــی  ــس بی اعتنای ــت و هرک ــاداش می  گرف ــد، پ ــار می آم ــق آن کن ــا منط ــس ب ــه هرک ــود ک ب

می کــرد، تنبیــه می شــد.

تمرکزگرایی در الگوهای حمل ونقل

 تمرکزگرایـــی زبانـــی کـــه بـــه تحمیل کـــردن زبـــان فرانســـوی پاریســـی به منزلـــۀ اســـتاندارد 
 همان طـــور 

ً
رســـمی ســـوق داده شـــد، در تمرکز گرایـــی حمل ونقـــل تکـــرار گردیـــد. دقیقـــا

۱. ولتــر )Woltaire( نویســنده و فیلســوف مشــهور عصــر روشــنگری )۱۶۹۴ تــا ۱778( بــود کــه بابــت طنــز و 
انتقادهایــش از مســیحیت ـ به ویــژه کلیســای کاتولیــک رم ـ و نیــز طرفــداری اش از آزادی بیــان، آزادی مذهــب و جدایــی 

ــت. ـ م. ــهرت یاف ــت ش ــن از حکوم دی
۲. ژان راسین )Jean Racin( نمایشنامه نویس فرانسوی )۱۶۳۹ تا ۱۶۹۹( و از بزرگان ادبیات فرانسه بود. ـ م.

3. L’Academie Francaise
4. Alexander Sanguinetti
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ـــا  ـــود، راه ه ـــل ش ـــات تبدی ـــون ارتباط ـــه کان ـــس ب ـــد پاری ـــب ش ـــد موج ـــان جدی ـــار زب ـــه انتش ک
ــس در  ــه پاریـ ــد بـ ــع رفت وآمـ ــزون به نفـ ــور روزافـ ــز به طـ ــن نیـ ــد راه آهـ ــامانۀ جدیـ و سـ
ــر  ــت به تعبیـ ــی حکومـ ــرد. خط مشـ ــل کـ ــی عمـ ــه ای و محلـ ــای بین منطقـ جابه جایی هـ
رایانـــه ای، بـــه یـــک الگـــوی »تنظیمـــات ســـخت۱ )و دائمـــی(« شـــبیه بـــود و اســـتان ها 
و روســـتاها را به قـــدری بـــرای مســـئوالن دســـترس پذیر و خوانـــا کـــرد کـــه حتـــی 

مطلق گرا تریـــن پادشـــاهان هـــم تصـــورش را نمی کردنـــد.
 
ً
ــبتا ــبکۀ نس ــک ش ــن ی ــن بی ــاری تبای  اختص

ً
ــال ــیوه ای کام ــه ش ــه ب ــت ک ــد نیس ــال ب ح

غیرمتمرکــز از ارتباطــات را بــا یــک شــبکۀ ارتباطــی متمرکــز بررســی کنیــم. الگــوی 
جابه جایی هــای  عینــی  تصویــر  شــود،  ترســیم  نقشــه  روی  درصورتی کــه  غیرمتمرکــز 
ــد  ــی پدی ــا حکــم اجرای ــداد مســیر ها را نشــان می دهــد کــه ب واقعــی کاالهــا و مــردم در امت
ــن  ــفر بی ــهولت س ــه س ــود، بلک ــد ب ــی نخواهن ــی تصادف ــان جابه جایی های ــد«. چن »نیامده ان
ــم  ــع مه ــل مناب ــر آن مح ــالوه ب ــد، ع ــان می دهن ــا را نش ــا و دور گردنه  ه ــتاها از آبراهه  ه روس
ــانی  ــای انس ــن فعالیت ه ــای ای ــذوب غن ــر مج ِب ــد. ِو ــان می کنن ــی را نمای ــای آیین و مکان ه
 ...« شــده اند:  نقشــه  چشــم انداز  در  جابه جایی هــا  ایــن  الهام بخــش  کــه  می شــود 
ــازان،  ــژۀ شیشه س ــای وی  رّدپاه

ً
ــال ــتند و مث ــغلی هس ــای ش ــه پیگیری ه ــی ک جابه جایی های

ــادن،  ــا، مع ــه آهنگری ه ــی ب ــیرهای منته ــفالگر ها، مس ــک، س ــندگان نم ــا فروش ــالن ی حام
ــاهدانه،  ــان، ش ــل کت ــای حم ــا راه ه ــد ی ــان می کنن ــاهدانه را نمای ــزارع ش ــنگ و م ــادن س مع
پارچــۀ کتانــی و نــخ را نشــان می دهنــد. آن مســیرها راه هــای زیارتــی و کوره راه هــای حرکــت 

دســته جمعی و مراســم هســتند«. ]۶8[
اگـر در ایـن بحـث بتوانیـم جایـی را تصـور کنیـم کـه منابـع مـادی اش به طـور یکنواخـت 
توزیـع شـده و موانـع مکانـی جدیـد ) از قبیـل کـوه یـا باتـالق( در مسـیر جابه جایی هـا نداشـته 
باشـد، آنـگاه یـک نقشـه از راه هـای استفاده شـده می تواند شـبکه ای را شـکل دهد که شـبیه یک 
 تصادفی 

ً
مجموعـه مویـرگ متراکم اسـت )شـکل ۱۱(. البته، رّدپاها در این نقشـه هیـچ گاه کامال

نیسـتند. شـهرهای بازارمدار که براسـاس موقعیـت و منابع شـکل گرفته انـد، کانون های کوچک 
را تشـکیل می دهنـد و زیارتگاه هـای مذهبـی، معادن سـنگ، معـادن و دیگر مکان هـای مهم نیز 
کانون هـای کوچـک هسـتند. ]۶۹[ در فرانسـه نیـز شـبکۀ راه ها مدت هاسـت کـه جاه طلبی های 
تمرکزگـرای اربابـان محلـی و پادشـاهان ملـی را نمایـان کـرده اسـت. بااین حـال، نکتـۀ مهم در 
ایـن کمال گرایـی ترسـیمی، رسـم کردن چشـم اندازی از مسـیرهای ارتباطـی اسـت کـه نشـان 
ضعیفـی از تمرکزگرایـی حکومتـی در آن هسـت. چنیـن نقشـه ای بسـیار به چشـم انداز شـهرِی 

 نشـان دادیم.
ً
بـروژ در سـدۀ چهاردهـم شـباهت دارد کـه قبال

1. hardwiring
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شکل ۱۱. مسیرهای پدید آمده به واسطۀ کاربری و عوارض طبیعی

ــود ـ  ــان ب ــه  دار آن ــرت طالی ــه کولب ــه ـ ک ــیوۀ تجدد گرایان ــه ش ــوی ب ــازان فرانس حکومت س
به شــکلی  را  اجرایــی  تمرکزگرایــی  از  برنامه ریزی شــده  به دقــت  شــبکه ای  می خواســتند 
ــق  ــچ گاه تحق ــه هی ــان ک ــرح ایش ــد. ]70[ ط ــق کنن ــازی تلفی ــن حکومت س ــا ای ــور ب ناج
نیافــت، چیــدن شــاهراه ها، آبراهه هــا و درنهایــت، خطــوط راه آهــن به گونــه ای بــود کــه 
ماننــد پره هــای یــک چــرخ، از پاریــس پخــش شــوند )شــکل ۱۲(. شــباهت بیــن ایــن شــبکه 
 مدیریت شــدۀ دولتــی کــه کولبــرت ابــداع کــرد، 

ً
و »قلمــرو ماشــینی« در جنــگل داری کامــال

 تصادفــی نبــود. آن هــا هــر دو بــرای بیشینه ســازی دسترســی و تســهیل نظــارت مرکــزی 
ً
اصــال

ــکان  ــا م ــب ب  متناس
ً
ــال ــول کام ــق معم ــازی ها طب ــوع ساده س ــن ن ــدند. همچنی ــی ش طراح

ــت در  ــان تر می توانس ــی آس ــرد، خیل ــر می ب ــه س ــون ب ــۀ A در کان ــه در نقط ــئولی ک ــود. مس ب
مســیرهای جدیــد بــه A یــا B بــرود. آن نقشــه طــوری طراحــی شــده بــود کــه »بــه دولــت و 
شــهرها کمــک کنــد و فقــدان راه هــای اصلــی پشــتیبان، هیــچ تناســبی بــا عــادات یــا نیازهــای 
ــز  ــان مرک ــی از مورخ ــه یک ــی ک ــی۱ )اصطالح ــای اجرای ــت. بزرگ راه ه ــردم نداش ــوم م عم
ــه داری  ــه خزان ــا ب ــد مالیات ه ــاندن عوای ــربازان و رس ــی س ــرای راه پیمای ــرد( ب ــتفاده می ک اس
ســاخته شــده بودنــد«. ]7۱[ بااین حــال، بــرای کســی کــه می خواســت ســفر کنــد یــا کاالهــا 

1. adminis trative highways
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ــه B برســاند، کارهــا چنــدان هــم آســان نبــود. همان طــور کــه تمــام اســناد بایــد از  را از A ب
ــد  ــی رســمی »گــذر می کــرد«، بخــش اعظــم حمل ونقــل تجــاری هــم بای ــان حقوق ســد زب

از پایتخــت می گذشــت.

شکل ۱۲. کانون رفت و آمد متمرکز

ــی راه و  ــگان مهندس ــهور »ی ــان مش ــی«، مهندس ــن »روح هندس ــه در ای ــی نهفت ــتوانۀ ذهن پش
ســاختمان«۱ بودنــد و هســتند. ]7۲[ ویکتــور لوگــرون۲ کــه مدیــر یــگان مهندســی راه و ســاختمان 
بــود، ُمبــدع »فکــر شــکوهمند« هفــت خــط ارتباطــی عظیــم بــرای پیونــددادن پاریــس بــه اقیانوس 
اطلــس و ســواحل مدیترانــه بــود. برنامــۀ او بــه »ســتارۀ لوگــرون«۳ شــهرت یافــت و نخســتین بــار 
بــرای آبراهه هــا، ســپس در مقیــاس بزرگ تــر بــرای خطــوط راه آهــن پیشــنهاد شــد )در میــان آن هــا 

خــط شــمال و خــط شــرق قــرار داشــت(. ]7۳[
آن برنامـه همچـون نوعـی زیبایی شناسـی تمرکز گرایانـه، تمـام معیارهـای منطـق تجـاری یـا 
کارآمـدی هزینـه ای را نقـض کـرد. نخسـتین مرحلۀ آن شـبکه یعنی خطی کـه پاریس را از شـرق به 
استراسـبورگ و بـه مرزهـا می رسـاند، به طـور مسـتقیم دشـت بـری۴ را پشـت  سـر می گذاشـت و از 

1. Corps des Ponts et Chaussees
2. Victor Legrand
3. Legrand S tar
4. Brie
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مراکـز جمعیتـِی پیرامـون رودخانـۀ مارنـه۱ عبـور نمی کرد. خط آهـن به علـت امتنـاع از همخوانی با 
عـوارض جغرافیایـی و به دلیل پیروی از کمال هندسـی، به شـکل سرسـام آوری در مقایسـه با خطوط 
آهن انگلسـتان و آلمان، ُپرهزینه شـد. ارتش نیز منطق »یگان مهندسـی راه و سـاختمان« را در پیش 
گرفـت و گمـان می کـرد خطـوط آهـن صـاف به سـوی مرزهـا، یک مزیـت خواهـد بـود. در جنگ 
فرانسـه و پـروس در سـال های ۱870 و ۱87۱ معلـوم شـد کـه آن منطق یک اشـتباه مصیبت بـار بوده 

اسـت .]7۴[
ایـن نو سـازی الگوهـای رفت وآمـد، پیامدهای هنگفتی داشـت کـه اکثر آن هـا عامدانـه بودند: 
پیونـددادن فرانسـۀ دور از پایتخـت بـه پاریس و حکومت، و تسـهیل در گسـیل سـربازان از پایتخت 
بـرای سـرکوب ناآرامی هـای مدنـی در هـر بخـش از کشـور. آن نوسـازی ازلحـاظ سـلطۀ نظامی بر 
کشـور، بـا هدف دسـتیابی به چیزی طراحی شـده بود که هاسـمن در خـود پایتخت به دسـت آورد. 
به این ترتیـب، پاریـس و حکومـت، به بهـای تضعیـف نقـاط دور از پایتخـت، قـدرت گرفتنـد و این 
جابه جایـی قـدرت، به شـدت بـر صرفه هـای مکانی اثر گذاشـت، سـلطۀ مالـی و نظامی را تسـریع 
کـرد، و به تشـدید یـا تضعیف ُعلقه های فرهنگـی و اقتصادِی جانبـی انجامید، زیرا به نفع مناسـبات 
سلسـله مراتبی عمـل می کـرد. آن نوسـازی ها ناگهـان نواحـی دورافتـاده را طـوری به حاشـیه راند که 

زبـان فرانسـوی رسـمی، گویش هـای محلـی را کم رنگ کـرده بود.

 نتیجه گیری
مسـئوالن حکومت هـای امـروزی، بـه حکـم ضـرورت، حداقـل یـک گامـ  و اغلـب چنـد گامـ  از 
جامعـه ای کـه مسـئول هدایتـش بوده انـد، فاصلـه گرفته اند. ایشـان واقعیـت زندگـی در جامعۀ خود 
را بـا رشـته ای از نمادسـازی ها ارزیابـی می کننـد کـه همـواره بـا آن حقیقـت تمام وکمـال ـ همـان 
حقیقتـی کـه این نماد های انتزاعی قرار بوده اسـت به درسـتی با آن منطبق باشـدـ  فاصلۀ فـراوان دارد. 
به این ترتیـب، جـداول و نمودارهـای کارشناسـان جنـگل داری علمـی، علی رغم توانایـی اختصاری 
بـرای چکیده کـردن واقعیت های متعـدد و منفرد در یک الگوی بزرگ تر، نتوانسـت حقیقت جنگل ها 
 هـدف چنان چیـزی نبـود(. و بـاز به این ترتیب، 

ً
و تنـوع گسـتردۀ آن هـا را ثبت وضبـط کنـد )و اصـال

پیمایـش جامـع اسـناد مالکیـت و زمین هـا، نوعـی نمایـش تقریبـی و اغلـب گمراه کننـده از حقوق 
واقعـی و موجود در حوزۀ کاربری و دسترسـی زمین اسـت. کارمندان هر سـازمان بـزرگ، آن فعالیت 
انسـانی را کـه »خودشـان« دوسـت دارنـد، آن هـم از دریچـۀ تقریب هـای ساده شـدۀ اسـناد و آمارها 
»می بیننـد«: درآمدهـای مالیاتـی، فهرسـت مالیات دهنـدگان، سـوابق زمین ها، میانگیـن درآمدها، 
اعـداد بیـکاری، نـرخ مرگ ومیـر، آمارهای تجـارت و بهره وری و تعـداد کل موارد وبـا در یک منطقه.

1. Marne
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ایـن نمادسـازی ها اکنـون به جزئی جداشـدنی از کشـور داری تبدیل شـده اند. ساده سـازی های 
حکومتـیـ  از قبیل نقشـه ها، سرشـماری ها، فهرسـت های جامع امـالک، و واحدهـای اندازه گیری 
یکسـانـ  نمایانگـر فنـون درک یـک حقیقت بزرگ و پیچیده هسـتند. بـرای اینکه کارکنـان حکومت 
بتواننـد جنبه هـای مختلـف آن حقیقـت کلـی را درک کننـد، چـاره ای نیسـت جز اینکـه آن حقیقت 
پیچیـده را بـه دسـته بندی های اختصـاری تقلیـل دهنـد. تنها شـیوۀ اجرای ایـن کار، فروکاسـتِن یک  
رشـته جزئیـات بی نهایـت، بـه مجموعـه ای از دسته هاسـت کـه موجـب تسـهیل در توصیف هـای 
اجمالـی، و مقایسـه ها و جمع بندی هـای اجمالی می شـود. چنانکه چارلز تیلی۱ نشـان داده اسـت، 
ابـداع، شـرح، بسـط و کاربـرد این برسـاخته های انتزاعـی، یک جهش بـزرگ در ظرفیـت حکومت 
را نشـان می دهـد کـه به مثابـۀ  گـذار از حکمرانـی غیرمسـتقیم و مبتنی بـر باج وخراج، بـه حکمرانی 
مسـتقیم و مبتنـی بـر مالیات سـتانی اسـت. حکمرانی غیرمسـتقیم فقـط نیاز بـه حداقل سـازوبرگ 
حکومتـی داشـت، ولـی درعین حـال، متکـی بـه نخبـگان محلـی و جوامـع محلـی بـود کـه منافع 
ایشـان بـا واگـذاری منابع به مرکـز و دانش موجود در مرکز، همسـویی داشـت. حکمرانی مسـتقیم، 
مقاومت هـای گسـترده و مذاکـرات ضـروری ناشـی از آن مقاومت هـا را ضروری کرد کـه اغلب مایۀ 
کاهـش قـدرت مرکـز می شـد، ولـی در وهلۀ نخسـت، مسـئوالن حکومـت را قـادر کرد تا بـه دانش 

 ناشـناخته، دسـت پیـدا کنند.
ً
بی واسـطه از یـک جامعۀ عمدتا

دربـارۀ توانایـی پیشـرفته ترین فنـون حاکمیـت مسـتقیم نیـزـ  کـه بـه کشـف حقایـق اجتماعی 
 خالصه سـازی واقعیـت شناخته شـده کمک می کنـدـ  همین وضعیـت مصداق 

ً
جدیـد و نیـز صرفـا

دارد. »مرکـز مهـار بیماری هـا در آتالنتـا«۲ یـک نمونۀ حیـرت آور از این واقعیت اسـت. شـبکه های 
بیمارسـتان های نمونـۀ ایـن مرکـز موجب شـد کـه »کشـف« بیماری هـای تـا آن زمان ناشـناخته ای 
همچـون سـندروم تکانـۀ َسـّمی،۳ بیمـاری لژیونرها۴ و ایدز ممکن شـود )کشـف به معنـای پی بردن 
بـه همه گیـری(. واقعیت هـای رسـمی از ایـن نـوع، یکـی از قالب هـای قدرتمند شـکل گیری دانش 
حکومتـی هسـتند که مسـئوالن را قـادر به مداخلـۀ زودهنـگام در همه گیری ها، شناسـایی روندهای 
اقتصـادی کـه بسـیار بر رفاه عمومـی اثر می گذارند، و نیز سیاسـت گذاری مناسـب برای بسـیاری از 
حقایـق خطیـر پیـش رو می سـازند. ]7۵[ این حقایق، امـکان مداخلۀ موشـکافانه را فراهم می کنند؛ 

مداخله هایـی کـه گاهـی به معنـای واقعی کلمـه نجات بخش هسـتند.

1. Charles Tilly
2. The Center for Disease Control in Atlanta
۳. ســندروم تکانــۀ ســّمی )toxic shock syndrome( یــک بیمــاری نــادر و مهلــک اســت کــه از ترکیــب چنــد عفونــت 
ــی  ــد، ول ــد می کنن ــتافیلوکوکی تولی ــای اس ــه باکتری ه ــت ک ــمومی اس ــول س ــب محص ــاری اغل ــن بیم ــد. ای ــد می آی پدی

ــد. ـ م. ــترپتوکوکی رخ می ده ــای اس ــروه A از باکتری ه ــموم گ ــاس س ــز براس ــی نی گاه
ــال  ــام لجیون ــاری به ن ــک بیم ــل ی ــه به دلی ــت ک ــوی اس ــاب ری ــه و الته ــدید از ذات الری ــوع ش ــا ن ــاری لژیونره  ۴. بیم

)legionella( پدید می آید  . اکثر مردم با استنشاق باکتری از خاک و آب، به این بیماری دچار می شوند. ـ م.
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فنونـی کـه بـرای افزایـش خوانایـی یـک جامعـه ازنظـر حاکمـان تـدارک می شـوند، روزبـه روز 
پیچیده تـر شـده اند، ولـی  انگیزه هـای سیاسـی پشـت آن هـا چنـدان تغییـر نکـرده اسـت. تصـرف، 
نظـارت، دسـت کاری )نه به معنای ناشایسـت آن( همچنـان در زمرۀ مهم ترین انگیزه ها هسـتند. اگر 
حکومتـی را تصـور کنیم کـه ابزار مطمئنـی برای خوانـدن و مکان یابـی جمعیت مـردم، تخمین زدن 
ثروت ایشـان، و تهیۀ نقشـۀ زمین ها، منابع و سـکونتگاه ها ندارد، درواقع، حکومتـی را خیال کرده ایم 
کـه مداخالتـش در آن جامعه، به ناچار ابتدایی هسـتند. جامعه ای که برای حکومت شـفاف نباشـد، 
به علـت فقـدان شـفافیت، از برخـی شـکل های مداخلـۀ دقیـق حکومـت مصـون می مانـد )اعم از 
 در واکسیناسـیون همگانـی( یـا بـا مقاومـت )مالیـات بـر درآمد 

ً
مداخالتـی کـه بـا اسـتقبال )مثـال

 به واسـطۀ 
ً
شـخصی( روبـه رو می شـوند(. مداخالتـی کـه چنـان دولتـی اعمـال می کنـد، معمـوال

ردیاب هـای محلـی به انجام می رسـد که هـر جامعۀ محلی را از نزدیک می شناسـند و احتمـال دارد 
کـه منافـع ویـژۀ خود را بـه میان بیاورنـد . هر اقدام حکومـت، بدون این واسـطه گریـ  و حتـی با آنـ  

در معـرض بی کفایتـی بـوده، بـه فراتر یـا فروتررفتـن از هـدف موردنظر ختم می شـود.
پـس یـک جامعـۀ ناخوانـا، مانعی در مسـیر مداخلـۀ مؤثر حکومت اسـت؛ خـواه هـدف از آن 
 در حـد به چنگ آوردن 

ً
مداخلـه، چپـاول باشـد و خـواه رفاه عمومی. تـا وقتی عالقۀ حکومـت عمدتا

چنـد تـن غلـه و به صف کردن چنـد سـرباز باشـد، نادانـی  اش چنـدان ویرانگـر نیسـت. بااین حال، 
وقتـی هـدف حکومت، مسـتلزم تغییر عـادات روزمره )بهداشـت و شـیوه های درمانـی( یا عملکرد 
شـغلی شـهروندانش )نیـروی کار متخصـص یـا نگهداری ماشـین ها( باشـد، چنـان جهلی ممکن 
اسـت به فلج شـدن جامعه بینجامد. جامعـۀ صددرصد خوانـا، انحصار های محلی اطالعـات را از 
بیـن می بـرد و بـا یکسان سـازی قواعد، هویت هـا، آمارها، مقـررات و معیارهـای اندازه گیـری، نوعی 
شـفافیت ملـی پدیـد مـی آورد. چنان جامعـه ای درآِن واحـد می تواند برای کسـانی که در قله هسـتند 
و بـه اطالعـات دسترسـی دارنـد، مزایـای موقعیتی فراهم کند و شـاید دیگـران را نیز به سـهولت قادر 

سـازد کـه از قالب جدیـد حکومتی، رمزگشـایی کنند.
البتـه گاهـی مداخالت موشـکافانۀ یـک جامعۀ خوانـا می تواند مرگبـار هم باشـد. مصداق تلخ 
ایـن واقعیـت بـدون نیاز به توضیح، در نقشـه ای نمایان اسـت که »دفتر آمارهای شـهر آمسـتردام«۱ـ  
کـه بعدها به اشـغال نازی هـا درآمدـ  در مـاه ِمی  ۱۹۴۱ تهیه کرد )شـکل ۱۳(. ]7۶[ آن نقشـه عالوه 
بـر فهرسـت نـام شـهروندان، نمایی مختصـر دارد که بـرای دسـتگیری جمعیت یهودی شـهر به کار 

رفـت تا درنهایـت ۶۵ هزار نفـر از آنان اخراج شـوند.
 آن نقشــه را »توضیــح جمعیتــی یهودیــان در محــدودۀ شــهرداری« نامیدنــد. هر نقطــه نمایانگر 
 
ً
۱0 فــرد یهــودی بــود و به این ترتیــب، مناطقــی را کــه تراکــم یهودی هــا در آن هــا زیــاد بــود، کامــال

ــت  ــگاه ثب ــر پای ــالوه ب ــه ع ــد ک ــرده بودن ــیم ک ــی ترس ــا اطالعات ــه را ب ــرد. آن نقش ــکار می ک آش

1. City Office of S tatis tics of Ams terdam
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جمعیــت )نهــادی کــه در هلنــد بســیار جامــع اســت(، ]77[ از پایــگاه کســب وکار نیــز اقتبــاس 
شــده بــود. اگــر کســی اندکــی دربــارۀ نــوع اطالعــات تفصیلــِی نام هــا، نشــانی ها و پیشــینۀ نــژادی 
)پیشــینه ای کــه از روی نام هــا در پایــگاه ثبــت جمعیــت یــا براســاس اظهــار فــرد معلــوم می شــود( 
ــت  ــی در ظرفی ــد، نقــش خوانای ــد نقشــۀ آمــاری فکــر کن ــرای نقشــه برداری و تولی و دقــت الزم ب
ــۀ  ــد کــه هــدف جنایتکاران ــازی بودن ــه، مقام هــای ن ــی متوجــه می شــود. البت حکومــت را به خوب
نهفتــه در ایــن اقــدام را تعییــن کردنــد، ولــی آن خوانایــی بــا اقــدام مقام هــای هلنــدی ممکــن شــد 
کــه ابزارهــای پیاده ســازی مؤثــر نقشــه را فراهــم آوردنــد. ]78[ بــاز تأکیــد می کنــم کــه آن خوانایــی 
ــرای مداخــالت ظریــف را تقویــت می کنــد؛ ظرفیتــی کــه در اصــل   ظرفیــت حکومــت ب

ً
ــا صرف

می توانســت به آســانی بــرای ســیرکردن شــکم یهودیــان ـ و نــه اخــراج ایشــان ـ بــه کار بــرود.

شکل ۱۳. نقشۀ تهیه شده در دفتر آمارهای شهری آمستردام با عنوان »توزیع یهودیان در محدودۀ شهر« 
)می ۱۹۴۱(

خوانایــی بــر وجــود یــک ناظــر در مرکــز داللــت می کنــد کــه دیــد او اختصــاری اســت. 
این گونــه ساده ســازی های حکومتــی کــه بررســی کردیــم، طــوری طراحــی شــدند کــه 
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نوعــی دیــد اختصــاری از جامعــه فراهــم ســازند؛ دیــدی کــه غیــر از صاحبــان قــدرت، کســی 
از آن برخــوردار نبــود. مســئوالن حکومــت نیــز تــا انــدازه ای شــبیه مأمــوران گشــت بزرگراه هــا 
ــر شــبه انحصارگرانه  ــد، از یــک تصوی ــه چشــم می  زنن ــاالت متحــده کــه عینــک دودی ب در ای
ــر، در  ــلط و برت ــع مس ــن موض ــتند. ای ــوردار هس ــه برخ ــدۀ کل جامع ــای گزینش ش از جنبه ه
ــر فعالیت هــای  ــده می شــود کــه فرمــان دادن و نظارت کــردن ب تمــام وضعیت هــای نهــادی دی
ــالن  ــا، س ــا، پادگان ه ــرار دارد. صومعه ه ــت ق ــۀ اول اهمی ــا در درج ــانی در آن ه ــدۀ انس پیچی
ــی  ــرۀ مکان های ــا عمومــی( در زم ــی )اعــم از خصوصــی ی کارخانه هــا و دیوان ســاالری اجرای
هســتند کــه بســیاری از کارکردهــای حکومت گونــه را بــه اجــرا می گذارنــد و اغلــب از 

ــد. ــد می کنن ــز تقلی ــی نی ــی حکومت ــاختار اطالعات س
ساده ســازی های حکومتــی را می تــوان بخشــی از »طــرح همیشــگی خوانا ســازی« 
ــان  ــه چن ــی ک ــت. داده های ــده اس ــق نش ــال محق ــچ گاه تمام وکم ــه هی ــی ک ــت؛ طرح دانس
کم دقتــی، حــذف، ســرجمع های  بــه  کم و بیــش  می دهنــد،  را شــکل  ساده ســازی هایی 
اشــتباه، تقلــب، بی مباالتــی، تحریــف سیاســی و غیــره دچــار هســتند. در هــر شــیوۀ 
کشــور داری کــه قصــد مهــار چیره دســتانۀ جامعــه را در ســر داشــته باشــد، طــرح خوانا ســازی 
ــمی های  ــت چشم و هم چش ــرح به عل ــن ط ــی ای ــت؛ ول ــدنی اس ــزء جداناش ــک ج ــۀ ی به مثاب
ــردم ـ  ــت م ــبب مقاوم ــز، به س ــر از هرچی ــی ـ و مهم ت ــی و فن ــع تخصص ــی، موان درون حکومت

ــد. ــت می انجام ــه شکس ب
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــوان ب ــه نمی ت ــد ک ــی دارن ــج ویژگ ــل پن ــی حداق ــازی های حکومت ساده س
نکــرد. اول و آشــکارتر از همــه، شــامل مشــاهداتی هســتند کــه در زندگــی اجتماعــی، 
ــای  ــان واقعیت ه ــه هم ــد ک ــر می گیرن ــئوالن را در ب ــع مس ــا مناف ــق ب ــای منطب ــط جنبه ه فق
معطــوف بــه منفعــت و مطلوبیت گرایانــه اســت. دوم اینکــه ساده ســازی های مذکــور، 
 همیشــه از نــوع واقعیت هــای »مســتند« مکتــوب )عــددی یــا حروفــی( هســتند. ســوم 

ً
تقریبــا

 واقعیت هایــی »ایســتا« هســتند. ]7۹[ چهــارم آنکــه اکثــر واقعیت هــای 
ً
اینکــه آن هــا معمــوال

ــن  ــوند و چنی ــوب می ش ــی« محس ــا کل ــی ی ــای »مجموع ــوع واقعیت ه ــمی، از ن ــی رس دولت
 
ً
ــا ــا صرف ــل( ی ــبکه های حمل و نق ــم ش  تراک

ً
ــال ــانی  )مث ــت غیرانس ــن اس ــی ممک واقعیت های

ــوادی،  ــای باس ــتغال، نرخ ه ــای اش ــند )نرخ ه ــراد باش ــارۀ اف ــا درب ــه ای از واقعیت ه مجموع
ــهروندان  ــد ش ــت می خواهن ــئوالن حکوم ــه مس ــر اینک ــم و آخ ــکونت(. پنج ــای س الگوه
ــس  ــند. پ ــته باش ــی داش ــی و گروه ــی جمع ــکان ارزیاب ــه ام ــد ک ــدی کنن ــوری گروه بن را ط
ــراف از  ــا انح ــا ی ــورت میانگین ه ــا به ص ــۀ آن ه ــع زدن و ارائ ــکان جم ــه ام ــی ک واقعیت های
میانگین هــا وجــود دارد، بایــد در قالــب  واقعیت هــای »یکسان شــده« درآینــد. هرچقــدر هــم 
ــرد  ــاخته اند، منحصر به ف ــروه را س ــه آن گ ــی ک ــراد مختلف ــان اف ــرد از می ــک ف ــاع ی ــه اوض ک
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ــاس  ــک مقی ــا ی ــاع ب ــاوت آن اوض ــر، تف ــر دقیق ت ــا به تعبی ــان بودن ـ ی ــد، یکس ــژه باش و وی
ــت. ــان حکومت هاس ــر کارکن ــه مدنظ ــت ک ــتار۱ ـ اس ــا پیوس ــتاندارد ی اس

فراینــدی کــه واقعیت هــای یکسان شــده و سرجمع شــده را می ســازد، در ظاهــر بــه 
ــا  ــترک ی ــری مش ــای اندازه گی ــاختن واحده ــر، س ــت و گریز ناپذی ــاز دارد. گام نخس ــه گام نی س
ــدازه، مالکیــت مطلــق زمیــن،  ــان برحســب ان رمز گــذاری مشــترک اســت. دســته بندی درخت
نظــام بین المللــی  )متریــک( بــرای ســنجش امــالک یــا حجــم غــالت، شــیوه های نام گــذاری 
ــخص،  ــای مش ــا اندازه ه ــهری ب ــای ش ــه زمین ه ــزار، و قطع ــای مرغ ــش زمین ه ــان، بخ همس
ــن هــدف ایجــاد شــده اند. در گام بعــدی، هــر مــورد  ــا ای ــی هســتند کــه ب در زمــرۀ واحدهای
ــی  ــرد، شــمارش می شــود و برحســب واحــد ارزیاب ــرار می گی ــه کــه در یــک گــروه ق ــا مؤلف ی
ــۀ مصداقــی از یــک  ــه، یــک درخــت خــاص به منزل ــن مرحل ــد محــک می خــورد. در ای جدی
ــۀ  ــک نقش ــخص در ی ــاورزی مش ــن کش ــه زمی ــک قطع ــود؛ ی ــرار می ش ــخص تک ــدازۀ مش ان
ــروه  ــک گ ــداق ی ــۀ مص ــخص به منزل ــغل مش ــک ش ــود؛ ی ــرار می ش ــا تک ــالک باره ــع ام جام
شــغلی تکــرار می گــردد؛ و یــک فــرد خــاص کــه طبــق یــک قاعــدۀ خــاص نام گــذاری شــده 
ــت  ــر واقعی ــیم بندی، ه ــه تقس ــود. در این گون ــدار می ش ــودش پدی ــروه خ ــا در گ ــت، باره اس
را به ناچــار بایــد طــوری بــه چنــگ آورد و بــه صحنــه بازگردانیــد کــه در لبــاس متحدالشــکل 
ــۀ  ــد و به مثاب ــد ـ درآی ــده باش ــه ش ــت دوخت ــان حکوم ــت کارکن ــه دس ــه ب ــان ک ــد ـ هم جدی
ــه طبقه بندی هــا« محســوب گــردد.  ــوط ب بخشــی از »یــک سلســله در یــک شــبکۀ کلــی مرب
ــد   ــرورش فراین ــی در پ ــد نقش ــا می توانن ــه واقعیت ه ــت ک ــی اس ــان پوشش ــط در چن ]80[ فق
ــای  ــدن واقعیت ه ــا جمع ش ــد ب  جدی

ً
ــال ــای کام ــاختن واقعیت ه ــد: س ــا کنن ــازی ایف ساده س

ــه دســت  ــت، واقعیت هــای اختصــاری ب ــد. درنهای ــروی از منطــق واحدهــای جدی خــام و پی
ــروه  ــک گ ــت در ی ــزار درخ ــت. هزاران ه ــت اس ــان حکوم ــوِب کارکن ــان مطل ــه هم ــد ک می آی
ــا ۳۵ ســال، هــزاران مزرعــه در فــالن  ــدازۀ مشــخص، هزاران هــزار مــرد در ســنین ۱8 ت ــا ان ب
انــدازه، میلیون هــا دانش آمــوز کــه نام خانوادگــی آنــان بــا حــرف A شــروع می شــود و 
ــا  ــع زدن آن ه ــار که جم ــد معی ــردن چن ــا تلفیق ک ــد. ب ــوی دارن ــل ری ــه ِس ــان ک ــمار انس بی ش
ــوف   مکش

ً
ــال ــه قب ــید ک ــده رس ــف و پیچی  ظری

ً
ــال ــی کام ــه حقایق ــوان ب ــد، می ت ــن باش ممک

 توزیــع مبتالیــان بــه ســل برحســب درآمــد و موقعیــت ســکونت شــهری(.
ً
نبودنــد )مثــال

ــت  ــش دس ــرق دان ــات ُپرزرق و ب ــن مصنوع ــه ای ــه ب ــرای آنک ــی« ب ــازی حکومت »ساده س
یابــد، خطــر فریبندگــی و گمراه کنندگــی را می پذیــرد. ایــن موضوعــات حکومتــی، درهرحــال، 
ســاده لوحانه هســتند و اغلــب از ســوی کارکنــان حکومــت، بــه ســالح پیچیده ســازی افراطــی 
ــه  ــن ب  معی

ً
ــال ــای کام ــه دو معن ــازی« ب ــالح »ساده س ــب، اصط ــده اند. به این ترتی ــز ش مجه

1. continuum



ی
از

س
ده 

سا
و 

ی 
از

س
انا

خو
ی 

برا
ی 

مت
کو

ح
ی 

ها
ح 

طر
  | 

م 
یک

ش 
خ

 ب
ان

زب
و 

م 
رد

، م
ها

هر
ش

  | 
وم 

ل د
ص

ف

۱۲۵

کار مــی رود. اول، دانشــی کــه یــک مســئول حکومتــی نیــاز دارد، بایــد چشــم اندازی کوچــک 
یــا مختصرشــده از منظــرۀ کلــی را بــرای او مهیــا کنــد و در قالــب اصطالحاتــی درآیــد کــه در 
ــودن  ــد ویژه ب ــن لحــاظ بای ــی از ای ــان واقعیت های ــر باشــند. چن حوزه هــای مختلــف تکرار پذی
را از دســت بدهنــد و بارهــا به مثابــۀ عضــوی از یــک دســته از واقعیت هــا، در قالــب اختصــاری 
 مرتبــط اســت؛ 

ً
یــا ساده شــده ظاهــر شــوند. ]8۱[ دوم، بــه  معنایــی کــه بــا شــمارۀ اول کامــال

ــن  ــا نادیده گرفت ــردن ی ــن ازبین ب  متضم
ً
ــا ــده، حتم ــای مختصر ش ــدی واقعیت ه ــی گروه بن یعن

تمایز هایــی اســت کــه درغیراین صــورت، ممکــن بــود ضــروری بــه نظــر برســند.
 ساده ســازی در حــوزۀ اشــتغال را در نظــر بگیریــد. زندگــی شــغلِی کثیــری از 

ً
مثــال

ــرای  ــال، ب ــد. بااین ح ــرق کن ــر ف ــا روز دیگ ــاید از روزی ت ــت و ش ــده اس ــیار پیچی ــردم، بس م
ســاختن آمارهــای رســمی، واقعیــت تصنعــی از ایــن قــرار اســت کــه »شــخص بــرای کســب 
درآمــد مشــغول باشــد« و هــر فــرد »مشــغول بــه کار درآمــدزا هســت یــا نیســت«. همچنیــن 
ــل  ــب، به دلی  عجی

ً
ــبتا ــغلی نس ــای ش ــیاری از زندگی ه ــرای بس ــترس ب ــای در دس توصیف ه

دســته  بندی های به کاررفتــه در آمارهــای کلــی محــدود می شــود. ]8۲[ آنــان کــه چنیــن 
ــد کــه دسته بندی هایشــان  داده هــای کلــی و ســرجمع را گــردآوری و تفســیر می کننــد، می دانن
خصیصه هــای خیالــی و ســلیقه ای دارد و بــه همیــن علــت، بســیاری از نوســان ها یــا 
ــاخته  ــه س ــته بندی های کم مای ــن دس ــی ای ــی وقت ــد. ول ــان می کن ــض را پنه ــای غام تفاوت ه
ــک  ــای ی ــام اعض ــی تم ــه گوی ــود ک ــی می ش ــر تلق ــوری اجتناب ناپذی ــاد، ط ــا افت ــد و ج ش
ــدازه،  ــروه هم ان ــک گ ــادی« در ی ــان ع ــام »درخت ــد. تم ــت بوده ان ــن و یکدس ــروه، همگ گ
یکســان هســتند؛ تمــام خاک هایــی کــه در یــک گــروه خاکــی طبقه بنــدی شــده اند، ازلحــاظ 
ــته بندی  ــت دس ــب صنع ــر برحس ــازی )اگ ــران خودروس ــام کارگ ــتند؛ تم ــابه هس ــاری مش آم
کنیــم( همســان هســتند؛ تمــام کاتولیک هــا )تقســیم بندی براســاس بــاور مذهبــی( نیــز مثــل 
ــی  ــری مکانیک ــارۀ واقع نگ ــود درب ــق خ ــر۱ در تحقی ــودور پورت ــه تئ ــتند. چنان ک ــر هس یکدیگ
ــرای ترجیــح دادن معیارهــای مختصــر و یکسان شــده،  ــد ب ــزه ای نیرومن شــرح می دهــد، »انگی
بــه معیارهــای بســیار دقیــق وجــود دارد«، زیــرا اگــر دســتورالعمل مشــابهی را نتــوان بــا اطمینان 

ــود.  ]8۳[ ــد ب ــا خواه ــت بی معن ــرا درآورد، دق ــه اج ــز ب ــری نی ــای دیگ در ج
 سرراســت و حتــی پیش پاافتــاده را ـ دربــارۀ ساده ســازی، تجریــد 

ً
تــا اینجــا نکتــه ای نســبتا

و یکسان ســازی ـ شــرح داده ام کــه بــرای مشــاهدات کارکنــان حکومــت از اوضــاع بخشــی از 
ــرح  ــری را مط ــای افزون ت ــم ادع ــون می خواه ــی اکن ــت. ول ــروری اس ــا کل آن ض ــت ی جمعی
کنــم کــه مشــابه ادعــای قبلــی دربــارۀ جنــگل داری علمــی اســت: حکومــت متجــدد به واســطۀ 
 بــا همــان مشــخصات یکسان شــده ای 

ً
کارکنانــش می کوشــد تــا بــا درجاتــی از توفیــق، دقیقــا

1. Theodore Porter
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ــت  ــه( و جمعی ــن )زمین ــود، زمی ــد ب ــاده خواه ــیار س ــت آن بس ــی و مدیری ــش، ارزیاب ــه پای ک
ــدد،  ــت متج ــدۀ دول ــواره ناکام مان ــا و هم ــه، غول آس ــدف آرمان گرایان ــازد. ه ــدی بس جدی
تقلیــل دادِن حقیقــت اجتماعــی آشــوب گون، نامنظــم و همــواره متغیــر، بــه چیــزی اســت کــه 
خیلــی شــبیه شــبکۀ اجرایــی مشــاهدات خــودش باشــد. بخــش اعظــم کشــور داری در اواخــر 
قــرن هجدهــم و قــرن نوزدهــم، بــه ایــن طــرح اختصــاص داشــت. تیلــی۱ توضیــح می دهــد: 
ــترک، و  ــی مش ــای حقوق ــول و نظام ه ــن، پ ــان، دی ــل زب ــا تحمی ــی ب ــا به طورکل »حکومت ه
ــدد  ــات، درص ــل و ارتباط ــارت، حمل و نق ــرای تج ــته ب ــامانه های به هم پیوس  س

ِ
ــج ــا تروی ب

ــد. ]8۴[ ــا بودن ــدی آن ه ــردن بخش بن ــا و ازبین ب ــازی جمعیت ه همگن س
ــا  ــا ب  خوان

ً
ــال ــگل کام ــک جن ــواب ی ــی، خ ــگل داری علم ــناس جن ــه کارش ــور ک همان ط

درختــان هم ســن، تک گونــه و یکدســت را می بینــد ـ درختانــی کــه در خطــوط صــاف 
ــی و  ــۀ زیردرخت ــه بوت ــا از هرگون ــر آن ه ــاک زی ــد و خ ــد می کنن ــتطیلی رش ــۀ مس ــک پهن در ی
ــز  ــی نی ــای حکومت ــع مالیات ه ــئول وض ــت ]8۵[ ـ مس ــده اس ــاک ش ــاز پ ــکارچی غیرمج ش
ــرد را در  ــده و منحصربه ف ــانی های ثبت ش ــا و نش ــا نام ه ــا ب  خوان

ً
ــال ــت کام ــک جمعی ــال ی خی

ــال مشــاغل واحــد و  ــا ســکونتگاه های شــبکه ای ســازگار باشــند، به دنب ــد کــه ب ســر می پروران
متمایــز بگردنــد، و تمــام معامــالت ایشــان طبــق قواعــد طراحی شــده و بــه زبــان رســمی انجام 
شــود. ایــن تصویــر مضحــک از جامعــه ـ همچــون زمیــن یــک پــادگان نظامــی ـ شــاید اندکــی 
ــاری کننــد  ــد، شــاید مــا را ی ــز باشــد، ولــی رگه هایــی از حقیقــت کــه در آن نهفته ان مبالغه آمی
تــا بتوانیــم برنامه هــای جاه طلبانــه و مبتکرانــه ای را کــه در آینــده خواهیــم گفــت، درک کنیــم. 
ــه  ــد ک ــدار می ده ــا هش ــه م ــور، ب ــت بودن ام ــم و یکدس ــه نظ ــارۀ این گون ــتیاق درب ]8۶[ اش
کشــورداری متجــدد، تــا انــدازۀ زیــادی یــک نــوع مستعمره ســازی درونــی اســت کــه بــه زبــان 
ــت- ــذاران دول ــود. پایه گ ــر می ش ــازی«۲ تعبی ــالت متمدن س ــه »رس ــه، از آن ب جهان خواران

ــان همچنیــن  ــد؛ آن ــۀ نقشــه ها نمی پردازن ــه توصیــف و مشــاهده و تهی ملــت امــروزی فقــط ب
ــان  ــاهدات ایش ــون و مش ــا فن ــه ب ــتند ک ــم انداز هایی هس ــردم و چش ــاختن م ــوی س در تکاپ

ــند. ]87[ ــور باش جفت و ج
ــله مراتبی  ــزرگ سلس ــازمان های ب ــیاری از س ــترِک بس ــل مش  فص

ً
ــاال ــی احتم ــان گرایش چن

ــری  ــه نتیجه گی ــی این گون ــی اجرای ــون هماهنگ ــی مت ــز در بررس ــزم۳ نی ــد چی ــت. دونال اس
می کنــد: »طرح هــای هماهنگ ســازی متمرکــز در شــرایطی به خوبــی کار می کننــد کــه 
ــته۴  ــۀ بس ــک مجموع ــوان ی ــا را بت ــند و آن ه ــت باش ــوم و ثاب  معل

ً
ــال ــای کار، کام محیط ه

1. Tilly
2. civilizing mission
3. Donald Chisholm
4. closed sys tem
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دانســت«. ]88[ هرچقــدر یــک جمعیــت یــا محیــط اجتماعــی، ایســتاتر، یکســان تر 
ــازگار  ــی س ــئوالن حکومت ــون مس ــا فن ــر ب ــود و بهت ــد ب ــر خواه ــد، خوانات ــت تر باش و یکدس
می شــود. گمــان می کنــم کــه بســیاری از فعالیت هــای حکومــت بــا هــدف دگرگــون ســاختن 
جمعیــت، محیــط و طبیعــِت زیردســت ایشــان، و تبدیل کــردن آن هــا بــه مجموعه هــای 
بســته ای اســت کــه هیــچ اتفــاق غیرمنتظــره ای در آن هــا رخ ندهــد و امــکان نظــارت و تســلط 

ــه بهتریــن شــکل فراهــم شــود. ــر آن هــا ب ب
 مقامــات حکومت هــا همــواره قادرنــد بــر دســته بندی های خــود پافشــاری کــرده و 
ــا  ــام نهاده ــان تم ــت در می ــرا حکوم ــد، زی ــل کنن ــه تحمی ــه جامع ــان را ب ساده سازی هایش
ــودش  ــای خ ــق طرح واره ه ــردم ـ مطاب ــا م ــار ب ــر رفت ــا ب ــت ت ــده اس ــز ش ــه تجهی ــر از هم بهت
ــات  ــۀ ابداع ــاید به مثاب ــه ش ــته بندی هایی ک ــب، دس ــد. به این ترتی ــرج ده ــه خ ــماجت ب ـ س
ــران  ــا افس ــات ی ــماری، قض ــان سرش ــالک، کارکن ــع ام ــش جام ــان پیمای ــِی کارشناس تصنع
ــه  ــوند ک ــل ش ــته بندی هایی تبدی ــه دس ــت ب ــت درنهای ــن اس ــده اند، ممک ــاز ش ــس آغ پلی
ــته بندی ها  ــن دس ــه ای  از  آن  رو ک

ً
ــا ــد؛ دقیق ــن می کنن ــردم را تعیی ــی م ــرۀ زندگ ــۀ روزم تجرب

ــازند.  ــدد را می س ــی متج ــۀ زندگ ــه تجرب ــد ک ــای دارن ــی ج ــای حکومت ــان نهاده در دل هم
ــگل،  ــت جن ــۀ مدیری ــت، برنام ــابقۀ مالکی ــی، س ــۀ پیمایش ــادی، نقش ــۀ اقتص ــر برنام ]8۹[ ه
ــای  ــۀ مرزه ــدن، نقش ــابقۀ دستگیرش ــداز، س ــاب پس ان ــای حس ــی، دفترچه ه ــته بندی قوم دس
ــن داده هــای اختصــاری همــان  ــه دســت مــی آورد کــه ای سیاســی، قــدرت خــود را از  آن  رو ب
ــکل  ــد و ش ــی درک کرده ان ــئوالن دولت ــه مس ــتند ک ــکلی هس ــت به ش ــف واقعی ــاط تحری نق
داده انــد. در جوامــع اســتبدادی کــه روش مؤثــری بــرای پافشــاری بــر حقایــق دیگــری وجــود 
ــاند و  ــی نش ــر کرس ــت ب ــوان درنهای ــی را می ت ــۀ حکومت ــذِی خیال پردازان ــق کاغ ــدارد، حقای ن
ــه  ــده اند ک ــرح ش ــذی مط ــناد کاغ ــان اس ــی از هم ــق به نمایندگ ــن حقای ــرا ای ــرد، زی ــج ک رای

ــد. ــازمان دهی کرده ان ــز س ــش را نی ــس و ارت ــای پلی نیروه
ــدان،   ــر کارمن ــزد اکث ــدۀ اداری و ن ــک پرون ــک دادگاه، در ی ــذی، در ی ــناد کاغ ــن اس ای
 
ً
ــا ــت،  تقریب ــد حکوم ــوارد، و از دی ــن م ــوند. در ای ــوب می ش ــی محس ــق عملیات ــۀ حقای به مثاب

ــده  ــور دی ــن منظ ــرای ای ــده ب ــناد یکسان سازی ش ــه در اس ــز آنچ ــری ج ــت دیگ ــچ حقیق هی
ــر از  ــر و قدرتمندت ــیار اثر گذارت ــندی بس ــان س ــتباه در چن ــک اش ــدارد. ی ــود ن ــود، وج می ش
ــود  ــت خ ــد از مالکی ــما بخواهی ــر ش  اگ

ً
ــال ــت. مث ــده اس ــول و گزارش نش ــت مغف ــک حقیق ی

ــاع خــود را براســاس ســندی انجــام   ملــزم هســتید دف
ً
ــد، معمــوال ــاع کنی ــر فــالن ملــک دف ب

ــن کار را در آن دادگاه هــا و هیئت هــای داوری  ــام دارد و ای ــت ملکــی ن ــد کــه ســند مالکی دهی
ــر  ــد در محض ــر بخواهی ــده اند. اگ ــیس ش ــدف تأس ــن ه ــرای همی ــه ب ــانید ک ــام برس ــه انج ب
ــد ســندی داشــته باشــید کــه مســئوالن حکومــت آن  ــون حــق  حضــور داشــته باشــید، بای قان
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ــواه  ــد، خ ــه باش ــا گذرنام ــد ی ــی تول ــواه گواه ــد؛ خ ــما بپذیرن ــهروندی ش ــل ش ــۀ دلی را به منزل
ــزار  ــط اب ــد، فق ــه کار می برن ــت ب ــزاران حکوم ــه کارگ ــته بندی هایی ک ــایی. دس کارت شناس
خواناســازی محیط هــای ذی ربــط بــا ایشــان نیســت، بلکــه نوعــی آهنــگ اقتدارگرایانــه اســت 

ــد. ــی کنن ــا آن پایکوب ــوا ب ــد هم ن ــردم بای ــم م ــش اعظ ــه بخ ک



بخش دوم  |  دگرگون کردن دیدگاه ها 

فصل سوم  |  تجددگرایی اعالی اقتدارگرا
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ــی ام  ــار در زندگ ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــاره ـ گوی ــه دوب ــح روی عرش ــروز صب ــپس ام س
ـ خیابان هــای بی نهایــت مســتقیم، درخشــش آینــه وار پیــاده رو، پیکرهــای مــوازی 
ســاختمان های مســکونی شــفاف کــه تــا آســمان ســر می کشــیدند، و هماهنگــی بی نظیــر 
ــه نظــرم رســید کــه خــود مــن ـ  ــه خاکســترِی اعــداد را دیــدم. ب ردیف هــای آبــی مایــل ب
ــده ام. ــره  ش ــن چی ــی که ــن و زندگ ــدای دیری ــر خ ــه ب ــتم ک ــین ـ هس ــل های پیش ــه نس و ن
 اوژن زامیاتین، ما۱

علــم امــروزی کــه خــدای را از صحنــه رانــد و جــای او را گرفــت، مانــع مذکــور 
ــی  ــگاه خال ــی جای ــم نوع ــت. آن عل ــان برداش ــیر آزادی[ را از می ــا در مس ]محدودیت ه
پدیــد آورد: از آن  پــس َمســند قانون گــذار و نیــز مدیــر اعظــم، بــارگاه طــراح و مجــری نظــم 
جهــان، بــه وضعــی ترســناک خالــی مانــده بــود. آن مســند بایــد بــا چیــزی ُپــر می شــد یــا 
درغیراین صــورت، ... خالی بــودن تخــت ســلطنت دنیــا در تمــام عصــر تجــدد، فراخــوان 
ــای  ــرد. رؤی ــم می ک ــان فراه ــا و ماجراجوی ــرای خیال باف ه ــه کننده ای ب ــتمر و وسوس مس
ــید  ــر می رس ــه نظ ــود و ب ــده ب ــان زن ــن آن ــابق در ذه ــل س ــر، مث ــی فراگی ــم و هماهنگ نظ
ــت.  ــک اس ــان نزدی ــترس انس ــه دس ــیار ب ــه و بس ــر از همیش ــا تحقق یافتنی ت ــه آن رؤی ک
گویــی چیــزی نمانــده بــود کــه بشــر فانــی، رؤیــای نظــم را محقــق ســازد و ســلطه اش را 

ــد. ــر کن محکم ت
یگموند باومن، تجدد و هولوکاست۲  ز

تمـــام ساده ســـازی های حکومتـــی کـــه تـــا اینجـــا بررســـی کرده ایـــم، ویژگی هـــای 
 طراحـــی شـــده اند تـــا 

ً
نقشـــه ها را داشـــته اند؛ به عبارتـــی، آن ساده ســـازی ها دقیقـــا

ـــه  ـــتند،  خالص ـــم هس ـــاز مه ـــرای نقشه س ـــتر ب ـــه بیش ـــده را ک ـــای پیچی ـــی از دنی آن جنبه های
ــکات و  ــد نـ ــه فاقـ ــالن نقشـ ــه فـ ــردن کـ ــد. انتقادکـ ــا را فروگذارنـ ــی جنبه هـ ــد و باقـ کننـ
ـــادن  ـــث ازقلم افت ـــر باع ـــدارد،  مگ ـــت ن ـــاز اهمی ـــرای آن نقشه س ـــت،  ب ـــف اس ـــات ظری جزئی
ـــودای  ـــا س ـــه ب ـــهری ک ـــۀ ش ـــد. آن نقش ـــغلی او باش ـــۀ ش ـــرای وظیف ـــروری ب ـــات ض اطالع
نشـــان دادن تمـــام چراغ هـــای راهنمایـــی، تمـــام چاله چوله هـــا، همـــۀ ســـاختمان ها،  
ــود،  ــد بـ ــناک خواهـ ــود، ترسـ ــه شـ ــا تهیـ ــۀ پارک هـ ــان در همـ ــا و درختـ ــام بوته هـ تمـ
ـــد.  ـــد ش ـــده خواه ـــزرگ و پیچی ـــد،  ب ـــیمش کن ـــت ترس ـــرار اس ـــه ق ـــهری ک ـــد ش ـــرا مانن زی
ــرا  ــه ای بی تردیـــد موجـــب نقض غـــرِض نقشه کشـــی خواهـــد شـــد، زیـ ــان نقشـ ]۱[ چنـ
هـــدِف تجریـــدی و اختصـــاری ایـــن کار را نقـــش بـــر آب خواهـــد کـــرد. نقشـــه ابـــزاری 
ـــاظ  ـــدف را ازلح ـــوان آن ه ـــت؛ می ت ـــده اس ـــی ش ـــخصی طراح ـــدف مش ـــا ه ـــه ب ـــت ک اس

1. Eugene Zamiatin, We
2. Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaus t
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ـــز  ـــت ج ـــزی نیس ـــه چی ـــود نقش ـــی خ ـــت، ول ـــت دانس ـــا ناشایس ـــته ی ـــی شایس ـــی، هدف اخالق
ــازد. ــا نمی سـ ــازد یـ ــرآورده می سـ ــدف را بـ ــه آن هـ اینکـ

ــکار در  ــدرت آش ــه ق ــم ک ــه هایی برمی خوری ــه نقش ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــال، یک بااین ح
ــد.  ــدا می کنن ــده پی ــای ترسیم ش ــازی واقعیت ه ــز خالصه س ــا و نی ــازی واقعیت ه دگرگون س
البتــه، ایــن قــدرت دگرگون کننــده، در خــود نقشــه ها نهفتــه نیســت،  بلکــه در قــدرت 
ــرکت  ــک ش ــد. ]۲[ ی ــن می کنن ــخص را تعیی ــۀ مش ــر نقش ــم انداز ه ــه چش ــت ک ــانی اس کس
ــازد،  ــینه س ــود را بیش ــد خ ــا تولی ــود ی ــوار، س ــدار ال ــت پای ــد برداش ــه می خواه ــی ک خصوص
دنیــای موردنظــرش را براســاس همیــن منطــق ترســیم می کنــد و هرچــه از دســتش برمی آیــد 
ــت  ــت. حکوم ــد یاف ــه هایش رواج خواه ــق نقش ــه منط ــود ک ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــام می ده انج
هیــچ انحصــاری در حــوزۀ ساده ســازی های مطلوبیت گرایانــه نــدارد. در عــوض، آنچــه 
ــه  ــت. ب ــدرت اس ــروع ق ــرد مش ــار در کارب ــل ـ آرزو دارد، انحص ــد ـ حداق ــت بی تردی حکوم
ــه  ــروز،  ب ــا ام ــم ت ــرن هفده ــده، از ق ــه های دگرگون کنن ــر نقش ــه اکث ــت ک ــت اس ــن عل همی

ــده اند. ــرا ش ــداع و اج ــت، اب ــی حکوم ــه، یعن ــاد جامع ــن نه ــت قدرتمندتری دس
توانایــی حکومــت در تحمیــل طرح هایــش بــه جامعــه، تــا همیــن اواخــر بــا محدودیــت ِ 
»عادی بــودن جاه طلبی هــا« و »کمبــود ظرفیــت  اجرایــی« همــراه بــود. گرچــه رّدپــای 
اشــتیاق آرمان گرایانــه بــه ســلطۀ اجتماعــِی جــدی را می تــوان تــا عصــر روشــنگری در 
فرانســه و نیــز شــیوه های اجرایــی در صومعه هــا و حــوزۀ نظامــی پیــدا کــرد، حکومــت 
 یــک ماشــین بــرای زورگیــری بــود. درســت اســت 

ً
اروپایــی در قــرن نوزدهــم همچنــان عمدتــا

ــا اســالف خــود،   ــژه در وضعیــت مطلق گرایــی ـ در مقایســه ب کــه مســئوالن حکومــت ـ به وی
بــرای بخش هــای بســیار بزرگ تــری از جمعیــت کشــورها، تصــدی زمین هــا، تولیــد و 
تجــارت، نقشــه تهیــه کــرده بودنــد و هــر روز در کســب درآمــد، غــالت و ســرباز از نواحــی 
دور از پایتخــت، توانمندتــر می شــدند، ولــی بســیار طنزآمیــز اســت کــه ادعــای ایشــان دربــارۀ 
حکمرانــی مطلــق بــر امــور را بــاور کنیــم. آن حکومت هــا فاقــد قــوای قهــری منســجم، شــبکۀ 
ــه آزمایش هــای مداخله جویانه تــر  ــا دانــش تفصیلــی بودنــد کــه بتواننــد ب اجرایــی کارآمــد، ی
ــود  ــزون خ ــای روزاف ــه جاه طلبی ه ــرای آنک ــان ب ــد. ایش ــت بزنن ــی دس ــی اجتماع در مهندس
را بــه کرســی بنشــانند، بــه یــک بلندپــروازی  احمقانــۀ بســیار بزرگ تــر، یعنــی بــه یــک نظــام 
حکومتــی کــه بــا چنــان هدفــی برابــری کنــد و نیــز بــه جامعــه ای کــه بتوانــد موضــوع چیرگــی 
باشــد، نیــاز داشــتند. دنیــای غــرب در میانــۀ قــرن نوزدهــم و ســایر بخش هــای دنیــا در اوایــل 

قــرن بیســتم، ایــن شــرایط را بــرآورده کردنــد.
از مصیبت بارتریــن رویدادهــای رشــد حکومــت در  بســیاری  گمــان می کنــم کــه 
ــه،  ــتین مؤلف ــد. نخس ــاز ش ــه آغ ــه مؤلف ــوم س ــق ش ــتم، از تلفی ــم و بیس ــده های نوزده س
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اشــتیاق بــه برقــراری نظــم اجرایــی بــرای طبیعــت و جامعــه، یعنــی شــوقی بــود کــه پیش تــر 
ــر و  ــیار فراگیر ت ــی بس ــه مقیاس ــپس ب ــی س ــم، ول ــی دیدی ــگل داری علم ــای جن در فعالیت ه
ــه نظــر می رســد کــه »تجددگرایــی اعــال«۱ اصطــالح مناســبی بــرای  بلندپروازانه تــر رســید. ب
اشــتیاق باشــد. ]۳[ چنــان اشــتیاق جزم اندیشــانه ای در بســیاری از مــردم در طیــف متنوعــی از 
ــال را  ــی اع ــی تجددگرای ــینه چاکان اصل ــالن و س ــود. حام ــترک ب ــی مش ــای سیاس ایدئولوژی ه
ــمندان  ــاران، دانش ــه، معم ــران عالی رتب ــاالران، مدی ــزان، فن س ــی، برنامه ری ــگامان مهندس پیش
و خیال بافــان تشــکیل می دادنــد. اگــر کســی می خواســت محفــل یــا تــاالر مشــاهیر را 
بــرای شــخصیت های تجددگرایــِی اعــال در ذهــن مجســم کنــد، آن محفــل بی تردیــد شــامل 
ــارا،۴  ــرت مک نام ــو،۳ راب ــر راتن ــه، والت ــیمون،۲ لوکوبوزی ــن  س ــری س ــل هن ــی از قبی نام های
ــر  ــال،7 والدیمی ــد لیلینت ــاه(، دیوی ــا ش ــران )محمدرض ــاه ای ــه،۶ ش ــس،۵ ژان مون ــرت مورن راب
لنیــن، 8  لئــو تروتســکی۹ و جولیــوس نیــرره۱0 می شــد. ]۴[ آنــان ســودای مهندســی فراگیــر و 
عقالنــی را بــرای تمــام جنبه هــای زندگــی اجتماعــی در ســر می پروراندنــد تــا اوضــاع انســان 
ــچ  ــِی هی ــی  اختصاص ــخ، دارای ــدۀ راس ــک عقی ــۀ ی ــال به مثاب ــی اع ــد. تجددگرای ــر کنن را بهت
گرایــش سیاســی نبــود و در هــر دو جنــاح چــپ و راســت نســخه هایی داشــت )کــه خواهیــم 
دیــد(. دومیــن مؤلفــه، کاربــرد لجام گســیختۀ قــدرت حکومــت متجــدد ـ به مثابــۀ ابــزاری در 
ــده  ــی تضعیف ش ــۀ مدن ــک جامع ــوم ی ــۀ س ــود. مؤلف ــا ـ ب ــن طرح ه ــه ای ــتیابی ب ــت دس خدم
یــا از نفس افتــاده بــود کــه فاقــد ظرفیــت مقاومــت در برابــر ایــن برنامه هــا باشــد. ایدئولــوژی 
تجددگرایــی اعــال، اشــتیاق را فراهــم می کنــد )چنان کــه کــرد(؛ حکومــت متجــدد ابزارهــای 
عمل کــردن در جهــت آن اشــتیاق را مهیــا می ســازد؛ و جامعــۀ مدنــی عاجــز، مســیر همــواری 

ــوند. ــاخته ش ــهرها روی آن س ــت )ضد(آرمان ش ــرار اس ــه ق ــازد ک را می س
 مهــم 

ً
اندکــی بعــد دوبــاره بــه ایــن مقدمــات تجددگرایــی اعــال بــاز خواهیــم گشــت. فعــال

اســت بگوییــم بســیاری از فجایــع بــزرگ قــرن بیســتم کــه بــه پشــتوانۀ حکومت هــا رخ دادنــد، 
ــۀ  ــرای جامع ــه ب ــه و آرمان گرایان ــای بلندپروازان ــه برنامه ه ــد ک ــی بودن ــول کار حاکمان محص

1. high modiernism
2. Henri Comte de Saint-Simon
3. Walter Rathnau
4. Robert McNamara
5. Robert Moses
6. Jean Monnet
7. David Lilienthal
8. Vladimir I. Lenin
9. Leon Trotsky
10. Henry Comte de Saint-Simon, Le Corbusier, Walter Rathenau, Robert McNamara, 
Robert Moses, Jean Monnet, the Shah of Iran, David Lilienthal, Vladimir I. Lenin, Leon 
Trotsky, and Julius Nyerere
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ــت  ــاح راس ــال از جن ــی اع ــی تجددگرای ــوان آرمان گرای ــانی می ت ــتند. به آس ــر داش ــود در س خ
را تشــخیص داد کــه بی تردیــد نازیســم۱ یــک مثــال تشــخیصی بــرای آن اســت. ]۵[ مهندســی 
ــاه  ــازی ش ــای نوس ــی،  برنامه ه ــای جنوب ــد در آفریق ــام آپارتای ــه در نظ ــی همه جانب اجتماع
ــم  ــام، و طرح هــای توســعه  ای عظی ــاری[ در ویتن ــران )محمدرضاشــاه(، روستانشــینی ]اجب ای
ــای  ــف ج ــن طی ــوان در ای ــودان( را می ت ــره۲ در س ــرح جزی  ط

ً
ــال ــتعماری )مث در دوران پسااس

ــکار کــرد کــه بخــش  اعظــم مهندســی اجتماعــِی هنگفــت  ــوان ان داد. ]۶[ بااین حــال، نمی ت
بــا پشــتوانۀ حکومتــی در قــرن بیســتم، محصــول تــالش نخبــگان ترقی گــرا و اغلــب انقالبــی 

بــوده اســت. چــرا؟
 ترقی خواهــان بــا انتقــاد 

ً
گمــان می کنــم پاســخ از ایــن قــرار اســت کــه معمــوال

ــت  ــاز( مأموری ــل در آغ ــند و )حداق ــدرت می رس ــه ق ــه، ب ــود جامع ــع موج ــه از وض همه جانب
ــالش  ــرفت گرایان( ت ــان )پیش ــن ترقی خواه ــد. ای ــوض کنن ــاع را ع ــا اوض ــد ت ــی دارن مردم
ــای  ــغل، الگوه ــادات، ش ــگرف در ع ــرات ش ــاد تغیی ــرای ایج ــود را ب ــدرت خ ــا ق ــد ت کرده ان
زندگــی، قواعــد اخالقــی، و جهان بینــی مــردم بــه کار بگیرنــد. ]7[ ایشــان اغلــب ترفنــدی را 
بــه کار گرفته انــد کــه واســالو هــاول۳ آن را »انبــار مهمــات مهندســی اجتماعــِی کل نگرانــه«۴ 
می نامــد. ]8[ آرزوهــای آرمان شــهری به خودی خــود خطرنــاک نیســتند؛ به قــول اســکار 
ــردن  ــی ارزش  نظرک ــد، حت ــهر« در آن نباش ــه »آرمان ش ــا ک ــن دنی ــه ای از ای ــد:۵  »نقش وایل
نــدارد، زیــرا کشــوری را کــه »انســانیت« در آن جــای می گیــرد، از قلــم انداختــه اســت«. ]۹[ 
ــرد  ــگان حاکــم جــای بگی ــه در ذهــن نخب ــه بیراهــه مــی رود ک ــی ب ــه وقت نگــرش آرمان گرایان
 
ً
ــاال ــب، احتم ــند و به این ترتی ــد نباش ــی پایبن ــوق مدن ــا حق ــاالری ی ــه مردم س ــان ب و آن حاکم

به شــکلی مهارگســیخته از قــدرت حکومــت بــرای اهــداف خــود اســتفاده کنــد. آرمان گرایــی 
ــای  ــن آزمایش ه ــرض ای ــۀ در مع ــه جامع ــود ک ــار می ش ــناک دچ ــراف ترس ــه انح ــی ب هنگام

ــد. ــدی باش ــت ج ــازمان دهی مقاوم ــت س ــد ظرفی ــهری، فاق آرمان ش
ــی  ــا حت ــد )ی ــخۀ قدرتمن ــوان نس ــوم را می ت ــن مفه ــت؟ ای ــال چیس ــی اع ــس تجددگرای پ
ــدن در  ــا صنعتی ش ــه ب ــت ک ــی دانس ــی و فن ــرفت علم ــه پیش ــاور ب ــدار( از ب ــخۀ قدرت   م نس
اروپــای غربــی و آمریــکای شــمالی ـ از حــدود ۱8۳0 تــا جنــگ جهانی اول ـ نســبت داشــتند. 

1. Nazism
2. Gezira
ــا ۲00۳ رئیس جمهــور جمهــوری  ــاره از ۱۹۹۳ ت ــا ۱۹۹۲ و دوب ۳. واســالو هــاول )Vaclav Havel( از ســال ۱۹8۹ ت

چــک بــود. او در ســال ۲0۱۱ درگذشــت. ـ م.
4. Armory of holis tic social habits
ــان  ــر دوری ــر او تصوی ــن اث ــود کــه معروف تری ــا ۱۹00( ب ــدی )۱8۵۴ ت ــد )Oscar Wilde( شــاعر ایرلن ۵. اســکار وایل

 گــری اســت. ـ م.
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ــداوم،  ــی م ــرفت خط ــارۀ پیش ــار درب ــس تمام عی ــال، اعتمادبه نف ــی اع ــون تجددگرای در کان
ــرآوردن  ــِی نظــم اجتماعــی، ب ــی عقالن ــد، طراح ــی، بســط تولی ــی و فن ــش عمل پیشــرفت دان
روزافــزون  نیازهــای انســان، و ـ به ویــژه ـ ســلطۀ روزافــزون بــر طبیعــت )ازجملــه بــر سرشــت 
انســان( قــرار داشــت کــه معــادل درک علمــی از قوانیــن طبیعــی تلقــی می شــد. ]۱0[ بنابرایــن، 
ــرفت  ــع پیش ــری از مناف ــی بهره گی ــارۀ چگونگ ــی درب ــرش کل ــک نگ ــال« ی ــی »اع تجدد گرای
فنــی و علمــی اســت کــه به واســطۀ حکومــت، در تمــام قلمروهــای فعالیــت انســان بــه اجــرا 
ــۀ  ــده و مطلوبیت گرایان ــای« ساده ش ــم ـ در »توصیف ه ــه دیدی ــر ـ چنان ک ــد. ]۱۱[ اگ درمی آی
مقام هــای حکومتــی، میــل بــه کاربــرد قــدرت حکومــت بــرای همسوســاختن واقعیت هــا بــا 
نمایش هــا و برداشــت های ایشــان دیــده می شــد، در ایــن صــورت می تــوان گفــت حکومــت 
متجــدد اعــال۱ کار خــود را بــا »تجویزهــای« همه جانبــه بــرای جامعــه ای جدیــد آغــاز کــرد و 

عــزم خــود را جــزم کــرده بــود کــه آن تجویزهــا را بــه جامعــه تحمیــل کنــد.
ــی  ــه درجات ــان ب ــه انس ــود ک ــخت ب ــی س ــرب خیل ــۀ غ ــم در جامع ــرن نوزده ــان ق در پای
یــک فــرد تجددگــرا نباشــد. چگونــه کســی در آن دوران می توانســت از تحــوالت هنگفتــی کــه 
 در 

ً
دانــش و صنعــت رقــم زده بودنــد، متأثــر و حتــی حیــرت زده نشــود؟ ]۱۲[ هرکــس کــه مثــال

منچســتر انگلســتان، ۶0ســاله بــود، در طــول عمــر خــود، یــک انقــالب در تولیــد منســوجات 
کتانــی و پشــمی، رشــد نظــام کارخانــه ای، کاربــرد نیــروی بخــار و ســایر ابزارهــای حیرت انگیز 
ــزات و  ــری فل ــت ریخته گ ــده در صنع ــرفت های خیره کنن ــا، پیش ــد کااله ــرای تولی ــی ب مکانیک
حمل ونقــل )به ویــژه راه آهــن(، و ظهــور کاالهــای ارزان بــا تولیــد انبــوه را دیــده بــود. هرکــس 
ــه پیشــرفت های شــگفت انگیز  ــا توجــه ب ــه دنیــای علــم دقــت می کــرد، ب کــه حتــی اندکــی ب
 به طــور قطــع انتظــار رشــته ای 

ً
در شــیمی، فیزیــک،  پزشــکی، ریاضیــات و مهندســی، تقریبــا

مــداوم از بهت زدگی هــا )از قبیــل موتــور درون ســوز و انــرژی الکتریکــی( را داشــت. 
دگرگونی هــای غیرمنتظــرۀ قــرن نوزدهــم شــاید بــه بیچارگــی و به حاشــیه رفتن میلیون هــا 
انســان انجامیــده باشــد، ولــی حتــی قربانیــان قبــول داشــتند کــه یــک تحــول انقالبــی رخ داده 
ــیار  ــا بس ــون م ــرا اکن ــد، زی ــوه می کن ــانه جل ــا خام اندیش ــام آن ذهنیت ه ــروزه تم ــت. ام اس
ــامتجدد  ــی پس ــی بدبین ــم و نوع ــه می دانی ــرفت فناوران ــای پیش ــتی ها و هزینه ه ــارۀ کاس درب
ــی در  ــال، حت ــود دارد. بااین ح ــا وج ــت زده در م ــان کلی ــه گفتم ــارۀ هرگون ــت مدرن( درب )پس
ــه در  ــۀ میــزان شــیوع فرض هــای تجددگرایان ــز نوعــی غفلــت درزمین ــد نی ایــن هشــیاران جدی
ــال  ــی در قب ــیفته وار و انقالب ــرور ش ــژه غ ــود و به وی ــده می ش ــروز دی ــان های ام ــی انس زندگ

چیــزی وجــود دارد کــه بخشــی از تجددگرایــی اعــال و اجــزای آن اســت.

1. high-modern
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کشف جامعه

ــک  ــهوی ی ــۀ س ــا نتیج ــود ت ــده ب ــه و حساب ش گاهان ــتر آ ــز«، بیش ــا تجوی ــف ت ــیر »توصی مس
ــش از  ــی، بی ــد حقوق ــارۀ قواع ــنگری« درب ــرش »روش ــدۀ نگ ــناختی ژرف. فای ــش روان ش گرای
ــی از  ــۀ فرهنگ ــک جامع ــاختن ی ــد، س ــردم باش ــز م ــوم متمای ــیوه ها و رس ــدن ش ــه نمایان آنک
ــن  ــرکوب کردن گنگ تری ــوم، و س ــان آن رس ــوارد در می ــن م ــم عقالنی تری ــن و تعمی راه تدوی
ــان  ــای یکس ــردن واحده ــود. ]۱۳[ برقرارک ــا  ب ــان آن ه ــده ترین ها از می ــن[ و رام  نش ]ناخواناتری
ــارت  ــهیل تج ــر از تس ــی فرات ــاهی، هدف ــرو پادش ــر قلم ــری در سراس ــرای اوزان و اندازه گی ب
ــازه  ــاد فرهنگــی ت ــک اتح ــج ی ــز تروی ــا هــدف نشــان دادن و نی ــت؛ آن یکسان ســازی ها ب داش
ــش آن  ــان پیدای ــل از زم ــیار قب ــی،۱ بس ــل ُکنُدرِس ــنگری از قبی ــران روش ــت. متفک ــام گرف انج
ــان  ــه چن ــیدند ک ــار روزی را می کش ــی، انتظ ــالب فرهنگ ــن انق ــهیل در ای ــرای تس ــا ب ابزاره
 
ً
ــا ــه تقریب ــوم ک ــت: »آن عل ــال ۱78۲ نوش ــی در س ــند. کندرس ــترس باش ــی در دس ابزارهای
ــد و هدفشــان خــوِد انســان و شــادکامی انســان اســت، در  ــد آمده ان همگــی در دوران مــا پدی
آینــده از پیشــرفتی برخــوردار خواهنــد شــد کــه دســت کمی از پیشــرفت علــوم مــادی نخواهــد 
ــدگان از مــا در تعقــل  ــن پیشــرفت به قــدری شــیرین اســت کــه پیشــی گرفتن آین داشــت؛ و ای
و روشــنگری، دیگــر توهــم نیســت. در تعدیل کــردن ماهیــت علــوم اخالقــی نمی تــوان انــکار 
کــرد کــه چــون آن علــوم نیــز ماننــد علــوم مــادی، مبتنــی بــر مشــاهدۀ واقعیت هــا هســتند، پس 
آن هــا نیــز بایــد از همــان روش پیــروی کننــد و بــه زبانــی دســت یابنــد کــه بــه همــان انــدازه 
ــرق شــادی  ــد«. ]۱۴[ آن ب ــان دســت یابن ــه همــان درجــه از اطمین ــق باشــد، و ب موجــز و دقی
ــل  ــال تبدی ــهری فع ــرح آرمان ش ــک ط ــه ی ــم ب ــرن نوزده ــۀ ق ــا میان ــی، ت ــمان کندرس در چش
ــا،  ــا، اوزان و اندازه ه ــوزۀ جنگل ه  در ح

ً
ــال ــه قب ــازی ک ــازی و عقالنی س ــود. ساده س ــده ب ش

ــی کل  ــرای طراح ــود ب ــرار ب ــان ق ــود، در آن زم ــده ب ــتفاده ش ــا اس ــتانی و کارخانه ه مالیات س
ــه  ــد ک ــد ش ــی متول ــی اجتماع ــه ای از مهندس ــب، گون ــه کار رود. ]۱۵[ به این ترتی ــه ب جامع
گویــی قــدرت صنعتــی داشــت. گرچــه برنامه ریــزی بــرای جنگل هــا و کارخانه هــا از دســت 
فعــاالن اقتصــادی ســودجوی بخــش  خصوصــی برمی آیــد، فکــر جاه طلبانــۀ مهندســی تمــام 
ــد. ــت درمی آم ــت ـ مل ــک دول ــای ی ــرۀ طرح ه ــرا در زم ــه بی چون و چ ــود ک ــع، کاری ب جوام
ایــن مفهــوم جدیــد از وظیفــۀ حکومــت، نمایانگــر یــک دگرگونــی بنیــادی بــود. 
ــت  ــدرت حاکمی ــروت و ق ــای ث ــه حوزه ه  ب

ً
ــا ــان عمدت ــا آن زم ــت ت ــای حکوم فعالیت ه

ــم(.  ــذاری دیدی ــش قانون گ ــی و دان ــگل داری علم ــاِل جن ــه در مث ــزی ک ــد )چی ــوط می ش مرب
ایــن فکــر کــه یکــی از اهــداف اصلــی حکومــت، بهبــود اوضــاع تمــام اعضــای جامعــه ـ اعــم 

۱. مارکی کندرِسی )Marquis of Condorcet( فیلسوف و روان شناس فرانسوی )۱7۴۳ تا ۱7۹۴( بود. ـ م.
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ــی  ــی خانوادگ ــو و زندگ ــره وری، خلق وخ ــر، به ــول عم ــوزش، ط ــا،  آم ــالمت، مهارت ه از س
 تــازه ای بــود. ]۱۶[ البتــه کــه ارتبــاط بی واســطه ای بیــن مفهــوم قدیمــی 

ً
ـ  باشــد، امــر کامــال

ــی و  ــوی مدن ــت،  خ ــا،  دق ــه مهارت ه ــی ک ــت. حکومت ــود داش ــز وج ــت نی ــد حکوم و جدی
ــاخت و  ــر می س ــم بزرگ ت ــی اش را ه ــۀ مالیات ــرد، پای ــر می ک ــردم را بهت ــغلی م ــای ش عادت ه
 چنــان سیاســتی 

ً
از عهــدۀ تجهیــز ارتش هــای قوی تــر برمی آمــد. هــر حاکــم تیزبینــی احتمــاال

را در پیــش می گرفــت. و بااین حــال، رفــاه جمعیــت کشــور در قــرن نوزدهــم هــر روز بیشــتر 
ــدف  ــک ه ــه ی ــد، فی نفس ــی باش ــدرت مل ــر ق ــزودن ب ــرای اف ــزاری ب  اب

ً
ــا ــه صرف ــای آنک به ج

محســوب شــد.
یکــی از پیش شــرط های مهــم بــرای ایــن دگرگونــی، کشــف جامعــه به مثابــۀ یــک 
ــد  ــود کــه از حکومــت جــدا باشــد و بتوان ــر ب ــا ملموس ت ــه درآمــده«۱ ی ــزاع ب موضــوع »از انت
ــت ـ  ــارۀ جمعی ــاری درب ــش آم ــد دان ــاظ، تولی ــن لح ــود. از ای ــف ش ــی توصی ــیوۀ عمل ــه ش ب
ــه در  ــون )ک ــت از قان ــا، اطاع ــت دارایی ه ــواد، مالکی ــاروری،  س ــتغال، ب ــنی، اش ــیمای س س
آمــار جرائــم نمایــان می شــود( ـ مســئوالن حکومتــی را قــادر کــرد تــا جمعیــت کشــور خــود 
 همان گونــه کــه جنــگل داری علمــی، 

ً
را بــا شــیوه های جدیــد و دقیقــی توصیــف کننــد؛ دقیقــا

جنــگل داران را قــادر کــرد تــا جنــگل را به دقــت تشــریح کننــد. یــان هکینــگ شــرح می دهــد 
 چگونــه نرخ هــای خودکشــی  یــا آدم کشــی را به مثابــۀ شــیوۀ توصیــف یــک ملــت بــه 

ً
کــه مثــال

ــال  ــر س ــه در ه ــی ها ک ــة« آدم کش ــد از »هزین ــه می ش ــید ک ــی رس ــه جای ــد و کار ب کار گرفتن
»خــرج می شــود« ســخن گفــت؛ گویــی ســخن از بدهــی عــادی در یــک حســاب بانکــی در 
میــان باشــد کــه البتــه هویــت قاتــالن و قربانیــان آن مشــخص نبــود. ]۱7[ واقعیت هــای آمــاری 
ــف  ــی از »توصی ــدام گام کوچک ــی آن اق ــدند. ول ــریح ش ــی تش ــن اجتماع ــل در قوانی به تفصی
ساده شــدۀ جامعــه« به ســوی »طراحــی و دســت کاری جامعــه ای« بــود کــه ســودای پیشــرفت 
آن را در ســر داشــتند. اگــر کســی بتوانــد طبیعــت را تغییــر شــکل دهــد و جنگلــی مناســب تر 

ــا جمعیتــی مناســب تر پدیــد آورد؟ طراحــی کنــد، چــرا جامعــه را تغییــر شــکل ندهــد ت
 بی نهایــت بــود. جامعــه بــه یــک شــیء تبدیــل شــد کــه حکومــت 

ً
دامنــۀ مداخله هــا عمــال

ــت ـ  ــک دول ــازد. ی ــش س ــاندن، دگرگون ــت به کمال رس ــا نی ــد و ب ــت آن را اداره کن می توانس
ــود  ــزم خ ــد، ع ــی جدی ــوم اخالق ــِی عل ــای فن ــرفته ترین معیاره ــب پیش ــی، برحس ــت مترق مل
ــر  ــه در نظ ــود ک ــی موج ــم اجتماع ــرد. نظ ــزم می ک ــه اش ج ــی جامع ــرای مهندس ــرای اج را ب
ــمان  ــش چش ــود را پی ــرد و خ ــوه می ک ــرر جل ــی و مق ــش بدیه ــین، کم وبی ــای پیش حکومت ه
ــه  ــه موضــوع »مدیریــت فعــال و ن ــار ب ــرای نخســتین ب ــد می کــرد، ب نگــران حکومــت بازتولی
ــل شــد. از آن زمــان، تصورکــردن یــک جامعــۀ مصنوعــی و مهندسی شــده کــه  منفعــل« تبدی

1. reified
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ــی  ــی و علم ــه، عقالن گاهان ــای آ ــق مالک ه ــه مطاب ــی، بلک ــادف تاریخ ــوم و تص ــا رس ــه ب ن
طراحــی شــده باشــد، ممکــن شــد. دیگــر گویــی هــر کنــج و هــر ســوراخ در نظــم اجتماعــی 
ــد، مســکن، حالــت  ــرورش فرزن ــی، پ ــم غذای ــم کــرد: بهداشــت فــردی، رژی را می شــد ترمی
ــت. ]۱8[  ــی جمعی ــراث ژنتیک ــه: می ــر از هم ــواده، و تنفرانگیزت ــاختار خان ــح، س ــدن، تفری ب
ــی  ــزی اجتماع ــرض برنامه ری ــه در مع ــد ک ــیایی بودن ــتین اش  نخس

ً
ــوال ــر معم ــرای کارگ فق

ــت های  ــا سیاس ــردم ب ــرۀ م ــی روزم ــود زندگ ــای بهب ــد. ]۱۹[ طرح ه ــرار می گرفتن ــی ق علم
ــه ای ِ  ــهرهای کارخان ــدند و در ش ــغ می ش ــی تبلی ــالمت عموم ــهری و س ــرفت گرایانۀ ش پیش
ــت   ــای اقلی ــدند. جمعیت ه ــه می ش ــیس نهادین ــی تازه تأس ــات رفاه ــز در مؤسس ــو و نی الگ
)بومیــان،  تهدید کننــده هســتند   

ً
احتمــاال به دنبــال شــیوه های  نظــر می رســید  بــه  کــه 

ــه  ــود ب ــن ب ــره( ممک ــان و غی ــی و مجرم ــای ذهن ــه بیماری ه ــان ب ــا،۱ مبتالی خانه به دوش ه
ــوند. ]۲0[ ــل ش ــی تبدی ــی اجتماع ــواع مهندس ــدیدترین ان ــوع ش موض

اســتعارۀ بــاغ داری کــه زیگمونــد باومــن اســتفاده می کنــد، بخــش عمــده ای از ایــن روحیــۀ 
جدیــد را نشــان می دهــد. بــاغ دار ـ شــاید یــک معمــار فضــای خارجــی کــه تخصــص او در 
طراحــی باغ هــای صــوری، مناســب  ترین نظیــر بــرای بحــث مــا باشــد ـ یــک مــکان طبیعــی 
ــی  ــم گیاه شناس ــامل نظ ــه ش ــده را ک  طراحی ش

ً
ــال ــط کام ــک محی ــرد و ی ــل می گی را تحوی

اســت، تحویــل می دهــد. گرچــه شــخصیت زنــده وار گیاهــان در آن بــاغ، قــدری دســت او را 
در محصــول نهایــی می بنــدد، بــاغ دار در چیدمــان کلــی و در پــرورش، هرس کــردن، کاشــتن 
و وجین کــردن گیاهــان منتخــب، صالحدیــد عملــی فــراوان دارد. نســبت یــک جنــگِل گیاهــان 
ــبت  ــل نس ــه، مث ــت همه جانب ــا مدیری ــی ب ــگل علم ــک جن ــه ی ــت، ب ــد مراقب ــودرو و فاق خ
ــل اصــول انســانِی  ــرای تحمی ــاغ یکــی از تالش هــای بشــر ب ــاغ اســت. ب ــه یــک ب طبیعــت ب
 
ً
نظــم، مطلوبیــت و زیبایــی بــر طبیعــت بــوده اســت. ]۲۱[ آنچــه در بــاغ می رویــد، معمــوال

ــل  ــد« در آن مح ــه »می توان ــت ک ــی اس ــده از گیاهان ــت گزینش ش ــک و به دق ــه ای کوچ نمون
ــم  ــک نظ ــا ی ــد ت ــالش کرده ان ــت ت ــی به دق ــان اجتماع ــب، مهندس ــد. به همین ترتی ــد کن رش
ــا  ــس،۲ ت ــه ارتقای نف ــنگری ب ــاور دوران روش ــد. ب ــظ کنن ــی و حف ــر را طراح ــی کامل ت اجتماع
انــدازه ای موجــب شــد کــه بــاور بــه امــکان ایجــاد کمــال بــا توســل بــه نظــم اجتماعــی شــکل 

بگیــرد.

ــا در  ــت کولی ه ــت. وضعی ــز نیس  مبالغه آمی
ً
ــال ــا اص ــال خانه به دوش ه ــاک در قب ــز و بیمن ــار تبعیض آمی ــوع رفت ۱. موض

رومانــی )کــه تــازه یــک کشــور پیشــرفتۀ اروپایــی نبــوده و نیســت و شــاید در قعــر فهرســت رفاهــی اروپــا جــای دارد(، 
ــای  ــاری در خانه ه ــکان اجب ــا اس ــده ب ــۀ طردش ــک جامع ــی ی ــای رومان ــت. کولی ه ــن رفتارهاس ــارزی از ای ــداق ب مص
نامناســب و حتــی تــا دهــۀ نخســت از قــرن بیســت ویکم، فاقــد مــدارک شناســایی کامــل و بســیاری از حقــوق اجتماعــی 

ــد. ـ م. بودن
2. self-improvement
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یکـی از تناقض نماهـای بـزرگ در مهندسـی اجتماعـی، تضاد ظاهـری عجیب آن بـا کلیِت 
تجددگرایـی )مدرنیتـه( اسـت. تقـال بـرای لخته کـردن و ساکن سـازی دنیـای اجتماعـیـ  همان 
 شـبیه تـالش برای 

ً
دنیایـی کـه مشـخص ترین ویژگـی اش، َسـَیالن۱ و تغییر مداوم اسـت ـ ظاهرا

مدیریـت گردبـاد اسـت. مارکس از نـوادری بود کـه ادعا می کرد: »تحـول مداوم تولیـد، اختالل 
بی وقفـه در تمـام روابط اجتماعی، نااطمینانی و آشـوب همیشـگی، وجه تمایـز عصر بورژوازی 
از تمـام دوره هـای پیشـین اسـت«. ]۲۲[ عالوه بر ایـن، تجربـۀ تجددگرایـی )در ادبیـات، هنـر، 
صنعـت، حمل ونقـل و فرهنگ عـوام(، تجربـۀ سـردرگم کردن و برهم زدن سـرعت، جابه جایی و 
تغییـر بـود که بـه مذاق تجددگرایـاِن خودخوانـده، وجـد آور و رهایی بخش جلوه می کـرد. ]۲۳[ 
شـاید خیرخواهانه تریـن شـیوه بـرای رفـع تناقـض مذکـور این اسـت کـه خیـال کنیم آنچـه این 
 همان ذهنیت طراحـان لوکوموتیوهـا در »افزایش کارایی 

ً
طراحان جامعه در سـر داشـتند، تقریبـا

و بهبـود آیرودینامیـک« بـود. ایشـان به جـای جلوگیری از تغییـر اجتماعی، به طراحی شـکلی از 
زندگـی اجتماعـی دل  بسـتند کـه مزاحمت برای پیشـرفت را به حداقل برسـاند. ولـی این راه حل 
 اقتدارگـرا بـود. درواقع، 

ً
یـک عیـب بـزرگ داشـت، یعنـی مهندسـی اجتماعـی حکومتـی، ذاتـا

قـرار بـود به جـای چندیـن منبـع ابـداع و تغییـر، یـک مرجـع واحـد برنامه ریـزی را بنشـانند و 
به جـای انعطاف پذیـری و خودمختـاری زندگـی اجتماعـی موجود، یـک نظم صلـب اجتماعی 
را برقـرار کننـد کـه جایگاه هر فـرد در آن از قبل طراحی شـده اسـت. گرایش به انـواع قالب های 
»تاکسـیدرمی اجتماعـی«،۲ گریزناپذیـر می نمـود. ]به جـای انسـان های زنـده و خودمختـار، 

عروسـک هایی بـا ظاهـر انسـانی ولی توخالـی و فاقـد اراده و حیات راسـتین[.

اقتدار افراطی تجددگرایی اعال

ــکالت  ــع مش ــرای رف ــم را ب ــم عل ــه می خواهی ــن زمان ــا در ای ــه م ــم ک ــت را بگوی حقیق
اجتماعــی بــه کار ببریــم و بــرای ایــن کار طــوری از قــدرت همه جانبــۀ حکومــت اســتفاده 
ــد. ــتفاده می کردن ــی اس ــوای حکومت ــام ق ــگ از تم ــگام جن ــته هن ــا در گذش ــه ملت ه ــم ک کنی
 سی.  اس. لوئیس، آن قدرت هولناک۳

ویژگی هـای دردسرسـاز تجددگرایـی اعـال، تا حـد زیـادی از ادعای ایـن طرزفکر دربـارۀ بهبود 
اوضـاع انسـان ها بـا توسـل بـه صالحیت دانـش علمی و گرایـش تجددگرایی به بسـتن راِه سـایر 

منابع تشـخیصی رقیب ناشـی می شـود.

نخســت و مهم تــر از هرچیــز ایــن اســت کــه تجددگرایــی اعــال به طــور تلویحــی 

1. flux
2. soial taxidermy
3. C. S. Lewis, That Hideous S trength
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ــی  ــا وقت ــن طرزفکــر، ت ــت. در ای ــخ و سنت هاس ــی از تاری ــی و عمل ــت افراط ــای گسس به معن

تفکــر عقالنــی و قوانیــن علمــی بتواننــد پاســخ واحــدی بــه هــر پرســش تجربــی بدهنــد، نبایــد 

ــه  ــانی ک ــیوه های انس ــادات و ش ــام ع ــت. تم ــوم دانس ــش معل ــا از پی ــی ی ــری را بدیه ــچ ام هی

ــاختار  ــت، از س ــی نیس ــتدالل علم ــا اس ــای آن ه ــب، مبن ــتند و به این ترتی ــته هس ــراث گذش می

خانــواده گرفتــه تــا الگوهــای ســکونت، ارزش هــای اخالقــی و اســلوب تولیــد را بایــد دوبــاره 

ــانه،  ــول افس  محص
ً
ــوال ــته معم ــاختارهای گذش ــن س ــرد. همچنی ــی ک ــو طراح ــود و از ن آزم

خرافــه و تعصــب مذهبــی بوده انــد، پــس طرح هــای علمــی بــرای تولیــد و حیــات اجتماعــی 

ــت. ــدم دانس ــینیان مق ــنت های پیش ــر س ــد ب را بای

ریشــه های ایــن طرزفکــر، به شــدت اســتبدادگرایانه هســتند. اگــر نظــم اجتماعــی 

برنامه ریزی شــده، بهتــر از اندوختــۀ ناخواســته و غیرعقالنــی تاریخــی باشــد، آنــگاه دو 

نتیجه گیــری حاصــل می شــود: نخســت، فقــط آن هــا کــه از دانــش علمــی بــرای تشــخیص دادن 

ــر  ــن عص ــردن در ای ــتۀ حکومت ک ــد، شایس ــر برخوردارن ــی  برت ــم اجتماع ــن نظ ــاختن ای و س

نویــن هســتند. عالوه برایــن، کســانی کــه به علــت جهــل قهقرایــی، از ســرفرودآوردن در 

ــا  ــن برنامه ه ــد ای ــا فوای ــنایی ب ــرای آش ــد ب ــد، بای ــودداری می کنن ــی خ ــای علم ــر برنامه ه براب

آمــوزش ببیننــد یــا درغیراین صــورت، از صحنــه بیــرون رانــده شــوند. نســخه های ُپرصالبــت 

ــاور داشــتند ـ منجــر بــه ســنگ دلی  ــا لوکوبوزیــه ب تجددگرایــی اعــال ـ از قبیــل آنچــه لنیــن ی

خداگونــه در حــق رعایایــی شــد کــه موضــوع مداخلــۀ آن طرزفکــر بودنــد. تجددگرایــی اعــال 

ــر  ــروع کردن از صف ــته ها و ش ــاِل گذش ــی تمام وکم ــودای فراموش ــت، س ــن حال در افراطی تری

ــت. ]۲۴[ ــر داش را در س

بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایدئولــوژی تجددگرایــی اعــال می خواهــد سیاســت را بــی ارزش 

ــۀ  ــط مای ــی فق ــع سیاس ــه مناف ــود ک ــا می ش ــه درآورد. ادع ــردم ب ــِر م ــد و از س ــداد کن قلم

ــای  ــه ابزاره ــل ب ــا توس ــان ب ــه متخصص ــوند ک ــی می ش ــای اجتماع ــت آن راه حل ه شکس

ــان اعــال،  ــد. ممکــن اســت تجددگرای ــه کرده ان ــرای تحلیل هــای خــود تعبی شایســتۀ علمــی ب

ــا  ــت مــردم ی ــارۀ حاکمی ــه آرای مردم ســاالرانه درب ــی ب ــگاه انســان های منفــرد، به خوب در جای

ــارۀ تخطی  ناپذیربــودن قلمــرو خصوصــی ـ کــه دســت و پــای ایشــان  دیدگاه هــای لیبــرال درب

ــخ  ــاور راس ــر از ب ــی کم اهمیت ت ــان باورهای ــی چن ــند، ول ــر برس ــه نظ ــد ب ــدد ـ پایبن را می بن

ــا آن اســت. ایشــان بــه تجددگرایــی اعــال و حتــی اغلــب در تقابــل ب

ــت  ــود سرش ــز خ ــی و نی ــای اجتماع ــتند عادت ه ــال داش ــال خی ــان اع ــه تجددگرای گرچ

انســان را از نــو شــکل دهنــد، کار را بــا جاه طلبــی بی حد و حصــر بــرای دگرگون ســازی 
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طبیعــت بــا هــدف انطبــاق بــا اهــداف انســان آغــاز کردنــد. آن جاه طلبــی همــواره در 

ــتیالی  ــزان اس ــف می ــس۱ در توصی ــس و انگل ــد. مارک ــی مان ــان باق ــی ایش ــاور جزم ــون ب کان

ــر ذهــن روشــن فکران ـ از تمــام نحله هــای سیاســی ـ و در ســتایش  ــات آرمان  شــهری ب امکان

از پیشــرفت های فنــی در »مانیفســت کمونیســت«۲ چنیــن نوشــتند: »انقیــاد نیروهــای 

ــت،  ــاورزی و صنع ــیمی در کش ــم ش ــرد عل ــین آالت، و کارب ــان و ماش ــر انس ــت در براب طبیع

ــا  ــام قاره ه ــن در تم ــطیح زمی ــی، تس ــراف برق ــن،  تلگ ــار، راه آه ــروی بخ ــا نی ــتیرانی ی کش

بــرای زراعــت، هدایــت آب رودخانه هــا در کانال هــای مصنوعــی، تردســتی هایی اســت 

ــا  ــل ب ــه در عم ــدی ک ــان نوی ــند«. ]۲۵[ چن ــرون می کش ــن بی ــان ها از دل زمی ــام انس ــه تم ک

ــی  ــم تلق ــراف از سوسیالیس ــس، انح ــر مارک ــد، در نظ ــن ش ــرمایه داری ممک ــرفت های س پیش

می شــد؛ سوسیالیســمی کــه قــرار بــود ثمــرات ســرمایه داری را بــرای نخســتین بــار در خدمــت 

کنــده از دعــوت بــه  طبقــۀ کارگــر قــرار دهــد. حال و هــوای فکــری در اواخــر قــرن نوزدهــم، آ

ـ  بــود کــه در ســال ۱8۶۹ بــا  این گونــه طرح هــای هنگفــِت مهندســی ـ از قبیــل کانــال ســوئز 

آثــار عظیــم بــرای تجــارت بیــن آســیا و اروپــا بــه اتمــام رســید. صفحــات مجلــۀ  لگلــوب ـ 

کــه رســانۀ سوسیالیســت های آرمان گــرای مســلک ســن ســیمون بــود ـ بــا سلســلۀ بی پایانــی 

ــاالت  ــکیل ای ــا، تش ــال پانام ــاخت کان ــد: س ــر می ش ــم پ ــای عظی ــارۀ طرح ه ــث درب از بح

متحــده، و طرح هــای دامنــه دار بــرای انــرژی. بــاوری کــه رام  کــردن طبیعــت به منظــور 

ــای   زیربن
ً
ــاال ــت، احتم ــر می دانس ــر بش ــت او را تقدی ــظ امنی ــان و حف ــع انس ــتخراج مناف اس

تجدیدگرایــی اعــال بــوده اســت و علــت آن  هــم تــا انــدازه ای توفیــق اقدامــات بــزرگ، متعــدد و 

ــود. ]۲۶[ ــده ب ــرا ش ــگام اج ــا آن هن ــه ت ــود ک ــری ب خطر پذی

بــار دیگــر، مالحظــات اقتدارگرایانــه در ایــن طرزفکــر،  عیــان اســت. خــوِد مقیــاِس چنــان 

ــه  ــد ک ــان می ده ــانی( نش ــۀ آب رس ــای اولی ــل کانال ه ــتثنا از قبی ــد اس ــز چن ــی )به ج طرح های

آن هــا نیــاز بــه تزریــق پــول کالن از محــل مالیات هــا یــا وام  داشــتند. حتــی اگــر کســی گمــان 

کنــد کــه بودجــۀ طرح هــای مذکــور در یــک نظــام اقتصــادی ســرمایه داری، از جیــب بخــش 

خصوصــی تأمیــن می شــد، آن هــا نیــاز بــه اقتــدار و پشــتیبانی جــدی داشــتند تــا دارایی هــای 

ــا اوراق  ــا ی ــد، وام ه ــا کنن ــان جابه ج ــالف میلش ــردم را برخ ــرده، م ــادره ک ــی را مص خصوص

ــی در آن  ــدد حکومت ــای متع ــن نهاده ــای بی ــد، و همکاری ه ــن کنن ــرح را تضمی ــۀ ط قرض

ــازند. ــگ س ــا را هماهن برنامه ه
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در یـــک جامعـــۀ دولت ســـاالر۱ ـ خـــواه فرانســـۀ دوران لوئـــی ناپلئـــون باشـــد، خـــواه 

ـــت.  ـــده اس ـــاخته ش ـــی س ـــام سیاس ـــل در نظ ـــی از قب ـــان قدرت ـــن ـ چن ـــان لنی ـــوروی در زم ش

ولـــی چنـــان وظایفـــی در یـــک جامعـــۀ غیردولت ســـاالر، مســـتلزم پدیـــدآوردن اختیـــارات 

جدیـــد دولتـــی یـــا »نهادهـــای برتـــر«۲ اســـت کـــه بـــرای گســـیل اشـــخاص بـــه مـــاه یـــا 

ســـاختن ســـدها، شـــبکه های آبیـــاری،  بزرگ راه هـــا و ســـامانه های حمل ونقـــل عمومـــی، 

از قـــدرت شـــبه دولتی برخـــوردار باشـــند.

 همیشــه معطــوف بــه آینــده اســت. گرچه هر 
ً
کیــد بــر زمــان در تجددگرایــی اعــال، تقریبــا تأ

ایدئولــوژی کــه محــراب مقــدس آن، »پیشــرفت« باشــد، بــه مزایــای آینــده پیونــد می خــورد، 

ــته  ــرش، گذش ــن نگ ــت. در ای ــرده اس ــزاف ب ــه گ ــدت ره ب ــاظ به ش ــن لح ــی از ای تجددگرای

یــک مانــع و به مثابــۀ ســابقه ای اســت کــه بایــد اعتــال یابــد، و حــال همچــون ســکویی بــرای 

ــان  ــم در گفتم ــۀ مه ــک خصیص ــازد. ی ــر را می س ــدۀ بهت ــه آین ــت ک ــی اس ــرای برنامه های اج

ــکای  ــی، ات ــدار تجددگرای ــای طرف ــای حکومت ه ــارات و بیانیه ه ــال و در اظه ــی اع تجددگرای

 دگرگــون اســت. ]۲7[ 
ً
فــراوان بــه تصاویــر بصــرِی پیشــرفت حماســی به ســوی آینــده   ای کامــال

انتخــاب راهبــردی آینــده، پیامدهایــی بــه بــار مــی آورد. هرچقــدر آن آینــده، شناخته شــده تر و 

دســت یافتنی تر باشــد )همــان چیــزی کــه به دلیــل بــاور بــه پیشــرفت،  در ذهــن مــردم شــکل 

ــود.  ــر خواهــد ب ــی هــم کمت ــده به علــت نااطمینان ــای آین ــن مزای ــگاه نادیده گرفت ــرد(، آن می گی

ــودِن  ــه قطعی ب ــوند ک ــد می ش ــان متقاع ــتری از تجددگرای ــه بیش ــداد هرچ ــب، تع به این ترتی

ــال  ــان ح ــای زم ــا و تاوان ه ــیاری از فداکاری ه ــرای بس ــته ای ب ــه شایس ــر، توجی ــده ای بهت آین

ــی  ــت، مصداق ــورهای سوسیالیس ــاله در کش ــای پنج س ــری و رواج برنامه ه ــت. ]۲8[ فراگی اس

ــته۳  ــداف پیش پنداش ــته ای از اه ــا رش ــرفت را ب ــت. پیش ــده اس ــه آین ــخ ب ــاور راس ــن ب از همی

ــل  ــد از مح ــه بای ــی ک ــازند؛ اهداف ــی می س ــردم عین ــرای م ــداری ـ ب ــادی و مق  م
ً
ــا ـ عمدت

پس انــداز، کار و ســرمایه گذاری در همــان بــازۀ معطــوف بــه آینــده،  بــه ثمــر برســند. و البتــه 

ــه  ــیدن ب ــرار در رس ــی اضط ــژه وقت ــدارد؛ به وی ــود ن ــزی وج ــرای برنامه ری ــی ب ــچ بدیل ــه هی ک

 مســتلزم تبعیــت تمــام اهــداف 
ً
یــک هــدف واحــد ـ از قبیــل پیــروزی در یــک جنــگ ـ ظاهــرا

دیگــر از آن هــدف اســت. بااین حــال، در منطــق جدایی ناپذیــر از ایــن روش، همــواره قــدری 

ــاه  ــای رف ــارۀ معن ــیله، و درب ــدف ـ وس ــبات ه ــارۀ محاس ــده، درب ــارۀ آین ــی درب ــت ضمن قطعی

ــب  ــی اغل ــان برنامه های ــه چن ــود دارد. اینک ــد ـ وج ــز باش  افتخار آمی
ً
ــا ــه حقیقت ــانی ک انس

1. s tatis t
2. super-agencies
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۱۴۳

نیازمنــد تعدیــل یــا تعطیل شــدن هســتند،  نشــانه  ای اســت کــه معلــوم می کنــد فــروض نهفتــه 
در آن هــا چقــدر افتخارآمیــز و مطمئــن بــوده اســت.۱

تجددگرایــی اعــال بــا چنیــن قرائتــی باید بــرای طبقــات و قشــرهایی که قرار اســت بیشــترین 
ــوه  ــد، خیلــی جــذاب جل ــی آن ببرن ــروت ـ از جهان بین ــدرت و ث بهــره را ـ اعــم از منزلــت، ق
ــرای طیف هــای دیوان ســاالر ـ  ــار ب ــه تجددگرایــی اعــال، یــک ایدئولــوژی تمام عی ــد. و البت کن
ــزان و مهندســان ـ اســت. ]۲۹[ جایگاهــی  ــی،  برنامه ری شــامل روشــن فکران، کارشناســان فن
 از مقولــۀ حکومت کــردن و ممتازبــودن نیســت، 

ً
کــه ایــن گروه هــا بــه دســت می آورنــد،  صرفــا

ــی  ــی اجتماعــی اســت. وقت ــر مملکت ســازی و دگرگون بلکــه مســئول بودن در اقدامــات خطی
ایــن گــروه روشــن فکران، رســالت خــود را در رســاندن یــک جمعیــت عقب مانــدۀ صنعتــی، 

۱. بــد نیســت اگــر در اینجــا بــه ایــن توهم هــای برنامه ریــزی در مقتضــا و اوضــاع ایــران هــم اشــاره شــود. شــاید برخــی 
بــا نگــرش احساســی و غربت گرایانــه گمــان کننــد کــه جهــل و توهــم برنامه ریــزی در ایــران معاصــر، فقــط منحصــر بــه 
ــه  ــه، دلســوز و البت ــود کــه عــده ای »فرهیخت ــه ای ب ــل از انقــالب، زمان ــس از انقــالب اســالمی اســت و دوران قب دوران پ
 تحصیل کــرده در خــارج«، درنهایــت وطن پرســتی و درایــت، بــا دانــش مطلــق و بــا محاســبۀ ریزتریــن و دقیق تریــن 

ً
اکثــرا

حــوادث و عوامــل آینــده، بــرای کشــور خــود برنامه ریــزی می کردنــد. به عبارتــی، گمــان مــی  رود کســانی کــه در 
ــارات  ــزی« و عب ــی برنامه ری ــورای عال ــزی«، »ش ــت و برنامه ری ــه«، »مدیری ــام »برنامه وبودج ــت و ن ــای دور در قام دهه ه
مشــابِه دهان ُپرکــن و مطنطــن، بــه اتــالف منابــع کشــور مشــغول بودنــد، به هیچ وجــه از جنــس »مقاطعه کارهــای 
ــد و  ــردم« نبودن ــفرۀ م ــر س ــوار ب ــای س ــود« و »طفیلی ه ــع خ ــود و مناف ــه خ ــغول ب ــاالران مش ــس«، »دیوان س برنامه نوی
برخــالف همتایــان خــود در دهه هــای اخیــر، چیــزی جــز اعتــالی میهــن و پیشــرفت و توســعه در ســر نداشــتند. بــه ایــن 

ــد: ــت کنی ــعه« دق ــدان راه توس ــی و مجاه ــای برنامه نویس ــۀ آن »مقاطعه کاره ــخ از انجام وظیف ــی تل ــند تاریخ س
ــان  ــی آن ــداف کل ــد اه ــه بتوان ــده ای« ک ــی بررسی ش ــای »به خوب ــاب طرح ه ــی در انتخ ــزان ایران برنامه ری
ــود،  ــران ب ــتان ۱۳۲۵ در ته ــرگ در تابس ــای ثورن ب ــی آق ــب، وقت ــد. به این ترتی ــق نبودن ــد، موف ــت کن را تقوی
ــۀ فهرســتی از  ــرای تهی ــی را ب ــگاه مهندســی آمریکای ــای ابتهــاج و دیگــران پیشــنهاد کــرد کــه یــک بن ــه آق ب
ــرد. در دی  ــورت بگی ــه مش ــند، ب ــته باش ــود داش ــه ای وج ــر برنام ــت در ه ــه الزم اس ــی ک ــای احتمال طرح ه
مــاه ۱۳۲۵ قــراردادی بــا یــک شــرکت آمریکایــی )Morrison-Knudson International( امضــا شــد 
ــارۀ طرح هــا و برنامه هایــی انجــام دهــد کــه بتواننــد مبنــای یــک برنامــۀ توســعه  تــا تحقیقــی پیمایشــی درب
ــاه  ــدت ۴ م ــود را در م ــی خ ــد، کار میدان ــران آمدن ــه ای ــرعت ب ــه به س ــی ک ــدس آمریکای ــند. ۱0 مهن باش
تمــام کردنــد. آنــان تــا مــرداد ۱۳۲۶ گزارشــی را تکمیــل کردنــد کــه شــامل پیشــنهاد ســه برنامــۀ مختلــف 
ــرح، و  ــا ۲۳۴ ط ــارد دالر ب ــه 1/4 میلی ــن برنام ــود. بزرگ تری ــران ب ــت ای ــه حکوم ــف ب ــای مختل ــا اندازه ه ب
ــورج  ــران، ج ــعه در ای ــزی و توس ــود« ]برنامه ری ــرح ب ــامل ۲۴ ط ــزار دالر و ش ــه ۲۶0 ه ــن برنام کوچک تری
ــا امــروز(![. بــی. بالدویــن، ترجمــۀ اصــالن قودجانــی، اتــاق بازرگانــی مشــهد، در فراینــد چــاپ )از ۱۳۹۳ ت

ــالی  ــل اع ــی َمث ــدس یعن ــه مهن ــدس )بل ــت. ۱0 مهن ــرت آور اس ــا حی ــن برنامه ه ــم ای ــالف حج ــد؟ اخت ــت کردی دق
ــایر  ــوم و س ــگ، رس ــت، فرهن ــا محیط زیس ــنایی ب ــن آش ــه کوچک تری ــی( ک ــزی مکانیک ــال و برنامه ری ــی اع تجددگرای
ــد و در مــدت ۴  ــران می آین ــه ای ــا هواپیمــا ب ــار در عمــر خــود، ب ــرای نخســتین ب  ب

ً
ــران نداشــتند، احتمــاال ویژگی هــای ای

مــاه، ســه برنامــۀ توســعه بــه حکومــت پیشــنهاد می دهنــد کــه بزرگ تریــن آن هــا به انــدازۀ ۵۳00 برابــر )بلــه: پنــج هــزار 
و ســیصد برابــر( بزرگ تــر از کوچک تریــن آن هاســت. گویــی آن مهندســان از اتــاق هتــل خــود در تهــران حتــی یــک بــار 
ــا همتایــان دلســوز ایرانــی خــود حــرف نــزده بودنــد تــا دســت کم از ایشــان بپرســند کــه دولــت چقــدر  در ایــن مــدت ب
بودجــه دارد و بــه همیــن علــت ســه کیســه شــامل طرح هــای عمرانــی تهیــه کردنــد کــه حجــم بزرگ تریــن کیســه، ۵۳00 
ــوازم توســعه و تجددگرایــی اســت، در  ــه بی تردیــد چنــد ســد چاق وچلــه هــم کــه از ل ــود و البت ــر ب ــر کیســۀ کوچک ت براب

میــان آن هــا وجــود داشــته اســت!
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ــرن  ــن ق ــای ای ــتم و الزمه ه ــرن بیس ــتۀ ق ــی شایس ــه جمعیت ــاش، ب ــد مع ــواد و در بن بی س
ــی  ــوزگار و مرب ــگاه آم ـ تفویض شــدۀ۱ فرهنگــی  اش ـ در جای ــۀ خود  تشــخیص می دهــد، وظیف
ــادی  ــن ابع ــا چنی ــی ب ــالت تاریخ ــک رس ــتن ی ــد. داش ــدا می کن ــف پی ــالل مضاع ـ  ج ــردم  م
ــاد و  ــه، اتح ــه از روحی ــد ک ــق کن ــی را محق ــن فکران حاکم ــیدن روش ــد به قدرت رس می توان
 در 

ً
اشــتیاق فــداکاری )و تحمیــل فــداکاری!( برخوردارنــد. ایــن تلقــی از آینــدۀ روشــن معمــوال

ــی اســت کــه  ــای جزئ ــرای مزای ــی و تقــالی زشــت ب ــا بی نظمــی، نگون بخت تضــاد فاحــش  ب
ــوان حــدس زد کــه  ــد. شــاید بت ــاد در مشــاهدات روزمــرۀ خــود می بینن ــگان به احتمال زی نخب
ــر  ــرکش تر و نافرمان ت ــرد، س ــرار می گی ــز ق ــش روی برنامه ری ــه پی ــی ک ــای حقیق ــدر دنی هرچق
ــز  ــی نی ــتی ها و پوچی های ــردن کاس ــرای پرک ــهری ب ــای آرمان ش ــه برنامه ه ــاز او ب ــد،  نی باش
بیشــتر خواهــد بــود کــه درغیراین صــورت، مایــۀ ناامیــدی مــردم می شــدند. نخبگانــی کــه ایــن 
ــای  ــِق دیدگاه ه ــۀ سرمش ــود را به مثاب ــه خ ــد، در لفاف ــرح می دهن ــاب ش ــا آب و ت ــا را ب برنامه ه
یادگیــری و پیشــرفت وانمــود می کننــد؛ دیدگاه هایــی کــه گویــی هم  وطنــان ایشــان، آرزویــش 
را در ســر داشــته اند. بــا توجــه بــه مزایــای ایدئولوژیــک کــه تجددگرایــی اعــال در جایــگاه یــک 
ــس از  ــتعماری ]پ ــۀ پسااس ــه نخب ــن هم ــه ای ــت ک ــب آور نیس ــه تعج ــان دارد، به هیچ وج گفتم

ــد. ]۳0[ ــوژی رژه می رون ــن ایدئول ــم ای ــر پرچ ــتعمارگران[ زی ــن اس بیرون رفت
ــه گذشــته  ــگاه ب ــا ن ــی ب ــه کــه گوی ــارۀ وقاحــت تجددگرایان ــه درب ــن قرائــت غیرهمدالن ای
ــای  ــکل گیری باوره ــر ش ــت. اگ ــه اس  غیرمنصفان

ً
ــال ــه کام ــک جنب ــت، از ی ــده اس ــم ش تنظی

تجددگرایــی اعــال را در ســیاق تاریخــی اش بررســی کنیــم، و اگــر از خــود بپرســیم کــه دشــمنان 
ــت  ــری از آن دس ــیار همدالنه ت ــرح بس ــه ش ــد، ب ــانی بودن  چه کس

ً
ــا ــال واقع ــی اع تجددگرای

ــت  ــان می توانس ــش ایش ــه دان ــی ـ ک ــالمت عموم ــان س ــکان و مهندس ــت. پزش ــم یاف خواهی
جــان میلیون هــا انســان را نجــات دهــد ـ اغلــب بــا مانع تراشــی ها و کارشــکنی های 
تعصــب عــوام و منافــع ریشــه دار سیاســی روبــه رو بودنــد. برنامه ریــزان شــهری کــه 
ــا ارزان تــر،  ســالم تر و آســوده تر شــود، بــه  می توانســتند مســکن شــهری را بازطراحــی کننــد ت
ــانی  ــان و مهندس ــد. مخترع ــورد می کردن ــود برخ ــلیقه های موج ــتغالت و س ــع مس ــد مناف س
کــه اســلوب های جدیــد انقالبــی درزمینــۀ انــرژی و حمل ونقــل ابــداع کردنــد، بــا مخالفــت 
صاحبــان صنایــع و کارگرانــی روبــه رو شــدند کــه فنــاوری جدیــد ممکــن بــود به طــور کامــل 

ــرد. ــن بب ســود و شــغل ایشــان را از بی
ــه  ــت )ازجمل ــر طبیع ــی ب ــتیالی علم ــم، اس ــرن نوزده ــال در ق ــای اع ــر تجددگراه به نظ
بــر طبیعــت انســان(، نجات بخــش بــود. آن اســتیال »نویــد رهایــی از کمبــود، فقــر، 

1. self-assigned
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و خودســرِی بالهــای طبیعــت« بــا خــود داشــت. دیویــد هــاروی۱ چنیــن می گویــد: 
ــر،  ــی تفک ــلوب های عقالن ــی و اس ــازمان دهی اجتماع ــی س ــای عقالن ــکل  گیری قالب ه »ش
نویدبخــش رهایــی از نابخردی هــای افســانه، مذهــب، خرافــه، خالص شــدن از کاربــرد 
مســتبدانۀ قــدرت و نیــز رهایــی از آن وجــه تاریــِک سرشــت انســانی مــا بــود«. ]۳۱[ پیــش از 
ــاکان  ــارۀ نی ــد دو واقعیــت مهــم درب مطرح کــردن نســخه های بعــدی تجددگراهــای اعــال، بای
 تمــام مداخله هــای تجددگرایــی 

ً
قــرن نوزدهمــی آن هــا را تذکــر دهیــم: نخســت آنکــه تقریبــا

ــد.  ــاری و حمایــت بودن ــان کــه در جســت وجوی ی ــا پشــتیبانی آن ــام شــهروندان و ب اعــال به ن
ــن  ــان ای ــرۀ ذی نفع ــمار، در زم ــیوه های بی ش ــه ش ــی ب ــا همگ ــه م ــت؛ دوم اینک ــام گرف انج

ــتیم. ــال هس ــی اع ــف تجددگرای ــای مختل طرح ه

تجددگرایی اعالی قرن بیستمی

مفهــوم کل مهندســی بنیــادی و عقالنــِی تمــام انــواع نظم هــای اجتماعــی ـ بــا هــدف 
پدیــدآوردن آرمان شــهرهای دســت یافتنی ـ بیشــتر یــک مفهــوم قــرن بیســتمی اســت. بــه نظــر 
ــوژی  ــکوفایی ایدئول ــرای ش ــه ب ــت ک ــته اس ــود داش ــی وج ــوع تاریخ ــای متن ــد زمینه ه می رس
ــای  ــامل بحران ه ــترها ش ــا بس ــا ی ــد. آن زمینه ه ــب بوده ان ــی مناس ــال خیل ــِی اع تجددگرای
ــل جنگ هــا و کســادی های اقتصــادی ـ و شــرایطی هســتند کــه در  ــی ـ از قبی ــدرت حکومت ق
 بــدون مانــع، به شــدت زیــاد شــده اســت 

ً
آن هــا ظرفیــت حکومــت بــرای برنامه ریــزِی نســبتا

ــا انقــالب و حاکمیــت اســتعمارگران(.  فتــح قــدرت ب
ً
)مثــال

جنــگ صنعتــِی قــرن بیســتمی، اجــرای گام هــای بی ســابقه به ســوی بســیج کامــل جامعــه 
 لیبــرال از قبیــل ایــاالت 

ً
و نظــام اقتصــادی را ضــروری کــرده اســت. ]۳۲[ حتــی جوامــع کامــال

متحــده و بریتانیــا، در شــرایط بســیج جنگــی بــه جوامعــی بــا ادارۀ مســتقیم حکومتــی تبدیــل 
ــه  ــرال را ب ــای لیب ــب حکومت ه ــز به همین ترتی ــۀ ۱۹۳0 نی ــر در ده ــادی جهانگی ــدند. کس ش
ــش  ــاید تن ــا ش ــوق داد ت ــادی س ــی و اقتص ــزی اجتماع ــه دار در برنامه ری ــای دامن آزمایش ه
ــگ و  ــگام جن ــود. در هن ــظ ش ــردم حف ــزد م ــت ن ــروعیت حکوم ــیند و مش ــادی فروبنش اقتص
کســادی اقتصــادی، گرایــش شــتاب زده به یــک جامعــۀ اداره شــده، یــک جنبــۀ »اجتناب ناپذیر« 
در خــود دارد. بازســازی یــک کشــور جنــگ زده در دوران پــس از جنــگ نیــز می توانــد مشــمول 

ــد. ــدی باش ــن طبقه بن همی
بااین حــال، انقــالب و اســتعمارگری به علــل مختلــف، بــا تجددگرایــی اعــال میانــۀ 
خوبــی دارنــد. یــک رژیــم انقالبــی یــا یــک رژیــم اســتعمارگر، میــزان قــدرت نامعمولــی بــه 

1. David Harvey
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ــک  ــا ی ــن« ب ــته داده »و عالوه بر ای ــابق را شکس ــم س ــی رژی ــت انقالب ــی آورد. حکوم ــت م دس
ــرای مقاومــت جــدی  ــی ب ــوان روبه روســت کــه ظرفیــت چندان ــی خســته و کم ت جامعــۀ مدن
 بــا جنبش هــای انقالبــی همبســته هســتند، 

ً
نــدارد. ]۳۳[ انتظــارات دوران طالیــی کــه معمــوال

ــای  ــد. رژیم ه ــم می کنن ــال فراه ــی اع ــای تجددگرای ــرای جاه طلبی ه ــر ب ــای افزون ت انگیزه ه
ــه دار  ــای دامن ــل آزمایش ه  مح

ً
ــوال ــتعماری( معم ــای اس ــن رژیم ه ــژه آخری ــتعماری )به وی اس

ــار  ــی« در کن ــتعمارگری رفاه ــوژی »اس ــد. ]۳۴[ ایدئول ــی بوده ان ــی اجتماع ــوع مهندس از ن
قــدرت اســتبدادگرایانه ای کــه در ذات حاکمیــت اســتعماری هســت، مایــۀ تقویــت طرح هــای 

بلندپروازانــه بــرای تغییــر شــکل جوامــع بومــی بــوده  اســت.
ــت  ــتمی را به دق ــرن بیس ــالی ق ــی اع ــد« تجدید گرای ــه »تول ــد ک ــزم می ش ــی مل ــر کس اگ
 
ً
ــال ــدام کام ــک اق ــه ی ــه البت ــرد ـ ک ــام بب ــخصی را ن ــرد مش ــکان و ف ــان، م ــد و زم ــن کن تعیی
ــمار دارد ـ  ــری بی ش ــتگاه های فک ــال، خاس ــی اع ــرا تجددگرای ــود، زی ــد ب ــلیقه ای خواه س
 بســیج آلمانی هــا در خــالل جنــگ جهانــی اول و چهــرۀ درجــه اول در آن تحــوالت، 

ً
احتمــاال

ــی،  ــادی آلمان ــیج اقتص ــود. بس ــد ب ــرح خواه ــای مط ــرۀ گزینه ه ــو، در زم ــر راتن ــی والت یعن
نوعــی شــگفتی فن ســاالرانه )تکنوکراتیــک( در آن جنــگ محســوب می شــد. آلمــان در 
ــه  ــی ک ــس از تاریخ ــا پ ــا مدت ه ــت و ت ــه داش ــا نگ ــود را در جبهه ه ــپاهیان خ ــا س آن روزه
ــا  ــد، آن ه ــو بزن ــد و زان ــی برنیای ــدارکات کاف ــدۀ ت ــر از عه ــد دیگ ــی می کردن ــران پیش بین ناظ
ــود. ]۳۵[  ــو ب ــزی راتن ــت برنامه ری ــتر به عل ــتاوردها بیش ــت. آن دس ــه داش ــدان نگ را در می
راتنــو کــه مهنــدس صنایــع و سرپرســت شــرکت الکتریکــی بــزرگ آ. ِا. گ۱ بــود )شــرکتی کــه 
ــت  ــد. ]۳۶[ او دریاف ــگ۲ ش ــام در جن ــواد خ ــن م ــئول تأمی ــرد(، مس ــذاری ک ــدرش پایه گ پ
ــوان جنگــی  ــت  و ت ــظ فعالی ــری، راز حف ــواد خــام و تراب کــه ســهمیه بندی برنامه ریزی شــدۀ م
ــی آلمــان  ــه گام یــک نظــام اقتصــادی برنامه ریزی شــده را طراحــی کــرد و گوی اســت. او گام ب
بــه معجــزه ای در تولیــد صنعتــی، مهمات ســازی و عرضــۀ تســلیحات، حمل و نقــل و نظــارت 
ــچ گاه  ــه هی ــت ک ــت یاف ــردم دس ــرای م ــهمیه بندی ب ــا و س ــار قیمت ه ــی، مه ــر جابه جای ب
ــیج  ــتلزم بس ــش، مس ــزی و هماهنگی های ــاس آن برنامه ری ــود. مقی ــده ب ــه نش ــل از آن تجرب قب
بی ســابقۀ ســربازان وظیفــه، ســربازها و نیــروی کار صنعتــی در بخش هــای مرتبــط بــا جنــگ 
بــود. آن بســیج نیروهــا موجــب تقویــت فکــر ایجــاد »ســازمان های گروهــی اداره شــده« شــد 

کــه قــرار بــود تمــام جامعــه را در بــر بگیرنــد. ]۳7[
ــه های ژرف در  ــد، ریش ــازی تولی ــه و عقالنی س ــزی همه جانب ــه برنامه ری ــو ب ــان راتن ایم
ــد  ــردی جدی ــوم کارب ــک و عل ــم ترمودینامی ــن عل ــن قوانی ــه بی ــی داشــت ک ــد ذهن نوعــی پیون

1. A. E. G
2. Kriegsrohs toffabteilung
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برقــرار شــده بــود. به نظــر بســیاری از کارشناســان، در »تولیــد پرســتِی«۱ کوته نگرانــه و 
مادی گرایانــه، نیــروی کار انســانی را به مثابــۀ یــک مجموعــۀ مکانیکــی می دیدنــد کــه امــکان 
ــت.  ــود داش ــِک کار وج ــت و فیزی ــرژی، حرک ــال ان ــته های انتق ــه بس ــتن آن ب ــه و شکس تجزی
ــی مکانیکــی  ــوع کارای ــی کــه از ن ــه مشــکالت مجزای ــروی کار و تفکیــک آن ب ساده ســازی نی
ــروی کار  ــای نی ــر کل فراینده ــی ب ــلطۀ علم ــه س ــتیاق ب ــطه ای در اش ــش بی واس ــد، نق بودن
ــد، در  ــد می کن کی ــاخ۲ تأ ــون رابینب ــه آنس ــم، چنان ک ــرن نوزده ــر ق ــِی اواخ ــت. مادی گرای داش

ــود. ]۳8[ ــرده ب ــرار ک ــوژی برق ــاوری و فیزیول ــن فن ــی بی ــود، توازن ــی خ ــتۀ ماوراء الطبیع هس
ــمالی و  ــکای ش ــی از آمری ــت: یک ــه داش ــۀ جداگان ــت کم دو نحل ــتی دس ــن تولیدپرس ای
دیگــری از اروپــا. ســهم آمریکایی هــا از کار اثرگــذار فردریــک تیلــر۳ ناشــی شــد کــه نیــروی 
ــرد  ــه ک ــراری تجزی ــق و تک ــک، دقی ــای منف ــه حرکت ه ــات ب ــا جزئی ــا را ب کار در کارخانه ه
ــد  ــوط تولی ــت. ]۳۹[ خط ــه راه انداخ ــا ب ــران در کارخانه ه ــازمان دهی کارگ ــی در س و انقالب
ــروی کار  ــه از نی ــد ک ــادر می کردن ــان را ق ــا مهندس ــران ی ــدند، مدی ــاخته ش ــه س ــدی ک جدی
ــروی کار را  ــای نی ــد، کل فراینده ــرعت تولی ــر س ــلط ب ــر از تس ــد و غی ــتفاده کنن ــر اس غیرماه
ــوع  ــر موض ــه ب ــز ک ــتگی ناپذیر« نی ــا خس ــوان ی ــی »ُپرت ــنت اروپای ــد. س ــت بگیرن ــز در دس نی
ــا  ــود، ب ــز ب ــول، متمرک ــۀ معق ــت و تغذی ــتراحت، بهداش ــری اس ــتگی، اندازه گی ــت، خس حرک
ــه آن  ــوب ب ــد خ ــه بای ــینی ک ــه ماش ــرد؛ البت ــار می ک ــین رفت ــک ماش ــۀ ی  به مثاب

ً
ــا ــر تقریب کارگ

غــذا می دادنــد و در وضعیــت کاری مناســب نگهــداری می شــد. به جــای انســان های 
ــت را در نظــر  ــا ظرفیت هــا و نیازهــای جســمی ثاب کارگــر، یــک کارگــر انتزاعــی و همســان ب
ــدا  ــری در ابت ــر تیل ــد طرزفک ــز مانن ــم«۴ نی ــزر ویلهل ــوژی کار کای ــۀ فیزیول ــد. »مؤسس گرفتن
ــر طــرح  بــرای افزایــش کارایــی زمــان جنــگ در جبهه هــا و صنعــت تأســیس شــد و مبتنــی ب

ــود. ]۴0[ ــان )!( ب ــدن انس ــازی ب عقالنی س
بازهـم آنچه در هر دو سـنت مزبور توجه برانگیز اسـت، باور گسـترده به آن هـا در میان نخبگان 
تحصیل کـرده بـود کـه در غیـر آن صـورت، در حوزۀ سیاسـی از هـم فاصله می گرفتنـد. »طرزفکر 
تیلـری و فن سـاالری، اسـم رمزهایـی برای یـک آرمان گرایی سه بخشـی بودند: ازمیان بـردن بحران 
اقتصـادی و اجتماعـی، بسـط تولیـد بـا توسـل بـه علـم، و احیای افسـون فنـاوری. جامعـه ای که 
تعارض هـای جمعـی اش به نفـع الزامـات فناورانه و علمی فیصلـه  می یافت، می توانسـت با آغوش 
باز از راه حل های لیبرال، سوسیالیسـتی، اسـتبدادی، و حتی کمونیسـتی و فاشیسـتی استقبال کند؛ 

خالصـه بگوییم که تولیدپرسـتی، ازلحاظ سیاسـی رویـۀ بی بندو بارانه ای داشـت. ]۴۱[

1. productivism
2. Anson Rabinbach
3. Frederick Taylor
4. Kaiser Wilhelm Ins titute fur Arbeitsphysiologie
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جذبــۀ ایــن یــا آن قالــب از تولیدپرســتی در میــان بخــش اعظــم طیــف سیاســی راســت یــا 
 ناشــی از وعــده ای بــود کــه دربــارۀ »فیصلــۀ« فناورانــۀ جــدال طبقاتــی مــی داد. 

ً
میانــه، عمدتــا

ــر کارگاه  ــد ه ــر تولی ــدت ب ــت به ش ــش می توانس ــای طرفداران ــق ادع ــتی طب ــر تولیدپرس اگ
بیفزایــد، آنــگاه سیاســت توزیــع مجــدد را می شــد به جــای راه حــل همــکاری طبقاتــی نشــاند 
ــاح  ــی از جن ــش بزرگ ــر بخ ــرد. به نظ ــق ک ــتمزدها را محق ــود و دس ــش س ــان افزای و هم زم
ــا  ــی ی ــا متخصــص حکومت چــپ، تولیدپرســتی می توانســت نویدبخــش نشــاندن مهنــدس ی
ــد  ــل واح ــک راه ح ــن ی ــر همچنی ــد. آن طرزفک ــرمایه دار باش ــای س ــت به ج ــد حکوم کارمن
ــه می کــرد.  ــروی کار ارائ ــرای هــر مشــکل در ســازمان دهی نی ــن شــیوه« را ب ــا »بهتری ــه ی بهین
ــی«۱  ــش مهندس ــی خط ک ــی »اقتدارگرای ــت نوع ــتی می توانس ــی تولیدپرس ــۀ منطق ــس نتیج پ

ــرد. ]۴۲[ ــع می ک ــه را منتف ــاال هم ــه احتم ــد ک باش
تلفیــق چیره دســتی همه جانبــۀ راتنــو در فلســفه و اقتصــاد، تجربــۀ برنامه ریــزی او در زمــان 
جنــگ، و نتیجه گیری هــای اجتماعــی کــه وی گمــان می کــرد از مشــخصه های ذاتــی در 
دقــت ، دامنــه و تــوان بالقــوۀ دگرگون ســازی انــرژی الکتریکــی اقتبــاس می شــوند، وی را قــادر 
ــای  ــی را از باوره ــازمان دهی اجتماع ــرای س ــا ب ــامل ترین درس ه ــن و ش ــا کلی تری ــاخت ت س
خــود اســتخراج کنــد. صنایــع خصوصــی در زمــان جنــگ بــه نوعــی سوسیالیســم دولتــی تــن 
ــن  ــام قوانی ــود و تم ــی خ ــر خصوص ــکان به ظاه ــی، مال ــم صنعت ــای عظی ــد: »کارخانه ه دادن
ــه ایدئولــوژی  مالکیــت را وانهــاده بودنــد«. ]۴۳[ تصمیم گیری هــای ضــروری هیــچ ربطــی ب
نداشــت، بلکــه برخاســته از ضرورت هــای نــاب فنــی و اقتصــادی بــود. حکومــِت متخصصــان 
و امکانــات فناورانــۀ تــازه ـ به ویــژه شــبکه های عظیــم بــرق ـ نوعــی نظــم صنعتی-اجتماعــِی 
ــت.  ــز داش ــی نی ــاری محل ــودن، خودمخت ــر متمرکزب ــالوه ب ــه ع ــاخت ک ــن س ــد را ممک جدی
ــل  ــت، به دلی ــاالران و حکوم ــی، فن س ــای صنعت ــن بنگاه ه ــالف بی ــه ائت ــگام ک ــو در آن هن راتن
ــرد.  ــی ب ــه چارچــوب یــک جامعــۀ روبه پیشــرفت در زمــان صلــح پ ــود، ب جنــگ ضــروری ب
چــون الزامــات فنــی و اقتصــادی بــرای بازســازی کشــور واضــح بودنــد و در تمــام کشــورها بــه 
ــوی  ــزی، رنگ وب ــه برنامه ری ــو ب ــۀ راتن ــاور عقل گرایان ــتند، ب ــاز داش ــابه نی ــای مش همکاری ه
ــد  ــینی جدی ــام ماش ــک نظ ــرد: »ی ــف ک ــن توصی ــدد را چنی ــر تج ــت. او عص ــی داش بین الملل
گاه، در قالــب یــک جامعــۀ غیرگسســته و  ...)و( ادغــام دنیــا در قالــب یــک همدســتی ناخــودآ

مبتنــی بــر تولیــد و همدلــی«. ]۴۴[
ــه  ــان ک ــان داد. ایش ــزان را نش ــان و برنامه ری ــوذ مهندس ــۀ اوج نف ــی، نقط ــگ جهان آن جن
ــد اگــر همــان  ــوان انجــام داد، گمــان کردن ــد در آســتانۀ مــرگ چه کارهــا کــه نمی ت ــده بودن دی
میــزان انــرژی و برنامه ریــزی را به جــای تخریــب انبــوه جنگــی، بــه رفــاه عمومــی اختصــاص 

1. slide-rule authoritarianism
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ــران  ــیاری از رهب ــا بس ــراه ب ــان هم ــد. آن ــد ش ــل نخواه ــه حاص ــتاوردها ک ــه دس ــد، چ دهن
سیاســی، مدیــران صنایــع، رهبــران کارگــری و روشــن فکران برجســته )از قبیــل فیلیــپ گیبــز۱ 
در انگلســتان، ارنســت یونگــر۲ در آلمــان، و گوســتاو لوبــون۳ در فرانســه( نتیجه گیــری کردنــد 
کــه فقــط پایبنــدی مجــدد و همه جانبــه بــه نــوآوری فنــی و برنامه ریــزی اســت کــه می توانــد 

ــد. ]۴۵[ ــد و آرامــش اجتماعــی را بازگردان کشــورهای اروپایــی را بازســازی کن
ــان  ــود و گم ــا ب ــی آلمانی ه ــیج صنعت ــتاوردهای بس ــحور دس ــدت مس ــن به ش ــود لنی خ
می کــرد آن بســیج نشــان داده اســت کــه تولیــد تــا چــه انــدازه  می توانــد مردمــی شــود. لنیــن 
ــف  ــری کش ــدی و تغییر ناپذی ــی اب ــن اجتماع ــس قوانی ــرد مارک ــر می ک ــه فک ــور ک همان ط
ــای  ــه فناوری ه ــود ک ــرده ب ــاور ک ــتند، ب ــن هس ــور۴ داروی ــن تط ــبیه قوانی ــه ش ــت ک ــرده اس ک
جدیــد تولیــد انبــوه، قوانیــن علمــی هســتند و ســاختارهای اجتماعــی محســوب نمی شــوند. 
ــرمایه داری  ــد س ــگ، »رش ــه جن ــت ک ــر ۱۹۱7 نوش ــالب اکتب ــل از انق ــاه قب ــک م  ی

ً
ــا او تقریب

ــرمایه داری  ــه س ــه را ب ــار در عرض ــرمایه دارِی انحص ــانده، س ــده رس ــدازه ای نگران کنن را به ان
ــر، و  ــۀ کارگ ــه« طبق ــه »ن ــاری ک ــت؛ انحص ــرده اس ــل ک ــه تبدی ــت در عرض ــار حکوم انحص
قالــب  در  را  آن  »نمی تواننــد«  انقالبــی  خرده بــورژوای  مردم ســاالری  طرفــداران  »نــه« 
ســرمایه داری »جــای دهنــد«. ]۴۶[ او و مشــاوران اقتصــادی اش در برنامه هایشــان بــرای 
ــاد  ــد. اقتص ــروی کردن ــدورف۵ پی ــو و مولن ــتقیم از راتن ــور مس ــوروی، به ط ــادی ش ــام اقتص نظ
ــز  ــده، و نی ــاس و پیچی ــون ســرمایه داری بزرگ مقی ــن، »ازلحــاظ فن جنگــی آلمــان در نظــر لنی
ــام  ــک نظ ــق ی ــی را سرمش ــان نظام ــود«. او چن ــن ب ــازمان دهی، بهتری ــزی و س در برنامه ری
ــدگان  ــه دســتان نماین ــی ب ــان حکومت  اگــر چن

ً
اقتصــادی مردمــی می دانســت. ]۴7[ احتمــاال

طبقــۀ کارگــر می افتــاد، مبانــی یــک نظــام سوسیالیســتی  هــم در آن وجــود می داشــت. البتــه، 
ــم از  ــو شــبیه می شــود کــه بتوانی ــه طرزفکــر راتن ــده در صورتــی بســیار ب ــه آین نگــرش لنیــن ب

ــم. ــی کنی ــا« چشم پوش ــت انقالبی ه ــه دس ــدرت ب ــۀ ق ــِک »قبض ــدان کوچ ــوع نه چن موض
ــرای  ــی ب ــه مزایای ــه، چ ــط کارخان ــر در محی ــر تیل ــه طرزفک ــت ک ــرعت دریاف ــن به س لنی

ــگ  ــر جن ــگر برت ــج گزارش ــرۀ پن ــه در زم ــود ک ــرکاری ب ــندۀ پ ــگار و نویس ــز )Philip Gibbs( روزنامه ن ــپ گیب ۱. فیلی
جهانــی اول محســوب می شــد. وی در ۱۹۶۲ فــوت کــرد. ـ م.

۲. ارنســت یونگــر )Erns t Junger( یکــی از پرافتخارتریــن ســربازان آلمانــی )۱8۹۵ تــا ۱۹۹8( بــود. او در نویســندگی 
ــهرت  ــوالد ش ــان ف ــوان طوف ــا عن ــی اول ب ــگ جهان ــان جن ــرات زم ــت خاط ــرد و باب ــت می ک ــز فعالی ــی نی و حشره شناس

یافــت. ـ م.
ــای  ــه در زمینه ه ــود ک ــا ۱۹۳۱( ب ــوی )۱8۴۱ت ــراف فرانس ــر جامع االط ــون )Gus tave Le Bon( متفک ــتاو لوب ۳. گوس
ــال  ــدگارش در س ــر مان ــل اث ــتر به دلی ــرد. وی بیش ــت می ک ــک فعالی ــی و فیزی ــی، جامعه شناس ــی، روان شناس انسان شناس

ــد. ـ م. ــروف ش ــردم مع ــوم م ــن عم ــی ذه ــاس: بررس ــام عوام الن ۱8۹۵ به ن
4. evolution
5. Mollendorf
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 چنــان فنونــی را نکوهــش کــرده و آن هــا 
ً
ســلطۀ سوسیالیســتی بــر تولیــد دارد. گرچــه وی قبــال

ــه یکــی از طرفــداران  را »اخــاذی علمــی از زحمت کشــان« نامیــده بــود، در زمــان انقــالب ب
ــاط،  ــل انضب ــود. او »اص ــده ب ــل ش ــی ـ تبدی ــیوۀ آلمان ــه ش ــه ـ ب ــارت نظام یافت ــینه چاک نظ س
ســازمان دهی و همــکارِی هماهنــگ براســاس صنعــت پیشــرفتۀ ماشــینی، و دقیق تریــن نظــام 

پاســخ گویی و نظــارت« را می ســتود. ]۴8[
ــد تمــام  ــن اســت، مانن ــای ســرمایه داری بهتری ــر کــه از یــک لحــاظ در دنی مجموعــۀ تیل
پیشــرفت های ســرمایه داری، تلفیقــی از ســبعیت پیچیــدۀ بهره کشــی بــورژوازی و چنــد 
دســتاورد علمــی بــزرگ درزمینــۀ تحلیــل حــرکات مکانیکــی در حیــن کار اســت کــه موجــب 
حــذف جابه جایی هــای اضافــه و احمقانــه، کاربــرد روش هــای صحیــح، اســتفاده از بهتریــن 
ــت  ــر قیم ــه ه ــد ب ــوروی بای ــوری ش ــود و جمه ــره می ش ــارت و غی ــابداری و نظ ــامانۀ حس س
کــه شــده، از تمــام دســتاوردهای ارزشــمند علــم و فنــاوری در ایــن حــوزه پیــروی کنــد ... مــا 
ــه  ــکل نظام یافت ــم و به ش ــازمان دهی کنی ــیه را س ــر در روس ــام تیل ــوزش نظ ــی و آم ــد بررس بای

بــه آزمــون و انطبــاق آن بــا اهــداف خودمــان بپردازیــم. ]۴۹[
لنیــن در ســال ۱۹8۱ بــا ســقوط تولیــد، خواســتار ضوابــط کاری ســخت گیرانه و در صورت 
لــزوم، اســتفادۀ دوبــاره از روش منفــور پرداخــت بــه ازای هــر قطعــه از تولیــد شــد. نخســتین 
ــد  ــزار ش ــال ۱۹۲۱ برگ ــی«۱ در س ــت علم ــای مدیری ــرای ابتکارعمل ه ــی ب ــرۀ تمام روس »کنگ
ــد  ــراه ش ــتگی ناپذیرها هم ــا و خس ــداران روش پرتوان ه ــن طرف ــر بی ــث و اختالف نظ ــا بح و ب
ــد(.  ــم می نامیدن ــد«۲ ه ــل تولی ــی عوام ــا »مهندس ــط کار« ی ــی محی ــی را »مهندس ــه دوم )ک
ــت  ــه مدیری ــوروی ب ــس در ش ــه را از آن  پ ــداد مجل ــن تع ــه همی ــه و ب ــت مؤسس ــل بیس حداق
علمــی اختصــاص دادنــد. نظــام اقتصــادی دســتوری در مقیــاس کالن و اصــول طرزفکــر تیلــر 
ــک  ــر ی ــه به نظ ــود ک ــه ب ــط کارخان ــرد در محی ــاس خ ــز در مقی ــی متمرک ــور هماهنگ به منظ
اقتدارگــرای انقالبــی و معتقــد بــه تجددگرایــی اعــال ـ ماننــد لنیــن ـ بســته ای جــذاب و نمادیــن 

پدیــد مــی آورد.
بــا وجــود وسوســه های اقتدارگرایانــه ای کــه در تجددگرایــی اعــالی قــرن بیســتمی 
ــر آن وسوســه ها مقاومــت شــد. علــت ایــن مقاومت هــا  وجــود داشــته اســت، اغلــب در براب
ــه  ــد. گرچ ــرق می کن ــز ف ــر نی ــورد دیگ ــا م ــورد ت ــک م ــت، از ی ــده اس ــه پیچی ــر آنک ــالوه ب ع
نمی خواهــم تمــام موانــع بالقــوه در مســیر برنامه ریــزی تجددگرایــی اعــال را به تفصیــل شــرح 
ــاز  ــرد، نی ــور ک ــرال ظه ــاالرانۀ لیب ــای مردم س ــکار و نهاده ــا اف ــه ب ــژه ک ــع وی ــک مان ــم، ی ده
ــط  ــود محی ــت وج ــد: نخس ــده بودن ــه تعیین کنن ــن زمین ــل در ای ــه عام ــح دارد. س ــه توضی ب

1. All-Russion Congress for Initiatives in Scientific Management
2. ergonomics
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فعالیــت خصوصــی و اعتقــاد بــه آن کــه مداخلــۀ حکومــت و نهادهایــش در آن موجــه نبــود. 
ــرده  ــه ک ــزی را تجرب ــور تعرض آمی ــد حض ــی، بی تردی ــاری خصوص ــوزۀ خودمخت ــه، ح البت
ــا امــروز، حوزه هــای خصوصــی بیشــتر و بیشــتری در  ــم۱ از آن زمــان ت ــر منهی اســت و به تعبی
ــرای  ــد. بخــش اعظــم کارهــای میشــل فوکــو ب ــرار گرفته ان معــرض دســت درازی حکومــت ق
ــردی،  ــی، ولگ ــای ذهن ــیت، بیماری ه ــالمت، جنس ــم س ــه حری ــا ب ــه تجاوزه ــیم این گون ترس
بهداشــت، و راهبردهــای پنهــان در پــِس آن دســت درازی ها اختصــاص دارد. بااین حــال، 
ــان  ــیاری از تجدد گرای ــای بس ــت بلندپروازی ه ــته اس ــی توانس ــرو خصوص ــک قلم ــوم ی مفه
را ـ به واســطۀ ارزش هــای سیاســی ایشــان یــا حرمــت قبلــی آنــان بابــت گردبــاد سیاســی کــه 

ــد. ــگام بزن ــد ـ ل ــت برانگیزن ــن اس ــت درازی هایی ممک ــان دس چن
ــام  ــی در نظ ــش خصوص ــگاه بخ ــت، جای ــط اس ــی مرتب ــه اول ــدت ب ــه به ش ــل دوم ک عام
ــب  ــی و مکت ــالف مطلق گرای ــی، برخ ــاد سیاس ــو، اقتص ــول فوک ــت. به ق ــرال اس ــادی لیب اقتص
ــادی  ــای اقتص ــروای کِل فراینده ــودن فرمان ــت نامعلوم ب ــوداگری )مرکانتیلیســم(۲ »به صراح س
را اعــالم می کنــد و به این ترتیــب، بــر »ناممکن بــودن یــک حاکمیــت اقتصــادی« مهــر 
تأییــد می زنــد«. ]۵0[ در نظــام اقتصــاد سیاســی لیبــرال، عــالوه بــر بــاور بــه یــک بــازار آزاد 
ــه  ــد ک ــر از آن می دانن ــی پیچیده ت ــادی را خیل ــام اقتص ــروت، نظ ــت و ث ــت از مالکی ــا حفاظ ب

ــد. ]۵۱[ ــت کن ــش را مدیری ــام جزئیات ــد تم ــله مراتبی بتوان ــی اداری سلس ــچ گاه نظام هی
ســومین و به مراتــب مهم تریــن عامــل در مســیر طرح هــای همه  جانبــۀ تجددگرایــی اعــال، 
وجــود نهادهــای مؤثــر و انتخابــی بــوده اســت کــه جامعــۀ مایــل بــه مقاومــت توانســته اســت 
به واســطۀ آن هــا بــه اثرگــذاری خــود پــی ببــرد. چنــان نهادهایــی بــه همــان شــیوه ای موجــب 
ــه  ــده اند ک ــال ش ــی اع ــای تجددگرای ــر طرح ه ــخصه های ویرانگ ــر مش ــدن اکث نقش برآب ش
ــده  ــی ش ــع از قحط ــن۳ ـ مان ــار تیاس ــول آم ــع آزاد ـ به ق ــدای جوام ــت هم ص ــو و مخالف هیاه
اســت. وی می گویــد حاکمــان طعــم گرســنگی را نمی چشــند و بعیــد اســت کــه بــا قحطــی 
ــدی  ــای ج ــا انگیزه ه ــگاه نهاده ــر جای ــند، مگ ــار آن بکوش ــرای مه ــانی ب ــوند و به آس ــنا ش آش

در ایشــان فراهــم آورد.
آزادی هایــی از قبیــل آزادی بیــان، اجتماعــات و مطبوعــات هســتند کــه تضمیــن می کننــد 

1. Mannheim
۲. مکتــب ســوداگری )Mercantilism( سیاســت اقتصــادی خاصــی بــود کــه در قــرون هفدهــم و هجدهــم در 
ــدرت و  ــد ق ــد می توانن ــان می کردن ــورها گم ــد. آن کش ــری می ش ــتند، پیگی ــدی داش ــارت قدرتمن ــه تج ــورهایی ک کش

ــد. ـ م. ــش دهن ــال افزای ــا و واردات ط ــادرات کاال ه ــا ص ــود را ب ــروت خ ث
۳. آمــار تیاســن )Amartya kumar Sen( فیلســوف و اقتصــاددان هنــدی )زادۀ ۱۹۳۳( اســت کــه آثــار فــراوان در حــوزۀ 
اقتصــاد رفــاه، عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی و نظریه هــای اقتصــادی قحطــی و نظریــۀ انتخــاب اجتماعــی دارد. او مکتــب یــا 

رویکــردی به نــام رویکــرد قابلیت هــا ابــداع کــرد و در ســال ۱۹۹8 جایــزۀ نوبــل اقتصــاد بــه وی اعطــا شــد. ـ م.
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وقــوع قحطــی بــه اطــالع تمــام مــردم می رســد، و آزادی اجتماعــات و انتخابــات در نهادهــای 
انتخابــی اســت کــه بــه همــه می فهمانــد به نفــع بقــای خــود مســئوالن منتخــب اســت کــه در 
ــال  ــی اع ــای تجددگرای ــب، طرح ه ــد. به همین ترتی ــری کنن ــی جلوگی ــکان از قحط ــورت ام ص
ــا در  ــد ت ــاق یاب ــی انطب ــا آرای محل ــی ب ــدازۀ کاف ــد به ان ــرال بای ــاالری لیب ــرایط مردم س در ش

ــود. ــوب نش ــای آزاد، مغل رأی گیری ه
ولــی وقتــی تجددگرایــی اعــال، ســد اقتصــاد سیاســی لیبــرال را بــر ســر راه خــود نبینــد، بــا 
ــت  ــا، فرص ــای آن جاه طلبی ه ــی اش و پیامد ه ــای افراط ــماجت آمیز جاه طلبی ه ــری س پیگی
ــزی  ــی در برنامه ری ــۀ علم ــن صحن ــه ای ــاره ب ــم دوب ــون می خواهی ــمارد. اکن ــت می ش را غنیم

شــهری و گفتمــان انقالبــی بازگردیــم.



فصل چهارم  |  شهر تجددگرایی اعال: یک آزمایش و یک نقد
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ای کوبــالی۱ فرزانــه، کســی بهتــر از شــما نمی دانــد کــه شــهر را نبایــد بــا کلماتــی کــه بــرای 

توصیــف آن بــه کار می رونــد، اشــتباه گرفــت.
ایتالو کالوینو، شهرهای نامرئی۲

زمــان نوعــی معلولیــت کشــنده بــرای مفهــوم باروکــی۳ دنیاســت: نظــم مکانیکــی اش جایــی 

ــاروک،  ــرح ب ــک ط ــذارد. ی ــی نمی گ ــه باق ــازی خالقان ــاق و نوس ــر، انطب ــد، تغیی ــرای رش ب

در یــک کالم، مانعــی در مســیر دســتاورد ها بــود. آن طــرح بایــد بــا یــک ضربــه یــا حرکــت 

قلــم، ثابــت و منجمــد تــا ابــد، گویــی یک شــبه بــه دســت جن هــای شــبگرد عربــی پدیــد 

می آمــد. چنــان برنامــه ای بــه یــک معمــار جبــار نیــاز دارد کــه بــرای یــک حاکــم مطلــق کار 

کنــد و هــر دو طــول عمــر کافــی داشــته باشــند کــه خیــاالت خــود را بــه انجــام برســانند. 

ــه آن،  ــر ب ــبکی دیگ ــازه ای از س ــزای ت ــردن اج ــا واردک ــرح ی ــن ط ــی در ای ــاد دگرگون ایج

ــت. ــناختی اش اس ــوب زیبایی ش ــتن چارچ ــای شکس به معن
لوئیس مامفورد، شهر در گذر تاریخ۴

ــه شــهر واشــینگتن و طراحــی  ــدای ایــن فصــل از مامفــورد و نقــد او به طــور اخــص ب ــز ابت طن

ــوف  ــاروک معط ــهری ب ــزی ش ــه برنامه ری ــم ب ــور اع ــون۵ و به ط ــارل لئونف ــر ش ــت پی ــه دس آن ب

اســت. ]۱[ انتقــاد مامفــورد را بــا بزرگ نمایــی بیشــتر می تــوان درمــورد کارهــا و افــکار 

ــره۶  ــارل ادواردو ژن ــام ش ــوئیس به ن ــد س ــوِی متول ــز فرانس ــار و برنامه ری ــاش، معم ــنده، نق نویس

صــادق دانســت کــه بیشــتر بــا نــام حرفــه ای اش یعنــی لوکوبوزیــه شــناخته می شــد. ژنــره تجســم 

 بیــن ۱۹۲0 تــا ۱۹۶0 فعــال بــود، 
ً
ــا یــک طراحــی شــهری تجدد گــرای اعــال بــود. او کــه تقریب

ــرگردان  ــای س ــا جاه طلبی ه ــرداز ب ــز خیال پ ــک برنامه ری ــد، ی ــار باش ــک معم ــه ی ــش از آنک بی

 
ً
ــوال ــرا معم ــدند، زی ــاخته نش ــچ گاه س ــای او هی ــای غول آس ــاِق طرح ه ــر قریب به اتف ــود. اکث ب

ــی  ــای سیاس ــه مقام ه ــد ک ــزرگ بودن ــی ب ــات مال ــی و امکان ــۀ سیاس ــتلزم مصالح ــدری مس به ق

ــر او  ــر ذوق فراگی ــه نمایانگ ــود ک ــای یادب ــد بن ــد. چن ــا می رفتن ــار آن ه ــر ب ــماری زی انگشت ش

هســتند، اینجــا و آنجــا بــه جــای مانده انــد کــه مشــهورترین آن هــا چندیگــر ـ مرکــز  بــی روح و  

1. Kublai
2. Italo Calvino, Invisible Cities

۳. منظور سبک هنری باروک )baroque( است که در پاورقی های پیشین توضیح داده شد. ـ م.
4. Lewis Mumford, The City in His tory
۵. پیــر شــارل لئونفــون )Pierre-Charles L’Enfants( مهنــدس فرانســوی-آمریکایی ارتــش )۱7۵۴ تــا ۱8۳۵( بــود 
ــه طــرح لئونفــون  ــه کــرد. آن طــرح اکنــون ب کــه طــرح اصلــی پایتخــت ایــاالت متحــده، یعنــی واشینگتن دی ســی را تهی

معــروف اســت. ـ م.
6. Charles Eduardo Jeanneret
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بی پیرایــۀ ایالــت پنجــاب هندوســتان ـ و ســکونتگاه لیونیــت۱ )یــک مجتمــع مســکونی بــزرگ در 

ــده اش  ــای کالِن ساخته نش ــق طرح ه ــتر از منط ــراث او را بیش ــال، می ــت. بااین ح ــی( اس مارس

می تــوان شــناخت. او هــر چنــد گاه  یــک  بــار طرح هایــی بــرای برنامه ریــزی شــهری در پاریــس، 

الجزیــره، ســائوپائولو، ریودوژانیــرو، بوئنوس آیــرس، اســتکهلم، ژنــو و بارســلونا پیشــنهاد 

ــۀ او ترکیبــی عجیــب از ســندیکاگرایی۲ انقالبــی ســورل۳  می کــرد. ]۲[ خط مشــی سیاســی اولی

ــا  ــوروی )۱۹۲8 ت ــیۀ ش ــر دو را در روس ــود و او ه ــیمون ب ــن  س ــۀ س ــی آرمان گرایان و تجددگرای

۱۹۳۶( ]۳[ و در ویشــی۴ بــرای مارشــال فیلیــپ پتــن۵ طراحــی کــرد. مظهــر اصلــی برنامه ریــزی 

ــی  ــدد«، به خوب ــاری متج ــی معم ــرۀ بین الملل ــن در »کنگ ــور آت ــی منش ــدد، یعن ــهری متج ش

آموزه هــای او را نمایــان می کنــد.

ــه عصــر ماشــین، سلســله مراتبی  ــم، متعلــق ب ــه شــهر عظی ت ب
ّ

ت وحد
ّ

ــا شــد ــه ب لوکوبوزی

ــرهنگ  ــک »س  ی
ً
ــال ــک ـ مث ــری مضح ــال تصوی ــی به دنب ــر کس ــت. اگ ــان داش ــز ایم و متمرک

خیکــی«۶ از شــهر گرایی تجددخواهانــه ـ باشــد، بعیــد اســت هیــچ هنرمنــدی بتوانــد 

ــی  ــه افراطــی ول ــد. دیدگاه هــای لوکوبوزی ــرای او ترســیم کن ــه ب ــر از لوکوبوزی ــوری بهت کاریکات

ــد،  ــد و از ایــن لحــاظ کــه منطــق نهــان در تجددگرایــی اعــال را ســتایش می کردن اثرگــذار بودن

نمونه هــای بــارز محســوب می شــدند. لوکوبوزیــه بــا شــهامت، اســتعداد و پیگیــری و ســماجتی 

ــود. ]۴[ ــی اعــال ب ــه تجددگرای ــاور ب ــال برجســته ای از ب کــه داشــت، مث

یزی کامل شهری برنامه ر

لوکوبوزیـه در شـهر تابنـاک7 کـه در ۱۹۳۳ چاپ شـد و با تغییراتـی اندک در ۱۹۶۴ دوباره منتشـر 

شـد، دیدگاه هایـش را بـه کامل تریـن شـکل شـرح داد. ]۵[ برنامه هـای لوکوبوزیـه نیـز مثل سـایر 

1. L’ Unite d’ Habitation
2. syndicdlism
۳. جـورج سـورل )George Sorel( فیلسـوف و نظریه پـرداز فرانسـوی )۱8۴7 تـا ۱۹۲۲( بود که نظریـه اش دربارۀ قدرت 
افسـانه در زندگـی مـردم، الهام بخش سوسیالیسـت ها، آنارشیسـت ها، مارکسیسـت ها و فاشیسـت ها شـد. او همچنین بابت 

دفاع از کاربرد خشـونت شـهرت دارد. ـ م.
4. Vichy
۵. مارشـال فیلیـپ پتـن )Marshal Philippe Petain( ژنـرال فرانسـوی )۱8۵۶ تـا ۱۹۵۱( بـود کـه بابـت خدمـات 

نظامـی اش در دو جنـگ جهانـی اول و دوم معـروف اسـت ـ م.
۶. سـرهنگ خیکـی )Colonel Blimp( یـک شـخصیت کارتونـی انگلیسـی بـود کـه در ۱۹۳۴ خلـق شـد . او در هیئـت 

شـخصیت متفرعـن، تندخـو، وطن پرسـت دوآتشـه و نمونـۀ بـارز یـک بریتانیایـی تصویر شـده بـود. ـ م.
7. The Radiant City
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گاه، متکبرانـه بـود. اگـر ای. اف. شـوماخر۱ دربـارۀ فضیلـت  تجددگرا هـای اعـال، به شـکل خـودآ
نـده زیباسـت«.۲ بهترین راه 

ُ
کوچک  بـودن اسـتدالل می کـرد، لوکوبوزیـه در اصـل می گفت که »گ

بـرای پی بـردن بـه مبالغـۀ افراطـی در کارهای او، نـگاه مختصری به سـه نمونـه از طراحی های وی 
اسـت. نخسـتین نمونه، فکر اصلی در پس »چشـم انداز برنامۀ مرکز پاریس« )شـکل ۱۴(، سـپس 
یـک »شهرکسـب وکار جدید« بـرای بوئنوس آیرس )شـکل ۱۵(، و در آخر یک طرح عظیم مسـکن 

بـرای حـدود نود هـزار نفر در ریودوژانیرو )شـکل ۱۶( اسـت.
انـدازۀ آن برنامه هـا، خـود گـواه بـر همه چیـز اسـت؛ هیچ سـازگاری با شـهر موجـود در آن ها 
 جـای خلف خود )شـهر قدیـم( را می گیرد. شـهر جدید، 

ً
دیـده نمی شـود و فضـای شـهری کامال

مشـخصه های حیـرت آور تندیس گـون۳ دارد و طراحـی شـده اسـت تـا به مثابـۀ یک »قالـب«، اثر 
بصـری شـگرف بـر مخاطب بگـذارد. البتـه، الزم اسـت بگویم کـه چنان تأثیـری فقـط از فاصلۀ 
زیـاد کار می کنـد. بوئنوس آیـرس طـوری تصویـر شـده اسـت کـه گویـی از چندیـن مایـل دورتر 
از دریـا دیـده می شـود و به قـول خـود لوکوبوزیـه و پـس از دو هفتـه گشـتن در آنجـا: منظـره ای از 
»دنیـای جدیـد«۴ اسـت که دورنمایی از کریسـتف کلمـِب دنیای متجـدد را به خود گرفته اسـت. 
]۶[ ریودوژانیـرو از چنـد مایـل دورتـرـ  گویـی از درون یـک هواپیمـاـ  تصویر شـده اسـت. آنچه 
می بینیـم، یـک بـزرگ راه شـش کیلومتری اسـت کـه یکصـد متـر از سـطح زمین بـاال آمـده و بین 
یـک نـوار پیوسـته از مجتمع هـای آپارتمانـی ۱۵ طبقـه قـرار دارد. درواقع، شـهر جدید روی شـهر 
قدیـم سـایه انداخته اسـت. طرح یک شـهرک میلیونی در پاریـس، از ارتفاع خیلی زیـاد و از بیرون 
دیـده می شـود و فاصله هـا به قـدری زیـاد اسـت کـه خودروهـا روی خیابـان اصلی به شـکل نقطه 
دیـده می شـوند و یـک هواپیمـای نقطه ماننـد و چیـزی شـبیه بالگـرد نیـز در تصویـر هسـت. در 
هیچ کـدام از آن طرح هـا به تاریخ شـهری، سـنت ها یا سـلیقه های زیبایی شـناختی محـل احداث 
بالقـوۀ شـهر توجـه نشـده اسـت. شـهرهای تصویرشـده، علی رغـم جالب بـودن، هیـچ سـیاق و 
زمینـۀ مشـخصی ندارنـد و به قـدری خنثی هسـتند که می تـوان آن هـا را هرجایی بر پا کـرد. گرچه 
هزینه هـای گـزاف ساخت وسـاز شـاید بـه مـا بگویند که چـرا هیچ کـدام از ایـن طرح هـا انتخاب 
نشـدند، امتنـاع لوکوبوزیـه از پذیرفتـن هیچ کـدام از مایه هـای غـرور محلی در شـهر های موجود 

نیـز به نفـع او نبود.

۱. ارنسـت فردریـش شـوماخر )E. F. Schumacher( اقتصـاددان و آمار شـناس انگلیسـی- آلمانـی بـود کـه به دلیـل 
طرفـداری اش از مقیاس هـای انسـانی ) کوچـک( و فناوری هـای متناسـب و غیرمتمرکز شـهرت دارد. کتـاب بی نظیر کوچک 

زیباسـت، مهم تریـن اثـر او محسـوب می شـود. شـوماخر در ۱۹77 درگذشـت. ـ م.
2. Big is Beautiful
3. sculptural
۴. دنیـای جدیـد )New World( اصطالحـی اسـت که بـرای اکثریت خشـکی های نیمکرۀ غربـی ـ به ویژه در قـارۀ آمریکا 

ـ اسـتفاده می شود. ـ م.
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شکل ۱۴. برنامۀ چشم انداز شهری لوکوبوزیه برای پاریس، شهری با سه میلیون جمعیت

شکل ۱۵. برنامۀ لوکوبوزیه برای شهر کسب وکار بوئنوس آیرس، گویی که منظره قرار است فقط از 
درون یک کشتی نزدیک به ساحل تماشا شود.
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شکل ۱۶. برنامۀ لوکوبوزیه برای جاده ها و مسکن در ریودوژانیرو

لوکوبوزیـه به هیچ وجـه محیـط مـادی محلـی را کـه حاصـل قرن هـا زندگـی شـهری مـردم بود، 
تاریکـی،  بی نظمی هـا،  گره خوردگی هـا،  از  انتقـاد  و  تحقیـر  بـه  بی دریـغ  او  نمـی آورد.  تـاب 
شـلوغی و آزار دهندگـی پاریـس و سـایر شـهرهای اروپـا در آغـاز قـرن بیسـتم مشـغول بـود. 
بخشـی از گالیه هـای او چنان کـه خواهیـم دیـد، مبنـای کارکـردی و علمـی داشـت و شـهری 
کـه قـرار بـود کارآمـد و سـالم باشـد، درواقـع، چـاره ای جـز کوبیـدن و تخریـب بخـش اعظم 
میـراث پیشـین نداشـت. ولـی بخـش دیگـری از انتقاد هـای لوکوبوزیـه، از نوع زیبایی شـناختی 
بودنـد . چیدمـان نامنظـم و آشـفتگی، او را ازلحـاظ بصـری آزار مـی داد. آن بی نظمـی کـه وی 
می خواسـت اصـالح کنـد، چنـدان از نـوع  بی نظمـی روی سـطح زمیـن نبـود، بلکـه  بی نظمـی 
حاصـل از ترسـیم در فاصلـۀ دورـ  از دیـد پرندگان بلندپـروازـ  بود. ]7[ انگیزه های مغشـوش او 
به خوبـی در قضاوتـش دربـارۀ ویژگی هـای روسـتاهای کوچک ـ براسـاس دید هوایـی ـ متجلی 
شـده اسـت )شـکل ۱7(: »از هواپیمـا کـه بـه پاییـن نظـر کنیـم، قطعـه زمین هـای تقسیم شـده 
را می بینیـم. هرچقـدر ماشـین آالت  بـا شـکل های بسـیار درهم ریختـه  بازهـم تقسیم شـده  و 
امـروزی پیشـرفته تر می شـوند، زمین های بیشـتری بـه قطعات کوچک تری تقسـیم می شـوند که 
نشـانۀ وعده هـای اعجـاب آور بی فایدگـی ماشـین ها هسـتند. نتیجـه چیـزی جز اتالف نیسـت: 
 صـوری در نظر او حداقل 

ً
جسـت وجوی کورمال کورمـاِل انفـرادی و ناکارآمـد«. ]8[ نظم صرفا

به انـدازۀ انطبـاق بـا عصـر ماشـین اهمیت داشـت. او اصـرار می کرد: »معمـاری هنـری فراتر از 
سـایر هنرهاسـت کـه مـا را بـه جبـروت افالطونـی، نظـم ریاضیاتـی، تعمـق و حـس همدلی و 

هماهنگـِی نهفتـه در روابـط عاطفـی می کشـاند«. ]۹[
سـادگی صـوری و هندسـی، و کارایـی کار کـردی، دو هـدف مجزا نبودنـد که باید بـه توازن 
می رسـیدند، بلکـه برعکـس، نظـم صـوری، پیش شـرط کارایـی بـود. لوکوبوزیـه بـرای خویش 
وظیفـۀ ابـداع یـک شـهر صنعتی آرمانـی را در نظـر گرفته بـود که »حقایـق کلی« عصر ماشـین 
در آن شـهر با سـادگی  بی پرده ای بیان شـود. دقت و یکدسـتی این شـهر آرمانی، مسـتلزم هرچه 
 کمتـر سـازش کردن بـا تاریـخ شـهر های موجـود بـود: »ناچـار هسـتیم حتـی از کوچک تریـن 
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سـازش بـا آنچـه هسـت، امتنـاع کنیـم؛ از سـازش بـا ایـن به هم ریختگـی و افتضاحـی کـه در 
آن بـه سـر می بریـم . در ایـن شـهرها هیـچ راه حلی پیـدا نمی شـود«. شـهر جدیـد او در عوض، 
در بهتریـن حالـت بایـد روی یـک زمیـن صـاف و به مثابۀ یـک ترکیب شـهری یکپارچه، سـر بر 
مـی آورد. قـرار بود نظم شـهر جدیـد لوکوبوزیـه، نوعـی پیوند شـورانگیز بین شـکل های خاص 
دکارتـی۱ و الزامات سرسـختانۀ ماشـین ها باشـد. او با عباراتی سرشـار از الف زنـی و گزافه گویی 
اعـالم کـرد: »مـا در لـوای کشـتی بخـار، هواپیمـا و خـودرو، حـق سـالمت، منطق، شـهامت، 
هماهنگـی و کمـال را مطالبـه می کنیم«! ]۱0[ شـهر او برخـالف پاریِس آن زمـان ـ که به نظرش 
بـه یـک »خارپشـت« و منظره ای از »دوزخ دانته«۲ شـباهت داشـتـ  یک شـهر »ِبسـامان، آرام، 

قدرتمنـد، هواخـور و دل بـاز، و یـک موجود منظم« بـود. ]۱۱[

شکل ۱7. منظرۀ هوایی آلزاس، محدودۀ  ۱۹۳0، از شهر تابناک لوکوبوزیه

هندسه و یکسان سازی

بـدون توجـه بـه عشـق لوکوبوزیـه )یـا شـیفتگی جنون آمیـز او( بـه خطـوط سـاده و تکـراری، و 
تـرس او از پیچیدگی هـا، پی بـردن بـه ماهیـت کارهـای او یـا شـناختن بسـیاری از نقشـه های 

1. Cartesian
2. Dante’s Inferno
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معمـاری او غیرممکـن می شـود. او بـه خطـوط صـاف و سـاده، تعلق خاطـر ویـژه ای داشـت و 
آن دل بسـتگی را یکـی از مشـخصه های اساسـِی سرشـت انسـان می دانسـت! به تعبیـر خودش: 
»وقتـی مؤلفه هـای  بی شـمار و متنـوع در کنـار یکدیگر قـرار بگیرند، سـاختن  بی نهایـت ترکیب، 
ممکـن می  شـود. ولی ذهن انسـان با چنان هزارتویی از امکانات سـرگردان می شـود و احسـاس 
خسـتگی می کنـد. در آن صـورت مهارکـردن طرح هـا غیرممکـن می  شـود. شکسـت روحـی 
ناشـی از ایـن سـرگردانی دلسـردکننده اسـت ... ِخـرد آدمـی ... یـک خط مسـتقیم غیرشکسـته 
اسـت. پـس انسـان بـرای حفـظ خـود از گزند ایـن آشـوب و بـرای آنکه به منظـور بقـای خود به 
چارچـوب تحمل پذیـر و مقبـول دسـت یابـدـ  چارچوبـی که بهزیسـتی نوع بشـر و سـلطۀ او بر 
محیـط را فراهـم می سـازدـ  قوانیـن طبیعـت را در منظومه ای بازتاب داده اسـت کـه نمایش خود 

روح انسـانی است: هندسـه«.۱ ]۱۲[
وقتـی لوکوبوزیـه شـهر نیویـورک را دیـد، به شـدت مجـذوب منطـق هندسـی مرکـز شـهر 
منهتـن شـد. وضوح چیزی کـه وی آن را »ماشـین های آسـمان خراش« نامید، و طـرح خیابان ها 
او را بـه وجـد آورد: »خیابان هـا عمـود بـر هم هسـتند و ذهن انسـان رهـا می شـود«. ]۱۳[ او در 
جایـی دیگـر، بـه انتقاد افـرادی پاسـخ داد که به نظـر وی درزمینۀ شـهرهای موجـود )در آن مورد 
پاریـس( احسـاس حسـرت می کردنـد. وی گفـت مـردم بـه مـن ایـراد می گیرنـد کـه خیابان ها 
در دنیـای واقـع بـا زوایـای مختلـف یکدیگـر را قطـع می کننـد و تنـوع آن هـا بی نهایـت اسـت، 
 همین اسـت. مـن تمـام آن ویژگی هـا را حذف می کنـم. این کار نقطۀ شـروع 

ً
»ولـی نکتـه دقیقـا

اقدامـات مـن اسـت ... مـن بـر تقاطع هـای قائم الزاویه پافشـاری می کنـم«. ]۱۴[
لوکوبوزیـه دوسـت داشـت کـه شـیفتگی اش به خطـوط صـاف و زوایای قائمـه را بـا اعتبار 
ماشـین ها، علـم و طبیعـت درآمیـزد. بااین حـال، هیچ یـک از عالی تریـن طرح هـا یـا جدل های 
لفظـی  او نتوانسـت این انگیـزه را به خوبی توجیـه کند. ماشـین هایی از قبیل لوکوموتیـو، هواپیما 
و خـودرو کـه او بـا بیشـترین حسـرت بـه آن هـا اشـاره می کـرد، خطـوط منحنی تـر و بیضوی تر 
از زوایـای قائمـه دارنـد )خـود قطـرۀ اشـک، آیرودینامیک تریـن شـکل را دارد(. ازلحـاظ علمی 
هـم تمـام شـکل ها هندسـی هسـتند: ذوزنقـه، مثلـث و دایـره . اگـر سـادگی فـراوان یـا کارایـی 
ره را ترجیـح ندهیم؟ زیـرا آن دو در شـرایط برابـر )ازلحاظ 

ُ
محـض معیـار باشـد، چـرا دایره یـا ک

محیـط و مسـاحت( حداقـل سـطح را بـه ازای حداکثـر حجـم دارنـد. ممکـن اسـت طبیعـتـ  

۱. البتــه، اســتدالل او بســیار سســت بــوده اســت، زیــرا هندســه به هیچ وجــه در خطــوط صــاف خالصــه نمی شــود. بــرای 
ــاند،  ــت برس ــه ثب ــخ ب ــود را در تاری ــوال خ ــدۀ مریض اح ــام گوین ــد و ن ــته باش ــنوا داش ــوش ش ــی گ ــن خزعبالت ــه چنی آنک
ــرگردان  ــان س ــا؛ مخاطب ــم توان ــا قل ــژه ی ــدای وی ــن و ص ــری، لح ــای ظاه ــت: ویژگی ه ــل الزم اس ــد عام ــزه ای از چن آمی
ــر  ــت به دامان ه ــره( دس ــاوری و غی ــرادری، فن ــری، ب ــد )براب ــت جدی ــک ب ــه در آرزوی ی ــه ای ک ــا جامع ــان ی ــادان؛ زم و ن
ــکان  ــه ام ــن، ک ــای که ــنت ها و معیاره ــارۀ س ــن یک ب ــوالت و دورریخت ــیر تح ــدن س ــود؛ و سریع ش ــیاد ش ــوی ش گزافه گ

ــد. ـ م. ــوار می کن ــدد را دش ــر متج ــای به ظاه ــد و یاوه گویی ه ــنجش و نق س
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چنان کـه لوکوبوزیـه ادعـا می کـرد ـ برمبنـای ریاضیـات باشـد، ولـی منطـق پیچیـده، ظریف و 
»آشـوب واری« کـه در شـکل های حیـات هسـت، تـازه در سـال های اخیـر بـا کمـک رایانه هـا 
کشـف شـده اسـت. ]۱۵[ پس قضیه از این قرار اسـت که جناب معمار بزرگ ما بی کم و کاسـت 
داشـت یـک ایدئولـوژی زیبایی شناسـانه را بیـان می کـرد کـه همـان سـلیقۀ تند شـخصی اش در 
طرفـداری از خطـوط عـادی و پیش پاافتـاده بـود و او آن هـا را خطـوط »فرانسـوی یـا مربـوط بـه 
قـوم گاول«۱ می نامیـد: »خطوط مسـتقیم متعالـی، وای خدای مـن، و دقت متعالی فرانسـوی«. 
]۱۶[ آن خطـوط، یـک راه مطمئـن بـرای غلبـه بـر محیـط بودنـد و عالوه بر این، شـبکه ای خوانا 
فراهـم می کردنـد کـه با یک نگاه به آسـانی درک می شـد و تـا  بی نهایت امـکان تکـرار آن در تمام 
 غیرعلمی 

ً
جهـات وجـود داشـت. البتـه، یک خـط مسـتقیم ازلحاظ عملـی و تجربـی، معمـوال

و به شـدت پرهزینـه بـود. وقتـی عـوارض جغرافیایـی نامنظـم بودنـد، سـاختن یک جـادۀ صاف 
و مسـتقیمـ  بـدون هم نواشـدن بـا پسـتی و بلندی هـاـ  نیـاز بـه عملیـات عظیـم خاک بـرداری و 

تسـطیح داشـت. هندسـۀ لوکوبوزیـه ای به نـدرت ازلحـاظ هزینه ها کارآمـد بود.
لوکوبوزیـه طـرح آرمان گرایانـه اش را بـرای یـک شـهر انتزاعـی و خطـی در نظر گرفته بـود. او 
پیش بینـی کـرد کـه صنعتی شـدن ساخت و سـاز، منجـر به اسـتقبال از یکسان سـازی خواهد شـد. 
وی همچنیـن پیش ساخته شـدن خانه هـا و دفترهـای کار را پیش بینـی کـرد کـه قطعـات آن هـا در 
کارخانه هـا سـاخته شـود و سـپس در محـل سـاختمان، سـرهم بندی شـود. انـدازۀ تمـام اجـزای 
پیش سـاخته، مشـخص و اسـتاندارد می شـد و چـون چندیـن انـدازۀ اسـتاندارد وجـود داشـت، 
معمـاران می توانسـتند ترکیبـات منحصربه فـردی را با آن ها بسـازند. قـاب درها، پنجره هـا، آجرها، 
سـفال های سـقفی و حتـی پیچ هـا از قواعـد یکسـان پیـروی می کـرد. در نخسـتین بیانیـۀ کیـام۲ 
)کنگـرۀ بین المللـی معمـاری مـدرن( در سـال ۱۹۲8، از مجمـع ملـل۳ خواسـته شـده بـود کـه 
اسـتانداردهای جدیـدی بـه تصویـب برسـاند تـا یادگیری یـک زبان فنی جهان شـمول در سراسـر 
دنیـا اجبـاری شـود. یـک معاهـدۀ بین المللـی می توانسـت اندازه گیری هـای اسـتاندارد مختلـف 
بـرای تجهیـزات و لوازم خانگـی را »همسـان کنـد«. ]۱7[ لوکوبوزیـه تـالش کـرد تـا آنچـه را کـه 
توصیـه می کـرد، بـه عمـل درآورد. طراحـی او بـرای قصر هـای غول آسـای شـوروی ) کـه هیچ گاه 
سـاخته نشـد ( بـا هـدف جلب نظـر تجدد گرایـی اعـالی شـوروی انجـام گرفـت. او ادعـا می کرد 
کـه آن قصرهـا موجـب تأسـیس اسـتانداردهای جدیـد جهانـی و دقیـق بـرای تمـام سـاختمان ها 
خواهند شـد؛ اسـتانداردهایی که از روشـنایی و گرمایش تا تهویه، سـازه و زیبایی شناسـی را در بر 

می گرفـت و در تمـام عرض هـای جغرافیایـی بـرای تمـام نیازهـا کارایـی داشـت. ]۱8[

1. Gallic
2. Kiam
۳. مجمــع ملــل )Leage of nations( نخســتین ســازمان بین المللــی بــود کــه بــا هــدف حفــظ صلــح جهانــی از ۱۹۲0 

تــا ۱۹۴۶ فعالیــت کــرد و در ژنــو ســوئیس مســتقر بــود. ـ م.
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۱۶۳

خـط مسـتقیم، زاویـۀ قائمـه و تحمیـل اسـتانداردهای بین المللـی ساخت و سـاز، همگـی 
پافشـاری  گام،  مصمم تریـن  شـاید  البتـه،  بودنـد.  ساده سـازی  مسـیر  در  مصمـم  گام هـای 
مادام العمـر لوکوبوزیـه بـر تفکیـک قاطع کارکـردی بود. نمـاد بارز ایـن تلقی را می تـوان دومین 
اصـل از چهـارده اصلـی دانسـت کـه او در ابتـدای نوشـته اش با عنـوان پایـان کار خیابـان۱ بیان 
کـرد. منظـور او از اصطـالح مذکـور، تفکیـک کامل جابه جایـی عابران پیـاده از وسـایل نقلیه و 
حتـی فراتـر از آن، تفکیک وسـایل نقلیۀ سـریع از کنـد بـود. او از اختالط عابران پیاده و وسـایل 
نقلیـهـ  کـه به رغـم وی پیـاده روی را نامطبـوع می کـرد و مانـع گردش سـریع وسـایل نقلیـه بودـ  

داشـت.۲ نفرت 
نهایـی  گـزارش  می رفـت.  کار  بـه  همه چیـز  بـرای  بایـد  کارکـردی  جداسـازی  اصـل 
دومیـن نشسـت کیـام در ۱۹۲۹ کـه لوکوبوزیـه و بـرادرش به نـام پیـر۳ تهیـه کردنـد، بـا حملـه 
فنـون سـنتی، موجـب ظهـور  و عقب ماندگـی  »فقـر  بـه خانه سـازی سـنتی شـروع می شـد: 
درهم ریختگـی قـوا و اختـالط تصنعی کارکردهایی شـده اسـت که بـه یکدیگر ربطـی ندارند ... 
مـا ناچاریـم روش هـای جدیـدی را بیابیـم و اجرا کنیـم ... که به طـور ذاتی برای یکسان سـازی، 
صنعتی سـازی و تیلری شـدن مناسـب باشـند ... اگـر بـر روش هـای فعلی اصـرار بورزیـم که دو 
کارکـرد ]چیدمـان و لـوازم داخلـی در برابـر سـازه و چرخش هـوا[ در آن هـا با یکدیگـر مخلوط 
شـده و مرتبـط هسـتند، آنـگاه همچنان کـه اکنـون فلـج مانده ایـم، در جـای خـود میخکـوب 

خواهیـم مانـد«. ]۱۹[
کارکـردی  تفکیـک  کـه موضـوع  بـود  نیـز خـود شـهر  آپارتمانـی  از مجتمع هـای  خـارج 
برنامه ریزی شـده قـرار داشـت. چنـان تفکیکـی از آن هنـگام تـا اواخـر دهـۀ ۱۹۶0 بـه آمـوزۀ 
متعـارف در برنامه ریـزی شـهری تبدیل شـد. به این ترتیب، نواحـی جداگانه ای بـرای محیط های 
کار، مسـکونی، خریـد، مراکـز تفریحـی و سـرگرمی و سـاختمان های دولتـی در نظـر گرفتـه 
می شـد. هرجـا امـکان داشـت، نواحـی کار نیـز بـه سـاختمان های اداری و کارخانه هـا تقسـیم 
می شـد. پافشـاری لوکوبوزیـه در یـک برنامـۀ شـهری که هـر منطقه اش یـک و فقط یـک کارکرد 
داشـته باشـد، در نخسـتین اقـدام وی پـس از تصـدی برنامه ریـزی چندیگـرـ  فقـط شـهری کـه 
 بـرای مرکـز شـهر در نظـر گرفته شـده بود، 

ً
او سـاخت ـ نمایـان شـد. او سـاختمانی را کـه قبـال

1. The Death of the S treet or La ville radieuse
ــت  ــان« و اولوی ــاب نکردن آدمی ــی »آدم حس ــرش یعن ــن نگ ــا ای ــران ب ــل ته ــهرهایی از قبی ــاکنان ش ــاید س ــه، ش ۲. البت
ماشــین )خــودرو( بــر انســان بیگانــه نباشــند و آن را بارهــا در رفت وآمدهــای خــود بــه چشــم ببیننــد. در ایــن کالن شــهرها 
ــر  ــا اگ ــد ی ــا کنی ــار آن ره ــاده را در کن ــر پی ــک عاب ــر ی ــه اگ ــت ک ــی هس ــازه ها«( بزرگ راه های نده س

ُ
ــم »گ ــر بگویی )دقیق ت

کســی به اشــتباه در آنجــا از تاکســی پیــاده شــود، نــه راه پیــش دارد و نــه راه پــس و نمی دانــد از کــدام معبــر یــا مســیر بایــد 
جــان خــود را بــه ســالمت از هیاهــوی وحشــی وار خودروهــای شــتابان بــه در ببــرد. ـ م.

3. Pierre
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بـا یـک »قطعـۀ بناهـای یادبـود« عـوض کرد کـه در مسـاحت حـدود ۹00 هـزار متـر مربع در 
فاصلـه ای دور از نزدیک تریـن سـاختمان های مسـکونی قـرار داشـت. ]۲0[ او در آن طـرح کـه 
به مثابـۀ »چشـم انداز برنامـۀ پاریـس« اجـرا می شـد،۱ مراکـز مسـکونی و تجـاری را از هـم جدا 
کـرد: »این هـا دو کارکـرد مجـزا، متوالـی و غیرهم زمـان هسـتند که نمایانگـر دو ناحیـۀ جداگانه 

ازلحـاظ مکانـی و طبقه بنـدی محسـوب می شـوند«. ]۲۱[
ــر  ــت. اگ ــح اس  واض

ً
ــال ــا کام ــخت گیرانۀ کارکرد ه ــازِی س ــن جداس ــه در ای ــق نهفت منط

ــان تر  ــیار آس ــرای آن بس ــزی ب ــد، برنامه ری ــته باش ــور داش ــک منظ ــط ی ــهری فق ــۀ ش ــر ناحی ه
می شــود. برنامه ریــزی بــرای حرکــت عابــران پیــاده وقتــی خیلــی ســاده تر اســت کــه آن هــا در 
رقابــت بــا خودروهــا و قطارهــا نباشــند. همچنیــن برنامه ریــزی بــرای یــک جنــگل هنگامــی 
ــیار  ــد، بس ــان باش ــرای مبلم ــوار ب ــد ال ــازی تولی ــگل داری، حداکثرس ــدف جن ــه ه ــه یگان ک
ــرآورده  ــدف را ب ــد دو ه ــد بخواه ــۀ واح ــا برنام ــاخت ی ــک زیرس ــی ی ــت. وقت ــان تر اس آس
ــن  ــد چندی ــرار باش ــی ق ــود. وقت ــد ب ــاز خواه ــداف دردسرس ــن اه ــه بی ــراری موازن ــازد، برق س
ــن او را  ــد، ذه ــیدگی کن ــا رس ــه آن ه ــد ب ــز بای ــه برنامه ری ــی ک ــوند، متغیرهای ــرا ش ــدف اج ه
پریشــان خواهنــد کــرد. لوکوبوزیــه کــه بــا چنیــن هزارتویــی از امکانــات و احتمــاالت روبــه رو 

ــد«. ــا می افت ــود و از پ ــردرگم می ش ــان س ــن انس ــت: »ذه ــن نوش ــود چنی ب
به این ترتیـب، تفکیـک کارکردهـا برنامه ریـز را قـادر کـرد کـه بـا وضـوح بیشـتری دربـارۀ 
کارایـی بیندیشـد. اگـر تنهـا کارکـرد راه هـا، رسـاندن خودروها با سـرعت کافـی و هزینـۀ اندک 
از نقطـۀ A بـه B باشـد، آنـگاه می تـوان دو طـرح بـرای راه هـا را ازلحـاظ کارایـی نسـبی بـا هم 
 چنیـن هدفی در 

ً
مقایسـه کـرد. ایـن منطـق تـا وقتی کـه هنگام سـاختن جـاده از A بـه B دقیقـا

سـر داریـم، بسـیار معقول اسـت، ولی دقت کنیـد که ایـن وضوح به بهـای نادیده گرفتـن اهداف 
 فراهم کردن لـذت رانندگی 

ً
متعـدد دیگری به دسـت آمده اسـت کـه از راه ها انتظـار داریم )مثـال

گردشـگری، فراهم کـردن زیبایـی یـا حـظ بصـری یـا امـکان جابه جایـی کاالهـای سـنگین(. 
معیـار تنگ نظرانـۀ کارایـی، حتـی دربـارۀ جاده هـا، به معنـای نادیده گرفتن اهداف دیگری اسـت 
 کم اهمیـت نیسـتند. وقتـی بـه جایـی می رسـیم کـه مـردم »خانـه« می نامنـد، معیـار 

ً
کـه اصـال

تنگ نظرانـۀ کارایـی، حتـی بیشـتر بـا تجربـۀ انسـانی در تناقـض اسـت. لوکوبوزیـه مسـاحت، 
گرمـا، نـور و تهویۀ الزم را که افراد برای سـالمت نیاز داشـتند، محاسـبه کرد. او بـه عدد ۱۴ متر 
مربـع بـه ازای هـر فرد رسـید، ولی تذکـر داد که اگـر فعالیت هایی مثـل تهیۀ غذا و رخت شـویی 

ــهر را  ــک ش ــاخت ی ــال س ــه او مج ــوال، ب ــار مریض اح ــن معم ــتگاه ای ــی خاس ــن، یعن ــه در مغرب زمی ــخ ک ــه تل ۱. چ
ــرای آزمایــش  ــاب خــود را ب ــع کمی ــی در شــرق، یــک مملکــت اســتعمارزده و محــروم راضــی شــد کــه مناب ــد، ول ندادن
جنــون و شــیدایی ایــن تجددپرســت صــرف کنــد و به تعبیــری مــوش آزمایشــگاهی بــرای طــرح بالقــوۀ بعــدی او در پاریــس 

باشــد. ـ م.
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بـه روش هـای اشـتراکی انجـام گیرد، این مسـاحت را می تـوان به ۱0 متـر تقلیـل داد. ولی معیار 
کارایـی کـه شـاید دربارۀ راه ها کاربرد داشـته باشـد، به سـختی بـرای خانه نیـز مفید اسـت، زیرا 
خانـه جایی بـرای کارکردن، تفریـح، حریم خصوصی، معاشـرت، آمـوزش، پخت وپز، وراجی، 
حرف هـای سیاسـی و غیـره اسـت. تقلیـل دادن هریـک از ایـن فعالیت هـا بـه معیارهـای کارایی 
دشـوار اسـت؛ آنچـه هنـگام غذاپختن یک انسـان در آشـپزخانه بـرای دوسـتان صمیمی اش رخ 
 »آماده کـردن غـذا« نیسـت، ولـی منطـق برنامه ریـزی کارآمـد از بـاال و بـرای 

ً
می دهـد، صرفـا

جمعیت هـای بـزرگ اقتضـا می کنـد که تمـام متغیرهـا حداکثـر شـوند، به دقت تعریف شـوند و 
تعـداد متغیر هایـی کـه هم زمـان حداکثـر می شـوند، به شـدت محـدود شـده، حتی المقـدور به 
یـک متغیـر برسـند. ]۲۲[ منطـق آموزه هـای لوکوبوزیـه، مبتنـی بـر تعریـف دقیـِق حدودوثغور 
فضـای شـهری بـود و آن منطـق بـا توجه بـه کاربـرد و کارکرد فضـا اجرا می شـد تـا به این ترتیب، 

برنامه ریـزی تک منظـوره و یکسان سـازی ممکـن شـود. ]۲۳[
حاکمیت برنامه، برنامه ریز و حکومت

نخســتین قلــم از »اصــول شهرســازی« لوکوبوزیــه کــه حتــی بــر پایــان کار خیابــان اولویــت 
ــارۀ  ــوان درب ــواری می ت ــق.۱ ]۲۴[ به دش ــم مطل ــه: حاک ــود: برنام ــی ب ــن اصل ــت، چنی داش
اصــرار لوکوبوزیــه ـ هماننــد دکارت ـ در اینکــه شــهر بازتابــی از یــک برنامــۀ واحــد و عقالنــی 
باشــد، مبالغــه کــرد. وی اردوگاه هــای نظامــی رومی هــا و شــهر های باشــکوه را بابــت منطــق 
ــه  ــود ک ــهر های موج ــن ش ــه تبای ــا ب ــرد. او باره ــین می ک ــدت تحس ــان به ش ــی نقشه هایش کل
محصــول تصــادف تاریخــی هســتند، و شــهرهای آینــده کــه هشــیارانه از صفــر تــا صــد مطابــق 

ــرد. ــاره می ک ــده اند، اش ــی ش ــی طراح ــول علم اص
ــا  ــه آن را ب ــه او همیش ــه۲ )ک ــرای برنام ــه ب ــای لوکوبوزی ــب در آموزه ه ــی واج تمرکزگرای
ــازی  ــود. جداس ــرار می ش ــهرها تک ــود ش ــی خ ــرد(، در تمرکز گرای ــروع می ک ــزرگ ش ــرف ب ح
ــتۀ  ــود و هس ــر«۳ ب ک َس

َ
ــهر »ت ــک ش ــهر او ی ــورد. ش ــره می خ ــله مراتب گ ــه سلس ــردی، ب کارک

مرکــزی اش کارکرد هــای »برتــر« بــرای ناحیــۀ کالن شــهری را بــه انجــام می رســاند. وی مرکــز 
ــای  ــد: »از دفتره ــف می کن ــه توصی ــس« را این گون ــۀ پاری ــم انداز برنام ــب وکار در »چش کس
اداری اش دســتورهایی صــادر می شــوند کــه دنیــا را ســامان می دهنــد. آســمان خراش ها 
درواقــع، مغــز شــهر یــا مغــز کل کشــور هســتند. آســمان خراش ها کارهــای دقیــق و 
فرمان هایــی را در خــود جــای داده انــد کــه تمــام فعالیت هــا بــه آن هــا وابســته اســت. همه چیــز 
ــد؛  ــخیر می کنن ــکان را تس ــان و م ــه زم ــی ک ــت: ابزارهای ــده اس ــز ش ــاختمان متمرک در آن س

1. The plan: Dictator
2. Plan
3. monocephalic
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ــرای  ــری ب ــای تصمیم گی ــتد، نهاده ــای دادوس ــا، تاالر ه ــا، بانک ه ــراف، رادیوه ــن، تلگ تلف
ــی«. ]۲۵[ ــاوری و بازرگان ــی، فن ــن مال ــا، تأمی کارخانه ه

مرکـز کسـب وکار دسـتور می دهـد، پیشـنهاد نمی کنـد و چنـدان میـل بـه مشـورت خواهی 
نـدارد. برنامـۀ اقتدارگرایـی تجددگرایی اعـال در محیط کار تا انـدازه ای از دل بسـتگی لوکوبوزیه 
بـه نظـم کارخانه هـا ناشـی می شـد. او در انتقـاد از »پوسـیدگی« شـهرهای معاصـر و خانه ها و 
خیابان هـای آن شـهرها، کارخانـه را به مثابـۀ یـک اسـتثنای منحصربه فـرد معرفـی می کنـد. در 
کارخانـه یـک هـدف عقالنی واحد هسـت که هم نقشـۀ مادی و هـم جابه جایی هـای هماهنِگ 
صدهـا مؤلفـه را هدایت می کنـد. کارخانۀ تنباکوی ون نـل در روتردام۱ خیلـی در نظر لوکوبوزیه 
عالـی جلـوه می کـرد. لوکوبوزیـه سـادگی آنجـا، پنجره هایـی کـه در هر طبقـه از کف تا سـقف 
امتـداد دارنـد، نظـم و کارهـا و رضایـت ظاهری کارگران را دوسـت داشـت. وی گویـی کار را با 
یـک سـرود در وصـف نظـم اقتدار گرایانۀ خط تولیـد تمام می کنـد: »آنجا مقیاس سلسـله مراتبی 
حکم فرماسـت کـه به خوبـی جـا افتـاده و امتحـان خـود را پـس داده اسـت«. وی کارگـران را با 
نگاهـی تحسـین برانگیز رصـد می کنـد: »آنـان محیـط کار را طـوری پذیرفته اند که امـور خود را 
ماننـد یـک جمعیـت از زنبورهـای کارگـر اداره می کننـد: نظم، انضبـاط، وقت شناسـی، عدالت 

]۲۶[ پدرساالری«.  و 
نسـبت برنامه ریز شـهری علمی به »طراحی و سـاخت یک شـهر«، مثل نسـبت کاسـب کار 
 همان طـور که فقط 

ً
خطر پذیـر یـا مهنـدس بـه »طراحی و سـاخت یـک کارخانه« اسـت. دقیقـا

مغـز یـک نفـر، در طراحـی شـهر و کارخانـه دخیل بوده اسـت، یک مغـز هم فعالیت هـای آن را 
ـ از دفتـر کارخانـه و از مرکـز کسـب و کار شـهر ـ هدایـت می کنـد. آنجـا سلسـله مراتب متوقف 
نمی شـود. شـهر، مغـز کل جامعه اسـت. »کالن شـهر بر همه چیـز حکم می رانـد: صلح، جنگ 
و کار«. ]۲7[ شـهر بـزرگ بـر همه چیـز، از پوشـاک گرفته تا فلسـفه، فناوری یا سـلیقه ها سـلطه 
دارد و شهرسـتان ها را مسـتعمرۀ خـود می سـازد: رّدپـای نفـوذ و فرماندهـی به طـور انحصاری و 

یک سـویه از مرکـز به سـوی پیرامون کشـیده می شـود. ]۲8[
در نگـرش لوکوبوزیـه دربـارۀ چگونگـی سـامان دهی روابـط قـدرت، هیـچ ابهامـی وجـود 
نـدارد: سلسـله مراتب در تمـام جوانـب وجـود دارد. بااین حـال، در رأس هـرم قـدرت، نـه یـک 
مسـتبِد دمدمی مـزاج، بلکـه یـک فیلسوف-شـاِه۲ متجـدد قـرار می گیـرد کـه واقعیت هـای درک 
 چنیـن اسـت کـه برنامه ریـز 

ً
عملـی را بـرای بهزیسـتی همـگان بـه کار می گیـرد. ]۲۹[ معمـوال

ارشـد، در لحظـات پرشـماِر جنـون خودبزرگ بینـی اش گمـان می کند کـه حقیقـت در انحصار 
 لوکوبوزیـه در یکـی از لحظـات تأمـل در میانـۀ کتـاب شـهر تابنـاک می گویـد: 

ً
اوسـت. مثـال

1. Van Nelle in Rotterdam
2. philosopher-king
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»مـن طرح هـا  ]ی الجزایـری[ را پـس از تحلیل هـا، محاسـبات، پرسـه در عالـم تخیـل و همراه 
بـا تغـزل رسـم کـردم. آن طرح هـا اعتبـار حیرت انگیـزی داشـتند. آن هـا جـای چون و چـرا باقی 
نمایـش  را  تجـدد  دوران  شـکوه  تمـام  و  می کردنـد  حبـس  سـینه  در  را  نفـس  نمی گذاشـتند، 
می دادنـد«. ]۳0[ بااین حـال، غـرور افراطی نیسـت کـه ما را در ایـن زمینه نگـران می کند، بلکه 
نـوع اعتبـار و اقتـدار سرسـختانه ای اسـت کـه وی به نمایندگـی از حقایـق علمی جهان شـمول، 
بـرای خـود قائـل اسـت. ایمـان او بـه تجددگرایی اعـال هیچ کجـا عریان تر یـا شـوم تر از عبارت 

زیـر نیسـت کـه به تفصیـل از قـول او آورده ام:
درسـت،  برنامـه ای  اسـت؛  »برنامـه«  یـک  او  نیسـت،  انسـان  یـک  مطلـق  فرمانـروای 
واقع گرایانـه و دقیـق؛ برنامـه ای کـه وقتـی مشـکل را به درسـتی شـناخته باشـیم، راه حـل را 
تمام وکمـال و بـا هماهنگـی ذاتـی اش مهیـا می کنـد. ایـن برنامـه در جایی خیلـی دور از 
التهـاِب دفتـر شـهردار یا تـاالر شـهر، دور از فریاد هـا و شـکایت های رأی دهندگان یا 
مرثیه خوانـی بـرای قربانیان جامعه تهیه شـده اسـت. چنان برنامه ای محصـول ذهن های 
باثبـات و درخشـان اسـت و چیزی جـز حقایق انسـانی را در نظر نگرفته اسـت. در آن برنامه 
تمـام مقـررات جـاری، تمـام کاربری هـای موجـود و تمـام مجـاری اثر گـذار، نادیـده گرفته 
شـده اند. طراحـان چنـان برنامـه ای کاری نداشـته اند کـه آیـا امـکان اجـرای برنامه بـا قانون 
اساسـی نافـذ فعلـی وجـود دارد یـا خیـر. برنامـه، یـک مخلـوق زیست شـناختی اسـت که 

تقدیـر نوع بشـر بـوده و بـا فنون متجـدد، امـکان تحقـق دارد. ]۳۱[

ــردم،  ــب م ــای منتخ ــد: مقام ه ــو می کن ــی را مح ــع اجتماع ــام موان ــه، تم ــل برنام ــس عق پ
عامــۀ رأی دهنــدگان قانــون اساســی و ســاختار حقوقــی، محلــی از اعــراب نخواهنــد داشــت. 
کمتریــن چیــزی کــه می تــوان دربــارۀ ایــن تعبیــر گفــت، ظهــور اســتبداِد شــخص برنامه ریــز 
و  قدرت گرایــی  فرقــۀ  بــه  نزدیک شــدن  برداشــت،  و خطرناک تریــن  بیشــترین  و  اســت 
ســنگ دلی اســت کــه مــا را بــه یــاد تصــورات فاشیســتی می انــدازد. ]۳۲[ ولــی لوکوبوزیــه بــا 
ــد و می خواهــد کــه قــدرت  ــان تصــوری، خــود را یــک نابغــۀ فنــی می دان ناگفته گذاشــتن چن
ــاوری اســت  ــال همــان ب ــن مث ــرد. فن ســاالری در ای ــرار گی ــام حقیقــت ـ در دســت او ق ـ به ن
ــل را  ــد و آن راه ح ــل می شناس ــک راه ح ــط ی ــهری، فق ــی ش ــانِی طراح ــکل انس ــرای مش ــه ب ک
ــن  ــارۀ ای ــری درب ــر تصمیم گی ــد. اگ ــرا کن ــف و اج ــد کش ــناس می توان ــک کارش ــط ی ــم فق ه
ــط  ــل  غل ــه راه ح ــود، ب ــام ش ــی انج ــره و چانه زن ــت، مذاک ــه سیاس ــل ب ــا توس ــی ب ــث فن مباح
ــزی  ــرای برنامه ری ــر ب ــک پاســخ واحــد و معتب ــا فقــط ی ــی چــون گوی ــم می شــود. از طرف خت

ــر ســر آن ممکــن نیســت. ]۳۳[ شــهر متجــدد وجــود دارد، هیــچ مصالحــه ای ب
برنامه ریـزی  این گونـه  می دانسـت  به وضـوح  خـود  حرفـه ای  دوران  طـول  در  لوکوبوزیـه 
شـهرِی افراطـی کـه پیشـنهاد می دهـد، مسـتلزم اقدامـات اقتدار گرایانـه اسـت . او در یکـی از 
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نخسـتین مقاله هایـش یعنـی »به سـوی پاریـِس عصر ماشـین«۱ بـه خواننـدگان فرانسـوی اعالم 
می کنـد کـه »بـه یـک کولبـرت نیـاز داریـم«. ]۳۴[ در صفحۀ عنـواِن اثـر اصلی چنیـن کلماتی 
دیـده می شـود: »ایـن اثر بـه اقتـدار تقدیم می  شـود«. بخـش اعظـم دورۀ حرفـه ای لوکوبوزیه را 
در جایـگاه کسـی کـه قـرار بود یـک معمـار دولتی بشـود، می تـوان همچون جسـت وجوی یک 
 شـاهزادۀ اقتدارگـراـ  دانسـت. او ایـن شـاهزاده را در قالـب یـک کولبرِت 

ً
»شـاهزاده«ـ  احتمـاال

»دربـاری«، مسـح )تقدیس( می کنـد. لوکوبوزیـه طرح هایی بـرای »مجمع ملل« ارائـه کرد، به 
ِاعمـال نفـوذ در نخبـگان شـوروی پرداخت تـا برنامۀ جدید او برای مسـکو را بپذیرنـد، و هر کار 
کـه از دسـتش برمی آمـد انجـام داد تـا بتواند خـود را بر کرسـی ناظـر برنامه ریـزی و منطقه بندی 
شـهری در تمـام فرانسـه بنشـاند و برنامـه اش برای الجزیـرۀ جدیـد ]پایتخت الجزایـر[ تصویب 
شـود. وی درنهایـت بـا حمایت هـای جواهـر لعـل نهـرو، یـک مرکـز اسـتان را در چندیگر هند 
سـاخت. گرچـه ارتبـاط سیاسـی لوکوبوزیه در فرانسـه به شـدت بـه جناح راسـت پیونـد خورده 
بـود، ]۳۵[ او آشـکارا از سـر ناچـاری بـا هـر مقـام حکومتـی کـه ممکن بود بـه وی اختیـار تام 
دهـد، کنـار می آمـد. البتـه، وقتـی او ایـن عبـارت را نوشـت، بیـش از سیاسـت، دسـت به دامان 
منطـق شـده بـود: »وقتـی محاسـبات او ]برنامه ریز علمـی[ تمام شـود، وی در جایگاهی اسـت 

کـه اعـالم کنـد )و بـا قاطعیـت هم اعـالم می کنـد کـه(: »این گونـه خواهد بـود!«. ]۳۶[
آنچـه لوکوبوزیـه را مسـحور اتحـاد جماهیـر شـوروی کـرده بـود، ربطی بـه ایدئولـوژی آن 
نظـام یـا احتمـال اسـتقبال یـک حکومـت انقالبـی و تجددگـرای اعال از یـک برنامه ریـز متوهم 
نداشـت. او پـس از سـاختن دفترهـای مرکـزی »اتحادیۀ مرکـزی تعاونی هـای مصرف کنندگان« 
یـا سنتروسـویوز۲ ]۳7[ در برنامه هایـی کـه فقـط در مدت شـش هفته آمـاده کرد، پیشـنهاد یک 
طـرح عظیـم بـرای بازسـازی مسـکو را ارائـه کـرد. آن طـرح مطابـق چیـزی بـود کـه وی گمـان 
می کـرد تمـام آرزوهـای شـوروی بـرای ایجـاد یک اسـلوب جدیـد زندگـی در یک جامعـۀ فاقد 
طبقـه اسـت. او کـه فیلم سـرگئی آیزنشـتاین۳ به نام خط مشـی کلـی۴ دربـارۀ زندگـی رعیت ها و 
فنـاوری را تماشـا کـرده بـود، بی نهایـت مجـذوب تحسـین فیلـم از تراکتور هـا، خامه گیر هـای 
گریـز از مرکـز )سـانتریفیوژ(، و مـزارع پهناور شـد . او در برنامۀ خـود که قرار بود تحولی مشـابه 

در چشـم انداز شـهری روسـیه ایجـاد کنـد، بارهـا به ایـن فیلم اشـاره کرد.

1. Toward a Michine Age Paris
2. “Central Union of Consumer Cooperatives” or Centrosoyuz
3. Sergey Eisens tein
۴. خط مشــی کلــی )The General Line( فیلمــی بــود کــه کارگردان) هایــش( در ســال ۱۹۲7 در اســتقبال از 
ــش  ــم و کاه ــاخت فیل ــر در س ــا تأخی ــی ب ــد، ول ــروع کردن ــکی ـ ش ــو تروتس ــری لئ ــه رهب ــاورزی ـ ب ــازی کش اشتراکی س
ــه نســخۀ قبلــی روی  ــراوان نســبت ب ــرات ف ــا تغیی ــد و ب ــم و جدی ــازۀ قدی ــام ت ــا ن محبوبیــت تروتســکی در ســال ۱۹۲۹ ب

ــت. ـ م. ــرده رف پ
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مسـئوالن اجرایـی در دولـت اسـتالین، طرح هـای لوکوبوزیـه بـرای مسـکو و نیـز طرح او 
بـرای »قصر شـوراهای ملـی شـوروی«۱ را خیلـی افراطی تشـخیص دادنـد. ]۳8[ تجددگرای 
روس به نـام ِال لیسـیتزکی۲ بـه طراحـی لوکوبوزیـه بـرای مسـکو حملـه کـرد و آن را »شـهر 
ناکجاآبـاد. . . . ] شـهری[ کـه نـه سـرمایه داری، نـه کارگری و نه سوسیالیسـتی اسـت ... شـهر 
روی کاغـذ، نامربـوط بـا طبیعـت زنـدۀ محیـط، واقـع در بیابـان کـه حتـی نگذاشـته اند یـک 
رودخانـه از میـان آن گـذر کنـد )زیـرا شـکل منحنـی بـا سـبک لوکوبوزیـه در تضـاد بـود( ...« 
توصیـف کـرد. ]۳۹[ لوکوبوزیه کـه گویی اتهـام ِال لیسـیتزکی دربارۀ طراحی کردن »شـهری در 
 دسـت نخورده بازیافت کرد و جـز با حذف 

ً
ناکجاآبـاد« را تأییـد می کـرد، همـان طـرح را تقریبـا

تمـام نام هـا و نشـانه های مربـوط بـه مسـکو، بـا عنـوان شـهر تابنـاک۳ با ادعـای تناسب داشـتن 
بـرای مرکـز پاریـس، بـه فرانسـوی ها پیشـنهاد کرد.

شهر به مثابۀ یک طرح آرمان گرایانه
طبیعـی بـود لوکوبوزیه کـه باور داشـت برنامه ریزی شـهری انقالبـی اش، نمایانگـر حقایق علمی 
جهان شـمول اسـت، خیـال کنـد کـه مـردم پـس از پی بـردن بـه منطـق کارهایـش، از برنامه هـای 
وی اسـتقبال می کننـد. در بیانیـۀ اصلـی کیام خواسـته شـده بـود که اصـول ابتدایی مسـکن علمی 
بـه دانش آمـوزان دبسـتانی آمـوزش داده شـود: اهمیـت نور خورشـید و هـوای تازه برای سـالمتی؛ 
مبانـی انـرژی الکتریکـی، گرمایش، روشـنایی و صدا؛ اصـول صحیح در طراحی مبلمـان و غیره. 
پـس به نظـر او ایـن حوزه هـا از مقولـۀ علـمـ  و نـه سـلیقهـ  بودنـد و آمـوزش می توانسـت در گذر 
زمـان مشـتریانی را پـرورش دهـد کـه الیـق معمـاری علمی باشـند.۴ گرچـه جنـگل داری علمی 
می توانسـت و توانسـت کـه جنـگل را از ابتـدا تغییـر داده و آن را مطابـق برنامـه اش شـکل دهـد، 
معمـار علمـی ناچار بود ابتدا زمینه ای متشـکل از مشـتریان یا اربـاب رجوع جدیـد را پدید بیاورد 

کـه »بـه میل خـود« همان زندگـی شـهری برنامه ریزی شـده بـه دسـت لوکوبوزیـه را برگزینند.

1. Palace of soviets
2. El Lisitzky
3. La ville radieuse
ــار  ۴. تکبــر و خودخواهــی مشــمئزکننده ای در ایــن حرف هــا دیــده می شــود. به راســتی کــه چنیــن تفکــری خصیصــۀ رفت
و طرزفکــر طرفــداران برنامه ریــزی متمرکــز اســت؛ همان هــا کــه می خواهنــد قالــب دنیــا را بــا ذهــن بیمــار خــود عــوض 
کننــد و انتظــار دارنــد تــا مــردم و طبقــات محــروم نیــز بــه ســاز ناســاز ایشــان برقصنــد، بــا آن قالــب همســان شــوند و جیــره 
و مواجــب برنامه ریــزان را از محــل مالیــات و زحمــت خــود بپردازنــد: »دنیــا دگرگــون شــود تــا بــا توهم هــای مــن منطبــق 
ــعه  ــیفتۀ توس ــورهای »ش ــیاری از کش ــعه« در بس ــای توس ــای برنامه ه ــای »دکان دار ه ــه در کاره ــر ک ــن طرزفک ــد«. ای باش
ــا  ــاه ی ــد کوت ــه بای ــه هم ــت ک ــتس« اس ــت پروکروس ــتان »تخ ــداق داس ــن مص ــود، بهتری ــده می ش ــعه« دی ــا درحال توس ی
بلنــد شــوند تــا درســتی ابعــاد آن تخــت یــا آن فکــر بیمارگــون بــه اثبــات برســد! ایــن نوابــغ برنامه ریــزی تاکنــون از خــود 
نپرســیده یــا بــه روی خــود نیاورده انــد کــه کــدام کشــور دنیــا بــا برنامه ریــزی توســعه از مرکــز، بــه توســعه رســیده اســت؟ 
 یــک کشــور را در ایــن دنیــا نشــان دهیــد کــه چیــزی به نــام »برنامــۀ  توســعه« بــرای خــود تدویــن کــرده باشــد و بتــوان 

ً
لطفــا

ثابــت کــرد کــه بــا آن برنامــه بــه توســعه رســیده اســت )بگذریــم کــه مفهــوم توســعه هــم بــا گذشــت زمــان در معــرض 
ــرار دارد(. ـ م. ــدن ق ــیال بودن و متحول ش س
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حـدس می زنـم هـر معمـاری گمـان می کنـد خانه هایی کـه طراحی کرده اسـت، به شـادی 
مشـتریان و نـه بدبختـی ایشـان می افزایـد. ولـی تفاوت هـا به تلقـی هر معمـار از مفهوم شـادی 
اعـداد،  قالـب  و در  قبـل وجـود دارد  از  انسـان ها  لوکوبوزیـه: »شـادی  به نظـر  دارد.  بسـتگی 
ریاضیـات، طراحی هایـی بـا محاسـبات دقیـق و برنامه هایـی متجلـی می شـود که بتوان شـهرها 
را در آن هـا از قبـل بـه تصویـر درآورد«. ]۴0[ وی حداقـل بنـا بـر آنچـه می گفـت، مطمئـن بود 
گاهـی عمر ماشـین اسـت، پـس انسـان متجدد بـا جان ودل  چـون شـهر او نمایـش عقالنـی از آ

چنـان شـهری را دوسـت خواهد داشـت«. ]۴۱[
ــرار  ــه ق ــهر لوکوبوزی ــهروند-فرمان ُبردار«۱ در ش ــه آن »ش ــی ک ــوع رضایت ــال، ن بااین ح
ــه  ــود، بلک ــخصی نب ــاری ش ــای آزادی و خودمخت ــوع لذت ه ــان ن ــد، از هم ــه کن ــود تجرب ب
لذت هــای ســازگاری منطقــی بــا یــک طــرح عقالنــی محســوب می شــد: »اکنــون بایــد پــای 
ــدان خویــش اســت  ــدری کــه نگــران فرزن ــدار پ ــا اقت ــدار عملــی ی ــد، اقت ــان آی ــه می ــدار ب اقت
... بایــد مکان هایــی بســازیم کــه نــوع بشــر در آن هــا از نــو متولــد شــود. وقتــی کارکردهــای 
اشــتراکی جامعــۀ محلــی شــهری ســازمان دهی شــد، آنــگاه آزادی فــردی بــرای همــگان مهیــا 
خواهــد بــود. در آن صــورت هــر انســان در رابطــه ای منظــم بــا کل جمعیــت بــه ســر خواهــد 
ــزرگ  ــله مراتب ب ــرد در سلس ــر ف ــگاه ه ــس«، جای ــم انداز پاری ــۀ چش ــرد«. ]۴۲[ در »برنام ب
شــهری، بــا رمزگــذاری مکانــی مشــخص می شــود. نخبــگان کســب وکار )صاحبــان صنایــع( 
ــه  ــد، درحالی ک ــی می کنن ــهر زندگ ــزی ش ــتۀ مرک ــیده در هس ــای سربه فلک کش در آپارتمان ه
ــد.  ــر می برن ــه س ــز ب ــیۀ مرک ــک در حاش ــه دار کوچ ــای باغچ ــت در آپارتمان ه ــات زیردس طبق
ــی  ــدس زد. ول ــوان ح ــز می ت ــا مرک ــی اش ت ــۀ مکان ــان را از فاصل ــر انس ــی ه ــأن اجتماع ش
ــی«  ــرور جمع ــت ـ از »غ ــرار اس ــامان برق ــۀ بس ــک کارخان ــه در ی ــبیه آنچ ــهروند ـ ش ــر ش ه
یــک تیــم از کارگــران برخــوردار اســت کــه یــک محصــول کامــل را بــا هــم تولیــد می کننــد . 
»کارگــری کــه فقــط یــک بخــش از کار را در دســت دارد، بــه نقــش نیــروی کار خــود واقــف 
ــتند.  ــفافیت هس ــدرت و ش ــی از ق ــر او مصادیق ــه، در نظ ــف کارخان ــین های ک ــت و ماش اس
ــادۀ  ــخصیت س ــه ش ــد ک ــل می کنن ــا تبدی ــال در کاره ــی از کم ــه بخش ــین ها وی را ب آن ماش
ــه  ــور ک ــه همان ط ــت«. ]۴۳[ لوکوبوزی ــم نداش ــش را ه ــرأت آرزوی ــی ج ــی حت او به تنهای
شــاید بیشــترین شــهرت را بابــت ادعــای »خانــه یــک ماشــین بــرای زندگــی اســت« بــه دســت 
آورد، گمــان می کــرد کــه یــک شــهر بــزرگ نیــز یــک ماشــین بــزرگ و کارآمــد بــا بخش هــای 
 تنظیــم شــده اند. بنابرایــن، وی خیــال کــرده بــود 

ً
متعــددی اســت کــه در کنــار یکدیگــر کامــال

کــه شــهروندان در شــهر او بــا افتخــار جایــگاه دون مایــۀ خــود را در ماشــین  گران مایــۀ شــهری 
ــت. ــد پذیرف ــی دارد، خواهن ــزی علم ــه برنامه ری ک

1. citizen-subject
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لوکوبوزیـه بـا اتـکا به شـناخت خـودش می خواسـت بـرای نیازهای اساسـی دیگـر مردمان 
برنامه ریـزی کنـد؛ نیازهایـی کـه به زعـم او در شـهرهای موجـود، نادیـده گرفتـه و پایمـال شـده 
انتزاعـی  انسـانی  آزمایش شـوندۀ  یـک موجـود  بـر  بـا تصریـح  را  نیازهایـی  او چنـان  بودنـد. 
موجـود  ایـن  داشـت.  مشـخصی  جسـمی  و  مـادی  نیازهـای  کـه  کـرد  تعریـف  ساده شـده  و 
آزمایش شـونده و اختصاری شـده، بـه ده هـا متـر مربـع محـل زندگـی، هـوای تـازۀ فـراوان، یک 
عالـم نور خورشـید، فضای آزاد وسـیع و خدمات اساسـی متعـدد نیاز داشـت. او در آن مرتبه از 
 بسـیار از آن زاغه های شـلوغ و تاریـک که وی 

ً
تصـور انسـانی، شـهری را طراحـی کـرد که واقعـا

سـرزنش می کـرد، سـالم تر و کارکردی تـر بودنـد. بـه  این  ترتیـب بود کـه وی از »تنفـس بموقع و 
دقیـق«، از قواعـد متنـوع بـرای تعییـن اندازه های بهینـۀ آپارتمان ها سـخن می گفت و بر سـاختن 
آپارتمان هـای سربه فلک کشـیده ای اصـرار می کـرد کـه جـای کافـی بـرای پارک هـا داشـتند و ـ 

مهم تـر از همـه ـ چرخـش مفیـد رفت و آمدهـا را ممکـن می سـاختند.
شـهر لوکوبوزیـه در درجـۀ اول و بیـش از هرچیـز، به مثابـۀ یـک کارگاه بـرای تولیـد طراحی 
شـده بـود. نیازهـای انسـان در چنیـن محیطـی بـا زبـان علمـی و از سـوی برنامه ریـز مشـخص 
می شـدند. او هیچ کجـا نپذیرفـت کـه آزمایش شـونده هایی کـه طراحـی را بـرای ایشـان انجـام 
مـی داد، ممکـن اسـت نظر ارزشـمندی دربـارۀ ایـن موضوع داشـته باشـند و نیازهایشـان متکثر 
و نـه واحـد باشـد. درزمینـۀ کارایـی نیـز همین گونـه بـود و او خریدکـردن و آماده کـردن غـذا 
را کار هـای مزاحمـی می دانسـت کـه بـا خدمـات مرکـزی ـ از قبیـل آنچـه در هتل هـای عالـی 
وجـود دارد ـ از گـردۀ افـراد برداشـته می شـود . ]۴۴[ گرچـه طبقـۀ همکـف سـاختمان ها بـرای 
 هیچ حرفـی از نیازهـای اجتماعی و 

ً
فعالیت هـای اجتماعـی در نظـر گرفته شـده بـود، او تقریبـا

فرهنگـی شـهروندان نمی زد.
ــی  ــته، الگوی ــینۀ گذش ــه س ــت ردزدن ب ــی دس ــم، نوع ــه دیده ای ــال چنان ک ــی اع تجددگرای
 تــازه اســت. هرچقــدر تجددگرایــی اعــال اقتدارگرا تــر 

ً
بــرای بهبــود و اشــتیاق شــروعی کامــال

باشــد، نقــد ضمنــی و پنهانــش بــه جامعــۀ موجــود، همه جانبه تــر خواهــد بــود. بــه برخــی از 
ــیدگی،  ــردرگمی، پوس ــی، س ــاک، نگون بخت ــهر تابن ــداران ش ــینه چاک ترین طرف ــن و س تند تری
ــن  ــه می خواســت از بی ــد کــه لوکوبوزی ــی را نشــان داده بودن ــاش و فضوالت ــی، اراذل واوب خراب
ــا  ــف« ـ ی ــب »کثی ــی داد، برچس ــان م ــردم نش ــه م ــر ب ــه در تصاوی ــین هایی ک ــرد. زاغه نش بب
کنــده از  بــرای پایتخــت فرانســه، برچســب »پاریــس تاریــخ، پاریــس تاریخــی یــا ســل خیز۱ ]آ
بیمــاری ِســل[ ـ خــورده بودنــد. او بابــت اوضــاع زاغه هــا و نیــز مــردم کــه محصــول آن زاغه هــا 
بودنــد، تأســف می خــورد: »چــه تعــداد از آن پنــج میلیــون ]انســانی کــه از خــارج پایتخــت 
آمــده بودنــد تــا آینــده ای بــرای خــود بســازند[ ماننــد یــک وزنــۀ مــرده روی پیکــر شــهر، یــک 

1. tubercular
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مانــع، لکــه ای ســیاه از نگون بختــی و مشــقت، ناکامــی و زبالــۀ انســانی هســتند؟«. ]۴۵[
نمی توانسـتند  زاغه هـا  آنکـه  نخسـت  داشـت.  جنبـه  دو  زاغه  هـا  بـا  لوکوبوزیـه  ضدیـت 
معیارهـای او درزمینـۀ انضبـاط، هدفمنـدی و نظـم را برآورده سـازند. او شـعارگونه می پرسـید: 
»آیـا چیـزی تأسـف بارتر از جمعیـت غیرمنضبـط پیدا می شـود؟ طبیعت سراسـر برمبنـای نظم 
اسـت و حتـی اگـر طبیعـت بـا منطقی خـالف منافع نوع بشـر عمـل کند، بسـاط ایـن زاغه ها را 
برمی چینـد«. ]۴۶[ او تذکـر می دهـد کـه بنیان گـذاران شـهرهای متجـدد بایـد آمـاده باشـند تا 
بـدون رحـم و چشم پوشـی دسـت بـه عمـل بزنند. دومیـن خطـر زاغه ها ـ عـالوه بر سـروصدا، 
خطـر، گردوخـاک، تاریکـی و وفـور بیماری هـا ـ تبدیل شـدن آن هـا بـه سـکوی بالقـوۀ تهدیـد 
انقالبـی بـرای مسـئوالن حکومـت اسـت. او نیـز ماننـد هاسـمن۱ درک می کـرد کـه زاغه هـای 
ُپرجمعیـت مانعـی در مسـیر عملکـرد مؤثـر پلیـس بوده انـد و خواهنـد بـود. لوکوبوزیـه که بین 
پاریِس لوئی چهاردهم و رم در دوران امپراتوری  روم مذبذب بود، چنین نوشـت: »از تلنبارشـدن 
آلونک هـا کنـار یکدیگـر، از آن عمق سـوراخ های کثیف )عوام در روِم زمان سـزار، در آشـفتگی 
سـاختمان های چندطبقـۀ مجـاور یکدیگـر کـه شـبیه هزارتـو بودند، زندگـی می کردنـد(، گاهی 
آشـوب  تاریـِک  دخمه هـای  در  می توانـد  توطئـه  تخـم  می کنـد؛  فـوران  انقالبـی  احساسـات 
انباشـته  ای ریختـه شـود کـه در آن هـا هرگونه فعالیت پلیس، بسـیار دشـوار اسـت ... دسـتگیری 
پولـس رسـول۲ تـا وقتی کـه در زاغه هـا می ماند، ناممکـن بود و عبـارات موعظه هایـش مثل برق 

]۴7[ می گشـت«.  دهان به دهـان 
حامیـان بالقـوۀ  بـورژوازی  لوکوبوزیـه و نماینـدگان آنـان، هرکجـا کـه سـردرگم می ماندند، 
می توانسـتند بـه خـود قـوت قلـب دهنـد کـه شـهر خوانـا و هندسـی او، کار پلیـس را آسـان تر 
می کنـد. هاسـمن تـالش کرد تا شـهر مطلق گـرای بـاروک را احیا کند، ولـی لوکوبوزیه پیشـنهاد 
 بزدایند و مرکز شـهر هاسـمن را بـا درنظرگرفتن دو مؤلفـۀ نظارت و 

ً
کـرد کـه آن آرایه هـا را کامـال

سلسـله مراتب از نـو بسـازند. ]۴8[
درس نامه ای از معماری تجددگرای اعال

 تناســبی بــا ســازه هایی نداشــت کــه او در 
ً
نفــوذ فکــری لوکوبوزیــه بــر معمــاری معاصــر اصــال

ــار نیامــد. سرگذشــت  ــی بی حد و حصــر او کن ــا جاه طلب ــی شــوروی هــم ب عمــل ســاخت. حت
ــزی  ــز ـ در برنامه ری ــب مبالغه آمی ــی ـ و اغل ــای اصل ــده از مؤلفه ه ــی و آموزن ــال عال ــک مث او ی
تجددگرایــی اعالســت کــه در ایــن تحلیــل بیــان کردیــم. دغدغــۀ او دربــارۀ چیــزی کــه »کارایــی 
ــای  ــد، ج ــین می نامی ــر ماش ــد در عص ــدن جدی ــک تم ــال« در ی ــازی تمام و کم و عقالنی س

1. Haussmann
2. S t Paul of Tarsus
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ــی  ــد، نگرش ــل کن ــا تعام ــا دولت-ملت ه ــود ب ــار ب ــه او ناچ ــت. ]۴۹[ گرچ ــه نداش مصالح
ــا،  ــرای همه ج ــهری ب ــزی ش ــودش: »برنامه ری ــول خ ــود؛ به ق ــه ب ــش گرفت ــمول را در پی جهان ش
برنامه ریــزی شــهری جهان شــمول، برنامه ریــزی شــهری تمام و کمــال«. ]۵0[ طرح هــای 
ــه   ــتند ک ــی داش ــم ـ مقیاس ــه دیدی ــرو ـ چنان ک ــس و ریودوژانی ــره، پاری ــرای الجزی ــی او ب علم
بی ســابقه بــود. لوکوبوزیــه ماننــد ســایر هم نســل هایش، از تماشــای بســیج نظامــی همه جانبــه 
ــاس  ــی در مقی ــت: »برنامه های ــعف می گف ــا ش ــود و ب ــده ب ــر ش ــی اول متأث ــگ جهان در جن

ــزرگ!«. ]۵۱[  ب
ً
ــا ــزرگ! واقع ــا شــیطان ... ب ــگ ب ــه بزرگــی جن ــرن بیســتمی، ب رخداد هــای ق

ــرار داشــتند.  ــون کار او ق ــه، در کان مؤلفــۀ بصــری و زیبایی شناســانۀ برنامه هــای لوکوبوزی
ــط  ــین مرتب ــط ماش ــی منضب ــا کارای ــه وی ب ــد ک ــی بودن ــخص، اجزای ــاف و مش ــوط ص خط
احساســاتی  آن هــا  و محصــوالت  ماشــین ها  زیبایــی  دربــارۀ  به شــدت  او  می دانســت. 
می شــد. و البتــه خانه هــا، شــهرها و زمین هــای کشــاورزی نیــز می توانســت »به خوبــی 
از کارخانــه و کارگاه و از محصــوالت  بی عیب و نقــص ماشــین هایی کــه به آرامــی زمزمــه 

ــرد«. ]۵۲[ ــازه بگی ــی ت ــود و درخشش ــز ش ــد، تجهی می کنن
درنهایـــت، آنچـــه از تجدد گرایـــی افراطـــی لوکوبوزیـــه جدایی ناپذیـــر می نمـــود، 
انـــکار ســـنت ها، تاریـــخ و ســـلیقۀ به میراث مانـــده از پیشـــینیان بـــود. وی پـــس از 
توضیـــح دادن منشـــأ ازدحـــام رفت و آمـــد در پاریـــس آن روز، دربـــارۀ وسوســـه بـــه اصـــالح 
آن ازدحـــام هشـــدار داد: »بایـــد حتـــی از کوچک تریـــن بررســـی وضعیتـــی »کـــه هســـت« 
ــن  ــرد، »در ایـ ــد کـ کیـ ــتیم«. وی تأ ــه در آن هسـ ــفته بازاری کـ ــت آشـ ــم: وضعیـ بپرهیزیـ
ـــد  ـــه »بای ـــرد ک ـــاری ک ـــوض، پافش ـــود«. ]۵۳[ او در ع ـــدا نمی ش ـــی پی ـــچ راه حل ـــت هی وضعی
ـــر  ـــد را از صف ـــبات جدی ـــت و محاس ـــز« برداش ـــزی تمی ـــک رومی ـــی و ی ـــذ خال ـــه کاغ ـــک تک ی
شـــروع کـــرد. در چنـــان مقتضایـــی بـــود کـــه او به طـــرف شـــوروی و حاکمـــان جاه طلـــب 
ـــالف  ـــورها برخ ـــه در آن کش ـــود ک ـــدوار ب ـــد. وی امی ـــیده ش ـــعه کش ـــورهای درحال توس در کش
ـــد  ـــته نخواه ـــتند«، بس ـــک هس ـــخره وار کوچ ـــه مس ـــی ک ـــارۀ »مکان های ـــت او درب ـــرب، دس غ
 ناچـــار بـــود فقـــط »معمـــاری شکســـته بندی«۱ را اجـــرا 

ً
بـــود، زیـــرا وی در غـــرب عمـــال

ـــای  ـــا، نهاده ـــع در آن ه ـــای ذی نف ـــنت ها و گروه ه ـــی، س ـــای غرب ـــهرهای دیرپ ـــد. ]۵۴[ ش کن
کم تحـــرک آن هـــا، و ســـاختارهای حقوقـــی و نظارتـــی در آن شـــهرها فقـــط می توانســـتند 

ـــازند. ـــر آب س ـــش ب ـــال را نق ـــی اع ـــوِر۲ تجددگرای ـــن گالی ـــای ای رؤیاه

1. orthopedic architecture
۲. گالیــور )Gulliver( قهرمــان داســتان  ســفرهای گالیــور بــه قلــم جاناتــان ســوییفت بــود کــه در ســال ۱7۲۶ منتشــر 
ــرد. ـ م. ــه تمســخر می گی ــز خیال پردازی هــای ســیاحان و جهانگــردان را ب ــر، سرشــت بشــر و نی شــد. ســوییفت در آن اث
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 ـ ساخته شد
ً
یبا یلیا: شهر تجددگرایی اعال که ـ تقر براز

شــهر ها گمــان می کننــد کــه محصــول ذهــن یــا بخــت و تصــادف هســتند، ولــی 

نمی کنــد. کفایــت  شــهر  یــک  دیوار هــای  پابرجا نگه داشــتن  بــرای  دو  آن  از  هیچ یــک 

ایتالو کالوینو، شهرهای نامرئی

 طــوری کــه معمار-پیامبــرش طراحــی کــرده اســت، ســاخته 
ً
هیــچ شــهر آرمان گرایانــه ای دقیقــا

 همان طــور کــه متصــدی جنــگل داری علمــی به علــت بدبیاری هــای 
ً
نمی شــود. دقیقــا

ــی  ــگل دسترس ــه جن ــه ب ــانی ک ــا و کس ــِن کارفرماه ــداف متبای ــر و اه ــِت پیش بینی ناپذی طبیع
ــر  ــالوه ب ــت ع ــار اس ــز ناچ ــهری نی ــز ش ــود، برنامه ری ــه رو می ش ــت روب ــا شکس ــد، ب دارن
ســلیقه ها و تــوان مالــی حامیانــش، بــا مقاومــت بّنا هــا، کارگــران و ســاکنان شــهر دســت و پنجه 
ــرای  ــهر تجدد گ ــک ش ــه از ی ــت ک ــی اس ــن مصداق ــا نزدیک تری ــال، برازیلی ــد. بااین ح ــرم کن ن
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــام س ــه و کی ــی لوکوبوزی ــا خط مش ــتا ب ــش هم راس ــم و کم و بی ــال دیده ای اع
ــا۱  ــد مردم شناســانۀ برازیلی ــرا: نق ــام شــهر تجدد گ ــی جیمــز هولســتون به ن ــاب عال ــت کت از برک
می توانیــم منطــق برنامــۀ برازیلیــا و میــزان تحقــق آن را بررســی کنیــم. ]۵۵[ پی بــردن بــه لغــزش 
ــرای نقــد  ــدون اغــراق، راه را ب ــز ب ــا در نظــر ســازندگان و ســاکنان شــهر نی ــای برازیلی ــن معن بی

ــد. ــاز می کن ــروزی ب ــهری ام ــزی ش ــارۀ برنامه ری ــز درب ــن جیکاب ــۀ جی همه جانب
فکـر سـاختن یـک پایتخت جدیـد در نواحی مرکزی، از زمان اسـتقالل برزیـل قدمت دارد. 
]۵۶[ ولـی تحقـق آن فکـر بـه اجـرای طـرح محبـوب ژوسـلینو کوبیشـک۲ مربـوط می شـد. او 
از ۱۹۵۶ تـا ۱۹۶۱ رئیس جمهـور عوام  فریـب برزیـل بـود و بـه برزیلی هـا قـول »پنجـاه سـال 
پیشـرفت در پنـج سـال« و آینـده ای با رشـد اقتصـادی خود پایا۳ را داد. اسـکار نیه مایـر۴ که پیش 
از آن به نـام معمـار ارشـد سـاختمان های دولتـی و الگوهـای مسـکن شناخته شـده بـود، یـک 
رقابـت طراحـی را برگـزار کرد که لوسـیو کاسـتا۵ بر اسـاس طرح های بسـیار ابتدایـی در آن برنده 
 جـز فکـر چیـز دیگـری نبـودـ  یک »محـور عظیـم« بود کـه مرکز 

ً
شـد. فکـر کاسـتاـ  کـه واقعـا

شـهر را مشـخص می کـرد و شـامل یـک دیـوارۀ پلکانـی بود کـه در مرکـز آن یک قوس بـزرگ با 
خیابانـی صـاف تالقـی می کـرد و یـک مثلـث نیز وجـود داشـت که محدودۀ شـهر را مشـخص 

می کـرد )شـکل ۱8(.

1. James Hols ton, The Modernis t City: An Anthropological Critique of Brasilia
2. Juscelino Kubitschek
3. self-sus taining
4. Oscar Niemeyer
5. Lucio Cos ta
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۱7۵

 :C وزارتخانه ها و ادارات؛ :B مرکز خرید ثری پاورز؛ :A ،۱۹۵7 شکل ۱8. برنامۀ کاستا در سال
َبرمستطیلی؛ D: محل سکونت رئیس جمهور؛ E: خانه های ویالیی.

َ
نواحی مسکونی ا

ـــد .  ـــه کار می کردن ـــام و لوکوبوزی ـــای کی ـــق آموزه ه ـــتا( مطاب ـــر و کاس ـــار )نیه مای ـــر دو معم ه
نیه مایـــر کـــه مدت هـــا عضـــو حـــزب کمونیســـت برزیـــل بـــود، از نســـخۀ تجددگرایـــی 
ـــزاری  ـــس از برگ ـــه پ ـــهر بالفاصل ـــاخت ش ـــود. س ـــه ب ـــر پذیرفت ـــز تأثی ـــوروی نی ـــاری در ش معم
ـــروع  ـــاس۱ ش ـــت گوی ـــزی در ایال ـــالت مرک ـــی در ف ـــن خال ـــک زمی ـــی و روی ی ـــت طراح رقاب
ـــر از اقیانـــوس آرام  ـــا ریودوژانیـــرو و ســـاحل، و ۱۲۶0 کیلومت ـــر ب  هـــزار کیلومت

ً
ـــا شـــد کـــه تقریب

ـــوت  ـــد در بره ـــهر جدی ـــک ش ـــع، ی ـــا درواق ـــت. برازیلی ـــه داش ـــرقی فاصل ـــمال ش ـــیر ش در مس
بـــود. برنامه ریـــزان به لطـــف کوبیشـــک و تبدیل شـــدن برازیلیـــا بـــه اولویـــت نخســـت او، 
بـــه هیـــچ مصالحـــۀ »شکســـته بندی« نیـــاز نداشـــتند و »رومیـــزی تمیـــز« در آنجـــا مهیـــا 
ـــت و  ـــت داش ـــل را در دس ـــای آن مح ـــام زمین ه ـــت، تم ـــزی حکوم ـــازمان برنامه ری ـــود. س ب
ـــک  ـــق ی ـــر و مطاب ـــهر از صف ـــس ش ـــود. پ ـــره ش ـــی مذاک ـــک خصوص ـــچ مال ـــا هی ـــود ب الزم نب

1. Goias
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ــه پافشـــاری می کـــرد،  برنامـــۀ تفصیلـــی و یکپارچـــه طراحـــی شـــد. چنان کـــه لوکوبوزیـ
بخش  هـــای مســـکونی، شـــغلی، تفریحـــی، مرتبـــط بـــا حمل ونقـــل، و ادارات دولتـــی در 
 
ً
ـــا ـــود و صرف ـــوره ب ـــم تک منظ ـــا ه ـــود برازیلی ـــون خ ـــدند. چ ـــدا ش ـــر ج ـــهر از یکدیگ آن ش

ـــد. ـــاده ش ـــیار س ـــی بس ـــد، طراح ـــوب می ش ـــور محس ـــی کش ـــت اداری و اجرای پایتخ
برازیلیا به مثابۀ انکار )یا تعالی( برزیل

ـــهر  ـــک آرمان ش ـــرفت و ی ـــهر پیش ـــده، ش ـــهر آین ـــا را ش ـــر، برازیلی ـــتا و نیه مای ـــک، کاس کوبیش
دســـت یافتنی می پنداشـــتند. در آن شـــهر هیـــچ توجهـــی بـــه عـــادات، ســـنت ها و 
ــائوپائولو،  ــل سـ ــش از قبیـ ــهرهای بزرگـ ــا شـ ــل یـ ــتۀ برزیـ ــی در گذشـ ــیوه های عملـ شـ
سائوســـالوادور و ریودوژانیـــرو دیـــده نمی شـــد. کوبیشـــک کـــه گویـــی می خواســـت بـــر 
ـــد. او  ـــپیده دم«۱ نامی ـــر س ـــا را »قص ـــود در برازیلی ـــکونت خ ـــل س ـــد، مح ـــد کن کی ـــه تأ ـــن نکت ای
ـــت؟« ]۵7[  ـــس چیس ـــت، پ ـــل نیس ـــرای برزی ـــازه ب ـــک روز ت ـــۀ ی ـــر طلیع ـــا اگ ـــید: »برازیلی پرس
ـــه  ـــهر نمون ـــک ش ـــود ی ـــرار ب ـــاخت، ق ـــر س ـــر کبی ـــه پت ـــن پترزبورگ ک ـــد س ـــم مانن ـــا ه برازیلی
ــا زندگـــی می کننـــد:  ــه در آنجـ و کانـــون دگرگون ســـازی زندگـــی برزیلی هایـــی باشـــد کـ
از عـــادات فـــردی و ســـازمان دهی خانـــوار گرفتـــه تـــا زندگـــی اجتماعـــی، تفریـــح و کار. 
ــل  ــته های برزیـ ــزاری از گذشـ ــن بیـ ــار متضمـ ــا به ناچـ ــل و برزیلی هـ ــازی برزیـ دگرگون سـ
بـــود. پـــس نکتـــۀ اصلـــی در ســـاخت پایتخـــت جدیـــد، نمایـــش تضـــاد آن بـــا فســـاد، 

عقب ماندگـــی و جهـــِل برزیـــل قدیـــم بـــود.
ـــاوت ـ از  ـــیرهای متف ـــد، تفس ـــه بودن ـــف آن برنام ـــۀ عط ـــه نقط ـــزرگ ک ـــای ب از چهارراه ه
ـــان  ـــتا هم ـــال، کاس ـــد. بااین ح ـــل آم ـــه عم ـــیردالنه۲ ـ ب ـــای ش ـــا انحناه ـــیح )ع( ت ـــب مس صلی
اصطـــالح »محـــور عظیـــم«۳ را بـــه کار بـــرد کـــه لوکوبوزیـــه نیـــز بـــرای توصیـــف کانـــوِن 
ـــی  ـــور، نمایش ـــر آن مح ـــی اگ ـــود. حت ـــرده ب ـــتفاده ک ـــهری اش اس ـــای ش ـــیاری از برنامه ه بس
از یـــک تـــالش کوچـــک بـــرای شبیه ســـازی برازیلیـــا بـــه ســـنت های ملـــی برزیـــل بـــود، 
ایـــن شـــهر درهرحـــال، شـــهری محســـوب می شـــد کـــه می توانســـت هـــر جـــای دیگـــر 
در ایـــن دنیـــا بنـــا شـــود و هیـــچ ســـرنخی از تاریـــخ کشـــورش نداشـــت مگـــر تاریخچـــۀ 
ـــتند از  ـــد داش ـــه قص ـــود ک ـــت ب ـــی حکوم ـــهر تحمیل ـــا ش ـــام. برازیلی ـــرای کی ـــوزش تجددگ آم
آن بـــرای نشـــان دادن یـــک برزیـــل جدیـــد بـــه برزیلی هـــا و بـــه جهانیـــان اســـتفاده کننـــد. 
ـــان  ـــه هم ـــت: ب ـــم داش ـــر ه ـــای دیگ ـــک معن ـــت ی ـــوی حکوم ـــهر از س ـــدن آن ش تحمیل ش
ـــیاری از  ـــد، بس ـــت باش ـــان دول ـــت کارکن ـــا در خدم ـــود ت ـــده ب ـــی ش ـــهر طراح ـــه ش ـــدازه ک ان

1. Dawn Palace
2. Amazonian bow
3. monumental axis
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ـــد،  ـــذار می ش ـــی واگ ـــوزۀ خصوص ـــه ح ـــادی ب ـــهر ع ـــک ش ـــه در ی ـــی ک ـــاد زندگ ـــایر ابع س
بـــا دقـــت ســـازمان دهی شـــده بـــود: از امـــور درون خانواده هـــا و ســـکونت تـــا خدمـــات 

ســـالمت، آمـــوزش، مراقبـــت از کـــودکان، تفریـــح، روزنه هـــای بازرگانـــی و غیـــره.
ـــهرِی  ـــال ش ـــته و ح ـــس گذش ـــد، پ ـــل باش ـــهری برزی ـــدۀ ش ـــا آین ـــود برازیلی ـــرار ب ـــر ق اگ
 چه چیـــزی را نفـــی کنـــد؟ بخـــش 

ً
برزیـــل چـــه می شـــد؟ آن پایتخـــت قـــرار بـــود دقیقـــا

بزرگـــی از پاســـخ را می تـــوان از دومیـــن اصـــل برنامه ریـــزی نویـــن شـــهری در کارهـــای 
لوکوبوزیـــه پیـــدا کـــرد: »پایـــان کار خیابـــان«. برازیلیـــا طراحـــی شـــده بـــود تـــا خیابـــان 
و میـــدان ـ به مثابـــۀ مکان هـــای زندگـــی عمومـــی ـ را حـــذف کنـــد. گرچـــه شـــاید 
حـــذف دل بســـتگی بـــه مناطـــق محلـــی شـــهری و رقابـــت بیـــن آن هـــا در زمـــرۀ اهـــداف 
ــاخت آن  ــارت های سـ ــه خسـ ــز ازجملـ ــا نیـ ــذف آن ویژگی هـ ــود، حـ ــده نبـ برنامه ریزی شـ

ـــود. ـــد ب ـــهر جدی ش
ـــه  ـــتعمارگران ب ـــان ورود اس ـــد«، از زم  »داالن مانن

ِ
ـــلوغ ـــان ش ـــهر و خیاب ـــی ش ـــدان عموم می

برزیـــل، از مجـــاری تـــداوم زندگـــی مدنـــی در شـــهرها محســـوب می شـــده اند. هولســـتن۱ 
توضیـــح می دهـــد کـــه زندگـــی شـــهری در دو قالـــب ظاهـــر می شـــد. در قالـــب اول کـــه 
کلیســـا یـــا حکومـــت طرفـــدارش بودنـــد، مراســـم آیینـــی یـــا وطن دوســـتانه و مناســـک را 
 
ً
ــا  در میـــدان اصلـــی شـــهر برگـــزار می کردنـــد. ]۵8[ قالـــب دوم، طیـــف تقریبـ

ً
معمـــوال

نامحـــدودی از کاربردهـــای مردم پســـند در تمـــام میدان هـــای شـــهر را در بـــر می گرفـــت. 
آنجـــا ممکـــن بـــود میـــدان بـــازی کـــودکان، دست فروشـــی بزرگ ســـاالن، گشـــت و گذار، 
مالقـــات آشـــنایان، مالقـــات بـــا دوســـتان بـــرای صـــرف غـــذا یـــا قهـــوه، ورق بـــازی یـــا 
ـــطرنج، و لذت بـــردن از ســـرگرمی معاشـــرت، دیـــدن و دیده شـــدن باشـــد. نکتـــه از ایـــن  ش
قـــرار اســـت کـــه میـــدان ـ به مثابـــۀ محـــل تالقـــی خیابان هـــا و یـــک مـــکان بـــا مرزهـــای 
 مشـــخص و محصـــور ـ همـــان چیـــزی اســـت کـــه هولســـتن »محـــل مالقـــات 

ً
کامـــال

ــکان  ــطۀ امـ ــی، به واسـ ــل عمومـ ــگاه یـــک محـ ــدان در جایـ ــد. ]۵۹[ میـ ــردم« می نامیـ مـ
دسترســـی اش بـــرای تمـــام طبقـــات و تنـــوع فعالیت هایـــش متمایـــز می شـــود. میـــدان ـ 
بـــه جـــز وقتـــی کـــه ممنوعیت هـــای حکومتـــی در کار باشـــد ـ یـــک مـــکان انعطاف پذیـــر 
ـــک  ـــد. ی ـــتفاده کنن ـــترک از آن اس ـــداف مش ـــرای اه ـــد ب ـــادر می کن ـــران را ق ـــه کارب ـــت ک اس
ـــه ای  ـــه صحن ـــد ک ـــذب می کن ـــردم را ج ـــل م  از آن  رو خی

ً
ـــا ـــرزنده، دقیق ـــاِن س ـــا خیاب ـــدان ی می

بانشـــاط فراهـــم می ســـازد؛ صحنـــه ای کـــه هـــزاران مالقـــات و تعامـــل برنامه ریزی نشـــده، 
ــل  ــان محـ ــد. خیابـ ــان رخ دهـ ــور هم زمـ ــد در آن به طـ ــه می توانـ ــمی و فی البداهـ غیررسـ

1. Hols ten
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ــار  ــارج از آن ســـکونتگاه های خانوادگـــی تنگ وتـ ــِی زندگـــی جمعـــی در خـ ــز مکانـ تمرکـ
ـــان  ـــه خیاب ـــادل »دارم ب ـــی روم« مع ـــهر م ـــز ش ـــه مرک ـــاوره اِی »دارم ب ـــالح مح ـــود. ]۶0[ اصط ب
مـــی روم« بـــود. ایـــن مکان هـــا به مثابـــۀ محـــل تمرکـــز معاشـــرت ها نیـــز اماکـــن بســـیار 
ـــد  ـــه ای«۱ بودن ـــتقالل طلبی محل ـــرای »اس ـــز ب ـــی و نی ـــر جمع ـــود طرزفک ـــرای بهب ـــی ب مهم
کـــه می توانســـت در تیم هـــای ورزشـــی، گروه هـــای موســـیقی، جشـــن های قدیـــس 
حامـــی،۲ گروه هـــای جشـــنواره ای و غیـــره، در قالـــب نهادینـــه درآیـــد. ایـــن را هـــم نبایـــد 
از نظـــر دور داشـــت کـــه خیابـــان یـــا میـــدان عمومـــی، در شـــرایط مطلـــوب همچنیـــن 

می توانســـت محـــل اعتـــراض و شـــورش های جمعـــی علیـــه حکومـــت باشـــد.
ـــل،  ـــهری برزی ـــق ش ـــایر مناط ـــا س ـــه ب ـــا در مقایس ـــر برازیلی ـــه مناظ ـــر ب ـــی مختص نگاه
ــت. در  ــی در آن رخ داده اسـ ــای افراطـ ــه دگرگونی هـ ــه چـ ــد کـ ــکار می کنـ ــرعت آشـ به سـ
آن شـــهر هیـــچ خیابانـــی کـــه محـــل دور هـــم  جمع شـــدن مـــردم باشـــد، یـــا هیـــچ راه و 
ــود نـــدارد  ــاری بـــرای حمل ونقـــل موتـــوری باشـــد، وجـ ــه به طـــور انحصـ ــاه راهی کـ شـ

ــد(. ــه کنیـ ــکل های ۱۹ و ۲0 را مقایسـ )شـ

شکل ۱۹. خیابان مسکونی در محلۀ بارافوندا، سائوپائولو، ۱۹88

1. barrio nationalism
2. patron-saint
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شکل ۲0. دسترسی مسکونی L۱ در برازیلیا، ۱۹80

در برازیلیــا یــک میــدان هســت، ولــی چــه میدانــی! محوطــۀ عظیــم »میــدان ثــری پــاورز«۱ـ 
ــک  ــی ی ــه حت ــت ک ــزرگ اس ــان ب ــرار دارد ـ چن ــا«۲ ق ــگاه وزارتخانه ه ــان »گردش ــه در می ک
ــا  ــن ۲۳ و ۲۴ را ب ــکل های ۲۱ و ۲۲، همچنی ــد )ش ــوه می ده ــک جل ــی را کوچ ــادگان نظام پ
هــم مقایســه کنیــد(. حتــی میــدان تیــان آن ِمــن و میــدان ســرخ۳ در مقایســه بــا ایــن میــدان، 
خیلــی دنــج و دل نشــین و صمیمــی جلــوه می کننــد. آن میــدان ماننــد بســیاری از طرح هــای 
ــت  ــی می خواس ــر کس ــکل ۲۴(. اگ ــل ش ــوه را دارد )مث ــن جل ــمان بهتری ــه، از آس لوکوبوزی
ــا یــک دوســت قــرار مالقــات بگــذارد، مثــل ایــن بــود کــه بخواهــد کســی را  در آن میــدان ب
ــودی  ــق وج ــه منط ــد ک ــث ش ــردی باع ــازی های کارک ــد. ساده س ــی۴ ببین ب

ُ
ــرای گ ــط صح وس

میــدان ـ به مثابــۀ یــک مــکان مالقــات عمومــی ـ از طراحــی برازیلیــا بیــرون بــرود. ایــن میــدان 
ــش  ــای پیرامون ــا فعالیت ه ــن را دارد و تنه ــز نمادی ــک مرک ــم ی ــت، حک ــرای حکوم ــزرگ ب ب
ــم ناشــی از تلفیقــی از  ــر میدان هــای قدی ــه وزارتخانه هاســت. گرچــه اهمیــت خطی ــوط ب مرب
جمع شــدن کارکردهــای مســکونی، تجــاری و اداری در ناحیــۀ پیرامــون میــدان بــود، کارکنــان 
ــد و از آنجــا  ــه خانه هایشــان از خــودرو اســتفاده کنن ــرای رســیدن ب ــد ب ــن وزارتخانه هــا بای ای

1. Plazza of the three powers
2. Esplanade of the Minis tries
3. Tiananmen Square and Red Square
بـی یـک بیابـان وسـیع و خشـک در شـمال چین به مسـاحت نزدیـک بـه ۱/۳ میلیـون کیلومتر مربع اسـت که 

ُ
۴. صحـرای گ

به دلیـل تل ماسـه ها، کوه هـا و حیوانـات نـادرش از قبیـل پلنـگ برفـی و یـک گونه شـتر کوهـان دار شـهرت دارد.ـ  م.
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هــم دوبــاره بــرای رفتــن بــه مراکــز تجــاری در هــر ناحیــۀ مســکونی ســوار خــودرو شــوند.
 تمـام اماکن 

ً
یکـی از نتایـج حیـرت آور در چشـم انداز شـهری برازیلیـا چنیـن اسـت. تقریبا

عمومـی شـهر به طور رسـمی برای کاربـرد مکان عمومی طراحی شـده اند: ورزشـگاه ها، سـالن 
تئاتـر، سـالن موسـیقی، و رسـتوران ها برنامه ریـزی شـده اند. مکان هـای عمومـی کوچک تـر، 
پارک هـای  خیابان هـا،  کنـج  گـذر،  کنـار  قهوه خانه هـای  قبیـل  از  ـ  غیررسـمی  و  سـازه  فاقـد 
 وجـود ندارنـد. تناقض آمیـز اسـت کـه بخـش بزرگی از 

ً
کوچـک، میدان هـای محـالت ـ اصـال

 در برنامه های شـهری 
ً
 بـاز، نماد مشـخصۀ این شـهر اسـت و ایـن ویژگـی دقیقـا

ً
فضـای ظاهـرا

لوکوبوزیـه هـم دیده می شـد. ولـی چنان فضایـی، چنان کـه در میدان ثـری پاورز هـم می بینیم، 
درواقـع، فضـای »ُمـرده« خواهـد بـود. هالسـتون ایـن واقعیـت را بـا اشـاره بـه اثـر آموزه هـای 
کیـامـ  کـه سـازه های تجسـمی غول آسـا بـا فاصله هـای خالـی عظیـم می سـازند و نقطـۀ مقابل 
روابـط »چهره به چهـره و مبتنـی بـر پیشـینه«۱ در شـهرهای قدیمی تر هسـتند ـ توضیـح می دهد. 
ایـن فضاهـای خالـی در شـهر تجدد گـرا گویـی بـا توجـه بـه عادت هـای ادراکـی مـا، مـردم را 
به جـای دعـوت بـه مکان هـای عمومـی بـه مکان هـای  بی دروپیکـر و خالـی فرامی خواننـد کـه 
همـه از آن هـا گریـزان هسـتند. ]۶۱[ بـه انصـاف می تـوان گفـت کـه آن برنامـه باعث شـد تمام 
مکان هـای غیر مجـاز یـا برنامه ریزی نشـده کـه می توانسـت محـل مالقـات تصادفـی مـردم و 
گردهم جمع شـدن خودجوش ایشـان باشـد، حذف شـود. پراکندگی مکانی و تفکیـک کارکردی 

باعـث شـد کـه مالقات کـردن یـک شـخص در عمل مسـتلزم برنامـۀ قبلی باشـد.

شکل ۲۱. محلۀ الرگو دپالرینو، شامل موزۀ شهر و بازار سابق برده فروشان، سائوسالوادور، ۱۹80

1. Figure-ground relation
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۱8۱ شکل ۲۲. میدان ثری پاورز، همراه با موزۀ شهر و قصر پالن آلتو، برازیلیا، ۱۹80

شکل ۲۳. پراکا ِد-سه )میدان تماشا(، سائوپائولو، ۱۹8۴
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شکل ۲۴. میدان ثری پاورز و گردشگاه ساحلی وزارتخانه ها، برازیلیا،  ۱۹8۱

کاسـتا و نیه مایـر فقـط میـدان و خیابـان را از صحنـۀ آرمان شـهر خـود حـذف نکردنـد. آنـان 
گمـان می کردنـد کـه زاغه هـای شـلوغ را نیـزـ  بـا همـۀ تاریکی هـا، بیماری هـا، جـرم، آلودگی، 
راه بنـدان، رفت وآمـد، سـروصدا و فقـدان خدمات همگانی ـ حـذف کردند. شـروع کردن کار از 
یـک مـکان خالی و صاف شـده کـه متعلق بـه حکومت باشـد، مزایای آشـکار داشـت و حداقل 
مشـکالتی از قبیـل گمانه زنـی دربـارۀ قیمـت زمین هـا، هزینه های اجـاره و نابرابری هـای مرتبط 
بـا زمیـن ـ کـه اکثر برنامه ریـزان را به سـتوه می آورد و شـاید از ادامـۀ کار منصرف می سـازد ـ در 
آنجـا وجـود نـدارد. در این پهنه هـای خالـی و صاف می تـوان بهتریـن و روزآمد تریـن یافته های 
معمـاری دربـارۀ فاضـالب، آمـوزش، سـالمت و تفریـح را در برنامۀ شـهری جـای داد. ۲۵ متر 
مربـع فضـای سـبز شـهری بـه ازای هر شـهروند، حـد مطلوب یونسـکو را هـم بـرآورده می کرد. 
همچنیـن طراحـی برازیلیـا مثـل هـر آرمان شـهر دیگـر، نمایانگـر تعهـد اجتماعـی و سیاسـی 
سـازندگان شـهر و حامی ایشـان یعنی کوبیشـک بود. همۀ شـهروندان خانه های مشـابه داشـتند 
و تنهـا تفـاوت در تعـداد واحد هایـی بـود که به آنـان اختصـاص می یافـت. برنامه ریـزان برازیلیا 
بـه پیـروی از برنامه هـای پیشـگامانۀ معمـاران اروپایـی و شـوروی، سـاختمان های آپارتمانی را 
َبرمسـتطیل ها«۱ گروه بنـدی کردنـد تـا زندگـی اشـتراکی آسـان تر شـود. هـر 

َ
به اصطـالح بـه »ا

1. superquadra
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۱8۳

اََبرمسـتطیل )حـدود ۳۶0 واحـد مسـکونی آپارتمانـی بـا ۱۵00 تـا ۲۵00 سـاکن(، مهدکودک و 
َبرمسـتطیل، یک دبیرسـتان، سـینما، باشـگاه فرهنگی، 

َ
دبسـتان جداگانـه داشـت و در هـر چهـار ا

امکانـات ورزشـی و بازارچه سـاخته شـده بود.
 تمـام نیازهای سـاکنان آیندۀ برازیلیا دیده می شـد. گویی ایـن نیازها همان 

ً
در آن برنامـه تقریبـا

نیازهـای انتزاعـی و اختصـاری بودند که قواعـد برنامه های لوکوبوزیـه را تشـکیل می دادند. گرچه 
 برابری گرایانـه و برسـاختۀ حکومت بود، 

ً
چنـان شـهری  بی تردید یک شـهر عقالنی، سـالم، نسـبتا

برنامه هایـش کوچک ترین سـازگاری با خواسـته ها، سرگذشـت و شـیوه های عملی سـاکنان شـهر 
نداشـت. نسـبت برازیلیـا بـه سـائوپائولو یـا ریودوژانیـرو، از برخـی جنبه هـای مهـم مثل نسـبت 
جنـگل داری علمـی بـه یـک جنـگل طبیعـی )برنامه ریزی نشـده( اسـت. هـر دو برنامـۀ برازیلیا و 
 خوانا هسـتند و ساده سـازی های آن ها بـرای ایجاد نوعی نظـم کارآمد 

ً
جنـگل داری علمـی، کامـال

اسـت کـه امـکان پایش و هدایـت از باال )مرکز( را داشـته باشـد. هـر دو برنامه، چنان کـه خواهیم 
دیـد، در جنبه هـای مشـابه از اهدافـی که داشـتند، عقیم ماندنـد و درنهایت، هر دوی آن ها شـهر و 

جنـگل را طـوری تغییـر دادند کـه مطابق شـبکۀ پیش پاافتادۀ منظـوِر برنامه ریز باشـد.
زندگی کردن در برازیلیا

اکثر کسـانی که از سـایر شـهرها به برازیلیا جابه جا شـدند، در شـگفت می شـدند که آن را »شـهری 
بـدون ازدحـام و تجمـع مـردم« می دیدنـد. ایشـان گالیـه می کردنـد کـه برازیلیا فاقـد جنب و جوش 
زندگـی خیابانـی اسـت؛ یعنـی هیچ یـک از گوشـه های سـرزندۀ خیابانـی یـا رشـتۀ دراز سـرَدرها 
یـا تابلوهـای جلـوی مغازه هـا را نـدارد که بـرای عابـران پیـاده، یـک پیـاده روی دل چسـب را تداعی 
می کننـد. به نظـر مـردم گویـی بنیان گـذاران برازیلیـا به جـای برنامه ریـزی یک شـهر قصد داشـته اند 
از شـکل گیری یـک شـهر جلوگیری کننـد. متداول ترین توصیفـی که مردم بـرای منظور خـود به کار 
می برنـد، »فقـدان کنـج خیابان هـا« در برازیلیا اسـت؛ یعنـی می خواهنـد بگویند که این شـهر فاقد 
تالقـی تودرتوی محله هـای ُپرتراکمی اسـت که اماکن مسـکونی، کافه های عمومی و رسـتوران ها را 
بـه مکان هـای تفریحـی، کار و خرید پیوند بزننـد. گرچه برازیلیا برخـی از نیازهای انسـانی را فراهم 
می کنـد، جداسـازی کار از محـل سـکونت و جداسـازی آن دو از محل تجارت و سـرگرمی، فضای 
َبرمسـتطیل ها، و یک مجموعـه از راه هـا که فقط به وسـایل موتـوری اختصاص 

َ
خالـی عظیـم بیـن ا

م و پیش بینی پذیـر تبدیل کـرد. آن برنامه به حذف 
ّ
دارد، حـذِف کنـج خیابان هـا را به یک نتیجۀ مسـل

گلوگاه  هـای رفت و آمـد و حـذف گذرگاه هـای مالقـات و خوش و بـش عابـران پیـاده انجامیـد کـه 
مصاحبه شـونده های هولسـتن، »نقـاط صمیمیت اجتماعـی«۱ نامیده بودنـد. ]۶۲[

واژۀ برازیلیت۲ به معنای برازیل )یا(ـ ایتیس۳ که نخسـتین نسـل از سـاکنان آن شـهر سـاختند، 

1. the points of social conviviality
2. brasilite
3. Brasil(ia)-itis
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بالینـی  ایشـان را نشـان می دهـد. ]۶۳[ آن اصطـالح نوعـی آسـیب  به خوبـی آسـیب روحـی 
تمسـخرآمیز را نشـان می دهـد و بـه پـس زدِن یکسان سـازی و گمنامـی مـردم در زندگـِی برازیلیـا 
اشـاره می کنـد: » ایشـان واژۀ برازیلیـت را اسـتفاده می کنند تا احسـاس خود دربـارۀ زندگی روزمرۀ 
بـدون لـذتـ  بـدون سـرگرمی، مصاحبـت، دلبـری و مناسـکـ  را در محیـط خـارج از خانه بیان 
کننـد که در سـایر شـهرهای برزیـل وجـود دارد«. ]۶۴[ مالقات یک نفـر در برازیلیـا به ناچار باید 
در آپارتمـان او یـا در محـل کار رخ دهـد. حتـی اگـر ساده سـازی های اولیـه و ابتدایـی برازیلیـا در 
جایـگاه یـک شـهر اداری را بپذیریـم، گمنامـِی کسـل کننده ای در تاروپـود سـاختار ایـن پایتخت 
نهفتـه اسـت. مـردم شـهر فاقـد فضاهـای کوچـک و دسـترس پذیری هسـتند کـهـ  ماننـد آنچه از 
قدیم در سـائوپائولو یا ریودوژانیرو وجود داشـته اسـتـ  بتواند مشـخصۀ فعالیت ایشـان را در خود 
جـذب کنـد و شـاخص آن فعالیت باشـد. تردیدی نیسـت که سـاکنان برازیلیا فرصـت کافی برای 
تعدیـل شـهر بـا شـیوه ها و روش خـود را نداشـته اند، ولـی ایـن شـهر درهرحـال، طـوری طراحی  

شـده اسـت کـه از تکاپوی ایشـان به ایـن منظـور نافرمانی کنـد«. ]۶۵[
واژۀ »برازیلیـت« همچنیـن به خوبی نشـان می دهد که محیط مصنوعی سـاخت بشـر چگونه 
بـر سـاکنان خـود تأثیـر می گـذارد. ِسـیِر زندگـِی روزمـره در برازیلیـاـ  برخـالف زندگـی در ریو یا 
سـائوپائولو کـه رنگارنـگ و گوناگـون اسـت ـ حال و هـوای کسـل کننده، تکـراری و عبـوس دارد 
و بـه زندگـی در یـک تانـِک تهـی از احسـاس می مانـد. گرچـه شـاید نسـخۀ برنامه ریزی شـهرِی 
تجددگرایـی اعال توانسـته باشـد قدری نظـم صوری و تفکیـک کارکردی در این شـهر پدید بیاورد، 
ایـن کار به بهـای فقـر احساسـی و پیدایـش یک محیـط مالل آور حاصل  شـده اسـت؛ محیطی که 

خواه  ناخـواه اثـر زیان بـار خـود بـر روحیـۀ شـهروندان را به  جا می گـذارد.
گمنامـِی ِالقاشـده بـه شـهروندان در برازیلیـا، از ابعـاد و نمـای بیرونـی آپارتمان هایـی که هر 
َبرمسـتطیل مسـکونی را تشـکیل می دهنـد، هویداسـت )شـکل های ۲۵ و ۲۶ را مقایسـه کنید(. 

َ
ا

َبرمسـتطیل ها عبارت انـد از همسـانِی مجتمع هـای 
َ
دو گالیـۀ متداول تـر در حرف هـای سـاکنان ا

آپارتمانـی، و انـزوای سـاکنان آن هـا )به تعبیـری: »در برازیلیـا جـز خانـه و کارکـردن چیـز دیگری 
 هندسـی و برابری طلبانه اسـت. در نمـای هر مجتمع 

ً
نیسـت«(. ]۶۶[ نمـای هـر مجتمـع، کامال

چیـزی نیسـت کـه آن را از مجتمـع دیگـری متمایـز سـازد، حتـی از بالکـن هـم خبری نیسـت تا 
سـاکنان بتواننـد از خـود قـدری نشـان متمایزکننـده به جـای بگذارنـد و محیط هـای نیمه عمومی 
ایجـاد کننـد. بخشـی از ایـن سـردرگمی، ناشـی از خـود سـکونت در آپارتمـانـ  به ویـژه ایـن نوع 
سـکونتـ  اسـت کـه امـکان هم نوایی بـا مفاهیم ریشـه داِر »خانـه« را نـدارد. هالسـتون از چندین 
َبر مسـتطیل ها زندگـی می کردنـد، خواسـت کـه یـک تصویـر از 

َ
کـودک نه سـاله کـه اکثرشـان در ا

»خانـه« رسـم کننـد. هیچ کـدام از آن بچه هـا شـکل یـک آپارتمان را رسـم نکرد؛ بلکـه همگی در 
عوض، یک خانۀ سـنتی مسـتقل و مجزا با پنجره ها، دِر ورودی در وسـط سـاختمان و یک سـقف 
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َبرمسـتطیلی برخالف خانه های مجـزا نمی گذارند 
َ
شـیروانی را کشـیدند. ]۶7[ ولـی مجتمع های ا

کـه نشـان فردیـت بـر آن هـا بنشـیند و دیواره های شیشـه ای در نمـای بیرونـی آن ها گویـی موجب 
دسـت درازی بـه حریـم خصوصـی خانـه می شـود. ]۶8[ معمـاران آن سـاختمان ها کـه دغدغـۀ 
زیبایـِی کلـی طـرح را داشـتند، عالوه بـر حذِف نمـاِی بیرونـِی تمایزهـا در وضعیت هـر خانواده، 
بخـش اعظـم تمایـز بصـری را نیـز از بیـن بردنـد. چنان کـه طراحـی کلـی شـهر مانـع از زندگـی 

عمومـی خودجـوش می شـود و طراحـی مسـکونی شـهر نیز جلـوی تجلـی فردیـت را می گیرد.
سرگشـتگی برازیلیـا بـا تکـرار و همسـانی در معماری اش تشـدید می شـود. این شـهر مصداق 
خوبـی اسـت که نشـان می دهـد آنچه در نظـر کارکنـان دولت و خدمات شـهری به معنـای خوانایی 
و عقالنیـت اسـت، در نظـر سـاکنان معمولی که باید در شـهر راه خـود را پیدا کننـد، چیزی جز یک 
 هیچ اثـر تاریخی نـدارد. هـر محلۀ تجاری یا خوشـه 

ً
بی نظمـی گیج کننـده نیسـت. برازیلیـا تقریبـا

َبرمسـتطیل ها ماننـد دیگـر خوشـه ها به چشـم می آید. بخش های مختلف شـهر بـا مجموعه ای 
َ
از ا

مفّصـل و پیچیـده از َسـرواژه ها۱ ]عبارت هـای اختصـاری[ و مخفف هـا نام گـذاری شـده اند که جز 
 ناممکن اسـت. 

ً
بـا منطـق کلی مسـتقر در مرکز، تسـلط و یادگیـری آن هـا در میان شـهروندان تقریبا

رد در برازیلیا اشـاره می کند: »پس هرچند 
ُ

هولسـتون به تضاد شـگفت بین نظم کالن و سـردرگمی خ
سـاختار نظـم کلی شـهر، نوعی آگاهـی غیرمعمول و انتزاعـی دربارۀ طـرح آن پدید مـی آورد، دانش 
علمـی دربارۀ شـهر به دلیل تحمیـل عقالنیت نظام یافتـه کاهش می یابـد«. ]۶۹[ زندگـی در برازیلیا 
را از نـگاه برنامه ریـزان یک آرمان شـهرـ  که هدفشـان بیشـتر تغییـردادن دنیا و نه هم نوایی با آن اسـت 
ـ بـا ایـن حیرت و سـردرگمی می توان بخشـی از هدف معلم مابآنۀ۲ ایشـان دانسـت. شـهری که فقط 

مطابـق سـلیقه ها و عادت های موجود باشـد، وظیفـۀ آرمان شـهری اش را انجـام نخواهد داد.

شکل ۲۵. ناحیۀ مسکونی در امتداد روا تیرادنتس، اورو پرتو، ۱۹80

1. acronym
2. didactic
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َبرمستطیلی در برازیلیا، ۱۹80
َ
شکل ۲۶. یک مجتمع آپارتمانی ا

برازیلیای برنامه ریزی نشده

برازیلیـا از همـان ابتـدا توانسـت به دقت مطابـق برنامه پیـش بـرود. تصمیم گیرنـدگان اصلی در 
سـاخت آن شـهر بـه فکر طـرح برزیل نوین بـرای برزیلی های نویـن بودند که بسـامان، متجدد، 
کارآمـد و منطبـق بـا راه وروش نویـن باشـد. ولـی خیـال باطـل ایشـان بـه دسـت برزیلی هـای 
معاصـر کـه عالیـق مختلـف داشـتند و مصمـم بودنـد که حرفشـان شـنیده شـود، نقـش بر آب 
شـد. گویـی طراحـان تـا انـدازه ای بـاور کـرده بودند کـه آن نیـروی کار عظیم در سـاخت شـهر 
)بیـش از ۶0 هـزار کارگـر(، فراخـوان کار سـاختمانی را اجابـت می کننـد و سـپس در پایـان، 
بی سـروصدا شـهر را بـه کارکنـان اجرایـی خواهنـد سـپرد کـه شـهر بـرای آنان سـاخته می شـد. 
عالوه برایـن، بـرای کارگـران سـاختمانی به درسـتی برنامه ریـزی نشـده بـود. کوبیشـک اولویـت 
نخسـت را بـه هرچـه سـریع تر تمام کـردن سـاخت شـهر اختصـاص داد. گرچـه اکثـر کارگـران 
سـاختمانی حتـی اضافـه بـر معمـول کار می کردنـد، جمعیـت موجـود در اردوی سـاختمانی 
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به سـرعت بـر مسـکن های موقـت کـه بـه آنـان اختصـاص  یافتـه بـود و »شـهر آزاد«۱ خوانـده 
می شـد، پیشـی گرفـت. کارگران بـه زودی بـدون اجازه به تصـرف زمین هـای بیشـتر پرداختند و 
در آنجـا خانه هـای موقـت سـاختند. در مـواردی کـه تمـام اعضـای خانواده بـه برازیلیـا می آمد 

)یـا آنجـا زراعـت می کـرد(، گاهـی خانه هـای برپاشـده، چنـدان هـم کوچـک نبودند.
نخسـتین  کـه  گروه هایـی  اسـم  روی  از  و  دسـته جمعی  به  طـور  را  برازیلیـا  »طالیـه داراِن« 
بـار بـه مناطـق داخلـی برزیل پـای گذاشـته بودنـد، »پرچم داران قـرن بیسـتم«۲ نامیدنـد. چنان 
لقبـی بـا هـدف تحسـین نیز سـاخته  شـده بـود، زیـرا برازیلیـا درعین حـال، نوعـی فتـح نمادین 
کرانه هـای  از  خـود  تاریـخ  تمـام  در  کـه  می شـد  محسـوب  کشـوری  داخلـی  سـرزمین های 
سـاحلی اش فاصلـه نگرفتـه بـود. بااین حـال، در ابتـدا کارگـران یـدی را کـه بـه برازیلیـا جـذب 
شـدند، بـا عبـارت توهین آمیـز کندانگـو۳ خطـاب می کردنـد. کندانگـو »انسـانی فاقـد مهارت 

کیفـی، بی فرهنـگ، خانه بـه دوش، از طبقـۀ فرودسـت و عامـی« بـود. ]70[
کوبیشـک آن وضعیـت را تغییـر داد. او سـاختن برازیلیـا را که بـا هدف متحول کـردن برزیل 
اجـرا می شـد، ابـزاری بـرای دگرگونـی کندانگوهـا و تبدیـل ایشـان بـه قهرمان هـای پرولتاریا در 
کشـور جدیـد قـرار داد. وی اعـالم کـرد: »کسـانی کـه در آینـده دربـارۀ تمـدن برزیـل خواهنـد 
نوشـت، ناچارنـد بـا حیـرت در کنـار جدیـت و سخت کوشـی ایـن غـول آفتاب سـوخته زندگی 
کننـد، نـام او کندانگوـ  قهرمان گمنام و سرسـخِت سـاختن برازیلیاـ  اسـت ... وقتـی بدبین ها به 
آرمان شـهر مطلوبی که پیشـنهاد کرده بـودم، می خندیدنـد، کندانگوها بار مسـئولیت را بر دوش 
گرفتنـد«. ]7۱[ کندانگوهـا بـا بهره بـرداری از محیـط شـعارگونه ای کـه به نفـع ایشـان پدید آمده 
بـود، پافشـاری کردنـد که از ایـن مدینۀ فاضلـه، قطعه ای بـرای خود بردارنـد. آنان بـرای دفاع از 
زمین هایشـان بـه فعالیـت  سـازمان یافته روی آوردند، خدمات شـهری مطالبه کردند و خواسـتند 
کـه از حـق مالکیـت مطمئـن برخـوردار شـوند. درنهایـت، در سـال ۱۹80 حـدود 7۵درصـد 
جمعیـت برازیلیـا در سـکونتگاه هایی زندگی می کردند کـه در ابتدا هیچ گاه پیش بینی  نشـده بود، 
درحالی کـه شـهر برنامه ریزی شـده فقـط بـه نصـف جمعیـت برنامه ریزی شـدۀ ۵۵7هزارنفـری 
رسـیده بـود. جـای پایـی که فقـرا در برازیلیـا به دسـت آوردنـد، به هیچ وجـه نتیجـۀ خیرخواهی 
کوبیشـک و همسـرش ـ دونـا سـارا۴ـ نبـود. سـاختار سیاسـی نیـز در این میـان مؤثر واقع شـد. 
 رقابتی 

ً
کسـانی کـه زمین هـا را بـه تصرف عدوانـی درآورده بودند، به واسـطۀ نظام سیاسـی نسـبتا

موجـود، قـادر بـه بسـیج نیروهـا، اعتـراض و رسـاندن صدای خـود به گـوش حکومت شـدند. 
کوبیشـک و سـایر سیاسـت مداران در عمـل نمی توانسـتند فرصـت بهره بـرداری از آن مـوکالن 

1. Free City
2. bandeirantes of the twentieth centery
3. candango
4. Dona Sara
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سیاسـی را کـه می توانسـتند دسـته جمعی به نفـع یک گـروه رأی دهنـد، نادیـده بگیرند.
برازیلیـای برنامه ریزی نشـده کـه درواقـع، همـان برازیلیـای موجـود و حقیقـی بـود، بـا آن 
 فـرق داشـت. برازیلیـا به جـای یـک شـهر اداری غیرطبقاتی، به 

ً
نسـخۀ اولیـۀ طراحی هـا کامـال

شـهری بـا جدایـی فاحـش مکانـی ـ برحسـب طبقـۀ اجتماعـی ـ تبدیـل شـد. فقـرا در حاشـیه 
می زیسـتند و هـر روز فاصلـه ای طوالنـی را به یک مرکز شـهر کـه محل سـکونت و کار نخبگان 
بـا  سـکونتگاه هایی  خـود  بـرای  هـم  ثروتمنـدان  از  بسـیاری  برمی گشـتند.  و  می رفتنـد  بـود، 
خانه هایـی مجـزا و باشـگاه هایی خصوصـی سـاختند و به این ترتیـب، شـیوۀ زندگـی اغنیـا کـه 
در سـایر مناطـق برزیـل پیـدا می شـد، در آنجا نیـز تکثیر گردیـد. برازیلیـای برنامه ریزی نشـدهـ  
 یک عارضـۀ جنبی یا یـک تصادف نبـود. با قطعیـت می توان 

ً
یعنـی ترکیـب اغنیـا و فقـراـ  صرفـا

گفـت هزینه هـای آن نظـم و خوانایـی در کانـون برنامـۀ شـهر، به ناچـار بـرای بقـای هسـته، 
از  آن دو بخـش  برنامه ریزی نشـده در حاشـیه ها را حتمـی می کـرد.  برازیلیـای  پیدایـش یـک 

برازیلیـا به هیچ وجـه تفـاوت نداشـتند و درواقـع، مبتنـی بـر رابطـۀ همزیسـتی بودنـد.
دگرگون سـازی اساسـِی کشـوری بـه وسـعت و تنـوع قومـی برزیـلـ  آن هـم در مدت پنج سـالـ  
امـری تصورناپذیر بود. شـاید کسـی گمان کند که کوبیشـک نیز ماننـد تعدادی بی شـمار از حاکمان 
کـه بـرای کشورشـان بلندپروازی هـای فراوان در سـر داشـتند، پرداختن به تمـام برزیـل و برزیلی ها را 
امیدوارانـه نمی دانسـت و بـه همین علت، هدف علمی تـر و امکان پذیرترـ  یعنی سـاختن یک الگوی 
آرمان شـهری از صفـرـ  را برگزیـد. آن شـهر که در زمینی جدیـد در منطقه ای جدید بر پا شـد، قرار بود 
یـک محیـط مادی دگرگون کننده برای سـاکنان جدیدش باشـد، محیطی با جزئیات دقیق و سفارشـی 
کـه مطابـق آخرین یافته های سـالمت، کارایی و نظـم عقالنی بود. چـون آن شـهر ترقی گرایانه از یک 
برنامـۀ واحـد و منسـجم، روی زمینی با مالکیـت کامل حکومت، و بـا قراردادهـا، مجوزهای تجاری 
 اوضـاع برای توفیق 

ً
و ناحیه بندی هـای موردنظـر مؤسسـۀ برنامه ریـزی )نواکپ(۱ پدید می آمـد، ظاهرا

»ریز سـازی یـک مدینۀ فاضلـه«، بر وفق مـراد بود.
ولــی برازیلیــا در جایــگاه یــک شــهر تجددگــرای اعــال و یــک مدینــۀ فاضلــه چقــدر موفــق 
ــاوت  ــل قض ــر در برزی ــهرهای قدیمی ت ــا ش ــش ب ــاس تفاوت های ــهر را براس ــر آن ش ــود؟ اگ ب
کنیــم، آنــگاه توفیــق را چشــمگیر ارزیابــی خواهیــم کــرد. اگــر برازیلیــا را برحســب ظرفیــت در 
دگرگون ســازی ســایر بخش هــای برزیــل یــا القــای عالقــه بــه شــیوۀ زندگــی جدیــد بســنجیم، 
ــی در  ــای فرض ــا برازیلی ــی ب ــه خیل ــی ک ــای حقیق ــود. در برازیلی ــز ب ــهر ناچی ــق ش ــگاه توفی آن
ــدازی و  ــرای بران ــالش ب ــت، ت ــراوان از مقاوم ــق ف ــت، مصادی ــرق داش ــزی ف ــناد برنامه ری اس

ــت. ــود داش ــی وج ــاب وکتاب های سیاس حس

1. Novacap
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ر
َ
یه در َچندیگ لوکوبوز

چـون برازیلیـا را لوکوبوزیـه طراحـی نکـرد، شـاید بـه نظـر برسـد کـه مقصردانسـتن او بابـت 
شکسـت آشـکاِر طـرح برازیلیـا قضـاوت عجوالنـه ای اسـت. بااین حـال، دو نکتـۀ مهم هسـت 
کـه ارتبـاط بیـن برازیلیـا و لوکوبوزیـه را موجه می سـازد. نخسـت آنکـه برازیلیا با اعتقاد راسـخ 
بـه آموزه هـای کیام سـاخته شـد و آن آموزه هـا را لوکوبوزیـه به تفصیل شـرح داده بـود. دوم اینکه 
لوکوبوزیـه در طراحـی یـک پایتخت ]اسـتانی[ دیگـر نقش اصلـی را ایفا کرد؛ شـهری که آن هم 

 مشـکالت انسـانی مشـابه بـا برازیلیا را پدیـد آورد.
ً
دقیقا

شکل ۲7. چوک یا میدان بزرگی که لوکوبوزیه برای مرکز شهر چندیگر طراحی کرد.

چندیگـر یـا همـان پایتخـت جدیـد ایالـت پنجـاب، در نیمـۀ راه برنامه ریـزی بـود کـه معمـار 
مسـئول طراحـی اشـ  میثـو نوریکـی۱ـ ناگهان فوت کـرد. ]7۲[ نهـرِو که برای او دنبال جانشـین 
بـود، از لوکوبوزیـه دعـوت کـرد تـا طـرح را تمـام و بـر سـاخت شـهر نظـارت کنـد. قـرار بـود 
هـدف تجددگرایـی اعالی جواهـر لعل نهرو رعایت شـود: ترویـج فناوری پیشـرفته در پایتخت 
جدیـدی کـه ارزش های بـاب میل نخبـگان جدید هنـدی را به شـکلی مبالغه آمیـز نمایش دهد. 
]7۳[ تعدیل هایـی کـه لوکوبوزیـه در برنامـۀ اولیـۀ نوویکـی و آلبـرت میـر۲ ایجاد کـرد، همگی 
در راسـتای عظیم سـازی۳ و گرایش هـای خطـی بـود. لوکوبوزیـه محورهـای مسـتطیلی صـاف 

1. Mathew Nowicki
2. Albert Mayer
3. moumentalism
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را به جـای منحنی هـای بـزرگ نشـاند. وی یـک محـور عظیـم در مرکـز پایتخـت وارد کـرد کـه 
بی شـباهت بـه محـور برازیلیـا و طـرح خـود او بـرای پاریـس نبـود. ]7۴[ او به جـای بازارهـای 
شـلوغی کـه حداکثـر تعداد کاالها و مـردم را در مکان هـای کوچک جای می دهنـد، میدان هایی 

پهنـاور قـرار داد کـه امـروزه بخـش عمـدۀ آن ها خالی اسـت )شـکل ۲7(.
 به مثابـۀ مکان هـای گردهمی هـای عمومی عمل 

ً
درحالی کـه تقاطـع راه هـا در هنـد معمـوال

می کـرد، لوکوبوزیـه مقیاس هـا را بـزرگ کـرد و ناحیه بندی را طـوری تغییر داد که از شـکل گیری 
مکان هـای سـرزندۀ خیابانـی جلوگیـری شـود. یـک بازدیدکننـدۀ امـروزی می نویسـد: »روی 
زمیـن مقیاس هـا به قـدری بـزرگ و پهنای بیـن خیابان هـای تالقی کننـده به قدری زیاد اسـت که 
چیـزی جـز پهنـۀ وسـیع کف پوش بتنی بـا چند تصویـر منفـرد در اینجـا و آنجا دیده نمی شـود. 
دسـت فروش، کاسـب کوچک مقیـاس خیابانـی یـا چرخ دارهـا را از ورود بـه مرکـز شـهر منـع 
کرده انـد، به گونـه ای کـه حتـی وقتـی منشـأ سـود و فعالیـت اقتصـادی وجـود دارد؛ حداقـل بـا 
هـدف کاسـتن از اعتبار و اثربخشـی چـاوک،۱ از ایـن فرصت ها بهره بـرداری نمی شـود«. ]7۵[
هماننـد برازیلیا تالش شـد که هندوسـتان از وضعیت موجـود خود فراتـر رود و تصویری از 
آینـده بـرای سـاکنان چندیگرـ  کـه اغلب از کارکنـان اجرایی بودندـ  ترسـیم شـود. مانند برزیل، 
 شـهر برنامه ریزی نشـدۀ دیگـری در حاشـیه و حومـه پدید آمد؛ شـهری که با نظم طاقت فرسـای 

مرکـز شـهر در تضاد بود.

مصداقی علیه شهرسازی تجددگرای اعال: جین جیکابز

کتـاب جیـن جیکابـز به نـام مرگ و زندگی شـهرهاِی بـزرگ آمریکایـی در سـال ۱۹۶۱ علیه موج 
چشـمگیر برنامه ریـزی شـهری تجددگرایانـه و کارکردگـرا نوشـته شـد. کار او  بی تردید نخسـتین 
نقـد شهرسـازی تجددگـرای اعال بـود، ولی گمان می کنـم که آن کتـاب را درعین حـال، می توان 
موشـکافانه ترین و فکورانه تریـن نقـد نیـز دانسـت. ]7۶[ آن اثـر به مثابـۀ جامع تریـن اعتراض به 
آموزه هـای برنامه ریـزی شـهری معاصـر، بحث هایـی را برانگیخـت کـه پـژواک آن هـا تـا امروز 
همچنـان شـنیده می شـود. به این ترتیـب، چنـد دهـه پـس از نـگارش کتـاب جیکابـز ، بسـیاری 
از دیدگاه هـای او بـه جزئـی جداناشـدنی از مفروضـات برنامه ریـزی شـهری معاصـر تبدیـل 
شـده اند. گرچـه  چیـزی کـه وی »حملـه بـه برنامه ریـزی و بازسـازی شـهری معاصـر« نامیـد، 
در درجـۀ اول بـه شـهرهای ایـاالت متحـده مربوط می شـد، او آموزه هـای لوکوبوزیـه در ایاالت 
متحـده و سـایر کشـورها را کانـون نقد هـای خـود قـرار داد. آنچـه در نقـد جیکابـز، چشـمگیر 
و بـارز اسـت، دورنمـای منحصربه فـرد نـگاه اوسـت. وی بررسـی هایش را از مقیـاس خیابـان 

۱. چاوک )chowk( در جنوب آسیا به بازارهای غیرسرپوشیده در محل تالقی دو راه گفته می شود. ـ م.
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ـرد در محله هـا آغـاز می کنـد. لوکوبوزیـه شـهر را ابتـدا از آسـمان 
ُ

و بـا قوم نـگاری۱ نظـم خ
»نظـاره می کـرد«، ولـی جیکابـز از منظـر یـک عابـر پیـاده در گشـت وگذارهای روزانـه اش بـه 
شـهر می نگریسـت. جیکابـز همچنیـن یـک فعال سیاسـی بـود و در بسـیاری از کارزارهـا علیه 
پیشـنهادهای تغییـرات منطقه بنـدی شـهری، سـاخت جاده هـا، و بسازوبفروشـی مسـکن ـ کـه 
 تصورپذیر نبود 

ً
گمـان می کرد پیشـنهاد های شـرورانه ای هسـتندـ  شـرکت می کـرد. ]77[ اصـال

کـه چنـان نقـد تنـدی بـا ایـن شـیوه بتوانـد از درون حلقـۀ متفکـران برنامه ریزی شـهری شـروع 
شـود. ]78[ روش بدیعـی کـه او درزمینـۀ جامعه شناسـی روزمـرۀ شـهری برای طراحی شـهرها 
بـه کار بـرد، از روال آموزشـی متعـارف در مـدارس برنامه ریـزی شـهری آن زمـان، از زمیـن تـا 
آسـمان فاصلـه داشـت. ]7۹[ بررسـی حواشـی انتقادهـای او به ما کمـک می کند تا بسـیاری از 

ناکامی هـای تجددگرایـی اعـال را بهتر بشناسـیم.
نظم بصری در مقایسه با نظم آزموده

در بحث هـای جیکابـز یـک نگـرش تعیین کننـده دیـده می شـود: بیـن ظاهـر شسـته ُرفتۀ نظـم 
 هیـچ 

ً
هندسـی از یـک سـو و سـامانه هایی کـه نیاز هـای روزمـره را بـرآورده می سـازند، لزومـا

تناظـری وجـود نـدارد. او می پرسـد چـرا بایـد انتظار داشـته باشـیم کـه محیط های سـاختمانی 
 برداشـت بعدی مـا از نظـم و انضبـاط را ارضا 

ً
یـا ترتیبـات اجتماعـی کارآمـد و پربـازده، صرفـا

کننـد؟ او بـرای شـرح ایـن معما بـه یک طرح مسـکونی جدیـد در هارلم شـرقی۲ اشـاره می کند 
کـه بـرای خودنمایـی با یک پارچۀ َملَمِل۳ مسـتطیلی پوشـانده شـده بود. سـاکنان سـاختمان که 
به اجبـار در آن محـل اسـکان داده شـده بودنـد، آن کار را نوعـی توهین به خود می دانسـتند، زیرا 
در یـک طـرح سـاختمانی عجیـب، در حالی در میان بیگانـگان زندگی می کردند کـه گرفتن یک 
روزنامـه یـا یـک فنجان قهـوه یا قرض کـردن پنجاه سـنت )نیم دالر( پـول هم در آن مکان میسـر 
نبـود. ]80[ نظـم ظاهـری آن پارچـۀ ململ، به شـدت یـک  بی نظمی بزرگ تـر از آن نظـم را عیان 
می کـرد.۴ جیکابـز می گفت یک اشـتباه اساسـی در میـان برنامه ریـزان شـهری، نتیجه گیری نظم 
 بصری« اسـت. 

ً
»کارکـردی« از تکرار و دسـته بندِی شـکل های سـاختمانی یعنـی از »نظم صرفا

بااین حـال، اکثـر مجموعه هـای پیچیـده، برخـالف نظـر برنامه ریـزان، انضبـاط ظاهـری نـدارد 
و نظـم آن هـا را بایـد در الیه هـای زیریـن پیـدا کـرد. »پی بردن بـه نظـم کارکـردِی مجموعه های 
پیچیـده و شـناختِن آن به مثابـۀ نظـمـ  و نـه آشـوبـ  نیـاز بـه قـدرت درک دارد. برگ هایـی که در 

1 .ethnography
2. Eas t Harlem
3. lawn
۴. از این گونــه حماقت هــا در میــان فعــاالن عرصــۀ ساخت و ســاز در کشــور مــا نیــز دیــده می شــود. یــک بــرج مســکونی 
ــاز نمی شــوند )نفس خــور  ــش ب شــامل صدهــا دســتگاه آپارتمــان ســاخته می شــود کــه هیچ کــدام از پنجره هــای اتاق های

نــدارد( و ســازنده در توجیــه می گویــد کــه به علــت طراحــی نمــای ســاختمان، پنجــرۀ بازشــو کار نگذاشــته ایم! ـ م.
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پاییـز از درختـان فرومی افتنـد، درون موتـور یـک هواپیما، امعاواحشـای یک خرگـوش و بخش 
اخبـار اقتصـادی یـک روزنامـه، همگـی درصورتی کـه بـدون درک و آشـنایی بررسـی شـوند، 
نوعـی آشـفتگی بـه نظـر می رسـند. ولـی وقتـی نمونه هـای مزبـور را به مثابـۀ سـامانه های منظم 
بشناسـیم، آنـگاه طـور دیگـر به نظـر خواهند رسـید. « از ایـن لحاظ می تـوان گفت کـه جیکابز 
بـود. کارکردگرایـی واژه ای اسـت کـه کاربـردش در کارگاه طراحـی لوکوبوزیـه  »کارکردگـرا« 
ممنـوع بـود. جیکابـز پرسـید که این سـازه بـرای چه کاری اسـت و تا چـه انـدازه کارش را انجام 
می دهـد؟ »نظـم« در هـر شـیء و مجموعـه، به واسـطۀ  هـدف آن شـیء تعییـن می شـود و نـه با 
 باور 

ّ
یـک نـگاه زیبایی شـناختی محض بـه نظـم ظاهـری اش. ]8۱[ ولی گویـا لوکوبوزیه به جـد

کـرده بـود کـه کارآمدترین قالب هـا »همواره« از وضـوح و نظم عالـی برخوردارنـد. محیط های 
مـادی کـه لوکوبوزیـه طراحی کـرد و سـاخت، همانند محیـط برازیلیـا دارای هماهنگـی کلی و 
سـادگی قالـب بودنـد. بااین حـال، آن محیط هـا نتوانسـتند محیط هایی باشـند که مردم دوسـت 

دارنـد در آن هـا کار و زندگـی کنند.
بـود کـه ذهـن جیکابـز را مشـغول  برنامه ریـزی شـهری  الگوهـای کلـی  ناکامـی  همیـن 
اقتصـادی و  بـا کارکردهـای عملـی  نـه  برنامه ریـزان شـهری،  می کـرد. مفهـوم شـهر در نظـر 
اجتماعـی یـک ناحیـۀ شـهری همخوانـی داشـت و نـه بـا نیاز هـای فـردی سـاکنان آن محیـط. 
اساسـی ترین خطـای آن هـا، دیـدگاه سراسـر زیبایی شـناختی دربـارۀ نظـم بـود. چنـان خطایـی 
آنـان را بـه خطـای بزرگ تـر یعنـی دسـته بندی دقیـق کارکردهـا انداخـت. به نظـر آن برنامه ریزان 
 درهم آمیختـن مغازه هـا بـا آپارتمان هـا، کارگاه های 

ً
شـهری، کاربـری ترکیبـی مسـتغالت ـ مثـال

کوچـک، رسـتوران ها و سـاختمان های عمومـی ـ نوعـی  بی نظمـی و آشـفتگی بصـری پدیـد 
مـی آورد. بزرگ تریـن مزیـت کاربری هـای واحـد یعنی یـک ناحیۀ خریـد، یک ناحیۀ مسـکونی 
و غیـره، امـکان پدیـدآوردن همسـانی تک کارکردی۱ و نوعی دسـته بندی بصری اسـت که آنان در 
جسـت وجویش بودنـد. البتـه، در حـوزۀ برنامه ریـزی هم برنامه ریـزی برای یک ناحیه برحسـب 
یـک کارکـرد واحـد، بسـیار سـاده تر از کارکرد هـای چندگانـه اسـت. پـس کمینه سـازی تعـداد 
کاربری هـا ـ و درنتیجـه، تعـداد متغیر هایـی کـه بایـد رسـیدگی شـوند ـ در کنار زیبایی شناسـی 
نظـم بصـری، مبنای اصلی اسـتدالل به نفـع آموزه هـای کاربری واحد را تشـکیل مـی داد. ]8۲[ 
بهتریـن اسـتعاره ای کـه در ایـن زمینـه بـه ذهن می رسـد، ارتشـی اسـت کـه به جای درگیرشـدن 
در جنـگ بـا دشـمن، در محوطـۀ پـادگان بماند. ارتـش پادگانـی نظم بصـری عالـی دارد که در 
یگان هـا و صفـوف منظـم بـه چشـم می آیـد. ولی ارتـش در میـدان جنگ چنـان آرایشـی از نظم 
را نمایـش نمی دهـد و درعین حـال، به تعبیـر جیکابـز، ارتشـی اسـت کـه تخصـص خـود را بـه 
اثبـات می رسـاند. جیکابـز گمـان می کنـد که ریشـه های ایـن رغبت به نظـم انتزاعی و هندسـی 

1. monofunctional uniformity
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ـ از بـاالـ  را شـناخته اسـت: »برنامه ریـزی شـهری متجدد، به طور غیرمسـتقیم به واسـطۀ سـنت 
آرمان شـهری و به طـور مسـتقیم بـا آمـوزۀ واقع بینانه تـر درزمینـۀ تحمیـل هنـر، از همان آغـاز، با 
هـدف نادرسـِت تبدیل کـردن شـهر ها بـه کار هـای منظِم هنـری، زمین گیر شـده اسـت«. ]8۳[

ـ سـتانده۱ کـه در دهه هـای اخیـر در  جیکابـز می گویـد کـه فنـون آمـاری و الگو هـای داده 
برنامه ریـزان  از سـابق هسـتند. پـس  پیچیده تـر  قـرار گرفته انـد، خیلـی  برنامه ریـزان  دسـترس 
وسوسـه شـدند تـا حاال کـه قـادر بودند بودجـه، مـواد اولیه، وسـعت مـکان، انـرژی و نیاز های 
ترابـری را در بازسـازی یـک ناحیـه، به دقت محاسـبه کنند، چنـان کارهای خارق العـاده ای را در 
برنامه ریـزی خـود عملـی سـازند. در آن  برنامه هـا مدت ها بـه هزینه هـای اجتماعـی جابه جایی 
هسـتند  بیلیـارد  توپ هـای  یـا  الکترون هـا  شـن،  دانه هـای  گویـی  »چنان کـه  ـ  خانواده هـا 
کـه جابه جـا می شـوند« ]8۴[ ـ بی اعتنایـی کردنـد. چنـان  برنامه هایـی همچنیـن مبتنـی بـر 
فرض هایـی فاجعه بـار بودنـد و مجموعه هـای دارای نظـم پیچیـده را طـوری نـگاه می کردنـد که 
 می تـوان خریدکـردن را یک 

ً
گویـی امـکان ساده سـازی آن هـا با فنـون عـددی وجـود دارد و مثال

 ریاضیاتی دانسـت که شـامل مسـاحت الزم بـرای مرکـز خرید اسـت و مدیریت 
ً
مبحـث صرفـا

رفت و آمـد نیـز فقـط بـه جابه جایـی تعـداد مشـخص از وسـایل نقلیـه در یـک مـدت معیـن در 
چنـد خیابـان مشـخص بـا عـرض معیـن ختـم می شـود. ایـن کاسـتی ها در نـگاه برنامه ریـزان، 
مشـکالت فنـی عظیمی محسـوب می شـد، ولـی عالوه بر ایـن، چنان کـه خواهیم دیـد، واقعیت 

نشـان داد کـه پـای مشـکالت بسـیار بیشـتری در میان اسـت.
برتری کارکردِی »کاربرِی ضربدری و پیچیدگی«

چنان کـه هـر روز بیشـتر دریافته ایـم، برقـراری و حفـظ نظـم اجتماعـی در شـهر های بـزرگ، 
یک دسـتاورد شـکننده اسـت. دیـدگاه جیکابـز دربارۀ نظـم  اجتماعی، بسـیار ظریـف و آموزنده 
رج 

ّ
اسـت: نظـم اجتماعـی محصول نوعـی نظم معماری نیسـت که بـا خط کش مهندسـی و مد

بـه دسـت آیـد. نظـم اجتماعـی همچنیـن بـا اسـتفاده از مهـارت حرفه هایـی از قبیـل پلیس ها، 
نگهبان هـای شـب و مسـئوالن دولـت بـه دسـت نمی آیـد. به نظـر جیکابـز، برعکـس »آرامـش 
از  نا محسـوس   

ً
بـا شـبکه ای ظریـف و تقریبـا پیـاده رو و خیابان هـای شـهرها ...  عمومـی در 

نظارت هـا، مهارهـا و معیارهـای داوطلبانـه در میـان خـود مـردم حاصـل می گـردد و بـه دسـت 
خـود مـردم تضمین می شـود«. شـرایط الزم برای یـک خیابان امن )کـه همان مرزبندی آشـکار 
بیـن مـکان عمومـی و مکان خصوصی اسـت(، تعـداد زیادی از مـردم که به نوبـت و خودجوش 
خیابـان را می پاینـد )چشـم های کـف خیابان(، و اسـتفادۀ همیشـگی و ُپرتعداِد مـردم از خیابان 
اسـت کـه بـر شـمار چشـم های موجـود در خیابـان می افزایـد. ]8۵[ مثـال او دربـارۀ ناحیـه ای 

1. input-output
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کـه چنـان شـروطی را بـرآورده سـازد، نـورث  ِانـد۱ در بوسـتون اسـت. خیابان هـای آن محل در 
طـول روز مملـو از عابرانی اسـت کـه به دلیـل تراکـم تسـهیالت، خواربارفروشـی ها، میکده ها، 
رسـتوران ها، نانوایی هـا و سـایر مغازه هـا بـه آنجـا می آینـد. آن محلـه مکانـی اسـت کـه مـردم 
بـرای خریـد و گشـت  زدن و تماشـای خریـد و گشـت زدِن دیگران انتخـاب می کننـد. مغازه دارها 
نیـز بیـش از هرکسـی از دیده بانـی پیاده روهـا منتفع می شـوند: آنـان بسـیاری از مردم را به اسـم 
می شناسـند، همیشـه در محل هسـتند و کسب وکارشـان به رفت و آمد محله وابسـته اسـت. آنان 
نیـز کـه بـرای پادویـی، خوردن یـا نوشـیدن به خیابـان  می آیند، چشـم هایی بـرای پایـش خیابان 
هسـتند و به همین ترتیـب سـالمندانی که گذر مـردم را از پنجرۀ آپارتمان هایشـان رصـد می کنند. 
معـدودی از ایـن مـردم بـا یکدیگـر دوسـت هسـتند، ولـی بسـیاری از ایشـان هم صحبت هایی 
دارد.  قدرتمنـدی  انباشـتی  فراینـد خاصیـت  ایـن  را می شناسـند.  یکدیگـر  فقـط  کـه  هسـتند 
هرچقـدر خیابـان سـرزنده تر و شـلوغ تر باشـد، تماشـا و نظارت دیگـران جذاب تر اسـت و تمام 
ایـن ناظـران کـه به رایـگان تماشـا می کننـد و بـا محله آشـنایی دارنـد، نوعـی مراقبـت و نظارت 

گاهانـه را پدیـد می آورنـد. ارادی و آ
جیکابـز واقعـۀ آموزنـده ای را نقـل می کند که خـود در خیابـان چندمنظورۀ محل سـکونتش 
بـا  نه سـاله ای را  یـا  بـود. یـک مـرد مسـن سـعی می کـرد دختـرک هشـت  در منهتـن شـاهد 
چرب زبانـی همـراه خـود ببـرد. درحالی کـه جیکابـز از پنجرۀ طبقـۀ دوم تماشـا می کـرد و مردد 
بـود کـه مداخلـه کنـد یـا خیـر، زن قصـاب محلـه در پیـاده رو ظاهـر شـد و پـس از او مالـک 
اغذیه فروشـی، دو خدمتـکار از یـک میکـده، یـک آب میوه فـروش و یـک کارگـر رخت شـویی، 
چنـد سـاکن دیگـر کـه از پنجره هـای خانه هایشـان ناظـر واقعـه بودند، همگـی آمادگی داشـتند 
 نیازی 

ً
کـه آدم ربایـی را نقـش بـر آب سـازند. در آن واقعه خبری از »افسـر گشـت« نبود و اصـال

به او وجـود نداشـت. ]8۶[
دیگـر مثـال او بـرای نظم غیر رسـمی و خدمات شـهری نیز آموزنـده اسـت. جیکابز توضیح 
می دهـد کـه وقتـی یک دوسـت در هنگام سـفر او و شـوهرش از آپارتمـان آن ها اسـتفاده می کرد 
 کلید 

ً
یـا وقتـی آنـان نمی خواسـتند منتظـر یـک مهمان شـوند کـه دیـر از راه می رسـید، معمـوال

را بـه مالـک اغذیه فروشـی می دادنـد کـه یـک کشـوی مخصـوص بـرای ایـن کلید هـا داشـت 
و آن هـا را بـرای دوسـتان نگهـداری می کـرد. ]87[ او متوجـه شـد کـه در تمـام خیابان هـای 
چندمنظـورۀ نزدیـک بـه آن محـل نیـز کسـی بـود که نقشـی مشـابه را ایفا کنـد: سبزی فروشـی، 
مالـک آب نبات فروشـی، آرایشـگر، قصـاب، صاحـب خشک شـویی یـا کتاب فروشـی. این هم 
یـک مثـال از مصادیـق کارکردهـای عمومِی متعدد اسـت که کسـب و کارهای خصوصـی دارند . 
]88[ جیکابـز توضیـح می دهـد کـه چنین خدماتـی نتیجـۀ هیچ گونه رفاقت ریشـه دار نیسـتند، 

1. North End
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بلکـه پیامـد چیـزی هسـتند کـه او آن را قرارگرفتـن مـردم همراه بـا دیگـران در »روابط پیـاده رو« 
 یک نهـاد عمومـی نمی توانـد ارائه کند. شـهر کـه نمی تواند 

ً
می نامـد. ایـن خدمـات را احتمـاال

از روش آشـنایی شـخصی و چهره به چهـره اسـتفاده کنـد )همـان روشـی کـه نظـم اجتماعـی 
در محـالت روسـتایی کوچـک را برقـرار می کنـد(، از تراکـم مـردم در »روابـط پیاده رویـی« 
بـا یکدیگـر بهـره می بـرد تـا قـدری بـه حفـظ نظـم عمومـی کمـک کنـد. شـبکۀ آشـنایی ها و 
مصاحبت هـا باعـث فراهم شـدن انـواع تسـهیالت خطیـر ولـی اغلـب نامرئی می شـود. بـه این 
 کسـی در ایـن محله هـا دربـارۀ جوانـب خواهش کـردن از یـک نفـر 

ً
ترتیـب اسـت کـه معمـوال

بـرای نگه داشـتن صندلـی اش در سـالن تئاتـر، مراقب بچه بـودن وقتی کـه به دستشـویی می رود، 
و مراقب دوچرخه بـودن در هنگامـی کـه بـرای خریـد یـک سـاندویچ بـه اغذیه فروشـی می رود، 

تردیـد نکرده اسـت.
ــرِد۱ نظــم عمومــی 

ُ
تحلیل هــای جیکابــز به دلیــل توجه کــردن بــه جامعه شناســی خ

ارزشــمند اســت. کارگــزاراِن ایــن نظــم همگــی غیرمتخصص هایــی هســتند کــه کســب و کار 
ــرای نظــم  ــه ب ــا داوطلبان ــچ ســازمان رســمی عمومــی ی ــز دیگــری اســت. هی اصلی شــان چی
ــچ جلســۀ  ــا هی ــه ـ ی ــا نگهبان هــای محل شــهری ـ اعــم از پلیــس، نگهبان هــای خصوصــی ی
ــا پلیــس رســمی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. جیکابــز می گویــد کــه عالوه برایــن،  رســمی ی
نهادهــای عمومــی رســمی کــه وظیفــۀ ایجــاد نظــم را بــر عهــده دارنــد، »فقــط« وقتــی موفــق 
ــته  ــمی داش ــی و غیر رس ــی غن ــِی جمع ــا زندگ ــی ب ــد محکم ــا و پیون ــای پ ــه ج ــتند ک هس
باشــند. هــر محیــط شــهری کــه پلیــس در آن یگانــه عامــل برقــراری نظــم باشــد، جــای بســیار 
ــز قبــول دارد کــه هریــک از مبــادالت کوچــک در زندگــی عمومــی  خطرناکــی اســت. جیکاب
غیررســمی ـ از ســر بــه ســالم تــکان  دادن، ذوق کــردن بــرای یــک نــوزاد نورســیده، تــا پرســیدن 
ــی هســتند، ولــی  ــده اســت ـ امــوری جزئ از کســی کــه گالبی هــای خوبــش را از کجــا خری
ــام  ــوع تم ــت«. مجم ــی نیس  جزئ

ً
ــال ــتان ها اص ــن بده بس ــوع ای ــه »مجم ــد ک ــد می کن کی تأ

تماس هــای تصادفــی عمومــی در مقیــاس محلــی ـ کــه اکثــر آن هــا اتفاقــی و مرتبــط بــا شــغل 
ــت  ــس هوی ــی ح ــتند ـ نوع ــی هس ــرد و غیرتحمیل ــود ف ــاب خ ــه انتخ ــا ب ــام آن ه ــوده و تم ب
ــا  ــع کمــک شــخصی ی ــی، و منب ــاد عموم ــت و اعتم ــردم، شــبکه ای از حرم ــرای م ــی ب جمع
ــه  ــک فاجع ــهر ی ــای ش ــرای خیابان ه ــاد ب ــن اعتم ــدان ای ــتند. فق ــاز هس ــان  نی ــی در زم محل
ــر  ــام داد. و مهم ت ــمی انج ــای رس ــا نهاده ــوان ب ــادی را نمی ت ــن  اعتم ــرورش چنی ــت. پ اس
ــه تعهــد خصوصــی نیســت«. ]8۹[ برخــالف  از هرچیــز »چنــان  اعتمــادی مســتلزم هیچ گون
لوکوبوزیــه کــه کار را بــا نظــم رســمی و معمــاری از بــاال شــروع کــرد، جیکابــز تحلیل هــا را 

ــد. ــاز می کن ــن آغ ــی از پایی ــمی و اجتماع ــم غیررس ــا نظ ب

1. microsociology
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اسـم رمـز در تمـام  تحلیل هـای جیکابز، تنـوع، کاربری ضربـدری و پیچیدگـی )در اجتماع 
و نیـز معمـاری( اسـت. درهم آمیختـن سـاکنان محـالت بـا مراکـز خریـد و کسـب وکار، محله 
را دل چسـب تر، مفیدتـر و آسـوده تر می سـازد. ایـن ویژگی هـا هسـتند کـه سـیل عابـران پیـاده را 
 امـن می سـازند. کل منطـق بحـث او به شـکل گیری 

ً
بـه محـل می کشـانند و خیابان هـا را نسـبتا

جمعیـت و تنوع و تسـهیالت وابسـته اسـت که در کنـار یکدیگـر، مجموعۀ خوشـایندی را برای 
پیـاده کـه معلـول یـک  مـردم می سـازند. عالوه برایـن، بزرگ شـدن حجـم رفت و آمـد عابـران 
 
ً
محلـۀ سـرزنده و رنگارنـگ باشـد، ارزش امـالک و کسـب و کارها را افزایـش می دهـد که اصال
موضـوع کم اهمیتـی نیسـت. محبوبیـت یک منطقـه و توفیـق اقتصـادی اش با یکدیگر همبسـته 
هسـتند. چنـان مکانـی وقتی که پـا بگیـرد، فعالیت هایـی را جذب می کند کـه اکثـر برنامه ریزان 
به جـای  کـودکان  از  بسـیاری  شـود.  متمرکـز  دیگـری  مـکان  در  ویـژه  به طـور  می خواسـتند 
بازی کـردن در پارک هـای بزرگـی کـه بـرای بـازی سـاخته شـده اسـت، پیاده روهـا را ترجیـح 
می دهنـد کـه امن تـر، پرماجراتـر و حتـی برخـوردار از دسترسـی بهتـر بـه امکانـات مغازه هـا و 
خانـه اسـت. ]۹0[ پی بـردن بـه اثـر جذب کننـدۀ یـک خیابـان شـلوغ در مقایسـه بـا مکان های 
تخصصی تـر، همان قـدر سـاده اسـت کـه پی بـردن به  علـت شـلوغ تربودن آشـپزخانه نسـبت بـه 
سـایر اتاق هـای یـک خانـه. آشـپزخانه متنوع تریـن کاربـرد را در یـک خانـه دارد و محـل صرف 
غـذا و نوشـیدنی، و پخت و پـز و خـوردن اسـت و به این ترتیـب، محـل هم صحبتـی و بده بسـتان 

نیز هسـت. ]۹۱[
ولـی پیش نیاز هـای ایـن تنـوع چـه هسـتند؟ جیکابـز می گویـد کـه مهم ترین عامـل، وجود 
کاربری هـای اولیـۀ ترکیبـی یـا چندگانـه در هـر محـل اسـت. خیابان هـا و سـاختمان ها نبایـد 
چنـان عریـض یـا بلنـد باشـند که مانعـی بـرای عابـران و تجـارت ایجـاد کننـد . ]۹۲[ قدمت و 
وضعیـت سـاختمان ها در بهتریـن حالت باید متنوع باشـد تا شـرایط اجارۀ متنـوع و کاربری های 
گوناگـون بـا اجاره هـای گوناگـون را فراهـم کنـد. بی تردیـد هریـک از ایـن شـرایط، در تناقض با 
یـک یـا چنـد فـرض عملـی در کار برنامه ریزان شـهرِی راسـت اندیش معاصر اسـت کـه نواحی 
تک کاربـری، خیابان هـای طویـل و عریـض، و همسـانی معمـاری را ترجیح می دهنـد. جیکابز 
توضیـح می دهـد کـه کاربری هـای اولیـۀ ترکیبـی، با تنـوع و تراکـم رفت و آمد همبسـته هسـتند.

 یـک رسـتوران کوچـک در یـک منطقـۀ تک کاربـری )شـاید منطقـۀ مالی وال اسـتریت( 
ً
مثـال

 بیـن ۱0 صبح تـا ۳ بعدازظهر 
ً
را در نظـر بگیریـد. چنـان رسـتورانی بایـد تمام سـود خـود را عمال

بـه دسـت بیـاورد کـه بـازۀ اسـتراحت قهـوۀ میـان روز و وقـت ناهـار قبـل از بازگشـت بـه خانه در 
پایـان روز کاری و حکم فرماشـدن سـکوت بـر آن خیابـان پس از سـاعت ۱۵ اسـت. از طرفی یک 
رسـتوران در منطقـه ای بـا کاربری ترکیبی، مشـتریان بالقـوه ای دارد که در تمام طول روز و شـب از 
آنجـا می گذرنـد، پـس این رسـتوران می تواند سـاعات بیشـتری باز باشـد و عـالوه بر فایـده ای که 
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نصیـب خـودش می شـود، بـه کسـب و کار های تخصصـی پیرامون نیـزـ  که شـاید در یـک منطقۀ 
تک کاربـری کم رونـق باشـد، ولـی در یـک ناحیـۀ سـرزنده بـا کاربـری ترکیبـی رونـق می گیـرد ـ 
منفعـت برسـاند. دنیـای متنـوع فعالیت هـا، سـاختمان ها و انسـان هاـ  یعنی »بی نظمـی« ظاهری 
کـه در تناقـض بـا دیـد زیبایی شـناختی برنامه ریـز شـهری اسـتـ  در نظـر جیکابز، نشـانۀ حیات 
پویـا محسـوب می شـود: »درهم تنیدگـی ظریـِف کاربرد هـای مختلف، نوعی آشـفتگی نیسـت، 

بلکـه برعکـس، نمایانگـر نظمی پیچیـده و بسـیار تکامل یافته اسـت«. ]۹۳[
ـِرد امنیـت عمومـی، اعتمـاد مدنی، حظ 

ُ
درحالی کـه جیکابـز بـا بررسـی خاسـتگاه های خ

بصـری و آسـودگی، دالیلـی قانع کننـده بـرای کاربـری ترکیبی و پیچیـده می آورد، اسـتدالل های 
بیشـتری را می تـوان در دفـاع از کاربـری ضربـدری و تنـوع ارائـه کـرد. بدیهی اسـت یـک محله 
کـه از تمایز هـای غنـی برخوردار باشـد و انـواع مغازه هـا، مراکـز تفریحی، خدمـات، خانه های 
متفـاوت و مکان هـای عمومـی فـراوان در آن بـه چشـم بخـورد، مثـل یـک جنـگل کهـِن متنوع، 
محیـط یـا محلـه ای مقاوم تـر و بادوام تـر )پایدارتـر( اسـت.  تنـوع »قمارهـای« تجـاری در ایـن 
محلـه )همه چیـز از بنـگاه کفن و دفـن و خدمات عمومـی  گرفته تـا مغازه های خواربارفروشـی و 
میکده هـا( موجـب کاهـش آسـیب پذیری اش در برابـر کسـادی های اقتصـادی می شـود. همـان 
تنـوع در هنـگام رونـق اقتصـادی، فرصت هـای فـراوان بـرای رشـد مهیـا می کنـد، ولـی نواحی 
تک منظـورهـ  شـبیه جنـگل تک محصولـیـ  گرچـه شـاید در ابتدا به شـکوفایی برسـند، در ادامۀ 

کار در برابـر تنش هـا آسـیب پذیر خواهنـد بـود. محلـۀ متنـوع، محلـۀ پایدارتری اسـت.
گمـان می کنـم کـه به دلیل فقـدان واژه ای مناسـب تر، چارچوب مرجـع جیکابز را بـه بهترین 
شـکل می تـوان بـا عبـارت »بینـش زنانـه«۱ نام گـذاری کـرد.  بی تردیـد مـردان بسـیاری در زمرۀ 
 برنامه ریزی شـهری تجددگرای اعـال بودند و جیکابز در کارهایش به نوشـته های 

ِ
منتقـدان مطلـع

ایشـان اسـتناد می کند. بااین حال، به دشـواری بتوان تصور کرد که اسـتدالل های او می توانسـت 
 از سـوی یـک مـرد بـه همان شـکل مطرح شـود.  چنـد مؤلفـه  در نقدهـای او ایـن تلقی را 

ً
دقیقـا

تأییـد می کنـد. نخسـت آنکه او شـهر را خیلـی بیشـتر از زمینه ای بـرای پیاده روی هـای روزانه به 
)و از( محـل کار، و خیلـی فراتـر از جایی برای تملـک کاال ها و خدمات می دانـد. به این ترتیب، 
چشـمانی کـه او بـا آن هـا خیابان هـا را می بینـد، ماننـد دیـدگان پادوهـای خریـد، مادرانـی کـه 
کالسـکۀ فرزندشـان را هـل می دهنـد، کودکانـی کـه بـازی می کننـد، دوسـتانی کـه بـا یکدیگر 
قهـوه یـا هله هولـه می خورنـد، عشـاق در حـال گـردش، مردمـان تماشـاچی از پنجـرۀ خانه ها، 
مغازه دارهـای در حال تعامل با مشـتریان و سـالمندان نشسـته روی نیمکت پارک هاسـت. ]۹۴[ 
شـغل و کارکـردن از چشـم او پنهـان نمی مانـد، ولـی توجـه او بـه روزمرگی های خیابـان، عالوه 
بـر کار و شـغل، بـه خـارج از حـوزۀ کار نیز معطوف اسـت. دغدغـۀ مکان های عمومـی در نظر 

1. woman’s eye



۱۹8

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

او داخـل هـر خانـه و دفتـر کار را هـم شـامل می شـود کـه به مثابـۀ گسـتره های خـارج از دید او 
هسـتند. فعالیت هایـی کـه وی آن قـدر دقیـق مشـاهده می کنـد، از یک پیـاده روی سـاده گرفته تا 
 فعالیت هایـی هسـتند کـه یـک هـدف واحـد ندارنـد یا در یـک نگاه 

ً
دیـدزدن ویترین هـا عمدتـا

گاهانـه ای ندارند.  هـدف آ
ً
سـطحی، اصال

ــزی شــهری تجددگــرای  ــر مؤلفه هــای اصلــی در برنامه ری ــا اکث ــز را ب حــال بینــش جیکاب
ــد  ــود دارن ــازی وج ــرای ساده س ــی ب ــا، قالب های ــام آن برنامه ه ــد. در تم ــه کنی ــال مقایس اع
ــل   مشــخص تقلی

ً
ــه یــک هــدف واحــد و کامــال ــا ب ــد ت ــه می کنن ــت انســانی را ُمثل کــه فعالی

کارکــردی  تفکیــک  شــالودۀ  متعــارف،  برنامه ریــزی  در  ساده ســازی هایی  چنــان  یابــد. 
ــه و  ــط تجــاری اســت. به نظــر لوکوبوزی شــغل از محــل ســکونت، و تفکیــک هــر دو از محی
دیگــران، موضــوع حمل و نقــل بــه یــک مســئلۀ واحــد، یعنــی چگونگــی جابه جاکــردن مــردم 
 در خــودرو( بــا حداکثــر ســرعت و حداقــل هزینــۀ ممکــن تقلیــل می یابــد. فعالیــت 

ً
)معمــوال

خریدکــردن نیــز بــه فراهم کــردن مســاحت کافــی و دسترســی کافــی بــرای تعــداد مشــخصی 
ــن  ــای معی ــه فعالیت ه ــز ب ــح نی ــۀ تفری ــی مقول ــود. حت ــل می ش ــا تبدی ــداران و کاال ه از خری
ــر و  ــالن های تئات ــی، س ــای دوومیدان ــازی، میدان ه ــن ب ــته های زمی ــده و در دس ــیم ش تقس

غیــره دســته بندی می شــود.
به این ترتیـب، دومیـن نتیجـۀ بینـش زنانـۀ جیکابـز، پی بـردن او بـه یـک واقعیـت مهـم بود: 
بخـش بزرگـی از فعالیـت انسـانی )و البتـه شـغل و کار او( به واسـطۀ اهداف مختلـف و لذت ها 
و رضایت مندی هـای مختلـف پیگیـری می شـود.  بـرای یـک کارمنـد شـاید صـرف یـک ناهـار 
دوسـتانه در کنـار همـکاران مهم تریـن بخـش از روز او باشـد. مادرانـی کـه کالسـکۀ بچه هـا را 
هـل می دهنـد، ممکـن اسـت درعین حـال، بـا دوسـتان نیز صحبـت کننـد، خریدهـای کوچک 
انجـام دهنـد، تنقـالت بخورنـد و در کتاب فروشـی یـا کتابخانه به دنبـال یک کتـاب بگردند. در 
خـالل ایـن فعالیت هـا ممکـن اسـت »هـدف« دیگری هـم به طـور ناخواسـته پدید آیـد. مرد یا 
زنـی کـه به سـوی محـل کار رانندگـی  می کند، شـاید فقـط رانندگـی نکنـد و از مناظر اطـراف یا 
هم صحبتـی یـک فـرد در مسـیر و دسترسـی بـه قهـوه در نزدیکـی پارکینگ نیـز لذت ببـرد. خود 
جیکابـز در جایـگاه »چشـم هشـیار خیابـان«، ذوق بی انـدازه ای داشـت و بـا احاطـه بـه انـواع 
بی شـماِر اهـداف انسـان ها کـه در هـر فعالیـت نهفتـه اسـت، واقعیت هـا را تشـریح می کـرد. 
هـدف از سـاختن شـهر، همراهـی و انطبـاق سـازه ها بـا این تنـوع غنی ـ و نـه سـرکوب کردن آن 
ـ اسـت. وی معتقـد بـود کـه ناکامـی مـداوِم آموزه هـای برنامه ریـزی شـهری در این انطبـاق، به 

نحـوی به جنسـیت نیـز مربـوط بوده اسـت. ]۹۵[
برنامه ریزی اقتدارگرا به مثابۀ تاکسیدرمی شهری

شـهر به مثابـۀ یـک منظومـۀ اجتماعـی، یـک سـاختار زنـده اسـت کـه همـواره تغییـر می کنـد و 
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از خـود شـگفتی می آفرینـد. پیوندهـای درونـی شـهر چنـان پیچیده انـد و شـناخت مـا از آن ها 
چنـان ناقـص اسـت کـه برنامه ریـزی همیشـه نادانسـته، خطـر بریـدن بافت هـای زنـدۀ شـهر را 
پیـش مـی آورد و به این ترتیـب، آسـیب یا مـرِگ فرایندهـای حیاتی شـهر را به دنبـال دارد. جیکابز 
»هنـر« برنامه ریـز را چیـزی متمایـز از رفتـار عملـی زندگـی روزانـه می دانـد: »شـهر نمی تواند 
 بی پایان 

ً
یـک کار هنـری باشـد ... هنـر در مقایسـه بـا فراگیـری زندگـی و پیچیدگی هـای تقریبـا

آن، یـک موضـوع سـلیقه ای، نمادیـن و تجریـدی اسـت. هنر، ارزش هـای خود و منبـع و نظم و 
انسـجام مخصـوص بـه خـود را دارد ... محصول این گونه خلط شـدید بین هنـر و زندگی چیزی 
اسـت کـه نـه هنـر اسـت و نه زندگـی؛ درواقـع، نوعـی تاکسـیدرمی ]پوسـت ظاهـری و تهی از 
باطـن[ اسـت. تاکسـیدرمی به جـای خـود می توانـد هنـر مفیـد و محترمـی باشـد، ولـی وقتـی 
ن باشـد، ره به 

َ
ک گونه هایـی کـه بـه نمایـش می گـذارد، نمونه هایـی از شـهرهای ُمـرده و پوسـت آ

خطـا برده اسـت«. ]۹۶[ هسـتۀ اسـتدالل جیکابز علیـه برنامه ریزی شـهری متجـدد، قرارگرفتن 
یک شـبکۀ ایسـتا روی ایـن تعداد کثیـر از امکانات و احتماالت ناشـناخته اسـت. او بینش ابنزر 
هاوارد۱دربـارۀ شـهرک سـبز را به بـاد انتقاد می گیـرد، زیرا تفکیک برنامه ریزی شـده در آن شـهر، 
براسـاس فرضی بنا شـده اسـت که کشـاورزان، کارگران کارخانه ها و اهل کسـب وکار را عواملی 
ثابـت و بازیگرانـی مجـزا می دانـد. چنـان فرضی بـا غفلت یـا بی اعتنایی بـه »خودمتنوع سـازِی 
خودجـوش« و سـیالیتی تنظیـم شـده بـود کـه در زمرۀ مشـخصات اصلی شـهر قـرن نوزدهمی 

محسـوب می شـد«. ]۹7[
ــز  ــا نی ــازی زاغه ه ــرای پاک س ــم ب ــای عظی ــه طرح ه ــهری ب ــزان ش ــر برنامه ری ــوق واف ش
ــر در  ــه رو شــد. زاغه هــا نخســتین جــای پــای مهاجــران فقی ــا انتقــاد روب ــر همیــن اســاس ب ب
 نیرومنــد 

ً
 باثبــات بودنــد، نظــام اقتصــادی نســبتا

ً
شــهرها بودنــد. تــا وقتــی ایــن نواحــی نســبتا

بــود، و مــردم و اهــل کســب وکار فاقــد اعتبــار نبودنــد، زاغه هــا می  توانســتند در فرصــت کافــی 
ــزان  ــد. برنامه ری ــن کرده ان  چنی

ً
ــال ــا قب ــیاری از آن ه ــد. بس ــا کنن ــینی ره ــود را از زاغه نش خ

بارهــا »زاغه هــای در حــال رهایــی از زاغه نشــینی« را تخریــب کرده انــد، زیــرا ایــن نواحــی از 
آموزه هــای »نقشــۀ شــهری، کاربــری، پوشــش زمیــن، ترکیــب کاربــری و فعالیت هــا« تخطــی 
ــی  ــای امنیت ــن و دغدغه ه ــفته بازی زمی ــه س ــم ک ــت بگوی ــه الزم نیس ــد« ]۹8[ و البت می کردن

ــه اســت. ــِس بســیاری از »نوســازی های شــهری« نهفت در َپ
جیکابـز گاه بـه گاه از تنـوع بی نهایت و متغیر شـهرهای آمریکایی فاصلـه می گرفت تا حیرت 
و تواضـع خـود را ابـراز کنـد: »نظـم ظریـف آن شـهرها ـ کـه نمایشـی از آزادی تعداد بی شـمار 
مـردم در انتخـاب و اجـرای برنامه های بی شـمار بـودـ  از ابعاد مختلف موجب شـگفتی اسـت. 
نبایـد بـرای افزایـش امـکان فهـم این مجموعـۀ زنـده از کاربری هـای درهم تنیـدهـ  ایـن آزادی و 

1. Ebenezer Howard
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ایـن زندگـی ـ همان طـور کـه هسـت، مقاومـت کنیم تـا بازهـم در نادانی باقـی بمانیـم و ندانیم 
کـه از ماهیـت واقعی ایـن مجموعه چیـزی نمی دانیـم«. ]۹۹[

فـرض تحکم آمیـز و ُپرتکلـف در َپـِس بسـیاری از تعالیـِم برنامه ریزان شـهریـ  یعنـی اینکه 
برنامه ریـزان می داننـد مـردم چه چیـزی را دوسـت دارنـد و وقتشـان را چگونـه بایـد بگذراننـد 
ـ به نظـر جیکابـز کوته بینانـه و متکبرانـه بـود. آنـان فـرض کردنـد یـا حداقـل در برنامه هایشـان 
فـرض شـده بـود که مـردم فضاهای بـاز، نظم بصـری )بی هـدف(، و سـکوت را دوسـت دارند. 
برنامه ریزهـا فـرض کردنـد کـه مردم دوسـت دارنـد در یک مـکان زندگـی و در مـکان دیگر کار 
کننـد. جیکابـز مطمئـن بـود کـه آن هـا اشـتباه می کننـد و مهم تـر اینکـه آمـاده بـود تـا برمبنـای 
مشـاهدات روزانـۀ بی واسـطه اش در مقیـاس خیابان هـا ـ و نـه حـدس و گمـان از بـاال دربـارۀ 

خواسـته های مـردم ـ اسـتدالل کنـد.
منطـق نهفتـه در تفکیـک مکانـی و ناحیه بنـدی تک کاربـری کـه برنامه ریـزان شـهری بـه کار 
 منطـق زیبایی شـناختی، علمـی و عملـی 

ً
می بردنـد و انتقـاد جیکابـز را برمی انگیخـت، صرفـا

بـود. آن تفکیـک ازلحـاظ زیبایـی موجـب نوعـی نظـم بصـری و حتی دسـته بندی ذهنی می شـد 
کـه در نـگاه تجسـمی بـه کل طراحـی الزم بـود. ازلحـاظ علمـی هـم تفکیک هـا بـه کاهـش 
تعـداد مشـکالت نامعلومـی می انجامیـد کـه برنامه ریـز ناچار می شـد بـرای آن هـا راه حـل بیابد. 
ناشـناخته های بی  شـمار در برنامه ریـزی شـهری نیـز مثـل معـادالت هم زمـان در جبـر باعـث 
می شـد کـه هر راه حلـی به یک مشـکل بینجامـد یـا درغیراین صورت، مسـتلزم فروض شـجاعانه 
باشـد. مشـکلی که بر سـر راه برنامه ریز شـهری قرار می گرفت، شـبیه مشـکل جنـگل داران علمی 
بـود. راه حل پیشـرفتۀ مشـکل حاد جنـگل داری، وام گرفتـن یک فن مدیریتـی به نـام »نظریۀ کنترل 
بهینـه«۱ بـود کـه بـا آن محصـول پایـدار الـوار را می شـد بـا دقـت برحسـب چنـد مشـاهده و یک 
قاعـدۀ خساسـت آمیز )بسـیار جمع و جـور( پیش بینـی کـرد. البتـه، نظریـۀ کنتـرل بهینـه وقتـی به 
سـاده ترین شـکل درمی آمـد کـه امـکان تبدیل کـردن چنـد متغیـر بـه چنـد مقـدار ثابـت وجـود 
داشـت. به این ترتیـب، یـک جنـگل تک گونـه ای بـا درختـان هم سـن کـه در خطـوط صـاف روی 
یـک زمیـن مسـطح بـا جنـس خـاک ثابـت و رطوبت مشـخص کاشـته شـده بـود، قواعـد کنترل 
بهینـۀ سـاده تر و دقیق تـری داشـت. ولـی تنـوع همیشـه در مقایسـه با همسـانی، موجب دشـواری 
در طراحـی، سـاخت و مهـار متغیرهـا می شـود. وقتـی ابنزر هـاوارد، بـا برنامه ریزی مرکز شـهرها 
به مثابـۀ یک مسـئلۀ سـادۀ دو متغیـرهـ  یعنی مرتبط کـردن نیازهای مسـکن با تعداد مشـاغل در یک 
مجموعـۀ بسـتهـ  رفتـار کـرد، درواقع، از هـر دو جنبـۀ »زمانی و کارکـردی«، در محـدودۀ فروض 
خودسـاخته اش، روش »علمـی« را بـه کار می گرفـت. بقیۀ کار را هم قواعد مربوط به فضای سـبز، 

روشـنایی، مـدارس و سـرانه های متـر مربـع بـه ازای هـر شـهروند انجـام می دادند.

1. optimum control theory
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در برنامه ریــزی شــهری هــم ماننــد جنــگل داری، فاصلــۀ اندکی بیــن فروض خساســت آمیز 
ــدۀ  ــرای قاع ــازی های الزم ب ــق ساده س ــه مطاب ــکلی ک ــط ـ به ش ــکل دادن محی ــه ش ــدام ب ــا اق ت
ــک  ــِد ی ــای خری ــرای نیازه ــزی ب ــق برنامه ری ــود دارد. منط ــد ـ وج ــر باش ــول( موردنظ )فرم
ــر  ــرای تعــداد مت ــود ب ــزان، فرمــول خ ــی برنامه ری ــی اســت. وقت ــال خوب ــن، مث ــت معّی جمعی
ــگاه های  ــای فروش ــن گروه ه ــد و آن را بی ــه کار بردن ــاری را ب ــای تج ــخص از فض ــع مش مرب
مــواد غذایــی و پوشــاک تقســیم کردنــد، دریافتنــد کــه ســپس ناچارنــد ایــن مراکــز خریــد را در 
ــای  ــرا درغیراین صــورت، رقب ــد، زی نواحــی استقرارشــان از قــدرت انحصــاری برخــوردار کنن
ــود کــه قاعــدۀ  ــد. چــارۀ قطعــی ایــن ب ــه ایــن مراکــز خریــد، مشــتریان را می قاپیدن نزدیــک ب
خــود را بــه تصویــب قانــون برســانند تــا مرکــز خریدشــان در ناحیــۀ طراحی شــده، از قــدرت 
ــری،  ــر و تک کارب ــدی انعطاف ناپذی ــس ناحیه بن ــود. ]۱00[ از آن  پ ــوردار ش ــاری برخ انحص
ــزی  ــر برنامه ری ــار جدایی ناپذی ــه ی ــه ب ــود، بلک ــناختی نب ــار زیبایی ش ــک معی  ی

ً
ــا ــر صرف دیگ

علمــی تبدیــل شــد و امــکان بهره بــرداری از آن بــرای ســاختن قواعــد یــا فرمول هایــی 
ــه  ــد ب ــپس آن قواع ــا س ــتند ت ــی هس ــاهدات حقیق ــد مش ــود می ش ــه وانم ــد ک ــا گردی مهی
ــرای تحقــق آن هــا انجــام شــده  ــی ب ــاب۱ ]پیشــگویی هایی کــه زمینه چین پیشــگویی های کامی

اســت[ تبدیــل شــوند.
شـهری کـه مشـمول ساده سـازی افراطـی شـد و امـکان تماشاشـدن از بـاال را فراهـم کـرد، 
عملـی و کارآمـد نیز هسـت. سـازمان دهی خدمـات برق، آب، فاضالب، پسـت و غیـره در این 
شـهر، در سـطح و زیـر سـطح زمیـن آسـان تر اسـت. سـاخت و برپایـی مناطـق تک کاربـری، 
به علـت تکـرار آپارتمان هـا یـا دفترهایی کـه ازلحاظ کارکردی مشـابه هسـتند، سـاده تر اسـت.۲ 
لوکوبوزیـه بـه آینده ای چشـم دوختـه بود که تمـام اجـزای چنـان سـاختمان هایی در کارخانه ها 
به صـورت پیش سـاخته آمـاده شـوند. ]۱0۱[ منطقه بنـدی طبـق ایـن معیارهـا همچنیـن شـهری 
پدیـد مـی آوَرد کـه منطقه به منطقـه تنظیـم شـده اسـت، ولـی ازلحـاظ زیبایی هـا یکنواخت تـر 
و ازلحـاظ کارکـردی، »سـامان یافته تر« اسـت. در ایـن رویـه، یـک فعالیـت واحـد یـا گروهـی 
معـدود از فعالیت هـا برای هر منطقه مناسـب اسـت: کارکـردن در منطقۀ کسـب وکار )تجاری(، 
زندگـی خانوادگـی در محلـۀ مسـکونی، خریدکـردن و تفریـح در منطقـۀ تجـاری. ایـن تفکیک 
کارکـردی، ازلحـاظ پلیسـی هـم جمعیت هـای سـرکش را بـه حداقـل می رسـاند و به قـدری در 
جابه جایـی و رفتـار جمعیـت، نظـم ایجـاد می کنـد کـه برنامه ریـزی مـادی به تنهایـی به سـختی 

می توانـد بـه آن دسـت یابد.

1. self-fulfilling prophesies
۲. شــاید بســیاری از خواننــدگان در ایــن بخــش بــه یــاد طــرح »نــواب« در شــهر تهــران افتــاده باشــند. پی بــردن بــه میــزان 

توفیــق آن طــرح چیــزی نیســت کــه بــه تحقیــق فــراوان نیــاز داشــته باشــد. ـ م.
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وقتـی اشـتیاق بـه برنامه ریـزی جامـع شـهری تثبیـت شـد، آنـگاه منطـق یکدسـتی و نظـم، 
 بی چون وچـرا جلـوه می کنـد. کارایـی هزینـه ای نیـز بـه همیـن گرایـش مربـوط اسـت. 

ً
تقریبـا

همان طـور کـه پوشـاندن لباس هـای متحدالشـکل بـا پارچه هـا، رنـگ و انـدازۀ یکسـان بـر تـن 
زندانیـان، دردسـرها و مخـارج زنـدان را کـم می کنـد، احتمـال دارد کـه هرگونـه پذیـرش تنـوع 
موجـب افزایـش زمـان اجرایـی و هزینه هـای بودجـه ای بـرای ادارۀ امور شـود. اگر مقام مسـئول 
برنامه ریـزی نیـازی بـه مصالحـه بـا خواسـته های عمومـی نداشـته باشـد، قاعـدۀ »یـک انـدازه 

بـرای همـه مناسـب اسـت«، به احتمال زیـاد فراگیـر خواهـد شـد. ]۱0۲[
ولـی بینـش جیکابز، برخـالف نگـرش و قواعـد برنامه ریـزان، از مقایسـه های ذهن خودش 
مقیـاس  مطابـق  و  عمل گرایانـه  زیبایی  شناسـی اش،  کـه  می کـرد  ادعـا  او  می گرفـت.  شـکل 
خیابـان اسـت؛ مرجـع زیباشناسـی او، نظم شـغلی تجربه شـده در شـهر از نگاه مردمـی بود که 
آنجـا زندگـی می کردنـد. او می پرسـید کـدام محیـط مـادی اسـت کـه مـردم را جـذب می کند، 
گـردش آنـان را تسـهیل می کنـد، مبادلـه و تمـاس اجتماعـی را تقویـت می کنـد و هـر دو دسـتۀ 
نیازهـای مطلوبیت گرایانـه و غیرمطلوبیت گرایانـه را بـرآورده می سـازد؟ چنان نگرشـی وی را به 
قضاوت هـای مخصـوص بـه خودش رسـاند: گروه های سـاختمانی کوچـک، بهتـر از گروه های 
بـزرگ اسـت، زیـرا فعالیت هـای بیشـتری را به هـم جوش می دهـد؛ بایـد از ایسـتگاه های بزرگ 
یـا پمپ بنزین هـای بـزرگ کـه پیوسـتگی کاربری عابـران پیـاده را از میـان می برند، پرهیز شـود؛ 
راه هـای بسـیار بـزرگ و عریـض را بایـد در حداقـل تعـداد ممکـن نگـه داشـت و از مکان هـای 
بـاز کـه به مثابـۀ موانـع بصـری و مـادی هسـتند، اجتنـاب کـرد. منطقـی کـه در نـگاه او وجـود 
داشـت، در درجـۀ نخسـت از نـوع منطق بصـری یا منطـق کوته اندیشـانۀ مطلوبیت گرایـی نبود، 
بلکـه نوعـی معیـار ارزیابـی بـود کـه برمبنـای رضایـت اجتماعـی و کارکردی سـاکنان شـهر از 
برآورده شـدن نیازهـای فعالیت هـای واقعـی زندگـی ایشـان در هر آرایش شـهری تنظیم می شـد.

برنامه ریزی برای برنامه ریزی نشده ها
تنـوع تاریخـی هـر شـهر کـه منشـأ ارزش و جاذبه هایـش قلمـداد می شـود، نوعـی مخلـوق 
برنامه ریزی نشـده اسـت کـه بـه دسـت افـراد، کارشناسـان بی شـمار و نیـز شـیوه های تاریخـی 
دیرینـه شـکل گرفتـه اسـت. اکثر شـهرها نتیجـه یـا برآیند بـردارِی اقدامات بی شـماری هسـتند 
کـه هیـچ نیـت قابل تمیـز در پـس آن هـا وجـود نداشـته اسـت. بـا وجـود حداکثـر کوششـی که 
پادشـاهان، دسـتگاه های برنامه ریـزی و سـفته بازهای سـرمایه دار انجـام داده انـد، »بخش اعظم 
تنـوع شـهری، مخلوق شـمار باورنکردنی از مردم و سـازمان های خصوصی ـ با افـکار و اهداف 
 مختلـف ـ بوده اسـت که خـارج از چارچوب رسـمی اقدامـات عمومی، بـه برنامه ریزی 

ً
کامـال

و چاره جویـی پرداخته انـد«. ]۱0۳[ لوکوبوزیـه نیـز بـا ایـن توصیف از شـهرهای موجـود موافق 
 همیـن تنافـر اهداف و 

ً
بـود و همیـن امـر مایـۀ وحشـت و انزجـار او می شـد. به نظـر وی، دقیقـا



ها
گاه 

ید
ن د

رد
 ک

ون
رگ

دگ
  | 

وم 
ش د

خ
 ب

قد
ک ن

و ی
ش 

مای
آز

ک 
: ی

ال
اع

ی 
رای

دگ
جد

ر ت
شه

  | 
رم 

ها
چ

ل 
ص

ف

۲0۳

نیت هـا بـود کـه علـت به هم ریختگـی، بدمنظرشـدن، بی نظمـی و ناکارآمدی هـای شـهرهای 
واقعیت هـای  همـان  بـه  نظرکـردن  بـا  جیکابـز  ولـی  می شـد.  محسـوب  برنامه ریزی نشـده 
اجتماعـی و تاریخـی، دالیـل فـراوان برای تحسـین آن هـا پیدا می کند: »شـهرها فقـط از آن  رو و 
فقـط آن هنـگام، قابلیـت فراهم کـردن مزیتـی ویـژه بـرای همـه را دارند که به دسـت همـه ایجاد 
شـده باشـند«. ]۱0۴[ البتـه او طرفـدار آزادسـازی بـازار نبـود. وی به خوبـی درک می کـرد کـه 
سـرمایه داران و سـفته بازان خواه ناخـواه شـهر را بـا قـدرت تجاری و نفوذ سیاسـی خـود دگرگون 
می کننـد. ولـی وی گمـان می کـرد وقتـی پـای سیاسـت گذاری عمومی شـهری به میـان می آید، 
برنامه ریـزی نبایـد بـه حریـم ایـن شـهرهای برنامه ریزی نشـده، تجاوز کنـد: »مسـئولیت اصلی 
برنامه ریـزی و طراحـی شـهریـ  هماننـد مسـئولیت سیاسـت گذاری و اقدامـات عمومـیـ  باید 
سـاختن شـهرهایی باشـد کـه مکان هایـی مطبـوع بـرای طیـف گوناگونـی از برنامه هـا، افـکار و 
پیـرو  برنامه ریزهـای  درحالی کـه   ]۱0۵[ هسـتند«.  شـکوفایی  بـرای  غیررسـمی  فرصت هـای 
لوکوبوزیـه، دغدغـۀ قالـب کلی فضای شـهری و کارایـی اش در جابه جایی مـردم از یک نقطه  به 
گاهانـه مجاِل   نقطـۀ دیگـر را در سـر دارنـد، برنامه ریزانـی کـه طرزفکـر جیکابز را می پسـندند، آ
فعالیت هـای انسـانی غیرمنتظـره، کوچـک، غیررسـمی و حتـی غیرمولـد را فراهـم می کننـد که 

مایۀ نشـاط در »شـهر شایسـتۀ زندگی«۱ هسـتند.
گاهـی  جیکابـز بیـش از اکثـر برنامه ریـزان شـهری، دربـارۀ عوامـل بـازاری و بوم شـناختی آ
داشـت و می دانسـت کـه آن هـا شـهر را همـواره دگرگـون می کننـد. سلسـلۀ اسـکله ها، خطـوط 
آهـن و بزرگ راه هایـی کـه وسـیلۀ جابه جایـی مـردم و کاالها هسـتند، پیش از ایـن موجب ظهور 
و زوال بخش هایـی از شـهرها شـده اند. جیکابز می دانسـت حتـی محله های موفق و سـرزنده ای 
کـه خـود او تحسـین می کنـد، قربانـی موفقیت و پیشـرفت خودشـان می شـوند. تا همیـن امروز 
هـم برخـی نواحـی شـهری به علـت ارزان بـودن قیمـت زمیـن ـ و درنتیجـه، اجاره هایشـان ـ بـه 
تسـخیر مهاجـران شـهری درآمده انـد. وقتـی سـکونت در یـک ناحیـه جـذاب می شـود، بهـای 
 
ً
اجاره هایـش زیـاد می شـود، دادو سـتد محلـی اش دگرگـون می گـردد و به این ترتیـب، معمـوال
کسـب وکارهای جدیـد، پیشـگامان اولیه را که به پیشـرفت محله کمـک کرده انـد، از آنجا بیرون 
می راننـد. در گذشـته، جریـان و تغییر در سرشـت شـهرها قرار داشـت و یک محلۀ پویـا و موفق 
نمی توانسـت بـه دسـت برنامه ریـزان، منجمـد و در حالـت ثابـت نگه داشـته شـود. شـهری که 
 بخـش اعظـم تنـوع خـود را ـ کـه عیار 

ً
در معـرض برنامه ریـزی افراطـی قـرار می گرفـت، حتمـا

شـهرهای شـکوهمند اسـتـ  از دسـت مـی داد. بهتریـن چیـزی کـه یـک برنامه ریـز می تواند از 
کار خـود انتظار داشـته باشـد، اندکـی افزایش در شـکل گیری پیچیدگی شـهری ـ و نه سـدکردن 

راه آن پیچیدگی هـا ـ اسـت.

1. lived city
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به نظـر جیکابـز، چگونگـی شـکل گیری یـک شـهر، شـبیه چگونگی متطورشـدن یـک زبان 
اسـت. یـک زبـان، حاصـل به هم پیوسـتن تاریخـی میلیون هـا متکلـم بـه آن زبان اسـت. گرچه 
همـۀ متکلمـان تـا اندازه ای بـر رّدپـای آن زبان اثـر گذاشـته اند، فرایند اثرگـذاری ایشـان برابرانه 
نبوده اسـت. زبان شناسـان، کارشناسـان صـرف و نحـو و آموزگارانی که برخی از پشـتوانۀ قدرت 
حکومـت برخـوردار بودند، وزن بسـیار بیشـتری در تغییـرات داشـته اند، ولی ایـن فرایند چندان 
مطیـع قـدرت اسـتبدادی نبـوده اسـت. علی رغـم تالش هایـی کـه بـرای »برنامه ریـزی متمرکز« 
زبـان انجـام داده انـد، زبـان )به ویـژه قالـب محـاوره ای روزمـرۀ زبـان(، سرسـختانه بـه شـیوۀ 
غنـی، چندظرفیتـی و رنگارنـگ خـود ادامـه می دهـد. به همین ترتیـب، علی رغـم تالش هـای 
برنامه ریـزان شـهری بـرای طراحـی و تثبیـت شـهرها، شـهر از چنگ ایشـان می گریـزد و همواره 
بـه دسـت سـاکنانش از نـو ابـداع و دگرگـون می شـود. ]۱0۶[ ایـن سرگشـادگی، انعطاف پذیری 
و تنـوع، یـک شـهر بـزرگ و یـک زبـان غنـی را قـادر می کنـد کـه در خدمـت اهـداف بی نهایت 

متنـوع قـرار گیرنـد؛ اهدافـی کـه برخـی از آن هـا هنـوز در مخیلۀ شـهروندان هـم نمی گنجد.
شـباهت را می تـوان بازهم بیشـتر شـرح داد. زبان هـای برنامه ریزی شـده نیز مانند شـهرهای 
برنامه ریزی شـده، در عمـل ناممکـن نیسـتند. اسـپرانتو۱ یکـی از مصادیـق ایـن زبان هاسـت و 
 دقیـق و قدرتمند 

ً
زبان هـای فنـی و علمـی از دیگر نمونه ها هسـتند. ایـن زبان ها ابزارهـای کامال

بـرای بیـان مفاهیـم در دامنه هـای محـدود هسـتند و برای همـان دامنه هـا طراحی شـده اند. ولی 
زبـان فی نفسـه بـرای یـک یـا دو هـدف نیسـت، بلکـه ابـزاری همه جانبـه اسـت کـه می توانـد 
حتـی  درآیـد.  بی شـمار  اهـداف  خدمـت  در  انعطاف پذیـری اش،  و  انطباق پذیـری  به واسـطۀ 
تاریـخ یـک زبـان کـه به متکلمـان ارث رسـیده اسـت، طیفـی از تداعی هـا و معانی را بـه همراه 
دارد کـه شـکل پذیری اش را برقـرار نگـه می دارنـد. به همین ترتیـب، می توان یک شـهر را از صفر 
برنامه ریـزی کـرد، ولـی چـون هیـچ فرد یـا کمیته ای نیسـت کـه تمام وکمـال بتواند بـر اهداف و 
شـیوه های زندگـی مـردم در زمـان حـال و آینـده احاطـه داشـته باشـد و به زندگی سـاکنان شـهر 
 به نسـخه ای کم رمق و نحیف از »شـهر پیچیده و پیشینه دار« 

ً
شـوروحال ببخشـد، آن شـهر حتما

تبدیـل خواهـد شـد. آن شـهر درنهایـت، یـک برازیلیا، سـن پترزبورگ یـا چندیگر خواهـد بود و 
نـه یـک ریودوژانیـرو، مسـکو یـا کلکتـه. فقـط گـذر زمـان و تکاپـوی میلیون هـا تن از سـاکنان 
شـهر اسـت کـه می توانـد این شـهرهای نـزار و لـرزان را به شـهرهایی غنـی تبدیل کند. کاسـتی 
ُمهلـک در یک شـهر برنامه ریزی شـده این اسـت که عـالوه بر ناکامـی در به جـای آوردن حرمت 
اهـداف خودجـوش مردم و نظرات شـخصی ایشـان، قادر نیسـت به اندازۀ کافی بـه احتماالت و 

۱. اســپرانتو )Esperanto( زبانــی اســت کــه یــک فــرد لهســتانی به نــام الزار زامنهــوف در ســال ۱887 ســاخت. هــدف 
او از ســاخت ایــن زبــان ابداعــی، برقــراری ارتبــاط علمــی در میــان مــردم تمــام نقــاط جهــان و کمــک بــه صلــح و دوســتی 

بــود. الفبــای ایــن زبــان از التیــن و گرامــر آن از زبان هــای اســالو اقتبــاس شــده اســت. ـ م.
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رخدادهـای ناشـناخته در تعامـل بیـن سـاکنان و نیـز بـه نتیجۀ ایـن تعامل ها مجـال دهد.
گاهانـه بـرای قالب هـای بدیـل نظـم اجتماعـی قائـل بـود کـه در  جیکابـز نوعـی احتـرام آ
بسـیاری از محـالت شـهری ]به طـور خودجـوش[ ظاهـر می شـوند. ایـن احتـرام را می تـوان 
در توجـه او بـه پیوندهـای عـادیـ  ولـی معنـادارـ  انسـانی در یـک محلـۀ سـالم مشـاهده کرد. 
گرچـه او واقـف بـود کـه هیـچ محلـۀ شـهری نمی توانـد و نباید ایسـتا باشـد، بـر حداقـل میزان 
پیوسـتگی شـبکه های اجتماعـی و صمیمیـت »در عرصـۀ خیابان هـا« ـ که الزم اسـت تا اجزای 
کیـد می کـرد. وی بـا خـود می اندیشـید: »اگـر قرار  یـک محـل بـه یکدیگـر پیونـد بخورنـد ـ تأ
اسـت خودگردانـی در محـل برقرار شـود، باید زیر هـر جمعیت نمایـان، پایه هایی از پیوسـتگی 
مردمـی وجـود داشـته باشـد کـه شـبکه های محلـه را بـه هـم جـوش می دهنـد. ایـن شـبکه ها 
سـرمایۀ اجتماعـی شـهر هسـتند کـه هیـچ جانشـینی نـدارد. وقتی ایـن سـرمایه به هـر علت از 
دسـت بـرود، منافـع اجتماعـی اش نیـز نابـود می شـود و هیـچ گاه احیـا نخواهـد شـد، مگـر و 
تنهـا مگـر سـرمایۀ جدیـدی به تدریج و از سـر تصـادف انباشـته گـردد«. ]۱07[ از ایـن نگرش 
معلـوم می شـود کـه جیکابـز حتی دربـارۀ زاغه نشـین ها نیز سرسـختانه بـا طرح های پاک سـازی 
یکجـای زاغه هـا ـ کـه هنـگام نـگارش کتـاب او بسـیار طرفـدار داشـتند ـ مخالفـت می کـرد. 
شـاید زاغه هـا سـرمایۀ اجتماعـی زیـادی نداشـته باشـند، ولـی درهرحال، بـه سـاختن چیزی ـ 
و نـه تخریـب سـرمایه ها ـ مربـوط می شـوند. ]۱08[ آنچـه جیکابـز را از تبدیل شـدن بـه یـک 
محافظـه کار از نـوع بورکـی۱ مصـون می داشـت، اصـرار او بـر تغییـر، نوسـازی و ابـداع اسـت. 
تـالش بـرای مصـادره و مهار ایـن تغییر )حتی تقـالی اندکی اثرگـذاری بـر آن(، کاری نابخردانه 

و نیـز بی ثمـر اسـت.
محله هـای توانمنـد ـ مثـل شـهرهای توانمنـد ـ محصـول فرایندهـای پیچیده ای هسـتند که 
نمی تواننـد ]بـا فرمـان[ از باال تکثیر شـوند. جیکابـز حرف های اسـتنلی تنکل۲ ـ یـک برنامه ریز 
شـهری کـه به شـدت علیـه پاک سـازی بزرگ مقیـاس زاغه هـا حـرف زد ولـی کسـی بـه او اعتنـا 
نکـرد ـ را نقل قـول و تأییـد می کـرد: »گام بعـدی بـه تواضـع فـراوان نیـاز خواهـد داشـت، زیـرا 
اکنـون بسـیار در معـرض خلط کـردن طرح هـای سـاختمانی بـزرگ بـا دسـتاوردهای اجتماعـی 
بـزرگ هسـتیم. ناچـار خواهیـم بـود بپذیریـم کـه پدیـدآوردن یـک محلـه حتـی فراتـر از تصور 
ماسـت. بایـد یـاد بگیریـم محله هایـی را کـه داریـم، عزیز بشـماریم، زیـرا به دسـت آوردن آن ها 
دشـوار اسـت. »سـاختمان ها را رو بـه راه کن، ولی مـردم را به حال خودشـان بگـذار. جابه جایی 

ــا  ــدی )۱7۲۹ ت ــت مدار ایرلن ــورک )Edmund Burke(، سیاس ــد ب ــی ادمون ــۀ سیاس ــه روی ــاره ب ــن واژه اش ــا ای ۱. گوی
 بــه  ســرعت تغییــرات ـ و نــه ایدئولوژی هــای نهفتــه در 

ً
۱7۹7( دارد و بــه نوعــی محافظــه کاری اشــاره می کنــد کــه صرفــا

ــردازد. ـ م. ــا ـ می پ آن ه
2. S tanley Tankel
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مـردم بـه خـارج از محله هـا موقـوف«. اگـر قـرار اسـت کـه مسـکن دولتـی مقبـول شـود، ایـن 
شـعارها بایـد در دسـتور کار قـرار گیرنـد«. ]۱0۹[ درواقـع، منطـق سیاسـی اسـتدالل جیکابـز 
از ایـن قـرار اسـت کـه برنامه ریـز قـادر نیسـت یـک محلـۀ سـالم و کارآمد بسـازد، ولـی محلۀ 
کارآمـد قـادر اسـت در چارچـوب محدودیت هایـش، اوضـاع خـود را بهبـود دهـد. وی کـه 
 
ً
به درسـتی بـه منطـق برنامه ریـزی فکـر کـرده بـود، شـرح می دهـد کـه چگونه یـک محلۀ نسـبتا
توانمنـد قـادر اسـت در محیط مردم سـاالرانه، برای سـاختن و حفـظ مدارس خـوب، پارک های 

مفیـد، خدمـات شـهری ضـروری و مسـکن آبرومندانه تقـال کنـد و بجنگد.
بـر  روزهـا  آن  در  همچنـان  کـه  می نوشـت  بزرگـی  شـخصیت های  علیـه  جیکابـز  جیـن 
برخـی  در  او  لوکوبوزیـه.  و  هـاوارد  ابنـزر  داشـتند:  سـلطه  شـهری  برنامه ریـزی  چشـم انداز 
نقدهایـش به ظاهـر اندکـی محافظـه کار بـود و محاسـن جوامـع محلـی در محـالت فقیـری 
را تحسـین می کـرد کـه بسـیاری از مـردم آن هـا نگـران بیـرون رانده شـدن از محلـه هسـتند. 
کـه  می گذاشـت  ناگفتـه  را  شـهر  در  قبلـی  برنامه ریزی هـای  انبـوه  حجـم  به این ترتیـب،  وی 
محصـول ابتکار عمل هـای مردمـی یـا حکومتـی نبودنـد، بلکـه بـه دسـت بسـاز  بفروش ها یـا 
سـرمایه گذارانی انجـام گرفتنـد کـه از روابـط قـدرت برخـوردار بودنـد. بااین حال، بـرای بحث 
مـا تردیدی نیسـت کـه او بحث خـود را بـر احمقانه تریـن بلندپروازی هـای برنامه ریزی شـهری 
تجددگـرای اعـال متمرکـز کـرده بـود. نخسـتین حماقت، یک فرض اسـت کـه می خواهـد به ما 
بقبوالنـد برنامه ریزهـا به درسـتی قـادر به پیش بینـی نیازهـای آیندۀ طرح هایشـان هسـتند. اکنون 
مـا بـه قـدر کافـی دانـش داریم کـه با اسـتناد بـه پیش بینی هـای رونـد فعلـی نرخ های بـاروری، 
 در پیش بینی هـای ایـن برنامه ریـزان 

ً
مهاجـرت شـهری یـا سـاختار اشـتغال و درآمـد، کامـال

تردیـد کنیـم. چنـان پیش بینی هایـی اغلب به شـدت غلط هسـتند. توانایـی مـا در پیش بینی های 
شـهری نیـز مثـل پیش بینی جنـگ، تحریم های نفتی، آب و هوا، سـلیقۀ مشـتریان و شـورش های 
سیاسـی، در عمـل هیـچ اسـت. دوم آنکـه اکنون تـا اندازه ای بـه برکـِت کارهای جیکابز، بیشـتر 
بـا ویژگی هـای یـک محلۀ شایسـته بـرای سـاکنان آن محله آشـنا شـده ایم، ولی همچنان بسـیار 
کـم دربـارۀ چگونگـی تقویت و نگهـداری ایـن محله هـا می دانیم. متوسل شـدن بـه فرمول های 
 کارآمـدی به دنبـال دارد، ولی 

ً
 نتایج نسـبتا

ً
تراکـم جمعیـت، فضـای سـبز و حمل ونقل احتمـاال

بعیـد اسـت شـهر را بـه محل خوشـایندی بـرای زندگی کـردن تبدیـل سـازد. برازیلیـا و چندیگر 
حداقـل تـا انـدازه ای ایـن واقعیـت را ثابـت کردند.

تصادفـی نیسـت کـه بسـیاری از شـهرهای تجددگرایـی اعـال ـ از برازیلیـا گرفتـه تـا کانبرا، 
سـن پترزبورگ، اسـالم آباد، چندیگـر، ابوجا، دودومـا، و سـیوداد گویانا۱ ـ پایتخت هـای اجرایی 

 )Ciudad Guyana( پایتخــت تانزانیــا و ســیوداد گویانــا )Dodoma( پایتخــت نیجریــه، دودومــا )Abuja( ۱. ابوجــا
یــک شــهر بنــدری در ونزوئالســت. ـ م.
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ً
حکومت هـا بوده اند. ]۱۱0[ در آن شـهرها کـه کانون قدرت حکومت اسـت، در اوضاعی کامال
 می توانـد توفیق 

ً
تـازه و بـا جمعیتـی کـه عمدۀ آن هـا کارکنـان حکومتی هسـتند، حکومت عمـال

شـبکۀ برنامه ریـزی اش را مشـروط سـازد. همین که کسـب وکار در چنیـن شـهرهایی از نوع امور 
اجرایـی حکومتـی اسـت، کار برنامه ریزی را از قبل آسـان تر کرده اسـت. به این ترتیب، مسـئوالن 
ناچـار نیسـتندـ  چنان کـه هاسـمن مجبـور بـودـ  با مراکـز تجـاری و فرهنگـی از پیش موجود، به 
نبـرد برخیزنـد؛ و چون مسـئوالن در این شـهرها ابزارهای منطقه بندی، اشـتغال، مسـکن، تعیین 
دسـتمزد و طراحـی مـادی را در دسـت دارنـد، می تواننـد محیـط شـهر را به نفـع برنامه هایشـان 
تغییـر دهنـد. ایـن برنامه ریـزان شـهری کـه از پشـتوانۀ حکومـت برخوردارنـد، بی شـباهت بـه 
خیاطـی نیسـتند کـه آزاد اسـت هـر لباسـی کـه می خواهـد بـدوزد و عالوه بر ایـن، اختیـار دارد 

مشـتری را طـوری کوتـاه یـا بلند کنـد که بـا دوخته هـای او هم اندازه شـود!
جیکابـز می گویـد اگـر برنامه ریزان شـهری با »تاکسـیدرمی« ]شـهر ُمـرده[ موافق نیسـتند، 
ترویـج  را  بدیـع  احتمـاالت  و  ابتکارعمل هـا  کـه  بیاورنـد  روی  برنامه ریزی هایـی  بـه  بایـد 
می کننـد، کمتریـن مصـادره و سـلب مالکیـت از مـردم در آن هـا رخ می دهد، و موجـب تقویت 
تبادل نظـر و تماس هایـی می شـوند کـه ایـن ابتکارعمل هـا از دل آن هـا بیـرون می آیـد. جیکابـز 
بـرای نشـان دادن تنـوع زندگـی شـهری، فهرسـتی از چنـد دوجیـن کاربـری را ذکـر می کنـد کـه 
مرکـز هنرهـا در لوییزویل سـال ها بـه آن ها خدمت کرده اسـت: پرورش اسـب، مدرسـه، تئاتر، 
میکـده، باشـگاه ورزشـی، کارگاه نعل  بنـدی، کارخانـه، انبـار، و کارگاه های هنرمندان. او سـپس 
بـا اسـتفهام انـکاری می پرسـد: »چه کسـی می توانسـت ایـن همـه امیـد و خدمـات متنـوع را 
پیش بینـی یـا فراهـم کند؟« و پاسـخ خودش سـاده اسـت: »فقط یک انسـان بی ذوق کـه خود را 
قـادر بـه همـه کار می داند؛ فقط یک انسـان متفرعـن که دوسـت دارد چنان گمان کنـد«. ]۱۱۱[





فصل پنجم  |  حزب انقالبی: یک برنامه و یک تشخیص
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ای رفیــق کمونیســت، احســاس کردن یــک ویژگــی تــوده وار اســت، ولــی فکرکــردن، 
ــت. ــدم اس ــا مق ــۀ م ــر هم ــکیالت ب ــه تش ــت ک ــن گف ــق لنی ــت. رفی ــکیالتی اس ــازمانی و تش س
آندِری پالتونوف، چونگور۱
بـوده  )مدرنیتـه(  تجـدد  و شـجاع ترین طرفـدار  کمونیسـم صادق تریـن، سرسـخت ترین 
از  فـارغ  ـ  ... رؤیـای جسـورانۀ تجـدد  بـود کـه  بـا حمایت هـای کمونیسـتی   ... اسـت 
موانـع بی رحمانـه و همه جا حاضـِر حکومتـی ـ تـا آخریـن رمـق تبلیـغ شـد: طرح هـای 
نده، و دگرگون سـازی 

ُ
شـکوهمند، مهندسـی اجتماعی لجام گسـیخته، فناوری غول آسـا و گ

طبیعـت. تمام و کمـال 
یگموند باومن، زندگی بدون یک َبدیل۲ ز

ـــاخت  ـــرای س ـــه ب ـــرح لوکوبوزی ـــه ط ـــادی ب ـــدازۀ زی ـــا ان ـــالب، ت ـــاختار انق ـــرای س ـــن ب ـــرح لنی ط
ـــه  ـــد ک ـــده ای بودن ـــای پیچی ـــا، تکاپوه ـــر دوی آن طرح ه ـــود. ه ـــبیه ب ـــدد ش ـــهر متج ـــک ش ی
ـــوردار از  ـــوده و برخ ـــان کارآزم ـــِی کارکن ـــش علم ـــص و بین ـــِد متخص ـــتان معتم ـــه دس ـــد ب بای
ــه  ــدند. و چنان کـ ــپرده می شـ ــد ـ سـ ــر درمی آوردنـ ــا سـ ــه از برنامه هـ ــل ـ کـ ــارات کامـ اختیـ
ـــای  ـــتند، دیدگاه ه ـــال داش ـــی اع ـــه تجددگرای ـــاور ب ـــراوان در ب ـــتراکات ف ـــن اش ـــه و لنی لوکوبوزی
ـــان  ـــای۳ )از مخالف ـــاندرا کولونت ـــورگ و الکس ـــه آرای رزا لوکزامب ـــیار ب ـــم بس ـــز ه ـــن جیکاب جی
سیاســـت های لنیـــن( شـــباهت داشـــت. جیکابـــز دربـــارۀ امکان پذیـــری و نیـــز خوشـــایندِی 
ـــای  ـــورگ و کولونت ـــت و لوکزامب ـــد داش ـــد، تردی ـــته باش ـــز داش ـــزی متمرک ـــه برنامه ری ـــهری ک ش
ـــرف  ـــاال و از ط ـــه از ب ـــتند ک ـــد داش ـــی تردی ـــودن انقالب ـــری و مطلوب ب ـــارۀ امکان پذی ـــز درب نی

حـــزب پیشـــتاز برنامه ریـــزی شـــود.

لنین: معمار و مهندس انقالب

اگـــر لنیـــن را براســـاس مهم تریـــن نوشـــته هایش قضـــاوت کنیـــم، او را یـــک تجددگـــرای 
ـــود؛ او  ـــخص ب ـــجم و مش ـــر او منس ـــی فک ـــوب کل ـــت. چارچ ـــم یاف ـــه خواهی ـــالی دو آتش اع
خـــواه در نوشـــتن دربـــارۀ انقـــالب، خـــواه دربـــارۀ برنامه ریـــزی صنعتـــی، ســـازمان دهی 
کشـــاورزی یـــا امـــور اجرایـــی، بـــر یـــک پاســـخ واحـــد علمـــی اصـــرار می کـــرد کـــه از 
طـــرف روشـــن فکران مجـــرب تأییـــد شـــده و بایـــد راهنمـــای کار قـــرار می گرفـــت. 
البتـــه، لنیـــن در عرصـــۀ عمـــل شـــخص دیگـــری بـــود. توانایـــی او در تشـــخیص روحیـــۀ 
عـــوام بـــرای صورت بنـــدی تبلیغـــات بلشـــویک، در تـــن دادن بـــه عقب نشـــینی رزم آورانـــه 
ــدن  ــرای قاپیـ ــختانه بـ ــۀ سرسـ ــرد، و در حملـ ــا می کـ ــی اقتضـ ــه دوراندیشـ ــی کـ هنگامـ

1. Andrei Platonov, Chevengur
2. Zygmunt Bauman, Living Without on Alternative
3. Alexandra Kollontai
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فرصت هـــا ویژگی هایـــی بودنـــد کـــه در توفیـــق وی به مثابـــۀ یـــک فـــرد انقالبـــی، بیـــش 
از گرایش هایـــش بـــه تجددگرایـــی اعـــال، مؤثـــر واقـــع شـــدند. بااین حـــال، مـــا در بحـــث 

خـــود بیشـــتر بـــا لنیـــن در جایـــگاه یـــک تجددگـــرای اعـــال کار داریـــم.
ــد،  ــرح می ده ــالب را ش ــارۀ انق ــن درب ــالی لنی ــی اع ــه آرای تجددگرای ــی ک ــن اصل مت
ــی  ــدف اصل ــر از ه ــی جدایی ناپذی ــال بخش ــی اع ــت. ]۱[ تجددگرای ــرد؟«۱ اس ــد ک ــه بای »چ
ــه اینکــه فقــط عــده ای معــدود  ــاح چــپ روســیه ب ــود: متقاعدکــردن جن ــن ب اســتدالل های لنی
ــیه  ــالب را در روس ــتند انق ــادر هس ــه ای ق ــین و حرف ــده، پایتخت نش ــای گلچین ش از انقالبی ه
رقــم بزننــد. هــدف اصلــی آن متــن کــه در ســال ۱۹0۳ یعنــی خیلــی پیــش از انقــالب »تمریــن 
 
ً
نهایــی«۲ در ســال ۱۹0۵ نوشــته شــد، هیــچ گاه از یــاد لنیــن نرفــت و حتــی در اوضــاع کامــال

ــدرت در  ــه ق ــویک ها ب ــیدن بلش ــه و رس ــزار در فوری ــرنگونی ت ــن س ــال ۱۹۱7 ـ بی ــاوِت س متف
اکتبــر ـ بــود کــه او کتــاب حکومــت و انقــالب۳ را نوشــت. قصــد دارم آرای لنیــن در ایــن دو اثــر 
و در نوشــته هایش دربــارۀ کشــاورزی را بــا اثــر لوکزامبــورگ به نــام اعتصــاب عمومــی، حــزب و 
اتحادیه هــای کارگــری۴ کــه در پاســخ بــه »چــه بایــد کــرد؟« نوشــته شــد، و نیــز بــا نوشــته های 
الکســاندرا کولونتــای مقایســه کنــم کــه از شــخصیت های مهــم در اعتراض هــای کارگــران بــود؛ 
کارگرانــی کــه یــک گــروه مهــم در حــزب بلشــویک بودنــد؛ حــزب بلشــویکی کــه بســیاری از 

ــه نقــد کشــید. ــن پــس از انقــالب را ب سیاســت های لنی
لنین در »چه باید کرد؟«

انتخــاب عنــوان »چــه بایــد کــرد؟« از ســوی لنیــن بســیار اهمیــت داشــت، زیــرا چنــان عبارتــی 
ــک »انســان  ــود کــه ی ــم نیــکالس چرنیشوســکی۵ ب ــه قل ــوب ب ــان بســیار محب ــک رم ــوان ی عن
ــرای  ــد و ســپس ب ــود کنن ــم را ناب ــد« از گــروه روشــن فکران در آن قصــد داشــتند نظــم قدی جدی
ــاب  ــد. آن کت ــه راه بیندازن ــتبدادی ب ــت اس ــک حکوم ــی، ی ــهر اجتماع ــک آرمان ش ــتقرار ی اس
همچنیــن کتــاب محبــوب بــرادر بزرگ تــر لنیــن بــود کــه در نظــر لنیــن خیلــی عزیــز می نمــود. 
ــد.  ــدام ش ــزار اع ــان ت ــه ج ــوء قصد ب ــرای س ــیدن ب ــرم نقشه کش ــه ج ــال ۱887 ب ــرادر در س آن ب
ــای  ــا کاره ــن ب ــود: »م ــوب او ب ــاب محب ــن، کت ــدن لنی ــس از مارکسیست ش ــی پ ــاب حت آن کت
مارکــس، انگلــس و پلخانــوف۶ آشــنا شــدم، ولــی فقــط چرنیشوســکی بــود کــه اثــر شــگرفی بــر 

1. What Is to Be Done?
۲. انقــالب تمریــن نهایــی )dress rehearsal( بــه انقــالب ســال ۱۹0۵ روســیه گفتــه می شــود کــه شــامل اعتراض هــای 

کارگــری، شــورش رعیت هــا و ســرپیچی نظامیــان از حکومــت بــود و بــه اصالحــات قانــون اساســی انجامیــد. ـ م.
3. S tate and Revolution
4 . Mass-S trike, Party, and Trade Unions
5. Nicholas Chernyshevsky
ــود. وی  ــا ۱۹۱8( ب ــرداز مارکسیســت روس )۱8۵۶ ت ــی و نظریه پ ــوف )Georgi Plekhanov( انقالب ۶. گئورگــی پلخان

بنیان گــذار جنبــش سوســیال-دموکرات در روســیه و نخســتین شــخص روس بــود کــه خــود را مارکسیســت نامیــد. ـ م.
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مــن گذاشــت«. ]۲[ بــاور بــه اینکــه دانــش برتــر، دســتورهای مســتبدانه، و طراحــی اجتماعــی 
ــر حاکــم اســت. ــد جامعــه را دگرگــون ســازد، در هــر دو اث می توان

ــتاز و  ــزب پیش ــن ح ــد بی ــارۀ پیون ــن درب ــای لنی ــام تحلیل ه ــر تم ــتعاره ب ــا اس ــاد ی ــد نم چن
کارگــران در »چــه بایــد کــرد؟« ســایه انداختــه اســت. آن هــا لحــن کارهــا را تنظیــم می کردنــد 
ــر کالس  ــا ب ــت. آن نماده ــرار می گرف ــات ق ــدودۀ آن تنظیم ــت، در مح ــد گف ــه می ش و آنچ
ــئوالن  ــی و مس ــوبگرهای محل ــزب و آش ــتند. ]۳[ ح ــز هس ــازمانی متمرک ــای س درس و خانه ه
تبلیغاتــی اش در جایــگاه معلمــان دبســتانی عمــل می کننــد کــه توانایــی رســاندن اعتراض هــای 
 اقتصــادی را بــه مقیــاس مطالبــات سیاســی انقالبــی دارنــد، یــا در جایــگاه درجه دارهــای 

ً
صرفــا

ــرای  ــش را ب ــود در ارت ــتان خ ــه زیردس ــد ک ــت می کنن ــی فعالی ــش انقالب ــک ارت ــی در ی نظام
حداکثــر بهره بــرداری بــه خدمــت می گیرنــد. حــزب پیشــتاز و روزنامــه اش در جایــگاه معلمــان 
دبســتانی، نوعــی شــیوۀ آموزش وپــرورش را پدیــد مــی آورد کــه بی چون وچــرا اســتبدادی اســت. 
آن حــزب به دقــت نارضایتی هــای متعــدد و متنــوع عــوام را بررســی می کنــد و در وقــت مناســب 
»برنامــۀ اقــدام قاطــع را کــه بــه مبــارزۀ سیاســی فراگیــر مربــوط اســت، فرمــان می دهــد«. ]۴[ 
ــت  ــف بار بی کفای ــکلی تأس ــزب به ش ــی ح ــاالن سیاس ــه فع ــرد ک ــه می ک ــن گالی ــع، لنی درواق
هســتند. او تأکیــد می کــرد: »کافــی نیســت کــه جنبــش مــا پیشــتاز نامیــده شــود. مــا بایــد طوری 
عمــل کنیــم کــه تمــام واحدهــای دیگــر در ارتــش، بــه مــا اقتــدا کننــد و ناچــار شــوند بپذیرنــد 
کــه مــا پیشــتاز هســتیم«. هــدف حــزب پیشــتاز، آمــوزش دادن خط مشــی انقالبــی بــه کارگــران 
ــه یاری کــردن ارتشــی ترغیــب شــوند کــه  ــان ب ــا شــاید آن ــده« اســت ت مشــتاق ولــی »عقب مان
ســپس بــا ســاختن یــک ارتــش انقالبــی منظــم، »حتــی کوچک تریــن اعتراض هــا را شناســایی 

و از آن بهره بــرداری می کنــد«. ]۵[
»توده هـا« به طـور اعـم و طبقـۀ کارگـر به طـور اخـص در همراهـی بـا ایـن اسـتعاره ها بـه 
»جسـم« تبدیـل می شـوند، درحالی کـه حـزب پیشـتاز جایـگاه »مغـز« را دارد. نسـبت حـزب به 
طبقـۀ کارگـر، مثل نسـبت عقـل به قوای جسـمانی، یا نسـبت تفکر به پریشـان حالی، نسـبت یک 
مدیـر بـه یک کارگـر، یک آمـوزگار به دانش آمـوز، یک مدیـر اجرایی به زیردسـتش، یـک حرفه ای 
بـه یـک تـازه کار، یـک ارتـش به یـک گـروه چماق به دسـت، یا نسـبت یـک دانشـمند به یـک فرد 
عـادی بـود. توضیـح مختصـری از چگونگـی کارکـردن ایـن نمادها به مـا کمک می کند تا نسـخۀ 

لنیـن از سیاسـت تجددگـرای اعـالـ  و البتـه عالوه برایـن، انقالبیـ  را بشناسـیم.
بی تردیـد لنیـن دریافتـه بـود کـه ]پیـروزی[ طـرح انقالبی اش بـه خشـونت عمـوم و اعتراض 
خودجـوش وابسـته اسـت. بااین حـال، مشـکل اتکای محض بـه اقدام عمـوم از پاییـن، پراکندگی 
و گاه به گاه بـودِن ایـن اعتراض هـا بـود کـه طعمـۀ آسـانی بـرای سـرکوب پلیـس تـزاری محسـوب 
می شـد. اگـر اقـدام عامـۀ مـردم را به مثابۀ یـک مـادۀ منفجرۀ آتـش زای سیاسـی بینگاریـم، وظیفۀ 
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حـزب پیشـتاز، ایجـاد تمرکـز و هدفمنـدی در این مخزن انفجـاری بود تا چاشـنی انفجـار بتواند 
حکومـت را سـرنگون سـازد. حزب پیشـتاز می خواسـت »نیـروی مخـرب »بی امان« توده هـا را با 
نیـروی مخـرب »آگاهانـۀ« تشـکیالت انقالبی هـا ادغـام کنـد«. ]۶[ حزب پیشـتاز، مغـز متفکر 
انقـالب بـود و با آن می شـد مطمئن بـود نیروی توده هـا که در غیـر آن صورت یک نیـروی پراکندۀ 

جسـمانی و بـدوی می شـد، به درسـتی بـه کار برود.
ــۀ ســتاد فرماندهــی  ــا حــزب پیشــتاز را به مثاب ــان دیدگاهــی، لنیــن را واداشــت ت منطــق چن
ــل در  ــه از قب ــگارد ک ــه ای بین ــربازهای وظیف ــۀ س ــی درهم ریخت ــمار ول ــش ُپرش ــرای ارت ــده ب آین
ــی  ــتاد فرمانده ــک س ــه ی ــاز ب ــند، نی ــرکش تر باش ــربازان س ــدر س ــد. هرچق ــا بوده ان جبهه ه
کوچــک و منســجم بیشــتر می شــود. لنیــن بــه رقبــای چپــی خــود )اقتصاددان هــا( کــه 
می گفتنــد ده مــرد عاقــل به آســانی بــه دســت پلیــس بازداشــت می شــوند، ولــی جلــوی یکصــد 
ــک  ــدون آن »ی ــی داد: »ب ــخ م ــن پاس ــت، چنی ــوان گرف ــی( را نمی ت ــت انقالب ــق )جمعی احم
دوجیــن« رهبــر کارآزمــوده و بااســتعداد )و بــا توجــه بــه اینکــه بااســتعدادها صــد تــا صــد تــا بــه 
ــه در  ــدت ک ــه و کار بلندم ــورۀ تجرب ــده در ک ــده و آبدی ــراد آموزش دی ــدون اف ــد(، ب ــا نمی آین دنی
هماهنگــی بــا یکدیگــر فعالیــت کننــد، هیــچ گروهــی در جامعــۀ متجــدد قادر نیســت مبــارزه ای 

سرســختانه انجــام دهــد«. ]7[
ــی  ــاب لفظ ــتعاره های ُپررنگ و لع  اس

ً
ــا ــی، صرف ــکیالت نظام ــا تش ــن ب ــه های لنی مقایس

ــد. او  ــه مهم تریــن ابعــاد تشــکیالت حزبــی را نشــان می دادن ــد؛ آن هــا شــیوۀ نگــرش او ب نبودن
بــه شــیوۀ صریــح نظامــی دربــارۀ »ترفندهــا« و »راهبردهــا« نوشــت: فقــط یــک ســتاد فرماندهــی  
ــرد. فقــط یــک  ــه کار بگی ــرد ب ــا برنامــۀ کلــی نب ــی اش را هماهنــگ ب ــد نیروهــای انقالب می توان
ــای  ــد و جابه جایی ه ــاره کن ــرد را نظ ــۀ نب ــام جبه ــت تم ــادر اس ــه ق ــت ک ــی اس ــتاد فرمانده س
دشــمن را ببینــد. فقــط یــک ســتاد فرماندهــی از »انعطاف پذیــری« ... »بــرای انطبــاق فــوری بــا 
ــتقیم  ــرد مس ــد از نب ــت و می توان ــوردار اس ــرد برخ ــای نب ــن وضعیت ه ــن و متغیر تری متنوع تری
ــت و پا چلفتی بودن  ــت دس ــال، از مزی ــزد و درعین ح ــز بپرهی ــب و متمرک ــای مهی ــه قدرت ه علی
و کم تحرکــی دشــمن بهره بــرداری کنــد و حملــه را در زمــان و مکانــی انجــام دهــد کــه دشــمن 
ــه   ب

ً
ــا ــاالر، دقیق ــای مردم س ــی انقالبی ه ــت های قبل ــت«. ]8[ شکس ــته اس ــار داش ــر انتظ کمت

ــوده اســت  ــوط ب فقــدان ســازمان دهی، برنامه ریــزی و هماهنگــی، یعنــی همــان چیزهایــی مرب
کــه یــک ســتاد فرماندهــی فراهــم می کنــد. ایــن »جنگجویــان جــوان کــه بــا تجهیــزات و آموزش 
ــتایی از  ــای روس ــبیه روایت ه ــتند، ش ــرد گام برمی داش ــدان نب ــوی می ــی به س ــدت ابتدای به ش
ــۀ  ــک نتیج ــا ی ــل آن ه ــوری و کام ــت خوردن »ف ــد«. شکس ــی بودن ــن و قاپ زن ــگاه گاوآه باش
ــنجیده   س

ً
ــال ــه و کام ــۀ نظام یافت ــک برنام ــول ی ــای رودررو محص ــن نبرده ــرا ای ــود، زی م ب

ّ
ــل مس

نبودنــد کــه به دقــت بــرای یــک جــدال طوالنــی و سرســختانه تــدارک شــده باشــند«. ]۹[
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ــرفته تربودن  ــودن و پیش ــی از مجهز ترب ــخت گیرانه، ناش ــاط س ــرورت انضب ــی از ض بخش
دشــمنان انقــالب بــود. پــس معلــوم می شــود کــه چــرا »آزادی انتقــاد« در میــان عوامــل انقالبــی، 
ــد.  ــام می ش ــرمایه داری تم ــای خرده س ــه ارزش ه ــال دادن ب ــا و پروب ــع فرصت طلب ه ــط به نف فق
لنیــن بــار دیگــر بــه یــک تشــبیه نظامــی متوســل شــد تــا حــق مطلــب را ازنظــر خــودش بیــان 
ــم و  ــر گام برمی داری ــیب دار و نفس گی ــیر ش ــک مس ــور در ی ــروه جمع و ج ــک گ ــا در ی ــد: »م کن
ــا دشــمنان احاطــه شــده ایم و  دســتان یکدیگــر را محکــم در دســت گرفته ایــم. از هــر طــرف ب
رگبــار آنــان هــر دم بــر ســر مــا می بــارد. مــا داوطلبانــه بــرای جنــگ بــا دشــمن و نــه عقب نشــینی 

و رژه رفتــن در کنــار یکدیگــر ـ یعنــی آزادی انتقــاد ـ بــه یکدیگــر پیوســته ایم«. ]۱0[
رابطــه ای کــه لنیــن بیــن حــزب پیشــتاز و اعضــای عــادی اش در نظــر داشــت، شــاید بهتــر از 
هرچیــز بــا واژه هــای »تــوده« یــا »توده هــا« معلــوم شــود. گرچــه ایــن واژه هــا در اصطالحــات 
ــود.  ــه ب ــه داری در آن هــا نهفت ــار تبدیــل شــدند، مالحظــات ضمنــی دامن ــه معی سوسیالیســتی ب
هیچ چیــز بیــش از واژۀ »توده هــا« معنــای کمیــت و تعــداد محــض را کــه فاقــد نظــم باشــد، بــه 
ذهــن القــا نمی کنــد. وقتــی بــرای اعضــای عــادی و ســربازان از ایــن برچســب اســتفاده کنیــد، 
ــد انقــالب می افزاینــد، جــز قــدری وزن  ــه فراین معلــوم اســت کــه آنچــه ایــن افــراد در اصــل ب
عــددی و نوعــی قــدرت جســمی نیســت کــه اگــر ایــن توده هــا درســت هدایــت شــوند، از آن هــا 
ســر خواهــد زد. ایــن مفهــوم القا کننــدۀ یــک جمعیــت عظیــم، آشــفته و انبــوه اســت کــه فاقــد 
هرگونــه انســجام، فاقــد پیشــینه، فاقــد فکــر، و محــروم از برنامــۀ فعالیــت اســت. البتــه، لنیــن 
به خوبــی می دانســت کــه طبقــۀ کارگــر، ارزش هــا و پیشــینۀ مخصــوص بــه خــود را دارد، ولــی 
ارزش هــا و پیشــینۀ طبقــۀ کارگــر در نظــر او رســیدن بــه مســیر صحیــح را ممکــن نمی کــرد، مگــر 

بــا تحلیل هــای تاریخــی و نظریــۀ انقالبــی پیشــرفتۀ سوسیالیســم علمــی تعویــض شــود.۱
پــس حــزب پیشــتاز، عــالوه بــر اینکــه بــرای انســجام جنگ آورانــۀ توده هــا حیاتــی اســت، 
ــی  ــگان اجرای ــۀ جمــع نخب ــد. آن حــزب به مثاب ــز بکن ــد به جــای آن مــردم فکــر نی در عمــل بای
ــا  ــتداللی ی ــک )اس ــم دیالکتی ــخ و ماتریالیس ــر تاری ــه اش ب ــه احاط ــی ک ــد؛ جمع ــل می کن عم
جدلــی(، باعــث توانایــی در شناســایی اهــداف صحیــح جنگــی بــرای جــدال طبقاتــی می شــود. 
 بحــق 

ً
اعتبــار و وثــوق ایــن حــزب، مبتنــی بــر هــوش علمــی اش اســت. لنیــن »گفته هــای واقعــا

ــا  ــد ب ــر نمی توان ــۀ کارگ ــود طبق ــه ب ــه گفت ــرد ک ــول می ک ــکی«۲ را نقل ق ــر کارل کوتس و خطی
اتــکا بــه خــود، ســودای »آگاهــی سوسیالیســتی متجــدد را بــه ســر راه دهــد«، زیــرا فاقــد دانــش 

۱ .اینکــه یــک مکتــب یــا ایســم ذهنــی ـ آن هــم مکتبــی نیازمــوده و محک نخــورده، بــا ابهام هــا و ادعاهــای اثبات نشــدۀ 
ــا  ــده ی ــرارت گوین ــا ش ــت ی ــان از جهال ــوح نش ــود، به وض ــاب می ش ــی« خط ــۀ »علم ــا مقول ــوع ی ــک موض ــمار ـ ی بی ش

ســازندۀ ایــن واژه هــا دارد. ـ م.
۲. کارل کوتسکی )Karl Koutsky( فیلسوف چک-اتریشی )۱8۵۴ تا ۱۹۳8( و نظریه پرداز مارکسیست بود. ـ م.
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علمــی عمیــق اســت کــه بــرای کار ضــرورت دارد: »واســطه های علــم نــه طبقــۀ کارگــر بلکــه 
ــتند«. ]۱۱[ ــورژوا هس ــن فکران ب روش

ــر  ــود. به نظ ــا ب ــوش توده ه ــدام خودج ــه اق ــن علی ــتدالل های لنی ــون اس ــا کان ــن حرف ه ای
او فقــط دو ایدئولــوژی وجــود داشــت: بــورژوا و سوسیالیســت. بــا توجــه بــه فراگیــری و قــدرت 
تاریخــی ایدئولــوژی بــورژوا، پیشــرفت خودجــوش طبقــۀ کارگــر همــواره بــه پیــروزی ایدئولوژی 
ــا تقــالی   ب

ً
ــا ــورژوا ختــم می شــود. در گفته هــای فراموش ناشــدنی لنیــن، »طبقــۀ کارگــر صرف ب

ــد«.  ــت یاب ــری دس ــای کارگ ــاس اتحادیه ه ــیاری در مقی ــه هش ــط ب ــت فق ــادر اس ــودش ق خ
ــن فکران  ــان روش ــی از می ــرون یعن ــد از بی ــی بای ــاالری اجتماع ــیاری مردم س ــی هش ]۱۲[ ول
سوسیالیســت بــه مــردم وارد شــود. در ایــن نوشــته ها حــزب پیشــتاز به معنــای واقعــی 
ــت  ــی اس ــا توده های ــاد ب  در تض

ً
ــال ــده و کام ــف ش ــت توصی ــی و سوسیالیس گاه، علم ــه، آ کلم

ــای  ــن ارزش ه ــی پذیرفت ــر دائم ــرض خط ــاعلمی و در مع گاه، پیش ــاآ ــی ن ــی مردم ــه به طورکل ک
ــن  ــی کوچک تری ــاط ـ »حت ــدان انضب ــارۀ فق ــن درب ــدی لنی ــدارهای ج ــتند. هش ــورژوازی هس ب
ــت« ]۱۳[ ـ  ــورژووا اس ــوژی ب ــت ایدئول ــای تقوی ــتی[ به معن ــوژی سوسیالیس ــی ]از ایدئول تخط
ــۀ آن  ــی ســلطۀ همه جانب ــد؛ گوی ــادر می کن ــه ذهــن متب تلقــی خاصــی از ســتاد فرماندهــی را ب
حــزب، یگانــه عامــل متوازن کننــده بــرای قــدرت ســربازانی اســت کــه امــکان دارد هــر لحظــه 

ــوند.۱ ــرگردان ش ــل و س منح
ــا هــم عــوض  در اســتعاره ای دیگــر گاهــی جــای ارتــش و کالس درس در گفتمــان لنیــن ب
می شــود، گویــی ایــن اســتعاره، تصویــر یــک مؤسســۀ دیوان ســاالری یــا صنعتــی اســت کــه در 
آن فقــط مدیــران اجرایــی و مهندســان قــادر بــه درک اهــداف زیربنایــی ســازمان هســتند. لنیــن 
ــی در  ــران اجرای ــود و مدی ــل می ش ــیم کار متوس ــبیه تقس ــزی ش ــه چی ــود ب ــی خ ــون انقالب در مت
تقســیم کار او از انحصــار آشــنایی بــا نظریــۀ پیشــرفته برخوردارند؛ نظریــه ای که انقالب بــدون آن 
ممکــن نیســت. حــزب پیشــتاز بــا شبیه دانســتن مالــکان کارخانــه و مهندســان ـ کــه برنامه هایــی 
بــرای تولیــد طراحــی می کننــد ـ بــه نوعــی قبضــۀ علمــی  در نظریــۀ انقــالب دســت می یافــت 
ــوردار  ــات برخ ــرای نج ــر ب ــۀ کارگ ــرد طبق ــت کل نب ــاری در هدای ــی انحص ــه آن را از توانای ک
می کــرد. در ســال ۱۹0۳ هنــوز بــرای لنیــن خیلــی زود بــود کــه بــرای بیــان مقصــود خــود بــه 
خطــوط مونتــاژ تولیــد انبــوه اشــاره کنــد، ولــی بهتریــن تشــبیه بعــدی را از صنعــت ســاختمان 
بــرای منظــور خــود اســتفاده کــرد: »تمنــا می کنــم بــه مــن بگوییــد وقتــی یــک آجرچیــن، آجرهــا 

۱. هرکــس کــه کتــاب جاودانــی مزرعــۀ حیوانــات جــورج اورول را خوانــده و در آن غــور کــرده باشــد، بالفاصلــه بــا شــنیدن 
ــیه در  ــت روس ــۀ سرگذش ــه مطالع ــاز ب ــدون نی ــد و ب ــر می افت ــای حیله گ ــاد آن خوک ه ــه ی ــراری ب ــای تک ــن حرف ه ای
ســال های بعــد، حــدس خواهــد زد کــه ســیر تاریــخ و عاقبــت مردمــی کــه حرف هــای این چنینــی را پذیرفتــه باشــند، بــه 

کجــا ختــم شــده اســت. ـ م.
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 ماننــدش را هیــچ گاه ندیــده 
ً
را در قســمت های مختلــف یــک ســازۀ عظیــم می چینــد کــه قبــال

اســت، چیــزی جــز یــک نقشــۀ راهنمــا روی کاغــذ هســت کــه او بــرای یافتــن جــای صحیــح 
ــان  ــه او نش ــز ب ــازه را نی ــِی کل س ــدف نهای ــه، ه ــد و آن نقش ــتفاده می کن ــر اس ــر آج ــب ه نص
ــای  ــا آجر ه ــه ب ــر را ک ــی از آج ــی قطعه های ــر، حت ــر آج ــر ه ــالوه ب ــد ع ــا وی بتوان ــد ت می ده
ــکیل  ــاختمان را تش ــادور س ــل و دورت ــط کام ــت، خ ــورد و درنهای ــد می خ ــدی پیون ــی و بع قبل
می دهــد، شناســایی کنــد؟ و مگــر نــه اینکــه مــا دورانــی را در زندگــی خــود ســپری می کنیــم کــه 
آجــر و آجرچیــن داریــم، ولــی فاقــد نقشــۀ راهنمــاـ  نقشــه ای کــه همــه بتواننــد ببیننــد و راهنمــای 
جنبش هــای مــا باشــد ـ هســتیم؟ ]۱۴[ آنچــه حــزب مــا دارد، طــرح کلــی تمــاِم ســازۀ جدیــد 
اســت و ایــن طــرح به لطــف بینــش علمــی حــزب، میســر شــده اســت.۱ وظیفــۀ کارگــران پیــروی 
از برخــی قســمت های نقشــه اســت کــه بــه کار ایشــان ارتبــاط دارد، زیــرا ایــن کارگــران اطمینــان 

ــد. ــه می کنن ــه چ ــد ک ــالب می دانن ــاران انق ــد معم دارن
تشــبیه های تقســیم کار در نظــام تولیــدی ســرمایه داری متجــدد، مالحظاتــی ضمنــی بــا خــود 
 هــر دوی آن هــا مســتلزم شــیوه های 

ً
 هم راســتا بــا تشــبیه های نظامــی اســت. مثــال

ً
دارد کــه تقریبــا

اســتبدادی و ســلطۀ مرکــزی هســتند. بــه ایــن ترتیــب بــود کــه لنیــن الزم می دانســت: »حــزب 
وظایــف موبه مــو دربــارۀ کار تشــکیالتی اعضــا را بیــن ایشــان توزیــع کنــد«. او از »کاســتی های 
فنــی« گالیــه می کــرد و خواســتار وحــدت »تمــام ایــن اجــزای ناچیــز متفــرق در قالب یــک کل« 
 پیش فــرض تمرکز گرایــی اســت و 

ً
بــود. وی نتیجه گیــری می کــرد: »تخصصی شــدن حتمــا

ــد«. ]۱۵[ ــوت می کن ــی دع ــه تمرکزگرای ــا را ب ــرا م ــپس  بی چون وچ س
بی تردیــد یکــی از تناقض هــای بــزرگ در »چــه بایــد کــرد؟« همیــن اســت کــه لنیــن یــک 
موضــوع ـ یعنــی ترویــج انقــالب را کــه بــا خشــم عامــۀ مــردم، خشــونت و قطعیــت »اهــداف« 
ــه  ــد ک ــل می کن ــی تبدی ــه گفتمان ــد و آن را ب ــت، برمی گزین ــده اس ــم تنی ــد، در ه ــی جدی سیاس
ــا«  ــری »ابزاره ــد و پیش بینی پذی ــازمان دهی کار آم ــله مراتب، و س ــی، سلس ــص فن ــارۀ تخص درب
ــه  ــود و ب ــارج می ش ــی خ ــوام انقالب ــان ع ــعبدۀ او از می ــا ش ــت ب ــب، سیاس ــت. به این ترتی اس
ــی  ــان صنعت ــای مهندس ــبیه بحث ه ــی ش ــه خیل ــردد ک ــذار می گ ــتاز واگ ــزب پیش ــگان ح نخب
در میــان خودشــان اســت، زیــرا آنــان نیــز بــه همیــن شــیوه، چیدمــان ســالن کارخانــه را انجــام 
می دهنــد. حــزب پیشــتاز، یــک ماشــین بــرای تولیــد انقــالب اســت. تــا وقتــی علــم و عقالنیــت 
روشــن فکران سوسیالیســت در دســترس باشــند، در حــزب بــه سیاســت نیــازی نیســت و به جــای 

۱. ترکیبــی حیله گرانــه از مثال هــای نابجــا و توســل بــه ســایه ای از یــک قالــب یــا موجــود معتبــر به نــام »علــم«. به تجربــه 
دیــده ام کــه اگــر قــرار اســت در مباحثه هــا بــه  عمــد یــا ســهو در دام ایــن دو آفــت گرفتــار نشــویم، بهتــر اســت ابتــدای هــر 
 عینــی باشــد و مثــال آوری ـ آن هــم مثال هــای معــوج و فی البداهــه 

ً
گفت وگــو دو شــرط بگذاریــم: نخســت، بحــث کامــال

ـ ممنــوع شــود؛ دوم، دســت به دامان اعتبــار علــم شــدن و چســباندن ادعاهــای واهــی خــود بــه علــم نیــز ممنــوع. ـ م.
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آن بــه اطاعــت نیــاز هســت؛ رأی ســران حــزب، نــه ذهن گرایانــه و مبتنــی بــر ارزش هــا، بلکــه 
ــت. ــق  بی چون و چراس ــی و دارای منط ــی و حقیق عین

ــان  ــاند: آن ــز می کش ــالب نی ــگان انق ــاف نخب ــان اوص ــه بی ــتدالل را ب ــیوۀ اس ــن ش ــن ای لنی
فقــط انقالبــی نیســتند، بلکــه »انقالبی هــای حرفــه ای« هســتند. او بــر معنــای کامــِل »حرفــه ای« 
ــده اســت.  ــد: کســی کــه یــک انقالبــی سرد و گرم چشــیده، تمام وقــت و آموزش دی ــد می کن تأکی
ایــن کارکنــان کم تعــداد، ناشــناس، منضبــط و حرفــه ای به ویــژه در تضــاد کامــل بــا تشــکیالت 
کارگــری قــرار دارنــد کــه عــده ای ُپرتعــداد، عامــی و متکــی بــه اتحادیه هــا هســتند. ایــن دو دســته 
ــه در  ــر کارخان ــتعارۀ مدی ــه اس ــن ب ــب، لنی ــت. به این ترتی ــی دانس ــم یک ــا ه ــد ب ــچ گاه نبای را هی
مقابــل کارگــر، اســتعاره ای دیگــر یعنــی حرفــه ای در مقایســه بــا »کارآمــوز یــا مبتــدی« را افــزود. 
فــرض شــده اســت کــه اعضــای دســتۀ دوم، براســاس دانــش فنــی و تجربــۀ بیشــتر اســت کــه بــه 
 همان طــور کــه لوکوبوزیــه گمــان می کــرد مــردم عــادی ]بــا 

ً
دســتۀ اول کرنــش می کننــد. دقیقــا

اکــراه[ بــه دانــش و محاســبات معمــار ارشــد ســر می نهنــد، لنیــن نیــز مطمئــن بــود یــک کارگــر 
عاقــل، زمــام خــود را بــه اعتبــار و اقتــدار انقالبی هــای حرفــه ای خواهــد ســپرد.

بــد نیســت کــه در پایــان بــه تشــبیه کالس درس بازگردیــم. حــزب پیشــتاز در آنجــا آمــوزگار 
اســت و توده هــا همــان دانش آمــوزان هســتند. لنیــن را نمی تــوان تنهــا کســی دانســت کــه از ایــن 
ــرد و در  ــی می ک ــرورش زندگ ــازار آموزش وپ ــودن ب ــر گرم ب ــرد. او در عص ــتفاده می ک ــبیه اس تش
آن دوره، برگــزاری محافــل کتاب خوانــی بــرای کارگــران و راه انــدازی مدرســه بــرای ســتیزه جویان 
ــود کــه رزا لوکزامبــوراگ در آنجــا در مدرســۀ »حــزب  سوسیالیســت، به ویــژه در آلمــان رایــج ب
ــای درس،  ــا از کالس ه ــی م ــت ذهن ــاید برداش ــه ش ــی داد. گرچ ــن« درس م ــت برلی سوسیالیس
ــوزی  ــردن کارآم ــرای وصف ک ــبیه ب ــن تش ــن از ای ــژۀ لنی ــتفادۀ وی ــد، اس ــادی باش ــری ع ام
سوسیالیســتی را نبایــد یــک موضــوع عــادی تلقــی کــرد. بخــش عمــده ای از افــکار و نوشــته های 
ــا  ــن او ب ــت. ذه ــاص داش ــه ـ اختص ــی کلم ــای کل ــتی« ـ به معن ــم سوسیالیس ــه »تعالی ــن ب لنی
چگونگــی آمــوزش مطلــوب شــبه نظامیان، جایــگاه روزنامــۀ حــزب یعنــی ایســکرا،۱ محتــوای 
کنــده  ســخنرانی ها، بیانیه هــا و شــعارها مشــغول بــود. ولــی کالس درس سوسیالیســتی لنیــن، آ
ــف  ــوزان را از ک ــار دانش آم ــوزگاران مه ــه آم ــود ک ــاک ب ــواره بیمن ــود. او هم ــا ب ــرۀ خطره از دله
بدهنــد و دســتخوش تأثیــر فراگیــر مطالبــات کوته نظرانــۀ اقتصــادی، اصالحــات قانون گــذاری، 
 محلــی شــوند.۲ در ذات اســتعارۀ کالس درس، سلســله مراتب وجــود دارد، 

ً
و دغدغه هــای صرفــا

ولــی نگرانــی اصلــی لنیــن، تسلیم شــدن آمــوزگاران سوسیالیســت و »هم نوایــی ایشــان بــا مــردم 

1. Iskra
۲. لنیــن نیــز طبــق معمــول شــیفتگان قــدرت، بــرای رفــاه و ســفرۀ مــردم ارزش قائــل نبــود و از همــان ابتــدا به صراحــت 

مصلحــت حــزب را بــر نــان مــردم، و رونــق و قــدرت مرکــز را بــر ســامان یافتن پیرامــون ارجــح دانســته اســت. ـ م.
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محلــی« بــود. زیــر پوســتۀ نوشــته های لنیــن، نوعــی قضــاوت جــدی فرهنگــی پنهــان شــده بــود 
کــه در ایــن فــراز بــارز از نوشــته هایش عیــان اســت:

نخســتین و واجب تریــن وظیفــۀ مــا، کمــک بــه تربیــت انقالبی هــای طبقــۀ کارگــر اســت کــه 
»ازلحــاظ فعالیــت حزبــی« بــا انقالبی هــای متفکــر، هــم رده باشــند )بــر عبــارت »ازلحــاظ 
ــران  ــاندن کارگ ــد، رس ــروری می نمای ــه ض ــرا گرچ ــم، زی ــد می کن ــی« تأکی ــت حزب فعالی
ــت.  ــروری نیس ــز ض ــان و نی ــه آس ــا به هیچ وج ــایر جنبه ه ــی در س ــران حزب ــۀ متفک ــه مرتب ب
ــۀ  ــه مرتب ــۀ کارگــران ب ــود رتب ــا و بهب ــۀ ارتق ــه وظیف ــز« ب ــد »بیــش از هرچی ــب، بای به این ترتی
 خودمــان را چنان کــه آرزوی اقتصاددان هاســت، 

ً
انقالبیــان توجــه شــود کــه بــدون آن حتمــا

ــر  ــک کارگ ــۀ ی ــه مرتب ــار ب ــا به ناچ ــم داد« ی ــل خواهی ــر تقلی ــای کارگ ــۀ »توده ه ــه مرتب ب
ــت. ]۱۶[ ــووبودا۱ اس ــۀ[ اس ــوِب ]روزنام ــه مطل ــم ک ــقوط می کنی ــی س معمول

ــران  ــه کارگ ــه ب ــود ک ــی ب ــت انقالبی های ــی تربی ــزب، چگونگ ــش روی ح ــوار پی ــی دش دوراه
ــی  ــی در عقب ماندگ ــند(، ول ــته باش ــری داش ــینۀ کارگ ــان پیش ــاید خودش ــند )و ش ــک باش نزدی
ــه در نشــوند.  ــا از راه ب ــا به واســطۀ آن ضعیــف ی سیاســی و فرهنگــی کارگــران، جــذب نشــده ی
ــاع  ــه اوض ــد ک ــوط می ش ــان مرب ــخ وی در آن زم ــاد راس ــه اعتق ــن ب ــای لنی ــی از نگرانی ه بخش
ــان  ــا همتای ــه ب ــه را در مقایس ــت در آن طبق ــن فکران سوسیالیس ــر روش ــر روس و اکث ــۀ کارگ طبق
ــاالری  ــا مردم س ــرد؟« باره ــد ک ــه بای ــت. وی در »چ ــفناک می دانس ــدت اس ــا به ش ــی آن ه آلمان
ــزی معرفــی  ــرای آن  چی ــی ب اجتماعــی آلمــان و جنبــش اتحادیه هــای کارگــری آلمــان را الگوی
ــر از  ــن، فرات ــای لنی ــان در دغدغه  ه ــل پنه ــی اص ــت. ول ــش اس ــیه به  دنبال ــه روس ــد ک می کن
 دقیــق و کارکــردی نشــأت می گرفــت کــه قــرار بــود 

ً
تفاوت هــای ملــی بــود و از وظایــف کامــال

حــزب و طبقــۀ کارگــر، هرکــدام در جــای خــود ایفــا کننــد. آگاهــی طبقاتــی در تحلیــل نهایــی 
ــت   ــوردار از تربی ــن فکران برخ ــترس روش ــط در دس ــه فقط و فق ــت ک ــی اس ــت عین ــک حقیق ی

ــت. ]۱7[ ــد ـ اس ــت می کنن ــتاز را هدای ــزب پیش ــه ح ــا ک ــک ـ همان ه ایدئولوژی
مفهــوم کانونــی کــه بــر منطــق لنیــن اثــر گذاشــته بــود، در تضــاد بــا نخســتین قانــون حرکــت 
نیوتــن بــه نظــر می رســید؛ یعنــی حــزب قــرار بــود »حرکت بخــِش بی حرکــت«۲ باشــد. ارتبــاط 
 بــرای تحقــق وظیفــۀ تبلیغــات توخالــی و تحریــک مــردم 

ً
تنگاتنــگ بــا طبقــۀ کارگــر هــم صرفــا

ــوذ و  ــش، نف ــله مراتب دان ــه سلس ــد ک ــگ نمی ش ــدازه ای تنگاتن ــد به ان ــی بای ــود، ول ــروری ب ض
ــی اثرگــذار  ــه ای، رهبران ــود انقالبی هــای حرف ــرار ب ــر ق ــدازد. اگ ــه خطــر بین ــدرت حــزب را ب ق
ــه  ــوزگاران ب ــه آم ــتند ک ــاز داش ــران نی ــارۀ کارگ ــه درب ــش همه جانب ــان درک و دان ــه هم ــند، ب باش
چنــان درکــی از دانش آمــوزان خــود و افســران نظامــی از ســربازان یــا مدیــران تولیــد از کارگــران 

1. Svoboda
2. unmoved mover
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کارخانــه نیــاز دارنــد. دانــش کــه هدفــش دســتیابی بــه هدف هاســت، بــه دســت نخبــگان تنظیــم 
می شــد. رابطــه ای کــه بیــن ایــن گروه هــا ترســیم کــرده بودنــد، به قــدری نامتقــارن )نابرابــر( بــود 
کــه حتــی برخــی آن را بــا رابطــۀ یــک صنعتگــر بــا مــواد اولیــۀ خــام مقایســه کردنــد. یــک نجــار 
یــا بّنــا بایــد مصالــح خــام و ســاکن خــود را به خوبــی بشناســد تــا بتوانــد طرح هایــش را محقــق 
ســازد. درمــورد لنیــن، ســکون نســبی مــادۀ خامــی کــه شــکل داده می شــد، در تصویــر جهانــی 
ــه کار  ــده ب ــای درهم کوبی ــن واژه ه ــی ای ــود. وقت ــده ب ــان ش ــر« پنه ــۀ کارگ ــا »طبق ــا« ی »توده ه
می رونــد، بررســی تفاوت هــای هنگفــت در تاریــخ، تجربــۀ سیاســی، مهارت هــای تشــکیالتی 
و ایدئولــوژی )چــه رســد بــه مذهــب، قومیــت و زبــان( ـ کــه درون طبقــۀ کارگــر وجــود دارد ـ 

ــود. ــوار می  ش دش
ــروه  ــر گ ــن ب ــرا لنی ــه چ ــت ک ــز هس ــری نی ــیه مداِر۱ دیگ ــروط و روس ــت مش ــه عل  البت
ــش در  ــر او و همراهان ــرد. آخ ــاری می ک ــا پافش ــه ای از انقالبی ه ــط و محرمان ــداد، منضب کم تع
یــک نظــام اســتبدادی و پیــش چشــم پلیــس مخفــی تــزاری فعالیــت می کردنــد. او پــس از شــرح 
جانب دارانــه ای از آزادبــودن رقابــت بــرای رســیدن بــه قــدرت در حــزب سوســیال دموکرات آلمــان 
ــوم  ــی معل ــه پشــتوانۀ آزادی هــای خــاص سیاســی و مطبوعات ـ کــه ســوابق تمــام نامزدهایــش ب
ــا  ــتبدادی م ــت اس ــاع حکوم ــا اوض ــر را ب ــن تصوی ــد: »ای ــالم می کن ــود را اع ــرت خ ــود ـ حی ب
مقایســه کنیــد!« ]۱8[ جایــی کــه هــر فــرد انقالبــی ناچــار اســت هویــت خــود را بــرای دوری از 
دردســرهای دستگیرشــدن پنهــان ســازد، آن گونــه روش هــای مردم ســاالری آزاد ناممکــن هســتند. 
لنیــن می گفــت انقالبیــان روســیه ناچارنــد ترفندهــای جنگاورانــۀ خــود را بــا ترفندهــای دشــمن 
خــودـ  یعنــی پلیــس سیاســی تــزارـ  منطبــق ســازند. اگــر ایــن حــرف، یگانه اســتدالل لنیــن برای 
ــۀ  ــینی جنگاوران ــی عقب نش ــد آن را نوع ــود، می ش ــن ب ــاط آهنی ــی و انضب ــروی از محرمانگ پی
جزئــی در برابــر شــرایط محلــی دانســت، ولــی البتــه چنــان نبــود. محرمانگــی حــزب همان قــدر 
ــدن  ــرای دورمان ــه ب ــد ک ــام می ش ــتان[ انج ــن ]زیردس ــی از پایی ــری از آلودگ ــدف جلوگی ــا ه ب
ــن  ــی از ای ــرای تفســیر عبارت های ــح، راه دیگــری ب ــن توضی ــود. جــز ای ــد ب از دســتگیری و تبعی
ــوده«[  ــای »کارآزم ــه از انقالبی ه ــک مجموع ــکیالتی ]ی ــان تش ــر چن ــدارد: »اگ ــود ن ــل وج قبی
به معنــای نظــری واقعــی کلمــه وجــود داشــتند و مالــک یــک نشــریۀ سوســیال  دموکرات بودنــد، 
دلیلــی نداشــت کــه نگــران باشــیم جنبــش مــا به علــت عوامــل »بیرونــی« بی شــمار کــه جــذب 

ــود«. ]۱۹[ ــرف ش ــیرش منح ــوند، از مس آن می ش
ولــی جنبــش چگونــه می توانســت منحــرف شــود؟ در ذهــن لنیــن دو خطــر بالقــوۀ اصلــی 
وجــود داشــت. نخســت خطــر خودجوش بــودن کــه هماهنگــی جنگاورانــۀ فشــارهای انقالبــی 
 حتمــِی طبقــۀ کارگــر و رفتــن 

ً
را ناممکــن می ســاخت. و دومــی کــه البتــه همــان واگرایــی تقریبــا

1. Russia-centered
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ــۀ  ــیاری طبق ــه هش ــود. گرچ ــذاری ب ــات در قانون گ ــری و اصالح ــای کارگ ــوی اتحادیه ه به س
انقالبــی، اصیــل و معتبــر بــود، هیــچ گاه نمی توانســت به شــکل خودمختــار در میــان طبقــۀ کارگر 
ــرای  ــان کارگــران، همــواره ب ــی در می ــری، شــکل گیری بینــش سیاســی عمل ــد؛ به تعبی رشــد کن
حــزب پیشــتاز یــک تهدیــد محســوب می شــد. شــاید بــه همیــن علــت باشــد کــه وقتــی لنیــن 
ــویه را در  ــکار یک س ــات و اف ــال اطالع ــی انتق ــت، نوع ــوب نوش ــاد آش ــات و ایج ــارۀ تبلیغ درب
ــن  ــا همی ــی ب ــز به خوب ــی نی ــر ضــرورت یــک روزنامــۀ حزب ــۀ او ب ــد بی وقف نظــر داشــت. تأکی
مقصــود او همخوانــی داشــت. یــک روزنامــه حتــی بیــش از جمعیت هــای هوچــی و خشــمگین 
ــیوۀ  ــک ش ــزار ی ــن اب ــد. ]۲0[ ای ــم کن ــویه  را فراه  یک س

ً
ــال ــه ای کام ــباب رابط ــت اس می توانس

ــی، و به صف کــردن ســربازان اســت.  ــرای انتشــار رهنمودهــا، تشــریح خط مشــی حزب ــی ب عال
روزنامــه هــم ماننــد ســلف خــود ـ یعنــی رادیــو ـ رســانه ای اســت کــه ارســال پیام هــا را بهتــر از 

ــد. ــام می ده ــا انج ــت آن ه دریاف
ــت  ــا صراح ــن را ب ــی از پایی ــر آلودگ ــا خط ــیاری از موقعیت ه ــش در بس ــن و همکاران لنی
بیشــتری بیــان می کردنــد و از آن در قالــب اســتعاره هایی ســخن می گفتنــد کــه از علــم بهداشــت 
و نظریــۀ میکروب هــای بیمــاری زا اقتبــاس شــده بــود. بــه ایــن ترتیــب بــود کــه کاربــرد واژه هــای 
 
ً
ــال ــازی ها اص ــذار در تصویرس ــاد. ]۲۱[ آن گ ــه راه افت ــورژوا«۲ ب ــیل خرده ب ــت«۱ و »باس »عفون

 می خواســت حــزب را حتی المقــدور در محیطــی 
ّ

دور از ذهــن و بعیــد نبــود، زیــرا لنیــن به جــد
ضدعفونــی و عــاری از میکــروب نگــه دارد تــا مبــادا حــزب بــه یکــی از بیماری هــای بی شــمار 

مبتــال شــود کــه در محیــط خــارج از حــزب وجــود داشــت. ]۲۲[
برخــورد کلــی لنیــن بــا طبقــۀ کارگــر در »چــه بایــد کــرد؟« به شــدت تداعی کننــدۀ شــرح 
مشــهور مارکــس از کشــاورزی خرده پــای فرانســوی به مثابــۀ »گونی هــای ســیب زمینی«۳ 
اســت؛ یعنــی همچــون شــمار کثیــری از »اندام هــای هماننــد«۴ کــه فاقــد ســاختار یــا انســجام 
ــم  ــتاز فراه ــزب پیش ــگاه ح ــن جای ــرای تعیی ــه را ب ــپس زمین ــی س ــن فرض ــتند. چنی ــی هس کل
ــه و  ــده، قطعه قطع ــامان، پراکن ــم بی س ــه خش ــود ک ــرار ب ــن ق ــزب از ای ــد ح ــد. ترفن می کن
ــت  ــور و جه ــه منظ ــد ک ــل کن ــازمان یافته تبدی ــروی س ــک نی ــه ی ــا را ب ــان توده ه ــی در می محل
ــای قدرتمنــدی  مشــخص داشــته باشــد. پــس از رهبــری حــزب انتظــار داشــتند مثــل آهن رب
ــه یــک ارتــش سیاســی  ــل مــردم را ب ــد، خی ــدۀ آهــن را همســو می کن ــرادۀ پراکن کــه هــزاران ب
ــام  ــادۀ خ ــر از م ــل غی ــا در عم ــه توده ه ــد ک ــوان فهمی ــختی می ت ــی به س ــازد. گاه ــل س تبدی
وجــود خــود، چه چیــزی بــه طــرح انقالبــی وارد خواهنــد کــرد. کتــاب راهنمــای لنیــن دربــارۀ 

1. infection
2. petit-bourgeois bacilli
3. sacks of potatos
4. homologous
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 جامــع بــود: »مــا بایــد در جایــگاه 
ً
وظایــف کارکــردی کــه حــزب در پیــش می گیــرد، کامــال

ــات  ــام طبق ــان تم ــه می ــازمان دهنده، ب ــده و س ــات، تحریک کنن ــد تبلیغ ــرداز، کارمن نظریه پ
ــود  ــرار ب ــا ق ــه انقالبی ه ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی ــت او می ت ــم«. ]۲۳[ از فهرس ــردم بروی م
دانــش، نظــر کارشناســی، اشــتیاق و هدفمنــدی را بــرای ســاختار عملیاتــی و تشــکیالتی فراهــم 
کننــد. بــا توجــه بــه ایــن جریــان تک ســویۀ خدمــات فکــری، جمعــی و فرهنگــی کــه حــزب از 
ــدن  ــز جمع ش ــی ج ــا نقش ــه توده ه ــرد ک ــور ک ــوان تص ــواری می ت ــرد، به دش ــم می ک ــاال فراه ب

ــته اند. ــر داش ــار یکدیگ در کن
ــزاب  ــدی اح ــارات بع ــه انتظ ــه ب ــت ک ــر داش ــی را در نظ ــیم کار انقالب ــی تقس ــن نوع لنی
کمونیســت )اگــر نگوییــم بــه رویــۀ عملــی  ایشــان( در جمــع صاحبــان قــدرت و خــارج از آن 
جمــع شــباهت داشــت. کمیتــۀ مرکــزی بــود کــه تمــام تصمیم هــای خطیــر دربــارۀ ترفندهــا و 
ــه  ــه ب ــری ک ــای کارگ ــوده ای و اتحادیه ه ــازمان های ت ــه س ــت، درحالی ک ــا را می گرف راهبرد ه
ــد. اگــر حــزب پیشــتاز  ــۀ واســطۀ انتقــال رهنمودهــا عمــل می کردن حــزب می پیوســتند، به مثاب
را چنان کــه لنیــن می پنداشــت، یــک ماشــین بــرای پدیــدآوردن انقــالب بدانیــم، در آن صــورت 
می فهمیــم کــه رابطــۀ حــزب پیشــتاز بــا طبقــۀ کارگــر، چنــدان فرقــی بــا رابطــۀ یــک کاســب کار 
ــس  ــت، پ ــد الزم اس ــرای تولی ــر ب ــۀ کارگ ــدارد. طبق ــر ن ــۀ کارگ ــا طبق ــرمایه دار ب ــِر س خطرپذی
ــان  ــِد فعالیت هایش ــازمان دهی کارآم ــوند، و س ــی ش ــد، راهنمای ــوزش ببینن ــد آم ــش بای اعضای
ــرمایه دارها  ــا و س ــداف انقالبی ه ــه، اه ــود. البت ــپرده ش ــه ای س ــان حرف ــت متخصص ــه دس ب
 بــا یکدیگــر تفــاوت دارد، ولــی معضــل »ابزارهــا« کــه پیــش روی هــر دو قــرار می گیــرد، 

ً
کامــال

ــه، چگونگــی  ــر کارخان ــا روش هــای مشــابه نیــز رفــع می شــود. مشــکل مدی مشــابه اســت و ب
ــر محســوب می شــوند(  ــرداری از آن همــه »کارگــر« )کــه همگــی واحدهــای تعویض پذی بهره ب
ــز چگونگــی  ــه اســت. مشــکل حــزب سوسیالیســت علمــی نی ــد بهین در خدمــت هــدف تولی
ــکیالتی  ــق تش ــه منط ــت. این گون ــالب اس ــریع در انق ــرای تس ــا ب ــد از توده ه ــرداری کارآم بهره ب
ــراری و  ــای تک ــا رویه ه ــرا در کارخانه ه ــت، زی ــب تر اس ــه ای مناس ــد کارخان ــرای تولی  ب

ً
ــرا ظاه

ــه شــیوه های  ــد و ن ــه کار می رون ــه ب مشــخص، فناوری هــای شناخته شــده و دســتمزدهای روزان
ــای  ــم بحث ه ــش اعظ ــال، بخ ــردن. بااین ح ــرای انقالب ک ــر ب ــای پرخط ــول و تقاله غیرمعم

ــن الگــوی تشــکیالتی پیــش می رفــت. ــا همی ــن ب لنی
ــا  ــوان آن را ب ــتاز، می ت ــزب پیش ــه ح ــن ب ــۀ لنی ــای آرمان گرایان ــه امیده ــردن ب ــرای پی ب ب
ــان هــر دو دســتۀ جنبش هــای  ــوه«۱ مشــابه دانســت کــه در آغــاز قــرن بیســتم در می »ورزش انب
ــه در اســتادیوم های  ــن ورزش ک ــود. ای ــوب ب ــه محب  بســیج کننده( و چپ گرایان

ً
ــا ــی )صرف انفعال

ــن پادگان هــا برگــزار می شــد، هــزاران زن و مــرد جــوان را شــامل می شــد کــه  ــا در زمی ــزرگ ی ب

1. mass exercise
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آمــوزش دیــده بودنــد تــا هماهنــگ بــا یکدیگــر حرکــت کننــد. هرچقــدر شــگرد های ایشــانـ  که 
همــگام بــا موســیقی ضــرب دار اجــرا می شــدـ  پیچیده تــر بــود، بیشــتر تماشــاچیان را شــگفت زده 
می کــرد. یــک ســازمان ژیمناســتیک و تناســب اندام در جمهــوری چــک کــه در »دومیــن کنگــرۀ 
ــل ۱7 هــزار شــهروند  ــغ وطن پرســتی پرداخــت، حداق ــه تبلی ملــی ســوکول«۱ در ســال ۱۹8۱ ب
ــرا  ــگ را اج ــای هماهن ــق از حرکت ه ــف و دقی ــش ظری ــک نمای ــه ی ــد ک ــامل می ش ــک را ش چ
کردنــد. ]۲۴[ هــدف کلــی نهفتــه در ورزش انبــوه، دســت یافتن بــه نمایشــی خیره کننــده از نظــم، 
آمــوزش و انضبــاط از بــاال بــود؛ دســتاوردی کــه خــود ورزشــکاران و تماشــاچیان را مثــل هــم 
به واســطۀ عرض انــدام قــدرت منضبــط بــه حیــرت درمــی آورد. این گونــه صحنه هــا بــا پذیــرش 
یــک اقتــدار مرکــزی واحــد رخ مــی داد و مســتلزم چنــان اقتــداری بــود کــه برنامه ریــزی و اجــرای 
ــد  ــزاب جدی ــه اح ــت ک ــگفت آور نیس ــه ش ــت. ]۲۵[ به هیچ وج ــده می گرف ــر عه ــش را ب نمای
بــرای بســیج انبــوه مــردم ـ از هــر طیــف کــه بودنــد ـ ملــزم می شــدند کــه این گونــه نمایش هــای 
دولتــی را بــا ایدئولــوژی تشــکیالتی خــود ســازگار بداننــد. لنیــن خیلــی واقع گــرا بــود کــه تصــور 
کــرد دموکرات هــای اجتماعــی روس هیــچ گاه تــا ایــن حــد منســجم و منضبــط نخواهنــد شــد. 
بااین حــال، آن روش آشــکارا بــه الگــوی هماهنگــی دولــت مرکــزی تبدیــل شــد کــه لنیــن آرزو 

ــنجید. ــا آن می س ــتاوردهایش را ب ــه او دس ــد ک ــاری ش ــب، معی ــت، و به این ترتی داش
ــت،  ــود داش ــن وج ــه و لنی ــدف لوکوبوزی ــم و ه ــه در تعالی ــی ک ــود ناهمخوانی های ــا وج ب
ــه  ــتند. گرچ ــتراک داش ــر اش ــا یکدیگ ــال ب ــی اع ــِی تجددگرای ــای اصل ــی مؤلفه ه ــان در برخ آن
ــی باشــد، آن  ــا باورنکردن ــودن در هریــک از ایشــان ممکــن اســت به نظــر م ــه عملی ب تظاهــر ب
دو خــود بــه وجــود یــک علــم برتــر اعتقــاد داشــتند کــه بــرای ادعــای برتــری و اعتبــار یــک گــروه 
ــق  ــه حقای ــرد ک ــان می ک ــه گم ــت. لوکوبوزی ــه کار می رف ــزی ب ــگان برنامه ری ــک از نخب کوچ
ــدۀ  ــه باقی مان ــد ک ــق می ده ــه وی ح ــد، ب ــی کارآم ــرفته و طراح ــاز پیش ــی ساخت و س علم
ــض  ــودش تعوی ــۀ خ ــهر آرمان گرایان ــا ش ــفته را ب ــِی آش ــابقۀ تاریخ ــار و دارای س ــهری ناهنج ش
کنــد. لنیــن بــاور داشــت کــه علــم ماتریالیســم دیالکتیــک، حــزب او را از بینــش منحصربه فــرد 
ــه  ــد ک ــوردار می کن ــر برخ ــۀ کارگ ــک طبق ــری ی ــۀ رهب ــالب، و از حــق مطالب ــد انق ــارۀ فراین درب
درغیراین صــورت، یــک طبقــۀ نابســامان و دچــار گمراهــی ایدئولوژیــک می شــد و آنــان هــر دو 
ــه ای بــرای چگونگــی  متقاعــد شــده بودنــد کــه دانــش علمی شــان، پاســخ های درســت و یگان
ــه  ــان ب ــان ایش ــد. اطمین ــم می کن ــا فراه ــاندن انقالب ه ــی به بارنش ــهرها و چگونگ ــی ش طراح
روشــی کــه در پیــش گرفتنــد، به معنــای بی نیــازِی علــم طراحــی شــهری یــا طراحــی انقالب هــا 
ــود.  از تجربه هــای موجــود و ارزش هــای ذی نفعــان آن طرح هــا ]شــهروندان و مــردم عــادی[ ب
آنــان حتــی برعکــس می خواســتند آن بخــش از خمیرمایــۀ انســان را کــه بــه قلمــرو فعالیت  هــای 

1. Second National Congress of Sokol
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انســانی مربــوط اســت، تغییــر دهنــد. البتــه، لوکوبوزیــه و لنیــن هــر دو هــدف نهایــی را بهبــود 
اوضــاع انســان می دانســتند و هــر دو ســعی کردنــد بــا روش هایــی کــه به شــدت سلســله مراتبی و 
اقتدارگرایانــه بــود، بــه آن هــدف برســند. در نوشــته های هــر دو، اســتعاره های نظامــی و ماشــینی 
ــه و شــهر به نظــر لوکوبوزیــه ماشــین هایی بــرای زندگــی بودنــد، و  به  وفــور وجــود داشــت؛ خان
حــزب پیشــتاز به نظــر لنیــن، نوعــی ماشــین بــرای ســاختن انقــالب بــود. پــس طبیعــی بــه نظــر 
ــه و  ــژه کارخان ــاالرانه ـ به وی ــی دیوان س ــِز هماهنگ ــای متمرک ــه قالب ه ــل ب ــه توس ــد ک می رس
ــد  ــدا کــرده باشــد. ]۲۶[ بی تردی ــان راه پی ــه نوشــته های آن ــادگان ـ به طــور تدریجــی ب ــط پ محی
ــال  ــی اع ــرو تجددگرای ــخصیت ها در قلم ــن ش ــن و متکبرتری ــرۀ اثر گذارتری ــر در زم آن دو نف
بوده انــد، ولــی درعین حــال، ایشــان مصادیــق بــارز و معیــار بــرای ایــن طرزفکــر نیــز هســتند.

انقالب های ۱۹۱7 در نظر و عمل
 بحــث مفصــل دربــارۀ دو انقــالب روســیه در ۱۹۱7 )فوریــه و به ویــژه اکتبــر( مــا را از 

ً
احتمــاال

ــیوه های  ــی از ش ــه برخ ــار ب ــم به اختص ــال، می توانی ــرد. بااین ح ــد ک ــاب دور خواه ــوع کت موض
ــکیالتِی  ــای تش ــه آموزه ه ــم ب ــی ک ــل خیل ــالب در عم ــد انق ــه فراین ــم ک ــاره کنی ــی اش اصل
تبلیغ شــده در »چــه بایــد کــرد« شــبیه شــد. طــرح تجددگرایــی اعــال بــرای انقــالب، همان قــدر 
انــدک از دل تجربــه بیــرون آمــده بــود کــه برنامه هــای تجددگرایــی اعــال بــرای برازیلیــا و چندیگر 

ــه تجربه هــای عملــی ربــط داشــتند. ب
 
ً
ناهنجارتریــن حقیقــت دربــارۀ انقــالب روســیه از ایــن قــرار اســت کــه آن انقــالب تقریبــا
به هیچ وجــه بــه دســت حــزب پیشــتاز، یعنــی بلشــویک ها پیــروز نشــد. آنچــه لنیــن به خوبــی 
ــه  ــود. چنان ک ــالب ب ــداد انق ــس از رخ ــود پ ــع خ ــالب به نف ــادرۀ انق ــد، مص ــده اش برآم از عه
ــف  ــان ک ــهل و آس ــه س ــدرت را ک ــویک ها ق ــت: »بلش ــه اس ــار گفت ــز به اختص ــت۱ نی ــا آرن هان
خیابــان افتــاده بــود، دیدنــد و برداشــتند.« ]۲7[ ای. اچ. کار۲ کــه یکــی از نخســتین و کامل تریــن 
ــارۀ دوران انقــالب را نوشــت، نتیجه گیــری کــرد: »ســهم لنیــن و بلشــویک ها در  مطالعــات درب
ســرنگونی تــزار، ناچیــز بــود و بلشویســم درواقــع، بــر یــک تخــت خالــی پیــروز شــد«. همچنین 
لنیــن از آن فرماندهــان پیشــگو نبــود کــه بتوانــد فرصت هــای راهبــردی را به وضــوح تشــخیص 
دهــد. او در ژانویــۀ ۱۹۱7ـ  یــک مــاه پیــش از انقــالب فوریــهـ  بــا انــدوه نوشــت: »مــا مردم نســل 

قدیــم شــاید آن نبردهــای سرنوشت ســاز در انقــالب آینــده را بــه چشــم نبینیــم«. ]۲8[
ــژه  ــر به وی ــۀ کارگ ــان طبق ــطی در می ــگاه متوس  پای

ً
ــا ــالب قطع ــتانۀ انق ــویک ها در آس بلش

ــی،  ــای اجتماع ــی انقالبی ه ــتند، ول ــن پترزبورگ ـ داش ــکو و س ــر در مس ــای غیرماه کارگره

1. Hannah Arendt
2. E. H. Carr
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منشــویک ها،۱ آنارشیســت ها و کارگرهــای غیروابســته بــه نهادهــا، در آن انقــالب غالــب 
ــه  ــه بلشــویک ها تعلق خاطــر داشــتند، به نــدرت حاضــر ب بودنــد. عالوه برایــن، کارگرانــی کــه ب

ــود. ــر ب ــرد؟« مدنظ ــد ک ــه بای ــه در »چ ــد ک ــله مراتبی بودن ــلطۀ سلس ــت از س اطاع
ــذاری  ــدرت و پایه گ ــه ق ــویک ها ب ــیدن بلش ــرای رس ــی ب ــه روش انقالب ــن ب ــتیاق لنی اش
ــز  ــود. هیچ چی ــردن ب ــان دادن و نظارت ک ــوع فرم ــط و از ن ــخت گیرانه، منضب ــاختار س ــک س ی
نمی توانســت به انــدازۀ آن روش، از تجربــۀ علمــی دور باشــد. انقــالب ۱۹۱7 به جــز یــک 
جنبــه، از ســایر جنبه هــا بســیار بــه انقــالب نــاکام ۱۹0۵ شــباهت داشــت. کارگــران شورشــی 
ــه در  ــد، درحالی ک ــت گرفتن ــه دس ــهرداری ب ــدرت را در ش ــد و ق ــرف کردن ــا را تص کارخانه ه
ــوران  ــراف و مأم ــه اش ــه ب ــا و حمل ــادرۀ زمین ه ــه مص ــا ب ــز رعیت ه ــتاها نی ــتان ها و روس شهرس
مالیاتــی مشــغول شــدند. هیچ کــدام از ایــن اقدامــات در ۱۹0۵ یــا ۱۹۱7 بــه دســت بلشــویک ها 
ــال ۱۹۱7  ــوش در س ــور خودج ــه به ط ــران ک ــد. کارگ ــرا نش ــر اج ــی دیگ ــتاز انقالب ــر پیش ــا ه ی
شــوراها را بــرای ادارۀ هــر کارخانــه تشــکیل دادنــد، هرجــا کــه خواســتند، دســتورهای کمیته های 
اجرایــی شــوراهای مرکــزی ـ چــه رســد بــه بلشــویک ها ـ را نادیــده گرفتنــد. رعیت هــا تــا جایــی 
ــلط  ــا مس ــر زمین ه ــاره ب ــا دوب ــد ت ــرداری کردن ــز بهره ب ــدرت در مرک ــأ ق ــتند، از خ ــه توانس ک
ــام  ــی ن ــاورز ها حت ــر آن خرده کش ــازند. اکث ــق س ــود محق ــر خ ــی را ازنظ ــت محل ــوند و عدال ش
بلشــویک ها را هــم نشــنیده بودنــد، چــه رســد کــه فکــر اطاعــت از آنــان را بــه ســر راه دهنــد.
آنچــه بایــد به طورجــدی دربــارۀ شــرح جزئیــات رخدادهــای اواخــر اکتبــر ۱۹۱7 بــه ذهــن 
هــر خواننــده ای خطــور کنــد، آشــفتگی وحشــتناک و خودمختــاری محلــی در آن دوره اســت. 
]۲۹[ حتــی تصــور محــض هماهنگــی مرکــزی در آن اوضــاع درهم ریختــۀ سیاســی غیرممکــن 
بــود. در خــالل درگیری هــا ـ چنان کــه مورخــان نظامــی و شــاهدان اوضــاع همــواره دریافته انــد 
ــا ســربازان قطــع می شــود  ــه ب ــاط افســران بلندپای ــزل می شــود، ارتب ـ ســاختار فرماندهــی متزل
ــد. در  ــرد واکنــش نشــان دهن ــر در جبهــۀ نب ــه تحــوالت متغی ــادر نیســتند به ســرعت ب ــان ق و آن
ایــن وضعیت هــا ممکــن اســت وقتــی فرمان هــای افســران بــه میــدان نبــرد می رســد، نامربــوط 
شــده باشــد. ]۳0[ طنزآمیــز اســت کــه خــود لنیــن بــا رهبــران حــزب هماهنــگ نبــود )رهبرانــی 
کــه بســیاری از آنــان پشــت میله هــای زنــدان بودنــد( و در آســتانۀ انقــالب بــا لقــب کودتاچــی 

بی مالحظــه آمــاج انتقــاد قــرار گرفــت.
مؤلفــۀ تــازه ای کــه به ثمرنشســتن انقــالب در ســال ۱۹۱7 را نســبت بــه ســال ۱۹0۵ 
محتمل تــر ســاخت، جنــگ جهانــی اول ـ به ویــژه شکســت نظامــی حملــۀ روســیه در اتریــش 
بــود. هــزاران ســرباز روس ســالح های خــود را بــه زمیــن گذاشــتند تــا بــه شــهرها بازگردنــد یــا 

۱. منشــویک ها )Mensheviks( یکــی از ســه گــروه غالــب در جنبــش سوسیالیســتی روســیه بودنــد کــه از ۱۹0۳ شــکل 
ــد. ـ م. ــد. دو گــروه دیگــر، بلشــویک ها و انقالبی هــای جمع گــرا بودن گرفتن
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بــرای تصاحــب زمیــن بــه نواحــی روســتایی برونــد. دولــت موقــِت الکســاندر کرنســکی۱ از قوای 
ــتند  ــویک ها توانس ــب، »بلش ــود و به این ترتی ــوردار ب ــود برخ ــاع از خ ــرای دف ــز ب ــری ناچی قه
تخــت خالــی را تصاحــب کننــد«. البتــه، شــورش نظامــی کوچــک لنیــن در ۲۴ اکتبــر نیــز ضربۀ 
مؤثــری بــود. آنچــه را در ســال های بعــد تــا ۱۹۲۱ رخ داد، می تــوان بــه بهتریــن شــکل بــا »فتــح 
مجــدد« توصیــف کــرد کــه ایــن بــار بــه دســت دولــت بی تجربــه و نوپــای بلشــویک رخ داد. آن 
 یــک جنــگ داخلــی علیــه نیروهــای خودمختــاری بــود کــه قــدرت محلــی 

ً
فتــح مجــدد صرفــا

را در انقــالب بــه چنــگ آورده بودنــد. ]۳۱[ آن جنــگ در درجــۀ اول شــامل تقــالی نابودکــردن 
قــدرت مســتقل شــوراها و تحمیــل کارمــزد، مهــار نیــروی کار، و لغــو حــق اعتصــاب کارگــران 
ــای  ــود )به ج ــی خ ــلطۀ سیاس ــج س ــتایی به تدری ــق روس ــویک در مناط ــت بلش ــود. حکوم ب
ــردم  ــه م ــاورزی را ب ــازی کش ــت، اشتراکی س ــدم، و درنهای ــن گن ــی(، تحویل گرفت ــدرت محل ق
ــه  ــراوان علی ــونت ف ــامل خش ــویک ش ــت بلش ــکل گیری حکوم ــد ش ــرد. ]۳۲[ فراین ــل ک تحمی
ذی نفعــان قدیــم خــود بــود. ایــن واقعیــت در شــورش های کرونســتات، تامبــوف و ماکنووچینــا۲ 

در اوکرایــن بــه اثبــات رســید.
ــت،  ــده اس ــف ش ــرد؟« توصی ــد ک ــه بای ــت در »چ ــه به صراح ــتاز ک ــزب پیش ــوی ح الگ
مصــداق بــارزی از شــیوۀ فرماندهــی و نظــارت اســت. بااین حــال، وقتــی آن شــیوه را در عمــل 
بــرای فراینــد انقالبــی بــه کار بردنــد، معلــوم شــد کــه خیــال باطلــی اســت و بــا حقایــق روزگار 
ــاختار  ــود س ــدوار ب ــن امی ــه لنی ــدرت ک ــاختار ق ــد آن س ــوم ش ــه زودی معل ــدارد. ب ــه ای ن میان
ــه  ــه »اســتبداد بلندمــدِت طبقــۀ کارگــر« شــبیه اســت. و البت انقــالب را شــکل دهــد، بیشــتر ب
ــب  ــت آن را در قال ــس حکوم ــد، پ ــی نبودن ــدرت راض ــاختار ق ــن س ــا از ای ــران و رعیت ه کارگ

ــل کــرد. ــه ایشــان تحمی ــاری« ب ــۀ »هماهنگــی اجب مقول
ــتند،  ــان را نوش ــی به قدرت رسیدنش ــمِی چگونگ ــخ رس ــروز، تاری ــای پی ــون انقالبی ه چ
به تعبیــری، چنــدان اهمیــت نــدارد کــه گــزارش ایشــان چقــدر بــا واقعیت هــای تاریخــی انطبــاق 
ــاخته و پرداخته را ـ  ــته رفته و س ــای شس ــد گزارش ه ــت دارن ــهروندان دوس ــر ش ــون اکث دارد. چ
صرف نظــر از اینکــه دقیــق هســت یــا خیــر ـ بــاور کننــد،  ایــن رفتــار حتــی اطمینــان ایشــان بــه 
 درســت 

ً
بصیــرت، عــزم راســخ و قــدرت رهبــران انقالب را بیشــتر می کنــد. روال متعــارِف »کامال

ــازی  ــکل ساده س ــدید ترین ش ــاید ش ــود، ش ــه می ش ــالب گفت ــان انق ــارۀ جری ــه درب ــت« ک اس
حکومتــی باشــد. ایــن روال در خدمــت اهــداف متنــوع سیاســی و زیبایی شــناختی قــرار می گیــرد 
ــد  ــد. بی تردی ــک می کنن ــت، کم ــوده اس ــر ب ــه مدنظ ــی ک ــرش قالب ــه پذی ــداف ب ــپس آن اه و س
ــتاورد  ــان آن دس ــتین راوی ــود را نخس ــه خ ــد ک ــود می بینن ــع خ ــی به نف ــت انقالب ــان حکوم وارث

1. Aleksander Krensky
2. Krons tadt, Tambor, and the Maknovchina
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تاریخــی جلــوه دهنــد، پــس در چنــان روایتــی بــر جایــگاه صرف نظر ناشــدنی ایشــان ـ به مثابــۀ 
ــا  ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــن ب ــارۀ لنی ــت درب ــود. آن روای ــد می ش ــالب ـ تأکی ــان انق ــران و مبلغ رهب
ایدئولــوژی تشــکیالتی تصریح شــدۀ بلشــویک ها تناســب داشــت. میلــووان ییــالس۱ می گویــد 
ــه  ــد ک ــف می کنن ــوری توصی ــا را ط ــا: »انقالب ه ــِی انقالب ه ــمی و حکومت ــای رس تاریخ ه
گویــی ثمــرۀ اقــدام ازپیش برنامه ریزی شــدۀ رهبــران انقــالب اســت«. ]۳۳[ الزم نیســت 
ــان  ــالب و فرمانده ــران انق ــر رهب ــد. در نظ ــی در کار باش ــا دروغ گوی ــی ی ــه بدبین ــای هیچ گون پ
 طبیعــی اســت کــه دربــارۀ نفــوذ خــود در رخدادهــا مبالغــه کننــد؛ چنیــن رفتــاری 

ً
نظامــی کامــال

ــتان  ــع زیردس ــدرت به نف ــت و به ن ــان اس ــت ایش ــم و موقعی ــا از چش ــه دنی ــگاه ب ــیوۀ ن ــان ش هم
ــادرۀ  ــس از مص ــان پ ــد. فاتح ــکار کنن ــران را ان ــن رهب ــاختۀ ای ــر برس ــه تصاوی ــت ک ــان اس ایش
ــند  ــرون بکش ــا بی ــالب را از خیابان ه ــریع تر انق ــه س ــه هرچ ــد ک ــی دارن ــۀ عجیب ــدرت، عالق ق
ــه ای  ــان تجرب ــد چن ــردم بخواهن ــه م ــادا ک ــد، مب ــای دهن ــی ج ــای درس ــا و کتاب ه و در موزه ه
ــن از  ــد ت ــات ارادۀ چن ــر ثب ــه در آن ب ــر ک ــی مختص ــۀ گزارش ــد. ]۳۴[ ارائ ــرار کنن ــاره تک را دوب
ــر انســجام، یکدلــی و هــدف  ــان می افزایــد و تأکیــد ب ــر مشــروعیت آن ــران تأکیــد شــود، ب رهب
ــی  ــد. بی اعتنای ــوه می ده ــگی ـ جل ــه، همیش ــی ـ و درنتیج ــروعیتی را حتم ــان مش ــز، چن متمرک
بــه اقــدام خودجــوش مــردم، یــک هــدف دیگــر را نیــز بــرآورده می کنــد؛ یعنــی به طــور ضمنــی 
ــد کــه طبقــۀ کارگــر به تنهایــی و خــارج از چارچــوب رهبــری مرکــزی قــادر  ــه همــه می فهمان ب
 فرصــت شناســایی دشــمنان در بیــرون و درون 

ً
بــه اقــدام نیســت. ]۳۵[ چنیــن روایتــی احتمــاال

بدنــۀ انقــالب را فراهــم می کنــد و انگشت گذاشــتن بــر اهــداف مناســب بــرای نفــرت ورزی یــا 
ســرکوب را ممکــن می ســازد. روایــت متعارفــی کــه نخبــگان انقالبــی ترویــج می کننــد، به دلیــل 
ویژگــی خــود فراینــد تاریخــی ـ کــه موجــب »طبیعی نمایــی« دنیــا و پاک کــردن شــواهد مرتبــط 
ــالب  ــه در »انق ــان ک ــردد. آن ــت می گ ــود ـ تقوی ــالب[ می ش ــا ]انق ــودن رخداده ــا تصادفی ب ب
روســیه« جنگیدنــد، تــازه بعدهــا وقتــی انقــالب بــه یــک واقعیــت تحقق یافتــه تبدیــل شــده بــود، 
 
ً
بــه ایــن واقعیــت دربــارۀ خودشــان پــی بردنــد. به همین ترتیــب، هیچ کــدام از کســانی کــه مثــال
در جنــگ جهانــی اول یــا »نبــرد بالج«۲شــرکت کردنــد )نهضــت اصالحــات یــا رنســانس کــه 
 نمی دانســتند کــه خــود و فعالیتشــان 

ً
جــای خــود دارد(، هنــگام مشــارکت در آن فرایند هــا اصــال

روزی بــا چــه عبارت هــای خالصــه ای توصیــف خواهنــد شــد. و چــون امــور تاریخــی باالخــره 
 به شــکل خاصــی از آب درمی آینــد، یعنــی الگوهــا یــا علــل ویــژه ای دارنــد کــه بــا نــگاه 

ً
حتمــا

بــه گذشــته، بدیهــی بــه نظــر می رســد، عجیــب نیســت کــه گاهــی نتیجــۀ تحــوالت تاریخــی، 

1. Milovan Djilas
ــود کــه از  ــزرگ آلمــان در جبهــۀ غربــی جنــگ جهانــی دوم ب ــرد بالــج )Battle of the Bulge( آخریــن حملــۀ ب ۲. نب

ــد. ـ م. ــا انجامی ــت آلمانی ه ــه شکس ــۀ ۱۹۴۵ رخ داد و ب ــا ۲۵ ژانوی ــامبر ۱۹۴۴ ت دس
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ــک  ــل شــود کــه ی ــد. پــس هرکســی ممکــن اســت غاف ــا بدیهــی می نمای ــا حتمــی ی به نظــر م
 متفــاوت از آنچــه بــوده اســت، از آب درآیــد. ]۳۶[ ایــن غفلت 

ً
امــر تاریخــی ممکــن بــود کامــال

ــل  ــی از قبی ــی پیروزمندان ــت. ]۳7[ وقت ــت انقالب هاس ــی موفقی ــرای طبیعی نمای ــری ب گام دیگ
لنیــن می خواســتند نظریه هــای خودشــان دربــارۀ انقــالب را بــه دیگــران بقبوالننــد ـ کــه چنــدان 
ربطــی بــه رخدادهــای خــود انقــالب نداشــت و بیشــتر بــه داســتان های رســمِی پــس از انقــالب 
مربــوط می شــد ـ در روایــت ایشــان بســیار بــر عاملیــت،۱ هدفمنــدی و نبــوغ رهبــران انقــالب، 
و حداقــل تصــادف و احتمــال تأکیــد می شــد. ]۳8[ طرفــه آنکــه درنهایــت، حکایــت رســمی 
 بــا رهنمودهــای 

ً
»انقــالب بلشــویک« به مدتــی فراتــر از ۶0 ســال طــوری ســاخته شــد تــا کامــال

ــد. ــازگار باش ــرد؟« س ــد ک ــه بای ــده در »چ ــۀ تشریح ش آرمان گرایان
لنین در »حکومت و انقالب«

ــا  ــد ت ــد کــرد؟« مقایســه می کنن ــا لنیــن در »چــه بای لنیــن در حکومــت و انقــالب۲ را اغلــب ب
گــذار فاحــش در دیــدگاه او دربــارۀ رابطــۀ بیــن حــزب پیشــتاز و توده هــا را نشــان دهنــد. بی تردیــد 
بخــش عمــدۀ لحــن لنیــن در آن رســالهـ  کــه در آگوســت و ســپتامبر ۱۹۱7 یعنــی بعــد از انقالب 
 قبــل از انقــالب اکتبــر، بــا ســرعت سرســام آور نوشــته شــد ـ به زحمــت بــا نوشــتۀ 

ً
فوریــه و دقیقــا

او در ســال ۱۹0۳ جــور درمی آیــد. علــل مهــم و مصلحت اندیشــانه ای وجــود دارد کــه لنیــن در 
ســال ۱۹۱7 خواســته بــود اقدامــات خودجــوش و انقالبــی مــردم را تــا حــد امــکان تشــویق کنــد. 
ــا  ــه در کارخانه ه ــی ک ــران ـ کارگران ــیاری از کارگ ــه بس ــد ک ــران بودن ــویک ها نگ ــایر بلش او و س
ــت  ــالب را از دس ــوق انق ــینان روس، ش ــیاری از شهرنش ــد ـ و بس ــده بودن ــل ش ــس تبدی ــه رئی ب
بدهنــد و به این ترتیــب، دولــت موقــت کرنســکی بتوانــد مهــار اوضــاع را در دســت بگیــرد و راه 
ــردن  ــه بی ثبات ک ــز ب ــن، همه چی ــدار لنی ــای طرف ــر انقالبی ه ــد. به نظ ــد کن ــویک ها را س بلش
دولــت کرنســکی بســتگی داشــت و حتــی مهــم نبــود کــه جمعیت هــای معتــرض، مطابــق نظــم 
بلشــویک ها عمــل نکننــد. عجیــب نیســت کــه لنیــن حتــی در ابتــدای نوامبــرـ  پیــش از هنگامی 
کــه بلشــویک ها جــای پــای خــود را محکــم کردنــد ـ خیلــی شــبیه هرج و مرج طلب هــا 
ــی  ــتورهای مکانیک ــود. دس ــل نمی ش ــاال حاص ــتور از ب ــا دس ــم ب ــرد: »سوسیالیس ــار می ک رفت
دیوان ســاالرانۀ حکومتــی بــا روح سوسیالیســم میانــه ای نــدارد؛ سوسیالیســم ســرزنده و خــالق و 

محصــول خــود توده هــای مــردم اســت«. ]۳۹[
ــی از  ــه بازتاب ــه ای دارد ک ــه و آرمان گرایان ــن برابری طلبان ــالب، لح ــت و انق ــه حکوم گرچ
تصویــر کمونیســم مارکــس اســت، آنچــه بــرای بحــث مــا عجیــب می نمایــد، میــزان اســتیالی 
ــد کــه  ــد نمی کن ــن تردی ــی اعالســت. نخســت آنکــه لنی ــه تجدد گرای ــن ب باورهــای جزمــی لنی

1. agency
2. S tate and Revolution
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ــت  ــت. وی به صراح ــم اس ــاختن سوسیالیس ــرای س ــه راه ب ــت، یگان ــری دول ــوای قه ــرد ق کارب
ــدرت  ــه ق ــۀ کارگــر ب ــد: »طبق ــدرت را اعــالم می کن ــه ق ــس از رســیدن ب ضــرورِت خشــونت پ
ــۀ  ــرا هم ــاز دارد، زی ــونت ... نی ــازمان دهی خش ــدرت، س ــز ق ــازمان دهی متمرک ــه س ــت، ب دول
این هــا بــا هــدف هدایــت توده هــای انبــوه مــردم ـ از رعیــت روســتایی گرفتــه تــا خرده بــورژوا و 
ــود«. ]۴0[  ــام می ش ــت انج ــادی سوسیالیس ــام اقتص ــازمان دهی نظ ــیر س ــران ـ در مس نیمه کارگ
مارکسیســم بــار دیگــر مفاهیــم و آموزه هایــی فراهــم می کنــد کــه گویــی فقــط بــرای توده هــای 
ــع،  ــر، درواق ــزب کارگ ــک ح ــه ی ــوزش دادن ب ــا آم ــم ب ــت: »مارکسیس ــر اس ــز متفک ــر، مغ کارگ
باعــث فرهیختگــی پیشــتازان طبقــۀ کارگــر می شــود تــا آنــان قــادر باشــند مســئولیت قــدرت و 
هدایــت تمــام مــردم بــه سوسیالیســم را بپذیرنــد؛ نظــم جدیــد را اداره و ســازمان دهی کننــد؛ و 
ــدون  ــل شــوند کــه ب ــر تمــام زحمت کشــان و استثمارشــدگانی تبدی ــه آمــوزگار، راهنمــا و رهب ب
ــه ســاختن زندگــی اجتماعــی خــود همــت می کننــد«.  ــورژوازی، ب ــه ب ــورژوازی و حتــی علی ب
]۴۱[ در ایــن حرف هــا فــرض شــده اســت کــه زندگــی اجتماعــی طبقــۀ کارگــر بــه دســت یکــی 
ــود  ــت خ ــه دس ــچ گاه ب ــی هی ــرد، ول ــامان می گی ــتاز س ــزب پیش ــا ح ــورژوازی ی ــۀ ب از دو گزین

ــردد. ــازمان دهی نمی گ ــر س ــۀ کارگ ــای طبق اعض
لنیــن درعین حــال، به صراحــت دربــارۀ جامعــه ای نویــن ســخن می گویــد کــه در آن 
ــرد.  ــان ک ــوان اطمین ــی می ت ــه هرکس  ب

ً
ــا ــور تقریب ــرای ادارۀ ام ــت و ب ــری نیس ــت خب از سیاس

ــان  ــزرگ ســاختۀ بشــر در آن زم  همــان ماشــین های ب
ً
ــا ــن، دقیق ــی لنی ــن خوش بین الگوهــای ای

ــد. رشــد ســرمایه داری در نظــر  ـ یعنــی تشــکیالت صنعتــی و دیوان ســاالری های عظیــم ـ بودن
ــه راه  ــود کــه خود به خــود روب ــده ب ــک ســاختار تکنوکــرات غیرسیاســی انجامی ــش ی ــه پیدای او ب
ــاس، راه آهــن، کارخانه هــا،  ــد بزرگ مقی می شــد: »فرهنــگ ســرمایه داری موجــب پیدایــش تولی
ــر قریب به اتفــاق وظایــف »قــدرت دولتــی«  ــره شــده اســت و اکث خدمــات پســتی، تلفــن و غی
قدیــم، براســاس همیــن دســتاوردها به قــدری ســاده شــده و امــکان تقلیــل دادن آن هــا بــه عملیات 
 در دســترس هــر فــرد باســواد 

ً
ســادۀ ثبــت، بایگانــی و وارســی بــه وجــود آمــده اســت کــه کامــال

ــادل  ــتمزدهایی مع ــا دس ــات ب ــن عملی ــرای ای ــکان اج ــب، ام ــت. به این ترتی ــد گرف ــرار خواه ق
دســتمزد کارگــران مهیــا شــده اســت و شــاید )بایــد( ایــن وظایــف از هرگونــه رنگ و بــوی برتــری و 
هرگونــه شــکوه و بزرگــی دولتــی تهــی شــوند«. ]۴۲[ لنیــن چشــم انداز عقالنیــت فنــی کامــل در 
تولیــد پیشــرفته را در نظــر خــود مجســم می کــرد: وقتــی تســلط و اســتادی مناســب بــرای هریــک 
ــد.  ــی نمی مان ــث باق  دیگــر جــای حرف وحدی

ً
ــا ــد، تقریب ــد آم ــج پدی ــای تقســیم کار رای از زوای

ــزب  ــد، ح ــرون می ران ــا« بی ــافربری اقیانوس پیم ــتی مس ــن »کش ــورژوازی را از ای ــالب، ب انق
ــد، ولــی شــغل  ــرای کشــتی ترســیم می کن ــه کرســی می نشــاند و مســیر جدیــدی ب پیشــتاز را ب
خدمــۀ بی شــمار آن را تغییــر نمی دهــد. الزم اســت بگوییــم کــه تصویــر لنیــن از ایــن ســاختار 
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ــد،  ــر می کردن ــر تغیی ــا اگ ــد ی ــوم بودن ــل معل ــد از قب ــیوه های تولی ــود. ش ــتا ب  ایس
ً
ــال ــی، کام فن

نیــازی بــه انــواع مهارت هــا وجــود نداشــت. وعــدۀ آرمان گرایانــۀ ایــن مناســبات کــه به واســطۀ 
ــرکت  ــور ش ــد در ادارۀ کش ــه می توانن ــه هم ــود ک ــرار ب ــن ق ــد، از ای ــد می آمدن ــرمایه داری پدی س
ــی و  ــل، جمع ــتگاه های عریض وطوی ــش دس ــب پیدای ــرمایه داری موج ــکل گیری س ــد. ش کنن
دیوان ســاالرانه، و نیــز امــکان »آمــوزش و نظم دهــی بــه میلیون هــا کارگــر« شــده بــود. ]۴۳[ ایــن 
ــد.  ــد بودن ــه دنیــای جدی ــۀ ورود ب ــار یکدیگــر، روزن دیوان ســاالری های عظیــم و متمرکــز در کن
لنیــن ســازوکار ایــن پدیــده را در بســیج آلمانی هــا در جنــگ جهانــی اولـ  بــا هدایــت راتنــوـ  بــه 
چشــم دیــده بــود. علــم و تقســیم کار، همه جــا تخــم نوعــی نظــم نهــادی بــرای تخصــص فنــی را 
پاشــیده بودنــد کــه موجــب می شــد از آن  پــس سیاســت و نزاع هــای فکــری، محلــی از اعــراب 
نداشــته باشــند. تولیــد متجــدد موجــب شــد مبانــی نوعــی اســتبداد فراهــم شــود کــه ازلحــاظ 
فنــی ضــروری بــود: »درمــورد اهمیــت اختیــارات مســتبدانۀ فــردی ... الزم اســت بگویــم کــه 
 زیربنــای سوسیالیســم اســت ـ نیــاز بــه ارادۀ واحــد، 

ً
صنعــت ماشــینی بزرگ مقیــاس ـ کــه دقیقــا

مطلــق و بی چون وچــرا دارد؛ اراده ای کــه نیــروی مشــترک صدهــا، هــزاران و ده هــا هــزار انســان 
ــه می تــوان از تحقــق ارادۀ واحــد بی چون و چــرا مطمئــن شــد؟  را هدایــت می کنــد. ولــی چگون
ــاد  ــت ی ــد ... الزم اس ــرار می دهن ــی ق ــع ارادۀ یک ــود را مطی ــه ارادۀ خ ــان ک ــزاران انس ــا ه ... ب
بگیریــم مردم ســاالری موردپســند کارگــران را ـ کــه مثــل یــک ســیل بهــاری، خروشــان و مــواج 
ــط کار  ــن در محی ــاط آهنی ــا انضب ــد ـ ب ــرق می کن ــز در آب غ ــودش را نی ــای خ ــت و کرانه ه اس

ــم«. ]۴۴[ ــق کنی ــر شــوراها تلفی ــی رهب ــا اطاعــت بی چون وچــرا از ارادۀ یــک شــخص یعن و ب
لنیــن از ایــن لحــاظ بــه بســیاری از طرفــداران ســرمایه داری در زمــان خــودش پیوســت کــه 
ــی در آن  ــری غرب ــای کارگ ــه در اتحادیه ه ــد. آنچ ــری۱ بودن ــوردی و تیل ــد ف ــاوری تولی شــیفتۀ فن
ــن  ــزد لنی ــود، ن ــی می نم ــران، ناپذیرفتن ــروی کار صنعتگ ــارت« از نی ــلب مه ــۀ »س ــان به مثاب زم
ــر  ــرد. ]۴۵[ به نظ ــوه می ک ــندیده جل ــود و پس ــی ب ــی عقالن ــزی حکومت ــۀ برنامه ری ــۀ روزن به مثاب
لنیــن فقــط یــک راه حــل واحــد، کارآمــد و واقع بینانــه بــرای تمــام مــوارِد طراحــی عقالنــی تولیــد 

یــا امــور اجرایــی وجــود داشــت. ]۴۶[
لنیــن بــه ســیاق فوریــه ای۲ کار خیال پــردازی خــود را دربــارۀ یــک ســندیکای عظیــم ملــی 

1. Fordis t and Tayloris t
۲. فوریه گرایــی )Fourierism( بــه مجموعــۀ نظام یافتــه ای از باورهــای اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی گفتــه می شــود 
ــذاران  ــی از بنیان گ ــه یک ــرد. فوری ــرح ک ــا ۱8۳7( مط ــه )۱77۲ ت ــز فوری ــام چارل ــوی به ن ــر فرانس ــار متفک ــتین ب ــه نخس ک
ــار در  ــتین ب ــم نخس ــت. واژۀ فمینیس ــش داش ــدد نق ــی تج ــان اصل ــذاری جری ــود و در پایه گ ــهری ب ــم آرمان ش سوسیالیس
ــر  ــروف و معاص ــت مدار مع ــی دان و سیاس ــا ریاض ــد ب ــه را نبای ــز فوری ــد. چارل ــتفاده ش ــای او اس ــال ۱8۳7 در کاره س
ــرد و  ــا ک ــه پ ــات ب ــی در ریاضی ــۀ او انقالب ــری های فوری ــه س ــت ک ــتباه گرف ــه اش ــوزف فوری ــام ج ــارت به ن ــون بناپ ناپلئ

ــرات پیشــرفتۀ امــروزی شــد. ـ م. ــای مخاب زیربن
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ادامــه داد کــه در عمــل خودگــردان باشــد. وی ایــن ســندیکا را ماننــد یــک شــبکۀ فنی می دانســت 
کــه بــا عقالنیــت و انضبــاط عــادت وار خــودش، کارگــران را بــه امــور تکــراری و منظــم روزانــه 
ــداری  ــاید هش ــی۱ و ش ــگفت آوری اورول ــور ش ــه به ط ــن ک ــک مت ــن در ی ــرد. لنی ــد می ک مقی
خطــاب بــه عوامــل هرج و مرج طلــب یــا بی فکــر بــود کــه بخواهنــد مقابــل منطــق او بایســتند، 
ــود: »گریختــن از ایــن  ــد کــه حکومــت موردنظــرش چقــدر ســنگ دل خواهــد ب معلــوم می کن
ــدی  ــوری و ج ــازات ف  مج

ً
ــاال ــود ... و احتم ــد ب ــوارتر خواه ــه روز دش ــی، روز ب ــی مل حسابرس

ــه روشــن فکرهای  ــی و ن ــرا کارگــران مســلح، مــرد زندگــی عمل ــه همــراه خواهــد داشــت )زی ب
احساســاتی هســتند و بعیــد اســت بگذارنــد کســی ایشــان را سرســری بگیــرد(. پــس الــزام بــه 
رعایــت قواعــد ســاده و بنیادیــِن زندگــی اجتماعــی، بــه یــک عــادت تبدیــل خواهــد شــد«. ]۴7[
ــتبداد  ــرای اس ــه را ب ــود و زمین ــر ب ــن، برابری طلبانه ت ــهر لنی ــه آرمان ش ــر از اینک صرف نظ
کارگــران فراهــم می کــرد، شــباهت هایش بــا تجددگرایــی اعــالی لوکوبوزیــه، مثــل روز روشــن 
ــم می دانســت کــه »هــر  ــر اداری عظی ــا دفت ــه ی ــی او نظــم اجتماعــی را یــک کارخان ــود. گوی ب
ــن و  ــرد.« لنی ــد ک ــی خواه ــه زندگ ــا کل مجموع ــوا ب ــامان و هم ن ــه ای بس ــان در آن در رابط انس
ــان  ــه تنهــا کســانی نبودنــد کــه چنیــن دیدگاهــی داشــتند، ولــی اثر گــذاری و نفــوذ آن لوکوبوزی
از ایــن لحــاظ اســتثنایی بــود. شــباهت آن دو مــا را دربــارۀ دامنــۀ پهنــاور بندگــی بخــش اعظــم 
ــد.  گاه می کن ــی متجــدد آ ــر تشــکیالت صنعت ــز راســت سوسیالیســتی در براب طیــف چــپ و نی
آرمان شــهرهای مشــابه کــه همچــون »رؤیــای سوسیالیســم اســتبدادگرا، نظامــی، برابری گرایانــه 
و دیوان ســاالرانه بودنــد و به صراحــت ارزش هــای پروســی۲ را می ســتودند«، در کارهــای 
ــدار  ــیه پرطرف ــه در آن دوران در روس ــی ک ــی ـ تخیل ــتان های علم ــیمون و داس ــن س ــس، س مارک
ــود. ]۴8[ ــده می ش ــی۳ ـ دی ــه از ادوارد بالم ــگاه واپس گرایان ــر ن ــۀ اث ــژه در ترجم ــد ـ به وی بودن

لنین در »مسئلۀ کشاورزی«
بــرای کامل کــردن بحــث دربــارۀ موضع گیــری مــداوم لنیــن در طرفــداری از تجدد گرایــی اعــال 
الزم اســت فقــط بــه نوشــته های او دربــارۀ کشــاورزی دقــت کنیــم. کشــاورزی حــوزه ای اســت 
ــه نقــد جــدی کشــیده شــده اســت. بخــش  ــی اعــال در آن حــوزه ب کــه دیدگاه هــای تجدد گرای
اعظــم شــواهد موردنیــاز را می تــوان از یــک نوشــتۀ او به نــام مســئلۀ کشــاورزی۴ بیــرون کشــید 

کــه بیــن ۱۹0۱ تــا ۱۹07 نگاشــته شــد. ]۴۹[
ــت  ــی و بزرگداش ــاس خانوادگ ــاورزی کوچک مقی ــه از کش ــار بی وقف ــی انزج ــته نوع آن نوش
ــن  ــر لنی ــوع در نظ ــن موض ــود. ای ــرفته ب ــاورزی پیش ــینی در کش  ماش

ً
ــال ــای کام ــزارع غول آس م

1. Orwellian
2. Prussian
3. Edward Bellamy’s Looking Backward
4. The Agrarian Ques tion
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 از مقولــۀ زیبایی هــای مقیــاس نبــود، بلکــه نوعــی حتمیــت تاریخــی محســوب می شــد. 
ً
صرفــا

 
ً
تفــاوت بیــن کشــاورزی خانوادگــی بــا فنــاوری ســاده و کشــاورزی بزرگ مقیــاس ماشــینی، دقیقــا

ــینی  ــتگاه های ماش ــان و دس ــع کت ــتی در صنای ــی دس ــتگاه پارچه باف ــان دس ــاوت می ــان تف هم
ــوم  ــی، محک ــلوب اول ــه اس ــرد ک ــان می ک ــن گم ــود. لنی ــزرگ ب ــاجی ب ــای نس در کارخانه ه
بــه شکســت اســت. وی ایــن قیــاس را از مارکــس اقتبــاس کــرده بــود کــه بارهــا از آن اســتفاده 
ــن داری )فئودالیســم(، و  ــه زمی ــی دســتی ب ــد کــه ماشــین پارچه باف ــه مخاطــب بگوی ــا ب کــرد ت
ــدری در  ــور به ق ــبیه مذک ــود. تش ــم می ش ــرمایه داری خت ــه س ــی ب ــی پارچه باف ــین صنعت ماش
ــه   در »چ

ً
ــال ــرد و مث ــتفاده ک ــز اس ــا نی ــایر حوزه ه ــه وی از آن در س ــود ک ــده ب ــن آموزن ــر لنی نظ

بایــد کــرد؟« مدعــی شــد کــه مخالفانــش ـ یعنــی اقتصاددانــان ـ از »شــیوه های صنایع دســتی« 
اســتفاده می کردنــد، درحالی کــه بلشــویک ها به مثابــۀ انقالبی هــای حرفــه ای )امــروزی و 

آموزش دیــده( وارد عمــل می شــوند.
به نظــر لنیــن شــیوه های تولیــدی خرده کشــاورزان ـ و البتــه خــود کشــاورزان ـ به طــرز 
 بقایــا یــا ویرانه هایــی تاریخــی بودنــد کــه 

ً
ناامیدکننــده ای عقب مانــده بودنــد. آن شــیوه ها صرفــا

ــه  ــان ب ــدگان صنعــت کت ــده می شــد؛ چنان کــه بســاط بافن ــد بی چون وچــرا برچی بساطشــان بای
ــود ـ برچیــده شــد.  دســت صنعــت ماشــینی بزرگ مقیــاس ـ کــه معــادل کشــاورزی ماشــینی ب
او نوشــت: »دو دهــه گذشــته اســت و ماشــین آالت موجــب شــده اند کــه تولیدکننــدۀ کوچــک 
از آخریــن پناهگاهــش نیــز رانــده شــود؛ گویــی بخواهنــد بــه کســانی کــه گــوش شــنوا و چشــم 
بینــا دارنــد، بگوینــد کــه اقتصــاددان همــواره بایــد ترقی گــرا باشــد، بــه پیشــرفت فنــی بیندیشــد 
ــت  ــد، پش ــده نیندیش ــه آین ــه ب ــی ک ــرا کس ــد، زی ــب بمان ــه عق ــورت، از قافل ــا درغیراین ص ی
خــود را بــه گذشــته گــرم خواهــد کــرد؛ وضعیــت میانــه ای هــم بیــن ایــن دو وجــود نداشــته و 
ــار  ــالم انزج ــه اع ــارش ب ــایر آث ــر و س ــن اث ــن در ای ــد«. ]۵0[ لنی ــته باش ــود داش ــد وج نمی توان
ــی  ــارف، محل ــه مزرعه ای۱ متع ــام س ــا نظ ــط ب ــی مرتب ــاورزی و اجتماع ــیوه های کش ــام ش از تم
و مشــاع پرداخــت کــه در تخصیــص قطعــات زمیــن کاربــرد داشــت و همچنــان در بســیاری از 
بخش هــای روســیه باقــی بــود. مالکیــت در آن شــیوه مانــع از شــکل گیری کامــل ســرمایه داری 
می شــد کــه خــود یکــی از شــرایط انقــالب بــود. او نتیجه گیــری کــرد: »اجــرای فنــون پیشــرفتۀ 
ــه  ــادی در قطع ــای اقتص ــود در روش ه ــرایط موج ــام ش ــدن تم ــتلزم دگرگون ش ــاورزی مس کش

ــل  ــطا و اوای ــه در قرون وس ــود ک ــول ب ــش محص ــام چرخ ــی نظ ــه مزرعه ای )three-field sys tem( نوع ــام س ۱. نظ
 ســه تایی( 

ً
ــاوب در بخش هــای )معمــوال ــد محصــول را به تن ــت و هــر کشــاورز، چن ــه کار می رف ــا ب دوران مــدرن در اروپ

مختلــف در زمین هایــش می کاشــت تــا برداشــت محصــول افزایــش یابــد. در مناطــق کــم آب از قبیــل خاورمیانــه و ایــران 
ــرای  ــردن ب ــش )صبرک ــام آی ــاورزان از نظ ــود، کش ــروی کار ب ــۀ اول آب و نی ــن، در درج ــای زمی ــاب به ج ــادۀ کمی ــه نه ک
احیــای خــاک و بــارآوری آن( اســتفاده می کردنــد، یعنــی به قــدر کافــی زمیــن داشــتند کــه یــک قطعــه زمیــن را به مــدت 

یــک یــا دو فصــل رهــا کننــد تــا مــواد مغــذی خــاک دوبــاره بــه میــزان مطلــوب برســد. ـ م.
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۲۳۳

ــوام  ــه اق ــوط ب ــه، مرب ــتانی، محافظه کاران ــای باس ــی روش ه ــاورزان، یعن ــای خرده کش زمین ه
ــۀ گذشــته اســت. نظــام ســه مزرعه ای، ابزارهــای بــدوی، بیچارگــی  ــه و فقیران وحشــی، جاهالن
پدرســاالرانۀ زارع، روش هــای تکــراری پرواربنــدی احشــام و جهــل ابتدایــی و تمام عیــار دربــارۀ 

شــرایط و الزامــات بــازار، همگــی بایــد بــه دریــا ریختــه شــوند«. ]۵۱[
ــرای  ــد و ب ــاس ش ــه ای اقتب ــع کارخان ــه از دل صنای ــی ک ــب منطق ــال، آن تناس بااین ح
ــمار  ــای بی ش ــت. اقتصاددان ه ــرار گرف ــاد ق ــل انتق ــدت مح ــت، به ش ــه کار رف ــاورزی ب کش
ــتایی  ــای روس ــای خانواره ــد و هزینه ه ــروی کار، تولی ــص نی ــی تخصی ــی تفصیل ــه بررس ب
پرداختــه بودنــد. گرچــه برخــی از ایشــان شــاید ازلحــاظ ایدئولوژیــک مایــل بــه ارائــۀ دلیــل 
ــت  ــود داش ــی وج ــی فراوان ــواهد تجرب ــد، ش ــک بودن ــالک کوچ ــد در ام ــی تولی ــع کارای به نف
کــه به ناچــار بایــد بــه آن هــا توجــه می شــد. ]۵۲[ ایشــان معتقــد بودنــد کــه ماهیــت بخــش 
ــد،  ــینی کردن تولی ــادی ماش ــازده اقتص ــه ب ــت ک ــه ای اس ــاورزی به گون ــدات کش ــم تولی اعظ
ــره(،  ــب و غی ــای مناس ــد نژاده ــی، زادوول ــر کودده ــز ب ــدید۱ )تمرک ــازده تش ــا ب ــه ب در مقایس
ــن  ــر از میانگی ــاحت هایی فرات ــز در مس ــاس نی ــازده به مقی ــان، ب ــر ایش ــت. به نظ ــر اس کمت
ــن  ــاید لنی ــود. ش ــی ب ــی منف ــا حت ــدک ی ــی، ان ــاورزی خانوادگ ــای کش ــاحت زمین ه مس
ــر  ــی ب ــا مبتن ــر آن حرف ه ــر او اگ ــرا به نظ ــت، زی ــده می گرف ــتدالل ها را نادی ــن اس ــام ای تم
آمارهــای روســیه بودنــد، عقب ماندگــی زیرســاخت های روســتایی در آن کشــور مانعــی بــرای 
ــود  ــر آن داده هــا از آلمــان و اتریــش آمــده ب ــی اکث ــود. ول ــد کشــاورزی ب ماشینی شــدن و تولی
کــه نســبت بــه روســیه پیشــرفته تر بودنــد و حتــی کشــاورزان کوچــک نیــز به شــدت بــا روش 

ــد. ]۵۳[ ــت می کردن ــازار فعالی ــل ب ــق عوام ــاری و مطاب تج
لنیــن عــزم خــود را جــزم کــرد تــا داده هــای حاکــی از کارآمــدی یــا رقابت منــدی کشــاورزی 
ــرداری  ــا بهره ب ــی آن داده ه ــواهد تجرب ــازگاری ها در ش ــرد. وی از ناس ــده بگی ــی را نادی خانوادگ
ــرد  ــه ک ــی ـ ارائ ــم از روس و آلمان ــر ـ اع ــمندان دیگ ــی از دانش ــا داده های ــای آن ه ــرد و به ج ک
م دیــد، ادعــا کــرد 

ّ
تــا علیــه آن هــا دلیــل آورده باشــد. وی حتــی وقتــی شــواهد موجــود را مســل

کشــاورزانی کــه بــا ایــن روش هــا دوام آورده انــد، فقــط بــا گرســنگی و کار بیــش از انــدازه بــرای 
ــای او  ــه ادع ــس ب ــد. پ ــده مانده ان ــخم زن زن ــات ش ــا و حیوان ــدان، گاوه ــر و فرزن ــود، همس خ
ــه،  ــود. البت ــاز ب ــر از نی ــرف کمت ــا و مص ــل کار طاقت فرس ــک به دلی ــزارع کوچ ــود م ــام س تم
ــواهد  ــد، ش ــدا می ش ــا پی ــای رعیت ه ــتثماری«۲ در خانواده ه ــیوه های »خوداس ــان ش ــه چن گرچ
ــدی  ــای کار ی ــد، بق ــیوه های تولی ــس( از ش ــی او )و مارک ــود. در تلق ــده نب  قانع کنن

ً
ــال ــن اص لنی

صنعتگــران و کشــاورزان کوچک مقیــاس، نوعــی نابهنجــاری تاریخــِی تصادفــی بــود. مــا از آن 

1. intensification
2. auto-exploitation
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ــد چقــدر کارآمــد و سرســخت  ــاس می توان ــد کوچک مقی ــم کــه تولی ــا امــروز دریافته ای زمــان ت
باشــد، ولــی لنیــن دربــارۀ آنچــه در آینــده بــه بــار می نشســت، تردیــد نداشــت: »ایــن تحقیــق، 
ــدازه  ــش از ان ــد ... ]و[ کار بی ــت می کن ــاورزی را ثاب ــاس در کش ــد بزرگ مقی ــی تولی ــری فن برت
و مصــرف ناکافــی در میــان خرده کشــاورزان و تبدیل شــدن ایشــان بــه کارگــران روزمــزد و 
ــد  ــن واقعیت هــا تمام و کمــال نشــان می دهن ــاب ... ای ــرای ارب ــاده ب ــور پیش پاافت ــدۀ ام تکرار کنن
ــگاه  ــا در کشــاورزی نظــام ســرمایه داری، ازهرجهــت مشــابه جای ــگاه کشــاورز خرده پ کــه جای

ــت«. ]۵۴[ ــت اس ــتی در صنع ــر صنایع دس کارگ
ــه یــک وجــه از تجددگرایــی  ــا ب »مســئلۀ کشــاورزی« همچنیــن فرصتــی فراهــم می کنــد ت
اعــالی لنیــن پــی ببریــم: تحســین روزآمدتریــن فناوری هــا و به ویــژه انــرژی الکتریکــی. ]۵۵[ 
ــار گفــت: »کمونیســم قــدرت شــوراها به عــالوۀ برقی شــدن کل  مشــهور اســت کــه وی یــک ب
ــه ای  ــر، جاذب ــالی دیگ ــان اع ــر تجدد گرای ــر او و اکث ــی در نظ ــرژی الکتریک ــت«. ان ــور اس کش
ــرد  ــای منحصربه ف ــه ویژگی ه ــه ای ب ــان جاذب ــن، چن ــان م ــه گم ــت. ب ــانه ای داش  افس

ً
ــا تقریب

انــرژی الکتریکــی ـ به مثابــۀ یکــی از انــواع انــرژی ـ ربــط داشــت. انــرژی الکتریکــی برخــالف 
ســازوکارهای انــرژی بخــار، انــرژی مســتقیم آب ]توربین هــا و غیــره[ و موتــور درون ســوز، یــک 
ــیاری  ــن و بس ــر لنی ــی به نظ ــرژی الکتریک ــود. ان ــی ب  نامرئ

ً
ــا ــق و تقریب ــدا«، دقی ــرژی »بی ص ان

از دیگــر انســان ها، جادویــی جلــوه می کــرد. نویــد انــرژی الکتریکــی بــرای نوســازی زندگــی 
ــا  ــد ت ــرژی را می ش ــدند، ان ــب می ش ــال نص ــوط انتق ــی خط ــه وقت ــود ک ــن ب ــتایی در ای روس
دوردســت ترین نقــاط فرســتاد تــا بــدون تأخیــر و بــه هــر میــزان کــه نیــاز باشــد، مصــرف شــود. 
لنیــن بــه غلــط گمــان می کــرد کــه بــرق در اکثــر عملیــات مــزارع، جــای موتــور درون ســوز را 
ــد  ــر کار می کنن ــر و دقیق ت ــه می شــوند، نرم ت ــرق تغذی ــا ب خواهــد گرفــت: »ماشــین آالتی کــه ب
ــه  ــدن علوف ــی و چی ــخم زدن، شیردوش ــی، ش ــان در خرمن کوب ــت، کاربردش ــن عل ــه همی و ب
ــرای تمــام مــردم،  ــرق ب ــا دســترس پذیرکردن ب آســان تر اســت«. ]۵۶[ حکومــت می توانســت ب

آنچــه را کــه مارکــس »بالهــت زندگــی روســتایی«۱ نامیــده بــود برطــرف ســازد.
ــی  ــن داری خرده بورژوای ــوی زمی ــدن الگ ــل برچی ــی، راه ح ــدن زندگ ــن برقی ش ــر لنی به نظ
ــود  ــهری ب ــق غیرش ــرمایه داری« در مناط ــه های س ــدام »ریش ــیوۀ انه ــه ش ــب، یگان و به این ترتی
کــه »خاســتگاه و تکیــه گاه دشــمن داخلــی بودنــد«. دشــمن »بــه تولیــد کوچک مقیــاس وابســته 
اســت و فقــط یــک راه بــرای نابودکــردن ایــن تولیــد وجــود دارد: بناکــردن نظــام اقتصــادی کشــور 
ـ ازجملــه کشــاورزی ـ برمبنــای فــن جدیــدی کــه همــان تولیــد بزرگ مقیــاس پیشــرفته اســت. 

فقــط انــرژی الکتریکــی اســت کــه ایــن مبنــا را فراهــم می کنــد«. ]۵7[
جذابیــت انــرژی الکتریکــی در ذهــن لنیــن، بیشــتر به علــت کمــال و دقــت ریاضیاتــی اش 

1. idiocy of rural life
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۲۳۵

ــا ماشــین خرمن کــوب بخــار کامــل نبــود؛  ــود. کار جســمی انســان و حتــی نیــروی خیــش ی ب
ولــی عملکــرد یــک ماشــین برقــی، در ظاهــر مطمئــن، دقیــق و پیوســته بــود و البتــه الزم اســت 
ــال  ــبکۀ انتق ــک ش ــی ی ــرژی الکتریک ــت. ]۵8[ ان ــی تمرکزگراس ــرژی الکتریک ــه ان ــم ک بگویی
چشــمگیر دارد کــه از نیــروگاه مرکــزی شــروع شــده، ســپس توزیــع و مهــار می شــود. ماهیــت 
ــن،  ــرای لنی ــهری و تمرکزگ ــم انداز آرمان ش ــرای چش ــه ب ــت ک ــه ای اس ــی به گون ــرژی الکتریک ان
عالــی می نمــود. نقشــۀ خطــوط توزیــع بــرق از نیــروگاه، شــبیه پره هــای یــک کانــون حمل ونقــل 
 پاریــسـ  اســت )فصــل یکــم را بــه خاطــر بیاوریــد(، جــز اینکــه جهــت حرکــت 

ً
متمرکــزـ  مثــال

انــرژی الکتریکــی یک طرفــه اســت. خطــوط توزیــع بــرق به گونــه ای کشــور را درمی نوردیدنــد 
کــه بــر عــوارض جغرافیایــی چیــره می شــدند. انــرژی الکتریکــی، دسترســی بــه بخــش اصلــی 
ــی  ــور مرئ ــور ـ اعــم از ن ــه ن ــب نیســت ک ــر ســاخت و عجی ــرای همــه براب ــای متجــدد را ب دنی
ــا عــوام )»مــردم کــوردل«( رســاند. ]۵۹[ دســت آخر اینکــه  ــارود۱ ی ــه ن و رشــد فرهنگــی ـ را ب
انــرژی الکتریکــی موجــب شــد برنامه ریــزی و محاســبه ممکــن ـ و درواقــع، ضــروری ـ شــود. 
شــیوۀ اثرگــذاری انــرژی بــرق خیلــی شــبیه شــیوه ای بــود کــه لنیــن بــرای عملکــرد حکومــت 

سوسیالیســت امیــد داشــت.
 مشــابهی را می شــد دربــارۀ نخبــگان ارشــد حــزب 

ً
به نظــر لنیــن، منطــق توســعه ای کامــال

ــی و مهندســان، جــای  ــرد. حرفه ای هــا، متخصصــان فن ــه کار ب پیشــتاز، کارخانه هــا و مــزارع ب
ــود،  ــم ب ــر عل ــی ب ــه مبتن ــزی ک ــدار مرک ــدند. اقت ــان می ش ــر آن ــد و رهب ــا را می گرفتن تازه کاره
غالــب می شــد. هماننــد طرزفکــر لوکوبوزیــه، میــزان »تعّیــن کارکــردی«۲ در هــر ســازمان، میزان 
نظــم موجــود در برنامه هــای عــادی روزمــره، تعویض پذیــری واحد هــا ]ی تولیــد بــا یکدیگــر[، 
ــر  ــت برت ــی و عقالنی ــنجش کارای ــرای س ــی ب ــی مالک های ــا همگ ــدن کاره ــزان ماشینی ش و می
ــوب  ــر محس ــد، بهت ــرمایه َبرتر۳ بودن ــر و س ــه بزرگ ت ــدر ک ــا هرچق ــزارع و کارخانه ه ــد. م بودن
ــه شــیدایی او در  ــه کشــاورزی، ب ــن ب ــا اینجــا توانســته اید در نگــرش لنی  ت

ً
می شــدند. احتمــاال

ــی  ــازی نهای ــزرگ و اشتراکی س ــی ب ــزارع دولت ــی م ــور، برپای ــداری تراکت ــوله های نگه ــال س قب
)پــس از مــرگ او( و حتــی بــه روح تجددگرایــی اعــال پــی ببریــد کــه منجــر بــه چنــان طرح هــای 
ــای  ــدند. دیدگاه ه ــچف۴ ش ــر خروش ــای بک ــل زمین ه ــل ابتکارعم ــی ـ از قبی ــم بهره کش عظی
ــرای  ــر ب ــر کبی ــرح پت ــه ط ــی ب ــباهت خانوادگ ــی و ش ــد روس ــار قدرتمن ــال، تب ــن درعین ح لنی

1. narod
2. functional specificity
ــا روشــی اســت کــه ســرمایه )در مقایســه  ــا روش تولیــد ســرمایه بر، کاال ی ۳. کاالی ســرمایه َبر )capital intensive( ی

بــا نیــروی کار( ســهم بیشــتری در تولیــد )اجــرای( آن دارد. ـ م.
4. Khrushchev’s Virgin Lands initiative
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ســن پترزبورگ و الگــوی مســتعمرات نظامــی عظیــم الکســی آرکچیــف۱ـ  بــا حمایــت الکســاندر 
ــای متجــدد  ــه دنی ــرای کشــاندن روســیه ب ــرن نوزدهــم ـ داشــتند کــه هــر دو ب ــدای ق اول در ابت

طراحــی شــده بودنــد.
مـا بـا تأکیـد بر جنبـۀ تجددگرایی اعال در شـخصیت لنین، بـا خطر ساده سـازی توصیف یک 
کنـده از جریان های مخالف  متفکـر به غایـت پیچیـده روبه رو می شـویم که افـکار »و« اعمالـش آ
)تناقـض( هسـتند. او در خـالل انقالب توانسـت مـردم را به مصادرۀ دسـته جمعی زمین هـا، اقدام 
خودجـوش، و برانگیختـن شـوراهای روسـتایی »بـه یادگیـری از اشـتباهات خودشـان« تشـویق 
کنـد. ]۶0[ وی در پایـان یـک جنـگ داخلـی ویرانگـر و بحران تأمیـن غالت، تصمیـم گرفت که 
اشتراکی سـازی را بـه تعویـق بینـدازد و تولیـد کوچک مقیـاس و صنایـع کوچـک را تشـویق کنـد. 
برخـی معتقدنـد کـه او در آخریـن نوشـته هایش بیشـتر طرفـدار کشـاورزی خرده پـا بـود و گمـان 
مـی رود کـه اگـر زنده بود، بـا اشتراکی سـازی بی رحمانه ای که به دسـتور اسـتالین در سـال ۱۹۲۹ 

به اجـرا درآمـد، همدل نمی شـد.
بـا وجـود تأثیـر آن جرح و تعدیل هـا، گمـان می کنـم دلیـل چندانی در دسـت نیسـت کـه باور 
کنیـم لنیـن هیـچ گاه از هسـتۀ باورهـای جزمـی اش بـه تجددگرایـی اعال دسـت کشـید. ]۶۱[ این 
واقعیـت حتـی در تنظیـم عبارت هـای عقب نشـینی جنگاورانـۀ او پس از شـورش کرونسـتات۲ در 
سـال ۱۹۲۱ و بحـران مانـدگار غـذا در شـهرها آشـکار اسـت: »تـا وقتـی خمیـرۀ رعیـت را تغییـر 
نداده ایـم ... تـا وقتی ماشـین آالت بزرگ مقیـاس، او را دگرگـون نکرده اند، ناچاریم بـه وی اطمینان 
دهیـم و او را آسـوده خاطر سـازیم کـه می توانـد بـدون محدودیـت، معاش خـود را تدبیـر کند. ما 
ناچاریـم شـیوه هایی برای همزیسـتی بـا کشـاورز خرده پا پیـدا کنیم ... زیرا ازنوسـاختن کشـاورز 
خرده پـا، شـکل دهی دوبـاره بـه روان شناسـی او و تمـام عادت هایـش کاری اسـت کـه نسـل ها 
طـول می کشـد«. ]۶۲[ اگـر ایـن حرف هـا نوعـی عقب نشـینی جنگاورانه اسـت، اذعان بـه اینکه 
دگرگون کـردن رعیت هـا چندیـن نسـل طـول می کشـد، چنـدان شـبیه حرف هـای یـک فرمانـده 
عالی رتبـۀ ارتش نیسـت کـه می خواهد به زودی حمله را از سـر بگیرد. از سـوی دیگـر، ایمان لنین 
بـه مکانیکی کـردن کارهـاـ  به مثابۀ راه حل متحول شـدن سرشـت عصیانگر انسـانـ  کاهـش نیافته 
بـود. فقـط قـدری اعتـدال دربـارۀ انـدازۀ پیچ درپیچ بـودن و طوالنی بـودن مسـیر جادۀ کشـاورزی 
پیشـرفته و تخصصـی در ذهـن او روی داد کـه ثمرۀ مقاومت جدی کشـاورزان بود، ولـی در نظر او 

وقتـی سـفر به پایـان می رسـید، دورنماهـا همـان بودند کـه از قبل می پنداشـت.

ــزار  ــت ت ــا ۱8۳۴( در حکوم ــت مدار روس )۱7۶۹ ت ــار و سیاس ــف )Alexi Arakcheyev( تیمس ــی آرکچی ۱. الکس
ــۀ  ــه شــهرت داشــت. او اصالحاتــی در توپخان ــه خلق و خــوی خشــن و تســلط در امــور توپخان ــود کــه ب الکســاندر اول ب

تــزار انجــام داد کــه بــه »نظــام ۱80۵« معــروف شــد. ـ م.
ــدر کرونســتات در  ــردم بن ــی ملوان هــا، ســربازان و م ــل نافرمان ۲. شــورش کرونســتات )Krons tadt Uprising( به دلی

برابــر دولــت بلشــویک در ســال ۱۹۲۱ رخ داد. ـ م.
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لوکزامبورگ: پزشک و قابلۀ انقالب

رزا لوکزامبــورگ را نمی تــوان فقــط یکــی از معاصــران لنیــن محســوب کــرد. او بــه همــان انــدازه 
انقالبــی و مارکسیســت هــم بــود و در ســال ۱۹۱۹ بــا کارل لیبکنشــت۱ بــه درخواســت هم قطــاران 
کمتــر انقالبــی اش در جنــاح چــپ تــرور شــد. گرچــه جیکابــز منتقــد لوکوبوزیــه و به طورکلــی 
ــش  ــل از مرگ ــا قب ــچ گاه ت ــه هی ــود، لوکوبوزی ــال ب ــی اع ــهری تجددگرای ــزی ش ــد برنامه ری منتق
ــرای   ب

ً
ــا ــود. آن دو تقریب ــز نشــنید. ولــی لنیــن لوکزامبــورگ را مالقــات کــرده ب چیــزی از جیکاب

ــورگ  ــع، لوکزامب ــد. درواق ــنا بودن ــر آش ــا آرای یگدیگ ــتند و ب ــب می نوش ــابه مطل ــان مش مخاطب
به صراحــت اســتدالل های لنیــن دربــارۀ حــزب پیشــتاز و رابطــه اش بــا طبقــۀ کارگــر در شــرایط 
 بــه رســاله هایی خواهیــم پرداخــت کــه لوکزامبــورگ در آن هــا 

ً
انقالبــی را رد می کــرد. مــا عمدتــا

ــکالت  ــردازد: مش ــن می پ ــالی لنی ــی اع ــای تجددگرای ــا دیدگاه ه ــت ب ــه مخالف ــت ب به صراح
تشــکیالتی مردم ســاالری اجتماعــی روســیه،۲ اعتصــاب عمومــی، حــزب و اتحادیه هــای 
کارگــری،۳ و انقــالب روســیه۴ کــه پــس از مــرگ وی منتشــر شــد )در ســال ۱۹۱8 نوشــته شــد و 

نخســتین بــار در ۱۹۲۱ پــس از شــورش کرونســتات منتشــر گردیــد(.
لوکزامبــورگ ازلحــاظ بــاور نســبی اش بــه خالقیــت خودجــوش در طبقــۀ کارگــر، به شــدت 
ــری  ــای کارگ ــزب، و اتحادیه ه ــی، ح ــاب عموم ــی او در اعتص ــه دارد. خوش بین ــن فاصل ــا لنی ب
ــا انــدازه ای ناشــی از ایــن واقعیــت بــود کــه آن کتــاب برخــالف »چــه بایــد کــرد؟«، پــس از  ت
درس آمــوزی عینــی از مسلح شــدن کارگــران در انقــالب ۱۹0۵ نوشــته شــد. لوکزامبــورگ 
به ویــژه از واکنــش هنگفــت طبقــۀ کارگــر ورشــو بــه انقــالب ۱۹0۵ حیــرت زده شــد. از طــرف 
ــه  ــل از رخدادهــای ۱۹0۵ ب دیگــر، مشــکالت تشــکیالتی مردم ســاالری اجتماعــی روســیه قب
تحریــر درآمــد و پاســخی بــه »چــه بایــد کــرد؟« بــود. آن رســاله یــک نوشــتۀ اثرگــذار در امتنــاع 
حــزب لهســتان از پذیــرش نظــم مرکــزی  «حــزب مردم ســاالری اجتماعــی روســیه« بــود. ]۶۳[

ــترک  ــای مش ــد از زمینه ه ــن نبای ــورگ و لنی ــن لوکزامب ــای بی ــر تفاوت ه ــد ب ــگام تأکی هن
ــان فــروض مارکسیســتی   آن

ً
ایدئولوژیــک کــه هــر دو بدیهــی می دانســتند، غافــل شــویم. مثــال

ــالب  ــوع انق ــر وق ــری در براب ــرمایه دارانه و چاره ناپذی ــعۀ س ــای توس ــارۀ تناقض ه ــترک درب مش
ــا  ــه ب ــۀ جنگاوران ــر از مصالح ــزی فرات ــی۵ و هرچی ــمن تدریج گرای ــر دو دش ــان ه ــتند. آن داش

1. Karl Liebknecht
2. Organizational Ques tion of Russian Social Democracy, 1904.
3. Mass-S trike, Party, and Trade Unions, 1906.
4. The Russian Revolution
5. gradualism
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احــزاب غیرانقالبــی بودنــد. حتــی در مرتبــۀ راهبــردی نیــز هــر دو بــا اهمیــت یــک حزب پیشــتاز 
ــد،  ــتر می دیدن ــزب را بیش ــت(۱ در آن ح ــرایط )تمامی ــال درک کل ش ــرا احتم ــد، زی ــق بودن مواف
ــع  ــود و مناف ــی خ ــاع محل ــط اوض ــاد فق ــران به احتمال زی ــت کارگ ــان می رف ــه گم درحالی ک
ویــژۀ خــود را درک می کننــد. لنیــن و لوکزامبــورگ هیچ کــدام از چیــزی کــه شــاید بتــوان 
»جامعه شناســی حــزب« نامیــد، برخــوردار نبودنــد؛ به عبارتــی، بــه ذهــن ایشــان خطــور نکــرده 
ــند.  ــته باش ــران داش ــع کارگ ــا مناف ــو ب ــی ناهمس ــزب، منافع ــن فکران ح ــاید روش ــه ش ــود ک ب
ــی  ــد، ول ــری را درک کردن ــای کارگ ــاالری اتحادیه ه ــی دیوان س ــرعت جامعه شناس ــان به س ایش

ــناختند. ــی را نش ــت انقالب ــزب مارکسیس ــی ح جامعه شناس
درواقــع، لوکزامبــورگ هــم از اســتعارۀ مدیــر کارخانــه کــه لنیــن اســتفاده می کــرد، چنــدان 
ــد  ــر می توان ــرا کارگ ــه چ ــد ک ــح ده ــا توضی ــرد ت ــتفاده می ک ــبیهی اس ــان تش ــود و از چن دور نب
آن قــدر عاقــل باشــد و از دســتورها پیــروی کنــد تــا در نتیجــۀ بزرگ تــری ســهیم شــود کــه فــوری و 
از موضــع نــگاه او تشــخیص داده نمی شــود. بااین حــال، تفــاوت او و لنیــن از دامنــۀ کاربــرد ایــن 
منطــق شــروع می شــود. به نظــر لنیــن، تمامیــت به طــور انحصــاری در دســتان حــزب پیشــتاز 
ــن۲ ـ  ــز همه چیزبی ــک مرک ــن ی ــود. لنی ــده ب ــد ش ــش بهره من ــی در دان ــار واقع ــه از انحص ــود ک ب
ــله مراتبی   سلس

ً
ــال ــاِت کام ــای عملی ــه مبن ــرد ک ــرض می ک ــمان ـ را ف ــمی در آس ــۀ چش به مثاب

ــر  ــرد. به نظ ــل می ک ــام عم ــون پیاده نظ  همچ
ً
ــا ــات صرف ــر در آن عملی ــۀ کارگ ــد و طبق می ش

ــال،  ــی بااین ح ــد، ول ــا باش ــر از کارگره ــی دوراندیش ت ــزب خیل ــود ح ــن ب ــورگ ممک لوکزامب
حــزب نیــز همــواره غافل گیــر می شــد و کســانی کــه گمــان می  رفــت رهبــران حــزب هســتند، 

ــد. ــازه ای می آموختن ــای ت ــه درس ه همیش
لوکزامبـورگ در مقایسـه بـا لنیـن، فراینـد انقـالب را خیلـی پیچیده تـر و پیش بینی ناپذیرتـر 
 به گونـه ای کـه جیکابـز هـم در مقایسـه بـا لوکوبوزیـه، شـکل گیری محـالت 

ً
می دانسـت؛ دقیقـا

شـهری موفـق را پیچیده تـر و رازآلوده تـر می دیـد. اسـتعاره هایی کـه لوکزامبـورگ بـه کار می بـرد 
و مشـاهده می کـرد از نـوع خبـری و نشـانه بودنـد. او بـا پرهیـز از تشـبیه های نظامی، مهندسـی و 

کارخانـه ای، بیشـتر دربـارۀ رشـد، پیشـرفت، تجربـه و آموختـن می نوشـت. ]۶۴[
فکــر اینکــه حــزب پیشــتاز بتوانــد فرمــاِن اجــرا یــا امتنــاع از اعتصــاب عمومــی را صــادر کند 
و ایــن کار را همان گونــه انجــام دهــد کــه یــک فرمانــده نظامــی به ســربازان خــود در جبهــه فرمان 
حملــه می دهــد یــا آنــان را در ســنگر نگــه مــی دارد، بــرای لوکزامبــورگ بســیار مضحــک جلــوه 
ــر غیرواقع بینانه بــودن،  ــرای مهندســی کردن یــک اعتصــاب، عــالوه ب ــه تــالش ب می کــرد. هرگون
ازلحــاظ اخالقــی نیــز ناپذیرفتنــی بــود. او ابزارگرایــی نهفتــه در ایــن طرزفکــر را قبــول نداشــت: 

1. totality
2. all-seeing
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»هــر دو گرایــش ]فرمــان اعتصــاب عمومــی یــا امتنــاع از آن[ از یــک مفهــوم مشــابه و صددرصد 
ــرد  ــی در نب ــزار فن ــک اب  ی

ً
ــا ــی را صرف ــاب عموم ــه اعتص ــرد ک ــأت می گی ــه نش هرج و مرج گرایان

می دانــد؛ ابــزاری کــه یــک نفــر بنــا بــه میــل و دانــش یــا هــوش خــود می توانــد بــه »اجــرا« یــا 
»توقــف« آن فرمــان دهــد؛ گویــی ایــن تصمیــم مثــل اســتفاده از یــک چاقــوی جیبــی باشــد کــه 
فــرد محکــم در جیــب خــود »بــرای مواقــع اضطــراری« بســته نگــه داشــته یــا تصمیــم می گیــرد 
کــه آن را بــاز و اســتفاده کنــد«. ]۶۵[ اعتصــاب عمومــی یــا انقالب همچنیــن به نظــر لوکزامبورگ 
ــود؛  ــمار ب ــانی بی ش ــل انس ــش عوام ــر اراده و دان ــتمل ب ــده و مش ــی پیچی ــداد اجتماع ــک رخ ی

عواملــی کــه حــزب پیشــتاز فقــط یکــی از آن هــا بــه حســاب می آمــد.
انقالب به مثابۀ یک فرایند زنده

تاریخــی  و  جدلــی  فرایندهــای  را  سیاســی  اعتراض هــای  و  اعتصاب هــا  لوکزامبــورگ 
ــک  ــا کم ــن پدیده ه ــکل گیری ای ــه ش ــروی کار ب ــادی و نی ــام اقتص ــاختار نظ ــت. س می دانس
ــت  ــر صنع ــس اگ ــرد. پ ــن نمی ک ــه تعیی ــود را قاطعان ــای موج ــچ گاه گزینه ه ــی هی ــرد، ول می ک
ــدری  ــا ق ــود، اعتصاب ه ــده ب ــده ش ــاور پراکن ــتره ای پهن ــود و در گس ــاس ب ــوع کوچک مقی از ن
ــتر  ــتمزد های بیش ــه دس ــران ب ــر کارگ  اگ

ً
ــال ــرد. مث ــی می ک ــرمایه را حتم ــاختار س ــر در س تغیی

 بــه تقویــت انســجام صنعــت، مکانیکی شــدن آن 
ً
می رســیدند، چنــان افزایشــی احتمــاال

ــدی  ــخصات دور بع ــر مش ــی ب ــه همگ ــد ک ــارت می انجامی ــد نظ ــای جدی ــور الگوه و ظه
ــروی کار  ــه نی ــد ب ــای جدی ــد درس ه ــاب می توان ــه، اعتص ــت. البت ــر می گذاش ــا اث اعتصاب ه
بیامــوزد و مشــخصات رهبــری و انســجام را در آن هــا تغییــر دهــد. ]۶۶[ ایــن پافشــاری بــر فرایند 
و عاملیــت انســان در نظــر لوکزامبــورگ به مثابــۀ هشــدار دربــارۀ ترفندهــای تنگ اندیشــانه بــود. 
 هدفــی نمی دانســت کــه ترفندهــای جنگاورانــه و فرامیــن بایــد 

ً
وی اعتصــاب یــا انقــالب را صرفــا

به ســوی آن هدایــت شــوند؛ فراینــد منتهــی بــه هــدف نیــز درعین حــال، شــخصیت طبقــۀ کارگــر 
را می ســازد. به نظــر او »چگونگــی« ساخته شــدن انقــالب نیــز به انــدازۀ رخــداد انقــالب بــرای 

خــود فراینــد انقــالب مهــم بــود و پیامدهــای جــدی بــه بــار مــی آورد.
لوکزامبــورگ اشــتیاق لنیــن بــرای تبدیل کــردن حــزب پیشــتاز بــه ســتاد مرکــزی نظامــی طبقــۀ 
ــن  ــله مراتبی لنی ــق سلس ــت. در منط ــی می دانس ــه و غیر اخالق ــدت غیرواقع بینان ــر را به ش کارگ
ــود؛  ــاری همیشــگی طبقــۀ کارگــر )به صــورت انفــرادی و گروهــی( غفلــت شــده ب از خودمخت
درحالی کــه منافــع و اقدامــات ایــن طبقــه هیــچ گاه نمی توانســت بــا ماشــین تــراش بخــورد و بــه 
ــزب  ــود، ح ــر ب ــی تصور پذی ــان انضباط ــر چن ــی اگ ــن، حت ــد. عالوه برای ــق برس ــی مطل هم نوای
ــرد  ــروم می ک ــری مح ــۀ کارگ ــۀ طبق ــتقل و خالقان ــدرت مس ــود را از ق ــم، خ ــل آن نظ ــا تحمی ب
 خــوِد موضــوع انقــالب بــود. لوکزامبــورگ برخــالف شــوق لنیــن بــه ســلطه و نظــم، 

ً
کــه اصــال

تصویــر همیشــه آشــفته، متالطــم و زنــدۀ اقــدام اجتماعــی بزرگ مقیــاس را ترســیم می کــرد. او 
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در نوشــته ای کــه آشــکارا بــه لنیــن اشــاره می کــرد، چنیــن نوشــت: »به جــای یــک طــرح ثابــت و 
توخالــی از اقــدام سیاســی معقــول کــه بــا یــک برنامــۀ دوراندیشــانه و بــا تصمیــم عالی رتبه تریــن 
کمیته هــا شــکل گرفتــه باشــد، بخشــی سرشــار از نشــاط در طبیعــت انســان را شــاهد هســتیم که 
امــکان جداکردنــش از قــاب بزرگ تــر انقــالب وجــود نــدارد: اعتصــاب توده هــا بــا هــزاران رگــه 
بــه تمــام بخش هــای انقــالب چســبیده اســت«. ]۶7[ وقتــی او دربــارۀ تبایــن دیدگاهــش بــا لنین 
ــدون  ــدام وار می رســید کــه ب ــده و ان ــه تشــبیه هایی از فرایندهــای پیچی فکــر می کــرد، همیشــه ب
به خطرانداختــن حیــات خــود موجــود زنــده، امــکان کنــدن خودســرانۀ آن هــا وجــود نداشــت. 
ــد  ــله مراتبی می توان ــی و سلس ــی عقالن ــۀ اجرای ــک کمیت ــه ی ــر ک ــن فک ــورگ ای ــر لوکزامب به نظ
ارتــش کارگــران خــود را هرطــور کــه بخواهــد، بــه خدمــت بگیــرد، عــالوه بــر نامربوط بــودن بــا 

زندگــی سیاســی حقیقــی، فکــر ُمــرده و پوچــی بــود«. ]۶8[
به صراحــت گفــت کــه هزینــۀ  بایــد کــرد؟«  از »چــه  انتقــاد  لوکزامبــورگ هنــگام 
سلســله مراتب متمرکــز، در فقــدان خالقیــت و ابتکارعمــل از پاییــن نمــود می یابــد: »انضباطــی 
کــه لنیــن در ســر دارد، بی تردیــد فقــط بــا کارخانه هــا در طبقــۀ کارگــر القــا نمی شــود، بلکــه بــه 
ــدازه محصــول پادگان هــا، دیوان ســاالری متجــدد، و کل ســازوکار دســتگاه حکومتــی  همــان ان
بــورژوازی متمرکــز اســت ... ایــن تمرکزگرایــی افراطــی کــه لنیــن ســنگش را بــه ســینه می زنــد، 
از اســاس بــا رخنــۀ روح ســترون نگهبــان شــب۱ـ  و نــه بــا یــک روح خوش بیــن و فعــالـ  احاطــه 
ــر بســتن  ــه آن، همچنیــن ب ــه مجــال دادن ب ــر »مهارکــردن« حــزب و ن  ب

ً
ــا شــده اســت. او عمدت

دســت و پایــش و نــه بال وپــردادن، و بــر تفکیــک و نــه یگانه ســازی اش تأکیــد می کــرد«. ]۶۹[
هسـتۀ مخالـف بیـن لنیـن و لوکزامبـورگ را بـه بهتریـن شـکل می تـوان در اسـتعاره هایی پیدا 
کـرد کـه آن دو بـه کار می بردنـد. لنیـن در لبـاس یـک مدیر مدرسـۀ سـخت گیر ظاهر می شـد که 
 قطعـی بـرای یـاددادن داردـ  مدیـری کـه سرکشـی دانش آمـوزان را می شناسـد و 

ً
درس هـای کامـال

می خواهـد از فـرط اسـتیصال، آنـان را به دلیـل خیر خودشـان بـه صف نگـه دارد. لوکزامبـورگ نیز 
سرکشـی ها را می بینـد، ولـی آن هـا را نشـانه ای از سـرزندگی و یک منبـع بالقوه ارزشـمند می داند. 
او بیمنـاک اسـت کـه یک مدیر مدرسـۀ بیش از اندازه سـخت گیر، شوروشـوق دانش آمـوزان را تباه 
کنـد و یـک کالس دل گیـر و افسـرده بـه جـا بگـذارد کـه در آن از یادگیری خبـری نباشـد. او جای 
دیگـر می گویـد کـه سوسـیال دموکرات های آلمان به دلیـل تالش های مـداوم در نظـارت و انضباط 
دقیـق، طبقـۀ کارگـر آلمان را از اخالق تهـی کرده انـد. ]70[ لنین محتمل می داند کـه دانش آموزان 
بـر یـک آموزگار ضعیـف و بزدل اثر بگذارنـد و آن را به مثابۀ یـک گام ضدانقالبی خطرناک محکوم 
می کنـد. لوکزامبـورگ کـه کالس درس در نظـرش حکایت از یـک همراهی صادقانـه دارد، به طور 

 چنـد درس ارزشـمند از دانش آمـوزان بیاموزد.
ً
ضمنـی محتمـل می دانـد که آمـوزگار صرفا

1. Nachtwachtergeis t (Nightwatchman)
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ــد طبیعــی  ــه یــک فراین ــزی کــه ب ــۀ چی ــه انقــالب را به مثاب ــورگ اندیشــیدن ب ــی لوکزامب وقت
 محــدود 

ً
ــگاه حــزب پیشــتاز حتمــا ــده شــبیه اســت، آغــاز کــرد، نتیجــه گرفــت کــه جای پیچی

ــه  ــوند، چ ــال درک ش ــه تمام و کم ــتند ک ــر از آن هس ــی پیچیده ت ــان فرایندهای ــود. چن ــد ب خواه
رســد کــه بتــوان آن هــا را از قبــل جهــت داد یــا برنامه ریــزی کــرد. او به شــدت از ابتکارعمل هــای 
مردمــی خودجــوش متأثــر شــد که پــس از تیرانــدازی بــه جمعیــت در نزدیکــی »قصر زمســتان«۱ 
ــاد. توصیــف او کــه به تفصیــل خواهــم آورد، شــامل  ــه راه افت در ســال ۱۹0۵ در تمــام روســیه ب
ــا بتوانــد بــاور راســخ او بــه »توهمی بــودن  تشــبیهاتی بــود کــه از طبیعــت اقتبــاس شــده بــود ت

نظــارت مرکــزی« را بیــان کنــد.
انقــالب روســیه ]۱۹0۵[ بــه مــا نشــان می دهــد اعتصــاب توده هــا چنــان پدیــدۀ بی ثباتــی 
اســت کــه تمــام مراحــل جــدال سیاســی و اقتصــادی را در خــود نمایــان می ســازد و تمــام 
ــات  ــی و لحظ ــدن، اثربخش ــکان اجرایی ش ــود دارد. ام ــالب را در خ ــات انق ــا و لحظ گام ه
شــروع آن اعتصــاب، به طــور مــداوم تغییــر می کننــد. اعتصــاب در همــان هنــگام کــه گمــان 
مــی  رود بــه تنگنــا رســیده اســت، ناگهــان چشــم اندازهای تــازه و گســتردۀ انقــالب را عیــان 
ــت،  ــی داش ــان قطع ــه آن اطمین ــوان ب ــم می ت ــان کرده ای ــه گم ــی ک ــان جای ــد؛ و هم می کن
ــرزمین را  ــترده، کل س ــوج گس ــک م ــد ی ــاب مانن ــون اعتص ــازد. اکن ــرخورده می س ــا را س م
درمی نــوردد، خــود را در یــک شــبکۀ غول آســا از نهرهــای کــم آب پخــش می کنــد؛ 
اکنــون اعتصــاب از زیرزمیــن مثــل یــک چشــمۀ گــوارا می جوشــد و قطره قطــره روی زمیــن 
ــانه و  ــر، شانه به ش ــار یکدیگ ــی[ در کن ــارزۀ مردم ــای مب ــام ]قالب ه ــود ... تم ــاری می ش ج
درهم تنیــده وجــود دارنــد، و درون و بــر فــراز یکدیگــر جــاری می شــوند؛ گویــی کــه دریــای 

ــد. ]7۱[ ــار باش ــور و انتش ــری از ظه ــرار و متغی بی ق

ـــتاز  ـــزب پیش ـــه در ح ـــود ک ـــه نب ـــداع جنگاوران ـــک اب ـــورگ، ی ـــر لوکزامب ـــاب به نظ ـــس اعتص پ
در لحظـــۀ مناســـب بـــه کار گرفتـــه شـــود، بلکـــه »تپـــش زنـــدۀ انقـــالب و درعین حـــال، 
ـــر  ـــۀ کارگ ـــدال طبق ـــاده از ج ـــکل خارق الع ـــی ش ـــود ... نوع ـــالب ب ـــرک انق ـــن مح قدرتمندتری
ـــر  ـــه نظ ـــی ب ـــون مهندس  همچ

ً
ـــاال ـــن احتم ـــورگ لنی ـــدگاه لوکزامب ـــالب«. ]7۲[ از دی در انق

ـــک  ـــا در ی ـــازد ت ـــان بس ـــۀ خروش ـــک رودخان ـــدی روی ی ـــت س ـــدوار اس ـــه امی ـــید ک می رس
لحظـــه از آن ســـد ســـیلی ویرانگـــر به نـــام انقـــالب بـــه راه بینـــدازد. وی گمـــان می کـــرد 
ـــدان  ـــیرش را چن ـــرد؛ مس ـــار ک ـــا مه ـــی ی ـــوان پیش بین ـــا را نمی ت ـــیل« توده ه ـــۀ »س ـــه ضرب ک
ــن  ــه لنیـ ــط ـ چنان کـ ــرد، و فقـ ــم کـ ــه ای تنظیـ ــای حرفـ ــت انقالبی هـ ــه دسـ ــوان بـ نمی تـ
ـــد  ـــورگ از فراین ـــید. درک لوکزامب ـــدرت رس ـــه ق ـــیل ب ـــر آن س ـــوار ب ـــوان س ـــام داد ـ می ت انج

۱. قصــر زمســتان )Winter Palace( از ۱7۳۲ تــا ۱۹۱7 محــل ســکونت رســمی امپراتورهــای روســیه بــود. ایــن قصــر 
امــروزه به همــراه ســاختمان های اطرافــش مــوزۀ هرمیتــاژ را تشــکیل می دهــد. تســخیر آن قصــر در ۱۹۱7 باعــث شــد کــه 

آن عمــارت بــه یکــی از نمادهــای انقــالب روســیه تبدیــل شــود. ـ م.
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انقـــالب کـــه عجیـــب و کنجکاوانـــه بـــود، در مقایســـه بـــا صحنه پـــردازی آرمان گرایانـــۀ 
لنیـــن در »چـــه بایـــد کـــرد؟«، توصیـــف بهتـــری از چگونگـــی به قدرت رســـیدن لنیـــن و 

بلشـــویک ها فراهـــم کـــرد.
فهــم جــدال سیاســی به مثابــۀ یــک فراینــد، لوکزامبــورگ را قادر کــرد که خیلــی فراتــر از چیزی 
را ببینــد کــه لنیــن معــادل شکســت و اهــداف نــاکام می دانســت. لوکزامبــورگ در نوشــتۀ ســال 
۱۹0۵ تأکیــد کــرد کــه »پــس از هــر مــوج ســهمگین از اقدامــات سیاســی، رســوب حاصلخیزی 
ــد«. ]7۳[  ــه می زنن ــدرت جوان ــا ق ــادی از آن ب ــارزۀ اقتص ــال مب ــزاران نه ــه ه ــد ک ــی می مان باق
تشــبیهی کــه او بــا فرایندهــای انــدام وار انجــام داد، هــر دو ویژگــی خودمختــاری و آســیب پذیری 
موجــودات زنــده را در بــر داشــت. گزینــش فــالن اعتصــاب و جداکردنــش از بافــت زنــدۀ جنبش 
کارگــری ـ آن هــم بــرای اســتفادۀ ابــزاری ـ کل حیــات موجــود زنــده را بــه خطــر می انــدازد. او بــا 
معطوف کــردن نقــد خــود بــه لنیــن نوشــت: »اگــر در یــک نظریــۀ متفکرانــه، پیشــنهاد جداکــردن 
تصنعــی اعتصــاب توده هــا بــا هــدف رســیدن بــه »اعتصــاب عمومــِی سیاســی محــض« مطــرح 
شــود، آنــگاه چنــان نظریــه ای ایــن جداســازی را ماننــد تمــام جداســازی های دیگــر، در جوهــر 
زنــده اش درک نکــرده، بلکــه اجــزای تمــام آن موجــود زنــده را بــه کام مــرگ می کشــاند«. ]7۴[ 
به این ترتیــب، لوکزامبــورگ جنبــش کارگــران را بــا همــان بصیرتــی درک کــرد کــه جیکابــز شــهر 
را می شــناخت: یــک موجــود زنــدۀ پیچیــدۀ اجتماعــی کــه چنــدان دربــارۀ خاســتگاه، پویایی هــا 
و آینــده اش نمی دانیــم. مداخله کــردن در جنبــش کارگــران و تکه تکه کــردن آن به هرترتیــب، 
ــت  ــخت گیرانه اس ــردی س ــوط کارک ــا خط ــهر ب ــردن ش ــد زخمی ک ــتن آن و همانن ــای کش به معن

کــه یــک شــهر بــی روح و تاکسیدرمی شــده پدیــد مــی آورد.
اگــر لنیــن در جایــگاه یــک مهنــدس بــه طبقــۀ کارگــر نــگاه کــرد و آن را به مثابــۀ مــادۀ خــام 
اولیــه ای دیــد کــه می توانــد مطابــق اهــداف خودش بــه آن شــکل بدهــد، لوکزامبــورگ کارگــران را 
از چشــم یــک پزشــک بررســی کــرد. طبقــۀ کارگــر ماننــد هــر بیمــار دیگــر، سرشــت مخصوصی 
داشــت کــه نــوع مداخــالت پزشــکی را محــدود می کــرد. پــس الزم بــود کــه پزشــک سرشــت 
بیمــار را رعایــت کنــد و بــه او مطابــق مــوارد قــوت و ضعفــی کــه دارد، یــاری برســاند. درنهایــت، 
 بــر نتیجــۀ درمــان او اثــر می گــذارد. طبقــۀ کارگــر را 

ً
انتخــاب شــخصی و ســابقۀ بیمــار حتمــا

ــای  ــده ج ــرح ازپیش تعیین ش ــک ط ــم، در ی ــیار منظ ــکل داد و بس ــاره ش ــر دوب ــوان از صف نمی ت
داد. ولــی به طورکلــی مضمــون اصلــی و مکــرر در انتقادهــای لوکزامبــورگ از لنیــن و بلشــویک، 
روش هــای اســتبدادی و بی اعتمــادی آنــان بــه طبقــۀ کارگــر بــود کــه موجــب خط مشــی آموزشــی 
ــرای کارگــران می شــد. آن روش هــا شــکل گیری طبقــۀ کارگــر مجــرب و مســتقل را کــه  غلــط ب
ــب،  ــاخت. به این ترتی ــن می س ــود، ناممک ــم الزم ب ــش سوسیالیس ــرای پیدای ــالب و ب ــرای انق ب
ــا  ــرا آن ه ــت، زی ــیه می تاخ ــان و روس ــالب در آلم ــداران انق ــتۀ طرف ــر دو دس ــه ه ــورگ ب لوکزامب
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شــخصیت حــزب پیشــتاز را به جــای شــخصیت طبقــۀ کارگــر نشــانده و غافــل بودنــد کــه هــدف 
ــۀ  ــر به مثاب ــۀ کارگ ــتفاده از طبق ــه اس گاه ـ و ن ــودآ ــری خ ــش کارگ ــک جنب ــدآوردن ی ــی، پدی اصل
ــران را  ــتباه کارگ ــای اش ــد، گام ه ــوز و معتم ــم دلس ــک قی ــد ی ــت. او مانن ــوده اس ــزار ـ ب ــک اب ی
بخشــی از فراینــد یادگیــری می دانســت و بــا اشــاره بــه حــزب سوســیال دموکرات، چنیــن انتقــاد 
ــه  ــد ک ــد دریاب ــب[ نمی توان ــت مدار فرصت طل ــاالک ]سیاس ــاز چ ــک بندب ــی ی ــرد: »ول می ک
موضــوع حقیقــی در ایــن منصــب مدیریــت کــه بــه او داده انــد، شــخصیت جمعــی طبقــۀ کارگــر 
ــاری  ــی پافش ــتدالل های تاریخ ــن اس ــتباه کردن و یادگرفت ــرای اش ــود ب ــق خ ــر ح ــه ب ــت ک اس
ــی،  ــری واقع ــش کارگ ــک جنب ــای ی ــه خطاه ــم ک ــه بپذیری ــد صادقان ــت، بای ــد. درنهای می کن
ــای  ــن »کمیته ه ــری بهتری ــمندتر از خطاناپذی ــر و ارزش ــیار مفیدت  بس

ً
ــا ــی قطع ــاظ تاریخ ازلح
مرکــزی« هســتند«. ]7۵[

 ۱۵ ســال بعــدـ  یــک ســال پــس از قبضــۀ قــدرت بــه دســت بلشــویک ها 
ً
لوکزامبــورگ تقریبــا

 بــا همــان عبارت هــا بــه لنیــن حملــه کــرد. هشــدارهای او دربــارۀ مســیر حرکــت اســتبداد 
ً
ـ دقیقــا

طبقــۀ کارگــر کــه بالفاصلــه پــس از انقــالب مطــرح شــد، گویــی نوعــی پیشــگویی بود.
لوکزامبــورگ گمــان می کــرد کــه لنیــن و تروتســکی بــه تمــام معنــا درک صحیــح از اســتبداد 
و طبقــۀ کارگــر را بــه تباهــی کشــاندند. به نظــر او حکومــت کارگــران به معنــای زمامــداری »کل« 
طبقــۀ کارگــر بــود کــه نیــاز بــه آزادی همه جانبــه بــرای تک تــک کارگــران )ولــی نــه بــرای طبقــات 
دشــمن( داشــت تــا ایشــان بتواننــد نفــوذ و ِخــرد خــود را در ســاختن سوسیالیســم ســهیم ســازند. 
ــارات  ــال اختی ــتند ـ اعم ــکی می پنداش ــن و تروتس ــه لنی ــالف آنچ ــران ـ برخ ــت کارگ حکوم
ــام  ــران انج ــام کارگ ــط به ن ــه فق ــود ک ــزب نب ــران ح ــک از رهب ــۀ کوچ ــک حلق ــتبدادی ی اس
شــود. پیشــنهاد تروتســکی کــه گفــت مجمــع مؤسســان تشــکیل نشــود، زیــرا اوضــاع از زمــان 
ــه از خــود بیمــاری  ــود ک ــی ب ــد درمان ــورگ مانن ــر کــرده اســت، به نظــر لوکزامب ــات تغیی انتخاب
ــتی های  ــت کاس ــه می توانس ــود ک ــرزنده ب ــِی س ــی جمع ــط زندگ ــید. فق ــر می رس ــه نظ ــر ب بدت
ــا متمرکزکــردن قــدرت در دســت  دســتگاه های نماینــدۀ کارگــران را جبــران کنــد. بلشــویک ها ب
ــزون  ــن پیشــرفت روزاف ــع ای ــدوزی سیاســی و منب عــده ای انگشت شــمار، »سرچشــمۀ تجربه ان
]رســیدن مراحــل بعــدی سوسیالیســم[ را بــا ســرکوب زندگــی جمعــی مســدود کردنــد«. ]7۶[
زیــر پوســت ایــن مجادله هــا نه فقــط تفــاوت در ترفندهــای مبــارزه، بلکــه نوعــی 
اختالف نظــر بنیادیــن دربــارۀ ماهیــت سوسیالیســم وجــود داشــت. لنیــن طــوری پیــش می رفــت 
ــر  ــۀ ه ــی دارد و وظیف ــۀ تفصیل ــک نقش ــل ی ــم، از قب ــه سوسیالیس ــی ب ــادۀ منته ــی ج ــه گوی ک
حــزب، اســتفاده از انضبــاط آهنیــِن حزبــی بــرای اطمینان یافتــن از هم نوایــی حرکــت انقالبــی 
ــم را  ــدۀ سوسیالیس ــه آین ــرد ک ــان می ک ــالف او گم ــورگ برخ ــت. لوکزامب ــور اس ــیر مذک ــا مس ب
بایــد کشــف کــرد و در قالــب همــکاری صادقانــه بیــن کارگــران و دولــت انقالبــی ایشــان تمریــن 
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ــل  ــچ »راه ح ــز هی ــم و نی ــق سوسیالیس ــرای تحق ــاده ای« ب ــخۀ آم ــچ »نس ــر او هی ــرد. به نظ ک
قطعــی در برنامه هــای حــزب سوسیالیســت یــا کتاب هــای درســی« وجــود نــدارد. ]77[ 
گشــودگی ]محدودنبــودن[ کــه مشــخصۀ آینــدۀ سوسیالیســتی بــود، از کاســتی هایش محســوب 
نمی شــد، بلکــه برعکــس، نشــانۀ برتــری اشـ  همچــون فراینــدی جدلــی و اســتداللیـ  بــر قواعد 
ــازه ای  ــرو ت ــم، »قلم ــکل گیری سوسیالیس ــود. ش ــم ب ــرای سوسیالیس ــهر بی چون وچ آرمان ش
ــد و  ــع کن ــد آن هــا را رف ــه می توان ــن قلمــرو هســت کــه فقــط تجرب ــود. هــزاران مشــکل در ای ب
ــت  ــروش اس ــع و ُپرجوش وخ ــارغ از مان ــی ف ــط زندگ ــد. فق ــد باش ــیوه های جدی ــای ش راهگش
ــان ســازد، و خــود  ــد در هــزاران قالــب و »بداهــه« درآیــد، نیروهــای خــالق را نمای کــه می توان
ــن از دســتورها، تهدیدهــا و  ــردازد«. ]78[ اســتفادۀ لنی ــح تمــام تالش هــای خطــا بپ ــه تصحی ب
آنچــه لوکزامبــورگ »قــدرت اســتبدادی ناظــر کارخانــۀ صنعــت« می نامیــد، انقــالب را از نیــرو 
و تجربــۀ خالقانــه اش محــروم کــرد. او بــا لحنــی هشــداردهنده افــزود کــه اگــر طبقــۀ کارگــر ـ 
به مثابــۀ یــک کل ـ در فراینــد سیاســی مشــارکت نکنــد، »احــکام سوسیالیســم از پشــت میزهــای 

ــد«. ]7۹[ ــد ش ــادر خواه ــی[ ص ــمی ]حکومت ــن فکران رس ــن از روش ــک دوجی ی
ــالب،  ــوع انق ــس از وق ــی زود پ ــی و خیل ــا دوراندیش ــه ب ــورگ ک ــای لوکزامب پیش بینی ه
دربــارۀ نظــم سیاســی اســتبدادی و بســتۀ سیاســی لنیــن اظهــار شــد، موحــش ولــی دقیــق بــود: 
ــز  ــوراها نی ــرو ش ــی در قلم ــرزمین، زندگ ــن س ــای ای ــی در جای ج ــات سیاس ــرکوب حی ــا س »ب
به ناچــار فلــج خواهــد شــد. بــدون انتخابــات عمومــی، بــدون آزادی نامحــدود بــرای مطبوعــات 
و گردهمایی هــا، بــدون تضــارب آزادانــۀ افــکار، زندگــی در هــر نهــاد عمومــی محکــوم بــه فنــا 
ــط  ــل فق ــت ... در عم ــد رف ــواب خواه ــه خ ــی ب ــات عموم ــب، حی ــود ... به این ترتی ــد ب خواه
یــک دوجیــن از ســران برجســته ]رهبــران حــزب[ رهبــری را در دســت می گیرنــد و از نخبــگان 
طبقــۀ کارگــر خواســته می شــود کــه در ســخنرانی های رهبــران کــف بزننــد و راه حل هــای آنــان 
را یک صــدا بپذیرنــد ـ به عبارتــی، درنهایــت، روابــط دارودســته ها حاکــم خواهــد شــد ... یــک 

ــه«. ]80[ ــی کلم ــای بورژوای ــتبدادی به معن ــام اس نظ

الکساندرا کولونتای و مخالفت کارگران با لنین

ــس از  ــویک ها پ ــان بلش ــی در می ــای لوکزامبورگ ــی انتقاده ــل گوی ــای در عم ــاندرا کولونت الکس
وقــوع انقــالب را در مقیــاس محلــی بیــان می کــرد. او کــه یــک فعــال انقالبــی، رئیــس بخــش 
ــران  ــا کارگ ــگ ب ــکاری تنگاتن ــل ۱۹۲۱ هم ــود و از اوای ــل(۱ ب ــزی )ژنودی ــۀ مرک ــان در کمیت زن
ــود. لنیــن جــزوۀ  مخالــف را شــروع کــرد، همچــون خــاری در چشــم گــروه همراهــان لنیــن ب

1. Zhenotdel
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نقدهــای تنــدی را کــه کولونتــای اندکــی پیــش از »دهمیــن گردهمایــی حــزب« در ســال ۱۹۲۱ 
 
ً
ــا ــزب دقیق ــی ح ــن گردهمای ــرد. دهمی ــوب ک ــت محس ــا خیان ــف ب ــی هم ردی ــت، اقدام نوش
هم زمــان بــا ســازمان دهی ســرکوب شــورش کارگــران و ملوان هــا در کروســتات، و در بحبوحــۀ 
شــورش منــو۱ در اوکرایــن شــروع شــد. حملــه بــه رئیــس حــزب در چنــان برهــۀ پرمخاطــره ای 

ــود. ــا« ب ــی توده ه ــت قلب ــاک از »خواس ــی خطرن ــۀ فرجام خواه به مثاب
بین لوکزامبورگ و همکاران او در روسـیه ارتباط مسـتقیم وجود داشـت. کولونتای به شـدت از 
خوانـدن اثـر لوکزامبـورگ به نام اصـالح اجتماعی یا انقالب۲ که در اوایل قرن بیسـتم نوشـته شـده 
بـود، متأثر شـد و در یک نشسـت سوسیالیسـتی در آلمـان با لوکزامبـورگ دیدار کـرد. گرچه جزوۀ 
انتقـادی کولونتـای، بازتابی از اکثر نقدهای لوکزامبورگ به روش متمرکز و مسـتبدانۀ سوسیالیسـتی 
بـود، مقتضـای تاریخـی منحصربه فـردی داشـت. کولونتـای دالیـل خـود را به مثابـۀ بخشـی از 
ادلـۀ کارگـران مخالـف حکومـت بـرای مجمـع تولیدکننـدگان سراسـر روسـیه آمـاده می کـرد کـه 
در انتخابـات آزاد از میـان اعضـای اتحادیه هـای کارگـری گزینـش می شـدند و قـرار بـود تولیـد و 
برنامه ریـزی صنعتـی را هدایـت کنند. الکسـاندر شـلیاپنیکوف۳ که حامـی نزدیک کولونتـای بود، 
همـراه بـا سـایر اعضـای اتحادیه هـای کارگـری دربـارۀ نقـش متخصصـان فنـی، دیوان سـاالری، 
حـزب مرکـزی، سـلطۀ روزافـزون آنـان و انحـالل سـازمان های کارگـری بیمنـاک شـدند. شـاید 
اسـتفاده از فنـون مدیریـت زمان جنـگ در خالل جنـگ داخلی منطقـی جلوه می کـرد، ولی حال 
 جهت گیـری سـاختار سوسیالیسـتی در خطر 

ً
کـه انقالبی هـا جنـگ داخلـی را بـرده بودنـد، ظاهرا

بـود. کولونتـای در کنار اسـتدالل خـود به نفع مدیریت مشـترک اتحادیه هـای کارگـری در صنایع، 
انبوهـی از تجربه هـای عملـی را مثـال آورد کـه در چانه زنی هـای ناامید کننـدۀ نهادهـای حکومتی 
به نمایندگـی از زنـان کارگـرـ  زنانـی که مهدکودک هـا و غذاخوری هـا را اداره می کردندـ  به دسـت 
آمـده بـود. درنهایـت، مخالفت کارگـران غیرقانونـی اعالم شـد و کولونتـای را نیز سـاکت کردند، 

 از خـود میراث پیشـگویانۀ انتقـادی اش را به جا گذاشـته بـود. ]8۱[
ً
ولـی او قبـال

جــزوۀ نقدهــای کولونتــای درواقــع، حملــه بــه حکومــت حزبــی بــود. وی حکومــت را در 
ــم دبســتانی مســتبد، مقایســه  ــک معل ــا ی ــورگ، ب ــا همــان واژه هــای لوکزامب  ب

ً
ــا آن جــزوه تقریب

ــه  ــران، ب ــزی و کارگ ــۀ مرک ــن کمیت ــۀ بی ــه رابط ــرد ک ــه ک ــز گالی ــش از هرچی ــود. وی بی ــرده ب ک
 
ً
رابطــۀ خشــک فرمــان دادن یک ســویه تبدیــل شــده اســت. اتحادیه هــای کارگــری صرفــا
به مثابــۀ »حلقــۀ ارتباطــی« یــا نوعــی تســمه نقاله بــرای انتقــال رهنمودهــای حــزب بــه کارگــران 
ــوزگار  ــک آم ــد ی  مانن

ً
ــا ــا را دقیق ــه »توده ه ــتند ک ــار داش ــا انتظ ــدند؛ از اتحادیه ه ــتفاده می ش اس

1. Makno
2. Social Reform or Revolution
3. Alexander Shlyiapnikov
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ــا را  ــده اند و آن ه ــی ش ــاال الزام ــش از ب ــوای دروس و برنامه های ــه محت ــد ک ــتانی اداره کنن دبس
ــه  ــی اش ـ ک ــوخ آموزش ــۀ منس ــل نظری ــزب را به دلی ــد«. او ح ــال می ده ــوزان انتق ــه دانش آم ب
ــت:  ــاد می گرف ــاد انتق ــه ب ــت ـ ب ــی نمی گذاش ــوزان باق ــوۀ دانش آم ــت بالق ــرای اصال ــی ب مجال
»وقتــی کســی صفحــات پیاده شــده از کار تندنویس هــا دربــارۀ جلســات و ســخنرانی های 
ــوزۀ  ــان در ح ــای ایش ــرۀ فعالیت ه ــش غیرمنتظ ــا نمای ــد، ب ــا را ورق می زن ــتۀ م ــران برجس رهب
ــن  ــی از کامل تری ــنهادهای آموزش ــندگان پیش ــام نویس ــود. تم ــه رو می ش ــرورش روب آموزش وپ
ــان  ــای ایش ــوزش« در حرف ه ــام  »آم ــی کل نظ ــد، ول ــرف زده ان ــا ح ــت توده ه ــای تربی نظام ه
فاقــد پیش بینی هــای الزم بــرای آزمــودن، کارآمــوزی و نشــان دادن توانایی هــای خالقانــۀ 
ــان  ــۀ زم ــز از قافل ــاظ نی ــن لح ــا از ای ــرورش م ــزان آموزش وپ ــت. برنامه  ری ــوزان اس دانش آم

ــتند«. ]8۲[ ــب هس عق
شــواهدی هســت کــه کار کولونتــای به نمایندگــی از زنــان، اثــر بی واســطه ای بــر کارهایــش 
ــای  ــل نقش ه ــز به دلی ــه جیکاب ــه ک ــت. همان گون ــت گذاش ــف حکوم ــران مخال ــرای کارگ ب
مــادری و خانــه داری اش، دیــدگاه متفاوتــی دربــارۀ کارکردهــای شــهر پیــدا کــرد، کولونتــای نیــز 
ــش  ــه حرف های ــدرت ب ــه به ن ــد ک ــان می دی ــداران زن ــی از طرف ــلِط یک ــع مس ــزب را از موض ح
اعتنــا می کردنــد. او حــزب را متهــم کــرد کــه فرصت هــای زنــان در ســازمان »وظایــف خالقانــه 
ــه  ــان را ب ــد و زن ــغ می کن ــان دری ــه« را از ایش ــای خالقان ــود توانایی ه ــد و بهب ــوزۀ تولی در ح
ــت«. ]8۳[  ــرده اس ــد ک ــره مقی ــه داری و غی ــه، خان ــادی خان ــام اقتص ــدود در نظ ــف مح »وظای
ــان ـ  ــدگان زن ــی از نماین ــگاه یک ــدن ـ در جای ــت  ش ــم و من ــمول ترح ــۀ او از مش  تجرب

ً
ــرا ظاه

ــا  ــز ب ــزه اش در متهم کــردن حــزب داشــت و او می گفــت کــه حــزب نی ــر انگی ــر مســتقیمی ب اث
کارگــران به مثابــۀ کــودک ـ و نــه بزرگ ســاالن خودمختــار و خــالق ـ رفتــار می کنــد. او در همــان 
فــراز از نوشــته اش کــه حــزب را متهــم کــرد زنــان را فقــط بــرای نظــام اقتصــادی خانــوار آمــوزش 
ــت.  ــخره گرف ــه س ــک را ب ــش کوچ ــک همای ــران در ی ــکی از کارگ ــتایش تروتس ــد، س می ده
تروتســکی در آن گردهمایــی به طــور داوطلبانــه شیشــۀ ویترین هــا را عــوض کــرده بــود و آن کار 

ــد. ــه وظایــف ســرایداری محــدود کن نشــان مــی داد کــه او می خواهــد نقــش کارگــران را ب
 
ً
ــا ــد صرف ــم نمی توان ــق سوسیالیس ــه تحق ــت ک ــاد داش ــورگ اعتق ــد لوکزامب ــای مانن کولونت

بــه دســت کمیتــۀ مرکــزی ـ هرچقــدر هــم کــه دوراندیــش باشــد ـ انجــام پذیــرد. اتحادیه هــای 
 ابــزار یــا تســمه نقاله بــرای ســاختن سوسیالیســم نیســتند؛ آن هــا بیشــتر فاعــالن و 

ً
کارگــری صرفــا

ایجادکننــدگان اســلوب مصــرف سوسیالیســتی هســتند. کولونتــای تفاوت هــای بنیادیــن در ایــن 
ــل  ــا را مح ــت، اتحادیه ه ــف دول ــران مخال ــد: »کارگ ــرح می ده ــار ش ــا را به اختص طرزفکره
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فعالیــت مدیــران و پدیدآورنــدگان نظــام اقتصــادی کمونیســتی می داننــد، درحالی کــه بوخاریــن۱ 
ــان  ــه آن ــتر را ب ــزی بیش ــه چی ــم و ن ــدارس کمونیس ــش م ــط نق ــکی، فق ــن و تروتس ــراه لنی به هم

ــد«. ]8۴[ ــذار می کنن واگ
ــران  ــی کارگ ــۀ عمل ــه تجرب ــت ک ــول داش ــورگ را قب ــخ لوکزامب ــدۀ راس ــز عقی ــای نی کولونت
صنعتــی در محیــط کارخانــه، همــان دانــش حیاتــی اســت کــه کارشناســان و متخصصــان بــه آن 
نیــاز دارنــد. او نمی خواســت نقــش متخصصــان و کارکنــان رســمی حکومــت را ناچیــز جلــوه 
دهــد؛ آنــان بســیار مهــم بودنــد، ولــی فقــط در همراهــی صادقانــه بــا اتحادیه هــای کارگــری و 
کارگــران می توانســتند کار خــود را انجــام دهنــد. نظــر او دربــارۀ قالــب ایــن همکاری هــا بســیار 
بــه خدمــات ترویــج کشــاورزی و کشــاورزانی شــباهت داشــت کــه خدمــات ترویــج به شــدت 
ــر  ــی، در سراس ــد صنعت ــا تولی ــط ب ــی مرتب ــز فن ــی، مراک ــط دارد. به عبارت ــان رب ــای آن ــه نیاز ه ب
روســیه تأســیس می شــدند، ولــی وظایــف و خدمــات آن هــا به طــور مســتقیم بــرای پاســخ گویی 
بــه خواســته های تولیدکننــدگان تنظیــم می شــد. ]8۵[ به این ترتیــب، متخصصــان به جــای 
دســتوردادن بــه تولیدکننــدگان، بــه آنــان خدمــت می کردنــد. کولونتــای بــا ایــن هــدف پیشــنهاد 
ــا  ــۀ کار در کارخانه ه ــد تجرب ــه فاق ــته ای ک ــی دس ــان ـ یعن ــری از متخصص ــل کثی ــه خی ــرد ک ک
بودنــد و پــس از ۱۹۱۹ بــه حــزب پیوســتند ـ حداقــل تــا هنگامــی کــه مدتــی کار یــدی انجــام 

ــوند. ــزل ش ــزب ع ــد، از ح نداده ان
ــناختی  ــی و روان ش ــای اجتماع ــه پیامده ــوح ب ــورگ به وض ــد لوکزامب ــم مانن ــای ه کولونت
ــای  ــه مثال ه ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــرده ب ــی ب ــران پ ــتقل کارگ ــای مس ــرکوب کردن ابتکارعمل ه س
ــک  ــازند و ی ــوری می س ــاالر غذاخ ــک ت ــد، ی ــد می کنن ــزم تولی ــه هی ــی ک ــی ـ از کارگران عین
مهدکــودک را افتتــاح می کننــد ـ توضیــح داد کــه چگونــه ایشــان هــر بــار بــا تأخیرهــای 
ــتقل،  ــکار مس ــا ابت ــر ی ــر فک ــا ه ــده اند: »ب ــرخورده ش ــت، س ــور کم اهمی ــاالرانه و ام دیوان س
به مثابــۀ »بدعــت« یــا نقــض انضبــاط حزبــی یــا تــالش بــرای تخطــی از حــق انحصــاری مرکــز 
ــز و  ــارۀ همه چی ــد و درب ــی« کن ــز را »پیش بین ــد همه چی ــه بای ــز ک ــان مرک ــد؛ هم ــار می کنن رفت
هرچیــز حکــم بدهــد«. خســارتی کــه از ایــن رویــه حاصــل می شــد، فقــط به دلیــل بیشــتربودن 
احتمــال تصمیم هــای غلــط در میــان متخصصــان و دیوان ســاالران نبــود، بلکــه چنــان طرزفکری 
ــای  ــه توانایی ه ــادی ب ــر »بی اعتم ــت، نمایانگ ــت: نخس ــال داش ــه دنب ــم ب ــر ه ــد دیگ دو پیام
ــۀ کارگــران اســت کــه در آرمان هــای علنــی حــزب مــا اهمیتــی نــدارد«. دوم و مهم تــر،  خالقان
ــدن از  ــا سرخورده ش ــا ب ــرد و کارگره ــرکوب می ک ــر را س ــۀ کارگ ــۀ طبق ــع خالقان ــه و طب روحی

از  و  تــا ۱۹۳8(  بلشــویک، سیاســت مدار روس )۱888  انقالبــی   )Bukharin( بوخاریــن ایوانوویــچ  نیــکالی   .۱
ــال را در  ــش س ــتند. وی ش ــی داش ــش مهم ــیه نق ــی در روس ــۀ انقالب ــردن نظری ــه در مکتوب ک ــود ک ــت هایی ب مارکسیس

ــود. ـ م. ــرده ب ــپری ک ــکی س ــن و تروتس ــراه لنی ــد به هم تبعی
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دســت متخصصــان و مســئوالن حکومــت، »بدبیــن شــده و می گوینــد بگــذار خــود مســئوالن 
بــه فکــر رفــع مشــکالتمان باشــند«. نتیجــۀ نهایــی، یــک قشــر از مســئوالن مســتبد و کوته نگــر 
اســت کــه زمــام امــور نیــروی کار ناامیــدی را بــر عهــده می گرفتنــد؛ نیــروی کاری کــه در صحــن 

ــاد«. ]8۶[ ــب و تقلــب می افت ــه »فری ــش ب ــه ورطــۀ گرای ــه ب کارخان
نقطـۀ جدایـی کولونتـای نیـز ماننـد لوکزامبـورگ، یـک فـرض دربـارۀ »انـواع« وظایفـی بـود 
کـه در سـاختن انقالب هـا و ایجـاد قالب هـای جدیـد تولیـد وجـود دارد. هـر دوی ایشـان چنـان 
وظایفی را به مثابۀ سـفر در آب های ناشـناخته می دانسـتند. شـاید در آن سـفر چند قاعدۀ تخمینی 
وجـود داشـت، ولـی هیـچ طـرح کلی یـا برنامـۀ نبـردی وجود نداشـت کـه از پیش ترسـیم شـده 
باشـد و متغیرهـای بی شـمار نامعلومـی در معادلـه وجـود داشـت کـه راه حل تک مرحلـه ای حتی 
تصورکردنـی هـم نبود و به تعبیـر فنی تر، چنـان اهدافی فقط می توانسـتند با یک فراینـد تصادفی از 
تخریب هـای پی در پـی، آزمون وخطـا، آزمایش، و یادگیری بـا تجربه کردن در دسـترس قرار گیرند. 
نـوع دانشـی کـه در چنیـن تکاپوهایی الزم اسـت، از نـوع دانش اسـتنتاجی از اصول اولیه نیسـت، 
بلکـه همـان چیـزی اسـت کـه یونانی هـای دورۀ کالسـیک، »آمیختـه«۱ می نامیدنـد؛ مفهومی که 
 به طـور ناقـص، »ابتـکاری«۲ ترجمه 

ً
مـا نیـز دوبـاره باید بـه آن رجـوع کنیم. ایـن واژه کـه معموال

می شـود، وقتـی بهتـر درک شـدنی اسـت کـه به مثابـۀ نـوع خاصـی از دانـش در نظـر گرفته شـود؛ 
دانشـی کـه فقط بتوانـد با تمرین دراز مـدت در وظایف مشـابه ولی به ندرت یکسـان حاصل گردد. 
رسـیدن بـه ایـن دانش مسـتلزم انطبـاق مداوم بـا اوضاع متغیـر محیطی اسـت. وقتـی لوکزامبورگ 
سـاختن سوسیالیسـم را به مثابۀ »قلمروی تازه که نیازمند بداهه کاری۳ و خالقیت اسـت« توصیف 
می کـرد، همین گونـه دانـش را در نظر داشـت. همچنیـن وقتی کولونتـای اصرار می کرد کـه رهبران 
 
ً
حـزب خطاناپذیـر نیسـتند و به »تجربۀ روزمره و کار عملی و اساسـی کسـانی نیـاز دارند که عمال
دسـت اندرکار تولیـد هسـتند و درعین حال، تولیـد را سـازمان دهی می کنند«، بـه همین گونه دانش 
اشـاره می کـرد. ]87[ کولونتای با تشـبیهی کـه هر فرد مارکسیسـت به خوبی درک می کرد، پرسـید 
کـه آیا پذیرفتنی اسـت باهوش ترین مدیران امالک و زمین داری توانسـته باشـند سـرمایه داری اولیه 
را از خودشـان ابـداع کـرده باشـند یا خیـر؛ البته که خیـر، زیرا دانـش و مهارت های ایشـان به طور 
بی واسـطه بـه تولیـد زمین داری مربـوط می شـد. به همین ترتیب، متخصصـان فنـی در دوران او نیز 
درس هـای خـود را در چارچـوب سـرمایه داری آموختـه بودند. به عبارتـی، برای آینده هیـچ روال یا 

سـابقه ای وجود نـدارد که از حاال بتواند سـاخته شـود.
کولونتــای بــا هدفــی شــعارگونه، بــه منعکس کــردن حســی پرداخــت کــه لوکزامبــورگ و لنیــن 

1. metis
2. cunning
3. improvisation
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هــر دو ادعــا کــرده بودنــد: »کمونیســم را بــا حکــم و فرمــان نمی تــوان محقــق کــرد؛ کمونیســم 
شــاید فقــط در فراینــد تحقیــق و تأمــل عملــی و به واســطۀ آموختــن از اشــتباهات شــکل بگیــرد، 
 بــه نیــروی خالقانــۀ خــود طبقــۀ کارگــر نیــاز دارد«. گرچــه متخصصــان و مســئوالن 

ً
ولــی حتمــا

حکومــت نیــز نقــش بســیار خطیــر همکاری کننــده دارنــد، »فقــط کســانی کــه به طــور مســتقیم 
بــا صنعــت در تنیده انــد، قــادر هســتند نوآوری هــای حیات بخــش بــه آن تزریــق کننــد«. ]88[
حـزب پیشـتاز در نظـر لنیـن یـک ماشـین بـرای سـاختن انقـالب، و سـپس بـرای سـاختن 
سوسیالیسـم بـود؛ گمـان می  رفـت که خطـوط و مشـخصات اصلی چنـان وظایفی از قبـل معلوم 
اسـت. خانـه هـم به نظـر لوکوبوزیـه یـک ماشـین بـرای زندگی کـردن می آمـد و برنامه ریز شـهری 
یـک متخصـص بود که براسـاس دانش خود می دانسـت شـهر را چگونـه باید بسـازد. در طرزفکر 
لوکوبوزیـه، مـردم در »فراینـد« برنامه ریـزی شـهری محلـی از اعراب نداشـتند، گرچـه نتیجۀ کار 
براسـاس بهزیسـتی و بهـره وری ایشـان طراحـی می شـد. لنیـن بـدون طبقـۀ کارگـر نمی توانسـت 
انقـالب »بسـازد«، ولـی کارگـران را بیشـتر به مثابۀ سـربازانی می دیـد که بایـد از آنـان بهره برداری 
شـود. البتـه، اهداف انقالب و سوسیالیسـم علمی، همسـو با منافـع طبقۀ کارگـر می نمود. هریک 
از آن طرح هـا به طـور ضمنـی بـر یک پاسـخ منفـرد و واحد داللت می کرد که کشـف آن به دسـت 
متخصصـان میسـر بـود و به این ترتیـب، بـه یک مرکـز فرماندهی نیاز داشـت کـه بتواندـ  یـا ناچار 

باشـدـ  راه حـل صحیـح را بـه کارگـران تحمیل کند.
ولـی کولونتـای و لوکزامبـورگ، امـور پیـش روی جامعـه و حکومـت را »از  پیـش  معلـوم« 
نمی دانسـتند. بـا توجـه بـه نا اطمینانی هایی کـه در هر تالش انسـان وجـود دارد، خیـل آزمایش ها 
و ابتکارعمل هـا الزم اسـت تا به درسـتی آشـکار شـود کدام مسـیرها پربـار و کدام بی ثمر هسـتند. 
انقـالب و سوسیالیسـم وقتـی بـه توفیـق مطلـوب می رسـند کـهـ  هماننـد شـهر مطلـوب جیکابز 
ـ محصـول مشـترک متخصصـان و نیـز غیرحرفه ای هـای باهـوش و باتجربـه باشـند و مهم تـر از 
هرچیـز، هیـچ تمایـز قطعـی بیـن هدف هـا و وسـیله ها وجـود نـدارد. حـزب پیشـتاز در طرزفکر 
لوکزامبـورگ و کولونتـای، انقـالب و سوسیالیسـم را به معنـای دقیـق کلمـه تولیـد نمی کنـد و مثل 
کارخانـه ای نیسـت کـه محور خودرو را می سـازد. پـس حزب پیشـتاز را نمی توان بـا خروجی اش 
همان گونـه قضـاوت کـرد کـه کارخانه بـا خروجی اش قضاوت می شـود )بـا تعـداد محورهایی که 
بـا کیفیـت مشـخص، تعـداد کارگـر و سـرمایۀ معلوم و غیـره تولیـد می کنـد(؛ فرقی هم نـدارد که 
حـزب چگونـه آن نتایـج را بـه بار آورده اسـت. همچنیـن لوکزامبـورگ و کولونتای حزب پیشـتاز را 
درعین حـال، مسـئول تولیـد نـوع خاصـی از طبقـۀ کارگـر می دانسـتند: طبقـۀ کارگری کـه خالق، 
گاه، الیـق و توانمنـد بـوده و پیش نیـاز هر دسـتاورد دیگری در حزب اسـت. به تعبیـر خوش بینانه،  آ
مسـیر سـفر حداقل به انـدازۀ مقصد سـفر اهمیـت دارد و به تعبیر بدبینانـه، حزب پیشـتاز می تواند 

نتایـج انقالبـی اش را بـا نابودکـردن هـدف اصلی اش محقق سـازد.





بخش سوم  |  مهندسی اجتماعی سکونتگاه ها و تولید روستایی 
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ــه ـ  ــی در جامع ــه دار حکومت ــۀ دامن ــر مداخل ــت. ه ــت کاری کردن اس ــۀ دس ــی، الزم خوانای
ــراد  ــروی کار، مالیات ســتانی از اف ــد کاالهــا، بســیج نی ــا تولی ــه ت از واکسیناســیون مــردم گرفت
ــق  ــت تحق ــربازان، ضمان ــدن س ــوادآموزی، فراخوان ــای س ــرای فعالیت ه ــان، اج ــوال ایش و ام
معیارهــای بهداشــتی، دســتگیری مجرمــان، و اجــرای تحصیــل همگانــی در مقطــع دبســتان ـ 
بــه ســاختن واحدهــای ســنجش نیــاز دارد کــه مشــهود باشــند. صرف نظــر از آنکــه واحدهــای 
ــایی،  ــه شناس ــوند ک ــازمان دهی ش ــیوه ای س ــه ش ــد ب ــا بای ــند، آن ه ــه باش ــده چ دست کاری ش
ــزان  ــود. می ــارت ش ــد و نظ ــاب آی ــه حس ــا ب ــوع آن ه ــده، مجم ــمرده ش ــت و ش ــاهده، ثب مش
ــوان  ــی، می ت ــد. به عبارت ــر باش ــه براب ــدت مداخل ــا ش  ب

ً
ــا ــد تقریب ــار بای ــش الزم، به ناچ دان

ــرای اجــرای آن  ــر باشــد، خوانایــی الزم ب گفــت هرچقــدر دســت کاری پیش بینی شــده بزرگ ت
ــود. ــد ب ــر خواه ــز بزرگ ت ــت کاری نی دس

 همیـن پدیـده بـود کـه در اواسـط قـرن نوزدهـم بـه اوج خـود رسـید و پـرودان۱ نیـز 
ً
دقیقـا

همیـن پدیـده را در نظـر داشـت کـه گفـت: »قرارگرفتـن در معـرض حکومت به معنای چشـمی 
درمعرض جاسوسـی قرار گرفتن،  بازجویی شـدن،  به معنـای  می پایـد،  را  مـا  بـاال  از  کـه  اسـت 
و  واردشـدن  فهرسـت ها  در  موعظه شـنیدن،  شست و شوی مغزی شـدن،  مشمول  نظارت شـدن، 
وارسی شـدن، تخمین زده شـدن، وراندازشـدن، سانسورشـدن، دستورشـنیدن ... رفتن زیر سـایۀ 
قیمت گذاری شـدن،  شمرده شـدن،  ثبت شـدن،  زیرذره بین قرار گرفتـن،  به معنـای  حکومـت 
تذکرشـنیدن، منع شـدن، اصالح شـدن، سربه راه شـدن و تصحیح شـدن در هـر کار، معاملـه و 

حرکـت اسـت«. ]۱[
آنچــه پــرودان را متأســف می کــرد، از منظــری دیگــر همــان دســتاورد بــزرگ کشــورداری 
ــد  ــل ش ــواری ها حاص ــه دش ــا چ ــتاورد ب ــه آن دس ــم ک ــد کنی کی ــت تأ ــود. الزم اس ــروزی ب ام
ــتند  ــی هس ــر« از جوامع ــا »جوان ت ــر حکومت ه ــی، اکث ــود. به طورکل ــکننده ب ــدر ش و چق
ــا  ــا ب ــن، حکومت ه ــد. بنابرای ــت بگیرن ــا را در دس ــد ادارۀ آن ه ــد می خواهن ــا می کنن ــه ادع ک
ــی ـ  ــت طبیع ــه محیط زیس ــد ب ــه رس ــد ـ چ ــی و تولی ــط اجتماع ــکونت، رواب ــی از س الگوهای
ــده اند. ]۲[  ــور ش ــت متط ــای حکوم ــارغ از برنامه ه ــخ، ف ــذر تاری ــه در گ ــتند ک ــه رو هس روب
ــی  ــای اجتماع ــری آن قالب ه ــی و تکرارنا پذی ــوع، پیچیدگ ــز تن ــزی ج  چی

ً
ــوال ــۀ کار معم نتیج

 مبهــم می آینــد و البتــه اغلــب ایــن نــگاه ابهام انگیــز، 
ً
نیســت کــه بــه چشــم حکومــت، نســبتا

 لحظــه ای الگوهــای برخــی ســکونتگاه های شــهری از قبیــل بــروژ 
ً
تعمــدی نیــز هســت. مثــال

 بحــث کردیــم، در نظــر بگیریــد. )فصــل 
ً
یــا الگــوی شــهری در خاورمیانــۀ قدیــم را کــه قبــال

ــرداری  ــت و جمع ب ــرد اس ــه، منحصربه ف ــر محل ــهر و ه ــمت از ش ــر قس ــهر، ه ــر ش دوم( ه

۱. پیر-جـوزف پـرودان )Proudhan( سیاسـت مدار، فیلسـوف و اقتصـاددان فرانسـوی )۱80۹ تـا ۱8۹۵( و بنیان گـذار 
فلسـفۀ دوجانبه گرایـی )mutualism( بـود. وی نخسـتین کسـی بود که خـود را هرج ومرج طلـب )آنارشیسـت( نامید. ـ م.
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تاریخــی میلیون هــا طراحــی و فعالیــت محســوب می شــود. هرچنــد بی تردیــد قالــب و 
کارکــرد هــر شــهر منطقــی دارد، آن منطــق از یــک برنامــۀ واحــد و کلی اســتخراج نشــده اســت. 
پیچیدگــی یــک شــهر، برنامه ریــزی آســان بــرای آن را غیرممکــن می ســازد. عالوه برایــن، هــر 
نقشــه ازلحــاظ مکانــی و زمانــی محدودیت هایــی دارد. نقشــۀ یــک محلــۀ واحــد، اطالعــات 
ــه  ــی ک ــد، و توصیف ــم می کن ــاور فراه ــۀ مج ــرد محل ــای منحصر به ف ــارۀ ظرافت ه ــی درب اندک

ــود. ــد ب ــی خواه ــد ناکاف ــال بع ــد س ــد، چن ــش می نمای ــروز رضایت بخ ام
ــد.  ــه الزم نباش ــا جامع ــراوان ب ــنایی ف ــاید آش ــند، ش ــه باش ــت کمین ــداف حکوم ــر اه اگ
ــی دارد،  ــگل برم ــک جن ــزم از ی ــار هی ــک ب ــی ی ــی گاه ــکن وقت ــک هیزم ش ــه ی ــور ک همان ط
ــه  ــدود ب ــش مح ــه مطالبات ــز ک ــی نی ــدارد، حکومت ــگل ن ــارۀ جن ــل درب ــش مفص ــه دان ــاز ب نی
 دقیــق یــا 

ً
 بــه یــک نقشــۀ کامــال

ً
گرفتــن چنــد گاری غــالت و تعــدادی ســرباز باشــد، احتمــاال

تفصیلــی از جامعــه نیــاز نــدارد. بااین حــال، اگــر حکومــت جاه طلــب باشــد ـ اگــر بخواهــد 
ــورش  ــی و ش ــرز قحط ــه م ــه کار را ب ــا اینک ــاورد ت ــگ بی ــه چن ــرباز ب ــه و س ــتر غل ــه بیش هرچ
بکشــاند، اگــر بخواهــد جمعیتــی باســواد، ماهــر و ســالم بســازد، اگــر بخواهــد همــه بــه یــک 
زبــان ســخن بگوینــد یــا یــک خــدا را پرســتش کننــد ـ آنــگاه ناچــار خواهــد بــود کــه بســیار 

ــد. ــر باش ــر و مداخله جوت گاه ت ــیار آ بس
حکومــت چگونــه می توانــد مهــار جامعــه را در دســت گیــرد؟ در ایــن فصــل و دو فصــل 
ــرای  ــه ب ــت ک ــم پرداخ ــاس خواه ــای بزرگ مقی ــه در تالش ه ــق نهفت ــه منط ــژه ب ــدی به وی بع
ــه از  ــی ک ــد ـ وقت ــن فراین ــدند. ای ــام ش ــاال ـ انج ــتایی ـ از ب ــد روس ــی و تولی ــی زندگ بازطراح
ــد  ــۀ »فراین ــب به مثاب ــود ـ اغل ــگاه ش ــه آن ن ــت ب ــی حکوم ــا از کرس ــار ی ــن درب ــز، صح مرک
مترقی ســازی«۱ توصیــف می شــود. ]۳[ مــن ترجیــح می دهــم کــه آن را کوشــش بــرای 
مطیع ســازی یــا نوعــی باغبانــی اجتماعــی بدانــم کــه برنامه ریــزی شــده اســت تــا شناســایی 
ــازد.  ــان تر س ــز آس ــرای مرک ــا را ب ــاکنان آن ه ــوالت و س ــتاها، محص ــه روس ــی ب و دسترس
ــد،  ــمول نباش ــر جهان ش ــه اگ ــت ک ــازی هس ــای مطیع س ــن تالش ه ــی در ای ــای خاص مؤلفه ه
حداقــل بســیار رایــج بــه نظــر می آیــد و شــاید بتوانــد بــا واژه هایــی ماننــد »یکجانشــین کردن«، 

ــود. ــذاری ش ــاورزی نام گ ــز کش ــکونتگاه و نی ــِی« س ــازی افراط ــردن«، و »ساده س »متمرکزک
کــرد:  خواهــم  بررســی  را  کشــاورزی  ساده ســازی  شــوم  طــرح  دو  به تفصیــل 
ــرح در  ــا. در آن دو ط ــا۲ در تانزانی ــتاهای اوجام ــوروی، و روس ــیۀ ش ــازی در روس اشتراکی س
ــد  ــا انجامی ــی آن ه ــه طراح ــه ب ــود ک ــم ب ــری خواه ــی بزرگ ت ــق سیاس ــت وجوی منط جس
ــرد.  ــم ک ــی خواه ــد را بررس ــای تولی ــگاه طرح ه ــا در جای ــۀ آن ه ــت چندجانب ــل شکس و عل

1. civilizing process
2. ujamaa
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ــه در  ــد را ک ــن فراین ــی از ای ــری اجمال ــه تصوی ــود ک ــد ب ــد خواه ــدا مفی ــال، در ابت بااین ح
ــی پیوســتگی اهــداف را کــه  ــرا به خوب ــه دهــم، زی تاریــخ آســیای جنــوب شــرقی رخ داد، ارائ
ــوده اســت،  ــۀ اتصــال طرح هــای حکومت هــای پیشااســتعماری، اســتعماری و مســتقل ب مای
ــرای تحقــق ایــن طرح هــای ســکونت  ــا ظرفیــت رو به رشــد حکومت هــای متجــدد ب همــراه ب

می کننــد. آشــکار  را  برنامه ریزی شــده  تولیــد  و 
ســاختار جمعیتــی آســیای جنــوب شــرقی در دوران پیشااســتعماری طــوری بود کــه نظارت 
بــر زمین هــا فی نفســه به نــدرت در ســاختن حکومــت امــر تعیین کننــده ای بــود، مگــر 
ــتند.  ــرار داش ــه ق ــا گردن ــه ی ــه، تنگ ــۀ رودخان ــه در دهان ــد ک ــردی بودن ــات راهب ــا قطع زمین ه
ــر  ــر در کیلومت ــج نف ــادل پن ــی مع  تراکم

ً
ــا ــال ۱700 تقریب ــه در س ــت ک ــر جمعی ــارت ب نظ

ــذب  ــی ج ــق، توانای ــورداری موف ــر در کش ــن هن ــود. مهم تری ــر ب ــی مهم ت ــت، خیل ــع داش مرب
و نگه داشــتن عــده ای کثیــر و مولــد در شــعاع مناســب از دربــار بــود. بــا توجــه بــه پراکندگــی 
نســبی جمعیــت و ســهولت فــرار از یــک مــکان، نظــارت بــر زمین هــای قابل کشــت فایــده ای 
ــاهان  ــب، پادش ــد. به این ترتی ــن کار کن ــه روی زمی ــد ک ــدا می ش ــی پی ــر جمعیت ــت، مگ نداش
دورۀ پیشااســتعماری روی خــط باریــک بیــن »میزانــی از مالیــات و خــراج و بــاج تحمیلــی« که 
بتوانــد هزینــۀ بلندپروازی هــای دربــار را تأمیــن کنــد، و میزانــی از مالیــات و خــراج کــه موجــب 
ــتعماری،  ــای پیشااس ــب جنگ ه ــد. اغل ــت می کردن ــود، حرک ــردم بش ــته جمعی م ــرار دس ف
حــول دســتگیری و جمع کــردن اســیران و اســکان دادن ایشــان در نزدیکــی ســاختمان مرکــزی 
ــون  ــه پیرام ــدی ک ــد و مول ــت روبه رش ــت. جمعی ــرو ـ درمی گرف ــر قلم ــر س ــه ب ــار ـ و ن درب
پایتخــت پادشــاهی ســاکن باشــد، نســبت بــه پهناوربــودن قلمــرو پادشــاهی، شــاخص بهتــری 

بــرای قــدرت دربــار بــود.
پــس حکومــت پیشااســتعماری به شــدت بــه یکجانشــین کردن جمعیــت و ایجــاد 
ــود،  ــتر ب ــت بیش ــم جمعی ــدر تراک ــت و هرچق ــش داش ــت گرای ــی و ثاب ــکونتگاه های دائم س
ــات  ــروی کار و خدم ــالت، نی ــه غ ــت یافتن ب ــد و دس ــتر می ش ــز بیش ــادی نی ــازاد اقتص م
ایــن منطــق جغرافیایــِی  تعیین کننــده، چیــزی جــز  نیــز آســان تر می گشــت.  نظامــی 
ثونــن،  یوهــان هاینریــش  نیســت. چنان کــه  متعــارف مکان یابــی  نظریه هــای  کاربــرد 
ــودن  ــا ثابت ب ــد، ب ــان داده ان ــی نش ــیوه ای عال ــه ش ــتالر۱ ب ــام کریس ــتالر، و ویلی ــر کریس والت
ــای  ــد الگوه ــب می ش ــدن( موج ــای جابه جاش ــی )صرفه ه ــاد جابه جای ــل، اقتص ــۀ عوام بقی
جغرافیایــی مکان یابــی بــازار، تخصــص در یــک محصــول کشــاورزی، و ســاختارهای 
ــز  ــروی کار و غــالت نی ــرداری سیاســی از نی ــی و اداری بارهــا تکــرار شــود. ]۴[ بهره ب اجرای
مایــل بــه پیــروی از منطــق مشــابهی اســت؛ بیشــتر بــه تمرکــز جمعیــت گرایــش دارد تــا بــه 

1. John heinrich von Thunen, Walter Chris taller, G. William Skinner
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ــت. ]۵[ در  ــل اس ــای حمل ونق ــاس هزینه ه ــب براس ــق تصاح ــر منط ــی، و نمایانگ پراکندگ
چنــان محیطــی بخــش اعظــم متــون کهــن دربــارۀ کشــورداری را فنــون جــذب و نگهــداری 
ــاور  ــرو مج ــه قلم ــت ب ــت می توانس ــه آن جمعی ــی داد ک ــکیل م ــرایطی تش ــت در ش جمعی
حملــه کنــد یــا در قلمــرو پادشــاه دیگــری ســاکن شــود. اصطــالح »بــا ترک کــردن مخالفــت 
 معنــای دقیقــی داشــت. 

ً
خــود را نشــان دادن«۱ در بخــش اعظــم آســیای جنــوب شــرقی واقعــا

ــرار  ــازی ف ــرای کمینه س ــع ب ــد بدی ــک ترفن ــدی، از ی ــورداری تایلن ــنتی کش ــن س ]۶[ در ف
مــردم و پیونــددادن آدم هــای معمولــی بــه حکومــت یــا بــه ارباب هــای اشــراف زاده اســتفاده 
آدم هــای  تــا  می کردنــد  اســتفاده  خال کوبــی  مجموعــه  یــک  از  تایلندی هــا  می شــد. 
ــه آن دســته »تعلــق دارد«. آن  معمولــی را نشــانه گذاری کننــد و معلــوم شــود کــه چه کســی ب
ــه  ــی ک ــت جمعیت ــایی و تثبی ــرای شناس ــد ب ــان می ده ــه نش ــت ک ــاهدی اس ــا ش خال کوبی ه
میــل بــه نشــان دادن مخالفــت خــود بــا ترک کــردن محــل دارد، چــه ابزارهــای فوق العــاده ای 
ــد،  ــکارچیان ثروتمن ــادی از ش ــداد زی ــه تع ــود ک ــایع ب ــان ش ــل چن ــرار از مح ــت. ف الزم اس
ــه  ــان ب ــدن ایش ــرای بازگردان ــا ب ــن فراری ه ــا و یافت ــه زدن در جنگل ه ــا پرس ــود را ب روزگار خ
ــان  ــالک مبلغ ــان ادارۀ ام ــابهی گریب ــکالت مش ــد. ]7[ مش ــان می گذراندن ــکان قانونی ش مال
ــه  ــن را گرفت ــپانیایی ها در فیلیپی ــی اس ــال های فرمانروای ــتین س ــک در نخس ــیحی کاتولی مس
ــاورزی ـ  ــدۀ کش ــد نظارت ش ــرای تولی ــده و ب ــدد داده ش ــکان مج ــه اس ــا۲ ک ــود. تاگالوگ ه ب
ــرار  ــا ف ــا از کار طاقت فرس ــدند، باره ــازمان دهی می ش ــن ـ س ــکای التی ــوی آمری ــق الگ طب
می کردنــد. آنــان را بــا اصطــالح رمونتــادو۳ می شــناختند کــه به معنــای »دهقان هــای 

ــود. ــاری« ب ــردن از آزادی و خودمخت ــرای لذت ب ــتان ب ــه کوهس ــه ب گریخت
به طورکلــی، دربــارۀ آســیای جنــوب شــرقی در دوران پیشااســتعماری و اســتعماری شــاید 
مفیــد باشــد کــه بررســی ها را برحســب مکان هــای حکومتــی و غیرحکومتــی انجــام دهیــم. 
در مکان هــای حکومتــی، جمعیــت مطیــع حکومــت در جوامــع کوچــک محلــی نیمه دائمــی 
ــروی کار را  ــده( و نی ــج آبیاری ش  برن

ً
ــوال ــالت )معم ــازاد غ ــا م ــت ت ــکان می یاف ــم اس و متراک

ــی،  ــای غیرحکومت ــت در مکان ه ــی جمعی ــد. ول ــرار ده ــت ق ــترس حکوم ــهولت در دس به س
ــوزاندن  ــت و س ــاورزی از روش »برداش ــرای کش  ب

ً
ــوال ــد، معم ــاکن می ش ــده س ــور پراکن به ط

زمیــن«۴ یــا تعویــض کشــت اســتفاده می کــرد و یــک نظــام اقتصــادی تلفیقــی )شــامل کشــت 
چندمحصولــی۵ یــا وابســتگی بــه محصــوالت جنگلــی( داشــت، و چــون به شــدت متحــرک 

1. to vote with one’s feet
۲. تاگالوگ ها )Tagalogs( به گروهی از بومیان فیلیپین گفته می شد. ـ م.

3. remontados
4. slash-and-burn
5. polyculture
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بــود، کمتــر بــه چنــگ تصاحــب و بهره بــرداری دائمــی حکومــت گرفتــار می شــد. مکان هــای 
 از پیــش 

ً
ــۀ اوضــاع بوم شــناختی و جغرافیایــی، کامــال حکومتــی و غیرحکومتــی، فقــط به مثاب

ــی  ــد. یک ــوارتر می کردن ــا دش ــهل تر ی ــا را س ــکل گیری حکومت ه ــه ش ــد ک ــود نبودن موج
ــا  ــی ب ــای حکومت ــط مکان ه ــپس بس ــاختن « و س ــوه، »س ــان بالق ــزرگ حاکم ــداف ب از اه
ــن  ــاری، تدوی ــکان اجب ــی، اس ــرای جنگ ــارت گرفتن اس ــاری، به اس ــبکه های آبی ــه ش ــل ب توس
مذاهــب بــه شــیوۀ موردنظــر دربــار، و امثــال ایــن ترفندهــا بــود. یــک حکومــت نمونــه ســودای 
ــور  ــد به ط ــد؛ بتوان ــترس باش ــهولت در دس ــه به س ــد ک ــر می پروران ــز را در س ــت متمرک جمعی
پایــدار، خــراج و غالتــی را کــه به ســهولت حمــل و ذخیــره شــود، تولیــد کنــد؛ و مــازاد نیــروی 
کار خــود را بــرای تأمیــن امنیــت، جنــگ و کارهــای عمومــی در اختیــار حکومــت قــرار دهــد.
تالش هــای زیرکانــۀ ادمونــد لیــچ۱ بــا هــدف درک آخریــن یافته هــا دربــارۀ برمــه، 
ــه  ــنتی برم ــت س ــازی حکوم ــی بازس ــق در بررس ــن منط ــروی از همی ــه پی ــی ب ــور ضمن به ط
انجــام گرفــت. او گفــت کــه مــا حکومــت پیشااســتعماری برمــه را نــه به مثابــۀ یــک 
ــت ـ  ــج اس ــدد رای ــای متج ــای حکومت ه ــه در مقتض ــته ـ چنان ک ــی پیوس ــرو جغرافیای قلم
ــروی  ــاوت پی  متف

ً
ــال ــق کام ــک منط ــه از ی ــم ک ــده دیدی ــۀ سرهم بندی ش ــون پهن ــه همچ بلک

کیــد کــرد کــه بایــد قلمــرو پادشــاهی را برحســب بریده هــای افقــی از نقشــۀ  می کنــد. وی تأ
ــه ای از  ــل مجموع ــق در عم ــن منط ــروی از همی ــا پی ــه ب ــم. برم ــی ترســیم کنی ــوارض طبیع ع
تمــام تولیدکننــدگان برنــج آبــی )غیردیــم( بــود کــه یکجانشــین بودنــد و در دره هــای پیرامــون 
ــا در  ــن مکان ه ــد، ای ــه ش ــه گفت ــری ک ــس به تعبی ــتند. پ ــکونت داش ــاه س ــزی پادش ــر مرک قص
ــاع   از ارتف

ً
ــال ــم انداز مث ــن چش ــدی از ای ــی بع ــۀ افق ــد. الی ــی بودن ــای حکومت ــرۀ مکان ه زم

۱۵0 تــا ۴۵0 متــر ـ کــه البتــه زیســت بوم متفاوتــی دارد ـ شــامل ســاکنانی اســت کــه کشــت 
متغیــر انجــام می دادنــد، پراکنده تــر مســتقر می شــدند، و به این ترتیــب، رعایایــی بودنــد 
کــه کمتــر بــه درد بهره کشــی می خوردنــد. ایــن مــردم بخشــی جداناشــدنی از قلمــرو 
پادشــاهی محســوب نمی شــدند، هرچنــد کــه شــاید به طــور منظــم خــراج خــود را بــه دربــار 
ــر، بازهــم کمربندهــای بوم شــناختی، سیاســی  ــد. در ارتفاعــات باالت ــم می کردن مرکــزی تقدی
ــرار  ــه چشــم می خــورد. آنچــه لیــچ پیشــنهاد کــرد، در عمــل از ایــن ق و فرهنگــی متفاوتــی ب
ــا کشــت آبــی برنــج در محــدودۀ پایتخــت را   متراکــم ب

ً
ــود: مــا تمــام ســکونتگاه های نســبتا ب

ــت  ــه پایتخ ــک ب  نزدی
َ
ــبتا ــر نس ــی اگ ــه را ـ حت ــم و بقی ــر می گیری ــاهی« در نظ ــرو پادش »قلم

باشــند ـ »مکان هــای غیرحکومتــی« می دانیــم. ]8[
ــتقر در  ــد و مس

ّ
ــت مول ــازی جمعی ــه حداکثرس ــرایطی ب ــان ش ــورداری در چن ــش کش نق

ــل  ــا حداق ــی ی ــای غیر حکومت ــراج از مکان ه ــن خ ــال، گرفت ــی، درعین ح ــای حکومت مکان ه

1. Edmund Leach
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بی طرفــی در قبــال آن هــا تبدیــل می شــود. ]۹[ ایــن کمربندهــای بی حکومــت همــواره 
ازلحــاظ نمادیــن یــا در عمــل، نقــش  براندازهــا یــا شورشــی های بالقــوه را داشــته اند. از منظــر 
ــی و  ــتاخی، بی نظم ــارز گس ــق ب ــا مصادی ــاکنان آن ه ــی و س ــان مکان های ــار، چن ــلط درب مس
وحشــیگری هایی بــود کــه معیــار مقایســه بــا فرهیختگــی، نظــم و پیچیدگــی مرکــز محســوب 
می شــد. ]۱0[ نبایــد از نظــر دور داشــت کــه چنــان مکان هایــی پناهــگاه کشــاورزان 
ــه  ــلطنت را ب ــرو س ــواره قلم ــه هم ــد ک ــان بودن ــران و مدعی ــان، غارتگ ــراری، یاغی ــای ف خرده پ

خطــر می انداختنــد.
ــه  ــت ک ــمار اس ــل ُپرش ــی از عوام ــط یک ــف، فق ــای مختل ــت بوم در ارتفاع ه ــه زیس البت
می توانــد ویژگی هــای مکان هــای غیرحکومتــی را توصیــف کنــد. مکان هــای مذکــور 
 نفوذناپذیــر )وحشــی، 

ً
همچنیــن یــک یــا چنــد ویژگــی متمایز کننــدۀ دیگــر هــم دارنــد: نســبتا

بــدون جــاده، هزارتــو و نامســاعد( هســتند، جمعیــت پراکنــده یــا مهاجــر دارنــد، و محل هــای 
ــا  ــا و لجنزار ه ــب، باتالق ه ــتند. ]۱۱[ به این ترتی ــد هس ــازاد تولی ــب م ــرای تصاح ــب ب نامناس
)شــاید بــه یــاد باتالق هــای مرزهــای ایــران و عــراق بیفتیــم کــه اکنــون در محاصــره افتاده انــد(، 
ــع  ــه به نف ــا )ک ــا، بیابان ه ــا، کوه ه ــر رودخانه ه ــال تغیی ــواره در ح ــای هم ــا و مصب ه دلتاه
ــالح  ــاِز به اصط ــل تاخت و ت ــه مح ــا )ک ــد(، دریاه ــل می کنن ــدوی عم ــین و ب ــردم چادرنش م
ــه  ــاب نزدیــک ب ــد(، و به طورکلــی، مرزهــا همگــی در ایــن کت ــی بودن کولی هــای برمــۀ جنوب

ــتند. ]۱۲[ ــی« هس ــای غیرحکومت ــوم »مکان ه مفه
ــتلزم  ــر ـ مس ــای دیگ ــر ج ــا ه ــیا ی ــرقی آس ــوب ش ــر ـ در جن ــعه ای معاص ــای توس طرح ه
ایجــاد مکان هــای حکومتــی بــود کــه دولــت بتوانــد در آن مکان هــا جامعــه و نظــام اقتصــادِی 
ــای  ــی مکان ه ــد. دگرگون ــی کن ــد«، بازطراح ــدا کنن ــعه پی ــت توس ــرار اس ــه ق ــی را ک »مردم
ـ  ملــت  غیرحکومتــِی حاشــیه ای و تبدیل شــدن بــه مکان هــای حکومتــی از ســوی دولت 
ــیار دردآور  ــی بس ــان مکان های ــاکنان چن ــرای س ــد و ب ــه رخ می ده ــعه گرا، همیش ــدد توس متج
ــزی  ــت اندون ــای حکوم ــارۀ تالش ه ــینگ۱ درب ــت تس ــا لوونهاپ ــاس آن ــزارش حس ــت. گ اس
 اســیرکردن بــود 

ً
بــرای اســیرکردن مــردم خانه بــه دوش کالیمانتــان۲ در تپــۀ مراتــوس۳ ـ کــه واقعــا

ــد، در  ــه او می گوی ــوس، چنان ک ــردم مرات ــت. م ــاق اس ــن اتف ــده از ای ــی تکان دهن ـ مصداق
ــرای طرح هــای  ــه ای زندگــی می کننــد کــه »تاکنــون از آن وضــوح و رؤیت پذیــری الزم ب ناحی
ـ خوشــه چین هســتند  نمونــۀ توســعه گریختــه اســت«. مــردم مراتــوس کــه مهاجــران شکارچی 
و درعین حــال، کشــت متغیــر نیــز انجــام می دهنــد؛ مردمــی کــه در واحدهــای خویشــاوندی 
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و دم بــه دم متغیــر زندگــی می کننــد؛ مردمــی کــه در یــک پهنــۀ طاقت فرســا و پراکنــده، روزگار 
ــرای  ــختی ب ــۀ س ــد؛ طعم ــرک می آین ــا ُمش ــم اندونزیایی ه ــه چش ــه ب ــی ک ــد؛ مردم می گذرانن
توســعه هســتند و مســئوالن اندونــزی بــه شــیوۀ آشــفتۀ خودشــان ســعی کرده انــد مراتوس هــا 
ــدف  ــد. ه ــز کنن ــی متمرک ــای اصل ــی جاده ه ــده ای در نزدیک ــتاهای برنامه ریزی ش را در روس
ــئوالن ادارۀ  ــه مس ــود ک ــز ب ــت و متمرک ــت ثاب ــک جمعی ــاد ی ــان، ایج ــالش ایش ــان در ت پنه
ــتن  ــد و گش ــگام بازدی ــان در هن ــی ایش ــارت و راهنمای ــه نظ ــادر ب ــزوی را ق ــای من جمعیت ه
ــود،  ــعه ب ــت و توس ــارت حکوم ــرط نظ ــا پیش ش ــدن مراتوس ه ــازد. ]۱۳[ جابه جانش در آن س
ــت. ]۱۴[  ــتگی داش ــه« بس ــی آزادان ــه »جابه جای ــا ب ــت مراتوس ه ــۀ هوی ــه جانمای درحالی ک
ــه چشــم مســئوالن دولــت،  ـ توســعه ای و ب دســترس ناپذیری مراتوس هــا در گفتمــان حکومتی 
بالقــوۀ  متمدن ســازِی  مدعیــان  می شــود.  تلقــی  اســف بار  عقب ماندگــی  از  شــاخصی 
ــده اند«  ــم نش ــوز منظ ــا »هن ــده اند« ی ــب نش ــوز مرت ــه هن ــانی ک ــان را »کس ــی ها ایش مراتوس
ــی ها را  ــت مراتوس ــیوه های زراع ــن ش ــد. همچنی ــف کرده ان ــد« توصی ــن درنیامده ان ــه دی ــا »ب ی
ــد  ــی فهمیده ان ــود به خوب ــهم خ ــه س ــی ها ب ــد. مراتوس ــب داده ان ــامان« لق ــاورزی بی س »کش
ــداد  ــه در امت ــد ک ــته ش ــان خواس ــت. از آن ــه اس ــا پخت ــرای آن ه ــی ب ــه آش ــت چ ــه دول ک
جاده هــای اصلــی در جنــگل ســاکن شــوند. یکــی از رؤســای محلــی ایشــان گفتــه بــود: »تــا 
ــی ها  ــه از مراتوس ــف ک ــای ردیف به ردی ــرد«. خانه ه ــر بگی ــردم را تحت نظ ــد م ــت بتوان دول
خواســته می شــود در آن هــا زندگــی کننــد، به نظــر ایشــان: »بــرای آن اســت کــه اگــر مســئوالن 
ــت  ــای حکوم ــد«. ]۱۵[ برنامه ه ــوه کن ــه جل ــند، آبرومندان ــته باش ــد داش ــد بازدی ــت قص دول
ــه  ــدن« ارائ ــرفت و تم ــعه، پیش ــاس واژگان »توس ــه در لب ــوس ک ــردم مرات ــرای م ــزی ب اندون
ــوع خواناســازی و متمرکزســازی اســت. در  می شــود، درعین حــال، یــک طــرح منحصــر از ن
شــرایط شــورش اســت کــه تــالش بــرای ایجــاد و تمایــز آشــکار بیــن مکان هــای حکومتــی و 
ــه مکان هــای  ــاز ب ــد نظامــی، نی ــه نتیجــۀ منطقــی اش می رســد. ماهیــت تهدی ــی ب غیرحکومت
ــدون  ــان ب ــای زندانی ــا اردوگاه ه ــده ی ــکونتگاه های تقویت ش ــا، س ــل پادگان ه ــی از قبی دولت
ــارت  ــخص، نظ ــات مش ــا مختص ــی ب ــی مکان های ــه همگ ــی آورد ک ــد م ــام را پدی ــم اته تفهی
ــوان  ــی را می ت ــن مکان های ــروزی چنی ــق ام ــتند. مصادی ــان هس ــوردار از نگهب ــان و برخ آس
ــد کــه در شــرایط اضطــراری پــس از جنــگ  ــزی دی ــد در مال در به اصطــالح روســتاهای جدی
جهانــی دوم بــر پــا شــدند و طراحــی آن هــا به طــور ویــژه بــرای جداســازی یــک جمعیــت از 
زمیــن داران کوچــک چینــی و کشــاورزان چینــی برداشــت کنندۀ کائوچــو انجــام گرفــت تــا آنــان 
نتواننــد نیــروی انســانی، خــوراک، پــول نقــد و تــدارکات را بــه یــک نیــروی چریکــی چینــی 
ــردی«۱  ــه برســانند. در آرایشــی کــه بعدهــا در »آبادی هــای راهب در ســاحل آن ســوی رودخان
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ــه اکــراه در رشــتۀ خانه هــای همســان و شــماره دار جــای  ــد شــد، ســاکنان را ب ــام تقلی در ویتن
ــردم  ــی م ــد. ]۱۶[ جابه جای ــده بودن ــف ش ــرهم ردی ــتقیم پشت س ــوط مس ــه در خط ــد ک دادن
ــا وضعیــت  ــدان ب ــرون از خانه هــا به شــدت پایــش می شــد و اوضــاع مــردم چن ــه درون و بی ب
ــا،  ــی خوان ــکان حکومت ــک م ــاد ی ــرای ایج ــگ ب ــان جن ــه در زم ــاری ک ــای کار اجب اردوگاه ه
ــد ـ  ــدا باش ــرون ج ــط بی ــتر از محی ــه بیش ــه هرچ ــدند ـ ک ــاخته ش ــز س ــت و متمرک بی حرک
ــازاد  ــادرۀ م ــر از مص ــاط، مهم ت ــتقیم و انضب ــارت مس ــط، نظ ــن محی ــت. در ای ــاوت نداش تف
ــر  ــت ب ــن حکوم ــرای چنگ انداخت ــابقه ای ب ــای بی س ــر، تالش ه ــای اخی ــت. در دهه ه اس
ــرد  ــل کارب ــی از عل ــا یک ــن انگیزه ه ــاید ای ــت. ش ــده اس ــده ش ــی دی ــای غیرحکومت مکان ه
انبــوه »عامــل نارنجــی«۱ بــرای برگ زدایــی از بخــش پهنــاوری از جنگل هــا در جنــگ ویتنــام 

ــود. ــن ش ــا و ام ــت( خوان ــای حکوم ــرای نیروه ــگل )ب ــب، جن ــا به این ترتی ــود ت ب
ــل  ــازار تعدی ــاد ب ــام اقتص ــاع نظ ــرای اوض ــی ب ــه به خوب ــی ک ــای حکومت ــوم مکان ه مفه
ــت  ــری در سیاس ــای ظاه ــک تناقض نم ــه درک ی ــا ب ــه م ــد ب ــن می توان ــند، همچنی ــده باش ش
کشــاورزی آســیای جنــوب شــرقی در دوران اســتعمار کمــک کنــد. چگونــه بایــد ترجیحــات 
قطعــی اســتعمارگران بــرای کشــت محصــوالت در زمین هــای کوچــک را توضیــح داد؟ 
ــام  ــورد تم  درم

ً
ــا ــت. تقریب ــوده اس ــی نب ــای کارای ــک برمبن ــات کوچ ــاب قطع ــد انتخ بی تردی

محصــوالت کشــاورزی ـ به جــز نیشــکر ـ خرده مالــکان در طــول تاریــخ همیشــه برتــر 
از واحدهــای تولیــدی بــزرگ عمــل کرده انــد. ]۱7[ حکومت هــای اســتعماری بارهــا و 
بارهــا دریافتنــد کــه تولیدکننــدگان کوچــک به علــت کوچک بــودن هزینه هــای ثابــت و 
ــادر هســتند کــه محصــوالت خــود را  ــروی کار خانوادگــی ق انعطاف پذیــری در اســتفاده از نی

ــد. ــد کنن ــی تولی ــا خصوص ــی ی ــت وصنعت دولت ــای کش ــر از مجتمع ه ــی کمت ــه قیمت ب
گمــان می کنــم ایــن تناقض نمــا وقتــی حــل می شــود کــه »کارآمــدی« مزرعــه را به مثابــۀ 
یــک واحــد مالیات ســتانی )مالیــات بــر ســود و نیــز عــوارض مختلــف صادراتــی(، یــا واحــد 
ــم.  ــر بگیری ــی در نظ ــلطۀ سیاس ــرای س ــد ب ــک واح ــروی کار، و ی ــر نی ــارت ب ــاط و نظ انضب
ــئوالن  ــد مس ــد. بی تردی ــر بگیری ــزی را در نظ ــتعماری مال ــو در دوران اس ــد کائوچ  تولی

ً
ــال مث

ــرن بیســتم گمــان  ــق کائوچــو در دهــۀ نخســت ق ــدای رون ــی و ســرمایه گذاران در ابت بریتانیای
ــر،  ــت بهت ــزات کش ــه از تجهی ــزرگ ـ ک ــن داران ب ــت زمی ــه دس ــو ب ــد کائوچ ــد تولی می کردن
مدیریــت علمــی مناســب تر و نیــروی کار بیشــتر برخــوردار بودنــد ـ کارآمدتــر و ســودآورتر از 
ــوم شــد کــه  ــی معل ــکان اســت. ]۱8[ بااین حــال، وقت ــدی در مــزارع خرده مال کائوچــوی تولی

ــش بســیار قــوی اســت کــه نظامیــان آمریکایــی به ویــژه از ســال های 
ُ
۱. عامــل نارنجــی )Agent Orange( یــک علف ک

۱۹۶۱ تــا ۱۹7۱ بــرای نابودکــردن جنگل هــا و مــزارع در ویتنــام بــه کار بردنــد. صلیــب ســرخ ویتنــام اعــالم کــرده اســت 
کــه یــک میلیــون شــهروند ویتنامــی به علــت آثــار عامــل نارنجــی بــه ازکارافتادگــی دائمــی دچــار شــدند. ـ م.



ی
تای

وس
د ر

ولی
و ت

ها 
گاه 

ونت
سک

ی 
اع

تم
ج

ی ا
س

ند
مه

  | 
وم 

س
ش 

خ
 ب

 

۲۶۱

ــه کل نظــام  ــا تحمیــل هزینه هــای گــزاف ب ــاز تــالش شــد کــه ب ــد، ب آن هــا اشــتباه می کرده ان
ــزرگ  ــن داران ب ــدِی زمی ــوی تولی ــع کائوچ ــه به نف ــور نظام یافت ــتعمره، به ط ــادی آن مس اقتص
ــد،  ــرا ش ــزی اج ــی در مال ــود جهان ــالل رک ــه در خ ــن۱ ک ــام استیونس ــرح بدن ــود. ط ــل ش عم
ــاکام در صنعــت  ــا هــدف سرپانگه داشــتن مــزارع وســیع و ن یکــی از تالش هــای بی شــرمانه ب
کائوچــو بــود. آن طــرح بــا محدودکــردن تولیــد در مــزارع کوچــک اجــرا شــد و بــدون آن، اکثــر 

مــزارع بــزرگ، محکــوم بــه ورشکســتگی بودنــد.
ــال، از  ــزرگ، درعین ح ــزارع ب ــت از م ــا حمای ــتعمارگران ب ــه اس ــت ک ــن حقیق ــه ای البت
منافــع هم وطنــان بریتانیایــی خــود و ســرمایه گذاران اهــل پایتخــت دفــاع می کردنــد، 
ــدف  ــزه ای ه ــان انگی ــر چن ــت. اگ ــت اس ــدۀ آن سیاس ــل توضیح دهن ــی از عوام ــط یک فق
ــار گذاشــته  ــزی کن ــس از اســتقالل مال ــد آن خط مشــی پ ــود، بای ــی سیاســت مذکــور ب اصل
ــت  ــای کش ــد در مجتمع ه ــه تولی ــد. گرچ ــان نش ــه چن ــت ک ــم گف ــی خواهی ــد، ول می ش
کائوچــو خیلــی ناکارآمدتــر از تولیــد خرده کشــاورزان بــود، بــرای مالیات ســتانی، واحدهــای 
ــب و کارهای  ــری از کس ــر مالیات گی ــارت ب ــدند. نظ ــوب می ش ــب تری محس ــیار دل چس بس
بــزرگ و دولتــی، بســیار آســان تر از اخــذ مالیــات و سودشــان بــرای حکومــت ناخوانــا بــود. 
ــیدند،  ــص می رس ــه تخص ــول ب ــک محص ــد ی ــه در تولی ــت و صنعت ک ــای کش در مجتمع ه
ــت  ــای کش ــت مجتمع ه ــن مزی ــود. دومی ــان ب ــری آس ــود، ام ــد و س ــزان تولی ــی می ارزیاب
ــی و  ــارت سیاس ــرای نظ ــه ب ــود ک ــروی کار ب ــکونت و نی ــز س ــای متمرک ــو، قالب ه کائوچ
اجرایــی متمرکــز، بســیار مطیع تــر بــه نظــر می رســیدند. مجتمع هــای کشــت و صنعت، 
ــد کــه تاریــخ، رهبــری و نظــام  ــر از کامپونگ ۲هــای مالزیایــی بودن به تعبیــر خالصــه، خوانات

ــتند. ــود را داش ــه خ ــوص ب ــی مخص ــادی تلفیق اقتص
ــدرال  ــن ف ــای زمی ــیس طرح ه ــرای تأس ــوب ب ــکل مطل ــوان به ش ــابهی را می ت ــق مش منط
در دوران اســتقالل مالــزی پیــدا کــرد. چــرا حکومــت مالــزی در دهه هــای ۱۹۶0 و ۱۹70 ـ 
کــه مرزهــا مدت هــا بــود بــه اســکان تعــداد کثیــری از مهاجــران داوطلــب در آمــده بــود ـ بــه 
تأســیس ســکونتگاه های بــزرگ، پرهزینــه، و تحــت نظــارت نظــام دیوان ســاالری نپرداخــت؟ 
ــواره در  ــت و هم ــت نداش ــرای دول ــه ای ب ــچ هزین  هی

ً
ــا ــه تقریب ــکاری و داوطلبان ــکان ابت اس

طــول تاریــخ بــه تشــکیل کســب وکارهای خانوادگــی انجامیــده بــود کــه کار کشــت و 
بازاریابــی محصــوالت را انجــام می دادنــد. طبــق قواعــد اقتصــادی هــم شــرکت های عظیــم 
کائوچــو و روغــن نخــل کــه بــه دســت دولــت تشــکیل شــدند، توجیهــی نداشــتند. تأســیس 
ــر  ــر کارگ ــه ازای ه ــرمایه ای ب ــارج س ــرانۀ مخ ــت و س ــزاف داش ــای گ ــرکت ها هزینه ه آن ش

1. S tevenson
2. kampung
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ــا  ــل در آن ه ــب کار عاق ــک کاس ــه ی ــود ک ــزی ب ــر از چی ــیار فرات ــا بس ــاکن در آن طرح ه س
ــد. ــرمایه گذاری کن س

ــای سیاســی و اجرایــی ایــن طرح هــای بــزرگ دولتــی کــه برنامه ریــزی و  بااین حــال، مزای
ــود. درحالی کــه انقــالب نافرجــام حــزب  ــه ب اجــرای آن هــا متمرکــز انجــام می شــد، چندگان
ــکونتگاه های  ــود، س ــه ب ــرون نرفت ــور بی ــان کش ــر حاکم ــوز از خاط ــزی هن ــت مال کمونیس
آبادی هــا  آن  بودنــد.  راهبــردی  آبادی هــای  مزایــای  از  برخــی  دارای  برنامه ریزی شــده 
مطابــق یــک الگــوی شــبکه ای ســاده طراحــی شــدند و به ســادگی بــرای یــک مســئول غریبــۀ 
ــکونتگاه ها  ــود و س ــورده ب ــماره خ ــرهم ش ــا پشت س ــات خانه ه ــد. قطع ــا بودن ــی خوان دولت
ــی آن  ــاکنان مالزیای ــد. س ــش می ش ــده و پای ــت ش ــرز، ثب ــدون م ــی ب ــر از نواح ــی دقیق ت خیل
ــد.  ــاب می کردن ــی انتخ ــاد سیاس ــا و اعتم ــن، مهارت ه ــاظ س ــت ازلح ــکونتگاه ها را به دق س
روســتاییان در ایالــت کــداه۱ ـ کــه مــن در اواخــر دهــۀ ۱۹70 آنجــا کار می کــردم ـ می دانســتند 
ــت مدار  ــک سیاس ــد ی ــوند، بای ــاب ش ــرح انتخ ــکونت در آن ط ــرای س ــد ب ــرار باش ــر ق ــه اگ ک

محلــی از حــزب حاکــم، ایشــان را ســفارش کــرده باشــد.
ــا »شــهرهای شــرکتی«۲  اوضــاع اجرایــی و اقتصــادی ســاکنان مالزیایــی در آن طرح هــا ب
ــک  ــتند، از ی ــابه داش ــغل مش ــه ش ــا هم ــه در آن ه ــت ک ــباهت داش ــدن ش ــل صنعتی ش در اوای
رئیــس دســتمزد می گرفتنــد، در مســکن شــرکتی زندگــی و از همــان فروشــگاه شــرکت خریــد 
ــول  ــد، محص ــتمزد می گرفتن ــید، دس ــول می رس ــه محص ــی ک ــا وقت ــاکنان ت ــد. س می کردن
ــداد  ــت تع ــان به عل ــراج ایش ــکان اخ ــد و ام ــی می ش ــی بازاریاب ــای حکومت ــان از روزنه ه ایش
زیــادی تخلــف مشــخص وجــود داشــت کــه مســئوالن طــرح وضــع کــرده بودنــد. وابســتگی 
اقتصــادی و نظــارت سیاســی مســتقیم موجــب می شــد کــه آن طرح هــا بتواننــد همــواره بــرای 
رســیدن بــه اکثریــت رأی دهنــدگان بــه خدمــت حــزب حاکــم درآینــد. اعتــراض دســته جمعی 
ــود، در نطفــه خفــه  ــران ب ــی کــه در دســترس مدی  به واســطۀ مجازات های

ً
ــود و معمــوال ــادر ب ن

ــدرال«۳  ــزارع ف ــعۀ م ــتگاه توس ــکونتگاه های »دس ــه س ــت ک ــر دور داش ــد از نظ ــد. نبای می ش
ــی،  ــوالت صادرات ــب محص ــر ترکی ــه ب ــه احاط ــا ب ــرد ت ــادر می ک ــت را ق )FELDA( حکوم
نظــارت بــر تولیــد و فــرآوری محصــول، و تنظیــم قیمت هــای مصرف کننــده بپــردازد و از این راه 
ــرای طرح هــای ســکونت برنامه ریزی شــده  ــد. منطقــی کــه به طــور علنــی ب درآمــد کســب کن
ــات  ــازمان یافته«۴ و خدم ــعۀ س ــان »توس ــب گفتم ــه در قال  همیش

ً
ــا ــد، تقریب ــر می کردن ذک

ــالم  ــوزش، آب س ــب، آم ــکن مناس ــت، مس ــا، بهداش ــدارک درمانگاه ه ــل ت ــی )از قبی اجتماع

1. Kedah
2. company towns
3. Federal land Development Authority
4. ordered development
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۲۶۳

نبــود، ولــی  به عمــد غیرصادقانــه  تبلیغــات عمومــی  ارائــه می شــد.  و زیرســاخت ها( 
بااین حــال، در آن هــا ســکوت گمراه کننــده دربــارۀ روش هــای چندگانــه ای وجــود داشــت کــه 
ــت  ــازاد، امنی ــی مصــادرۀ م ــی یعن ــه توســعۀ ســازمان یافته را در خدمــت اهــداف اصل این گون
ــه و خودجــوش حاصــل  ــا اســکان داوطلبان ــی کــه ب ــد؛ اهداف ــرار می دادن و ســلطۀ سیاســی ق
نمی شــدند. طرح هــای FELDA نســخه های غیرنظامــی »نــرم« از روســتاهای جدیــدی 
بــود کــه بخشــی از سیاســت ضدشــورش محســوب می شــدند. فایــدۀ اقتصــادی آن طرح هــا 

ــد. ــد می آوردن ــی پدی ــای حکومت ــردن مکان ه ــا فراهم ک ــه ب ــود ک ــده ای ب ــر از فای کمت
طرح هــای حکومتــی بــرای یکجانشــانی و ســکونت برنامه ریزی شــده در مالــزی و 
ســایر جاهــا، به نــدرت طبــق پیش بینی هــا از آب درآمــده اســت. اهــداف توســعه نیــز 
ــی  ــار دقیق ــول از مه ــق معم ــبکه ای، طب ــهرهای ش ــی و ش ــگل داری علم ــداف جن ــد اه مانن
ــد  ــچ گاه نبای ــال، هی ــت. بااین ح ــه اس ــته اند، گریخت ــار داش ــا انتظ ــدگان طرح ه ــه ابداع کنن ک
ــی  ــیوه ها و آداب محل ــت ش ــه به عل ــم ک ــدر ه ــا ـ هرچق ــن طرح ه ــر ای ــه تأثی ــرد ک ــت ک غفل
ــزان  ــه می ــه ب ــت ک ــته اس ــد، وابس ــاد می کنن ــه ایج ــی ک ــه تغییرات ــدر ب ــد ـ همان ق ــر یاب تغیی

شــوروحال تبلیغــات و خطابه هایشــان بســتگی دارد.
ــزان  ــه برنامه  ری ــت در ســکونتگاه های برنامه ریزی شــده، نتایجــی را ک شــاید تمرکــز جمعی
ــیختگی  ــب ازهم گس ــه موج  همیش

ً
ــا ــی تقریب ــاَوَرد، ول ــار نی ــه ب ــتند، ب ــر داش ــی در نظ حکومت

ــع  ــود را از مناب ــجام خ ــوام و انس ــتر ق ــه بیش ــود ک ــی می ش ــی بوم ــع محل ــودی جوام و ناب
ــارج  ــه خ ــب از گردون ــه به این ترتی ــی ک ــع محل ــد. آن جوام ــت می آورن ــه دس ــی ب غیرحکومت
شــدند ـ هرچقــدر هــم که برحســب معیارهــای تجویــزی و فرمایشــی، ناخوشــایند بوده باشــند 
ــای  ــی و ظرفیت ه ــی، اسطوره شناس ــات اجتماع ــخ، تعلق ــز تاری ــس نی ــتند از آن  پ ـ می توانس
منحصر به فــرد خــود را بــرای اقــدام مشــترک داشــته باشــند. در ســکونتگاه هایی کــه حکومــت 
طراحــی می کنــد، علی القاعــده و طبــق تعریــف بایــد از همــان ابتــدا منابــع انســجام و اقــدام 
مشــترک، مشــخص شــده باشــد. به این ترتیــب، یــک جامعــۀ محلــی جدیــد، طبــق تعریــف، 
ــدن،  ــت مان ــن از حرک ــت همی ــه به عل ــت ک ــده« اس ــت مان ــِی »از حرک ــت محل ــک جمعی ی

بهتــر مســتعد مهارشــدن از بــاال و بیــرون خواهــد بــود. ]۱۹[





فصل ششم  |  اشتراکی سازی در شوروی و رؤیاهای سرمایه داری
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 نیه مایــر را کــه طــراح برازیلیــا بــود، بــر بــارون 
ً
بنیان گــذاران ارشــد جامعــۀ شــوروی احتمــاال

ــد. تلفیقــی از »شکســت در جنــگ،  هاســمن کــه پاریــس را نوســازی کــرد، ترجیــح می دادن
ــده  ــخم خورده را پدی ــۀ ش ــک مخروب ــر ی ــزی نظی ــالب«، چی ــک انق ــادی و ی ــی اقتص فروپاش
ــک  ــا ی ــۀ آن ویژگی ه ــت. نتیج ــل می گرف ــد تحوی ــت بای ــذار حکوم ــه بنیان گ ــود ک آورده ب
ــلف آن  ــۀ س ــای آرمان گرایان ــش، جنبه ه ــارت و وقاحت ــه جس ــود ک ــال۱ ب ــوق اع ــی ف تجددگرای

ــرد. ــی می ک ــن تداع ــه ذه ــه ـ را ب ــالب فرانس ــی انق ــی ـ یعن تجددگرای
گاه تریــن راهنمــا بــرای بحــث دربــارۀ ابعــاد  نــه در اینجــا مجــال کافــی هســت و نــه مــن آ
ــای  ــه مؤلفه ه ــد دارم ب ــوض، قص ــتم. ]۱[ در ع ــوروی هس ــال در ش ــی اع ــتردۀ تجدد گرای گس
ــث راه  ــن بح ــم. ای ــاره کن ــوروی اش ــالی ش ــی اع ــناختی در تجدد گرای ــی و زیبایی ش فرهنگ
ــالی  ــی اع ــن تجدد گرای ــتقیم بی ــاط مس ــی ارتب ــنگرانه یعن ــۀ روش ــک نکت ــی ی ــرای بررس را ب

ــی. ــزه و صنعت ــم، مکانی ــزارع عظی ــه م ــاور ب ــد: ب ــوار می کن ــده هم ــاالت متح ــوروی و ای ش
 گسســت 

ً
در تجدد گرایــی اعــالی شــوروی، جنبه هــای بســیار مهمــی هســت کــه ظاهــرا

ــۀ  ــان دو جنب ــه از می ــت ک ــه اس ــز۲ گفت ــت ِگل ــدارد. ارنس ــی ن ــی روس ــا مطلق گرای ــی ب چندان
ــدار و  ــتایش اقت ــی س ــع او، و دوم ــرد و مناف ــت ف ــای حاکمی ــان ادع ــی هم ــنگری۳ ـ اول روش
اعتبــار عقالنــی متخصصــان ـ جنبــۀ دوم بــود کــه حاکمــان را وسوســه می کــرد تــا بخواهنــد 
کشــورهای »عقب مانــده«، خــود را بــا فرارســی۴ بــه دیگــر کشــورها برســانند. وی نتیجه گیــری 
می کنــد کــه روشــنگری در اروپــای مرکــزی بیشــتر به منزلــۀ »یــک عامــل متمرکز کننــده و نــه 

ــرد. ]۲[ ــل ک ــش« عم رهایی بخ
ــدا کــرد  ــزی پی ــوان در چی ــی را می ت ــی اعــالی لنین ــد تجددگرای ــاب تاریخــی قدرتمن بازت
ــرون  ــان در ق ــاوران ایش ــای روس و مش ــی« تزاره ــی اجرای ــتیتس۵ »آرمان گرای ــارد اس ــه ریچ ک
هجدهــم و نوزدهــم می خوانــد. ایــن آرمان گرایــی اجرایــی در سلســله ای از طرح هــا متجلــی 
شــد کــه بــرای ســازمان دهی جمعیــت )ِســرف ها، ســربازان، کارگــران و کارمنــدان( در قالــب 
ــخت گیرانه،  ــم س ــته بندی، نظ ــک و دس ــاط، تفکی ــله مراتب، انضب ــر سلس ــی ب نهادهــای »مبتن
 ]۳[ رفتنــد«.  کار  بــه  رفاه گرایــی  نوعــی  و  محیــط جغرافیایــی،  برنامه ریــزی عقالنــی، 
ســن پترزبورِگ پتــر کبیــر همــان تجّســِم شــهرِی ایــن بینــش بــود. آن شــهر مطابــِق یــک برنامــۀ 
 جدیــد طراحــی شــد. 

ً
خشــک از خطــوط راســت و افراطــی و در یــک پهنــه یــا مــکاِن کامــال

عــرض بلوارهــای مســتقیم شــهر، براســاس طراحی هــا بــه دو برابــر ارتفــاع بلندترین ســاختمان 

1. ultrahigh modernism
2. Ernes t Gellner
3. Enlightenment
4. catch up
5. Richard S tites
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ــاختمان ها  ــود س ــت. خ ــرار داش ــهر ق ــی ش ــز هندس ــی در مرک ــور طبیع ــه به ط ــید ک می رس
ــۀ اجتماعــی  ــح هرکــدام، طبق ــاع و مصال ــد و نمــا، ارتف بیانگــر کارکــرد و سلســله مراتب بودن
ــا از  ــۀ خوان ــک نقش ــع، ی ــهر درواق ــای ش ــرح بناه ــرد. ط ــان می ک ــاختمان را نمای ــاکنان س س

ــود. ــزان ب ــور برنامه  ری ــِی منظ ــاختار اجتماع س
ــن  ــتایی ـ دارد. در دوران کاتری ــهری و روس ــم از ش ــادی ـ اع ــان زی ــن پترزبورگ همتای س
کبیــر۱ بــود کــه شــاهزاده گریگــوری پوتمکیــن۲ یــک زنجیــرۀ کامــل از شــهرهای الگــو )از قبیــل 
اکاترینوســالو(۳ و نیــز ســکونتگاه های روســتایی الگــو را بنــا کــرد. دو تــزار بعــدی یعنــی پــل و 
الکســاندر اول۴ نیــز شــوق کاتریــن بــه نظــم و کارآمــدی پروســی را بــه ارث بردند. ]۴[ مشــاور 
ــا  ــه رعیت ه ــرد ک ــداع ک ــاورزی اب ــن کش ــوی زمی ــک الگ ــف(۵ ی ــی آراکچی ــان )الکس ایش
در آن لباس هــای متحد الشــکل می پوشــیدند و به قــدری از دســتورهای دقیــق و مفصــل 
دربــارۀ نگهــداری و تعمیــرات پیــروی می کردنــد کــه ملــزم بودنــد »دفترچه هــای تنبیــه« را بــا 
خــود همــراه داشــته باشــند و آمــار خطاهــای ایشــان در آن دفترچه هــا ثبــت شــده بــود. ایــن 
ــتعمرات  ــبکه ای از مس ــرای ش ــورانه تر ب ــیار جس ــۀ بس ــک برنام ــای ی ــه مبن ــه، ب ــوی مزرع الگ
پراکنــده و خودکفــا تبدیــل شــد کــه در دهــۀ ۱8۲0 حــدود 7۵ هــزار نفــر را شــامل می شــد. 
ــا بی نظمــی، تحــرک، و جابه جایــی  ــل ب ــد کــه در تقاب ــرای ایجــاد یــک روســیۀ جدی تــالش ب
ــو  ــه زان ــوم ب ــدی عم ــاد و ناکارآم ــت، فس ــر مقاوم ــرعت در براب ــد، به س ــرزی باش ــع م جوام
ــیه  ــی روس ــم انداز تاریخ ــویک ها، چش ــیدن بلش ــش از به قدرت رس ــال ها پی ــی س ــد. حت درآم
ــتبدانه  ــی مس ــزی اجتماع ــام برنامه ری ــک نظ ــراوان در ی ــت خوردۀ ف ــای شکس ــا آزمایش ه ب

مخــدوش شــده بــود.
ــچ   از هی

ً
ــا ــود را تقریب ــالی خ ــرای اع ــای تجددگ ــتند برنامه ه ــتانش توانس ــن و همدس لنی

ــژه در  ــاانقالبی ـ به وی ــۀ پیش ــس از آن، جامع ــای پ ــالب و قحطی ه ــگ، انق ــد. جن ــروع کنن ش
شــهرهاـ  را از بیــن بــرده بــود. ورشکســتگی عمومــی در بخــش تولیــد صنعتــی موجــب خــروج 
دســته جمعی و بزرگ مقیــاس از شــهرها و بازگشــت عملــی بــه نظــام اقتصــادی تهاتــری شــده 
بــود. ســپس جنــگ داخلــی چهارســاله، بازهــم پیوندهــای اجتماعــی را تضعیــف کــرد و عــالوه 
بــر آن بــه تربیــت بلشــویک های فقیــر بــا روش هــای »کمونیســم جنگــی« ـ یعنــی فراخــوان، 

قانــون جنگــی و اجبــار ـ کمــک کــرد.
ــد، در عین حــال کــه در  ــۀ اجتماعــی بی دردســر کار می کردن ــک پهن بلشــویک ها کــه در ی

1. Catherine the Great
2.Grigory Potemkin
3. Ekaterinoslav
4. Paul and Alexander I
5. Alexi Arakcheev
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جایــگاه طالیــه داران نخســتین انقــالب سوسیالیســتی جهــان، متمایــز بودنــد و بلندپروازی های 
ــه  ــزی ک  هرچی

ً
ــا ــد. تقریب ــر می کردن ــده« فک ن

ُ
ــتند، »گ ــر داش ــز در س ــال را نی ــی اع تجددگرای

ــرد  ــاختمان های منف ــهرها و س ــت: از ش ــا داش ــاس غول آس ــد، مقی ــزی کردن ــان برنامه ری آن
ــای  ــا طرح ه ــفید(۱ و بعده ــای س ــال دری ــا )کان ــاخت طرح ه ــا س ــوراها( ت ــه )کاخ ش گرفت
بــزرگ صنعتــی در »برنامــۀ پنج ســالۀ اول« )ماگنیتوگورســک(۲ و البتــه در خــوِد فراینــد 
ــم را به درســتی »شــیدایی  ــاد عظی ــه ابع ــن شــیفتگی ب ــک۳ ای اشتراکی ســازی. شــیال فیتزپاتری
ــوب  ــم محس ــین منظ ــک ماش ــز ی ــادی نی ــام اقتص ــود نظ ــت. ]۵[ خ ــده اس ــی«۴ نامی ندگ

ُ
گ

ــده از  ــت تصریح ش ــت و کمی ــق کیفی ــی را ـ طب  کاالهای
ً
ــا ــس در آن صرف ــه هرک ــد ک می ش

ــرد. ــد می ک ــن ـ تولی ــی لنی ــق پیش بین ــی مطاب ــت، یعن ــزی حکوم ــای مرک ــوی ادارۀ آماره س
بااین حــال، دگرگون ســازی دنیــای مــادی، یگانــه مقولــه در دســتورکار بلشــویک ها نبــود. 
ــازه ای  ــه ســاختن شــخصیت انســانی ت ــان یــک انقــالب فرهنگــی را در نظــر داشــتند کــه ب آن
ــه  ــن جنب ــداران ای ــی بلشــویک، ســینه چاک ترین طرف بینجامــد. اعضــای روشــن فکران غیردین
از انقــالب بودنــد. فعالیت هــای ترویــج خداناباوری و ســرکوب مناســک مســیحی در روســتاها 
ــا  ــدی را ب ــی« جدی ــیوه های »انقالب ــم ش ــم و ازدواج ه ــم ترحی ــرای مراس ــد. ب ــری می ش پیگی
ــۀ جانشــین  ــر[ به مثاب ــر«۵ ]انقــالب اکتب ــد. مراســم »گرامیداشــت اکتب ــداع کردن ــا اب بوق وکرن
مراســم غســل تعمید تبلیــغ شــد. ]۶[ رســم ُمرده ســوزان۶ را ماننــد یــک امــر عقالنــی، پاکیــزه 
و اقتصــادی تبلیــغ کردنــد. همــراه بــا ایــن رونــد غیردینی کــردن جامعــه، تبلیغــات همه جانبــه 
ــزان  ــاران و برنامه  ری ــد. معم ــام ش ــوادآموزی انج ــل و س ــج تحصی ــدف تروی ــا ه ــی ب و هنگفت
اجتماعــی، ترتیبــات جدیــدی بــرای زندگــی اشــتراکی طراحــی کردنــد تــا ایــن شــیوۀ زندگــی 
ــویی  ــوراک، لباس ش ــتراکی خ ــات اش ــردد. خدم ــره گ ــی چی ــی بورژوای ــوی خانوادگ ــر الگ ب
ــات و  ــه شــد، ترتیب ــان از تقســیم کار ســنتی ارائ ــدۀ آزادکــردن زن ــا وع ــت از کــودکان ب و مراقب
ــرت  ــدۀ معاش ــون »چگالن ــه همچ ــد ک ــی ش ــوری طراح ــت ط ــز به صراح ــکن نی ــش مس آرای

اجتماعــی«7 عمــل کنــد.
ــد  ــا کارمن ــدس ی ــویک، مهن ــص بلش ــی متخص ــد«8 ـ یعن ــان جدی ــب، »انس به این ترتی
ــط اخــالق اجتماعــی جدیــدی باشــد  ــدۀ ضواب ــا نماین ــه عرصــه گذاشــت ت ــا ب بلشــویک ـ پ

1. White Sea Canal
2. Magnitogorsk
3. Sheila Fitzpatrick
4. gigantomania
5. Octoberism
6. cremation
7. social condenser
8. new man
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ــوا  ــه هم ن ــورا ک ــد. در کولت ــده می ش ــورا( نامی ــگ« ۱ )کولت ــهل انگاری »فرهن ــا س ــی ب ــه گاه ک
ــت  ــی، صراح ــی، پاکیزگ ــر وقت شناس ــرد، ب ــت می ک ــم حرک ــاوری و عل ــای فن ــا موج ه ب
 غیرنمایشــی ـ اصــرار 

ً
کاســب کارانه، تواضــع مؤدبانــه، و منش هــای نیکــو ـ ولــی اکیــدا

می شــد. ]7[ همیــن درک از کولتــورا یــا فرهنــگ، و شــیفتگی حــزب در قبــال »مجمــع زمــان«۲ 
ــق حرکــت  ــۀ مطاب ــه زمــان، عادت هــای شــغلی کارآمــد، و نظــم روزان ــغ هشــیاری ب

ّ
کــه مبل

ــه و مضحکــه وار  ــود، در رمــان مــا از اوژن زامیاتیــن به شــکلی هنرمندان عقربه هــای ســاعت ب
ــرای رمــان ۱۹8۴ از جــورج اورول قــرار گرفــت. مطــرح شــد و بعدهــا دســتمایۀ الهــام ب

ــد،  ــرت زده می کن ــاری حی ــگ و معم ــالب در فرهن ــارۀ انق ــی را درب ــر بیرون ــک ناظ ــه ی آنچ
تأکیــدش بــر قالــب دولتــی یعنــی چســبیدن بــه ابعــاد بصــری و زیبایی شناســانۀ دنیــای جدیــد 
ــنواره های  ــتیتس »جش ــه اس ــوان در آنچ ــکل بت ــن ش ــه بهتری ــت را ب ــن واقعی ــاید ای ــت. ش اس
ــکی۴  ــی لوناچارس ــت آناتول ــه دس ــنواره ها ب ــرد. آن جش ــاهده ک ــد، مش ــوان«۳ می خوان فراخ
ــود.  ــی ب ــی فرهنگ ــر اجرای ــوروی، مدی ــت ش ــدای حکوم ــه در ابت ــدند ک ــازمان دهی می ش س
ــا  ــالب ب ــر انق ــدد ب ــذاری مج ــرد، صحه گ ــزار می ک ــه او برگ ــوای آزاد ک ــای ه ]8[ در نمایش ه
مقیاســی انجــام می گرفــت کــه بایــد بــه بزرگــی انقــالب اصلــی بــود و بــا شــلیک تــوپ، اجــرای 
ــر و ۳۵  ــزار بازیگ ــار ه ــه، چه ــتی ها در رودخان ــت کش ــا، حرک ــیقی، نورافکن ه ــای موس گروه ه
هــزار تماشــاچی همــراه می شــد. ]۹[ گرچــه انقــالب در عمــل تمــام شــلختگی ها و کثافت هــای 
عالــم واقــع را در خــود داشــت، در صحنه هــای تأییــد مجــدد انقــالب، دقــت نظامــی را نمایــش 
ــد  ــب می کردن ــی مرت ــته های نظام ــون دس ــتفاده از فن ــا اس ــف را ب ــاالن مختل ــد و فع می دادن
ــبیه  ــم ش ــاچی ه ــردم تماش ــد. م ــم درمی آوردن ــه نظ ــی ب ــیم های جنگ ــمافور۵ و بی س ــا س ــا ب ی
ورزش همگانــی، از نظــم، هــدف و جهت گیــری مرکــزی بــرای هــر رخــداد پیــروی می کردنــد 
ــود.  ــرای منقلب کــردن تماشــاچیان طراحــی شــده ب کــه به جــای نمایانــدن حقایــق تاریخــی، ب
ــم کردن،  ــرای مجس ــالش ب ــف، ت ــی آراکچی ــای نظام ــد در مجموعه ه ــی بتوان ــر کس ]۱0[ اگ
 انقــالب روی صحنــۀ 

ً
نمایــش دادن و اشــتیاق نظــم را تشــخیص دهــد، آنــگاه احتمــاال

لوناچارســکی را هــم می توانــد نمایشــی بــرای شــوق رابطــۀ بیــن بلشــویک ها و جمعیــت طبقــۀ 
کارگــر بدانــد. از هیــچ کوششــی دریــغ نمی شــد تــا آن مراســم به شــکل مطلــوب برگــزار شــود. 

1. kultura
۲. مجمــع زمــان )League of Time( پیشــنهاد شــخصی به نــام کرژنتســف )Kerzhentsev( بــود کــه در دهــۀ ۱۹۲0 
ــا  ــت ی ــری از تلف شــدن وق ــا هــدف جلوگی ــروی کار ب ــرای ســازمان دهی علمــی نی ــود ســازمانی ب ــرار ب مطــرح شــد و ق
ــرژی«  ــم و ان ــان، نظ ــازمان را »زم ــادی در آن س ــل بنی ــه اص ــف س ــد. کرژنتس ــان« باش ــادِی زم ــام اقتص ــی، »نظ به عبارت

معرفــی کــرده بــود. ـ م.
3. fes tivals of mus tering
4. Anatoly Lunacharsky

۵. سمافور )semaphore( نوعی سامانۀ پیام رسانی با دو پرچم است. ـ م.
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ــن های »روز  ــل جش ــاها را به دلی ــرا کلیس ــه چ ــرد ک ــه ک ــکی گالی ــود لوناچارس ــی خ ــی حت وقت
ِمــی »۱ تعطیــل کرده انــد، رئیــس شــورای شــهر مســکو به نــام الزار کاگانیویــچ۲ پاســخ داد: »ذوق 
زیبایی شناســی مــن حکــم می کنــد کــه حرکــت دســته جمعی راه پیمایــان از شــش منطقــۀ مســکو 
 پافشــاری بــر یــک 

ً
بایــد همگــی هم زمــان بــه ورود در میــدان ســرخ۳ ختــم شــود«. ]۱۱[ ظاهــرا

ســیمای اجتماعــِی چشــمگیر، عقالنــی و منضبــط، در حوزه هــای معمــاری، منــش عمومــی، 
طراحــی شــهری و مناســک عمومــی، بــر همه چیــز ســایه انداختــه بــود. ]۱۲[ اســتیتس می گویــد 
کــه نوعــی رابطــۀ معکــوس بیــن ایــن جلــوۀ عمومــی نظــم و هدفمنــدی و هرج و مــرج تقریبــی 
کــه در کل جامعــه رواج داشــت، وجــود دارد: »مثــل تمــام نمونه هــای ایــن مدینه هــای فاضلــه، 
ســازمان دهندگان ســعی می کردنــد کــه آن را بــا اصطالحــات عقالنــی و متقــارن توصیــف کننــد 
و زبــان برنامه ریــزی ریاضیــات، شــخصیت های مســلط، آمــار، پیش بینی هــا و احــکام دقیــق را 
بــه کار بگیرنــد. ولــی نمــای عقالنــی مذکــور، هماننــد چشــم انداز مجموعه هــای نظامــی ـ کــه 
برنامــۀ آرمان شــهری، اندکــی بــه آن شــباهت داشــت ـ به نــدرت می توانســت دنیایــی از فالکــت، 

ــازد«. ]۱۳[ ــان س ــود را پنه ــای موج ــاد و هوس بازی ه ــوب، فس ــی، آش بی نظم
 یکــی از مالحظــات ممکــن دربــارۀ ادعــای اســتیتس از ایــن قــرار اســت کــه آنچــه مــن 
ــردد.  ــی گ ــور حقیق ــین ام ــد جانش ــوارد می توان ــی م ــم، در برخ ــم می نام ــازی نظ مضحک س
یــک حــوزۀ ســطحی یــا کوچــک از نظم و رعایــت قانون کــه بتوانــد به آســانی اداره شــود، ممکن 
اســت درنهایــت، فی نفســه بــه هــدف تبدیــل گــردد و امــکان دارد کــه نمایــش و تصویرســازی، 
ــک،  ــای کوچ ــک و آزمایش ه ــر مضح ــن تصاوی ــه، همی ــد. البت ــب کن ــت را غص ــای حقیق ج
ــر  ــاد کوچک ت ــو در ابع ــای الگ ــد. هواپیم ــر دارن ــای بزرگ ت ــی پدیده ه ــی در بررس ــش مهم نق
ــاد را می تــوان گام هــای اساســی در طراحــی هواپیماهــای جدیــد دانســت.  و نیــز تونل هــای ب
 وقتــی عامــۀ مــردم، زمیــن پــادگان را بــا 

ً
ولــی وقتــی ایــن دو بــا یکدیگــر مخلــوط شــوند ـ مثــال

ــاری رخ می دهــد.  پیامدهــای فاجعه ب
ً
ــد ـ احتمــاال میــدان جنــگ اشــتباه بگیرن

یکایی: مزرعه داری صنعتی یک بت شوروی ـ آمر

ــه  ــم ک ــد بدانی ــوروی، بای ــازی ش ــق اشتراکی س ــیوه و منط ــث ش ــدن در بح ــل از غرق ش قب
ــی مشــترک در  ــاور قلب ــی، بخشــی از ب ــی مل ــم و حت ــاس عظی عقالنی ســازی زراعــت در مقی
میــان طرفــداران مهندســی اجتماعــی و برنامه  ریــزان کشــاورزی در سراســر جهــان بــود. ]۱۴[ 

ــنوارۀ  ــک جش ــی و ی ــل عموم ــای تعطی ــی از روزه ــی یک ــورهای اروپای ــیاری از کش ــی  )May Day( در بس ۱. روز اول م
باســتانی در فصــل بهــار اســت. ـ م.

2. Lazar Kaganivich
3. Red Square



۲7۲

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

گاه بودنــد. ایشــان ماننــد معمــاران  آن افــراد دربــارۀ مشــارکت خــود در یــک تکاپــوی مشــترک آ
ــی  ــای تخصص ــالت، همایش ه ــطۀ مج ــدد«، به واس ــاری متج ــی معم ــش بین الملل »همای
ــان  ــن زراعت شناس ــا بی ــن ارتباط ه ــد. قوی تری ــاط بودن ــر در ارتب ــا یکدیگ ــگاه ها ب و نمایش
آمریکایــی و همتایــان روس آن هــا وجــود داشــت، به طوری کــه چنــان ارتباطــی حتــی در دوران 
ــی کار   متفاوت

ً
ــط اقتصــادی و سیاســی کامــال جنــگ ســرد قطــع نشــد. روس هــا کــه در محی

ــکا ـ  ــزارع آمری ــدن م ــژه مکانیزه ش ــرمایه ـ به وی ــکیل س ــزان تش ــوص می ــد، درخص می کردن
ــوروی ها  ــزی ش ــی برنامه ری ــۀ سیاس ــه دامن ــا ب ــه آمریکایی ه ــد، درحالی ک ــه می خوردن غبط
ــدی  ــای جدی ــرای ایجــاد دنی ــدرت ب ــودن همــکاری آن دو ق ــد. همه جانبه ب حســادت می کردن
ــۀ  ــری از رابط ــزارش مختص ــوان در گ ــی را می ت ــی و صنعت ــاس، عقالن ــاورزی بزرگ مقی از کش

ــم. ــرح می دهی ــه ش ــه در ادام ــت ک ــا دریاف آن ه
ــاالت  ــاورزی ای ــی در کش ــای صنعت ــرد روش ه ــۀ کارب ــیفتگی درزمین ــدی ش ــوج ج م
ــاورزی ـ  ــان کش ــت. مهندس ــۀ ۱۹۳0 رواج داش ــان ده ــا پای ــال ۱۹۱0 ت  از س

ً
ــا ــده، تقریب متح

کــه صاحبــان یــک تخصــص جدیــد محســوب می شــدند ـ طالیــه داران اصلــی ایــن شــیفتگی 
بودنــد و از انضبــاط والدیــن خــود، مهندســی صنعتــی و به ویــژه از آموزه هــای پیامبــر 
ــوم  ــا مفه ــدند. آن مهندس ه ــر ش ــر متأث ــک تیل ــی فردری ــت«، یعن ــان ـ حرک ــات »زم مطالع
جدیــد »کارخانــۀ غــذا و الیــاف«۱ را بــرای مزرعــه تعریــف کردنــد. ]۱۵[ اصــول تیلــری بــرای 
ســنجش علمــی فرایندهــای کار و شکســتن آن هــا بــه حــرکات ســاده و تکــراری ـ کــه کارگــر 
ــع  ــر واق ــی مؤث ــه به خوب ــولۀ کارخان ــاید در س ــرد ـ ش ــاد بگی ــانی ی ــد به آس ــز بتوان ــاده نی س
می شــد، ]۱۶[ ولــی کاربــرد آن اصــول بــرای نیازهــای رنگارنــگ و غیرتکــرارِی محصــوالت در 
حــال رشــد، جــای حرف وحدیــث داشــت. بنابرایــن، مهندســان کشــاورزی بــه آن جنبه هایــی 
ــرح  ــد ط ــعی کردن ــان س ــد. ایش ــد می ش ــان تر قاعده من ــه آس ــد ک ــه پرداختن ــات مزرع از عملی
ــه  ــد و ب ــتاندارد کنن ــین آالت را اس ــا و ماش ــد، ابزاره ــر کنن ــه را منطقی ت ــاختمان های مزرع س

ــد. ــی کشــاورزی بپردازن ــج مکانیزاســیون محصــوالت اصل تروی
ــد  ــه تقلی ــا حــد امــکان ب ــه ایشــان ت ــه ای مهندســان کشــاورزی باعــث شــد ک شــّم حرف
ــاری  ــه پافش ــار ب ــب، به ناچ ــان به این ترتی ــد. آن ــرفته روی بیاورن ــۀ پیش ــای کارخان از ویژگی ه
ــد  ــزارع بتوانن ــه م ــه ای ک ــدند، به گون ــوق داده ش ــک س ــزارع کوچ ــاس م ــردن مقی ــر بزرگ ک ب
کاالهــای کشــاورزی متعــارف را بــه تولیــد انبــوه برســانند، عملیــات مکانیــزه را اجــرا کننــد، 
ــد. ]۱7[ ــش دهن ــد را کاه ــد تولی ــر واح ــا ب ــدت هزینه ه ــان ـ به ش ــم ایش ــه ـ به زع و درنتیج
ــاورزی  ــد کش ــی از تولی ــرای بخش ــط ب ــی فق ــوی صنعت ــه الگ ــد ک ــم دی ــه خواهی در ادام
کاربــرد دارد. بااین حــال، چنــان الگویــی کورکورانــه و به مثابــۀ یــک اعتقــاد ـ و نــه یــک فرضیــۀ 

1. food and fibre factory
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علمــی کــه بایــد بــا تردیــد آزمایــش شــود ـ بــه کار رفــت. یقیــن تجددگرایانــه بــه مقیاس هــای 
ــا،  ــدن کاره ــوه، و مکانیزه ش ــد انب ــا تولی ــتاندارد ب ــای اس ــد، کااله ــازی تولی ــم، متمرکز س عظی
ــل شــد و  ــه یــک اصــل خدشــه ناپذیر تبدی ــود کــه ب ــره شــده ب ــع چی ــران صنای ــر رهب ــان ب چن

فعــاالن کشــاورزی را بــه کاربــرد آن اصــول بــه همــان میــزان در کشــاورزی کشــاند.
 خدشــه ناپذیر بــه آزمــون گذاشــته 

ً
تالش هــای بســیاری انجــام شــد تــا ایــن اصــل ظاهــرا

ــا دانســت  ــل۱ در مونتان ــوان »مزرعــۀ« تومــاس کمپب شــود. شــاید جســورانه ترین آزمــون را بت
ــه  ــد. ]۱8[ آن مزرع ــذاری ش ــر بنیان گ ــر دقیق ت ــا به تعبی ــرد ی ــه کار ک ــروع ب ــه در ۱۹۱8 ش ک
ــه  ــت ک ــروش می رف ــه ف ــی ب ــا آگهی های ــه ب ــهام آن مزرع ــود. س ــی ب ــه، صنعت ــن جنب از چندی
آن کســب وکار را به مثابــۀ »یــک فرصــت صنعتــی« توصیــف می کردنــد؛ جــی. پــی. مورگــن۲ 
ــذب  ــرمایه ج ــردم س ــون دالر از م ــت، دو میلی ــده داش ــر عه ــه را ب ــی مزرع ــن مال ــه تأمی ک
ــدود  ــاحت ح ــا مس ــدم کاری ب ــای گن ــۀ غول آس ــک مزرع ــا۳ ی ــت مونتان ــرکت زراع ــرد. ش ک
ــم  ــد. علی رغ ــرده بودن ــاره ک ــت اج ــل سرخ پوس ــر آن را از قبای ــه اکث ــود ک ــار ب ــزار هکت ۳۹ ه
ــدون کمک هــا و یارانه هــای  ــچ گاه نتوانســت ب ســرمایه گذاری های خصوصــی، آن شــرکت هی

ــای خــود بایســتد. وزارت کشــور و وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده روی پ
ــد  ــی و ۱0درص ــد مهندس ــر ۹0درص ــتمل ب ــت، مش ــرد زراع ــا می ک ــه ادع ــل ک کمپب
ــود را  ــات خ ــتری از عملی ــه بیش ــهم هرچ ــا س ــرد ت ــزم ک ــود را ج ــزم خ ــت، ع ــاورزی اس کش
قاعده منــد کنــد. او کشــت گنــدم و کتــان یعنــی دو محصــول مقــاوم را انتخــاب کــرد کــه بیــن 
کاشــت تــا برداشــت، بــه کمتریــن مراقبــت نیــاز داشــتند. ]۱۹[ زمینــی کــه او زیــر کشــت بــرد، 
در عرصــۀ کشــاورزی معــادِل بولدوزرخــوردۀ زمیــن برازیلیــا در حــوزۀ شهرســازی بــود و خاک 
بکــر و حاصلخیــزی طبیعــی داشــت کــه نیــاز بــه کــود را مرتفــع می کــرد. عــوارض جغرافیایــی 
زمیــن نیــز کارهــا را به شــدت آســان کــرده بــود: زمینــی مســطح، بــدون درخــت، نهــر، صخــره 
ــند.  ــه باش ــطح مزرع ــین ها در س ــر ماش ــت بی دردس ــع حرک ــد مان ــه بخواهن ــی ک ــا کوه های ی
به عبارتــی، انتخــاب آســان ترین و قاعده مندتریــن محصــوالت و اجاره کــردن زمینــی کــه 
ــی  ــای صنعت ــرای روش ه ــود اج ــرار ب ــود، ق ــر ب ــی و بک ــاورزی خال ــۀ کش ــک پهن ــع، ی درواق
ــین دروکاری، ۱0  ــور، ۴0 ماش ــتگاه تراکت ــال ۳۳ دس ــتین س ــل در نخس ــد. کمپب ــهیل کن را تس
ــش  ــرد. او در بخ ــه ب ــه مزرع ــاری ب ــن ب ــد واگ ــن و یکص ــار کمبای ــوب، چه ــین خرمن ک ماش

ــه اســتخدام درآورد. ]۲0[ اعظــم ســال، ۵0 کارگــر و در فصــل اوج کار، ۲00 کارگــر را ب
ـــا را  ـــت مونتان ـــرکت زراع ـــامدهای ش ـــمار پیش ـــه گاه ش ـــم ک ـــال نداری ـــا مج ـــا در اینج م

1.Thomas Campbell
ــن  ــه بزرگ تری ــت ک ــی اس ــی آمریکای ــرمایه گذاری چندملیت ــک س ــک بان ــن )J. P. Morgan( ی ــی . مورگ ــی . پ ۲. ج

ــت. ـ م. ــزان دارایی هاس ــاظ می ــا ازلح ــک دنی ــن بان ــده و هفتمی ــاالت متح ــک ای بان
3. Montana Farming Corporation
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بررســـی کنیـــم. دبـــورا فیتزجرالـــد۱ ایـــن ارزیابـــی را به زیبایـــی انجـــام داده اســـت. ]۲۱[ 

ـــرای  ـــی ب ـــۀ دولت ـــذف یاران ـــال دوم و ح ـــالی در س ـــه خشک س ـــم ک ـــت بگویی ـــی اس  کاف
ً
ـــا صرف

ـــن  ـــی، مورگ ـــی. پ ـــت ج ـــان روی دس ـــون دالر زی ـــک میلی ـــدی، ی ـــال بع ـــد در س ـــت خری قیم

ــز  ــا نیـ ــوا و قیمت هـ ــز آب وهـ ــری به جـ ــکالت دیگـ ــا مشـ ــل بـ ــۀ کمپبـ ــت. مزرعـ گذاشـ

روبـــه رو بـــود: تفـــاوت خـــاک در قســـمت های مختلـــف مزرعـــه، عوض شـــدن کارگـــران 

گاه کـــه نیـــاز بـــه نظـــارت مـــداوم نداشـــته باشـــد.  و دشـــواری در یافتـــن کارگـــر ماهـــر و آ

ـــچ  ـــه تقـــالی بقـــا ادامـــه داد، هی گرچـــه آن شـــرکت تـــا هنـــگام مـــرگ کمپبـــل در ۱۹۶۶ ب

ـــر  ـــودآوری، ب ـــی و س ـــاظ کارای ـــی ازلح ـــزارع صنعت ـــد م ـــان ده ـــه نش ـــرد ک ـــم نک ـــاهدی فراه ش

ـــی  ـــی، مزایای ـــزارع خانوادگ ـــر م ـــی ب ـــزارع صنعت ـــای م ـــد. مزای ـــری دارن ـــی برت ـــزارع خانوادگ م

ـــوذ  ـــار، نف ـــه وام و اعتب ـــی ب ـــا، دسترس ـــدازۀ آن ه ـــی ان  بزرگ
ً
ـــال ـــد. مث ـــاوت بودن ـــس متف از جن

ـــوال(،  ـــف ام ـــری از توقی ـــا و جلوگی ـــتیبانی در پرداخت ه ـــا، پش ـــاظ مالیات ه ـــی )ازلح سیاس

ــل  ــه به دلیـ ــزارع آنچـ ــرد. در آن مـ ــان می کـ ــی را آسـ ــا و بازاریابـ ــاس کارهـ و افزایـــش مقیـ

ـــادی و  ـــوذ اقتص ـــا نف ـــب ب ـــت، اغل ـــت می رف ـــروی کار از دس ـــت نی ـــی و کیفی ـــدان چاالک فق

سیاســـی فـــراوان جبـــران می شـــد.

ـــای  ـــدند، در دهه ه ـــی اداره می ش ـــول علم ـــا اص ـــه ب ـــزرگ ک ـــی ب ـــزارع صنعت ـــیاری از م بس

ـــوال  ـــف ام ـــای توقی ـــا فرزندخوانده ه ـــیاری از آن ه ـــدند. ]۲۲[ بس ـــیس ش ۱۹۲0 و ۱۹۳0 تأس

ـــه  ـــرکت های بیم ـــا و ش ـــت بانک ه ـــماری روی دس ـــزارع بی ش ـــرا م ـــد، زی ـــود بودن در دورۀ رک

مانـــده بـــود کـــه بـــه فـــروش نمی رفـــت. این گونـــه »مـــزارع زنجیـــره ای«۲ را کـــه شـــامل 

ـ  مزرعـــه می شـــد، در قالـــب عملیـــات واحـــد ســـازمان دهی می کردنـــد )یـــک  ۶00 خانه 

ـــا در  ـــردن آن ه ـــوراک و پروارک ـــن خ ـــرای تأمی ـــری ب ـــا، دیگ ـــد خوک ه ـــرای زادوول ـــه ب مزرع

کنـــار »زراعـــت پیمانـــکاری« بـــرای ماکیـــان و غیـــره( و ســـپس در قالـــب فعالیت هـــای 

ســـفته بازی بـــه خریـــداران می فروختنـــد. ]۲۳[ بـــه زودی معلـــوم شـــد کـــه آن هـــا نیـــز در 

ـــرمایه در  ـــم س ـــتند. حج ـــد هس ـــل ناکارآم ـــرکت کمپب ـــل ش ـــی مث ـــزارع خانوادگ ـــا م ـــت ب رقاب

آن مـــزارع در عمـــل به قـــدری زیـــاد بـــود کـــه آن هـــا را در برابـــر نامساعدشـــدن بازارهـــای 

اعتبـــاری و کاهـــش قیمـــت خریـــد محصـــوالت در محـــل مزرعـــه، بســـیار آســـیب پذیر 

ــی  ــود. ولـ ــت بـ ــزارع هنگفـ ــرۀ آن مـ ــتمزد و بهـ ــت دسـ ــای ثابـ ــرا هزینه هـ ــرد، زیـ می کـ

ــختی ها را  ــت سـ ــان تر می توانسـ ــی آسـ ــان مزرعه هایـ ــالف چنـ ــی برخـ ــۀ خانوادگـ مزرعـ

ـــد. ـــه ده ـــود ادام ـــه کار خ ـــتی ب ـــاس معیش ـــد و در مقی ـــل کن تحم

1. Debora Fitzgerald
2. chain farms
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عجیب تریـن پیشـنهادی کـه بـرای سـازگارکردن نظـام کشـاورزی کوچک مقیـاس آمریکایی 

بـا صرفه هـای مقیـاس عظیـم و مدیریـت علمـی و متمرکز ارائه شـد، طـرح موردخـای ایزیکیل 

و شـرمن جانسـون۱ در سـال ۱۹۳0 بـود. آن دو نقشـۀ کلـی یک »شـرکت زراعت ملـی« را تهیه 

کردنـد کـه تمـام مـزارع را بـا هـم ادغـام می کـرد. پـس از ادغام عمـودی مـزارع و متمرکزشـدن 

آن هـا، »جابه جایـی مـواد اولیـۀ خـام زراعـت بیـن مـزارع منفـرد در کشـور ممکـن می شـد و 

می توانسـت تنظیـم اهـداف و سـهمیه های تولیـد، توزیـع ماشـین آالت، نیـروی کار و سـرمایه، 

حمـل محصـوالت زراعـی از یـک منطقـه بـه منطقـۀ دیگـر بـرای فـرآوری و کاربـرد را ممکـن 

سـازد. ایـن برنامـۀ تشـکیالتی که شـباهت عجیبـی به دنیـای صنایـع کارخانه ای داشـت، نوعی 

تسـمه نقالۀ فوق العـاده عظیـم بـود«. ]۲۴[ تردیـدی نبود کـه ایزیکیـل در ارائۀ آن طـرح، به ویژه 

از آخریـن سـفرش بـه مـزارع اشـتراکی روسـیه و نیـز بدبختی هـای اقتصـاد رکـودزدۀ ایـاالت 

 در طرفـداری و توصیـه به زراعـت صنعتی 
ً
متحـده متأثـر شـده بـود. جانسـون و ایزیکیل اصـال

 بحـران اقتصـادی، بلکه 
ً
متمرکـز در مقیـاس پهنـاور تنهـا نبودنـد و انگیـزۀ ایشـان هـم نه صرفـا

یقیـن بـه آینـدۀ حتمـِی تجددگرایـی اعال بود. عبـارت زیر دربـارۀ چنـان یقینی، آشـکارا واقعیت 

را نمایـان می کنـد: »اشتراکی سـازی، به علـت تاریـخ و اقتصـاد پدیـد آمـده اسـت. کشـاورز یـا 

رعیـت خرده پـا، ازلحـاظ سیاسـی اسـباب مزاحمـت بـرای پیشـرفت اسـت. او ازلحـاظ فنـی، 

همان قـدر عقب مانـده اسـت کـه روزگاری مکانیک هـا اجـزای خودروهـا را بـا دسـت از داخل 

جعبه هـای چوبـی در انبـار حمـل و سـرهم می کردنـد. روس ها نخسـتین ملتی بودند کـه به این 

واقعیـت پـی بردنـد و خـود را بـا این ضـرورت تاریخی وفـق دادنـد«. ]۲۵[

پشـِت ایـن اشـاره های سـتایش آمیز بـه روسـیه، بیشـتر نوعـی بـاور مشـترک بـه تجددگرایی 

اعـال وجود داشـت تـا یک ایدئولـوژی سیاسـی. آن باور یـا ایمان با چیـزی از مقولۀ یـک برنامۀ 

زراعت شناسـان  از  بسـیاری  می شـد.  تقویـت  اعـال  تجددگرایـی  مـراودات  سرهم بندی شـدۀ 

و مهندسـان روس بـه ایـاالت متحـده می رفتنـد کـه در نظـر ایشـان، کعبـۀ زراعـت صنعتـی 

 همیشـه شـامل بازدید از 
ً
محسـوب می شـد. بازدیـد آنـان از کشـاورزی ایـاالت متحـده تقریبـا

شـرکت زراعـت مونتانـا )متعلـق بـه کمپبـل( و مالقـات بـا ام. ال. ویلسـون۲ بود کـه در ۱۹۲8 
بـه ریاسـت دانشـکدۀ اقتصاد کشـاورزِی دانشـگاه ایالتی مونتانا رسـید و بعدهـا در زمان وزارت 

هنـری واالس،۳ یکـی از مقامـات ارشـد وزارت کشـاورزی شـد. روس هـا چنـان شـیفتۀ مزرعۀ 
واالس شـدند کـه بـه او گفتنـد اگـر به روسـیه بـرود و شـیوه های زراعتـش را در آنجا بـه نمایش 

1. Mordecai Ezekial and Sherman Johnson
2. M. L. Wilson
3. Henry Wallace



۲7۶

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

بگـذارد، بیـش از ۴00 هـزار هکتـار زمیـن در روسـیه در اختیـار او قـرار می دهنـد. ]۲۶[

البتـــه شـــیفتگی مذکـــور در جهـــت مقابـــل نیـــز رونـــق داشـــت. شـــوروی هـــزاران 

مهنـــدس و کارشـــناس فنـــی آمریکایـــی را اســـتخدام کـــرده بـــود تـــا بـــه طراحـــی اجـــزای 

ــین های  ــایر ماشـ ــا و سـ ــد تراکتورهـ ــه تولیـ ــور ـ ازجملـ ــی کشـ ــد صنعتـ ــف تولیـ مختلـ

ـــتگاه  ـــزار دس ـــدود ۲7 ه ـــال ۱۹۲7 ح ـــا س ـــن ت ـــوروی همچنی ـــد. ش ـــک کنن ـــاورزی ـ کم کش

ـــی  ـــزارع دولت ـــی، م ـــای آمریکای ـــیاری از بازدیدکننده ه ـــود. بس ـــده ب ـــی خری ـــور آمریکای تراکت

شـــوروی را کـــه در حـــدود ســـال ۱۹۳0، نویدبخـــش کشـــاورزی بزرگ مقیـــاس اشـــتراکی 

بـــود، تحســـین می کردنـــد. آمریکایی هـــا عـــالوه بـــر انـــدازۀ شـــگفت آور مـــزارع دولتـــی، 

ــا  ــه تـ ــناس گرفتـ ــی ـ از زراعت شـ ــان فنـ ــد متخصصـ ــه می دیدنـ ــد کـ ــگفت زده بودنـ شـ

ـــی و  ـــیر عقالن ـــیه را در مس ـــاورزی روس ـــد کش  تولی
ً
ـــرا ـــاردان ـ ظاه ـــدس و آم ـــاددان، مهن اقتص

ـــت  ـــب تقوی ـــرب در ۱۹۳0 موج ـــای غ ـــت بازاره ـــد. شکس ـــش می برن ـــه پی ـــه ب برابری گرایان

ـــود  ـــن خ ـــه وط ـــور ب ـــر دو کش ـــه از ه ـــی ک ـــد. بازدیدکننده های ـــوروی ش ـــۀ ش ـــت تجرب جذابی

ــد. ]۲7[ ــده را دیده انـ ــود، آینـ ــفر خـ ــه در سـ ــد کـ ــان می کردنـ ــتند، گمـ بازمی گشـ

ــازی  ــت اشتراکی سـ ــد، جذابیـ ــر۱ گفته انـ ــس فیوئـ ــد و لوئیـ ــورا فیتزجرالـ ــه دبـ چنان کـ

در نظـــر طرفـــداران نوســـازی کشـــاورزی ایـــاالت متحـــده، ربطـــی بـــه بـــاور ایشـــان بـــه 

ـــی  ـــه ناش ـــت، ]۲8[ »بلک ـــوروی نداش ـــی در ش ـــه روش زندگ ـــر ب ـــا تعلق خاط ـــم ی مارکسیس

ـــی،  ـــا روش صنعت ـــی و ب ـــاس صنعت ـــدم در مقی ـــت گن ـــارۀ کش ـــوروی درب ـــر ش ـــباهت نظ از ش

بـــه  نظـــر آمریکایی هـــا دربـــارۀ مســـیری بـــود کـــه کشـــاورزی ایـــاالت متحـــده بایـــد در 

پیـــش می گرفـــت«. ]۲۹[ ایـــن ناظـــران آمریکایـــی، اشتراکی ســـازی در شـــوروی را یـــک 

طـــرح اثبات کننـــدۀ عظیـــم می دانســـتند کـــه فـــارغ از دردســـرها و مزاحمت هـــای سیاســـی 

ـــۀ  ـــوروی را به مثاب ـــای ش ـــزارع غول آس ـــا م ـــی آمریکایی ه ـــت: »یعن ـــی اس ـــای آمریکای نهاده

ــا  ــن یـ ــت بنیادی تریـ ــده می توانسـ ــه ایاالت متحـ ــد کـ ــی می دیدنـ ــگاه های بزرگـ آزمایشـ

افراطی تریـــن افـــکار خـــود بـــرای افزایـــش تولیـــد کشـــاورزی، و به ویـــژه تولیـــد گنـــدم را 

آزمایـــش کنـــد. آزمـــودِن بســـیاری از نادانســـته هایی کـــه ایشـــان می خواســـتند بفهمنـــد، 

در ایاالت متحـــده میســـر نبـــود، زیـــرا هزینـــۀ گـــزاف داشـــت و عالوه بر ایـــن، بســـیاری از 

ـــا  ـــن آزمایش ه ـــناختۀ ای ـــب ناش ـــارۀ عواق ـــکا درب ـــا در آمری ـــران آن ه ـــزارع و کارگ ـــان م صاحب

ـــاورزی  ـــای کش ـــه آزمایش ه ـــت ک ـــود داش ـــی وج ـــس امیدواری های ـــد«. ]۳0[ پ ـــران بودن نگ

ـــئول  ـــتگاه مس ـــبیه »دس ـــش ش ـــکا کم وبی ـــی آمری ـــاورزی صنعت ـــرای کش ـــد ب ـــوروی بتوان در ش

1. Lewis Feuer
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درۀ تنســـی«۱ بـــرای برنامه ریـــزی منطقـــه ای در آمریـــکا باشـــد: یـــک نمونـــۀ اثبات شـــده و 
ـــد.۲ ـــاس و تقلی ـــرای اقتب ـــی ب ـــوی احتمال ـــک الگ ی

ــیه  ــه در روس ــاور نمون ــۀ پهن ــک مزرع ــداث ی ــرای اح ــوروی ب ــنهاد ش ــل پیش ــه کمپب گرچ
ــۀ  ــوروی تجرب ــه در ش ــر۳ )ک ــد وی ــون، هرول ــون ام. ال. ویلس ــی همچ ــت، از دیگران را نپذیرف
ــه  ــدم ب ــم گن ــۀ عظی ــک مزرع ــۀ ی ــه برنام ــد ک ــوت ش ــن۴ دع ــت(، و گای ریگی ــراوان داش ف
ــامبر  ــان در دس ــد. ایش ــه کنن ــر را تهی ــای بک ــار در زمین ه ــزار هکت ــدود ۲00 ه ــاحت ح مس
ــروی کار، ماشــین آالت الزم، چرخــش محصــول، و زمان بنــدی  ۱۹۲8 کل نقشــۀ مزرعــه، نی
موبه مــوی کارهــا را در مــدت دو هفتــه در یکــی از اتاق هــای هتلــی در شــیکاگو تهیــه کردنــد. 
ــل  ــاق هت ــک ات ــوان« در ی ــه ای را »می ت ــان مزرع ــد چن ــان کردن ــان گم ــه ایش ــن ک ]۳۱[ همی
در شــیکاگو طراحــی کــرد، بــر فــرض آنــان صحــه می گــذارد کــه گویــی مباحــث اصلــی در 
چنیــن حــوزه ای همــان روابــط انتزاعــی و فنــی هســتند و ربطــی بــه  مقتضــای محیــط ندارنــد. 
فیتزجرالــد هوشــمندانه توضیــح می دهــد: »آن برنامه هــا حتــی در ایــاالت متحــده هــم خیلــی 
ــار انســان  ــارۀ طبیعــت و رفت ــه درب ــی غیرواقع بینان ــای کمال گرای ــرا برمبن ــود، زی ــه ب خوش بینان

۱. دســتگاه مســئول تنســی )Tennessee Valley Authority( یــک شــرکت دولتــی فــدرال اســت کــه در ســال ۱۹۲۳ با 
حکــم کنگــره بــرای ســاخت آبــراه، مهــار ســیالب، تولیــد بــرق، تولیــد کــود و توســعۀ اقتصــادِی درۀ تنســی کــه به شــدت 
از رکــود بــزرگ آســیب دیــده بــود، تأســیس شــد. مهم تریــن فعالیت هــای آن شــرکت در حــوزۀ سدســازی بــوده اســت. ـ م.

۲. اقتبـاس و تقلیـد! کـدام اقتبـاس و چـه تقلیدی؟ آیا تقلید از روشـی که در کشـوری دیگر بـا مالحظات اقلیمـی و فرهنگی 
دیگـر اجـرا شـده اسـت، جز حماقت و خیانت )ولو نادانسـته و جاهالنه( اسـت؟ بد نیسـت کـه مثال دیگـری از همین تقلید 
از TVA )متخصـص سدسـازی!( در ایـران پیـش از انقالب و به دسـت مقاطعه کارهای برنامه ریزی و برنامه نویسـی توسـعه 
را ذکـر کنیـم؛ تقلیـد از TVA بـرای عمـران خوزسـتان، البته با نام شـیک اختصـاری دیگری به نـام KDS. قصۀ ُپـردردی از 

کارنامـۀ درخشـان ارتزاق کنندگان از سـفرۀ برنامه و برنامه ریزی توسـعه:
»سـد چندمنظـورۀ دز فقـط یکـی از پنـج طـرح در برنامـۀ منطقـه اِی تغییـر سـیمای خوزسـتان بـود و برنامـه ای 
باشـکوه بـرای احیـای ناحیـه ای بـود کـه روزگاری حاصلخیزترین منطقۀ ایـران محسـوب می شـد. آن برنامه در 
سـال ۱۳۳۴ از طـرف آقایـان دیویـد لیلینتـال و گـودرون کالپـ  از مسـئوالن ارشـد »شـرکت توسـعه و منابـع« 
در نیویـورکـ  بـه سـازمان برنامـه و شـاه پیشـنهاد شـد. آن شـرکت پـس از تصویـب قـرارداد طرح، یک شـرکت 
ایرانـی به نـام »خدمـات توسـعۀ خوزسـتان« )KDS( را تأسـیس کرد کـه عملیات طـرح در ایـران را درنهایت با 

مسـئولیت کامـل بـه مقـام مسـئول منطقـه ای ایرانـی در TVA واگـذار می کرد.
روابـط KDS بـا سـازمان برنامـه و حکومـت ایـران، براسـاس روابـط شـخصی بیـن »آقایـان« تنظیم می شـد. 
لیلینتـال و کالپ در یـک سـوی رابطـه، و آقـای ابهتاج و شـاه در سـوی دیگر بودند. فقـط پس از تأسـیس »ادارۀ 
اقتصـادی« و تهیـۀ »مـرور برنامـه« در سـال ۱۳۳7، همچنیـن با ضروری شـدن یافتـن سـرمایه گذار خارجی در 
سـد دز بـود کـه کل طـرح هزینه سـاز خوزسـتان را بـه ارزیابـی تخصصـی »نماینـدگان حکومت« سـپردند. آن 
ارزیابـی هنگامـی انجـام شـد که سـازمان برنامه تـالش می کـرد »برنامۀ« سر به فلک کشـیدۀ خـود را جمع وجور 
و محـدود کنـد...« ]برنامه ریـزی و توسـعه در ایـران، جـورج بـی. بالدویـن، ترجمـۀ اصـالن قودجانـی، اتـاق 

بازرگانـی مشـهد، در فراینـد چـاپ )از ۱۳۹۳ تا امـروز(![.ـ  م.

3. Harold ware
4. Guy Riggin
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ــا  ــت بردن میلیون ه ــا در زیرکش ــدام آمریکایی ه ــکاس اق ــا انع ــون آن برنامه ه ــت. چ ــرار داش ق
ــرف  ــردن از ص ــت در مضایقه نک ــد دول ــراوان و تعه ــروی کار ف ــا نی ــطح ب ــن مس ــار زمی هکت

ــرای یــک  ــود، پــس »برنامه هــای مذکــور ب ــرای تحقــق اهــداف تولیــدی آن مــزارع ب ــه ب هزین

ــری  ــه نظی ــاورزی ک ــی کش ــکان خیال ــد«. آن م ــده بودن ــی ش ــری طراح ــی و نظ ــکان انتزاع م

در ایــاالت متحــده، روســیه یــا هــر جــای دیگــر برایــش پیــدا نمی شــد، از قوانیــن فیزیــک و 

ــا ایدئولژیــک نداشــت«. ]۳۲[ ــری سیاســی ی ــه موضع گی ــروی می کــرد و ربطــی ب شــیمی پی

ـ   دان۳ در   »مزرعـۀ دولتـی« یـا سـوخوِز۱ غول آسـای وربلود۲ کـه نزدیک شـهر روسـطوفان 

۱۶00کیلومتـری جنـوب مسـکو تأسـیس شـد، ۱۵0 هـزار هکتـار زمین را شـامل می شـد که 

قـرار بـود بـرای کشـت گنـدم شـخم بخـورد. گرچـه آن مزرعـه در سـال های نخسـت، گنـدم 

فـراوان تولیـد کـرد، ازلحـاظ اقتصـادی یک شکسـت نکبت بـار بود. بررسـی دالیـل تفصیلی 

شکسـت آن مزرعـه چنـدان به درد مـا نمی خورد، جـز اینکه اکثـر علل را می شـد زیرمجموعۀ 

عنـوان »شـرایط محیطـی« دانسـت. مقتضـای خـاص مشـخصات آن مزرعـه بـود کـه باعـث 

شکسـت شـد. آن مزرعـه برخالف برنامـه اش یک مزرعـۀ فرضی، کلـی و انتزاعی نبـود، بلکه 

از  منحصربه فـردی  ترکیـب  کـه  بـود  خـاص  و  پیچیـده  پیش بینی ناپذیـر،  محیطـی  برعکـس 

الت،  انـواع خـاک، سـاختار فرهنگـی، فرهنـگ اجرایی، آب وهـوا، اوضاع سیاسـی، ماشـین آ

راه هـا، مهارت هـای نیـروی کار و عـادات کارکنـان را در خـود جمـع کـرده بـود. خواهیم دید 

کـه آن مزرعـه ماننـد برازیلیـا، نمونـۀ بـارز ناکامـی در طرح هـای جاه طلبانـۀ تجرد گرایی اعال 

بـود؛ طرح هایـی کـه دانـش و شـیوه های محلـی و محیـط منحصر به فـرد را نادیـده گرفتنـد یـا 

در بهتریـن حالـت، عواملـی مزاحـم دانسـتند کـه باید سـرکوب می شـد.

اشتراکی سازی در روسیۀ شوروی

آنچــه مــا اینجــا می بینیــم، یــک ســازوکار نیســت، بلکــه مردمــی هســتند کــه اینجــا زندگــی 

ــه ســامان برســند. مــن  ــا خودشــان ب ــد ت ــان را اینجــا و آنجــا بچینی ــد آن ــد. نمی توانی می کنن

ــون  ــی اکن ــک ماشــین بخــار اســت، ول ــل ی ــه انقــالب مث هــم روزگاری گمــان می کــردم ک

ــت. ــه نیس ــم ک می دان
 آندری پالتونوف، چونگور۴

ــرای  ــخیصی ـ ب ــی تش ــش ـ ول ــداق فاح ــک مص ــوروی ی ــاورزی ش ــازی کش اشتراکی س

ــابقۀ  ــازی بی س ــا دگرگون س ــدام ب ــود. آن اق ــال ب ــی اع ــتبدادی تجدد گرای ــزی اس برنامه ری

1. sovkhoz
2. Verblud
3. Ros tor-on-Don
4. Andrei Platonov, Chevengur
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ــه  ــت ب ــری حکوم ــوای قه ــام ق ــه تم ــل ب ــا توس ــد و ب ــراه ش ــتایی هم ــد روس ــی و تولی زندگ

ــد، در  ــت کردن ــن را هدای ــر بنیادی ــه آن تغیی ــئوالنی ک ــن مس ــد. همچنی ــل گردی ــردم تحمی م

ــه  ــد ک ــر می بردن ــه س ــادی ب ــی و اقتص ــناختی، اجتماع ــات بوم ش ــبی از آن ترتیب ــل نس جه

ــد. ــرواز می کردن ــته پ ــمان بس ــا چش ــان ب ــت. آن ــتایی اس ــات روس ــدۀ حی تضمین کنن

ــی وارد  ــگ واقع ــک جن ــه ی ــتاها ب ــا ۱۹۳۴ در روس ــل ۱۹۳0 ت ــوروی از اوای ــت ش دول

ــا«۱ و  ــر کوالک ه ــدن از ش ــرای »خالص ش ــد ب ــود نمی توان ــه ب ــه دریافت ــتالین ک ــد. اس ش

ــدد، ۲۵ هــزار کمونیســت شــهری و  ــه شــوراهای روســتایی دل ببن اشــتراکی کردن مــزارع، ب

ــدگان  ــتگیری تمردکنن ــالت، دس ــرف غ ــرای تص ــل ب ــارات کام ــا اختی ــده را ب ــر جبهه دی کارگ

ــان  ــه خرده زارع ــود ک ــه ب ــن یافت ــرد. وی یقی ــیل ک ــتاها گس ــه روس ــزارع ب ــتراکی کردن م و اش

ــل  ــۀ میخائی ــه نام ــخ ب ــد. او در پاس ــالش می کنن ــوراها ت ــت ش ــن زدن حکوم ــه زمی ــرای ب ب

ــۀ ُدن  ــاورزان در کران ــود کش ــدار داده ب ــه وی هش ــه ب ــندۀ ُدن آرام(۳ ک ــولوخوف۲ )نویس ش
ــق(  ــایر مناط ــه س ــما )و البت ــۀ ش ــدم کاران منطق ــت: »گن ــتند، گف ــنگی هس ــتانۀ گرس در آس

ــا اخــالل در کارهــا روی  ــی«۴ ی ــه »اعتصــاب ایتالیای ــل هســتید، ب ــرام قائ کــه برایشــان احت

ــه  ــد. اینک ــان بگذارن ــدون ن ــرخ را ب ــش س ــران و ارت ــه کارگ ــد ک ــان نمی آم ــد! و بدش آوردن

ــید،  ــر می رس ــه نظ ــزی( ب ــدون خون ری ــان )ب ــروصدا و از دور بی زی ــا بی س ــالل در کاره اخ

فرقــی در واقعیــت ایجــاد نمی کنــد، زیــرا گنــدم کاران عزیــز شــما بــه کاری مبــادرت کردنــد 

 یــک جنــگ »بی ســروصدا« علیــه قــدرت شــوروی اســت؛ جنــگ گرســنگی دادن، 
ً
کــه عمــال

ــز«. ]۳۳[ ــق شــولوخوِف عزی رفی

ــدارد  ــد ن ــی تردی ــی کس ــت، ول ــه اس ــل مناقش ــوز مح ــگ هن ــانی آن جن ــای انس هزینه ه

کــه هزینه هایــی دلخــراش بــه جــا مانــد. فقــط تخمین هــای تلفــات انســانی به دلیــل 

»قلع وقمــع کوالک هــا«۵ و اشتراکی ســازی و قحطــی متعاقــب آن از اعــداد محتاطانــۀ 

ــخصیت های  ــی از ش ــت میلیونِی برخ ــش از بیس ــای بی ــا برآورده ــون ت ــار میلی ــا چه ــه ت س

ــر  ــد ـ معتبرت ــه باش ــه ک ــر ـ هرچ ــای بزرگ ت ــت. تخمین ه ــوده اس ــر ب ــیه متغی ــی روس فعل

ــت،  ــده اس ــترس پذیر ش ــی دس ــه به تازگ ــا ک ــوای بایگانی ه ــا محت ــرا ب ــد، زی ــوه می کن جل

ــرف داری در  ــام س ــدن نظ ــس از برچیده ش ــه پ ــد ک ــه می ش ــاورزانی گفت ــا خرده کش ــا ی ــه رعیت ه ــوالک )Kulak( ب ۱. ک
روســیه در قــرن نوزدهــم، توانایــی خریــد اندکــی زمیــن و اســتخدام چنــد کارگــر را داشــتند. کوالک هــا در دوران اســتالین 
ــد و  ــتگیر، تبعی ــان دس ــر از ایش ــا نف ــت میلیون ه ــن عل ــه همی ــد و ب ــت کردن ــاورزی مقاوم ــازی کش ــر اشتراکی س در براب

کشــته شــدند. ـ م.
2. Mikhail Sholokhov
3. And Quiet Flows the Don
4. Ital’ ianka
5. dekulakization
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بیشــتر همخوانــی دارد. آن مرگ و میــر بــا خــود موجــی از گســیختگی اجتماعــی و خشــونت 

ــود.  ــالب ب ــس از انق ــی پ ــگ داخل ــای جن ــش از تلخ کامی ه ــب بی ــه اغل ــراه آورد ک ــه هم ب

ــا مرزهــا فــرار کردنــد، اردوگاه هــای مخــوف کار اجبــاری  ــه شــهرها ی میلیون هــا کشــاورز ب

)گــوالگ(۱ بزرگ تــر شــدند، شــورش و قحطــی در روســتاها بیــداد کــرد، و افــزون بــر نیمــی 

ــدند. ]۳۴[ ــالخی ش ــخم زن( س ــش و ش ــات بارک ــام )و حیوان از احش

ـــگ در  ـــک جن ـــر ی ـــی اگ ـــود، ول ـــده ب ـــده ش ـــا را برن ـــا رعیت ه ـــگ ب ـــا ۱۹۳۴ جن ـــت ت دول

ـــت.  ـــگ اس ـــا آن جن ـــت« داد، همان ـــا باخ ـــر ب ـــرد براب ـــب »ُب ـــه آن لق ـــوان ب ـــه بت ـــد ک ـــا باش دنی

ــدام  ــتند هیچ کـ ــتراکی( نتوانسـ ــزارع اشـ ــا۲ )مـ ــی( و کولخوزهـ ــزارع دولتـ ــوخوزها )مـ سـ
ــویک ها را  ــر بلشـ ــتالین و اکثـ ــتکی، اسـ ــن، تروتسـ ــر لنیـ ــتِی مدنظـ ــداف سوسیالیسـ از اهـ

محقـــق ســـازند. افزایـــش تولیـــد غـــالت یـــا تولیـــد غـــذای ارزان و فـــراوان بـــرای شـــهرها 

و نیـــروی کار در کارخانه هـــا، آشـــکارا بـــه شکســـت انجامیـــد. آن مـــزارع نتوانســـتند بـــه 

مـــزارع نوآورانـــه بـــا کارایـــی فنـــی تبدیـــل شـــوند کـــه لنیـــن در ســـر می پرورانـــد. حتـــی 

ــد  ــوب می شـ ــن محسـ ــن لنیـ ــدد در ذهـ ــار تجـ ــه معیـ ــا ـ کـ ــردن کارهـ ــۀ برقی کـ درزمینـ

ــتند.  ــرق داشـ ــی دوم بـ ــگ جهانـ ــتانۀ جنـ ــتراکی در آسـ ــزارع اشـ ــد کل مـ ــط ۴درصـ ـ فقـ

اشتراکی ســـازی کشـــاورزی به هیچ وجـــه در روســـتاها »مـــردان و زنـــان جدیـــدی« پدیـــد 

نیـــاورد یـــا تفاوت هـــای فرهنگـــی بیـــن شـــهر و روســـتا را از میـــان برنداشـــت. برداشـــت 

ـــه  ـــی ب ـــا حت ـــد ی ـــت مان ـــرن ثاب ـــم ق ـــدت نی ـــطح به م ـــد س ـــوالت در واح ـــیاری از محص بس

کمتـــر از مقادیـــر دهـــۀ ۱۹۲0 یـــا پیـــش از انقـــالب رســـید. ]۳۵[

ــه،  ــب دولت مداران ــیوۀ عجیب و غری ــه ش ــر و ب ــاری دیگ ــا معی ــازی ب ــه اشتراکی س البت

ــرای  ــری ب ــزار َسرَس ــک اب ــۀ ی ــازی به مثاب ــد. اشتراکی س ــوب می ش ــبی محس ــی نس توفیق

اهــداف دوگانــۀ کشــورداری، قابلیــت خــود را نشــان داد: مصــادرۀ امــوال و ســلطۀ سیاســی. 

ــاکام شــدند،  ــه تلخــی ن ــوه غــذا ب ــازاد انب ــد م گرچــه کولخوزهــای شــوروی شــاید در تولی

بــی بــه ابــزار دســت حکومــت بــرای تعییــن الگــوی کشــت، تثبیــت دســتمزد نیــروی  به خو

ــن  ــوان انداخت ــه عمــل آمــده، و از توش وت ــۀ ب کار روســتایی، مصــادرۀ بخــش بزرگــی از غل

ــل شــدند. ]۳۶[ روســتاها تبدی

ــد  ــوان بزرگــش نامی ــزرگ حکومــت شــوروی در بخــش کشــاورزی ـ اگــر بت دســتاورد ب

ــا مصــادره و نظــارت   ب
ً
ــن قلمــرو اقتصــادی و اجتماعــی روســتاها کــه اصــال ـ تحویل گرفت

ســازگار نبــود، و تبدیــل آن بــه قالب هــای نهــادی و واحدهــای تولیــدی بــود کــه خیلــی بهتــر 

1. gulag
2. kolkhoz
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ــار می آمدنــد. جامعــۀ روســتایی کــه  ــاال کن ــا نظــارت، مدیریــت، بهره کشــی و ســلطه از ب ب

ــه  ــود ک ــه ای ب ــرد(، جامع ــین می ک ــی آن را تحس ــرد )و مدت ــه ارث ب ــوروی ب ــت ش حکوم

ــده  ــراف زاده، از آن برچی ــاالران اش ــزرگ و دیوان س ــن داران ب ــزاری، زمی ــت ت ــتی دول همدس

ــک،  ــران کوچ ــاده، صنعتگ ــای س ــا، رعیت ه ــای خرده پ ــا را زمین داره ــای آن ه ــد و ج ش

ــد.  ــه بودن ــالب گرفت ــف انق ــل مخال ــرک و عوام ــران متح ــواع کارگ ــی و ان ــران خصوص تاج

]۳7[ بلشــویک ها نیــز کــه بــا یــک جامعــۀ روســتایی »آشــفته، از هفــت دولــت آزاد و بــدون 

ــد  ــزم کردن ــود را ج ــزم خ ــی ع ــگل داری علم ــداران جن ــد طرف ــدند، مانن ــه رو ش ــر« روب رهب

ــا چنــد هــدف ســاده کــه در ذهــن داشــتند، از نــو طراحــی کننــد.  ــا محیــط روســتاها را ب ت

ایشــان به جــای چیــزی کــه بــه ارث بردنــد، چشــم اندازی از مــزارع بــزرگ و سلســله مراتبی 

ــتیبانی اش  ــهمیه های پش ــت و س ــوی کش ــه الگ ــد ک ــد آوردن ــت را پدی ــت حکوم ــا مدیری ب

ــت.  ــی نداش ــکان جابه جای ــون ام ــق قان ــش طب ــد و جمعیت ــن می ش ــز تعیی ــم مرک ــا حک ب

ــالف،  ــود، ات ــای رک ــال به به ــش از ۶0 س ــا بی ــد ت ــی ش ــی طراح ــان نظام ــب، چن به این ترتی

ــذا و  ــدارک غ ــازوکار ت ــۀ س ــناختی، به مثاب ــیب های بوم ش ــاورزان و آس ــۀ کش ــتن روحی کش

ســلطۀ روســتایی عمــل کنــد.

ــی  ــۀ حکومت ــتایش برنام ــۀ س ــتر به مثاب ــال بیش ــدت ۶0 س ــتراکی به م ــاورزی اش آن کش

بــود تــا تحســین ســرهم بندی ها، بازارهــای بی هویــت، تهاتــر و ابتکارهایــی کــه تــا انــدازه ای 

 ماننــد »برازیلیــای غیررســمی« کــه جــای موجهی 
ً
ناکامی هــای آن برنامــه را جبــران کــرد. دقیقــا

در برنامه هــای رســمی نداشــت و بــرای کارآمدشــدن شــهر پدیــد آمــد، به همین ترتیــب 

ــمی ـ  ــتوری رس ــاد دس ــوب اقتص ــارج از چارچ ــمی در خ ــیوه های غیررس ــه ای از ش مجموع

آن هــم اغلــب خــارج از قانــون شــوروی ـ بــه وجــود آمــد تــا برخــی از ضایعــات هنگفــت و 

ــچ گاه به طــور  ــی، کشــاورزی اشــتراکی هی ناکارآمدی هــای آن نظــام را کاهــش دهــد. به عبارت

ــد خــود عمــل نکــرد. ــدارکات تولی ــق شــبکۀ اشــتراکی برنامه هــا و ت کامــل مطاب

در گـــزارش مختصـــری کـــه در ادامـــه خواهیـــم گفـــت، واضـــح اســـت کـــه 

ــه  ــود، گرچـ ــوب شـ ــتالین منسـ ــه اسـ ــط بـ ــت فقـ ــه نمی توانسـ ــازی فی نفسـ اشتراکی سـ

او بیشـــترین مســـئولیت را در ســـرعت و بی رحمـــی اســـتثنایی آن برنامـــه داشـــت. 

]۳8[ کشـــاورزی اشـــتراکی همـــواره بخشـــی از نقشـــۀ آینـــدۀ بلشـــویک ها بـــود و 

ـــری  ـــرای پیگی ـــم ب ـــه تصمی ـــه ب ـــا توج ـــۀ ۱۹۲0 ب ـــر ده ـــی در اواخ ـــدارکات عال ـــالی ت تق

ـــم  ـــری خت ـــۀ دیگ ـــه نتیج ـــت ب ـــدرت می توانس ـــن، به ن ـــت ممک ـــر قیم ـــه ه ـــدن ب صنعتی ش

شـــود. بـــاور تجدد گرایـــی اعـــالی حـــزب پیشـــتاز بـــه طرح هـــای اشـــتراکی بـــزرگ، تـــا 

ــاور  ــۀ ۱۹۳0 دوام آورد. آن بـ ــل دهـ ــۀ اوایـ ــرهم بندی های مذبوحانـ ــس از سـ ــا پـ مدت هـ
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ــوح  ــد به وضـ ــال ها بعـ ــت، سـ ــی اسـ ــز علمـ ــناختی و نیـ ــد زیبایی شـ ــا می شـ ــه ادعـ کـ

در رؤیـــای کشـــاورزی تجددگـــرای اعـــال ـ یعنـــی طـــرح زمین هـــای بکـــر خروشـــچف۱ 
ـ دیـــده شـــد کـــه مدت هـــا بعـــد از مـــرگ اســـتالین و پـــس از افشـــای علنـــی جنایـــات او 
در اشتراکی ســـازی بـــه اجـــرا درآمـــد. آنچـــه عجیـــب اســـت، طـــول مـــدت دوام آوردن آن 
ـــت. ـــا ـ اس ـــۀ آن ه ـــت همه جانب ـــکار از شکس ـــواهد آش ـــم ش ـــا ـ علی رغ ـــاختارها و باوره س

دور اول: حکومت بلشویک و رعایا
ــت  ــر وق ــا ه ــم ت ــب کن ــه را ترغی ــتم هم ــر می توانس ــه اگ ــد ک ــرم می رس ــه نظ ــی ب گاه
می خواســتند »آزادســازی« را بــر زبــان بیاورنــد، ابتــدا »ســازمان دادن« را بگوینــد، و هــر 
 »بســیج نیروهــا« را 

ً
وقــت بخواهنــد »اصالح کــردن« یــا »پیشــرفت« را بیــان کننــد، قبــال

ـ رعیــت در  ــارۀ تعامــل دولت  ــم درب ــن کتاب هــای حجی ــودم ای ــور نب ــگاه مجب ــد، آن بگوین
روســیه را بنــگارم.

جورج یانی، اشتیاق تجهیز۲

یانـی در کتـاب ویـژه ای کـه در بـاال از آن نقل قـول شـد، اوضـاع روسـیۀ پیـش از انقالب را 
شـرح مـی داد، ولـی به آسـانی می تـوان گفت کـه گویـا او دربـارۀ حکومت بلشـویک می نوشـته 
اسـت. شـباهت های بین سیاسـت روسـتایی حکومت لنین و اسـالف تزاری اش تا سـال ۱۹۳0 
خیلـی چشـمگیرتر از تفاوت هـای آن هـا بـود. در هـر دوی آن سیاسـت ها باور مشـابه به اصالح 
از بـاال، و مـزارع بـزرگ، پیشـرفته و مکانیـزه ـ به مثابـۀ راه حـل یـک کشـاورزی مولـد ـ دیـده 
می شـود. همچنیـن مایـۀ تأسـف اسـت کـه همـان نادانی شـگرف دربـارۀ یـک نظـام اقتصادی 
بسـیار پیچیـدۀ روسـتایی تکـرار می شـود کـه بـا دسـت اندازی و چپـاول حریصانـه به روسـتاها 
بـرای مصـادرۀ غـالت در هـر دو دوره همـراه اسـت. گرچـه آن شـباهت ها حتی پـس از انقالب 
نهـادی ۱۹۳0 نیـز دوام آورد، آنچـه در انگیـزۀ تمام عیـار بـرای اشـتراکی کردن تـازه بـود، ارادۀ 

حکومـت انقالبـی بـرای نوسـازی کامـل سـیمای بخش کشـاورزی ـ بـه هر قیمـت ـ بود.

ــد  ــه تولی ــق دادن ب ــرای رون ــچف در ۱۹۵۳ ب ــه خروش ــود ک ــی ب ــر )Virgin Lands( طرح ــای بک ــۀ زمین ه ۱. برنام
کشــاورزی شــوروی و کاهــش کمبــود مــواد غذایــی در نظــر گرفتــه بــود. تولیــد آن برنامــه در ســال ۱۹۵۴ فراتــر از انتظــار 
بــود، ولــی در ۱۹۵۵ به علــت خشک ســالی افــول کــرد، در ســال های ۱۹۵۶ و ۱۹۵7 مناســب نبــود و باالخــره در 
 هیــچ زمیــن بکــری در آن برنامــه شــخم زده نشــد. ســپس به دلیــل بارندگی هــای فــراوان 

ً
ســال  های ۱۹۵8 و ۱۹۵۹ تقریبــا

ــا ۱۹۶۳  ــۀ ۱۹۶۱ ت ــد آن در ســال ۱۹۶0 جهــش کــرد و بعــد از آن در فاصل در ســال ۱۹۵۹ اشــتیاق اجــرای طــرح و تولی
دوبــاره بــا ســیر نزولــی همــراه شــد. از آن پــس تولیــد هــر ســال کاهــش یافــت و رکــورد ســال ۱۹۵۵ هیــچ گاه تکــرار نشــد. 
ــاحت،  ــن مس ــاخت، پهناورتری ــان را می س ــه پیشــرفته ترین موشــک های هســته ای جه ــردم در کشــوری ک گرســنه ماندن م
ــی در  ــه وقت ــت ک ــری اس ــاهد دیگ ــت، ش ــاورزی داش ــرای کش ــب ب ــیار مناس ــای بس ــدک، و اقلیم  ه ــت ان ــم جمعی تراک
ــرد،  ــرار گی ــا ق ــای دنی ــتی اش ـ در جای ج ــوع کمونیس ــژه از ن ــال ـ به وی ــی اع ــان تجددگرای ــای مدعی ــایر ناکامی ه ــار س کن
ــرای  بیمــاری ذهنــی و ســوءغرض را در طرفــداران مجنــون ایــن نظام هــای کمونیســتی ثابــت می کنــد. ســینه چاک کردن ب
ــا ـ  ــودن آن ه ــالمت و خیرخواهانه ب ــی، س ــر کارای ــر ب ــاری مادام العم ــر آن، پافش ــالوه ب ــت خورده و ع ــم های« شکس »ایس

ــت. ـ م. ــیطانی اس ــوی ش ــانه ای از خ ــد ـ نش ــار آورده ان ــه ب ــه ب ــی ک ــا و فالکت های ــدن جنایت ه ــم دی علی رغ
2. George Yaney, The Urge to Mobilize
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حکومـــت بلشـــویک بـــا جامعـــه ای روســـتایی مواجـــه شـــد کـــه نســـبت بـــه آنچـــه 
مقاوم تـــر،  مبهم تـــر،  بســـیار  می دیـــد،  خـــود  روی  پیـــش  تـــزاری  دیوان ســـاالری 
خودمختارتـــر و جســـورتر بـــود. اگـــر کارکنـــان تـــزار بـــا ســـرپیچی هنگفـــت و فـــرار از 
ـــه رو  ـــی اول روب ـــگ جهان ـــالل جن ـــکو« در خ ـــراج از مس ـــردآوری خ ـــی گ ـــای ابتدای »روش ه
ـــالت  ـــگ آوردن غ ـــویک ها در به چن ـــه بلش ـــد ک ـــان می دهن ـــواهد نش ـــام ش ـــد، ]۳۹[ تم بودن

ــتند. ــش رو داشـ ــوارتر پیـ ــب دشـ ــی کاری به مراتـ ــتاها حتـ از روسـ
گرچــه بخــش اعظــم روســتاها بــا بلشــویک ها دشــمنی می کردنــد، چنــان حســی 
به شــدت دوطرفــه بــود. دربــارۀ لنیــن ـ چنان کــه خواهیــم دیــد ـ »حکــم زمیــن«۱ کــه 
رعیت هــا را مجــاز کــرد مالــک زمینــی شــوند کــه غصــب کــرده بودنــد، یــک ترفنــد راهبــردی 
ــود. او  ــت او ب ــدرت حکوم ــای ق ــدن پایه ه ــس از محکم ش ــتایی ها پ ــردن روس ــرای آرام ک ب
ــزارع  ــع م ــد باالخــره به نف ــک روز بای ــدی نداشــت کــه زمین هــای کوچــک کشــاورزان ی تردی
ــمایل ها و  ــیۀ ش ــه وی »روس ــتکی، آنچ ــر تروتس ــود. به نظ ــام ش ــم ادغ ــی، در ه ــزرگ جمع ب
سوســک ها«۲ می خوانــد، هرچــه زودتــر دگرگــون و »شــهری« می شــد، بهتــر بــود. همچنیــن 
به نظــر بســیاری از بلشــویک های »تازه شــهری« و اعضــای عــادی حــزب، نابودکــردن 
»دنیــای ســیاه و عقب مانــدۀ رعیتــی، یکــی از مهم تریــن بخش هــای هویــت فــردی نوظهــور 

ــد«. ]۴0[ ــوب می ش ــر محس ــۀ کارگ ــت طبق و هوی
ــناخته«۳  ــرو ناش ــک »قلم ــویک ها ی ــر بلش ــا در نظ ــاورزی خرده پ ــا کش ــی ی ــام رعیت نظ
بــود. آن حــزب در زمــان انقــالب در سراســر روســیه فقــط ۴۹۴ عضــو خرده کشــاورز داشــت 
ــتاییان  ــب روس ــد(. ]۴۱[ اغل ــتایی بودن ــن فکرهای روس ــان از روش ــر ایش  اکث

ً
ــاال ــه احتم )ک

 همگــی از آن حکــم بلشــویک ها 
ً
حتــی یــک فــرد کمونیســت را ندیــده بودنــد، ولــی احتمــاال

گاهــی داشــتند. تنهــا  کــه مالکیــت زمیــن غصب شــده را بــرای رعیت هــا تضمیــن می کــرد، آ
ــود  ــز عضــو داشــت، حــزب »انقالبی هــای سوســیال«۴ ب ــی کــه در روســتاها نی حــزب انقالب

ــد. ــدل نباش ــن هم ــتبدادی لنی ــر اس ــا طرزفک ــد ب ــب می ش ــی اش موج ــه های مردم ــه ریش ک
آثـار فرایندهـای خـوِد انقـالب بود که موجب شـد جامعۀ روسـتایی، غامض تر جلـوه کند و 
مالیات سـتانی از آن هـم دشـوارتر شـود. تـا آن زمان سـیل غصـب زمین ها بـه راه افتاده بـود و با 
اصطـالح نامربـوط »اصالحـات ارضـی« و با نگاه بـه گذشـته ها، به مثابۀ یک تحـول مطلوب از 
آن یـاد می شـد. درواقـع، پس از شکسـت حمله بـه اتریش در خـالل جنگ و فرار انبوه سـربازان 

۱. حکــم زمیــن )Land Decree( کــه والدیمیــر لنیــن تهیــه کــرد، در هشــتم نوامبــر ۱۹۱7 در دومیــن کنگــرۀ شــوراهای 
کارگــران، ســربازان و رعیت هــا ـ پــس از پیــروزی انقــالب ۱۹۱7 ـ بــه تصویــب رســید. ـ م.

2. the Russia of icons and cockroaches
3. terra cognita
4. Social Revolutionaries



۲8۴

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

از جبهه هـا، بخـش اعظـم زمین هـای اشـراف و کلیسـا به همـراه »زمین هـای دربـار« به دسـت 
ـ مزرعه های مسـتقل کشـاورزی  خرده کشـاورزان افتـاده بـود. رعیت هـای ثروتمند تـر که در خانه 
 مجبور شـدند 

ً
می کردنـد )و در اصالحـات اسـتولیپین »جداکننـده« نامیده می شـدند(، معموال

بـه قطعـات کوچک روسـتایی بازگردند و جامعۀ روسـتایی در معرض فشـار شـدید قرار داشـت. 
آنـان کـه بسـیار ثـروت داشـتند، بی چیـز شـدند و بسـیاری از فقیرترین هـا بـرای نخسـتین بـار 
در زندگـی، مالـک زمین هـای کوچـک گشـتند. طبـق یکـی از آمارهـا تعـداد کارگران روسـتایی 
فاقـد زمیـن بـه نصف رسـید و میانگیـن مسـاحت زمین هـای رعیت هـا ۲0درصـد )در اوکراین 
۱00درصـد( رشـد کـرد. در کل حـدود ۱00 میلیـون هکتـار زمیـن غصـب یـا مصادره شـد که 
همگـی بـا ابتکارعمـل محلـی از زمیـن داران کوچـک و بـزرگ گرفتـه و بـه رعیت ها داده شـد و 

باعـث گردیـد کـه آن رعیت ها به طـور میانگیـن مالک حـدود ۲۹ هکتـار زمین باشـند. ]۴۲[
ــر  ــدارکات نظامــی، فهم ناپذی ــا واحــد ت ــات ی ــی از منظــر یــک مأمــور مالی ــان وضعیت چن
می نمــود. وضعیــت تصــدی زمین هــا در روســتاها از اســاس تغییــر کــرده بــود. اســناد 
ــی  ــای مطمئن ــه راهنم ــود ـ به هیچ وج ــده ب ــی مان  باق

ً
ــال ــر اص ــا ـ اگ ــی زمین ه ــت قبل مالکی

بــرای ادعاهــای مالکیــت در آن زمــان نبــود. هــر روســتا از جنبه هــای مختلــف منحصر به فــرد 
بــود و حتــی اگــر می شــد نقشــه ای بــرای روســتا تهیــه کــرد، جابه جایــی جمعیــت و آشــوب 
نظامــی در آن دوره موجــب می شــد کــه نقشــۀ مذکــور در مــدت شــش مــاه یــا کمتــر منســوخ 
شــود. پــس تلفیقــی از خرده زمیــن داری، تصــدی مشــاع و تغییــرات مــداوم مکانــی و زمانــی، 

ــرد. ــل می ک ــق عم ــی دقی ــام مالیات ــه نظ ــرای هرگون ــوخ ناپذیر ب ــدی رس ــۀ س به مثاب
دو پیامــد دیگــر از انقــالب باعــث می شــد کــه دشــواری های مأمــوران دولــت در 
ــل از  ــا قب ــی ت ــرکت های ارباب ــزرگ و ش ــکان ب ــزارع مال ــود. م ــر ش ــم بغرنج ت ــتاها بازه روس
 ســه چهارم غــالت تولیــدی بــرای بــازار داخلــی و صــادرات را تولیــد می کردنــد. 

ً
۱۹۱7 تقریبــا

ــرد و در  ــیر می ک ــهر ها را س ــکم ش ــه ش ــود ک ــتایی ب ــادی روس ــام اقتص ــش از نظ ــن بخ همی
ــم  ــش اعظ ــان بخ ــده، بیشترش ــاورزان باقی مان ــۀ کش ــت. بقی ــود نداش ــر وج ــان دیگ آن زم
ــدی خــود دســت  ــۀ تولی ــگ و زور، از غل ــدون جن ــد و ب ــد خودشــان را مصــرف می کردن تولی
ــه  ــت یافتن ب ــه دس ــد ک ــب می ش ــا موج ــۀ زمین ه ــد و برابری طلبان ــع جدی ــتند. توزی نمی شس
ــا  ــل ب ــود، در زمــان بلشــویک ها در تقاب ــرای تزارهــا شــبیه »اخــاذی« غــالت ب ــزی کــه ب چی

ــد. ]۴۳[ ــط باش ــک و متوس ــکان کوچ ــاش خرده مال ــای مع نیازه
ــت  ــمگیر در اراده و ظرفی ــود چش ــالب، بهب ــر انق ــن اث ــاید تعیین کننده تری ــن و ش دومی
ــود. هــر انقــالب نوعــی  ــر حکومــت ب ــرای مقاومــت در براب جوامــع محلــی خرده کشــاورز ب
خــأ قــدرت پدیــد مــی آورد کــه از قــدرت رژیــم ســابق خبــری نیســت و رژیــم انقالبــی هــم 
 
ً
ــا ــویک ها عمدت ــون بلش ــت. چ ــرده اس ــل نک ــور تحمی ــرو کش ــام قلم ــر تم ــود را ب ــوز خ هن
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شــهری بودنــد و خــود را در بحبوحــۀ یــک جنــگ داخلــی فراگیــر می دیدنــد، خــأ قــدرت در 
بســیاری از مناطــق روســتایی تشــدید شــد. چنان کــه اورالنــدو فیگــس۱ می گویــد، نخســتین 
ــه امــور  ــا آزادان ــد ت ــار ـ فرصــت یافتن ــد در اوضاعــی فالکت ب ــود کــه روســتاها ـ هرچن ــار ب ب
 اشــراف را از صحنــه 

ً
 گفتیــم کــه روســتاییان معمــوال

ً
خــود را ســازمان دهی کننــد. ]۴۴[ قبــال

بیــرون راندنــد و زمین هــا )ازجملــه حقــوق زمین هــای مشــاع و جنگل هــا( را غصــب 
ــتاها در  ــد. روس ــی کردن ــای محل ــه انجمن ه ــتن ب ــه بازگش ــور ب ــده ها را مجب ــرده، جداش ک
ــی را  ــالب« محل ــی »انق ــا وقت ــد و ت ــار بودن ــای خودمخت ــد جمهوری ه ــی مانن ــان گوی آن زم
ــر  ــدت در براب ــان به ش ــال، ایش ــد. بااین ح ــان بودن ــرخ در ام ــش س ــر ارت ــتند، از ش ــول داش قب
ــد.  ــت می کردن ــق مقاوم ــام مناط ــربازگیری از تم ــا س ــام ی ــالت، احش ــاری غ ــای اجب تعرفه ه
عملکــرد حکومــت نوپــای بلشــویک کــه در آن اوضــاع اغلــب ماننــد یــک غارتگــر نظامــی 
 بــه چشــم روســتاییان به مثابــۀ فتــح مجــدد روســتاها و نوعــی اســتعمار 

ً
عمــل می کــرد، حتمــا

ــد می کــرد. ــازۀ آن هــا را تهدی ــود کــه اســتقالل عمــل ت ــد ب جدی
بــا توجــه بــه حال وهــوای سیاســی در نواحــی روســتایی روســیه، حتــی اگــر یــک دولــت 
از دانــش کافــی دربــارۀ نظــام اقتصــادی کشــاورزی، پشــتوانۀ حامیــان محلــی، و مهارت هــای 
دیپلماتیــک برخــوردار بــود، بــاز بــه دردســرهای بــزرگ گرفتــار می شــد. بلشــویک ها 
ــط در  ــروت فق ــد و ث ــر درآم ــی ب ــی مبتن ــام مالیات ــتند. نظ ــت را نداش ــه مزی ــک از آن س هیچ ی
ــماری  ــک سرش ــا و ی ــر از دارایی ه ــع و معتب ــۀ جام ــک نقش ــه ی ــد ک ــن می ش ــی ممک صورت
ــه  ــدت ب ــزارع به ش ــد م ــن درآم ــت. همچنی ــود نداش ــه وج ــه البت ــت ک ــود داش ــد وج روزآم
میــزان محصــول و قیمت هــا بســتگی داشــت کــه از ایــن ســال تــا ســال بعــد فــرق می کــرد، 
 بــه اوضــاع برداشــت محصــول وابســته بــود. حکومــت 

ً
پــس هرگونــه درآمــد مالیاتــی کامــال

ــکیالت  ــوب، تش ــی مطل ــرای حکمران ــات الزم ب ــودن از اطالع ــر محروم ب ــالوه ب ــد ع جدی
 ویــران کــرده و از خدمــات اشــراف، متخصصــان مالــی 

ً
محلــی حکومــت تــزاری را نیــز تقریبــا

ــد  ــالت را هرچن ــا و غ ــور مالیات ه ــگ ادارۀ ام ــول جن  در ط
ً
ــال ــه قب ــان ـ ک و زراعت شناس

ــی  ــویک ها به طورکل ــز، بلش ــر از هرچی ــود. مهم ت ــده ب ــروم ش ــد ـ مح ــام می دادن ــص انج ناق
فاقــد راهنماهــای بومــی روســتایی بودنــد کــه بتواننــد ایشــان را در یافتــن راه خــود در آن محیــط 
خصمانــه و گیج کننــده یــاری کننــد. شــوراهای روســتا کــه قــرار بــود چنیــن نقشــی ایفــا کننــد، 
ــد  ــی بودن ــع محل ــت مناف ــتر در خدم ــه بیش ــد ک ــتاییانی اداره می ش ــت روس ــه دس  ب

ً
ــوال معم

تــا دســتورهای مرکــز. نهــاد مشــابه دیگــر یعنــی »کمیتــۀ فقــرای روســتایی« یــا کومبــدی۲ کــه 
قــرار بــود نماینــدۀ کارگــران روســتاها در تکاپوهــای مــردم محلــی باشــد، به آســانی از ســوی 

1. Orlando Figes
2. Committee of the Rural Poor (kombedy)
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ــا شــورای روســتا متوقــف  ــری خشــن ب ــل درگی ــا اغلــب به دلی روســتاییان ســرکوب می شــد ی
]۴۵[ می گشــت. 

ــتگاه های  ــۀ خاس  نتیج
ً
ــا ــویک، صرف ــوران بلش ــر مأم ــر اکث ــا در نظ ــرار آمیزبودن آن دنی اس

اجتماعــی شــهری آنــان و پیچیدگــی مناســبات روســتایی نبــود. آن رمزورازهــا همچنیــن معلول 
گاهانــۀ محلــی بــود کــه ارزش دفاعــی خــود را در مجــادالت قبلــی روســتاییان با  یــک راهبــرد آ
ــاحت  ــردن مس ــر گزارش ک ــی در کمت ــای محل ــود. انجمن ه ــان داده ب ــت نش ــراف و حکوم اش
زمین هــای زراعــی و بزرگ نمایــی جمعیــت )بــرای فقیرتــر جلوه کــردن و معاف شــدن از 
ــماری  ــت در سرش ــای قابل کش ــاحت زمین ه ــتند. ]۴۶[ مس ــی داش ــابقۀ طوالن ــات( س مالی
ســال ۱۹۱7 به علــت چنــان تقلب هایــی حــدود ۱۵درصــد کمتــر از واقــع تخمیــن زده شــد. از 
 بــدون 

ً
آن  پــس روســتاییان عــالوه بــر زمین هــای جنگلــی، چراگاه هــا و مرغزارهایــی کــه قبــال

گــزارش دادن بــه زمیــن کشــاورزی تبدیــل کــرده بودنــد، تمایــل داشــتند کــه بخــش اعظــم زمیِن 
ــا  ــتایی، آمار ه ــای روس ــه، کمیته ه ــد. البت ــان کنن ــز پنه ــان را نی ــراف و ارباب ــده از اش غصب ش
ــته جمعی،  ــخم زنی دس ــای ش ــازمان دهی گروه ه ــا، س ــات زمین ه ــص قطع ــرای تخصی را ب
ــا را در  ــدام از آن آماره ــی هیچ ک ــد، ول ــه می کردن ــره تهی ــا و غی ــرای دام ه ــۀ چ ــم برنام تنظی
اختیــار مســئوالن یــا کومبــدی قــرار نمی دادنــد. یــک عبــارت متــداول در آن زمــان به خوبــی 
ایــن واقعیــت را نشــان مــی داد: رعیــِت »به واســطۀ حکــم )حکــم زمیــن( مالــک  شــده، ولــی 

در زندگــی پنهــان شــده«.
پــس آن حکومــت گرفتــار، چگونــه راه خــود را در هزارتــوی موجود پیــدا کرد؟ بلشــویک ها 
هرجــا توانســتند، مــزارع حکومتــی بــزرگ یــا مــزارع اشــتراکی را راه انــدازی کردنــد. بســیاری 
از آن مــزارع »تعاونی هــای پوتمکیــن«۱ بودنــد کــه فقــط بــرای مشــروعیت دادن بــه شــیوه های 
موجــود تأســیس شــدند. ولــی هرجــا کــه آن تعاونی هــا بــرای فریبــکاری راه انــدازی نشــدند، 
به خوبــی جذابیــت سیاســی و اجرایــی یــک واحــد پرداخــت مالیــات بــا ساده ســازی افراطــی 
بــرای زمیــن داری و مالیات هــا را نشــان دادنــد. توضیــح موجــز یانــی از منطــق موجــود در آن 

ــی اســت: تعاونی هــا عال
ــه  ــا ب ــدون اعتن ــزرگ را ب ــای ب ــات زمین ه ــه قطع ــود ک ــان تر ب ــیار آس ــی بس ــاظ فن ازلح
ــرد را  ــر ف ــن ه ــه زمی ــد قطع ــه بخواهن ــا اینک ــد ت ــخم بزنن ــردی ش ــت ف ــای مالکی ادعاه
ــت  ــا زحم ــپس ب ــنجند و س ــا بس ــنتی رعیت ه ــه روش س ــد، ارزش آن را ب ــایی کنن شناس
ــر  ــن، ه ــد. عالوه برای ــای بدهن ــه ج ــۀ یکپارچ ــده، در مزرع ــات پراکن ــان قطع آن را از می
ــزرگ  ــدی ب ــای تولی ــتانی از واحد ه ــارت و مالیات س ــدار نظ ــین، طرف ــر پایتخت نش مدی
ـ و سروکارنداشــتن بــا کشــاورزان به صــورت تک به تــک ـ بــود ... تعاونی هــا بــرای 

1. Potemkin collectives
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طرفــداران اصالحــات کشــاورزی، جاذبــۀ دوگانــه داشــت: از طرفــی یــک آرمــان اجتماعی 
ــِی  ــکالت فن ــاده کردن مش ــه س ــال، ب ــود، و درعین ح ــی ب ــداف تبلیغات ــه اه ــوف ب و معط

ــرد. ]۴7[ ــک می ک ــت کم ــلطۀ حکوم ــی و س ــات ارض اصالح

در آشـــفته بازار ســـال های ۱۹۱7 تـــا ۱۹۲۱ اجـــرای آزمایش هـــای متعـــدد کشـــاورزی 
ممکـــن نبـــود و آن هایـــی هـــم کـــه بـــه اجـــرا درآمـــد، بـــه شکســـت کامـــل انجامیـــد. 
بااین حـــال، چنـــان اقدامـــی نشـــانه ای از فعالیت هـــای اشتراکی ســـازی کامـــل بـــود کـــه 

ـــد. ـــرا درآم ـــه اج ـــد ب ـــه بع ـــک ده ی
ــه همــان روش اخــذ  بلشــویک ها کــه از نوســازی چشــم انداز روســتاها عاجــز شــدند، ب
خــراج اجبــاری ـ مطابــق قانــون جنــگ ـ روی آوردنــد کــه پیش تــر نیــز تزارهــا در زمــان جنــگ 
بــه کار می بردنــد. البتــه، اصطــالح »قانــون جنگــی«۱ نوعــی نظــم را بــه ذهــن متبــادر می کنــد 
کــه در شــرایط عــادی وجــود نداشــته اســت. دســته های مســلح )اوتریــادی(۲ ـ برخــی قانونــی 
ــالت در  ــران غ ــهری ـ در دورۀ بح ــنۀ ش ــر و گرس ــردان خودس ــکل از م ــر متش ــی دیگ و برخ
ــود  ــا خ ــتند، ب ــه می توانس ــه ک ــد و هرچ ــارت می کردن ــتاها را غ ــتان ۱۹۱8، روس ــار و تابس به
ــداد  ــرد، آن اع ــن می ک ــالت تعیی ــن غ ــهمیه های تأمی ــت س ــرگاه کــه حکوم می بردنــد. ه
ــاحت  ــِق مس ــای نادقی ــه از تخمین ه ــد ک ــض بودن ــی مح ــابداری مکانیک ــداد حس  اع

ً
ــا »صرف

ــد«. ]۴8[  ــت می آمدن ــه دس ــراوان ب ــول ف ــت محص ــرِض برداش ــاورزی و ف ــای کش زمین ه
ــد  ــل و خری ــا تحوی ــا ب ــد ت ــام می ش ــرقت انج ــارت و س ــا غ ــتر ب  بیش

ً
ــرا ــالت ظاه ــدارک غ ت

ــاورزان از  ــۀ کش ــادرۀ غل ــت مص ــورش به عل ــش از ۱۵0 ش ــن، بی ــک تخمی ــق ی ــول. طب محص
ــت«  ــزب کمونیس ــود را »ح ــال ۱۹۱8 خ ــویک ها در س ــون بلش ــت رخ داد. چ ــوی حکوم س
ــر ســر بلشــویک ها و شــوراها )کــه  ــد، ادعــا شــد کــه بســیاری از شــورش ها زی ــده بودن نامی
ــن  ــت. لنی ــوده اس ــت ها ب ــه کمونیس ــتند( و علی ــط می دانس ــن« مرتب ــم زمی ــا »حک ــا را ب آن ه
بــا اشــاره بــه شــورش رعیت هــا در تامبــوف، ولــگا۳ و اوکرایــن گفــت کــه خطــر آن هــا بیــش 
از تمــام تهدیدهــای ارتــش ســفید۴ اســت. مقاومــت مذبوحانــۀ رعیت هــا در عمــل حاصلــی 
جــز گرســنگی شــهرها تــا ســرحد مــرگ نداشــت، ]۴۹[ و حــزب کمونیســت در اوایــل ۱۹۲۱ 
بــرای نخســتین بــار بــه ســربازان و ملوان هــای شورشــی خــودش در کرونســتان شــلیک کــرد. 
حــزب کمونیســت کــه از هــر ســو در محاصــره بــود، بــه عقب نشــینی جنگاورانــه روی آورد، از 
»کمونیســم جنگــی«۵ دســت برداشــت و »سیاســت اقتصــادی جدیــد«NEP( ۶( را تبلیــغ کــرد 

1. martial law
2. Otriady
3. Tambov, Volga
4. Whites
5. War Communism
6. New Economic Policy
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ــد:  ــح می ده ــس توضی ــود. فیگ ــک ب ــای کوچ ــت زمین ه ــارت آزاد و مالکی ــرای تج ــه پذی ک
ــت داده  ــفید را شکس ــش س ــی، ارت ــدرت غرب ــت ق ــک هش ــا کم ــه ب ــویک ک ــت بلش »حکوم
ــود،  ــی ارزش ب ــروزی ب ــه آن پی ــد«. ]۵0[ البت ــلیم ش ــودش تس ــای خ ــر رعیت ه ــود، در براب ب
ــا  ــی ب ــال های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ به تنهای ــر در س ــای همه گی ــنگی و بیماری ه ــات گرس ــرا تلف زی

ــری می کــرد. ــی براب ــی اول و جنــگ داخل مجمــوع تلفــات جنــگ جهان
دور دوم: تجدد گرایی اعال و تدارکات

ــی  ــده، و بحران ــوب کشــاورزی در آین ــت مطل ــا وضعی ــی اعــال ب ــاور تجدد گرای مقارن شــدن ب
ــرای  ــه ب ــزۀ همه جانب ــت رخ داد، انگی ــوی حکوم ــالت از س ــادرۀ غ ــدا در مص ــان ابت ــه هم ک
ــن دو  ــر ای ــز ب ــن تمرک ــا ضم ــرد. م ــم ک ــتان ۱۹۲۹ـ۱۹۳0 فراه ــازی را در زمس اشتراکی س
ــازی،  ــانی اشتراکی س ــای انس ــل هزینه ه ــت و پاگیر از قبی ــل دس ــر عوام ــم دیگ ــل، ناچاری عام
ــا اســتالین می خواســت  ــن و اینکــه آی ــری بوخاری ــه رهب ــاح راســت ب ــا مخالفــان جن جــدال ب
ــه مجــال دیگــری  ــر، ب ــا خی ــد ی ــود کن فرهنــگ اوکرایــن و بســیاری از خــود اوکراینی هــا را ناب

واگــذار کنیــم.
ــی  ــت. او در م ــان داش ــی ایم ــاورزی صنعت ــه کش ــن ب ــد لنی ــز مانن ــتالین نی ــد اس بی تردی
و  عقب مانــده  کوچــک،  مــزارع  از  »گــذار  اشتراکی ســازی،  هــدف  کــه  گفــت   ۱۹۲8 
ــزرگ و عمومــی اســت کــه از ماشــین ها  ــزرگ یکپارچــه، ب ــه مــزارع ب قطعه قطعــۀ رعیت هــا ب
و داده هــای علمــی برخــوردار باشــند و بتواننــد حداکثــر غلــه را بــرای بــازار تولیــد کننــد«. ]۵۱[
ـــت  ـــود داش ـــی وج ـــود. امیدهای ـــده ب ـــه ش ـــق انداخت ـــه تعوی ـــال ۱۹۲۱ ب ـــا در س ـــن رؤی ای
کـــه گســـترش تدریجـــی اشتراکی ســـازی در دهـــۀ ۱۹۲0 بتوانـــد به انـــدازۀ یک ســـوم 
بـــر تولیـــد غـــالت کشـــور بیفزایـــد. ولـــی بخـــش اشتراکی شـــده )شـــامل مـــزارع دولتـــی 
و اشـــتراکی( کـــه حـــدود ۱0درصـــد نیـــروی کار را جـــذب می کـــرد، فقـــط ۲/۲درصـــد 
از کل تولیـــد مـــزارع را شـــامل می شـــد. ]۵۲[ وقتـــی اســـتالین تصمیـــم بـــه اجـــرای یـــک 
ـــت  ـــاورزی سوسیالیس ـــش کش ـــه بخ ـــود ک ـــح ب ـــت، واض ـــدن گرف ـــی صنعتی ش ـــۀ ضربت برنام
ـــن  ـــرای تأمی ـــالت الزم ب ـــادرات غ ـــا ص ـــهری ی ـــدۀ ش ـــروی کار فزاین ـــوراک نی ـــد خ نمی توان
مالـــی واردات فنـــاورِی الزم بـــرای رشـــد صنعـــت را تولیـــد کنـــد. رعیت هـــای متوســـط و 
ـــان و  ـــه ن ـــد« ب ـــادی جدی ـــت اقتص ـــرای »سیاس ـــس از اج ـــان پ ـــیاری از ایش ـــه بس ـــد ک ثروتمن

آب رســـیدند، همان هایـــی بودنـــد کـــه غلـــۀ مطلـــوب اســـتالین را در دســـت داشـــتند.
ــا  ــدن ب ــه سرشاخ ش ــت را ب ــد، حکوم ــاز ش ــه از ۱۹۲8 آغ ــمی ک ــادرۀ رس ــت مص سیاس
رعیت هــا کشــاند. قیمــت اجبــاری تحویــل غــالت، یک پنجــم قیمــت بــازار بــود و حکومــت 
ــی  ــی روی آورد. ]۵۳[ وقت ــای پلیس ــه روش ه ــا، ب ــت دهقان ه ــدت گرفتن مقاوم ــا ش ــاره ب دوب
ــالت  ــای غ ــل دادن نیازه ــه از تحوی ــانی را ک ــام کس ــورد، تم ــت خ ــدات شکس ــۀ تمهی هم
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ــگاه  ــر از جای ــازی، صرف نظ ــان اشتراکی س ــا مخالف ــراه ب ــه هم ــانی ک ــد )کس ــاز زدن ــر ب س
اقتصادی شــان، کــوالک نامیــده می شــدند(، دســتگیر و بــه اعــدام یــا تبعیــد محکــوم کردنــد، 
درحالی کــه تمــام غلــه، تجهیــزات، زمیــن و احشــام ایشــان مصــادره و بــه فــروش می رســید. 
در احکامــی  کــه خطــاب بــه مجریــان تــدارکات غلــه ارســال می شــد، به صراحــت قیــد شــده 
بــود کــه بایــد نشســت هایی بــا حضــور رعیت هــای فقیــر برگــزار کننــد تــا بــه نظــر برســد کــه 
ایــن ابتکارعمــل از پاییــن سرچشــمه گرفتــه اســت. بــا درگرفتــن همیــن جنــگ بــر ســر غلــه 
ــه اشتراکی ســازی »کامــل«  ــم ب ــود کــه تصمی ــق ب ــا برنامــۀ دقی و یــک ابتکارعمــل سیاســی ب
ــر  ــه در دیگ ــران ک ــد. صاحب نظ ــی ش ــر ۱۹۲۹ عمل ــاری« در اواخ ــنایا(۱ و »اجب )اسپلوش

ــن مــورد یک صــدا هســتند. ــد، در ای ــا هــم اختــالف دارن مباحــث ب
ــک  ــود. فیتزپاتری ــالت ب ــه غ ــدازی ب ــان از چنگ ان ــازی، اطمین ــی اشتراکی س ــدف اصل ه
بررســی خــود دربــارۀ تعاونی هــا را بــا ایــن ادعــا شــروع می کنــد: »مهم تریــن هــدف 
ــرای دریغ کــردن  ــی و کاهــش قــدرت رعیت هــا ب ــۀ غــالت دولت اشتراکی ســازی، افزایــش تهی
ــرا  ــد، زی ــرده بودن ــی ب ــور پ ــدف مذک ــه ه ــدا ب ــان ابت ــا از هم ــود. رعیت ه ــا ب ــه از بازاره غل
حرکــت اشتراکی ســازی در زمســتان ۱۹۲۹ـ۱۹۳0 نتیجــۀ بیــش از دو ســال جــدال تلــخ بیــن 
ایشــان و حکومــت بــر ســر تــدارک غــالت بــود«. ]۵۴[ رابــرت کانکوئســت۲ نیــز بــا او موافــق 
ــه غلــه و ســایر  ــه بــرای دســتیابی ب گاهان اســت: »مــزارع اشــتراکی در اصــل یــک ســازوکار آ

ــد«. ]۵۵[ ــوالت بودن محص
 اکثــر رعیت هــا نیــز آن گونــه کــه از مقاومــت آن هــا و از دیدگاهشــان می دانیــم، از 

ً
ظاهــرا

ــاورزان  ــای آن کش ــالت، بق ــه غ ــدازی ب ــتند. چنگ ان ــوع می نگریس ــه موض ــری ب ــن منظ چنی
ــازی  ــارۀ اشتراکی س ــوف درب ــدری پلوتون ــان آن ــه در رم ــی ک ــرد. رعیت ــد می ک ــا را تهدی خرده پ
توصیــف شــده اســت، درمی یابــد کــه مصــادرۀ غــالت چگونــه بــا اصالحــات ارضــی قبلــی 
در تضــاد اســت: »بــازی مؤذیانــه ای اســت. ابتــدا زمیــن را بــه چنــگ مــی آوری، ســپس غلــه 
ــرای  ــاری! ب ــن را بفش ــوی زمی ــه گل ــی ک ــه می توان ــری. این گون ــه می َب ــن پیمان ــا آخری را ت
ــده اســت. چه کســی را  ــاالی سرشــان باقــی نمان ــزی جــز آســمان ب موژیک هــا۳ از زمیــن چی
گــول می زنیــد؟« ]۵۶[ کمتریــن چیــزی کــه بــه خطــر می افتــاد، حاشــیۀ ناچیــز خودمختــاری 
ــی  ــد. حت ــت آورده بودن ــه دس ــالب ب ــس از انق ــه پ ــود ک ــا ب ــی رعیت ه ــادی و اجتماع اقتص
ــتن از  ــای دست شس ــرا »به معن ــتند، زی ــم داش ــازی بی ــم از اشتراکی س ــر ه ــای فقی رعیت ه
ــور  ــه به ط ــم ن ــتورها ـ آن ه ــق دس ــا طب ــایر خانواده ه ــار س ــردن در کن ــا، و کارک ــن و ابزاره زمی

1. sploshnaia
2. Robert Conques t

۳. موژیک )muzhik( به رعیت های روس گفته می شد. ـ م.
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موقــت ـ در شــرایطی شــبیه ارتــش بــود، ولــی حتــی فراتــر از اوضــاع ارتــش، بــه زندگــی تــا 

 نمی توانســت بــه حمایــت روســتاییان دل 
ً
َبــد در پــادگان می مانــد«. ]۵7[ اســتالین کــه اصــال

َ
ا

ببنــدد، ۲۵ هــزار نفــر از اعضــای حــزب را به صــورت »تام االختیــار« از شــهرها و کارخانه هــا 

گســیل کــرد »تــا انجمن هــای محلــی رعیت هــا را تخریــب کننــد و بــه هــر قیمــت کــه شــده، 

به جــای آن نظــام اقتصــادی اشــتراکی را بنشــانند کــه مطیــع حکومــت بــود«. ]۵8[

نظریۀ تجددگرای اعالی استبدادی و شیوۀ سرف داری
اگــر گــذار بــه اشــتراکی گرایی »تمام وکمــال« به طــور بی واســطه از عــزم حــزب بــرای 

ــت،  ــه می گرف ــه ـ ریش ــرای همیش ــار و ب ــک ب ــوالت آن ـ ی ــن و محص ــر زمی ــدازی ب چنگ  ان

ــود. ــده ب ــال رد ش ــی اع ــرش تجددگرای ــی نگ ــه از صاف ــی البت ــان عزم چن

ــا یکدیگــر هم نظــر نبودنــد، همگــی بی تردیــد  ــارۀ ابزارهــا ب گرچــه بلشــویک ها شــاید درب

به دقــت می دانســتند کــه درنهایــت کشــاورزی پیشــرفته قــرار اســت بــه چه چیــزی شــبیه باشــد؛ 

درک ایشــان به همــان انــدازه کــه علمــی بــود، بصــری هــم بــود. قــرار بــود کشــاورزی پیشــرفته، 

ــول  ــق اص ــد و مطاب ــزه باش ــه مکانی ــود ک ــرار ب ــر؛ ق ــر، بهت ــه بزرگ ت ــد، هرچ ــاس باش بزرگ مقی

علمــی و تیلــری، بــه روش سلســله مراتبی اداره شــود. عالوه برایــن، قــرار بــود زارعــان بســیار بــه 

کارگــران ماهــر و منضبــط شــبیه شــوند و نــه بــه یــک رعیــت. خــود اســتالین، قبــل از ناکامی های 

عملــی کــه موجــب ازبین رفتــن بــاور او بــه طرح هــای غول آســا شــد، طرفــدار مــزارع اشــتراکی 

ــود کــه همچــون طــرح اجراشــده به کمــک آمریکایی هــا )طرحــی کــه  ــه!( ب )کارخانه هــای غل

 اشــاره کردیــم( بیــن ۵0 تــا ۱00 هــزار هکتــار وســعت داشــته باشــند. ]۵۹[
ً
قبــال

به شــدت  برنامه ریزی هــای  آرمان گرایانــه،  انتــزاع  آن  بــرای  زمینــی  معــادل 

ــارۀ  ــرض درب ــد ف ــه و چن ــک نقش ــا ی ــت ب ــناس می توانس ــک کارش ــود. ی ــه ب غیرواقع بینان

ــری  ــی خب ــاع محل ــش و اوض ــه در آن از دان ــد ک ــه کن ــه ای ارائ ــیون، برنام ــاس و مکانیزاس مقی

ــارس  ــرد، در م ــد می ک ــای اورال۱ بازدی ــی کوه ه ــه از نواح ــاورزی ک ــد کش ــک کارمن ــود. ی نب

۱۹۳۲ چنیــن بــه مســکو گالیــه کــرد: »بــرای تهیــۀ راهنمــای کمیتــۀ اجرایــی رایــون،۲ دوازده 

ــی  ــۀ عملیات ــک برنام ــا ی ــد ت ــرف کرده ان ــت روز را ص ــدت بیس ــناس، م ــناس زراعت ش کارش

ــی  ــه حت ــدون آنک ــد، ب ــه کنن ــدارد، تهی ــود ن ــه وج ــون ک ــی رای ــن محل ــرای انجم ــدی ب ـ تولی

ــه  ــد ک ــوم ش ــی معل ــند«. ]۶0[ وقت ــه باش ــرح رفت ــل ط ــه مح ــا ب ــرده ی ــرک ک ــود را ت ــر خ دفت

ــت وپاگیر  ــور، دس ــرب کش ــی۳ در غ ــی لوک ــاالرانه در ولیک ــرت آور دیوان س ــرِی نف غول پیک

1. Urals
2. Raion Executive Committee
3. Velikie Lukie
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ــد.  ــش دادن ــزاع کاه ــیدن از انت ــدون دست کش ــرح را ب ــاد ط ــط ابع ــزان فق ــت، برنامه ری اس

ــد  ــاری تقســیم کردن ــه ۳۲ مســتطیل مســاوِی ۲۵00هکت ــان طــرح هشــتادهزارهکتاری را ب آن

ــت  ــه موقعی ــا ب ــدون اعتن ــه و ب ــتطیل ها روی نقش ــود: »آن مس ــوز ب ــا کولخ ــی از آن ه ــه یک ک

ــر  ــی دیگ ــخصۀ جمعیت ــه مش ــا هرگون ــا ی ــا، باتالق ه ــا، تپه ه ــکونتگاه ها، روده ــتاها، س روس

ــدند«. ]۶۱[ ــیم ش ــناختی ترس ــوارض زمین ش ــا ع ی

ـــۀ  ـــاورزی را به مثاب ـــه کش ـــه ب ـــرش تجددگرایان ـــن نگ ـــوان ای ـــی نمی ت ـــاظ نشانه شناس ازلح

ـــدگاه اغلـــب معـــادل نفـــی  ـــن دی ـــارۀ ایدئولوژیکـــِی جـــدا از ســـایر باورهـــا درک کـــرد. ای یـــک پ

دنیـــای روســـتاهای موجـــود تلقـــی شـــده اســـت. قـــرار بـــود کولخـــوز جانشـــین شـــورای 

محلـــی روســـتا یـــا خـــود روســـتا شـــود؛ ماشـــین ها جـــای شـــخم بـــا اســـب و انســـان را 

ـــی  ـــاورزی علم ـــوند؛ کش ـــا ش ـــین رعیت ه ـــر جانش ـــۀ کارگ ـــو طبق ـــای عض ـــد؛ کارگره بگیرن

به جـــای ســـنت ها و خرافـــه بنشـــیند؛ آمـــوزش و ســـواد، جـــای جهـــل و کـــژ فرهنگـــی۱ 

را بگیـــرد؛ و فراوانـــی، جانشـــین بخورونمیـــر شـــود. اشتراکی ســـازی را می خواســـتند 

اجـــرا کننـــد تـــا پایـــان کار رعیت هـــا و شـــیوۀ زندگـــی آن هـــا را رقـــم بزنـــد. مطرح کـــردن 

نظـــام اقتصـــادی سوسیالیســـتی، متضمـــن یـــک انقـــالب فرهنگـــی نیـــز بـــود؛ قـــرار بـــود 

ــن  ــن و نافرمان تریـ ــاید بزرگ تریـ ــه شـ ــی کـ ــی رعیت هایـ ــیاه بخت، یعنـ ــای۲ سـ عامی هـ

باقی مانده هـــای نظـــام قبلـــی بـــرای حکومـــت بلشـــویک بودنـــد، بـــا کارگـــران کولخـــوز 

تعویـــض شـــوند کـــه موجوداتـــی معقـــول، ســـخت کوش، از مســـیحیت  برگشـــته۳ و 

پیشـــرفت گرا تلقـــی می شـــدند. ]۶۲[ مقیـــاس اشـــتراکی گری را بـــرای محوکـــردن نظـــام 

ــن  ــم بیـ ــۀ عظیـ ــب فاصلـ ــا به این ترتیـ ــد تـ ــر گرفتنـ ــزرگ در نظـ ــش، بـ ــی و نهادهایـ رعیتـ

دو دنیـــای شـــهر و روســـتا کـــم شـــود. البتـــه، یـــک فـــرض بنیادیـــن در کل طـــرح وجـــود 

داشـــت کـــه مـــزارع تعاونـــی بـــزرگ، همچـــون کارخانه هایـــی در یـــک نظـــام اقتصـــادی 

ـــوالت  ـــایر محص ـــالت و س ـــارۀ غ ـــت درب ـــتورهای حکوم ـــرد و دس ـــد ک ـــل خواهن ـــز عم متمرک

ـــد  ـــد بدانی ـــد، بای ـــی ببری ـــب پ ـــل مطل ـــه اص ـــه ب ـــرای آنک ـــازند. ب ـــق می س ـــاورزی را محق کش

ـــرد. ـــط ک ـــزارع را ضب ـــت م ـــد کل برداش ـــدود ۶۳درص ـــال ۱۹۳۱ ح ـــت در س ـــه حکوم ک

یـــک فایـــدۀ بـــزرگ اشتراکی ســـازی ـ از منظـــر یـــک برنامه ریـــز پایتخت نشـــین 

ــت  ــت. حکومـ ــول اسـ ــر محصـ ــت هـ ــد و کاشـ ــزان تولیـ ــر میـ ــت بـ ــۀ حکومـ ـ احاطـ

ـــوم  ـــری معل ـــاظ نظ ـــره را ازلح ـــات و غی ـــت، لبنی ـــالت، گوش ـــه غ ـــش ب ـــت نیازهای می توانس

1. malokulturnyi
2. the narod
3. de-Chris tianized
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ـــاال  ـــه از ب ـــت ک ـــای کش ـــد. برنامه ه ـــال ده ـــی انتق ـــش تعاون ـــه بخ ـــتور ب ـــب دس ـــد و در قال کن

ـــه  ـــا را تهی ـــه برنامه ه ـــن ک ـــای زمی ـــود. اداره ه ـــول ب ـــب نامعق ـــل اغل ـــد، در عم ـــالغ می ش اب

می کردنـــد، دربـــارۀ محصوالتـــی کـــه حکـــم صـــادر می کردنـــد، دربـــارۀ نهادهـــای الزم 

ـــتند.  ـــچ نمی دانس ـــاک، هی ـــوع خ ـــارۀ ن ـــا درب ـــل ی ـــر مح ـــوالت در ه ـــرورش محص ـــرای پ ب

بااین حـــال، ســـهمیه هایی مقـــرر شـــده بـــود کـــه کارکنـــان آن ادارات بایـــد ُپـــر می کردنـــد 

ـــال  ـــزی ـ در س ـــۀ مرک ـــاورزی کمیت ـــس ادارۀ کش ـــف۱ ـ رئی ـــی ایاکوول ـــد. وقت ـــم کردن ـــر ه و ُپ

۱۹۳۵ خواســـت تـــا مـــزارع اشـــتراکی »بـــا کارکنـــان دائمـــی اداره شـــوند کـــه به درســـتی 

ــئوالن  ــه مسـ ــت کـ ــی می گفـ ــور ضمنـ ــع، به طـ ــند«، درواقـ ــود را بشناسـ ــای خـ زمین هـ

وقـــت، چنـــان دانشـــی نداشـــتند. ]۶۳[ به این ترتیـــب، می توانیـــم قـــدری بـــه پشـــت پـــردۀ 

ـــی  ـــرا اندک ـــم چ ـــم و بفهمی ـــی ببری ـــزرگ«۲ در ۱۹۳۶ و ۱۹۳7 پ ـــازی های ب ـــع »پاک س فجای

انتقـــاد رعیت هـــا از مســـئوالن کولخـــوز را تشـــویق کردنـــد تـــا »ویرانگرهـــا«۳ شناســـایی 

ـــخم  ـــاورزی را ش ـــای غیرکش ـــا و زمین ه ـــه مرغزاره ـــت ک ـــتور گرف ـــوز دس ـــک کولخ ـــوند. ی ش

بزنـــد کـــه کشـــاورزان بـــدون آن قـــادر بـــه تأمیـــن علوفـــۀ دام هایشـــان نبودنـــد. کولخـــوز 

دیگـــری فرمـــان گرفـــت کـــه بـــا غصـــب زمین هـــای خصوصـــی و باتالق هـــای شـــنی، 

ـــاند. ]۶۴[ ـــابق برس ـــزان س ـــر می ـــه دو براب ـــه را ب ـــت علوف ـــاحت زیرکش مس

ــق  ــه و دقیـ ــیم کار همه جانبـ ــی و تقسـ ــت تک محصولـ ــوح از کشـ ــزان به وضـ برنامه ریـ

ـــوز،  ـــر کولخ ـــاحت ه ـــام مس ـــژه تم ـــق و به وی ـــام مناط ـــج تم ـــد. به تدری ـــداری می کردن طرف

 گنـــدم، 
ً
به طـــور روزافـــزون تخصصی تـــر شـــد و فقـــط بـــه تولیـــد یـــک محصـــول ـ مثـــال

ــوزۀ پـــرورش   در حـ
ً
ــا ســـیب زمینی ـ اختصـــاص یافـــت. ]۶۵[ مثـــال ــان یـ گوشـــت، کتـ

ـــد  ـــرواری را تولی ـــای پ ـــا خوک ه ـــتی ی ـــای گوش ـــۀ گاوه  علوف
ً
ـــا ـــوز صرف ـــک کولخ ـــام، ی احش

ـــرورش مـــی داد. منطـــق موجـــود در کولخـــوز و تخصـــص  می کـــرد و دیگـــری خـــود دام هـــا را پ

 می تـــوان مشـــابه منطـــق نهفتـــه در کمربند هـــای ویـــژۀ کارکـــردی در 
ً
منطقـــه ای را تقریبـــا

ــه  ــد کـ ــی می شـ ــداد متغیرهایـ ــش تعـ ــب کاهـ ــدن موجـ ــت. تخصصی شـ ــهرها دانسـ شـ

زراعت شناســـان ناچـــار بودنـــد در نظـــر بگیرنـــد؛ و عالوه برایـــن، یکنواخت ســـازی امـــور 

ـــی داد. ـــش م ـــز را افزای ـــان مرک ـــش کارکن ـــدرت و دان ـــه، ق ـــی و درنتیج اجرای

ــدا  ــت. ابتـ ــابهی داشـ ــازی مشـ ــق متمرکزسـ ــز منطـ ــی نیـ ــوالت غذایـ ــدارک محصـ تـ

ـــن   نامطمئ
ً
ـــن از برداشـــت محصـــول ـ کـــه معمـــوال ـــک تخمی ـــه« و ی براســـاس نیازهـــای »برنام

1. A. Iakovlev
2. Great Purges
3. wreckers
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۲۹۳

ــون،۱ و  ــت، رایـ ــر اوبالسـ ــرای هـ ــهمیه ها را بـ ــته ای از سـ ــود ـ رشـ ــی بـ  مکانیکـ
ً
ــال و کامـ

ــردن  ــه برآورده کـ ــرد کـ ــا می کـ ــوز ادعـ ــر کولخـ ــپس هـ ــد. سـ ــن می کردنـ ــوز تعییـ کولخـ
ـــرح  ـــهمیه را مط ـــش س ـــرای کاه ـــر ب ـــت تجدیدنظ ـــت و درخواس ـــن اس ـــهمیه اش غیرممک س
ــهمیه ها در عمـــل  ــه پذیرفتـــن سـ ــتند کـ ــۀ تلـــخ قبلـــی می دانسـ ــان از تجربـ ــرد. آنـ می کـ
ـــن  ـــتراکی از ای ـــاورزان اش ـــد. کش ـــد ش ـــدارکات خواه ـــدی ت ـــار در دور بع ـــش انتظ ـــث افزای باع
ـــرا  ـــتند، زی ـــرار داش ـــری ق ـــران صنایـــع در وضعیـــت خطرناک ت لحـــاظ در مقایســـه بـــا کارگ
ـــهمیه هایش عمـــل نمی کـــرد، به هرحـــال،  کارگـــران حتـــی درصورتـــی کـــه کارخانـــه بـــه س
دســـتمزد و کارت جیره بنـــدی خـــود را دریافـــت می کردنـــد، ولـــی عمل کـــردن بـــه 
ســـهمیه ها بـــرای اعضـــای کولخـــوز شـــاید به معنـــای گرســـنگی بـــود. درواقـــع، قحطـــی 
ــدارکات  ــازی و تـ ــی اشتراکی سـ ــوان قحطـ ــط می تـ ــال های ۱۹۳۳ـ۱۹۳۴ را فقـ ــزرگ سـ بـ
لقـــب داد. آنـــان کـــه وسوســـه می شـــدند دردســـر درســـت کننـــد، بـــا خطـــر ســـهمیه های 
هولناک تـــر روبـــه رو بودنـــد. ســـهمیه هایی نظیـــر کوالک هـــا )اردوگاه هـــای کار اجبـــاری( 

ــمنان حکومـــت. و جای گرفتـــن در فهرســـت دشـ
ــر  ــالوه بـ ــا عـ ــر رعیت هـ ــر اکثـ ــا ازنظـ ــروی کار در کولخوزهـ ــۀ نیـ ــم خودکامـ رژیـ
ــاد مـــی داد کـــه  ــه بـ ــز بـ ــیاری از آزادی هایـــی را نیـ به خطرانداختـــن معـــاش ایشـــان، بسـ
ـــازی  ـــا اشتراکی س ـــد. آن ه ـــت آورده بودن ـــه دس ـــال ۱8۶۱ ب ـــازی در س ـــس از آزادس ـــا پ آن ه
را بـــا نظـــام ســـرف داری مقایســـه می کردنـــد کـــه اجدادشـــان را تداعـــی می کـــرد. به قـــول 
ـــردن  ـــه کارک ـــت را ب ـــوخوز ها رعی ـــئوالن س ـــا: »مس ـــران در کولخوزه ـــتین کارگ ـــی از نخس یک
اجبـــار می کننـــد؛ آن هـــا رعیت هـــا را بـــه وجین کـــردن زمین هایشـــان وا می دارنـــد؛ و 
حتـــی یـــک قطعـــه نـــان یـــا کمـــی آب بـــه مـــا نمی دهنـــد. از دل ایـــن روش چـــه بیـــرون 
ـــت  ـــبیه اس ـــروی کار[ ش ـــرای نی ـــی ب ـــوارض فئودال ـــینا۲ ]ع ـــه بارش ـــاع ب ـــن اوض ـــد؟ ای می آی
ــرای  ــرواژه۳ بـ ــاختن َسـ ــه سـ ــروع بـ ــا شـ ــود«. ]۶۶[ رعیت هـ ــرار می شـ ــاره تکـ ــه دوبـ کـ
ــرف داری  ــای »سـ ــه به معنـ ــد کـ ــا VKP کردنـ ــه ای«۴ یـ ــت تمام اتحادیـ ــزب کمونیسـ »حـ
 نوعـــی اســـتعاره نبـــود، بلکـــه شـــباهت ها بـــه 

ً
ثانویـــه«۵ بـــود. ]۶7[ آن شـــباهت صرفـــا

ـــل  ـــوز حداق ـــای کولخ ـــود. ]۶8[ اعض ـــده ب ـــکار ش ـــه آش ـــر هم  ب
ً

ـــال ـــرف داری کام ـــام س نظ

۱. اوبالســت )oblas t( بــه بخش هــای زیرمجموعــۀ اتحادیــۀ فــدرال شــوروی )روســیه( گفتــه می شــود. اکنــون در روســیه 
۴۶ اوبالســت بــا جمعیت هــای ۱۵0 هــزار تــا هفت میلیون نفــری و مســاحت هایی از ۱۵ هــزار تــا یــک میلیــون و 

ــتند. ــت ها هس ــای اوبالس ــا زیرمجموعه ه ــون )raion( ه ــود دارد. رای ــع وج ــر مرب ــزار کیلومت ــد ه چهارص
2. barschina
3. acronym
4. All-Union Communis t Party
5. vtoroe krepos tnoe pravo (Second Surfdom)
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به طـــور نیمه وقـــت ملـــزم بـــه کارکـــردن در زمین هـــای حکومـــت بـــرای گرفتـــن دســـتمزد 
نقـــدی یـــا جنســـی بودنـــد، آن هـــم دســـتمزدهایی کـــه مضحـــک بـــود. ایشـــان به شـــدت 
ـــان  ـــک خودش ـــن کوچ ـــات زمی ـــه قطع ـــه ای( ب ـــوالت غیرغل ـــد محص ـــدن )و تولی برای سیرش
ـــان  ـــن خودش ـــت در زمی ـــرای کش ـــی ب ـــت آزاد چندان ـــوز، وق ـــی کار در کولخ ـــد، ول ـــته بودن وابس
ـــن  ـــت تعیی ـــوز را دول ـــدی در کولخ ـــول تولی ـــت محص ـــدار و قیم ـــت. ]۶۹[ مق ـــی نمی گذاش باق
ــر  ــرای تعمیـ ــدازۀ مشـــخصی بـ ــاالنه به انـ ــد سـ ــوز موظـــف بودنـ ــای کولخـ ــرد، اعضـ می کـ
ـــت،  ـــیر، گوش ـــهمیه های ش ـــق س ـــد تحق ـــف بودن ـــان موظ ـــد. ایش ـــا کار کنن ـــا و گاری ه جاده ه
تخم مـــرغ و غیـــره را از زمین هـــای شـــخصی خودشـــان جبـــران کننـــد. مســـئوالن تعاونی هـــا 
ـــتفاده  ـــود اس ـــخصی خ ـــای ش ـــرای کاره ـــا ب ـــروی کار کولخوزه ـــن دار ـ از نی ـــان زمی ـــد ارباب ـ مانن
می کردنـــد و در عمـــل ـ هرچنـــد برخـــالف قانـــون ـ از اختیـــارات ســـلیقه ای بـــرای توهیـــن، 
ـــازۀ  ـــرف داری، اج ـــان س ـــل زم ـــا مث ـــد. رعیت ه ـــوردار بودن ـــا برخ ـــراج رعیت ه ـــا اخ ـــک زدن ی کت
ـــهرهایی  ـــا ش ـــد ت ـــدازی ش ـــی راه ان ـــۀ درون ـــامانۀ گذرنام ـــک س ـــاره ی ـــتند. دوب ـــدن نداش جابه جاش
ـــود  ـــل ش ـــان حاص ـــده و اطمین ـــمالی ش ـــتند، گوش ـــد« داش ـــوب و غیرمول ـــهروندان نامطل ـــه »ش ک
ـــتۀ  ـــش هس ـــارج از بخ ـــه خ ـــوز را ک ـــای کولخ ـــت، اعض ـــد. درنهای ـــرار نمی کنن ـــا ف ـــه رعیت ه ک
ــال ۱۹۳۹  ــور(۱ از سـ ــاکنان خوتـ ــد )سـ ــی می کردنـ ــا زندگـ ـ مزرعه هـ  در خانه 

ً
ــا ــتا عمدتـ روسـ

ـــت  ـــون رعی ـــم میلی ـــش از نی ـــه بی ـــی ب ـــن جابه جای ـــوند. آخری ـــا ش ـــه جابه ج ـــد ک ـــور کردن مجب
ـــیب زد.  آس

ـــی  ـــای جابه جای ـــت و الگوه ـــم مالکی ـــروی کار، رژی ـــۀ نی ـــب درزمین ـــه به این ترتی ـــدی ک قواع
ســـاخته شـــد، در عمـــل نوعـــی شـــباهت دوجانبـــه بـــه باغبانـــی یـــا کشـــاورزی همـــراه بـــا ســـکونت 

در محـــل از یـــک ســـو و بردگـــی زمیـــن داری از ســـوی دیگـــر داشـــت.
اشتراکی ســـازی کـــه به مثابـــۀ یـــک طـــرح کلـــی تحمیلـــی از ســـوی حکومـــت و بـــا 
ـــش  ـــت خراب کردن های ـــدازه باب ـــان ان ـــه هم ـــل  ب ـــد، حداق ـــرا ش ـــی اج ـــر انقالب ـــدف تغیی ه
چشـــمگیر اســـت کـــه بابـــت ســـاختن هایش. نیـــت اولیـــۀ اشتراکی ســـازی، فقـــط 
ـــه  ـــود، بلک ـــا نب ـــن آن ه ـــگ آوردن زمی ـــه چن ـــدار و ب ـــای پول ـــت رعیت ه ـــتن مقاوم درهم شکس
ــه  ــد کـ ــرا می شـ ــتایی اجـ ــی روسـ ــد اجتماعـ ــیختن آن واحـ ــرای ازهم گسـ ــن، بـ عالوه برایـ
 
ً
ـــوال ـــا معم ـــن رعیت ه ـــتا.۲ انجم ـــی روس ـــورای محل ـــود: ش ـــت ب ـــکل گیری مقاوم ـــور ش مح
ابـــزاری بـــرای ســـازمان دهی غصـــب زمین  هـــا در دوران انقـــالب، هماهنگ ســـازی 
ــا  ــدارکات یـ ــا تـ ــت بـ ــی، و مخالفـ ــور محلـ ــا، ادارۀ امـ ــرای دام هـ ــن و چـ ــری زمیـ کاربـ

1. mir
2. khutur
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۲۹۵

ـــان  ـــه گم ـــت ک ـــده ای داش ـــل قانع کنن ـــت دالی ـــزب کمونیس ـــود. ]70[ ح ـــت ب ـــتورهای دول دس
ـــای  ـــت مبن ـــه تقوی ـــد، ب ـــنتی کار کنن ـــتایی س ـــازوکار روس ـــای س ـــا برمبن ـــر تعاونی ه ـــد اگ کن
ـــرعت  ـــتا به س ـــوراهای روس ـــه ش ـــه اینک ـــر ن ـــرد. مگ ـــد ک ـــک خواهن ـــا کم ـــت رعیت ه مقاوم
از احاطـــۀ حکومـــت گریختـــه بودنـــد؟ پـــس تعاونی هـــای بـــزرگ از مزیـــت فوق العـــادۀ 
ــا  ــد بـ ــا را می شـ ــد. آن تعاونی هـ ــوردار بودنـ ــتایی برخـ ــاختارهای روسـ ــام سـ دورزدن تمـ
ــپس  ــر سـ ــرد. اگـ ــمی اداره  کـ ــان رسـ ــدان و متخصصـ ــکل از کارمنـ ــره ای متشـ هیئت مدیـ
یـــک کولخـــوز غول آســـا بـــه چنـــد بخـــش تقســـیم می شـــد، امـــکان داشـــت کـــه یـــک 
ـــم  ـــکارهای روزگار قدی ـــبیه پیش ـــد، »ش ـــوب کنن ـــش منص ـــر بخ ـــت ه ـــه مدیری ـــناس را ب کارش
ـــت«.  ـــده اس ـــاره ش ـــه آن اش ـــیطنت ب ـــا ش ـــزارش ب ـــک ... گ ـــه در ی ـــرف داری] ک [در دوران س
ـــای  ـــر اعض ـــد و اکث ـــرار ش ـــی برق ـــات عمل ـــرزی، مالحظ ـــق م ـــژه در مناط ـــره به وی ]7۱[ باالخ

 بـــا شـــوراهای محلـــی و زمین هـــای آن هـــا منطبـــق شـــدند.
ً
کولخوزهـــا تقریبـــا

 نوعــی صحنه آرایــی یــا ظاهرســازی بــرای مخفی کــردن یــک 
ً
بااین حــال، کولخــوز صرفــا

ــی  ــک زندگ ــای ی ــام کانون ه ــرد. تم ــر ک ــز تغیی  همه چی
ً
ــا ــود. تقریب ــنتی نب ــی س ــورای محل ش

خودمختــار ویــران شــد. میکده هــا، بازارهــای مــکارۀ روســتایی و بازارهــای دیگــر، کلیســاها و 
آســیاب های محلــی ناپدیــد گشــتند و به جــای آن هــا دفتــر کولخــوز، اتــاق جلســات عمومــی 
ــم شــد. جــای مکان هــای عمومــی غیرحکومتــی را مکان هــای حکومتــی 

َ
و مدرســه َعل

گرفــت کــه بــه نهادهــای دولتــی ـ هرچنــد محلــی ـ اختصــاص داشــتند.
تمرکــز، خوانایــی و مرکزگرایــی در تشــکیالت اجتماعــی و تولیــد آن دوران را می تــوان در یــک 
نقشــه از مزرعــۀ حکومتــی ورچنیــوا ترویتســا۱ )مثلــث ُعلیــا( در اوبالســِت تــور۲ مشــاهده کــرد. 
)شــکل ۲8( ]7۲[ بخــش اعظــم روســتای قدیــم را از مرکــز محــل زدودنــد و در حومه هــا جــای 
دادنــد. )شــرح یــا شــمارۀ ۱۱ در آن نقشــه( ]7۳[ خانه هــای آپارتمانــی دو طبقــه کــه ۱۶ واحــد را در 
بــر گرفــت، به صــورت خوشــه ای در نزدیــک مرکــز روســتا ســاخته شــدند )شــماره های ۱۳، ۱۴ و 
۱۵؛ همچنیــن شــکل ۲۹ را ببینیــد(، درحالی کــه دفتــر مدیریــت محلــی، مرکــز تجاری، مدرســه و 
ســاختمان شــورا کــه همگــی دولتــی و مشــمول مدیریــت حکومــت بودنــد، نزدیــک بــه مرکــز ایــن 
شــبکۀ جدیــد قــرار گرفتنــد. حتــی اگــر قــدری مجــال بــرای صورت گرایــی مبالغه آمیــز در آن نقشــه 
در نظــر بگیریــم، آن مزرعــۀ حکومتــی یــک دنیــا بــا نظــم نهــادی پراکنــده و خودمختارانۀ آن روســتا 
در زمــان قبــل از اشتراکی شــدن فاصلــه داشــت؛ شــکل ۳0 کــه خانه هــای قدیمــی و یــک جــادۀ 

باریــک را نشــان می دهــد، از تبایــن بصــری فاحــش بیــن آن دو دوره حکایــت دارد.

1. verchnyua Troitsa
2. Tver
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شـکل ۲8. برنامـۀ مزرعـۀ دولتـی در ورچینیـوا ترویتسـا )مثلـث علیـا( در اوبالسـت تور شـامل چند 
مـکان: ۱. سـاختمان مرکـزی محله؛ ۲. بنـای یادبود؛ ۳. هتـل؛ ۴. مرکز امور اجرایـی محلی و تجارت؛ 
۵. مدرسـه؛ ۶. مهدکـودک؛ 7 و 8. موزه هـا؛ ۹. فروشـگاه؛ ۱0. حمام عمومـی؛ ۱۱. خانۀ چوبی قدیمی 
کـه از محـل ساخت وسـازهای جدیـد جابه جـا شـد؛ ۱۲. روسـتای قدیمی؛ ۱۳ تـا ۱۵. خانه هـای دو و 

سـه طبقه؛ ۱۶. گاراژ )خصوصـی(؛ ۱7. محل هـای کشـاورزی )مزرعـه، انبار، بـرج آب و غیره(.

نوسـازی روسـتاها بـه دسـت بلشـویک ها در مقایسـه بـا نوسـازی جغرافیـای مـادی پاریـس و 
خواناسـازی و تسـهیل تسـلط حکومـت بـر آن به دسـت هاسـمن، بسـیار همه جانبه تر بـود. به جای 
یک شـورای محلی روسـتایی ناشـناخته و اغلب سرسـخت، یک کولخوز خوانا تعبیه شـد و به جای 
هـزاران مزرعـۀ کوچک، یـک واحد اقتصادی محلی و یکتا تأسـیس گردیـد. ]7۴[ با تأسـیس مزارع 
حکومتـی سلسـله مراتبی، جـای خرده بـورژوازی نیمه خودمختـار را کارکنان وابسـته و مطیع گرفتند. 
به این ترتیب، به جای نظام کشـاورزی سـابقـ  که تصمیم به کاشـت، برداشـت و بازاریابیـ  در اختیار 
خانوارهـا بـود، یـک نظام اقتصادی روسـتایی به دسـت حکومت و حزب کمونیسـت رقـم خورد که 
تمـام ایـن تصمیم هـا را از مرکـز می گرفـت. به جای نظام رعیتی که در کشـاورزی اسـتقالل داشـت، 
یـک نظـام رعیتی را نشـاندند که برای دسترسـی به تراکتـور، کمباین، کود و بذر، به حکومت وابسـته 
 نامفهوم یا نامشـخص 

ً
بـود. نظـام اقتصـادی رعیتـی را کـه میزان محصـول، درآمد و سـودش تقریبـا

بـود، بـا واحدهایـی تعویـض کردند که بـرای غصـب و چنگ اندازی فـوری و صریح، عالـی به  نظر 
می رسـیدند. به جـای انـواع واحدهـای اجتماعـی که هرکـدام تاریخچـه و روش هـای منحصربه فرد 
داشـتند، واحدهـای یکسـانی ازلحاظ حسـابداری را پدیـد آوردند که می شـد همۀ آن هـا را به خوبی 
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۲۹7

بـا شـبکۀ اجرایی ملـی جفت و جـور کرد. چنـان منطقی بی شـباهت به طـرح مدیریـت مک دونالد۱ 
نبـود: واحدهـای قطعه قطعه شـده که هریک مجـزا طراحی شـده اند تا محصوالت یکسـان را مطابق 
قاعـدۀ یکسـان و روش کار یکسـان تولیـد کننـد. ایـن واحدها را در چشـم انداز کل کشـور به آسـانی 
می تـوان تکثیـر کـرد و بازرس هایـی کـه بـرای ارزیابـی عملکـرد واحدهـا بـه محـل می آینـد، بـه 

قلمروهـای خوانایـی وارد می شـوند کـه می توانـد با یک فهرسـت شسـته  رفته ارزیابی شـود.

شکل ۲۹. یکی از ساختمان های دوطبقه در روستای جدید ورچانیو ترویتسا، هر ساختمان شامل ۱۶ 
واحد مسکونی

شکل ۳0. خانه های در امتداد جاده در روستای قدیمی ورچینیوا ترویتسا

1. McDonald
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ــتلزم  ــوروی، مسـ ــازی در شـ ــۀ اشتراکی سـ ــال تاریخچـ ــع از ۶0 سـ ــی جامـ ــه ارزیابـ هرگونـ

ــده  اند ـ و  ــترس پذیر شـ ــر دسـ ــال های اخیـ ــازه در سـ ــه تـ ــی کـ ــب بایگانـ ــتفاده از مطالـ اسـ

ـــق  ـــر محق ـــی ه ـــد حت ـــه بای ـــال، آنچ ـــت. بااین ح ـــودم اس ـــر از خ ـــه غی ـــری ب ـــکاران دیگ هم

ــداف  ــی« اهـ ــق »تمامـ ــرح در تحقـ ــب آن طـ ــی عجیـ ــد، ناکامـ ــب کنـ ــت را متعجـ کم دقـ

ـــاخت ها  ـــین آالت، زیرس ـــت در ماش ـــرمایه گذاری هنگف ـــم س ـــش ـ علی رغ ـــی اعالی تجددگرای

ــه توفیقـــات  ــر می رســـد کـ ــه نظـ ــز بـ و پژوهش هـــای زراعت شناســـی ـ اســـت. تناقض آمیـ

آن طـــرح همگـــی در حـــوزۀ کشـــورداری ســـنتی بـــوده اســـت. حکومـــت می خواســـت بـــه 

ـــن  ـــازد و ای ـــق س ـــرعت محق ـــدن را به س ـــا صنعتی ش ـــد ت ـــته باش ـــی داش ـــی دسترس ـــالت کاف غ

ـــای  ـــی، و تخریب ه ـــد زراع ـــود تولی ـــت آور، رک ـــای به ـــا ناکارآمدی ه ـــدال ب ـــی در ج کار را حت

بوم شـــناختی انجـــام دهـــد. ]7۵[ حکومـــت همچنیـــن به بهـــای تلفـــات انســـانی هنگفـــت، 

تـــالش کـــرد تـــا پایـــگاه اجتماعـــی گروه هـــای مخالـــف مردمـــی و ســـازمان یافته در میـــان 

ـــم انداز  ـــق چش ـــرای تحق ـــت ب ـــت حکوم ـــر، ظرفی ـــرف دیگ ـــرد. از ط ـــن بب ـــتاییان را از بی روس

ـــا  ـــوالت ب ـــه محص ـــرفته ک ـــیار پیش ـــد و بس ـــد، کارآم ـــزرگ، مول ـــزارع ب ـــی م ـــرش ـ یعن موردنظ

ـــود. ـــچ ب  هی
ً
ـــا ـــد ـ تقریب ـــد کنن ـــازار تولی ـــروش در ب ـــد ف ـــت را به قص کیفی

ـــدون  ـــرفته را ب ـــاورزی پیش ـــای کش ـــدودی نم ـــا ح ـــرد، ت ـــاد ک ـــت ایج ـــه حکوم ـــی ک تعاونی های

ـــزه  ـــدت مکانی ـــی( به ش ـــای جهان ـــا معیاره ـــه ب  )در مقایس
ً
ـــا ـــزارع قطع ـــتند. آن م ـــر آن داش جوه

ـــل  ـــی تحصی ـــی و مهندس ـــه در زراعت شناس ـــدند ک ـــی اداره می ش ـــت مدیران ـــه دس  ب
ً
ـــا ـــد و قطع بودن

ـــی  ـــیدند، ول ـــطح می رس ـــد س ـــی در واح ـــرد عال ـــه عملک  ب
ً
ـــا ـــی واقع  نمایش

ِ
ـــزارع ـــد. م ـــرده بودن ک

هزینه هـــای تحمل ناپذیـــری داشـــتند. ]7۶[ درنهایـــت، هیچ چیـــز نمی توانســـت ناکامی هـــای 

ـــا  ـــن ناکامی ه ـــورد از ای ـــه م ـــه س ـــط ب  فق
ً
ـــال ـــد. فع ـــان کن ـــوروی را پنه ـــاورزی ش ـــمار در کش بی ش

ـــا  ـــت ب ـــه حکوم ـــدا اینک ـــد. ]77[ ابت ـــد آم ـــان خواهن ـــه کارم ـــا ب ـــرا بعده ـــم، زی ـــاره می کنی اش

محروم کـــردن کشـــاورزان از اســـتقالل و خودمختـــاری )نســـبی( و نیـــز محروم کـــردن آن هـــا از 

ـــی  ـــد آورد؛ کارگران ـــرآزاد را پدی ـــران غی ـــه ای از کارگ ـــد، طبق ـــرورش می دادن ـــه پ ـــه ای ک ـــن و غل زمی

ـــران  ـــش کارگ ـــیوۀ واکن ـــن ش ـــد. ای ـــان می دادن ـــش نش ـــت واکن ـــه حکوم ـــی ب ـــال و تنبل ـــا ِاهم ـــه ب ک

ـــات  ـــد، و الزام ـــه و واح ـــی یکپارچ ـــاختار اجرای ـــه س ـــد. دوم آنک ـــده می ش ـــا دی ـــرآزاد، در همه ج غی

ـــی  ـــش محل ـــه دان  ب
ً
ـــال ـــه اص ـــاخت ک ـــت و پاچلفتی س ـــین دس ـــک ماش ـــزی، ی ـــزی مرک برنامه ری

ـــچ   ـــی در شـــوروی، هی ـــا اوضـــاع محلـــی اهمیـــت نمـــی داد. و آخـــر اینکـــه ســـاختار سیاســـی لنین ی

ـــاورزی  ـــئوالن کش ـــا در مس ـــا آن ه ـــی ب ـــا چانه زن ـــت ی ـــای زیردس ـــاق رعای ـــرای انطب ـــزه ای ب انگی

ـــدگان  ـــارۀ تولیدکنن ـــردن دوب ـــرای تبدیل ک ـــت ب ـــت حکوم ـــان ظرفی  هم
ً
ـــا ـــت. دقیق ـــی نمی گذاش باق
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ـــت  ـــر رعی ـــت ب ـــل ارادۀ حکوم ـــان و تحمی ـــای ایش ـــردن نهاده ـــرف ها، منحل ک ـــه س ـــتایی ب روس

ـ کـــه در ابتدایی تریـــن شـــکل غصـــب دارایی هـــا نمایـــان می شـــد ـ خـــود حکایتـــی گویـــا در 

وصـــف ناتوانـــی حکومـــت از درک همه چیـــز جـــز یـــک مترســـک از کشـــاورزی تجددگرایـــی 

ـــود. ـــن ب ـــار لنی ـــتاویز افتخ ـــه دس ـــه آن هم ـــت ک ـــال اس اع

دامنه های سلطه و مصادرۀ حکومتی

ـــازی  ـــۀ اشتراکی س ـــه تاریخچ ـــکا ب ـــا ات ـــم و ب ـــرج ده ـــه خ ـــتری ب ـــرأت بیش ـــم ج ـــون می خواه اکن

ـــم  ـــرح کن ـــه مط ـــالی خودکام ـــی اع ـــادی تجددگرای ـــق نه ـــارۀ منط ـــکاری را درب ـــوروی، اف در ش

کـــه به صراحـــت جســـورانه تر هســـتند. پـــس از آن راهـــی را نشـــان خواهـــم داد کـــه می توانـــد 

ـــی  ـــرای برخ ـــاید ب ـــوه، ش ـــی انب ـــل اجتماع ـــوارد تحمی ـــن م ـــرا ای ـــم چ ـــا بفهمی ـــد ت ـــاری کن ـــا را ی م

ـــد.  ـــف بار بینجام ـــت اس ـــه شکس ـــر ب ـــی دیگ ـــرای بعض ـــی ب ـــود، ول ـــر ش ـــش کارگ ـــداف، کم و بی اه

ـــت. ـــم پرداخ ـــث خواهی ـــن بح ـــه ای ـــز ب ـــد نی ـــای بع در فصل ه

ـــدازی  ـــدِت چنگ ان ـــدف کوتاه م ـــازی، از ه ـــرای اشتراکی س ـــه ب ـــنجیده و عجوالن ـــزۀ نس انگی

بـــه غـــالت نیـــرو می گرفـــت کـــه آن هـــم بـــرای اجـــرای صنعتی شـــدِن ســـریع بـــود. ]78[ در 

ـــی  ـــد، ول ـــر ش ـــخصی مؤث ـــد مش ـــا ح ـــونت ت ـــد و خش ـــول ۱۹۲8 و ۱۹۲۹، تهدی ـــت محص برداش

ــا  ــت رعیت هـ ــرار و مقاومـ ــش فـ ــب افزایـ ــی موجـ ــال های پیاپـ ــخت گیری در سـ ــش سـ افزایـ

ـــکان  ـــت خرده مال ـــه جمعی ـــود ک ـــرار ب ـــن ق ـــت از ای ـــش روی حکوم  پی
ِ

ـــخ ـــت تل ـــد. حقیق گردی

در شـــوراهای روســـتایی به شـــدت پراکنـــده بـــود و مرکـــز در رســـیدگی بـــه امـــور اقتصـــادی و 

ـــت  ـــی مزی ـــی نوع ـــان اوضاع ـــود. چن ـــه رو ب ـــل روب ـــی کام ـــا ناخوانای  ب
ً
ـــا ـــا تقریب ـــی آن ه اجتماع

ـــت  ـــه حکوم ـــوش علی ـــی خام ـــگ چریک ـــک جن ـــه ی ـــرد ک ـــم ک ـــی فراه ـــرای رعیت های ـــردی ب راهب

راه انداختـــه بـــود )جنگـــی کـــه بـــا شـــورش عیـــان بـــه اوج رســـید(. حکومـــت در آن نظـــام مالکیـــت 

ـــار  ـــه را انتظ ـــه غل ـــتیابی ب ـــالۀ دس ـــالی هرس ـــه در تق ـــتی جانان ـــار شکس ـــت انتظ ـــط می توانس فق

ـــت. ـــود نداش ـــروزی اش وج ـــرای پی ـــی ب ـــچ تضمین ـــد و هی بکش

ـــم انداز  ـــک چش ـــرد. او ی ـــاب ک ـــده انتخ ـــۀ خردکنن ـــردن ضرب ـــرای واردک ـــتالین آن دوره را ب اس
ـــن  ـــان تر ت ـــیار آس ـــز، بس ـــم مرک ـــا حک ـــه ب ـــرد ک ـــل ک ـــتاها تحمی ـــه روس ـــده را ب ـــا و طراحی ش خوان

ـــه او در  ـــی ک ـــادی و اجتماع ـــم انداز اقتص ـــه، چش ـــی داد. البت ـــی م ـــلطه و دگرگون ـــادره، س ـــه مص ب

ـــه  ـــزه ک ـــاور مکانی ـــزارع پهن ـــود: م ـــرفته ب ـــاورزی پیش ـــی کش ـــوی صنعت ـــان الگ ـــت، هم ـــر داش س

ـــوند. ـــت اداره ش ـــزی حکوم ـــا برنامه ری ـــگام ب ـــه ای و هم ـــول کارخان ـــق اص مطاب

ــی« و  ــۀ اجتماع ــن طبق ــا »قدیمی تری ــت« ب ــۀ حکوم ــن گون ــی »جدیدتری ــی رویاروی گوی
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تــالش بــرای بازســازی آن طبقــه به شــکل یــک رونوشــت معقــول از طبقــۀ کارگــر رخ داده بــود. 

ــر  ــۀ یــک طبقــه، خوانات ــل به علــت شناخته شــدن به مثاب طبقــۀ کارگــر برخــالف رعیت هــا از قب

ــا  ــۀ مارکسیســتی جایــگاه محــوری داشــت. شــیوۀ کار طبقــۀ کارگــر ب ــه چــون در نظری ــود و ن ب

ســاعات کار و بــا فنــون تصنعــِی تولیــد، ســامان دهی می شــد. برنامه ریــزان در طرح هــای 

 می توانســتند )ماننــد 
ً
صنعتــی جدیــد ـ از قبیــل مجتمــع بــزرگ فــوالِد ماگنیتوگورســک۱ ـ عمــال

برازیلیــا( کار را از صفــر شــروع کننــد. در ســوی دیگــر، رعیت هــا شــامل کثیــری از خانوارهــای 

کوچــک و منفــرد بودنــد. الگــوی اســکان و ســازمان دهی اجتماعــی آن هــا برمبنــای تاریخــی و 

ــود. ــه ب ــالن کارخان ــیوه های س ــه دارتر از ش ــیار ریش بس

یکـــی از اهـــداف اشتراکی ســـازی،  نابودکـــردن همیـــن واحدهـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی 

ـــت  ـــت می خواس ـــن حکوم ـــدند. همچنی ـــازگار نمی ش ـــت س ـــلطۀ حکوم ـــا س ـــه ب ـــود ک ـــتایی ب روس

ـــور  ـــود، مجب ـــودش ب ـــاختۀ خ ـــه برس ـــادی ک ـــب نه ـــوب ُصل ـــا چارچ ـــاق ب ـــه انطب ـــا را ب رعیت ه

ـــۀ  ـــت درزمین ـــراض حکوم ـــا اغ ـــد ب ـــی را می ش ـــزارع تعاون ـــد در م ـــکیالتی جدی ـــم تش ـــازد. نظ س

ـــبه جنگی  ـــت ش ـــتاها وضعی ـــون در روس ـــرد. چ ـــق ک ـــه منطب ـــعۀ جهت یافت ـــه و توس ـــب غل غص

ـــه نتیجـــۀ  ـــود ک ـــدر نتیجـــۀ اشـــغال نظامـــی و »آرام ســـازی قهـــری« ب ـــود، چـــارۀ کار همان ق ـــرار ب برق

ـــتی«! ]7۹[ ـــی سوسیالیس »دگرگون

گمـان می کنـم بتـوان گفت کـه به طورکلی بیـن تجددگرایـی اعالی اسـتبدادی و برخـی ترتیبات 

نهـادی، نوعـی »هماننـدی آگاهانـه« وجـود دارد. ]80[ آنچه در ادامـه می گویم، هنوز خـام و موقتی 

اسـت، ولـی منظر تـازه ای برای مـا فراهـم می کنـد. در آموزه هـای ایدئولوژی هـای تجددگـرای اعال، 

نوعـی ترجیـح دربـارۀ برخی ترتیبـات اجتماعی دیده می شـود. حکومت هـای خودکامـۀ تجددگرای 

 
ً
اعـال،  افـزون بـر ایدئولـوژی مذکـور، گام بعـدی را نیـز برمی دارند. آن ها تـالش می کننـدـ  و معموال

موفـق هـم می شـوندـ  کـه آن ترجیحـات را بـر مـردم خـود تحمیـل کنند. بخـش اعظـم ترجیح ها را 

از معیارهـای خوانایـی، مصـادره و متمرکزسـازی سـلطه می تـوان اسـتخراج کـرد. هرچقـدر بعضی 

ترتیبـات نهـادی را آسـان تر بتـوان نظـارت کـرد، از مرکـز جهـت داد و به سـهولت مشـمول 

مالیـات )بـه عام تریـن معنـای مالیات سـتانی( قـرار داد، آنـگاه احتمـال ترویج چنـان ترتیباتی 

بیشـتر خواهـد بـود. اهـداف ضمنـی کـه در َپـِس ایـن مقایسـه ها قـرار دارنـد، بی شـباهت بـه 

اهـداف کشـورداری پیشـامدرن نیسـتند. ]8۱[ آخـر خوانایـی یکـی از پیش نیازهـای غصـب 

امـوال و نیـز دگرگون سـازی خودکامه گرایانـه اسـت. تفـاوت بیـن ایـن دو ]تجدیدگرایی اعال و 

حکومت هـای خودکامـۀ قدیـم[ کـه تفـاوت مهمی هم هسـت، مقیاس هـای جدیـِد جاه طلبی 

و مداخـالِت تجددگرایـی اعال اسـت.

1. Magnitogorsk
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جدول ۱. خوانایی گروه های اجتماعی، نهادها و رویه ها

خواناناخوانا

سکونتگاه ها

اردوگاه های موقتی شکارچیان ـ 
خوشه چینان، چادرنشینان، زارعان 

به شیوۀ »برداشت و سوزاندن«، 
کاشفان و کولی ها

روستاهای دائمی، امالک و کشتزارهای 
مردم یکجانشین

شهرها و محالت برنامه ریزی نشده:
بروژ در سال ۱۵00 میالدی، 

دمشق، فوبو سنت آنتوان، پاریس در 
سال ۱800

شهرها و محالت شبکه ای 
برنامه ریزی شده از قبیل:

برازیلیا، شیکاگو

واحدهای 
اقتصادی

امالک بزرگامالک کوچک،  خرده بورژوازی

مزارع بزرگمزارع رعیتی کوچک

کارخانه ها )کارگران مزدبگیر(تولید کوچک صنعتگری

مؤسسات تجاری بزرگمغازه های کوچک

نظام اقتصادی غیررسمی )فاقد 
شواهد حسابداری(

اقتصاد رسمی )به ثبت رسیده در اسناد 
حسابداری(

نظام های 
مالکیت

مزارع اشتراکیمشاعات آزاد، امالک مشاع

امالک حکومتیمالکیت خصوصی

پیمایش جامع ملی امالکسوابق ثبتی محلی

سازمان های فنی و حوزۀ منابع

آب
کاربرد طبق عرف محلی، 

جمعیت های آبیاری محلی
سدهای ساخته شده به فرمان مرکز، 

نظارت بر آبیاری

کانون های متمرکزشبکه ها و رشته های غیرمتمرکزحمل ونقل

انرژی
فضوالت حیوانی و چوب  های 
زائد جمع آوری شده از محل یا 

نیروگاه های کوچک محلی
نیروگاه های بزرگ در نواحی شهری

هویت و 
شناسایی

نام های پدری دائمیرسوم محلی و آزادانه برای نام گذاری

فقدان بایگانی حکومتی برای اسناد 
شناسایی شهروندان

نظام کارت شناسایی ملی، اسناد 
شناسایی، گذرنامه
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اصــول یکسان ســازی، ســلطۀ مرکــزی و خوانایــی ساده شــده بــرای مرکــز را می شــد در 
ــا  ــمرده ام، تنه ــدول ۱ برش ــه در ج ــی ک ــرد؛ آن های ــه کار ب ــز ب ــری نی ــمار دیگ ــای ُپرش حوزه ه
ــم،  ــه کار ببری ــوزش ب ــا را در آم ــد آن ه ــرار باش ــر ق  اگ

ً
ــال ــتند. مث ــروار هس ــۀ خ ــت نمون مش

ــه  ــود ک ــد ب ــان خواه ــمی و ناهمس  غیررس
ً
ــال ــام کام ــک نظ ــی، ی ــام آموزش ــن نظ ناخواناتری

به طورکلــی براســاس روابــط دوجانبــۀ محلــی شــکل می  گیــرد. ولــی خواناتریــن نظــام 
آموزشــی، بــه شــرح هیپوالیــت تــن۱ از آمــوزش فرانســه در قــرن نوزدهــم شــبیه خواهــد بــود 
ــگاه  ــه ســاعت مچــی اش ن ــد ب ــد کــه می توان ــه خــود ببال ــر آمــوزش می توانســت ب کــه: »وزی
کنــد و بگویــد تمــام بچه هــای دبســتانی در امپراتــوری فرانســه، در آن لحظــه کــدام صفحــه از 
ــردم،  ــه می ک ــری تهی ــدول کامل ت ــر ج ــد«. [8۲[ اگ ــرح می دهن ــد و ش ــل۲ را می خوانن ویرژی
 زمیــن  داری ُمشــاعات 

ً
آن تقســیم بندی دوگانــه را بــا طیــف دقیق تــری عــوض می کــردم )مثــال

آزاد، کمتــر از مشــاعات محصــور، خوانــا و مالیات پذیــر اســت و دومــی هــم کمتــر از 
مالکیــت مطلــق خصوصــی، خوانــا اســت کــه آن هــم کمتــر از مالکیــت دولتــی، خواناســت(. 
ــوان  ــان تر می ت ــت یافتنی تر را آس ــا دس ــر ی ــای خوانات ــه قالب ه ــت ک ــی نیس  تصادف

ً
ــال اص

بــه منبــع رانــت تبدیــل کــرد؛ خــواه به صــورت یــک دارایــی خصوصــی درآیــد، خــواه رانــت 
ــت. ــاری حکوم انحص

محدودیت های تجددگرایی اعالی خودکامه

 
ً
ــاال ــگام احتم ــه هن ــوند و چ ــر می ش  کارگ

ً
ــاال ــگام احتم ــه هن ــال چ ــی اع ــات تجددگرای ترتیب

شکســت می خورنــد؟ بــا نــگاه بــه گذشــته، عملکــرد نکبت بــار کشــاورزی شــوروی کــه قــرار 
بــود یــک تولیدکننــدۀ کارآمــد در حــوزۀ غــذا باشــد، بــا علــل متعــدد بــه »قطعیــت افراطــی« 
ــای  ــتند: نظریه ه ــال نداش ــی اع ــود تجددگرای ــه خ ــی ب ــدان ربط ــه چن ــی ک ــد؛ علل ــیده ش کش
لنیــن، ســربازگیری  لیســنکو ،۳ وســواس  های  تروفیــم  اشــتباه زیست شــناختِی  به شــدت 
اجبــاری در خــالل جنــگ جهانــی دوم، و آب وهــوا. آشــکار اســت کــه راه حل هــای تجددگرایی 
اعــالی متمرکــز می تواننــد در برخــی حوزه هــا کارآمدتریــن، برابرتریــن و رضایت بخش تریــن 
ــاخت  ــیالب، س ــار س ــل، مه ــبکه های حمل ونق ــرای ش ــزی ب ــا، برنامه ری ــف فض ــند. کش باش
ــه ســازمان دهی دقیــق داشــته باشــند کــه  ــاز ب ــه دار شــاید نی هواپیمــا و ســایر تالش هــای دامن

1. Hippolyte Taine
۲. ویرژیــل )Virgil( شــاعر روم باســتان )70 تــا ۲۱ قبــل از میــالد( بــود کــه ســه قطعــه از معروف تریــن قطعــات شــعر 

در ادبیــات التیــن از اوســت. ـ م.
3. Trofim Lysenko
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ــر  ــای همه گی ــار بیماری ه ــود. مه ــگ ش ــان هماهن ــدودی از کارشناس ــت مع ــه دس ــت ب به دق
یــا رشــد جمعیــت نیــز مســتلزم وجــود »مرکــزی« اســت کــه اطالعــات متعــارف را از صدهــا 

ــد. ــردازش کن ــت و پ ــی، دریاف واحــد گزارش ده
ــوه  ــیانه جل ــی ناش ــور فاحش ــر به ط ــای دیگ ــف و حوزه ه ــا در وظای ــن روش ه ــی ای از طرف
ــا انجــام دادن یــک عمــل  ــواده ی ــرای خان  درســت کردن یــک غــذای خــوب ب

ً
ــال ــد )مث می کنن

ــون  ــی اکن ــت، ول ــم پرداخ ــوع خواهی ــن موض ــه ای ــل ب ــتم به تفصی ــل هش ــی(. در فص جراح
ــوروی  ــاورزی ش ــت کش ــه از سرگذش ــرد ک ــاره ک ــی اش ــدۀ خوب ــواهد آموزن ــه ش ــوان ب می ت
ــی ـ در  ــالت اصل ــژه غ ــاورزی ـ به وی ــوالت کش ــی محص ــای برخ ــر پ ــده اند. اگ ــکار ش آش
ــدم،  ــد: گن ــق بودن ــا موف ــد آن ه ــتراکی در تولی ــزارع اش ــه م ــت ک ــدی نیس ــد، تردی ــان باش می
ــژه  ــر به وی ــوالت دیگ ــرورش محص ــزارع در پ ــی آن م ــو و ذرت. ول ــر، ج ــو دوس ــاودار، ج چ
ــل  ــد عم ــیار ناکارآم ــات و گل بس ــرغ، لبنی ــک، تخم م ــام کوچ ــبزیجات، احش ــا، س میوه ه
ــی در اوج اشتراکی ســازی، از باغچه هــای کوچــک  ــن محصــوالت حت ــد. بســیاری از ای کردن
در خانه هــای اعضــای کولخــوز بــه دســت می آمــد. ]8۳[ تفاوت هــای نظام یافتــه بیــن 
ایــن دو دســته از محصــوالت بــه مــا کمــک می کنــد تــا بفهمیــم چــرا شــرایط نهــادی ممکــن 

اســت بــا هــم فــرق داشــته باشــند.
ــم،  ــر« می نام ــۀ کارگ ــول طبق ــه آن را »محص ــی ک ــۀ محصول ــدم را به مثاب ــت گن ــد نیس ب
ــم  ــان می کن ــه گم ــم ک ــه کنی ــز مقایس ــی قرم ــک های جنگل ــا تمش ــرده و آن را ب ــی ک بررس
بهتریــن »محصــول خرده بورژوایــی« باشــد. گنــدم بــا زراعــت بســیار بزرگ مقیــاس و 
ــاورزی  ــه کش ــدم ب ــبت گن ــه نس ــد ک ــی بگوی ــت کس ــن اس ــازگاری دارد. ممک ــزه س مکانی
اشــتراکی مثــل نســبت صنوبــر نــروژی بــه جنــگل داری علمــی بــا مدیریــت متمرکــز اســت. 
ــت  ــگام برداش ــاز دارد. هن ــدک نی ــت ان ــه مراقب ــت ب ــۀ برداش ــا مرحل ــت ت ــس از کاش ــدم پ گن
ــد  ــام ده ــا انج ــه را یکج ــازی دان ــاقه و جداس ــع س ــل قط ــد عم ــن می توان ــک کمبای ــدم ی گن
ــدم  ــوند. گن ــل ش ــیلو منتق ــه س ــا ب ــزد ت ــن بری ــای راه آه ــا واگن ه ــا ی ــا را در کامیون ه و دانه ه
 سرســخت اســت، پــس از برداشــت نیــز سرســخت می مانــد و امــکان 

ً
کــه در مزرعــه نســبتا

ــرای  ــک ب ــۀ تمش ــی بوت ــدک را دارد. ول ــاد ان ــا فس ــات ی ــا ضایع ــدت ب ــازی طوالنی م ذخیره س
بــاروری مطلــوب بــه خــاک مخصــوص نیــاز دارد؛ بایــد هرســاله هــرس شــود؛ بیــش از یــک 
بــار برداشــت می شــود و چیــدن میوه هایــش بــا ماشــین در عمــل ممکــن نیســت. تمشــک ها 
پــس از برداشــت فقــط چنــد روز ـ آن هــم در بهتریــن شــرایط نگهــداری ـ دوام می آورنــد. اگــر 
ــد،  ــرار بگیرن ــاد ق ــای زی ــرض دم ــا در مع ــوند ی ــرده ش ــم فش ــه ه ــته بندی ب ــک ها در بس تمش
 در تمــام مراحــل بــه رســیدگی 

ً
چنــد ســاعت بیشــتر دوام نمی آورنــد. محصــول تمشــک تقریبــا

ــود. ــع می ش ــورت، ضای ــاز دارد و درغیراین ص ــق نی ــرعت دقی و س
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ــوالت خرده بورژوایــی  ــبزیجات ـ یعنــی محص ــا و س ــه میوه ه ــس عجیــب نیســت ک پ
 در کولخوزهــا پــرورش داده نمی شــدند و فقــط به مثابــۀ شــغل دوم در باغچــۀ 

ً
ـ معمــوال

خانواده هــا تولیــد می شــدند. بخــش تعاونــی در عمــل تولیــد چنــان محصوالتــی را بــه کســانی 
می ســپرد کــه عالقــه، انگیــزه و مهارت هــای باغبانــی بــرای پــرورش مطلــوب آن هــا را داشــتند. 
ــان  ــی چن ــرد، ول ــد ک ــوان تولی ــز می ت ــز نی ــزرگ متمرک ــرکت های ب ــی را در ش ــان محصوالت چن
شــرکت هایی بایــد به دقــت بــه مراقبــت از آن محصــوالت و مراقبــت از کارگــران پرورش دهنــدۀ 
 
ً
محصــوالت اهمیــت دهنــد. چنــان محصوالتــی حتی اگــر در مــزارع بــزرگ تولید شــوند، معموال
ــد کــه نیــروی  ــرورش می یابن ــدم پ ــر از مــزارع گن ــا اندازه هایــی کوچک ت در مــزارع خانوادگــی ب
ــی  ــن وضعیت های ــک در چنی ــی کوچ ــرکت های خانوادگ ــن ش ــد. ای ــوش دارن ــات و باه کار باثب

برحســب اصطالحــات اقتصــاد نئوکالســیک،  از »مزیــت نســبی«۱ برخوردارنــد.
دیگـر تفـاوت بیـن تولیـد گندم و تمشـک آن اسـت کـه تولید گنـدم نیاز بـه تعـداد اندکی از 
مالحظـات تکـراری و مشـخص دارد کـه به علـت مقاوم بـودن ایـن محصـول،  قـدری ِاهمـال و 
سـهل گیری را ممکـن می کنـد. گنـدم قـدری بدرفتـاری را تحمـل می کنـد، ولـی چـون کشـت 
تمشـک پیچیـده اسـت و یک محصول ظریف محسـوب می شـود، کشـاورزان ناچارنـد از خود 
انطبـاق، چاالکـی و مالحظـۀ فراوان نشـان دهند. پرورش تمشـک های سـالم به انباشـت دانش 
و تجربـۀ محلـی فـراوان نیـاز دارد. ایـن تفاوت هـا بـه مثـال تانزانیـا کـه موضـوع فصـل بعـدی 

اسـت، ارتبـاط دارنـد و بـر درک مـا از دانـش محلـی می افزایند.

1. comparative advantage



یزسازی یبایی شناسی و ر فصل هفتم  |  روستانشانی اجباری در تانزانیا: ز
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عملیــات روســتایی اوجامــا در تانزانیــا کــه از ۱۹7۳ تــا ۱۹7۶ اجــرا شــد، کوششــی هنگفــت 
بــرای اســکان دائمــی بخــش اعظــم جمعیــت کشــور در روســتاها بــود کــه نقشــه ها،  طراحــی 
ــزی  ــت مرک ــت دول ــه دس ــل ب ــور کام ــش به ط ــی اش، کم و بی ــادی محل ــام اقتص ــا و نظ خانه ه
انجــام گرفــت. بــه ســه دلیــل تجربــۀ تانزانیــا را بررســی خواهیــم کــرد. نخســت آنکــه چنــان 
ــود کــه در  ــا آن زمــان ب ــاری ت ــن طــرح اســکان اجب ــر برآوردهــا بزرگ تری ــق اکث کوششــی طب
ــون تانزانیایــی را جابه جــا  ــود و حداقــل پنــج میلی کشــورهای مســتقل آفریقایــی اجــرا شــده ب
کــرد. ]۱[ دوم آنکــه مســتندات ایــن فراینــد روستانشــانی فــراوان هســتند، زیــرا دنیــای معاصــر 
 آزاِد حکومــت تانزانیــا نیــز 

ً
بــه تجربــۀ تانزانیــا عالقه منــد شــده بــود و شــخصیت سیاســی نســبتا

 در قالــب یــک طــرح توســعه ای 
ً
بــر ایــن عالقــه می افــزود. درنهایــت، کوشــش مذکــور عمدتــا

و رفاهــی انجــام شــد و برخــالف اغلــب تالش هــای دیگــر،  بخشــی از یــک برنامــۀ تنبیهــی 
ــراج   در اخ

ً
ــال ــه مث ــود )چنان ک ــی نب ــت نظام ــا امنی ــی ی ــازی قوم ــادره، پاک س ــوع مص و از ن

ــاری مــردم در آفریقــای جنوبــی و طرح هــای وطنــی در دوران آپارتایــد صــدق می کــرد(.  اجب
برنامــۀ روســتایی اوجامــا در مقایســه بــا اشتراکی ســازی در شــوروی، نوعــی مهندســی 

ــه نظــر می رســید. ــف ب ــه دســت یــک حکومــت خیرخــواه و ضعی ــاس ب ــاری بزرگ مقی اجب
ــای  ــا تحلیل ه ــوان ب ــدد را می ت ــکان مج ــاس اس ــای بزرگ مقی ــر طرح ه ــیاری از دیگ بس
ــات  ــز تبلیغ ــی و نی ــی و روس ــای چین ــا، الگوه ــال تانزانی ــر در مث ــرد. اگ ــی ک ــابه بررس مش
ــه آن  ــرد ک ــان ک ــد گم ــته اند، نبای ــی داش ــک مهم ــش ایدئولوژی ــتی، نق ـ  لنینیس مارکسیستی 
در چنــان طرح هایــی هســتند. ]۲[ می توانســتیم  الهام گرفتــن  مایه هــای  فقــط  الگوهــا 
ــای  ــد آفریق ــت های آپارتای ــم در سیاس ــاری عظی ــای اجب ــادگی، جابه جایی ه ــن س ــه همی ب
ــد.  ــر بودن ــادی مخرب ت ــاظ اقتص ــیانه تر و ازلح ــیار وحش ــه بس ــم ک ــی کنی ــی را بررس جنوب
ــدف  ــا ه ــرمایه داری ب ــاس س ــای بزرگ  مقی ــماری از طرح ه ــداد بی ش ــد تع ــن می ش همچنی
ــا  ــتند و ب ــر هس ــای کثی ــی جمعیت ه ــتلزم جابه جای ــب مس ــه اغل ــرد ک ــه ک ــد را مطالع تولی
ــس  ــرره، رئی ــوس نی ــده اند. ]۳[ جولی ــرا ش ــر اج ــورهای فقی ــی در کش ــای بین الملل کمک ه
ــا  ــو ب ــیار همس ــه بس ــرد ک ــگاه می ک ــی ن ــدد دائم ــکان مج ــه اس ــه ای ب ــا، به گون ــت تانزانی دول
خط    مشــی اســتعمارگران بــود. خواهیــم دیــد کــه افــکار او دربــارۀ مکانیزاســیون و صرفه هــای 
ــوده اســت. آن  ــان ب ــی توســعه در آن زم ــاس در کشــاورزی، بخشــی از گفتمــان بین الملل مقی
ــی  ـ  یعن ــی  ــتگاه مســئول درۀ تنس ــوی دس ــر از الگ ــدت متأث ــود به ش ــز خ ــازی نی ــان نوس گفتم
ــادی در  ــیج اقتص ــای بس ــده ـ و درس ه ــاالت متح ــرمایه َبر۱ در ای ــاورزی س ــکل گیری کش ش

ــت. ]۴[ ــوده اس ــی دوم ب ــگ جهان جن
نوعــی مصــادرۀ  به مثابــۀ  اشتراکی ســازِی شــوروی  برخــالف  تانزانیــا  روستانشــانی 

1. capital-intensive
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ــری  ــوای قه ــا ق ــار ی ــتفاده از اجب ــه اس ــه هرگون ــرره علی ــود. نی ــوب نمی ش ــار محس تمام عی
ــل  ــالف می ــد برخ ــس نبای ــه هیچ ک ــرد ک ــد می ک کی ــی داد و تأ ــدار م ــی هش ــا نظام ــی ی اجرای
ــۀ  ــه در برنام ــی ک ــرج و ظلم ــع، هرج و م ــود. درواق ــرده ش ــد ب ــتای جدی ــک روس ــه ی ــود ب خ
ــرد،  ــل ک ــان تحمی ــر قربانی ــه ب ــدیدی ک ــج ش ــر از رن ــد، صرف نظ ــال ش ــردم ِاعم ــر م ــرره ب نی
ــای  ــال، تالش ه ــرا درآورد. بااین ح ــه اج ــتالین ب ــه اس ــود ک ــی نب ــۀ آزارهای ــه از مقول  به هیچ وج
طــرح اوجامــا قهــری و گاهــی خشــن بودنــد. همچنیــن درنهایــت ثابــت شــد کــه آن برنامــه 

ــت. ــوده اس ــت ب ــک شکس ــادی ی ــناختی و اقتص ــاظ بوم ش ازلح
البتــه حتــی در ایــن نســخۀ »مالیم تــر« از تجددگرایــی اعــالی اســتبدادی، برخــی 
ــت.  ــرفت«۱ اس ــت، منطــق »پیش ــباهت  نخس ــد. ش ــم می آی ــه چش ــی ب ــباهت های خانوادگ ش
الگوهــای اســکان و زندگــی اجتماعــی در تانزانیــای آن زمــان نیــز ماننــد جنگل »غیرپیشــرفته«، 
ناخوانــا و در برابــر اهــداف کوته نگرانــۀ حکومــت،  مقــاوم بودنــد. فقــط بــا ساده ســازی فاحــش 
ــل  ــود از قبی ــعه ای خ ــات توس ــت خدم ــت می  توانس ــه حکوم ــود ک ــکونتگاه ب ــوی س در الگ
مــدارس، درمانگاه هــا و آب آشــامیدنی ســالم را ارائــه کنــد. البتــه، ســهولت اجرایــی محــض، 
به نــدرت تنهــا هــدف مســئوالن بــود و ایــن همــان نکتــۀ دوم اســت. پیــام ضمنــی و پوشــیده در 
روستانشــانی از ایــن قــرار بــود کــه جوامــع محلــی را از نــو ســازمان دهی کننــد تــا آن هــا بهتــر 
ــق خط مشــی  ــد زراعــت مشــترک کــه مطاب ــد و قالب هــای جدی ــن دهن ــه ســلطۀ سیاســی ت ب
ــن  ــرت آوری بی ــباهت های حی ــاظ ش ــن لح ــد. از ای ــرا درآی ــه اج ــان تر ب ــود، آس ــت ب حکوم
ــاورزی  ــۀ کش ــا«TANU( ۲( و برنام ــی تانزانی ــی آفریقای ــۀ مل ــرره و »اتحادی ــای نی  پیش بینی ه
ــد. ایــن  و اســکان وجــود داشــت کــه حکومت هــای اســتعماری در شــرق آفریقــا اجــرا کردن
ــروزی  ــعه گرای ام ــای توس ــای حکومت ه ــان طرح ه ــه در می ــد ک ــان می ده ــباهت ها نش ش

ــه یــک الگــوی کلــی رســیده ایم. ب
ــز  ــومی نی ــباهت س ــاالرانه، ش ــت دیوان س ــۀ مدیری ــار دوم درزمین ــر  معی ــالوه  ب ــه ع البت
هســت کــه هیــچ ارتبــاط مســتقیمی بــا کارایــی نــدارد. گمــان می کنــم در تانزانیــا نیــز هماننــد 
ــری از  ــای بص ــی نموده ــت. برخ ــود داش ــدی وج ــناختی ج ــۀ زیبایی ش ــک جنب ــوروی، ی ش
ــی  ــس عال ــن ح ــب برانگیخت ــل موج ــای اصی ــاید در وضعیت ه ــه ش ــدی، گرچ ــم و کارآم نظ
ــی در  ــد. گوی ــدا می افتن ــود ج ــی خ ــای اصل ــل از مقتض ــند، در عم ــده باش ــب ش در مخاط
ــری  ــر بص ــک تصوی ــۀ ی ــفر« ـ به مثاب ــه »س ــل ب ــی تمای ــال، نوع ــی اع ــای تجددگرای برنامه  ه
خالصه شــده از کارایــیـ  وجــود دارد کــه بیشــتر از آنکــه یــک گــزارۀ علمــی بــرای محک خوردن 
ــم  ــش نظ ــا نمای ــری ی ــانۀ بص ــک نش ــه ی ــبه مذهبی ب ــاور ش ــی ب ــد، نوع ــدن باش و آزموده ش

1. improvement
2. Tanzanian African National Union
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ــم  ــک نظ ــد ی  می خواهن
ً
ــاال ــا احتم ــن نمایش ه ــت، ای ــم می گف ــز ه ــه جیکاب ــت. چنان ک اس

تصویــری آشــکار بــرای موضــوع اصلــی را بــه بیننــده القــا کننــد. اینکــه تصاویــر ساخته شــده، 
ــدن  ــا به کارآم ــودن ی ــر از مفیدب ــزان مهم ت ــرای برنامه ری ــند، ب ــر برس ــه نظ ــص ب بی عیب و نق
ــوب  ــات، خ ــن ترتیب ــر ای ــر ظاه ــود اگ ــرض می ش ــی ف ــر، گوی ــر دقیق ت ــا به تعبی ــت؛ ی آن هاس
بــه نظــر می رســد، عملکــرد آن هــا نیــز بــر همیــن مبنــا خــوب خواهــد بــود. اهمیــت چنیــن 
ــه ریزســازی )مینیاتوری کــردن(، ســاختن محیط هــای خــرد از  نمایشــگری هایی در گرایــش ب
نظــم آشــکار و معرفــی آن هــا به منزلــۀ روســتاهای الگــو، طرح هــای نمایشــی، پایتخت هــای 

ــود. ــده می ش ــوح دی ــره به وض ــد و غی جدی
ــت های  ــه شکس ــوروی، ب ــای ش ــت، روســتاهای اوجامــا نیــز ماننــد تعاونی ه درنهای
اقتصــادی و بوم شــناختی انجامیدنــد. طراحــان آن جامعــۀ جدیــد، به علــل بوم شــناختی 
ــد.  ــرده بودن ــی نک ــی محل ــت و چوپان ــیوه های کش ــی و ش ــش محل ــه دان ــی ب ــچ توجه هی
آن هــا همچنیــن مهم تریــن واقعیــت دربــارۀ مهندســی اجتماعــی را فرامــوش کردنــد: کارایــی 
مهندســی اجتماعــی بــه واکنــش و همــکاری مــردم بســتگی دارد کــه موضــوع ایــن مهندســی 
هســتند. اگــر مــردم گمــان کننــد کــه ترتیبــات جدیــد، هرچقــدر هــم کــه در اصــل کارآمــد 
باشــد، بــا کرامتشــان، بــا برنامه هــای زندگــی و سلیقه هایشــان در تضــاد اســت، آنــگاه قادرنــد 

ــد«. ــاقط کنن ــدی س ــات را »از کارآم ــه آن ترتیب ک

یقا کشاورزی تجددگرای اعالی استعماری در شرق آفر

ــا امــکان   ســودای ســاختن یــک چشــم انداز انســانی ب
ً
ــا ــرا حکومــت اســتعماری صرف زی

دیــد کامــل را در ســر نمی پرورانــد کــه تحــت ســلطه اش باشــد، بلکــه آن دیــد کامــل بایــد 
طــوری بــود کــه گویــی هرکــس و هرچیــز، یــک شــماره ردیــف۱ داشــت.

 بندیکت آندرسون، جوامع محلی خیالی۲

قانــون اســتعماری همــواره بــرای کســب ســوِد اســتعمارگران وضــع می شــد. چنــان ســودی در 
یــک جامعــۀ روســتایی مســتلزم تشــویق بــه کاشــت محصــول بــرای فــروش در بــازار بــود. انــواع 
ابزارهــا از قبیــل مالیــات ســرانۀ فــردی، به صــورت نقــدی یــا برحســب محصــول، کشــتزارهای 
بخــش خصوصــی، و تشــویق ســاکنان سفیدپوســت، بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه کار گرفتــه 
ــه  ــد ک ــعی کردن ــس از آن س ــژه پ ــی دوم و به وی ــگ جهان ــالل جن ــی ها در خ ــدند. انگلیس می ش
در شــرق آســیا بــه برنامه ریــزی طرح هــای توســعه ای بزرگ مقیــاس و جابه جا کــردن نیــروی کار 
بپردازنــد. نشــانۀ آن اقــدام، فراخوانــدن حــدود ســی هــزار کارگــر بــرای کار در کشــتزارها )به ویــژه 

1. serial number
2. Imagined Communities
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َنــف( در خــالل آن جنــگ بــود. طرح هــای پــس از جنــگ، علی رغــم اینکــه اغلــب اخــالِف 
َ
ک

ــرح  ــک ط ــدند: ی ــرا می ش ــر اج ــیار جاه طلبانه ت ــی بس ــد، ول ــگ بودن ــش از جن ــای پی طرح ه
ــر از  غول آســای بادام زمینــی، طرح هــای مختلــف کتــان، برنــج، تنباکــو و پــرورش گاو، و مهم ت
همــه، طرح هــای دقیــق و پیچیــدۀ حفاظــت از خــاک کــه پیــروی از مجموعــه ضوابــط دقیــق را 
الزامــی می کــرد. اســکان مجــدد و مکانیزاســیون در زمــرۀ اجــزای جدایی ناپذیــر اکثــر طرح هــا 
بودنــد. ]۵[ اکثــر قریب به اتفــاق ایــن طرح هــا نــه محبــوب و نــه موفــق شــدند. درواقــع، یکــی 
 
ً
از توصیف هــای معمــول بــرای توفیقــات »اتحادیــۀ ملــی آفریقایــی تانزانیــا« در روســتاها دقیقــا

ــی از  ــژه نارضایت ــتعماری و به وی ــاورزی اس ــی کش ــردم از خط مش ــتردۀ م ــی گس ــن نارضایت همی
ــار۱ و  ــودی انب ــتن از موج ــل کاس ــام )از قبی ــررات احش ــاک و مق ــظ خ ــاری حف ــای اجب معیاره

ــود. ]۶[ ــا( ب ــردن گاوه ضدعفونی ک
ــه در ایــن طرح هــای »اســتعمارگری رفاهــی«،۲ تحقیــق  ــن گــزارش از منطــق نهفت دقیق تری
ویلیــام بینرت۳دربــارۀ مــاالوی )همســایۀ تانزانیــا کــه بعدهــا نیاســالند۴ نامیــده شــد(  اســت. ]7[ 
گرچــه زیســت بوم مــاالوی بــا تانزانیــا فــرق دارد، اصــول کلــی خط مشــی کشــاورزی اش چنــدان 
بــا سیاســت های کشــاورزی در ســایر قلمروهــای بریتانیــا در شــرق آفریقــا تفــاوت نداشــت. در 
بحــث مــا آنچــه عجیــب می نمایــد، میــزان شــباهت »مفروضــاِت یــک رژیــم اســتعماری« بــا 

»مفروضــات یــک حکومــت مســتقل، سوسیالیســتی و بســیار مشــروع تر« در تانزانیــا اســت.
وجــه تمایــز سیاســت های اســتعماری در بــاور بی چون و چــرا بــه آنچــه مســئوالن 
ــا  ــج آفریقایی ه ــیوه های رای ــال ش ــد در قب ــی و تردی ــد و بدبین ــی« می خواندن ــاورزی علم »کش
نهفتــه بــود. چنان کــه یکــی از مســئوالن کشــاورزی اســتانی  در درۀ شــیری۵ شــرح داده اســت، 
ــی برخــوردار اســت کــه تشــخیص  ــا تجهیزات ــه از آمــوزش، مهــارت ی ــی ن »کشــاورز آفریقای
دهــد خــاک مزرعــه اش در حــال فرســایش اســت، و نــه قــادر بــه برنامه ریــزی بــرای اقدامــات 
ــه  ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــد ـ و ب ــی باش ــش علم ــر دان ــی ب ــد مبتن ــه بای ــت ک ــی اس ترمیم
گمــان می کنــم مــا جــای درســتی آمده ایــم«. ]8[ گرچــه بی تردیــد اظهــارات آن فــرد مســئول 
ــال،  ــه درعین ح ــش چگون ــا حرف های ــه او ب ــد ک ــه نش ــوان متوج ــود، نمی ت ــه ب  صادقان

ً
ــال کام

عامدانــه بــر اهمیــت و اعتبــار کارشناســان کشــاورزی نســبت بــه تجربــۀ کشــاورزان معمولــی 
ــت. ــه می گذاش صح

کارشناســان کشــاورزی کــه همــگام بــا ایدئولــوژی برنامه ریــزی در آن زمــان عمــل 

1. des tocking
2. welfare colonialism
3. William Beinert
4. Nyasaland
5. Tchiri Valley
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 یــک »طــرح 
ً
ــال ــد؛ مث ــده پیشــنهاد دهن ــد کــه طرح هــای بســیار پیچی ــل بودن ــد، مای می کردن

توســعۀ کامــل« یــا یــک »طــرح جامــع کاربــری«. ]۹[ ولــی تحمیل کــردن مجموعــه مقــررات 
گاه  ــی از محدودیت هــای زیســت محیطی آ ــه کشــاورزانی کــه به خوب ــده و طاقت فرســا ب پیچی
بودنــد و منطــق نهفتــه در شــیوه های زراعــت خــود را قبــول داشــتند، بــا موانــع ســترگ روبــه رو 
می شــد. پیش بــردن کارهــا بــا اســتبداد و زور، فقــط آتــش اعتــراض و فــرار را روشــن می کــرد. 
ــید.  ــر می رس ــه نظ ــذاب ب ــی ج ــدد خیل ــکان مج ــرد اس ــه راهب ــود ک ــرایطی ب ــان ش در چن
ــئوالن  ــه مس ــت، ب ــاکنان سفیدپوس ــای س ــدن زمین ه ــا خری ــد ی ــای جدی ــردن زمین ه آماده ک
ــور و  ــتایی جمع و ج ــکونتگاه های روس ــا س ــر ب ــا را از صف ــا کاره ــی داد ت ــال م ــا مج طرح ه
ــده  ــران تازه استخدام ش ــس کارگ ــد. پ ــروع کنن ــه ش ــرد یکپارچ ــای منف ــات زمین ه ــا قطع ب
ــده و  ــکونتگاه های پراکن ــای س ــا ج ــتاد ت ــا فرس ــب و خوان ــای مناس ــه مکان ه ــد ب را می ش
ــد کــه در جاهــای دیگــر رواج داشــت. هرچقــدر  ــن را بگیرن ــدۀ تصــدی زمی شــیوه های پیچی
ــای  ــدر آلونک ه ــی هرچق ــد ـ یعن ــات می پرداختن ــذف جزئی ــه ح ــتر ب ــزان بیش ــه برنامه ری ک
ــخص  ــن را مش ــای زمی ــد، مزره ــخص می کردن ــا را مش ــکان آن ه ــا م ــاختند ی ــتری می س بیش
ــی  ــول )و گاه ــوع محص ــد، و ن ــخم می زدن ــد و ش ــاف می کردن ــت ها را ص ــد، دش می کردن
ــق قالــب  ــر طــرح و نگه داشــتن آن مطاب ــد ـ احتمــال ســلطه ب ــوع بــذر( را انتخــاب می کردن ن

ــد. ــتر می ش ــز بیش ــده نی طراحی ش
بینـرت به صراحـت می گویـد که برنامه ریزی برای درۀ شـیری سـفلی، براسـاس ایـن اصول، 
 علمـی نبـود. طراحـان آن برنامـه، مجموعـه ای از باورهـای فنـی را به کار 

ً
یـک عملیـات کامـال

می گرفتنـد کـه بـا کشـاورزی پیشـرفته مرتبـط بـود، ولـی تعـداد بسـیار کمـی از آن باورهـا در 
شـرایط محلی آزمایش شـده بـود. همچنین پـای مجموعه ای از اسـتانداردهای زیبایی شـناختی 
و بصـری در میـان بـود کـه بعضـی آشـکارا از اقلیـم  مغرب زمیـن اقتبـاس شـده و قرار بـود نماد 
کشـاورزی منظـم و مولـد باشـند. ]۱0[ آن اسـتانداردها از چیزی اقتباس شـده بودنـد که بینرت 

آن را »تخیـل فنـِی آنچـه شـاید ممکن شـود« توصیـف می کرد.
ــایش  ــری از فرس ــان آب و جلوگی ــظ جری ــرای حف ــی۲  ]ب ــدی۱ و حصارکش ــۀ مرزبن درزمین
 کیفیتــی تصویــری داشــت: آن هــا 

ً
خــاک[ در پایین دســت رودخانــه،  تخیــل طراحــان، تقریبــا

به دنبــال دره ای متشــکل از مــزارع منظــم بــا مرزهــای دقیــق بیــن دیواره هــای صــاف طوالنــی 
و پایین تــر از خطــی از زهکش هــای ســیالب بودنــد کــه پاییــِن  تــراِز جنــگل قــرار می گرفــت. 
ــرار  ــه ق ــرض احاط ــط را در مع ــب، محی ــت و به این ترتی ــتطیلی داش ــم مس ــور نظ ــۀ مذک نقش
مــی داد، دگرگونــی فنــی کشــاورزی رعیتــی و مسلط شــدن بــر آن کشــاورزی را تســهیل 

1. ridging
2. bunding
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ــت.  ــی داش ــز همخوان ــتعمارگران نی ــدۀ اس ــی برنامه ریزی ش ــس زیبای ــا ح ــاید ب ــرد و ش می ک
ــت  ــزان به عل ــن برنامه ری ــی ای ــرد. ول ــن می ک ــد را ممک ــش تولی ــه افزای ــود ک ــل ب ــن راه ح همی
بــاور و تخیــل جزمــی خــود بــه امــور فنــی، بــه آثــار مداخــالت خــود بــر جوامــع رعیتــی و 

ــد«. ]۱۱[ ــا بودن ــا بی اعتن ــگ رعیت ه فرهن
ــز  ــانی نی ــای انس ــگل، در جغرافی ــاورزی و جن ــم انداز کش ــی در چش ــم زیبایی شناس نظ
تقلیــد شــد. ]۱۲[ رشــته ای از روســتاهای الگــو کــه به طــور یکنواخــت در شــبکۀ مســتطیلی 
مــزارع پراکنــده گشــتند و بــا جاده هــا بــه یکدیگــر وصــل می شــدند، بــه مرکــز خدمــات فنــی 
ــت  ــه زراع ــد ک ــده بودن ــده ش ــوری چی ــز ط ــزارع نی ــود م ــدند. خ ــل می ش ــی تبدی و اجتماع
چرخشــی دیــم را کــه در طــرح وجــود داشــت، تســهیل کننــد. درواقــع، قــرار بــود طــرح درۀ 
شــیری یــک نســخۀ ریزشــده از دســتگاه مســئول درۀ تنســی باشــد کــه بــا احــداث چنــد ســد 
ــک  ــد. ی ــل می ش ــرمایه َبر کام ــرآوری س ــای ف ــرای مجتمع ه ــی ب ــه و مکان های روی رودخان
الگــوی ســه ُبعدی نیــز مطابــق الگــوی معمــاری یــک شــهر جدیــد ســاخته شــد تــا در مقیــاس 

ــود. ]۱۳[ ــد ب ــز خواه ــبیه چه چی ــدن ش ــس از کامل ش ــرح پ ــه کل ط ــد ک ــان ده ــرد نش خ
 تمام و کمــال 

ً
ــا برنامه هــای اســکان انســانی و کاربــری زمیــن در درۀ شــیری ســفلی »تقریب

ــد.  ــی می دهن ــا گواه ــل برنامه ه ــی  کام ــر ناکام ــا ب ــت آن ه ــل شکس ــد«. عل ــت خوردن شکس
ــی  ــاک، یعن ــایش خ ــرای فرس ــتعماری ب ــی اس ــل کل ــر راه ح ــی در براب ــاورزان محل  کش

ً
ــال مث

مرزبنــدی، مقاومــت کردنــد. تحقیقــات بعــدی نشــان داد کــه مقاومــت ایشــان بــا توجــه بــه 
شــرایط منطقــه، ازلحــاظ اقتصــادی و نیــز بوم شــناختی منطقــی بــوده اســت. مرزبنــدی روی 
ــت  ــری درس ــی بزرگ ت ــای فرسایش ــی آبراهه ه ــل بارندگ ــت، در فص ــات نداش ــنی ثب ــاک ش خ
ــب،  ــود و به این ترتی ــک ش ــر خش ــاک زودت ــه خ ــد ک ــث می ش ــرم باع ــل گ ــرد و در فص می ک

ــد. ــه کنن ــوالت حمل ــۀ محص ــه ریش ــتند ب ــان تر می توانس ــفید آس ــای س مورچه ه
کســانی کــه قــرار بــود آنجــا اســکان بگیرنــد، از طرح هــای جداســازی و تفکیــک دولتــی 
ــچ مهاجــر  ــدون زراعــت گروهــی« نتوانســت هی نفــرت داشــتند: یــک »اســکان آزمایشــی ب
ــۀ  ــک مزرع ــه ی ــر، ب ــروی کار مزدبگی ــه نی ــل ب ــا توس ــار ب ــد و به ناچ ــذب کن ــی را ج داوطلب
ــا(۱  ــی )دیمب ــی باتالق ــای غن ــت در زمین ه ــت زراع ــد. ممنوعی ــل ش ــی ذرت کاری تبدی دولت
ــه  ــان ـ و ن ــه خودش ــد ک ــراف کردن ــور اعت ــئوالن کش ــا مس ــرد. بعده ــرف ک ــان را منص داوطلب

ــد. ــتباه می کردن ــورد اش ــن م ــرد ـ در ای ــاورزان خ کش
طــرح درۀ شــیری ســفلی بــه دو علــت بزرگ تــر عقیــم مانــد کــه بــه درک مــا از 
محدودیت هــای برنامه ریــزی تجددگــرای اعــال بســیار کمــک می کننــد. نخســت آنکــه 
ــتفاده  ــرای کل دره اس ــان ب ــور یکس ــاورزی به ط ــی کش ــوی محیط ــک الگ ــزان از ی برنامه ری

1. dimba
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ــرای  ــی ب ــی و دائم ــل کل ــک راه ح ــخص کردن ی ــه مش ــود ک ــرض ب ــن ف  همی
ً
ــا ــد. دقیق کردن

چرخــش محصــول در زمین هــای دیــم و بــرای تمــام کشــاورزان را ممکــن کــرد. ولــی 
ــاک در  ــب خ ــه ترکی ــه ب ــا توج ــیالب ها، و ب ــدت س ــدی و ش ــه زمان بن ــته ب ــا بس رعیت ه
ــه کار  ــر را ب ــای انعطاف پذی ــه ای از راهبرده ــر، خزان ــل دیگ ــزارع، و عوام ــب م وجب به وج
می بردنــد کــه در شــرایط هــر کشــاورز، هــر قطعــه زمیــن و هــر فصــل کشــت، منحصربه فــرد 
ــوی  ــک الگ ــا ی ــن ب ــزان همچنی ــه برنامه ری ــود ک ــرار ب ــن ق ــی از ای ــت ناکام ــن عل ــود. دومی ب
ــتار    خواس

ً
ــا ــاورزان تقریب ــام کش ــه تم ــد ک ــرض می کردن ــاورزان، ف ــود کش ــارۀ خ ــان درب یکس

ترکیــب یکســان از محصــوالت، فنــون کشــاورزی و نــوع محصــول هســتند. در چنــان فرضــی، 
از متغیرهــای مهــم از قبیــل انــدازه و ترکیــب خانــوار، شــغل های فرعــی،  تقســیم کار براســاس 
جنســیت، و نیازهــا و ســلیقه های فرهنگــی غفلــت می شــد. ولــی در عمــل هــر خانــواده دارای 
ــاورزی اش  ــای کش ــر راهبرده ــال ب ــه سال به س ــود ک ــا ب ــع و هدف ه ــاص از مناب ــب خ ترکی
ــازد.  ــرآورده س ــا را ب ــت آن ه ــی نمی توانس ــۀ کل ــک برنام ــه ی ــه ای ک ــت، به گون ــر می گذاش اث
آن برنامــه ازلحــاظ زیبایی شــناختی بــرای ســازندگانش دل چســب بــود و در چارچــوب 
ــی در  ــید، ول ــر می رس ــه نظ ــز ب ــی نی ــق و منطق ــودش، دقی ــخت گیرانۀ خ ــاخص های س ش
ــی  ــت محیطی و اجتماع ــیدرمی  زیس ــی تاکس ــون نوع ــعه ای همچ ــرح توس ــک ط ــگاه ی جای
  از همــان آغــاز محکــوم بــه شکســت می نمــود. طنز آمیــز اســت کــه اســکان 

ً
بــود کــه تقریبــا

موفــق، داوطلبانــه و پیش گامانــه در خــارج از حــوزۀ تــالش حکومــت و بــدون هرگونــه کمــک 
ــی  ــا ول ــم و ناخوان ــه نامنظ ــوش ک ــکان خودج ــوارد اس ــت. آن م ــه یاف ــتاب ادام ــا ش ــی، ب مال
مولدتــر بودنــد، به مثابــۀ تصــرف عدوانــی و اقدامــات مالمت بــار بــه بــاد انتقــاد گرفتــه شــد، 

ــت. ــردم نگذاش ــوش م ــی خودج ــر جابه جای ــری ب ــا اث ــی انتقاده ول
 پــس از پایــان  

ً
شکســت تلــخ طــرح بلندپروازانــۀ بادام زمینــی در تانگانیــکا۱ نیــز کــه دقیقــا

ــود،  ــوه ب ــینی انب ــک روستا نش ــردن ی ــرای پنهان ک ــی ب ــد و پوشش ــرا ش ــی دوم اج ــگ جهان جن
ــا ســرمایه گذاری مشــترک شــرکت آفریقــای متحــد۲  ــده اســت. ]۱۴[ در آن طــرح کــه ب آموزن
ــل  ــت اســتعماری اجــرا می شــد،  پیشــنهاد مسطح ســازی حداق ــور(۳ و دول )شــعبه ای از یونیل
ــش  ــت، بی ــت می رف ــر کش ــر زی ــه اگ ــود ک ــده ب ــرح ش ــا مط ــار از بوته زاره ــون هکت ۱/۲ میلی
ــادرات را  ــدف ص ــا ه ــی ب ــن خوراک ــتحصال روغ ــرای اس ــی ب ــن بادام زمین ــون ت ــک میلی از ی

ــم  ــا حک ــا ۱۹۶۴ ب ــال های ۱۹۶۱ ت ــن س ــه بی ــود ک ــروزی ب ــای ام ــرو تانزانی ــی از قلم ــکا )Tanganika( بخش ۱. تانگانی

ــی را تشــکیل داد. ـ م. ــای فعل ــد قلمــرو دیگــر، تانزانی ــا چن انگلســتان اســتقالل یافــت و ســپس همــراه ب
2. United African Company
ـ  هلنــدی اســت کــه دفترهــای اصلــی اش در لنــدن و روتــردام  ۳. یونیلــور )Unilever( یــک شــرکت چندملیتــی انگلیســی 
ــدان،  ــای،  خمیر دن ــرژی زا، چ ــابه های ان ــات،  نوش ــی، آب نب ــی )خوراک ــوزۀ کاالی مصرف ــرکت در ح ــن ش ــرار دارد. ای ق

ــد. ـ م. ــت می کن ــی و...( فعالی ــات خانگ ــذای حیوان ــی، غ آب معدن
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ــه قابلیت هــای اقتصــادی  ــد می کــرد. آن طــرح در دوران پــس از جنــگ و مــوج اعتقــاد ب تولی
نظــام اقتصــادی دســتوری در کنــار بنگاه هــای ســرمایه داری بــزرگ، بــه ذهــن برخــی خطــور 
کــرد. در ســال ۱۹۵0 درحالی کــه کمتــر از ۱0درصــد زمین هــای مذکــور آمــاده شــده و هنــوز 
بادام  زمینی هــای کشت شــده در آن زمین هــا وســعت چندانــی نداشــت، طــرح بــه حــال 

خــود رهــا شــد.
دالیــل شکســت، متعــدد بودنــد. درواقــع، طــرح بادام زمینــی در محافــل توســعه ای یکــی از 
صدهــا شکســت معــروف اســت کــه از آن بــرای شــرح »آنچــه نبایــد کــرد« اســتفاده می شــود. 
ــن فاجعــه، مشــابه شکســت طــرح درۀ شــیری و فاجعــۀ  بعــدی  دســت کم دو مــورد از علــل ای
ــری و  ــا کوته نگ ــه ب ــود ک ــه  ب ــی برنام ــت، طراح ــد. نخس ــاس بودن ــانی بزرگ مقی در روستانش
  برمبنــای زراعت شناســی و امــور تجریــدی انجــام شــد. اعــداد بســیار کلــی بــرای تعــداد 

ً
صرفــا

ــای الزم  ــود و آفت کش ه ــر ک ــن، مقادی ــازی زمی ــدف آماده س ــا ه ــور ب ــاعت های کار تراکت س
ــت.  ــه کار رف ــا ب ــد و در آن زمین ه ــبه ش ــطح محاس ــد س ــخص در واح ــد مش ــور تولی به منظ
ــی انجــام  ــا عــوارض جغرافیای ــی از خــاک، الگــوی بارندگــی ی ــه نقشــه برداری تفصیل هیچ گون
 هیــچ نمونــۀ آزمایشــی نیــز بــه اجــرا درنیامــد. فقــط مــدت ۹ هفتــه بــه اکتشــاف 

ً
نشــد و قطعــا

میدانــی اختصــاص داده شــد کــه بخــش اعظــم آن هوایــی بــود! اعــداد کلی که اســتخراج شــدند، 
ــی  ــژۀ محل  وی

ً
ــال ــخصات کام ــا از مش ــرا در آن ه ــد، زی ــا از آب درآمدن ــدت خط ــا به ش بعده

ــم،  ــی نامنظ ــد،  بارندگ ــخت می ش ــک سفت و س ــل خش ــه در فص ــاک رس ک ــود: خ ــری نب خب
ــین آالت  ــد و ماش ــاب نش ــا انتخ ــه آن ه ــاوم ب ــای مق ــه گونه ه ــوالت ک ــای محص بیماری ه

ــی«. ــای جغرافیای ــاک و آن ویژگی ه ــرای »آن خ ــب ب نامناس
دومیــن فــرض ویرانگــر در طراحی هــا،  «بــاور کورکورانــه بــه عملیــات ماشــینی و 
بزرگ مقیــاس« بــود. ]۱۵[ فرانــک ســاموئل۱ ـ بنیان گــذار طــرح ـ چنیــن شــعاری داشــت: »کاری 
ــم داد«. ]۱۶[ آن طــرح در اصــل  ــا دســت انجــام نخواهی ــا ماشــین انجــام داد، ب ــوان ب را کــه بت
یــک عملیــات شــبه نظامی بــود کــه شــاید از تجربــۀ زمــان جنــگ جهانــی اقتبــاس و به گونــه ای 
طراحــی شــده بــود کــه ازلحــاظ فنــی خودکفــا باشــد. شــدت انتــزاع در آن برنامــه، بــه مــزارع 
گنــدم اشــتراکی در شــوروی شــباهت داشــت کــه ویلســون، ویــر و ریگیــن در آن اتــاق هتــل در 
ــی،  ــرح بادام زمین ــد(. در ط ــم را بخوانی ــل شش ــد )فص ــی کردن ــال ۱۹۲8 طراح ــیکاگو در س ش
ــت  ــا مدیری ــا ب ــی غول آس ــۀ صنعت ــک مزرع ــا ی ــد ت ــده گرفتن ــی را نادی ــکان آفریقای خرده مال
ــل  ــبی عوام ــای نس ــاس قیمت ه ــاید براس ــرح ش ــب، آن ط ــد. به این ترتی ــد بیاورن ــی پدی اروپای
 بــرای تانگانیــکا درســت 

ً
 دشــت های کانــزاس۲ خــوب کار می کــرد، ولــی قطعــا

ً
تولیــد در مثــال

1. Frank Samuel
۲ . کانزاس )Kansas( یکی از ایالت های ایاالت متحدۀ آمریکا با مساحت ۲۱۳ هزار کیلومتر مربع است. ـ م.
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۳۱۵

ــت  ــد، قیم ــد کن ــی تولی ــداری بادام زمین ــت مق ــزارع می توانس ــر آن م ــی اگ ــرد. حت ــل نمی ک عم
ــه  ــرمایه داری ک ــالی س ــی اع ــهری تجددگرای ــوع آرمان ش ــد. ن ــادی می ش ــا غیراقتص ــد آن ه تولی
ــوی  ــه الگ ــورد ک ــا نمی خ ــه درد تانزانی ــدر ب ــود،  همان ق ــی ب ــرح بادام  زمین ــرای ط ــام ب ــۀ اله مای
ــا  ــر گذاشــت(  ب ــرره اث ــر ذهــن نی ــه ب ــد اشــتراکی سوسیالیســتی )همــان ک روستانشــانی و تولی

اوضــاع آن کشــور تناســب نداشــت.

روستاها و زراعت »بهبودیافته« در تانزانیای قبل از ۱۹۷۳

ــارج  ــادره«، خ ــکان مص ــی و ام ــاظ »خوانای ــا ازلح ــتایی تانزانی ــت روس ــم جمعی ــش اعظ بخ
ــا ۱۲  ــن ۱۱ ت ــور، بی ــتقالل کش ــگام اس ــا در هن ــق تخمین ه ــود. طب ــت ب ــترس حکوم از دس
ــی  ــی جمعیت ــتثنای نواح ــد. به اس ــده بودن ــده« ش ــور »پراکن ــۀ کش ــتایی در پهن ــون روس میلی
متراکــم کــه در ارتفاعــات خنــک واقــع بودنــد و مقــدار زیــادی چــای و قهــوه تولیــد می کردنــد 
ــتی روزگار  ــبانی معیش ــت و ش ــت از راه زراع ــدۀ جمعی ــش عم ــد، بخ ــازار می فروختن و در ب
ــارج   خ

ً
ــا ــی و عمدت ــای محل ــز در بازاره ــتی نی ــروش معیش ــم ف ــش اعظ ــد. بخ می گذراندن

ــتعماری  ــاورزی اس ــت کش ــدف سیاس ــود. ه ــت ب ــتانی حکوم ــارت و مالیات س ــۀ نظ از حیط
ــی  ــک جهان ــد بان ــتیبانی و تأیی ــا پش ــدا ب ــان ابت ــه از هم ــا )ک ــتقل تانزانی ــت مس ــز حکوم و نی
ــی  ــت و دائم ــکونتگاه های ثاب ــت در س ــری از جمعی ــهم بزرگ ت ــردآوردن س ــد(، گ ــه رو ش روب
بــود تــا بتــوان شــیوه های کشــاورزی را کــه قــادر بــه عرضــۀ مــازاد محصــول در بــازار ـ به ویــژه 
ــب  ــه قال ــر از اینک ــت ها صرف نظ ــن سیاس ــرد. ]۱7[ ای ــج ک ــتند، تروی ـ  هس ــادرات  ــرای ص ب
ــدن۱  ــوران های ــر گ ــتند، به تعبی ــتی داش ــاورزی سوسیالیس ــا کش ــی ی ــرمایه گذاری خصوص س
ــم  ــه رژی ــدند. ]۱8[ البت ــی ش ــا« طراح ــردن رعیت ه ــرای »جذب ک ــه ب ــد ک ــی بودن راهبردهای
ــود  ــتعماری خ ــلف اس ــر از س ــی موجه ت ــا« خیل ــی تانزانی ــی آفریقای ــۀ مل ــرای »اتحادی ملی گ
بــود، ولــی نبایــد فرامــوش کرد کــه عمــدۀ مقبولیــت آن اتحادیــه در نواحی روســتایی، برخاســته 
ــت  ــاورزی در دول ــاری کش ــاق و اجب ــررات ش ــر مق ــت در براب ــر مقاوم ــتن ب از صحه گذاش
ــرت۲ در  ــت دورۀ فت ــیه از مزی ــد روس ــا همانن ــرد تانزانی ــاورزان خ ــود. ]۱۹[ کش ــتعماری ب اس
ــه ســرپیچی  ــر سیاســت های پایتخــت ب زمــان اســتقالل برخــوردار شــدند و توانســتند در براب

ــد. ــی روی بیاورن ــا بی اعتنای ی
ــود. در  ــا ب ــی تانزانی ــی آفریقای ــۀ مل ــرره و اتحادی ــی نی ــدف اصل ــاز ه ــانی در آغ روستانش
ــا ســه هــدف انجــام شــد: ارائــۀ خدمــات؛ پدیــدآوردن کشــاورزی  ابتــدا تشــکیل روســتاها ب

1. Goran Hyden
2. interregnum
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ــتی.  ــی و سوسیالیس ــکاری گروه ــای هم ــج قالب ه ــویق و تروی ــرفته تر؛ و تش ــر و پیش بهره ورت
نیــرره اهمیــت زندگی کــردن در آن روســتاها را در ســال ۱۹۶۲ در ســخنرانی افتتاحیــۀ مجلــس 

ــرح داد: ــه ش ــا این گون تانزانی
اگـر از مـن بپرسـید کـه چـرا دولـت می خواهـد مـا در روسـتاها سـاکن شـویم، پاسـخ من 
سـاده اسـت: درغیراین صـورت، قـادر نخواهیم بود اسـباب الزم برای توسـعۀ میهـن و بهبود 
کیفیـت زندگـی را فراهـم کنیـم. درغیراین صـورت، نخواهیم توانسـت از تراکتورها اسـتفاده 
کنیـم، بـرای کودکان مملکت مدرسـه بسـازیم،  یا موفق به سـاختن بیمارسـتان یا دسترسـی 
بـه آب آشـامیدنی سـالم شـویم؛ درغیراین صـورت، راه انـدازی صنایـع کوچـک روسـتایی 
ناممکـن خواهـد بـود و ناچـار خواهیـم شـد کـه بـرای نیازهایمـان بـه وابسـتگی به شـهرها 
ادامـه دهیـم؛ همچنیـن اگـر روزی بـه انـرژی الکتریکـی فـراوان دسـت پیـدا کنیـم، قـادر 

ـ مزرعه هـای پراکنـدۀ کشـور برسـانیم. ]۲0[ نیسـتیم کـه آن را بـه تک تـک خانه 

نیرره در سـال ۱۹۶7 در بیانیۀ اصلی سیاسـت خود با عنوان »سوسیالیسـم و توسـعۀ روسـتایی« 
بـه شـرح دقیِق ابعـاد سوسیالیسـتِی ویژۀ تکاپوهـای زندگی کردن در روسـتاها پرداخـت. برای او 
م بـود کـه اگر الگـوی جـاری سـرمایه دارانه ادامه یابـد، تانزانیـا درنهایت مانند روسـیه یک 

ّ
مسـل

طبقـۀ »کشـاورز خرده مالـک« )کـوالک( خواهد سـاخت کـه ثروتمند باشـد و همسـایگانش را 
ماننـد کارگـر مـزدور بـه کار بگیـرد )واژۀ کـوالک از آن  پـس در محافـل اتحادیـۀ ملـی آفریقایی 
تانزانیـا محبوب شـد(. روسـتاهای اوجامـا )به عبارتـی، تعاونی های سوسیالیسـتی( قـرار بود که 
نظـام اقتصـادی روسـتایی را بـه مسـیر تازه ای بکشـانند. نیـرره توضیـح داد: »آنچه در ایـن بیانیه 
پیشـنهاد می شـود،  لـزوم گـذار تانزانیـا از کشـور رعیت هـای خـرد و منفـرد اسـت کـه به تدریج 
دارنـد انگیزه هـا و اخـالق نظـام سـرمایه داری را در پیش می گیرنـد. ما در عوض، بایـد به تدریج 
بـه کشـور روسـتاهای اوجامـا تبدیـل شـویم؛ کشـوری کـه مردمـش در گروه هـای کوچـک بـا 
یکدیگـر همـکاری می کننـد و آن گروه هـا نیـز در قالـب شـرکت ها یـا فعالیت هـای مشـترک بـه 

یکدیگر یـاری می رسـانند«. ]۲۱[
ــی  ــاورزی گروه ــی(، کش ــعه ای )عمران ــات توس ــتا، خدم ــی در روس ــرره،  زندگ ــر نی به نظ
ــود. کشــاورزانی را کــه اینجــا و آنجــا  و مکانیزاســیون، یــک بســتۀ تقســیم ناپذیر و یکپارچــه ب
ــان  ــان را درم ــداول در آن ــای مت ــوزش داد،  بیماری ه ــانی آم ــد به آس ــد، نمی ش ــده بودن پراکن
کــرد، بــا فنــون کشــاورزی پیشــرفته آشــنا کــرد، و حتــی همــکاری بیــن ایشــان ممکــن نبــود، 
ــی ترین  ــتین و اساس ــس نخس ــرد: »پ ــالم ک ــدند. وی اع ــا می ش ــتاها جابه ج ــه روس ــر ب مگ
ــروع  ــت را ش ــرای کش ــور ب ــرد تراکت ــم کارب ــر می خواهی ــه اگ ــام داد، البت ــد انج ــه بای کاری ک
ــادر  ــم[ ق ــتاها نروی ــه روس ــر ب ــت ... ]اگ ــب« اس ــتاهای »مناس ــردن در روس ــم، زندگی ک کنی
ــت در  ــز جمعی ــه تمرک ــۀ اول ب ــازی در درج ــم«. ]۲۲[ نوس ــتفاده کنی ــور اس ــتیم از تراکت نیس
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۳۱7

قالــب واحدهــای یکسان شــده ای نیــاز دارد کــه دولــت بتوانــد بــه آن هــا خدمــات دهــد و آنجــا 
ــعه ـ  ــای توس ــن نماده ـ  ای ــا  ــرد تراکتوره ــردن و کارب ــه برقی ک ــدارد ک ــی ن ــد. تعجب را اداره کن
ــای  ــی از جنبه ه ــای یک ــه پ ــم ک ــان می کن ــد. ]۲۳[ گم ــن بودن ــرره و لنی ــان نی ــواره ورد زب هم
جــدی زیبایی شناســی نوســازی در میــان بــوده اســت. یــک جمعیــت امــروزی بایــد در جوامــع 
 در 

ً
محلــی کــه نظــم و ترتیــب مــادی و مکانــی خــاص داشــته باشــند، زندگــی کنــد؛ نــه صرفــا

روســتاها، بلکــه در روســتاهای مناســب!
نیــرره برخــالف اســتالین پافشــاری می کــرد کــه تشــکیل روســتاهای اوجامــا تدریجــی و 
ــر  ــه یکدیگ ــان را ب ــواده خانه هایش ــد خان ــه چن ــرد ک ــان می ک ــد. او گم ــه باش  داوطلبان

ً
ــال کام

ــب،  ــت و به این ترتی ــد کاش ــم خواهن ــار ه ــان را کن ــرد و محصوالتش ــد ک ــر خواهن نزدیک ت
شــاید یــک قطعــه زمیــن گروهــی شــکل بگیــرد. ســپس توفیــق آن گــروه باعــث جــذب دیگــران 
می شــد. او اعــالم کــرد: »جوامــع محلــی سوسیالیســتی را نمی تــوان بــا زور بنیــان نهــاد. آن هــا 
فقــط بــه دســت اعضــای مشــتاق شــکل می گیرنــد. وظیفــۀ رهبــر و دولــت در ایــن جوامــع، 
ــه پیشــرفت نیســت،  بلکــه تشــریح،  تشــویق و مشــارکت اســت«.  اجــرا و اجبارکــردن این گون
]۲۴[ وی ســپس در ســال ۱۹7۳ پــس از پی بــردن بــه مقاومــت عمــوم در برابــر روستانشــانی 
طبــق شــرایط دولــت، نظــرش را تغییــر داد. از آن  پــس تخــم زور و اجبــار به واســطۀ 
ــان  ــه گم ــرره ک ــخ نی ــاد راس ــت اعتق ــز به عل ــه و نی ــت زده و اقتدارگرایان ــاالری سیاس دیوان س
ــب،  ــد. به این ترتی ــیده ش ــا پاش ــد،  در همه ج ــان را نمی فهمن ــر خودش ــا خی ــرد رعیت ه می ک
نیــرره بالفاصلــه پــس از اعــالم انزجــار از »قــوای قهــری« در جملــه ای کــه نقل قــول کردیــم، 
ــاورزان  ــام کش ــه تم ــت ـ ب ــی الزم اس ـ  و گاه ــکان دارد  ــه »ام ــد ک ــق می کن ــه تصدی بالفاصل
در یــک منطقــه اصــرار شــود کــه بخــش مشــخصی از زمین هــای خــود را بــه یــک محصــول 
ــان  ــوده تری برایش ــر و آس ــی مرفه ت ــن روش، زندگ ــه ای ــد ک ــا بفهمن ــد ت ــاص دهن ــژه اختص وی
بــه همــراه مــی آورد. ســپس دیگــر الزم نیســت کــه آنــان بــه کشــت محصــول مذکــور مجبــور 
ــد،  ــل کنن ــان عم ــق خیرش ــه طب ــرد ک ــب ک ــا را ترغی ــد رعیت ه ــر نمی ش ــوند«. ]۲۵[ اگ ش
پــس شــاید می شــد آنــان را مجبــور کــرد. ایــن منطــق درواقــع، تکــرار اســتداللی اســت کــه 
ــارۀ نخســتین برنامــۀ پنج ســالۀ تانگانیــکا دیــده  در گــزارش ســال ۱۹۶۱ از بانــک جهانــی درب
ــا  ــر عادت ه ــه ب ــه غلب ــود ک ــود ب ــر خ ــان معاص ــای گفتم ــر از نمونه ه ــزارش ُپ ــود. آن گ می ش
و خرافه هــای جماعــت رعیــت عقب مانــده و لجــوج را الزم می دانســت. در آن گــزارش 
ــر.  ــا خی ــت ی ــی هس ــی کاف ــویق به تنهای ــب و تش ــا ترغی ــه آی ــود ک ــده ب ــد ش ــن تردی همچنی
ــمی و  ــه »چشم و هم چش ــد ک ــدوار بودن ــی امی ــک جهان ــزارش بان ــنده های آن گ ــه نویس گرچ
ــا را  ــد دیدگاه ه ــی« بتوان ــۀ محل ــی در جامع ــات عمران ــط خدم ــه، و بس ــکاری در جامع هم
ــمی و  ــا، چشم وهم چش ــی انگیزه ه ــه »وقت ــد ک ــدار داده بودن ــی هش ــا بدبین ــد، ب ــر ده تغیی



۳۱8

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

تبلیغــات نتوانــد کارگــر شــود، بایــد توســل بــه زور یــا اقدامــات قهــری ـ  از نــوع مناســب ـ بــه 
ــرود«. ]۲۶[ کار ب

دهــۀ ۱۹۶0  در  روســتایی  و طرح هــای کشــت  روســتایی  موضــوع ســکونتگاه های 
ــترک  ــرمایه گذاری مش ــی س ــه برخ ــا ـ ک ــن طرح ه ــراوان در ای ــوع ف ــم تن ــد. علی رغ ــاز ش آغ
بیــن حکومــت و بنگاه هــای خارجــی، برخــی دولتــی یــا نیمه دولتــی، و برخــی دیگــر 
ــی  ــت خورده تلق ــا شکس ــر آن ه ــت، اکث ــد ـ درنهای ــی بودن ــوش مردم ــای خودج ابتکار عمل ه
ـ  بــه تعطیلــی رســیدند. ســه جنبــه  ـ  بــا حکــم مرکــز یــا بــا فرســایش و ضعیف شــدن  شــده و 
ــه از ۱۹7۳  ــانی ک ــار روستانش ــت تمام عی ــه درک فعالی ــه ب ــت ک ــود داش ــا وج ــن طرح ه در ای

ــد. ــک می کن ــد،  کم ــروع ش ش
ــود. ایــن رویکــرد فی نفســه  ــه ســاختن طرح هــای هــادی۱ ب ــر ب ــل واف ــۀ نخســت، می جنب
معقــول اســت، زیــرا سیاســت گذاران بــا طرح هــای هــادی می تواننــد قبــل از اجــرای 
ــال،  ــت. بااین ح ــده اس ــز بی فای ــر و چه چی ــز کارگ ــه چه چی ــد ک ــه بفهمن ــای جاه طلبان طرح ه
بســیاری از ایــن طرح هــا بــه مــزارع نمایشــی تبدیــل می شــدند و مقادیــر هنگفتــی از 
ماشــین آالت، منابــع و کارکنــان کمیــاب را جــذب می کردنــد. پــس از مدتــی فقــط معــدودی 
از ایــن مینیاتورهــای گران بهــای پیشــرفت و نوســازی دوام می آوردنــد. در یــک طــرح ســوگلی 
کــه فقــط ۳00 ســاکن در محــل را در بــر می گرفــت، تــالش شــد کــه چهــار دســتگاه بولــدوزر، 
نــه دســتگاه تراکتــور، یــک خــودروی میدانــی، هفــت دســتگاه وانــت بــار،  یــک آســیاب ذرت، 
یــک ژنراتــور بــرق و کارکنانــی شــامل ۱۵ مدیــر و متخصــص، ۱۵0 کارگــر و ۱۲ صنعتگــر را 
جــذب کننــد. ]۲7[ آن طــرح تــا حــدودی یــک مصــداق موفــق از مزرعــه ای پیشــرفته بــود، 
ــا  ــرح ب ــودن ط ــانه ای اش و نامربوط ب  افس

ً
ــا ــدی واقع ــد از ناکارآم ــه می ش ــرطی ک ــه ش ــی ب ول

ــرد. ــی ک ــا چشم پوش ــاع تانزانی اوض
ــی  ــود: در اوضاع ــرار ب ــن ق ــد از ای ــم می کن ــا را مجس ــۀ تانزانی ــه تجرب ــه ک ــن جنب دومی
ــک  ــت و ی ــود داش ــتبدادی وج ــی اس ــنت اجرای ــک س ــرد، ی ــت می ک ــزب حکوم ــک ح ــه ی ک
ــن  ــال نتیجه گرفت ــه به دنب ــود ک ــم ب ــواه( حاک ــۀ خیرخ ــک خودکام ــد ی ــه )هرچن ــرد خودکام ف
ــدا  ــز پی ــت مبالغه آمی ــادی، حال ــاالری ع ــی  های دیوان س ــرد، ]۲8[ آسیب شناس ــال می ک تق
ــا یافتــن  ــا منطــق اقتصــادی، بلکــه ب ــه ب می کردنــد. مــکان ســکونتگاه های جدیــد را اغلــب ن
»نقــاط خالــی« روی نقشــه )در درجــۀ اول نزدیــک بــه جــاده( تعییــن می کردنــد تــا ســاکنان 
را در آنجــا بــه امــان خــدا رهــا کننــد. ]۲۹[ یــک نماینــدۀ مجلــس و پنــج کارشــناس فنــی در 
ــا( گســیل شــدند  ــی )غــرب دریاچــۀ ویکتوری ــه دریاچــۀ غرب ســال ۱۹70 مــدت کوتاهــی ب
ــا در آن منطقــه  ــرای تمــام روســتاهای اوجام ــا ۱۹7۴( را ب ــا برنامــه ای چهارســاله )۱۹70 ت ت

1. pilot schemes
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طراحــی کننــد. آنــان آشــکارا در تنگنــا بودنــد کــه رضایــت مافــوق خــود را بــا افزایــش هنگفت 
در ســطح کشــت و میــزان محصــول تأمیــن کننــد، ولــی آن مقادیــر هــدف »در تضــاد فاحــش 
ــود«.  ــترس ب ــتا، دور از دس ــرفت ها در آن روس ــام پیش ــورت تم ــی در ص ــا و حت ــا واقعیت ه ب
ــروض  ــر ف ــی ب ــدند، مبتن ــج می ش ــی تروی ــاورۀ واقع ــه مش ــدون هرگون ــا ب ]۳0[ آن برنامه ه
ــا، و  ــازی زمین ه ــرعت آماده س ــای کار، س ــداد روزه ــین ها، تع ــرد ماش ــارۀ کارب ــی درب انتزاع
یــک مجموعــۀ جدیــد از محصــوالت بودنــد و چنــدان بی شــباهت بــه طــرح بادام زمینــی یــا 

ــل در شــیکاگو طراحــی شــد. ــاق هت ــد کــه در یــک ات طــرح تعاونی هــای شــوروی نبودن
ــاالن و  ــید، فع ــه اوج رس ــد ب ــتاهای جدی ــکیل روس ــرای تش ــارها ب ــی فش ــت، وقت درنهای
مســئوالن »اتحادیــۀ ملــی آفریقایــی تانزانیــا« نصیحــت نیــرره دربــارۀ دوری از اجبــار را نادیــده 
گرفتنــد. به این ترتیــب، وقتــی او در ۱۹70 تصمیــم گرفــت کــه تمــام جمعیــت دودومــا )یــک 
منطقــۀ مســتعد خشک ســالی در مرکــز تانزانیــا( بایــد در مــدت ۱۴ مــاه بــه روســتاهای اوجامــا 

ــه کار شــدند. جابه جــا شــوند، مســئوالن زیردســت او به ســرعت دســت ب
مســئوالن کــه بــه خاطــرۀ مــردم از قحطــی ۱۹۶۹ ـ یعنــی فقــط یــک ســال قبــل ـ اســتناد 
ــاکن  ــا س ــتاهای اوجام ــه در روس ــانی ک ــط کس ــد فق ــردم فهماندن ــۀ م ــه هم ــد ، ب می کردن
  
ً
ــال ــد کــرد. اغلــب کســانی کــه قب ــروز قحطــی کمــک دریافــت خواهن شــوند،  در صــورت ب
ــواده  ــتوری ۲۵0 خان ــت دس ــل جمعی ــر از حداق ــی کمت ــا جمعیت ــا ب ــتاهای اوجام در روس
زندگــی می کردنــد،  مجبــور شــدند بــا ســکونتگاه دیگــری در هــم بیامیزنــد تــا حداقــل انــدازۀ 
ــد  ــکونتگاه های جدی ــوری در س ــترک را ط ــای مش ــات زمین ه ــود. قطع ــل ش ــور حاص مذک
ــت  ــدی کاش ــروی کار و زمان بن ــررات نی ــد مق ــری مانن ــاظ نظ ــی ازلح ــه گوی ــد ک ــرار دادن ق
محصــول هســتند. وقتــی یــک مأمــور ارشــد کشــاورزی پافشــاری کــرد کــه تصمیــم حکومــت 
ــات  ــام قطع ــار و انضم ــدازۀ ۶۹ هکت ــا ان ــتا ت ــک روس ــی ی ــن گروه ــردن زمی ــرای بزرگ ترک ب
خصوصــی مجــاور بــه آن، جــای حرف و حدیــث نــدارد، روســتاییان او را در یــک طغیــان نــادر 
ــتاییان  ــه از روس ــس ک ــای مجل ــی از اعض ــد. یک ــرون انداختن ــتا بی ــۀ روس ــکار از جلس و آش
طرفــداری کــرد،  از شــرکت مجــدد در انتخابــات منــع شــد و تحت نظــر قــرار گرفــت. رئیــس 
منطقــه ای اتحادیــۀ ملــی آفریقایــی تانزانیــا هــم کــه از روســتاییان طرفــداری کــرد، برکنــار شــد 

ــود. ــی ب ــای آت ــر رخداده ــدی ب ــا پیش درآم ــاندند. دودوم ــی کش ــس خانگ ــه حب و او را ب
 
ً
اگـر تردیـدی وجـود داشـت کـه روستانشـانی مـردم متـرادف بـا سـلطۀ مرکـزی و نـه صرفا
 تشـکیل روسـتا و مزارع گروهی اسـت، سرنوشـت غمبار »انجمن توسـعۀ روووما«RDA( ۱( آن 
تردیـد را برطـرف کـرد. ]RDA ]۳۱ یک سـازمان پوششـی بـود که ۱۵ روسـتای اشـتراکی را در 

1. Ruvuma Development Association
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پهنـه ای بـه طـول ۱۶0 کیلومتر در سـونگیا۱ )منطقه ای دورافتـاده و فقیر در جنوب غربی کشـور( 
نمایندگـی می کـرد. آن روسـتاها برخـالف اکثـر روسـتاهای اوجامـا به شـکل خودجـوش و از 
شـبه نظامیان جـوان محلـی در اتحادیـۀ ملـی آفریقایـی تانزانیا تشـکیل شـد. آنان کار خـود را از 
۱۹۶0 ـ یعنـی چندیـن سـال قبـل از اعالم رسـمی سیاسـت های نیـرره در ۱۹۶7 ـ آغـاز کردند 
و هـر روسـتا کسـب وکار گـروه مخصوص بـه خود را ابـداع کرد. نیـرره از همان آغـاز یکی از آن 
روسـتاها به نـام لیتـووا۲ را نشـان کـرد و خبـر داد کـه آن روسـتا مـکان خوبـی برای گسـیل مردم 
اسـت تا سوسیالیسـم روسـتایی را در عمل به چشـم خود ببینند. ]۳۲[ مدرسـه، تعاونی آسـیاب 
و انجمـن بازاریابـی روسـتا، مایـۀ غبطـۀ روسـتاهای هم جـوار بود. بـا توجه به حمایـت و کمک 
مالـی چشـمگیری کـه آن روسـتاها دریافـت کردند، به سـختی می توان گفت کسـب وکار ایشـان 
 خط مشـی اعالم شـدۀ 

ً
چقـدر ازلحـاظ اقتصـادی منطقـی بـوده اسـت. بااین حـال، آن هـا قطعـا

نیـرره دربـارۀ احاطـۀ محلـی و همـکاری غیراسـتبدادی را پیش بینـی کردنـد. آن روسـتاییان از 
یـک سـو در برابـر حکومت، مسـتقل و جسـور بودند و با برنده شـدن در بسـیاری از کرسـی های 
حـزب محلـی و پیشـتازی در همکاری هـای روسـتایی، در وضعیتـی نبودنـد کـه راضـی شـوند 
به آسـانی خـود را بـه دسـت امـور روزمـره و تکـراری دیوان سـاالری حکومـت بسـپارند. وقتـی 
بـه هـر خانـواده در آن روسـتاها فرمـان داده شـد کـه حدود چهـار هزار متـر از زمین هایـش را به 
کشـت تنباکـوی گرمادیـده۳ـ محصولـی کـه آنان گمـان می کردند کاربر اسـت و سـودی نداردـ  
اختصـاص دهـد، روسـتاییان به صراحـت به واسـطۀ تشـکیالت خـود اعتـراض کردند. در سـال 
۱۹۶8 پـس از دیـدار کمیتـۀ بلندپایـۀ مرکـزی اتحادیـۀ ملـی آفریقـای مرکـزی از آن روسـتاها، 
فعالیـت RDA به طـور رسـمی به مثابـۀ یـک سـازمان غیرقانونـی ممنـوع شـد، دارایی هایـش 
توقیـف گشـت و وظایفـش بـه حـزب و دیوان سـاالری حکومـت سـپرده شـد. ]۳۳[ گرچـه آن 
انجمـن، اهـداف سفارشـی نیـرره را اجرا می کـرد، امتنـاع از سرسـپردگی دقیق به طـرح مرکزی 

حـزب بـه مرگـش منتهی شـد.

»زندگی در روستا دستور است«

نیـرره بـا حکـم خـود در دسـامبر ۱۹7۳ بـه دوران روستانشـانی اولیـه کـه پراکنـده ولـی همـراه 
بـا اجبـار غیرقانونـی بـود، پایـان داد ]۳۴[ و تمـام دسـتگاه های حکومـت را برای روستانشـانی 

1. Songea
2. Litowa
ــل آورده  ــت، »عم ــس از برداش ــالح پ ــه به اصط ــت ک ــی اس ــده )fire–cured tobacco( تنباکوی ــوی گرمادی ۳. تنباک
ــر  ــو جذاب ت ــگ تنباک ــا رن ــرد ت ــام می گی ــده( انج ــی )گرمادی ــا حرارت ده ــی ی ــا روش هواده ــل آوری ب ــود«. عم می ش

ــد. ـ م. ــش یاب ــو کاه ــل ـ در تنباک ــل کلروفی ــواد ـ از قبی ــی م ــزان برخ ــود و می ش
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همگانـی و قهـری بـه خدمـت گرفـت. ]۳۵[ ابـراز انزجـار قبلـی و علنـی او از کاربـرد قـوای 
قهـری، هرچقـدر هـم کـه تـا آن روز مانـع از کاربـرد زور می شـد، دیگر لغو شـده و عـزم حزب 
حاکـم و دیوان سـاالری حکومتـی بـرای رسـیدن بـه نتایج فـوری و مطلـوب او، جـای آن دوری 
از زور را گرفتـه بـود. جومـا مواپاچـو۱ ـ مسـئول اسـکان اجبـاری در منطقـۀ شـین یانگا۲ ـ گفت 
کـه هرچـه نباشـد، اسـکان اجباری بـه صالح خـود مردم اسـت: »روسـتاهای برنامه ریزی شـده 
در عملیـات ۱۹7۴ نـه از مقولـۀ انگیـزش و تشـویق، بلکـه در قالـب زور اجـرا شـدند. نیـرره 
اسـتدالل می کـرد کـه جابه جایی هـا بایـد اجباری شـوند، زیـرا تانزانیـا نمی تواند بنشـیند و ببیند 
کـه اکثـر مردمـش »از گرسـنگی بـه سـرحد مـرگ می رسـند«. پـس حکومـت ناچار بـود نقش 
»پـدر« را بـر عهـده بگیـرد و مطمئـن شـود کـه مردمـش بـرای خـود زندگـی مرفه تـر و بهتـری 
انتخـاب می کنند«. ]۳۶[ تشـکیل روسـتاهای جدیـد و زراعت گروهی، حداقل از سـال ۱۹۶7 
بـه اولویـت در سیاسـت های دولت تبدیل شـده بود، ولـی نتایـج آن ناامیدکننده بود. نیـرره ادعا 
می کـرد کـه حـال وقـت پافشـاری بـر زندگی روسـتایی فرا رسـیده اسـت، زیـرا این زندگـی تنها 
شـیوه بـرای تروج توسـعه و افزایش پیشـرفت اسـت. اصطالح رسـمی کـه از سـال ۱۹7۳ به کار 
  
ً
رفـت، روسـتاهای »برنامه ریزی شـده« بـود )و نـه روسـتاهای اوجاما( کـه به این ترتیـب احتماال
موجـب تمایـز آن هـا از روش تولید گروهی در روسـتاهای اوجاما )که شکسـت خـورد( و نیز از 
ـ مزرعه هایـی می شـد کـه تانزانیایی هـا در آن هـا سـاکن بودنـد. سـکونتگاه های بی برنامـه و خانه 
ــات  ــد کــه عملی ــات«۳ نامیدن ــد را »روســتاهای برنامه ریزی شــدۀ عملی فعالیت هــای جدی
ــود. طبــق نــّص صریــح  ــادر می کــرد و البتــه همین طــور هــم ب ــه ذهــن مــردم متب نظامــی را ب
ــی«[  ــاع سیاس ــا »اقن ــوزش ]ی ــود: »آم ــش گانه ب ــل ش ــامل مراح ــی ش ــۀ عملیات ــون، برنام قان
مــردم، جســت وجوی یــک مــکان مناســب، بازرســی از آن مــکان، برنامه ریــزی بــرای روســتا 
و تعییــن حدومرزهــای دقیــق زمین هــا،  آمــوزش روش شناســی اوجامــا بــه مســئوالن، و اســکان 
ــه ماهیــت رعدآســای  ــا توجــه ب ــد. ب ــاری بودن ــز اجب مجــدد«. ]۳7[ آن مراحــل حتمــی و نی
برنامــه، آمــوزش مــردم به معنــای پرســش از رضایــت ایشــان نبــود،  بلکــه در آمــوزش بــه آنــان 
ــا  ــرعت فعالیت ه ــت. س ــع آن هاس ــی به نف ــوند و جابه جای ــا ش ــد« جابه ج ــه »بای ــد ک می گفتن
ــای  ــه گروه ه ــد، ب ــرا ش ــا اج ــه در ۱۹70 در دودوم ــی ک ــن نهای ــود. در تمری ــاد ب ــیار زی بس
ــد  ــد و فعالیت هــای جدی ــه ازای برنامــۀ هــر روســتا مجــال دادن ــزی فقــط یــک روز ب برنامه ری

ــت. ــابق گش ــر از س ــر و تهی ت ــی ضعیف ت ــزی حت ــتگاه برنامه ری ــه دس ــد ک ــه ای ش به گون
ســرعت عملیــات همچنیــن یکــی از عــوارض جانبــی شــتاب در امــور اجرایــی نبــود. آن 

1. Juma Mwapachu
2. Shinyanga
3. Operation planned villages
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ــوزی  ــر عبرت آم ــا، اث ــکان برق آس ــۀ اس ــرت و ضرب ــه حی ــد ک ــان می کردن ــزان گم برنامه ری
ــنتی  ــبکه های س ــاع و ش ــا را از اوض ــود رعیت ه ــرار ب ــریع  ق ــذارد. آن روش س ــردم می گ ــر م ب
ــه از  ــازد ک ــل س ــرفته ای تبدی ــای پیش ــه تولید کننده ه ــان را ب ــاید ایش ــپس ش ــد و س ــدا کن ج
رهنمودهــای کارشناســان پیــروی می کننــد. ]۳8[ البتــه کــه هــدف اســکان اجبــاری همــواره 
ــت.  ــوده اس ــا ب ــه آن ه ــدد ب ــی مج ــپس جهت ده ــردم و س ــازی م ــی، سردرگم س به تعبیرکل
ــیاری  ــز بس ــی،  و نی ــتزارهای خصوص ــا کش ــی ی ــزارع حکومت ــرای م ــتعماری ب ــای اس طرح ه
ــدند،   ــرا ش ــک اج ــان خرده مال ــه از زارع ــک طبق ــکل گیری ی ــدف ش ــا ه ــه ب ــا ک از برنامه ه
ــط کار  ــی و محی ــات زندگ ــازی ترتیب ــد: دگرگون س ــخص بودن ــرض مش ــک ف ــر ی ــی ب مبتن
ــگ  ــه کردن آهن ــیفتۀ مقایس ــرره ش ــود. نی ــردم می ش ــن در آن م ــول بنیادی ــب تح ــردم، موج م
ــط  ــدۀ محی ــت و درهم تنی ــاط یکدس ــا انضب ــنتی ب ــان س ــۀ زارع ــهل گیرانه و خودمختاران کار س
کارخانــه بــود. ]۳۹[ روســتاهایی بــا جمعیــت  متراکــم و تولیــد تعاونــی می توانســت تانزانیــا را 

ــه ای[ نزدیــک ســازد. ــه آن آرمــان ]کارخان ب
ــی  ــع محل ــه جوام ــدن ب ــر جابه جاش ــا در براب ــتاییان تانزانی ــه روس ــرد ک ــوان درک ک می ت
ــردم ـ  ــتۀ آن م ــد. گذش ــت کنن ــد، مقاوم ــت بودن ــزی حکوم ــول برنامه ری ــه محص ــد ک جدی
ــر  ــگاه برزگ ــا در جای ــود. آن ه ــان ب ــت بدبینی  ش ــۀ تقوی ـ  مای ــور  ــتقالل کش ــد از اس ــل و بع قب
ــای  ــا الگوه ــی موقعیت ه ــد آورده و در برخ ــکان پدی ــای اس ــود الگوه ــرای خ ــان، ب و چوپ
جابه جایــی دوره ای داشــتند کــه نوعــی ســازگاری دقیــق و ظریــف بــا محیــط همــواره نامســاعد 
ــای  ــد. جابه جایی ه ــوب می ش ــد ـ محس ــنا بودن ــا آن آش ــی ب ــه به خوب ــی ک ــی ـ محیط زندگ
ــی و  ــد اجرای ــد. فوای ــازگاری ها می ش ــن س ــق ای ــودی منط ــب ناب ــت موج ــتوری حکوم دس
نــه مالحظــات بوم شــناختی بــود کــه انتخــاب مکان هــا را تعییــن می کــرد. آن مکان هــا 
ــل  ــت تحم ــتر از ظرفی ــیار بیش ــی بس ــد و جمعیت ــزم و آب دور بودن ــۀ هی ــل تهی ــب از مح اغل
ــای  ــا نهاده ه ــانی ب ــر روستانش ــرد: »اگ ــی ک ــن پیش بین ــص چنی ــک متخص ــتند. ی ــم داش اقلی
ــه  ــه کار گرفت ــخت ب ــت س ــر طبیع ــه ب ــرای غلب ــازه ای ب ــاوری ت ــورد و فن ــره نخ ــاختی گ زیرس
نشــود،  ممکــن اســت ایــن الگــوی ســکونت متمرکــز، فی نفســه ازلحــاظ اقتصــادی ضدمولــد 
ــنتی  ــکونت  س ــوی س ــه در الگ ــد ک ــن بینجام ــناختی دیری ــوازن بوم ش ــب ت ــه تخری ــود و ب ش
وجــود داشــت. ســکونتگاه  متمرکــز بــه معنــی جمعیــت بیــش از انــدازه ... تعــداد زیــاد مــردم 
ــا،۱ و  ــکل گیری آبکنده ــا،  ش ــور آن ه ــی از حض ــاک ناش ــایش خ ــی و فرس ــات اهل و حیوان
ــت  ــان از ظرفی ــرداری انس ــی گرفتن بهره ب ــخصه های پیش ــه مش ــت ک ــی اس ــای برهوت بیابان ه

ــت«. ]۴0[ ــن اس ــل زمی و تحم
بـا توجـه بـه مقاومـت مـردم و اجبـار دیوان سـاالری  و نظامـی در آن برنامـۀ ضربتـی،  بـروز 

1. gully
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خشـونت حتمـی بود. تهدیدهـا همه جانبه بودند. به کسـانی کـه از جابه جایی انتقـاد می کردند، 
دوبـاره گفتـه شـد کـه کمک هـای زمان قحطـی را فقـط در صورتـی دریافـت خواهند کـرد که با 
صلـح  و صفـا جابه جا شـوند. نظامیان و شـبه نظامی ها بسـیج شـدند تـا تمهیـدات حمل ونقل را 
فراهـم کننـد و مـردم را بـه رعایـت دسـتورها مجبور سـازند. به مردم گفته شـد که اگـر خانه های 
خـود را برنچیننـد و خانمـان خـود را بار کامیون هـای دولتی نکننـد، خود مسـئوالن خانه ها را بر 
خواهنـد چید. بـرای آنکه »به زور جابه جاشـدگان« را از بازگشـت بـه خانه های اولیـه بازبدارند، 
بسـیاری از خانه هـا را آتـش زدنـد. توصیـف زیر که یـک دانشـجو از منطقـۀ فقیر کیگومـا۱ ارائه 
کـرد، مشـتی نمونـۀ خـروار از چنیـن گزارش هایـی اسـت کـه دربـارۀ تانزانیـا تهیه می شـد: »به 
زور و وحشـیگری متوسـل می شـدند. مأمـوران پلیـس در کنـار برخـی مسـئوالن دولـت اختیار 
  پلیـس در کاتانـازوزا در کالنیـزی۲ ... ناچار شـد بـا برخـورد فیزیکی وارد 

ً
کامـل داشـتند. مثـال

عمـل شـود. در برخـی نواحـی کـه رعیت هـا از بسـتن اسـباب خـود و سـوارکردن بـه وانت هـا 
و کامیون هـای »عملیـات« خـودداری می کردنـد، خانه هایشـان را بـا سـوزاندن یـا فروریختـن 
ایـن  بودنـد.  دیـده  را  نیانـگ۳  روسـتای  در  خانه هـا  تخریـب  شـاهدان  می کردنـد.  تخریـب 
تخریب هـا هـر روز رخ مـی داد و رعیت هـا بایـد بی چون و چـرا جابه جـا می شـدند. در برخـی 
روسـتاها روستانشـانی قهـری رخ داد«. ]۴۱[ وقتی رعیت هـا دریافتند که مقاومـت صریح برای 
 بی ثمر اسـت،  هرچـه از امـوال را که می توانسـتند حفـظ می کردند 

ً
ایشـان خطرنـاک و احتمـاال

و در اولیـن فرصـت، اغلـب به روسـتای جدیـد می گریختنـد. ]۴۲[
ــه  ــد ک ــه می ش ــانی ارائ ــه کس ــه ب ــی و مدرس ــگاه،  آب لوله کش ــل درمان ــوق هایی از قبی مش
ــی  ــد، ول ــکان می کردن ــش نقل م ــا آرام ــردم ب ــی م ــدند. گاه ــا می ش ــنوی جابه ج ــا حرف  ش ب
ــن  ــد کــه تضمی ــا مســئوالن پافشــاری می کردن ــی ب ــرارداد کتب ــم یــک ق ــر تنظی درعین حــال، ب
دهــد خدمــات جدیــد، »قبــل« از جابه جایــی بــه مــکان جدیــد برقــرار شــده باشــد. آشــکار 
بــود کــه رفتارهــای تشــویقی و خوشــایند، بیشــتر در مرحلــۀ اولیــه و داوطلبانــۀ روستانشــانی 
از ســوی مســئوالن وجــود داشــت و کمتــر در مرحلــۀ بعــدی و قهــری دیــده می شــد. 
ــرۀ  ــود را در زم ــکونتگاه موج ــن س ــئوالن چندی ــرا مس ــد، زی ــیب دیدن ــر آس ــه کمت ــد منطق چن
روســتاهای برنامه ریزی شــده تعییــن کردنــد و کار بــه همیــن جــا ختــم شــد. استثناقائل شــدن 
علــل اقتصــادی و نیــز سیاســی داشــت. نواحــی پرتراکــم و ثروتمنــد از قبیــل دریاچــۀ غربــی 
 بــه  حــال خــود گذاشــته شــدند: کشــاورزان در آنجــا از 

ً
و کیلیمانجــارو۴ بــه ســه دلیــل عمدتــا

قبــل در روســتاهای پرجمعیــت زندگــی می کردنــد؛ آســیب نزدن بــه بهــره وری آن هــا در تولیــد 

1. Kigoma
2. Katanazuza in Kallinzi
3. Nyange
4. Kilimanjaro
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محصــوالت کشــاورزی بــرای حفــظ درآمدهــای حکومــت و مبــادالت خارجــی، حیاتــی بود؛ 
ــاالری  ــگان دیوان س ــان نخب ــمار در می ــدگان بی ش ــق، نماین ــن مناط ــاکن در ای ــای س و گروه ه
کشــور داشــتند. برخــی منتقــدان گفتنــد کــه هرچقــدر تعــداد نســبی مســئوالن دولتــی از یــک 
ــد. ]۴۳[ ــرا می ش ــهل گیرانه تر( اج ــر )و س ــه دیرت ــانی آن منطق ــود، روستانش ــتر ب ــه بیش منطق

وقتـی نیـرره دریافـت کـه توهـم ترغیـب رعیت هـا چقـدر نابسـنده اسـت و وحشـیگری ها 
چقـدر دامنـه دار بوده انـد، تأسـف خـود را ابراز کـرد. او به انتقاد از شکسـت در جبران خسـارت 
آلونک هـای رعیتـی پرداخـت و گفـت نبایـد بـه بعضـی مسـئوالن اجـازه داده می شـد کـه مردم 
اذعـان  براننـد. وی  کافـی  قابل کشـت  زمین هـای  یـا  آب  فاقـد  و  نامناسـب  مکان هـای  بـه  را 
کـرد:  «علی رغـم خط مشـی رسـمی مـا و بـا وجـود تمـام نهادهـای مردم سـاالرانۀ مـا،  بعضـی 
از رهبـران بـه درد مـردم گـوش نمی کننـد. ایـن مسـئوالن آسـان تر می داننـد کـه فقـط بـه مـردم 
دسـتور بدهنـد«. ]۴۴[ ولـی »بی معنـی بـود کـه وانمـود شـود چنـان مشـکالتی فقـط مختص 
از  نیـرره  روستانشـانی هسـتند«، ]۴۵[ چـه رسـد کـه بخواهنـد کل عملیـات را لغـو کننـد. 
مسـئوالن محلـی می خواسـت کـه از امـور مطلـع باشـند، بـا مـردم صمیمـی رفتـار کننـد و در 
شناسـاندن خط مشـی حکومـت به مـردم،  رویۀ قانع کـردن را در پیـش بگیرند. او نیـز مانند لنین 
نمی خواسـت کـه کارکنـان دولت از خواسـته های مـردم پیروی کنند. عجیب نیسـت کـه در اکثر 
 تمام جلسـات روسـتایی به شـکل سـخنرانی یک جانبـه، توضیح و 

ً
منابع گفته شـده اسـت تقریبا

شـرح از زبـان مسـئوالن، رهنمـود و نصیحت، سـرزنش، وعده و هشـدار برگزار می شـد. سـالی 
فالـک مـور به درسـتی »تصدیـق گروه هـای مردمـی غیردولتـی« را مایـۀ مشـروعیت عوام گرایانۀ 
تصمیماتـی می دانـد که در جـای دیگر ]پایتخـت[ اتخاذ شـده اند. ]۴۶[ عملیات روستانشـانی 
کـه حتـی تا ایـن مشـروعیت عوام پسـند نیـز بسـیار فاصله داشـت، فقـط رعیت هایی منـزوی و 
بی هویـت، شـکاک،  مأیـوس و فاقد حـس همکاری به جا گذاشـت کـه درنهایت، آسـیب  مالی 

و سیاسـی هنگفتـی بـه تانزانیا وارد کـرد. ]۴7[
مردم کارآمد و محصوالت آن ها

ــانه  ــاالرانه و زیبایی شناس ــق دیوان س ــر دو منط ــده،  از ه ــد برنامه ریزی ش ــتاهای جدی در روس
پیــروی می شــد. نیــرره و گــروه برنامه ریــزی او در ذهــن خــود یــک مفهــوم تصویــری 
ــه  ــراد ب ــن اف ــپس در ذه ــری س ــر بص ــه تصاوی ــتند. این گون ــرفته داش ــتای پیش ــک روس از ی
ــروزه  ــد. ام ــر بگیری ــردن« را در نظ  واژۀ »کارآمدک

ً
ــال ــود. مث ــل می ش ــتعاره تبدی ــا اس ــاز ی َمج

»کارآمدســازی« بــه یــک تصویــر جــذاب بــرای قالب هــای متجــدد تبدیــل شــده و 
صرفه هــای اقتصــادی،  برازندگــی، کارایــی و حداقــل تزاحــم یــا مقاومــت را بــه ذهــن تداعــی 
ــه در  ــن نهفت ــرمایۀ نمادی ــتاب زدگی از س ــا ش ــی ب ــران دولت ــت مداران و مدی ــد. سیاس می کن
ــرکت  ــا آن ش ــه ی ــن مؤسس ــه ای ــد ک ــا می دمن ــد و در بوق وکرن ــتفاده می کنن ــن واژه سوء اس ای
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۳۲۵

ــک  ــات ی ــان، جزئی ــب ایش ــری مخاط ــل بص ــب تخّی ــا به این ترتی ــرد ت ــد ک ــد خواهن را کارآم
 معــادل یــک لوکوموتیــو یــا هواپیمــای زیبــای 

ً
دیوان ســاالری را در ذهــن خــود بچینــد کــه مثــال

ــای  ــک( معن ــوزه )آئرودینامی ــک ح ــه در ی ــازی۱ ک ــب، واژۀ کارآمدس ــت. به این ترتی ــت اس ج
معیــن و وابســته بــه اوضــاع دارد، طــوری بــه ســایر موضوعــات تعمیــم می یابــد کــه معنایــش 
ــم  ــز، چنان کــه خواهی ــر از هرچی ــا علمــی. مهم ت بیشــتر بصــری و زیبایی شناســانه می شــود ت
دیــد، جنبــۀ زیبایی شناســانۀ روســتاهای جدیــد، بــه معنــی نفــی میــراث گذشــته بــود،  هرچنــد 

کــه در منطــق اجرایــی در اولویــت قــرار داشــت.
آنچـه در بازدیـد نیـرره از روسـتاهای جدید در منطقۀ شـین یانگا )شـمال غربـی تانزانیا( در 
 نمونۀ شـتاب زدگی و بی ذوقی دیوان سـاالرانه بـود. ]۴8[ 

ً
سـال ۱۹7۵ به چشـم او رسـید، دقیقـا

برخـی روسـتاها ماننـد »یـک رشـتۀ دراز از خانه هـا کـه همچـون واگن هـای یـک لوکوموتیـو، 
کیلومترهـا کنـار هـم چیـده شـده اند«، طراحـی شـده بودنـد. ]۴۹[ نیـرره آن منظـره را ماننـد 
نوعـی »رهاکـردن سـاکنان بـه امیـد خـدا«، به شـکلی ناشـیانه و زمخـت ارزیابی کـرد. ولی در 
آن روسـتاهای خطـی، نوعی منطـق غیرعادی نهفتـه بود. مدیـران دولتی مایل بودند روسـتاهای 
جدیـد را در امتـداد جاده هـای اصلـی بچیننـد تـا دسترسـی و نظـارت بـر آن هـا هرچه آسـان تر 
 نشـان می داد 

ً
شـود. ]۵0[ اسـتقرار در کنـار جـاده به نـدرت منطق اقتصادی داشـت، ولـی قطعا

ـ  یعنی   بر هـدف دیگـر 
ً
کـه چگونـه هـدف بسـط سـلطۀ حکومت بـر جماعـت رعیت، معمـوال

ـ  سـایه می انداخـت. چنان که اسـتالین نیـز دریافته بود،  رعیت اسـیر،  افزایـش تولیـد کشـاورزی 
د نخواهـد بود.

ّ
 رعیـت مول

ً
لزومـا

زیبایی شناسـی بصـرِی روسـتاهای جدیـد بـود کـه تعییـن می کـرد در یـک روسـتای تـازۀ 
شایسـته،  مؤلفه هـای نظـم اجرایـی، پاکیزگـی و خوانایـی چگونه بایـد مطابق نظم کلـی دکارتی 
]خطـوط عمـودی[ بـا هـم ترکیب شـوند. اگـر آن آبادی هـا روسـتاهای اجرایـی پیشـرفته بودند، 
ـد را بـه ذهـن متبـادر 

ّ
پـس بایـد به طـور تلویحـی، گـروه رعیت هـای امـروزی، منضبـط و مول

می کردنـد. یـک ناظـر زیـرک کـه بـا اهـداف روستانشـانی همـدل بـود، اثر کلـی آن رویکـرد را 
توضیـح داد: »آن رویکـرد جدیـد، بیشـتر بـا طرزفکـر دیوان سـاالرانه و آن چیزی ارتباط داشـت 
کـه دیوان سـاالری بـه نحـو مطلـوب قـادر اسـت انجـام دهـد: جابه جایـی حتمـی رعیت هـا به 
سـکونتگاه های »امـروزی« و جدیـد، یعنـی بـه سـکونتگاه هایی با خانه هـای به هم چسـبیده، در 
امتـداد خطـوط صـاف،  در کنار جـاده و دارای مزارعی در خارج از محدودۀ هسـتۀ روسـتا که در 
قالـب مجموعـۀ مـزارع اداره می شـوند و هـر مجموعه شـامل قطعه زمین هـای منفِرد روسـتاییان 
اسـت، ولـی فقـط یک نـوع محصول در همـۀ زمین ها کشـت می شـود و نظارِت  مسـئول ترویج 

کشـاورزی و کاشـت محصـول بـا تراکتورهـای دولتی را بسـیار آسـان می کنـد. ]۵۱[

1. s treamlining
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وقتــی احــداث روســتاها تکــرار شــد، تصویــر ذهنــی روســتای پیشــرفته در ذهــن 
ــی هــر دیوان ســاالر  ــد کــه گوی ــل گردی ــه تبدی ــه نوعــی تفاهم نام ــزان مــدّون شــد و ب برنامه ری
ــان  ــی از ایش ــی« ـ وقت ــۀ غرب ــران »دریاچ ــش رهب ــتین واکن ــود. »نخس ــد آن ب ــه بازتولی ــادر ب ق
ــه اســکان مجــدد  ـ  فکرکــردن ب ــد  خواســته شــد کــه طــرح اوجامــا را در آن منطقــه اجــرا کنن
 در دیــدرس 

ً
بــود. ســاختن ســکونتگاه های جدیــد چنــد مزیــت داشــت: آن هــا کامــال

ــه ای کــه دیوان ســاالران  ــی به گون ــه یعن ــه شــیوه ای منظــم و آبرومندان ــدا ب ــد، از همــان ابت بودن
ــط ـ  ــک خ ــده در ی ــزارع( ردیف ش ــا و م ــمباهای۱ )باغ ه ــا و ش ــا خانه ه ــتند ـ ب ــت داش دوس
ــی  از  ــر تلفیق ــن تصوی ــی  ای ــار تاریخ ــکل گیری تب ــرح ش ــدند«. ]۵۲[ ش ــازمان دهی می ش  س
ــود، ولــی نوعــی به حاشــیه رفتن از هدف هــای  زندگــی روســتایی پیشــرفته،  جــذاب خواهــد ب
اصلــی کتــاب حاضــر اســت. بی تردیــد ایــن تبــار بــه خط مشــی دوران اســتعمار و درنتیجــه، بــه 
د بازمی گــردد و مــا می دانیــم کــه نیــرره به شــدت از مناظــری 

ّ
نمــای روســتایی اروپــای متجــد

کــه در ســفرهایش بــه شــوروی و چیــن دیــد، متأثــر شــد. ولــی در بحــث مــا مهــم اســت بدانیم 
ــال  ــی تمام و کم ــای نف ــل به معن ــا در اص ــرفته در تانزانی ــدۀ پیش ــتای برنامه ریزی ش ــه روس ک
شــیوه های روســتایی موجــود، ازجملــه کشــت چرخشــی و شــبانی، چندمحصولــی،  زندگــی 
دور از جاده هــا، اعتبــار پیوندهــای خویشــاوندی و دودمانــی، ســکونتگاه های کوچــک و 
ــده و  ــت پراکن ــم دول ــه از چش ــود ک ــدی ب ــیوۀ تولی ــم، و ش ــای درهم وبره ــا خانه ه ــده ب پراکن
ــناختی و  ــات بوم ش ــر مالحظ ــی ب ــب مبتن ــنت ها اغل ــی س ــن نف ــق ای ــود. منط ــوم می نم نامفه

ــید. ــر می رس ــه نظ ــول ب ــادی معق اقتص
زراعت گروهی و تولید متمرکز

ــک گام  ــۀ یـ ــاز به مثابـ ــان آغـ ــد، از همـ ــتاهای جدیـ ــا در روسـ ــردم تانزانیـ ــردآوردن مـ گـ
 نویـــن کشـــاورزی تلقـــی می شـــد و قـــرار بـــود 

ً
ضـــروری در اســـتقرار قالب هـــای کامـــال

ــالۀ اول به صراحـــت ایـــن  ــۀ پنج سـ ــد. برنامـ ــازی کنـ حکومـــت در آن نقـــش اصلـــی را بـ
ــد: ــان می دهـ ــت را نشـ واقعیـ

ــد در  ــش تولی ــه افزای ــد ب ــی[ می توان ــرد دگرگون ــل رویک ــود ]در مقاب ــرد بهب ــه رویک گرچ
... اقلیم هــا ]کــه بارندگــی انــدک و نامنظــم دارنــد[ بینجامــد، در تمــام موقعیت هــا 
ــای  ــی در مکان ه ــدگان زراع ــرا تولید کنن ــاورد،  زی ــار بی ــه ب ــمگیر ب ــج چش ــد نتای نمی توان
ــت،  و  ــده اس ــف ش ــا ضعی ــوزاندن بوته ه ــت س ــاک به عل ــده اند،  خ ــده ش ــف پراکن مختل
ــرای  ــت ب ــه دول ــتی ک ــود دارد. سیاس ــوالت وج ــی محص ــدی در بازاریاب ــواری های ج دش
تمــام ایــن اقلیم هــا در پیــش  گرفتــه اســت، شــامل »گروه بنــدی مجــدد« و »بــاز اســکان«۲ 

1. shambas
2. re-settling
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یــا اســکان مجــدد زارعــان در بهتریــن خاک هــا، اســتقرار یــک نظــام مالکیــت خصوصــی 
ــی  ــی( در آن مکان هــا و اجــرای »چرخــش محصــول و زراعــت ترکیب ــا اشــتراکی )تعاون ی

پایــدار« اســت کــه ترمیــم حاصلخیــزی خــاک را میّســر ســازد. ]۵۳[

جمعیتــی کــه در روســتاهای برنامه ریزی شــده متمرکــز می شــد، قــرار بــود کم و بیــش 
محصــوالت فروشــی ]و نــه محصــوالت مصرفــی خــود کشــاورزان[ را طبــق توصیــۀ 
ــد.  ــد کن ــی تولی ــین آالت حکومت ــا ماش ــی و ب ــای گروه ــاورزی در زمین ه ــان کش کارشناس
مســکن،  امــور اجرایــی و اداری، شــیوه های کشــاورزی، و مهم تــر از همــه، روزهــای کاری آن 

ــد. ــت می ش ــئوالن حکوم ــارِت مس ــمول نظ ــردم، مش م
فعالیــت  روستانشــانی اجبــاری به خودی خــود چنــان اثــر فاجعه آمیــزی بــر تولیــد 
کشــاورزی گذاشــت کــه حکومــت به هیچ وجــه در مقــام اصــرار بــر اجــرای مــزارع 
ــا ۱۹7۵  ــی از ۱۹7۳ ت ــواد غذای ــت م ــت. واردات هنگف ــرار نداش ــی ق ــاس گروه بزرگ مقی
ــذا  ــرای واردات غ ــه ب ــیلینگ ک ــارد ش ــرد ۱/۲ میلی ــالم ک ــرره اع ــد. ]۵۴[ نی ــر ش اجتناب ناپذی
ــد.  ــیرده کن ــک رأس گاو ش ــب ی ــی را صاح ــوادۀ تانزانیای ــر خان ــت ه ــد،  می توانس ــرف ش ص
حــدود ۶0درصــد روســتاهای جدیــد در زمین هــای نیمه بیابانــی بــود و چــون بــه درد کشــت 
ــه  ــا ب ــد ت ــی راه برون ــافت های طوالن ــدند مس ــار می ش ــاورزان ناچ ــورد، کش ــداوم نمی خ م
زمین هــای قابل کشــت برســند. هرج و مــرج جابه جایی هــا و کنــدی فراینــد انطبــاق بــا 
ــردد. ]۵۵[ ــدید گ ــی تش ــد حت ــالل در تولی ــه اخت ــد ک ــث ش ــد باع ــناختی جدی ــرایط بوم ش ش

تـــالش دولـــت بـــرای نظـــارت بـــر تولیـــد در خـــارج از حیطـــۀ طرح هـــای دولـــت تـــا 
ــر  ــه هـ ــه بـ ــی کـ ــد: قوانینـ ــک شـ ــتعماری نزدیـ ــدۀ اسـ ــکل شناخته شـ ــال ۱۹7۵ به شـ سـ
ـــوالت  ـــه محص ـــش را ب ـــخصی از زمین های ـــاحت مش ـــل مس ـــرد حداق ـــم می ک ـــواده حک خان
ــا و  ــا،  جریمه هـ ــن معیارهـ ــرای ایـ ـــت اجـ ــرای ضمان ــد. بـ ـــاص دهـ ــخص اختص مشـ
تنبیه هـــای متنوعـــی بـــه کار گرفتـــه شـــد. مســـئوالن در یـــک منطقـــه اعـــالم کردنـــد کـــه 
هیچ کـــس حـــق نـــدارد بـــه بـــازار بـــرود یـــا پشـــت خودرویـــی بنشـــیند، مگـــر بتوانـــد 
ـــت.  ـــرده اس ـــت ب ـــر کش ـــار را زی ـــه هکت ـــی س ـــی یعن ـــن قانون ـــل زمی ـــه حداق ـــد ک ـــت کن ثاب
در نمونـــه ای دیگـــر، تحویـــل کمـــک غذایـــی قحطـــی را بـــه شـــرطی انجـــام می دادنـــد 
ـــاحت«،  ـــل مس ـــون »حداق ـــق قان ـــوک۱ مطاب ـــب مانی ـــار جری ـــدود چه ـــتایی ح ـــر روس ـــه ه ک
ـــالل  ـــه انح ـــر ب ـــه منج ـــری ک ـــی درگی ـــته های اصل ـــی از رش ـــد. ]۵۶[ یک ـــرده باش ـــت ک کش
ـــل آن  ـــده و تحوی ـــوی گرمادی ـــارِی تنباک ـــت اجب ـــد،  کاش ـــا ش ـــی در روووم ـــتاهای اوجامای روس
بـــه قیمت هایـــی بـــود کـــه کشـــاورزان چپاولگرانـــه می دانســـتند. چنان کـــه اســـتعمارگران 
ــی  ــط وقتـ ــن روش را فقـ ــه ایـ ــاری بـ ــد، کشـــت اجبـ ــده بودنـ ــل فهمیـ ــا قبـ ــز مدت هـ نیـ

ـ  م. ۱. مانیوک یا کاساوا )cassava or manioc( یک درختچه با ساقۀ چوبی و بومی آمریکای جنوبی است. 
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ـــد  ـــز باش ـــی متمرک ـــاظ مکان ـــت ازلح ـــت رعی ـــه جماع ـــرد ک ـــرا ک ـــت اج ـــا موفقی ـــوان ب می ت

ـــود. ]۵7[ ـــزوم، ادب ش ـــورت ل ـــد و در ص ـــم باش ـــوی چش ـــد جل ـــا بتوان ت

ـــول، در  ـــت محص ـــه کش ـــود. ]۵8[ این گون ـــی ب ـــده و گروه ـــد تنظیم ش ـــدی، تولی گام بع

ـــیس  ـــه تأس ـــد و ب ـــی ش ـــوب ۱۹7۵ ـ پیش بین ـــا« ـ مص ـــتاهای اوجام ـــتاها و روس ـــون روس »قان

ـــون  ـــق آن قان ـــتایی طب ـــئوالن روس ـــد. مس ـــتایی« انجامی ـــی روس ـــا تعاون ـــتراکی ی ـــزارع اش »م

ـــر  ـــدازۀ ه ـــد. ان ـــن کنن ـــاالنه را معی ـــدی س ـــداف تولی ـــای کاری و اه ـــد برنامه ه ـــف بودن موظ

ـــه  ـــاورزی )ک ـــای کش ـــد زمین ه ـــور ارش ـــل مأم ـــدش را در عم ـــزان تولی ـــی و می ـــۀ گروه مزرع

ـــورت  ـــه مش ـــدون هرگون ـــتا ـ ب ـــدای روس ـــد( و کدخ ـــی کن ـــود را راض ـــوق خ ـــت ماف می خواس

ــی  ــا،  نوعـ ــن تصمیم هـ ــۀ ایـ ــد. ]۵۹[ نتیجـ ــن می  کردنـ ـ  تعییـ ــدک  ــورت انـ ــا مشـ ــا بـ یـ

ـــد  ـــه رس ـــت، چ ـــروی کار نداش ـــی نی ـــۀ فصل ـــا عرض ـــبی ب ـــچ تناس ـــه هی ـــود ک ـــۀ کار ب برنام

ـــتاهای  ـــزارع روس ـــه در م ـــی ک ـــد. وضعیت ـــازگار باش ـــاورزان س ـــود کش ـــداف خ ـــا اه ـــه ب ک

ـــت.  ـــرق نداش ـــب«۱ ف ـــر بی جیره و مواج ـــاع »کارگ ـــا اوض ـــدان ب ـــد، چن ـــه ش ـــتراکی تجرب اش

ـــا  ـــرای آن ه ـــول ب ـــه محص ـــود ک ـــد ب ـــتند و بعی ـــش روی نداش ـــی پی ـــچ انتخاب ـــتاییان هی روس

ـــود  ـــالش خ ـــه ت ـــود ک ـــده ب ـــه ش ـــج گفت ـــوران تروی ـــه مأم ـــه ب ـــد. گرچ ـــته باش ـــودی داش س

را فقـــط بـــه مـــزارع گروهـــی اختصـــاص دهنـــد، برداشـــت محصـــول اغلـــب مناســـب 

ـــید و از  ـــاورزان می رس ـــت کش ـــه دس ـــر ب ـــود دی ـــذر و ک ـــت، ب ـــاروری نداش ـــاک ب ـــود، خ نب

ـــتی ها  ـــن کاس ـــود. ای ـــری نب ـــدند،  خب ـــده داده می ش ـــخم زدن وع ـــرای ش ـــه ب ـــی ک تراکتورهای

ـــادر  ـــه ن ـــودی ک ـــی )س ـــزارع گروه ـــود از م ـــه س ـــرد هرگون ـــرر می ک ـــه مق ـــرطی ک ـــار ش در کن

ـــرت  ـــب نف ـــرد، موج ـــوب ک ـــتا محس ـــۀ روس ـــرای کمیت ـــد ب ـــۀ درآم ـــوان به مثاب ـــود( را می ت ب

کشـــاورزان از کارکـــردن می شـــد.

نظـام سیاسـی و نظـارت بـر نیـروی کار، همه چیـز را در برمی گرفـت و گریـز از آن غیرممکن 

بـود. روسـتاها بـه بخش هـا )میتـا(۲ و بخش ها بـه چند واحد )ماشـینا۳ کـه متشـکل از ۱0 خانوار 

بـود( تقسـیم می شـدند. نظـم مسـکونی در مـزارع گروهـی نیـز تکرار می شـد. هر بخش مسـئول 

کشـت یک قسـمت از مزرعۀ گروهی بود و هر واحد در آن قسـمت،  مسـئول یک زمین کوچک تر 

بـود. به این ترتیـب، رئیـس واحد نیز ازلحاظ نظری مسـئولیت بسـیج نیروی کار و پایـش را برعهده 

داشـت. ]۶0[ پس شـباهت های سـاختاری در سلسـله مراتب انضباط مسـکونی و کاری را طوری 

  از دید مسـئوالن حکومت،  شـفاف و خوانا باشـند.
ً

طراحـی کـرده بودنـد کـه آن دو حوزه کامال

1. corvee
2. mitaa
3. mashinaa
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ـــی  ـــت گروه ـــر کش ـــل زی ـــه در عم ـــاحت هایی ک ـــید. مس ـــرعت فروپاش ـــه به س آن منظوم

ــد.  ــا می شـ ــمی ادعـ ــور رسـ ــه به طـ ــود کـ ــدادی بـ ــر از اعـ   کوچک تـ
ً
ــوال ــت، معمـ می رفـ

ـــاورزی  ـــور کش ـــه ام ـــف، ب ـــع تکلی ـــرای رف ـــط ب ـــتا فق ـــش و روس ـــئوالن بخ ـــر مس ]۶۱[ اکث

ــد کار را  ــه قواعـ ـ  کـ ــود  ــایگان خـ ــدن همسـ ــدن جریمه شـ ــد و از دیـ ــی می پرداختنـ گروهـ

رعایـــت نکـــرده بودنـــد تـــا بـــه امـــور زمین هـــای خصوصـــی و بســـیار مهم تـــر در نظـــر 

ـــتند. ـــراه داش ـــد ـ اک ـــیدگی کنن ـــان رس خودش

دولـــت در واکنـــش بـــه ایـــن »اعتـــراض بـــا توســـل بـــه ترک کردن هـــا«، بســـیاری از 

ـــزار  ـــدود دو ه ـــه ح ـــه را ک ـــر قطع ـــت ه ـــئولیت کش ـــرد و مس ـــیم ک ـــی را تقس ـــزارع گروه م

متـــر مربـــع بـــود، بـــه یـــک خانـــوار ســـپرد. ]۶۲[ به این ترتیـــب، دیگـــر الزم نبـــود کـــه 

بیـــن چندیـــن کارگـــر کـــه روی یـــک مزرعـــۀ بـــزرگ کار می کردنـــد، هماهنگـــی ایجـــاد 

شـــود و مشـــکل مســـئولیت کشـــت و جریمه هـــا نیـــز رفـــع می شـــد. ایـــن نظـــام جدیـــد، 

به جـــز یـــک تفـــاوت،  بـــه نظـــام کشـــت اجبـــاری در دوران اســـتعمار شـــباهت داشـــت: 

ــود.  ــان تر شـ ــارت آسـ ــا نظـ ــد تـ ــده بودنـ ــل شـ ــر وصـ ــه یکدیگـ ــا بـ ــات زمین هـ قطعـ

همچنیـــن فقـــدان هرگونـــه عایـــدی مطلـــوب از کار در مزرعـــۀ گروهـــی موجـــب می شـــد 

ـــی  ـــی را نوع ـــن گروه ـــد و زمی ـــز کن ـــودش تمرک ـــی خ ـــن خصوص ـــر زمی ـــوار ب ـــر خان ـــه ه ک

زحمـــت طاقت فرســـای زائـــد بپنـــدارد و بـــه هشـــدارهای گاه بـــه گاهِ  مســـئوالن کـــه بایـــد 

ـــِت  ـــزان برداش ـــی در می ـــد. ]۶۳[ ناهمگون ـــا باش ـــد، بی اعتن ـــوس کن ـــش را معک اولویت های

ــا را  ــه آن هـ ــاورزان بـ زمین هـــای خصوصـــی و گروهـــی، ناهمگونـــی در دل بســـتگی کشـ

ــرد. ــت می کـ ثابـ

هـــدف کلـــی سیاســـت  کشـــاورزی تانزانیـــا از ۱۹۶7 تـــا اوایـــل دهـــۀ ۱۹80،  تغییـــر 

پیکربنـــدی جمعیـــت روســـتایی بـــود تـــا حکومـــت بتوانـــد دســـتورکار توســـعه ای خـــود 

را بـــه مـــردم تحمیـــل کنـــد و عـــالوه بـــر آن بـــر کار و تولیـــد کشـــاورزان احاطـــه یابـــد. 

ـــده  ـــاله )۱۹78( دی ـــۀ پنج س ـــومین برنام ـــند س ـــکارتر از س ـــا آش ـــچ کج ـــدف در هی ـــن ه ای

نمی شـــد: »حـــزب حاکـــم در بخـــش روســـتایی ازلحـــاظ اســـکان مجـــدد رعیت هـــای 

روســـتایی در روســـتاهایی کـــه اکنـــون امـــکان شناســـایی افـــراد غیرمعلـــول و قـــادر بـــه 

ــت،   ــای قابل کشـ ــاحت زمین هـ ــایی مسـ ــز در شناسـ ــد و نیـ ــم کرده انـ ــردن را فراهـ کارکـ
ــه  ــردد کـ ــل گـ ــان حاصـ ــت اطمینـ ــرار اسـ ــه قـ ــن برنامـ ــت ... در ایـ ــوده اسـ ــق بـ موفـ

ـــط  ـــر محی ـــال را در ه ـــر س ـــرای ه ـــی ب ـــی و دقیق ـــداف جزئ ـــا، اه ـــی م ـــتگاه های اجرای دس
کار ـ  اعـــم از روســـتایی یـــا شـــهری ـ  وضـــع کرده انـــد ... مســـئوالن روســـتایی مراقـــب 
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خواهنـــد بـــود کـــه تمـــام سیاســـت های حـــزب در حـــوزۀ برنامه هـــای توســـعه رعایـــت 

ـــود  ـــور« وج ـــر ام ـــه ب ـــتن و احاط ـــد در »تحت نظرداش ـــه تردی ـــواردی ک ـــوند«. ]۶۴[ در م ش

داشـــت،  در برنامـــه توضیـــح داده شـــد کـــه توســـعۀ کشـــاورزی »در اوضـــاع کنونـــی مـــا 

ـــت«.  ـــد اس ـــداف تولی ـــع اه ـــاورزان و وض ـــردن کش ـــی کارک ـــداول زمان ـــم ج ـــتلزم تنظی مس

ـــتا  ـــت روس ـــت مدیری ـــزارع تح ـــام داده و م ـــر ن ـــان تغیی ـــه در آن زم ـــی )ک ـــزارع گروه ]۶۵[ م

خوانـــده می شـــدند(، طبـــق قانـــون در زمـــرۀ ســـاختارهای اجبـــاری بودنـــد. بااین حـــال، 

اشتراکی ســـازی  ناقص بـــودن  به دلیـــل  یـــد،  می گو برنشـــتاین۱  هنـــری  چنان کـــه 

ــن  ــخت گیرانه، ایـ  سـ
ً
ــا ــی حقیقتـ ــات تضمینـ ــه اقدامـ ــل بـ ــی در توسـ ــا و بی میلـ زمین هـ

ـــدند. ]۶۶[ ـــم ش ـــت خت ـــه شکس ـــی ب ـــزارع گروه م

ــا  ــاب خطابه هـ ــام پیچ و تـ ــا تمـ ــرره ـ بـ ــاورزی نیـ ــت کشـ ــه در سیاسـ ــرض نهفتـ فـ

ـ  چنـــدان تفاوتـــی   همســـو بـــا فرهنـــگ ســـنتی ارائـــه می کـــرد 
ً
و تبلیغاتـــی کـــه ظاهـــرا

بـــا سیاســـت کشـــاورزی دوران اســـتعمار نداشـــت. درواقـــع، فـــرض شـــده بـــود کـــه 

ناکارآمـــد و  آفریقایـــی،  مردمـــی عقب مانـــده، غیرعلمـــی،  زارعـــان و شـــبان های 

ازلحـــاظ بوم شـــناختی غیرمســـئول هســـتند. فقـــط نظـــارت سفت و ســـخت، آمـــوزش و 

ـ در صـــورت لـــزوم ـ اجبـــار کارشناســـان فـــن کشـــاورزی اســـت کـــه می توانـــد آن هـــا 

ــردم  ــدازد. آن مـ ــرفته بینـ ــای پیشـ ــیر تانزانیـ ــان را در مسـ ــیوه های کارشـ ــون و شـ و فنـ

همچـــون مشـــکلی قلمـــداد می شـــدند کـــه کارشناســـان کشـــاورزی راه حلـــش بودنـــد.

ــا در  ــت تانزانیـ ــان دولـ ــی از کارکنـ ــر یکـ ــه به تعبیـ ــود کـ ــرض بـ ــن فـ  همیـ
ً
ــا دقیقـ

»نـــگاه ســـنتی و بی میلـــی بـــه تغییـــر« ]۶7[ توصیـــه می شـــد و ضـــرورت سلســـله ای 

ــت  ــری و کشـ ــی قهـ ــا جابه جایـ ــا تـ ــتاهای اوجامـ ــاورزی ـ از روسـ ــای کشـ از طرح هـ

نظارت شـــده در زمـــان اســـتعمار و نیـــز در حکومت هـــای غیروابســـته ـ را توجیـــه 

می کـــرد. ایـــن نگـــرش بـــه خرده کشـــاورزان، بـــر گـــزارش بانـــک جهانـــی در ۱۹۶۴ و 

ـــه  ـــه گفت ـــه در آن برنام ـــود. گرچ ـــه ب ـــایه انداخت ـــکا س ـــالۀ تانگانی ـــۀ پنج س ـــتین برنام نخس

ــام  ــتایی انجـ ــت روسـ ــه کاری جمعیـ ــم محافظـ ــه حریـ ــدی بـ ــت اندازی جـ ــد »دسـ شـ

ــده اند،  ــازمان دهی شـ ــا سـ ــب تعاونی هـ ــون در قالـ ــه چـ ــی کـ ــت؛ جماعتـ ــده اسـ شـ

ـــه الزم  ـــود ک ـــده ب ـــر ش ـــه ذک ـــد«، ]۶8[ در ادام ـــان داده ان ـــش نش ـــزه واکن ـــل و انگی ـــا می ب

ــۀ  ــب، در برنامـ ــرد. به این ترتیـ ــام گیـ ــه انجـ ــن زمینـ ــتری در ایـ ــات بیشـ ــت اقدامـ اسـ

ــر  ــنت گرایی ویرانگـ ــه کاری و سـ ــر محافظـ ــه بـ ــی غلبـ ــد:  »چگونگـ ــالم شـ ۱۹۶۴ اعـ

1. Henry Berns tein
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ـــور  ـــت کش ـــرار اس ـــر ق ـــه اگ ـ  ک ـــاورزی  ـــن در کش ـــات بنیادی ـــدآوردن اصالح ـــردم و پدی م
ــران  ــیر کار رهبـ ــالت در مسـ ــن معضـ ـ  از غامض تریـ ــتند  ــروری هسـ ــاورد، ضـ دوام بیـ

سیاســـی تانزانیـــا اســـت«. ]۶۹[

 بــا اکثــر کارشناســان ترویــج کشــاورزی هم نظــر بــود کــه گمــان 
ً
نیــرره کامــال

می کردنــد وظیفــه دارنــد »بــر بی اعتنایــی ]کشــاورزان[ و دل بســتگی بــه شــیوه های 

بانــک جهانــی دست در دســت هــم می خواســتند  و  او  کننــد«. ]70[  غلبــه  منســوخ 

نخســتین برنامــه ای را بــرای ۶0 طــرح اســکان جدیــد تهیــه کننــد کــه در آن هــا کشــاورزانی 

ــت  ــدی نیس ــدند.  تردی ــن می ش ــک زمی ــد،  مال ــروی می کردن ــت پی ــد حکوم ــه از قواع ک

ـ   ــد و تن پــرور اســت  ـ  کــه عامدانــه جاهــل می ماَن کــه همیــن تلقــی ذهنــی از طبقــۀ زارع 

در نخســتین ســخنرانی نیــرره در مقــام نخســت وزیر در ســال ۱۹۶۱ شــنیده شــد:  »اگــر در 

شــامبا )مزرعــه یــا بــاغ( محصــول کتــان داریــد کــه برداشــت نکرده ایــد، اگــر می گذاریــد 
ــف  ــر از عل ــما ُپ ــامبای ش ــر ش ــا اگ ــرود، ی ــن ب ــود و از بی ــته ش ــت شس ــاک بی جه ــه خ ک

ــن  ــد، در ای ــاورزی بی اعتنایی ــان کش ــای متخصص ــه توصیه ه ــد ب ــر به عم ــت، اگ ــرز اس ه

ــتید«. ]7۱[ ــگ هس ــان جن ــن در زم ــه وط ــان ب ــون خائن ــورت همچ ص

ـــان  ـــه کارشناس ـــی ب ـــاور افراط ـــی، ب ـــاورزان معمول ـــه کش ـــادی ب ـــی بی اعتم ـــۀ منطق قرین

کشـــاورزی و »اعتمـــاد کورکورانـــه بـــه ماشـــین ها و عملیـــات بزرگ مقیـــاس« بـــود. 

]7۲[ همان طـــور کـــه روســـتای برنامه ریزی شـــده، نوعـــی »پیشـــرفت« بـــزرگ در 

خوانایـــی و احاطـــه بـــر روش هـــای پیشـــین ســـکونت محســـوب می شـــد، کشـــاورزی 

و  خوانایـــی  به دلیـــل  می کردنـــد،  ارائـــه  متخصصـــان  کـــه  هـــم  برنامه ریزی شـــده 

نظمـــی کـــه بـــه همـــراه مـــی آورد،  نوعـــی »بهبـــود« بـــرای تنـــوع بی نهایـــت و آشـــفتۀ 

 زمیـــن داران خرده پـــا و روش هـــا و فنـــون جـــاری ایشـــان بـــود. ]7۳[ قطعـــه  زمین هـــای 

ـــی  ـــه بردارها طراح  نقش
ً
ـــوال ـــد را معم ـــتاهای جدی ـــامباها( در روس ـــاکنان )ش ـــی س خصوص

می کردنـــد. آن زمین هـــا قطعـــات مســـتطیلی منظـــم بـــا اندازه هـــای برابـــر بودنـــد کـــه 

ـــا  ـــی آن زمین ه ـــکل ۳۱(. طراح ـــتند )ش ـــرار داش ـــتقیم ق ـــط مس ـــک خ ـــم روی ی ـــار ه در کن

مطابـــق همـــان منطـــق طراحـــی در قطعـــات زمین هـــای گروهـــی بـــود: منطـــق وضـــوح 

ــرح  ــک طـ ــی یـ ــب، وقتـ ــت. به این ترتیـ ــم زراعـ ــق علـ ــه منطـ ــی و نـ ــهولت اجرایـ و سـ

بـــرای کشـــت چـــای آغـــاز شـــد،  خرده مالـــکان را ملـــزم کردنـــد کـــه چـــای خـــود را در 

ــد  ــان تر می تواننـ ــج آسـ ــان ترویـ ــرا کارکنـ ــد، »زیـ ــه بکارنـ ــات یکپارچـ ــه قطعـ مجموعـ

خدمـــات خـــود را بـــرای محصـــوالت کشت شـــده در یـــک زمیـــن ارائـــه دهنـــد«. ]7۴[
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شکل ۳۱. برنامۀ روستاهای اوجاما در تانزانیا: کامازی ماپیا، اومولونازی و روشوا

ــی  ــزارع، در نظــم محصــول کشت شــده در آن هــا تکــرار می شــد. کشــاورزان تانزانیای نظــم م
ــد  ــی مانن ــه نام های ــی ک ــتند )روش ــه می کاش ــک مزرع ــول را در ی ــد محص ــا چن ــب دو ی اغل
 در نواحــی قهــوه کاری، 

ً
کشــت چندمحصولــی، درهــم کاری یــا کشــت نوبتــی۱ داشــت(. مثــال

ــن  ــتند. ای ــاله می کاش ــوالت یک س ــایر محص ــا و س ــوز، لوبی ــان م ــن درخت ــوه را بی ــب قه اغل
ــان  ــن کارشناس ــی از ای ــود. یک ــر ب ــم تکفی ــۀ حک ــان به مثاب ــر زراعت شناس ــر اکث روش به نظ
کــه مخالــف چندمحصولــی بــود،  توضیــح داد کــه »در خدمــات ترویــج کشــاورزی، زارعــان 
ــرای  ــن روش را شــرط الزم ب ــد و ای ــا قهــوه را تک محصــول۲ کشــت کنن ــم ت را تشــویق کرده ای
ــد  ــز بای ــوز را نی ــان م ــود، درخت ــوز ب ــول م ــر محص ــد«. ]7۵[ اگ ــرفته بدانن ــاورزی پیش کش
به صــورت تک گونــه در مزرعــه می کاشــتند. کارکنــان کشــاورزی حکومتــی در ارزیابــی 

1. polycropping, intercropping, or relay cropping
2. pure-s tand
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ــوط  ــان در خط ــارت ایش ــوزۀ نظ ــول در ح ــر محص ــا ه ــه آی ــد ک ــود می  دیدن ــتاورد خ دس
ــده  ــت ش ــر کش ــی دیگ ــای پرورش ــدون گونه ه ــر و ب ــۀ براب ــا فاصل ــی ب ــتقیم،  در ردیف های مس
ــاس،  ــزۀ بزرگ مقی ــد کشــاورزی مکانی ــی هــم مانن ــر. ]7۶[ کشــت تک محصول ــا خی اســت ی
 کشــت 

ً
»در وضعیت هــای خــاص«، منطــق علمــی داشــت، ولــی کارمنــدان ترویــج معمــوال

ــرفته  ــاورزی پیش ــی کش ــه ناپذیر در مبان ــل خدش ــۀ اص ــد و به مثاب ــدون نق ــی را ب تک محصول
تبلیــغ می کردنــد. هرچنــد حتــی در آن زمــان شــواهدی به نفــع درســتی بوم شــناختی و 
بهــره وری برخــی از شــیوه های چندمحصولــی پیــدا شــده بــود، اعتقــاد راســخ آن کارشناســان 
فروکــش نکــرد. البتــه، واضــح اســت کــه کشــت تک محصولــی و درخــت کاری ردیفــی، کار 
مدیــران و زراعت شناســان را بســیار آســان می کنــد. هــر دو شــیوه موجــب تســهیل در بازرســی 
ــازی  ــت کمینه س ــی را به عل ــای میدان ــوند؛ آزمایش ه ــول می ش ــاحت و محص ــبۀ مس و محاس
ــر  ــارت ب ــی و نظ ــای ترویج ــد؛ توصیه ه ــان تر می کنن ــه، آس ــر مزرع ــا در ه ــداد متغیره تع
ــن  ــد. ای ــاده  می کنن ــول را س ــر محص ــارت ب ــت، نظ ــازند؛ و درنهای ــاده تر می س ــت را س کش
ــان  ــی هم ــاورزی حکومت ــدان کش ــرای کارمن ــا، ب ــده و خوان ــی ساده ش ــۀ تک محصول مزرع
مزایــای متعــددی را بــه ارمغــان مــی آورد کــه جنــگل تجــاری »لخت شــده از بوته هــا«، بــرای 

ــار مــی آورد. ــه ب ــان جنــگل داری علمــی و مســئوالن تخمیــن درآمدهــای جنگلــی ب متصدی
سهولت دیوان ساالرانه،  منافع دیوان ساالرانه

تمــام  گونه هــای آسیب  شناســی  بــه  ابتــال  اقتدارگرایانــه،  مســتعد   مهندســی اجتماعــی 
ــوند،  ــق ش ــی محق ــن مهندس ــا ای ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــت. دگرگونی های ــاالری اس دیوان س
  بــدون کاربــرد زور یــا بــدون رفتارکــردن بــا طبیعــت و انســان های زیردســت،  

ً
معمــوال

ــد،  ــرۀ اداری دارن ــراری و روزم ــۀ تک ــد وظیف ــی در چن ــا کارکردهای ــی آن ه ــه گوی ــه ای ک به گون
ــای  ــرۀ بی قاعدگی ه ــه در زم ــاری به هیچ وج ــی رفت ــوارض جانب ــن ع ــد. ای ــت نمی آین ــه دس ب
ــون  ــد. اکن ــی اعــال نهفته ان ــه فعالیت هــای تجدیدگرای ــوده، بلکــه در ذات این گون تأســف بار نب
ــی  ــه وقت ــتم هایی ک ــم؛ س ــی می کن ــکارتر چشم پوش ــتم های آش ــد از س ــث به عم ــن بح در ای
قدرتــی عظیــم در دســتان مســئوالن غیرپاســخ گوی حکومتــی قــرار می گیــرد، و آن مســئوالن از 
طــرف مافــوق خــود در تنگنــا قــرار می گیرنــد تــا علی رغــم مقاومــت مــردم،  نتایــج ویــژه ای را 
بــه بــار بیاورنــد، بــه امــری اجتناب ناپذیــر تبدیــل می شــوند. در عــوض، بــه دو مؤلفــۀ اصلــی 
در واکنش هــای دیوان ســاالرانه تمرکــز می کنــم کــه در فعالیت هــای روســتایی اوجامــا 
ــه ای  ــه بازتفســیر آن فعالیت هــا به گون شــاخص بودنــد: نخســت، گرایــش کارمنــدان دولــت ب
ــه  ــان ب ــل آن کارکن ــد، و دوم، می ــرار ده ــان ق ــش روی ایش ــهل الوصول تر را پی ــج س ــه نتای ک
ــرآورده ســازد. ــه شــیوه ای کــه منافــع صنفــی خودشــان را ب ــه رأی از آن فعالیت هــا ب تفســیر ب
و  اهــداف  جابه جاکــردن  در  ممکــن  شــکل  واضح تریــن  بــه  گرایــش،  نخســتین 
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ــه  ــد. آنچ ــان ش ــددی( نمای ــی )ع   کّم
ً
ــدا ــرد اکی ــای عملک ــه معیاره ــا ب ــردن آن ه نزدیک ک

ــم  ــه تصمی ــاکنانش آزادان ــه س ـ  ک ــود  ــده ش ــی« نامی ــای واقع ــتای اوجام ــت »روس می توانس
ــند و  ــندیده باش ــی را پس ــن گروه ــه زمی ــک قطع ــیوۀ ادارۀ ی ــند،  ش ــه باش ــی گرفت ــه جابه جای ب
کشــاورزانی مولــد و کارآمــد باشــند کــه امــور محلــی خــود را اداره می کننــد )همــان دیــدگاه 
ــح۱ و  ــک عــدد صحی ــه ی ــد و ب ــر داده ش ــی« تغیی ــای مل ــتای اوجام ــه »روس ـ  ب ــرره(  ــۀ نی اولی
سرراســت تبدیــل گردیــد کــه می شــد آن را بــه ســیل آمارهــای موجــود اضافــه کــرد. بنابرایــن، 
ــه ذکــر  ــش دادن دســتاوردهای خــود، ب ــرای نمای ــت ب ــان دول اعضــای دائمــی حــزب و کارکن
ــای  ــه  زمین ه ــا و قطع ــداد خانه ه ــد،  تع ــتاهای جدی ــداد روس ــده، تع ــردم جابه جاش ــداد م تع
و  تسطیح شــده  زمین هــای  مســاحت  حفرشــده،   چاه هــای  نظــارت،   تحــت  گروهــی 
شــخم خورده،  وزن کودهــای تحویل شــده و طــول و عــرض تشــکیالت شــاخه های مختلــف 
ــالن  ــر ف ــود اگ ــم نب   مه

ً
ــال ــا اص ــر آن ه ــد. ازنظ ــا روی آوردن ــی تانزانی ــی آفریقای ــۀ مل اتحادی

ــباب و  ــمگین و اس ــای خش ــر از رعیت ه ــون پ ــد کامی ــز چن ــزی ج ــا چی ــتای اوجام روس
ــد  ــای چن ــه چوب ه ــی ک ــم مکان ــکان ـ آن ه ــک م ــان در ی ــه ناگه ــد ک ــان نباش ــان ایش خانم
ــان  ــر کارکن ــفته،  به تعبی ــت آش ــد. آن جماع ــده بودن ــه ش ــود ـ تخلی ــرده ب ــن ک ــه بردار تعیی نقش
ــه  ــود ک ــن ب ــن، ممک ــت. عالوه برای ــا را داش ــتای اوجام ــک روس ــم ی ــان حک ــت، همچن دول
ــام  ــدن تم ــوق چی ــرد. ش ــی بگی ــرح پیش ــر ط ــر جوه ــان، ب ــۀ مجری ــی کوته نظران زیبایی شناس
ــهولت  ــا س  ب

ً
ــاال ــه احتم ـ  ک ــت  ــط راس ــک خ ــده در ی ــتایی برنامه ریزی ش ــای روس خانه ه

ـ  گاهــی موجــب می شــد  نظــارت و میــل بــه راضی کــردن مقامــات بازدیدکننــده ربــط داشــت 
ــا  ــردد ت ــل گ ــر منتق ــر آن طرف ت ــزده مت ــز پان ــدازۀ ناچی ــود و به ان ــاده ش ــه پی ــک خان ــه ی ک

ــرد. ]77[ ــرار گی ــه بردار ق ــد نقش ــا دی ــراز ب هم ت
ــه   ــدن یافت ــکان مجموعه ش ــه ام ــی ک ــداد نتایج ــا تع ــی« را ب ــتگاه  سیاس ــره وری دس »به
ــد  ــدان دریافتن ــی کارمن ــنجیدند. ]78[ وقت ــه ها می س ــا مقایس ــر از آن،  ب ــاید مهم ت ــا ش ــود ی ب
کــه آینــدۀ شغلی شــان بــه تولیــد اعــداد بــا ســرعت خیره کننــده بســتگی دارد،  فراینــد 
ــرده  ــف ک ــی را توصی ــان، حال وهوای ــی از کارکن ــد. یک ــاز ش ــدیدی آغ ــمی ش چشم و هم چش
اســت کــه منجــر شــد او راهبــرد اولیــه اش دربــارۀ اجــرای گزینشــی را رهــا کنــد و چهارنعــل 

ــازد: بت
ــی  ــه نوع ــت آنک ــت. نخس ــر نیس ــم کارگ ــت مه ــه دو عل ــرد ب ــن راهب ــه ای ــد ک ــوم ش معل
ــه در  ــی نهفت ــارت های سیاس ــام اش ــا تم ــق( ب ــن مناط ــژه بی ــی )به وی ــری رقابت جهت گی
ــی  ــش توانای ــه نمای ــل ب ــا توس ــخصی ب ــی ش ــت جاه طلب ــی فرص ــت. گوی ــود داش آن وج
ــی از  ــود. گزارش های ــده ب ــد آم ــتایی پدی ــت روس ــالن جمعی ــته جمعی ف ــی دس جابه جای
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منطقــۀ مــارا۱ رســیده بــود کــه آن هــا در آســتانۀ اتمــام عملیــات خــود هســتند، درحالی کــه 
مــا هنــوز کارمــان را شــروع نکــرده بودیــم. مســئوالن ارشــد حــزب، دســتاوردهای اســکان 
ــر آن دســتاوردها  ــی ب ــا خوش بین ــد و ب ــا می دمیدن ــا۲ را در بوق و کرن ــدد در بخــش گیت مج
ــب  ــه عق ــد از قافل ــته باش ــت داش ــه دوس ــت ک ــی کیس ــان اوضاع ــد. در چن می افزودن
ــرای  ــریع ب ــات س ــتار اقدام ــر روز خواس ــز ه ــی نی ــران سیاس ــب، رهب ــد؟ به این ترتی بمان
ــتاب زده،  ــۀ ش ــن روی ــه، ای ــد. البت ــاه بودن ــدت کوت ــدد در م ــکان مج ــای اس ــل کاره تکمی

ــش آورد. ]7۹[  ــف را پی ــۀ ضعی ــا برنام ــتاهایی ب ــل روس ــکالتی از قبی مش

 از دریچــۀ مجموعــۀ آمارهــا و گزارش هــای 
ً
نیــرره کــه به ناچــار آن فعالیت هــا را عمدتــا

ــی دامــن مــی زد. گــزارش  ــه آن حال وهــوای رقابت خودســتایانۀ مســئوالن قضــاوت می کــرد،  ب
ــفتگی  ــی آش ــا )TANU(، نوع ــی تانزانی ــی آفریقای ــۀ مل ــه اتحادی ــاب ب ــرق او خط پرزرق وب

ــود: ]80[ ــود کــه از اعــداد، اهــداف و درصدهــا تشــکیل شــده ب ــی ب روان
 TANU موضــوع روستانشــانی را در نظــر بگیریــد. مــن در گزارش خــودم خطاب بــه 

ً
مثــال

ــد. دو  ــی می کنن ــتاها زندگ ــر در روس ــه ۲0۲۵۱۶۴ نف ــم ک ــال ۱۹7۳ توانســتم بگوی در س
ســال بعــد در ژوئــن ۱۹7۵ در کنفرانــس بعــدی TANU گفتــم کــه ۹۱00000 نفــر در 
جوامــع محلــی روســتایی زندگــی می کننــد. اکنــون آن تعــداد بــه ۱۳0۶۵000 روســتایی 
ــن دســتاورد را TANU و  در 7۶8۴ روســتا رســیده اســت. دســتاورد شــگرفی اســت. ای
رهبــران دولــت بــا همــکاری مــردم تانزانیــا کســب کرده انــد. به عبارتــی، حــدود 70درصــد 

ــده اند. ]8۱[ ــا ش ــان جابه ج ــال از خانه هایش ــه س ــه س ــک ب ــی نزدی ــا در مدت ــردم م م

ــی رخ  ــات حکومت ــت مقام ــه دس ــه ب ــا ک ــای اوجام ــراف در فعالیت ه ــوم ترین انح ــن و ش دومی
ــت و  ــردن منزل ــرای محکم ک ــه ب ــزار نظام یافت ــۀ اب ــا به مثاب ــن فعالیت ه ــتفاده از ای داد، سوء اس
قــدرت ایشــان بــود. چنان کــه انــدرو کولســون۳ هوشــمندانه گفتــه اســت، مدیــران و مســئوالن 
 از 

ً
حــزب )کــه خــود بــا یکدیگــر رقیــب بودنــد(، در خــالل تشــکیل روســتاهای جدیــد عمــال

ــره  ــد، طف ــان می ش ــدرت خودش ــازات و ق ــب زوال امتی ــه موج ــت هایی ک ــام سیاس ــرای تم اج
ــۀ تقویــت نفــوذ صنفــی  ــد کــه مای ــی اصــرار کردن ــه مبالغــه در حوزه های ــد و در عــوض، ب رفتن
ــک  ــتاهای کوچ ــه روس ــازه  دادن ب ــل اج ــنهادهایی از قبی ــب، پیش ــود. به این ترتی ــان ب و گروهی ش
اوجامــا ماننــد رووومــا بــرای عملکــرد آزاد و فــارغ از مداخلــۀ دولــت )قبــل از ۱۹۶8(، مشــارکت 
دانش آمــوزان در تصمیم گیری هــای مــدارس )۱۹۶۹(، مشــارکت  کارگــران در مدیریــت )۱۹۶۹ 
و ۱۹70(، و اختیــار در انتخــاب اعضــا و رئیــس شــوراهای روســتایی )۱۹7۳ تــا ۱۹7۵( گویــی 
ــال،  ــی اع ــی تجددگرای ــی اجتماع ــد. ]8۲[ مهندس ــده بودن ــرح ش ــدن مط ــرای نقض ش ــط ب فق
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محیطــی عالــی بــرای تظاهــر اقتدارگرایانــه اســت و دســتگاه اجرایــی تانزانیــا بــرای تثبیــت جــای 
ــه عمــل آورد. ]8۳[ ــرداری را از ایــن محیــط ب ــر بهره ب ــای خــود، حداکث پ

فکر یک »درختستان ملی«
ایــن  تــا  بــود  تانزانیایــی  رعیت هــای  ناگهانــی  متمرکز ســازی  به معنــای  روستانشــانی 
ــر  ــت مؤث ــر آن سیاس ــوند. اگ ــت ش ــه اطاع ــور ب ــادی مجب ــی و اقتص ــاظ سیاس ــردم ازلح م
ــا  ــان هرکج ــا آن زم ــه ت ــا را ک ــار و ناخوان ــده، خودمخت ــای پراکن ــد، جمعیت ه ــع می ش واق
دگرگــون  بیخ وبــن  می گریختنــد،  از  آن  از  می دیدنــد  شــاق  را  حکومــت  سیاســت های 
ــاکن در  ــتاییانی س ــی،  روس ــان مردم ــای چن ــه به ج ــتند ک ــت داش ــزان دوس ــرد. برنامه ری می ک
روســتاهای طراحی شــده بــه دســت دولــت و گرفتــار در نظــارت ســخت گیرانۀ اداری را ببیننــد 
کــه در زمین هــای گروهــی بــه کشــاورزی مشــغول باشــند و طبــق فرمایــش حکومــت، کشــت 
ــای  ــه زمین ه ــه قطع ــم ک ــر بگیری ــر در نظ ــد. اگ ــرا کنن ــا اج ــی را در آن زمین ه تک محصول
خصوصــی کشــاورزی متعــددی همچنــان وجــود داشــتند و احاطــۀ حکومــت بــر نیــروی کار 
( ضعیــف بــود، کل آن طــرح به شــکلی خطرنــاک بــه یــک درختســتان عظیــم حکومتــی 

ً
)نســبتا

ــود. ــبیه ب ـ  ش ــته  ــد به هم ناپیوس ـ هرچن
بــا نــگاه بــه گذشــته، باورنکردنــی می نمایــد کــه حکومتــی بتوانــد بــا این همــه 
ــزی  ــان برنامه ری ــا انس ــی میلیون ه ــرای جابه جای ــز، ب ــات ناچی ــه و اطالع ــروازی احمقان بلندپ
ــی  ــن و غیرعقالن ــرح خش ــه آن ط ــد ک ــر می رس ــه نظ ــته ب ــه گذش ــگاه ب ــا ن ــن ب ــد. همچنی کن
ــان  ــی قربانی ــادی و اجتماع ــای م ــزان و نیازه ــی برنامه ری ــار و پیش بین ــۀ انتظ ــی از دریچ حت

ــت. ــوده اس ــت ب ــه شکس ــوم ب ــدا محک ــان ابت ــته اش، از هم بخت برگش
ــه دار و  ــای ریش ــا عادت ه ــه ب ــد ک ــدیدتر می ش ــی ش ــاری وقت ــانی اجب ــتِم روستانش س
می گشــت.  عجیــن  فعالیت هــا  درهم وبرهــم  شــتاب زدگی   و  دیوان ســاالری  مســتبدانۀ 
ــی را  ــۀ اصل ــویم، نکت ــز ش ــی متمرک ــتی های اداری و سیاس ــر آن کاس ــم ب ــر بخواهی ــه، اگ البت
از دســت می دهیــم. حتــی اگــر آن فعالیت هــا از وقــت بیشــتر، مهــارت فنــی بیشــتر و 
ــت  ــت نمی توانس ــا حکوم ــزب ی ــود، ح ــوردار ب ــردم« برخ ــا م ــار ب ــته تر در رفت ــیوۀ شایس »ش
اطالعــات الزم بــرای اجــرای آن طــرح بنیادیــن ولــی اختصــاری را گــردآوری و تحلیــل کنــد. 
ــل  ــا قب ــا ت ــتاهای تانزانی ــردم روس ــی م ــی مکان ــود و جابه جای ــادی موج ــای اقتص فعالیت ه
 
ً
ــال ــف و کام ــده،  ظری ــدن های پیچی ــرت آور از سازگارش ــه ای حی ــد مجموع ــرح، پیام از آن ط

ــی،  ــان انطباق های ــود. ]8۴[ چن ــون ب  پیرام
ِ

ــوع ــادی متن ــی و م ــط اجتماع ــا محی ــف ب منعط
ــم، از چون وچراهــای اداری  ــک دیدی ــن در فصــل ی ــی زمی ــات تصــدی عرف چنان کــه در ترتیب
ــی  ــاخ وبرگ و حواش ــمار، ش ــی بی ش ــرات محل ــای تغیی ــرا پ ــد، زی ــروی نمی کنن ــی پی و اجرای
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ــت.  ــان اس ــد در می ــای جدی ــا وضعیت ه ــی ب ــردم در رویاروی ــری م ــا، و انعطاف پذی رخداده
اگــر »شــیوۀ تصــدی زمیــن« از قانون گــذاری و ترتیبــات دیوان ســاالری تمکیــن نکنــد، در آن 
 زندگــی مــادی و اجتماعــی 

ّ
صــورت می تــوان اســتدالل کــرد کــه پیوندهــای شــکل دهندۀ کل

ــران  ــرای متخصصــان و مدی ــادی ب ــدازۀ زی ــا ان ــز ت در هــر گــروه خــاص از خرده  کشــاورزان نی
ــد. ــوه می کن ــوم جل نامفه

ــی،  ــق حکومت ــن دقی ــتورها و قوانی ــق دس ــم مطاب ــردم،  آن ه ــته جمعی م ــی دس جابه جای
ــت های  ــکارترین شکس ــورد از آش ــد م ــط چن ــد. فق ــا ش ــی رعیت ه ــوب در زندگ ــث آش باع
ــد.  ــان کن ــزان را عی ــل برنامه ری ــی جه ــوی کل ــا الگ ــت ت ــی اس ــانی کاف ــناختی روستانش بوم ش
ــیوۀ  ــرای ش ــیل ب ـ  و آن س ــت  ــیل می رف ــر س ــاالنه زی ــه س ــی ک ــه زور از زمین های ــا را ب رعیت ه
ــوچ  ــع ک ــای مرتف ــر در زمین ه ــاک فقی ــا خ ــی ب ــه زمین های ــود ـ ب ــی ب ــا حیات ــت آن ه زراع
دادنــد. آن مــردم را بــه کنــار جاده هایــی منتقــل کردنــد کــه در تمــام طــول ســال و حتــی هنــگام 
ســیل دســترس پذیر باشــند، ولــی ایشــان بــا خــاک چنــان مناطقــی آشــنا نبودنــد و آن خــاک 
ــاورزان را  ــتا کش ــی در روس ــود. زندگ ــب نب ــم مناس ــده ه ــوالت سفارش ش ــرای محص ــی ب حت
ــع  ــول و دف ــت از محص ــب، مراقب ــرد و به این ترتی ــتقر می ک ــزارع مس ــاد از م ــه ای زی در فاصل
ــود.  ــوار ب ــیار دش ــد ـ بس ــن می ش ــده ممک ــای پراکن ـ مزرعه ه ــه در خانه  ــکلی ک ــا ـ به ش آفت ه
تراکــم احشــام و مــردم در غالــب مــوارد پیامدهــای ناخوشــایندی در شــیوع وبــا و همه گیــری 
ــای گاو  ــداری از گله ه ــا نگه ــا ب ــع اوجام ــاد مرات ــرح ایج ــت. ط ــات داش ــای حیوان بیماری ه
ــل  ــایر قبای ــائی و س ــت ماس ــال حرک ــه در ح ــاالک و همیش ــوام چ ــرای اق ــکان، ب ــک م در ی
گوســفندچران، یــک فاجعــۀ جبران ناپذیــر ازلحــاظ حفــظ مرتــع و معــاش شــبانی بــود. ]8۵[
متخصصــان  و  برنامه ریــزان  بیجــای  غــرور  به علــت  اوجامــا  روســتاهای  ناکامــی 
ــوان زندگــی  ــه می ت ــد چگون ــد فقــط خودشــان می دانن ــی اعــال ـ کــه فکــر می کردن تجددگرای
ــده    تضمین ش

ً
ــا ــرد ـ تقریب ــم ک ــهروندان فراه ــرای ش ــری ب ــر و مولدت ــب تر،  عقالنی ت دل چس

 آن مســئوالن تــالش کردنــد تــا ســهمی در چیــزی داشــته 
ً
بــود. الزم اســت بگویــم کــه قطعــا

ــد،  ــا بینجام ــتاهای تانزانی ــرای روس ــر ب ــعه ای بهت ــت توس ــه وضعی ــت ب ــه می توانس ــند ک باش
ولــی پافشــاری ایشــان بــر اینکــه انحصــار دانــش ســودمند در اختیــار خودشــان اســت و نیــز 

ــرد. ــا ک ــه مهی ــرای فاجع ــه را ب ــردم،  زمین ــر م ــش ب ــردن آن دان تحمیل ک
 ـ مخلـوق فکـری 

ً
 ـ ولـی نـه صرفـا

ً
سـاکن کردن مـردم در روسـتاهای نظارت شـده،  قطعـا

نخبـگان ملی گـرای تانزانیای دورۀ اسـتقالل بـود. روستانشـانی در تانزانیا و دیگر کشـورها تاریخ 
دراز اسـتعماری داشـت و برنامه هـای بی شـمار در ایـن زمینـه بـه اجـرا درآمـده بود تـا جمعیت 
ـ اقتصـادی تـا همیـن چنـد سـال پیـش از  را در روسـتاها متمرکـز سـازد. این گونـه نگـرش فنی 
بلندگـوی بانـک جهانـی، مؤسسـۀ توسـعۀ بین المللـی ایـاالت متحـده )USAID(، و سـایر 
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نهادهای توسـعه اِی سـهیم در توسـعۀ تانزانیـا تبلیغ می شـد. ]8۶[ گرچه رهبران سیاسـی تانزانیا 
بـا شوروشـوق در کار هدایـت فعالیت هـای خـود بودنـد،  درواقع، بیشـتر مصرف کننـدگاِن باور 
جزمـی تجددگرایـی اعـال محسـوب می شـدند کـه در نقـاط دیگـر دنیـا و خیلـی قبـل از اینکـه 

آن هـا بـه تولیـد فکـر کنند،  شـکل گرفتـه بود.
آنچـه در طـرح تانزانیـا شـاید متمایـز می نمـود، سـرعت، فراگیـری و قصـد ارائـۀ خدمـات 
اشـتراکی از قبیـل مدرسـه،  درمانـگاه و آب بهداشـتی بـود. گرچـه قـوای قهـری فـراوان بـرای 
پیشـبرد آن طـرح بـه کار رفـت، تبعـات این طرح حتی بـه گردپای خشـونت یا آثـار جبران ناپذیر 
اشتراکی سـازی در شـوروی نمی رسـید. ]87[ ضعـف نسـبی دولـت تانزانیـا،  بی میلـی اش برای 
توسـل بـه روش هـای اسـتالینی ]88[ و نیز مزیت هـای تاکتیکی رعیت هـاـ  ازجمله فـرار، تولید 
و معاملـۀ غیررسـمی، قاچـاق و ِاهمـال و بی اعتنایـی ـ مجموعـه عواملـی بودنـد کـه در کنـار 

یکدیگـر، روستانشـانی را در عمـل بسـیار کمتـر از جلـوۀ نظـری اش مخرب سـاختند. ]8۹[

روستای حکومتی »آرمانی«: گونۀ اتیوپیایی

الگـوی روستانشـانی اجبـاری در اتیوپـی ازلحـاظ توسـل بـه زور به شـکلی غریـب به روسـیه، 
و ازلحـاظ منطـق ظاهـری بـه تانزانیا شـباهت داشـت. جـز زمین های سوسیالیسـتی مشـترک و 
بازدیدهـای رسـمی مسـئوالن اتیوپـی از تانزانیـا کـه بـا هـدف دیـدن برنامه هـای در حـال اجرا 
 قرابـت جـدی بیـن نمایش قدرت حکومت در روسـتاها و نیز رسـیدن به 

ً
روی داد، ]۹0[ ظاهـرا

نتایـج )اجـرای روندهـا و فرایندهـا و اجـرای عینی و عملـی برنامه هـا( وجود داشـت. در تانزانیا 
ارتبـاط و شـباهت برنامه هـای نیـرره بـا برنامه های دوران اسـتعمار آشـکار بـود، ولـی در اتیوپی 
کـه هیـچ گاه مسـتعمره نشـد، اسـکان مجـدد را می تـوان طرحی به قدمت صد سـال دانسـت که 
دودمـان سـلطنت بـرای مطیع کـردن مـردم غیـر امهـاری زبـان۱ ـ و به طـور کلـی برای کشـاندن 

ـ  بـه اجرا درمـی آورد. برخـی از انسـان های چمـوش بـه زیر یـوغ سـلطۀ حکومت مرکـزی 
گرچـه نخبه هـای انقالبـی مارکسیسـت کـه در اوایـل ۱۹7۴ قـدرت را به دسـت گرفتند، در 
همـان مرحلـۀ اولیـه به اسـکان قهـری روی آوردنـد،  فرمانـده آنان یعنی سـرهنگ دوم منگیسـتو 
هایلـه ماریـام۲ و نیـز ِدرگـو۳ )دسـتگاه حاکـم در سـایه کـه از دل رژیـم انقالبـی بیـرون آمـد(، 
تـا ۱۹8۵ خواسـتار روستانشـانی تمام و کمـال نبودنـد. در آن سیاسـت پیش بینـی شـده بـود کـه 
درنهایـت ۳۳ میلیـون روسـتایی اتیوپیایـی جابه جـا شـوند. منگیسـتو با تقلیـد موبه مـو از نیرره 

۱. امهاریــک )Amharik( زبــان رســمی مــردم اتیوپــی و از ریشــۀ زبان هــای ســامی اســت کــه اکنــون حــدود ۹ میلیــون 
ــه آن ســخن می گوینــد. ـ م. نفــر ب

2. Mengis tu Haile Mariam
3. Dergu
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اعـالم کـرد »بـا اسـکان پراکنـده و شـلخته و بـا شـیوۀ زندگـی رعیت هـای اتیوپـی نمی تـوان 
سوسیالیسـم سـاخت ... تـا وقتـی تالش هـا غیرمتمرکـز و معـاش مـردم فـردی باشـد، نتیجه ای 
جـز عایـدی بخورونمیـر، یعنی تقـالی بی حاصـل و خرحمالـی به بـار نمی آید و ایـن وضعیت 
نمی توانـد بـرای مـا جامعه ای شـکوفا و ُپررونق بسـازد«. ]۹۱[ سـایر توصیف های روستانشـانی 
در آنجـا فرقـی بـا تانزانیـا نداشـت: تمرکـز موجـب دسترسـی بـه خدمـات بـرای جمعیت  هـای 
پراکنـده می شـد، تولیـد دسـته جمعی طبـق برنامـۀ حکومتـی )تعاونی هـای تولید کننـدگان( را 

محقـق می کـرد و مکانیزاسـیون و سـواد سیاسـی را ممکـن می سـاخت. ]۹۲[
نمایـش  بـرای  روستانشـانی،  یعنـی  آن  پیش شـرط  و  سوسیالیسـم  از  ِمنگیسـتو  درواقـع، 
معنـای »متجـدد« اسـتفاده می کـرد. او در توجیـه اسـکان اجبـاری تـوده ای، از شـهرت اتیوپی 
به مثابـۀ »نمـاد عقب ماندگـی و درۀ جهـل« انتقـاد و سوء اسـتفاده می کـرد. او مـردم اتیوپـی را به 
»رهایـی دسـته جمعی از نیروهـای زشـت طبیعـت و رفتـن به سـوی زراعـت آزاد« فرامی خواند. 
او دسـت آخر، خـوِد شـبانی و رمـه داری را نیـز بـه بـاد انتقـاد گرفـت و از روستانشـانی به مثابـۀ 

شـیوه ای »بـرای اعـادۀ حیثیـت و تجدیـد قـوای جامعـۀ چادرنشـین ما« سـتایش کـرد. ]۹۳[
بااین حــال، رونــد اســکان مجــدد در اتیوپــی بســیار وحشــیانه تر از تانزانیــا بــود و همیــن 
امــر زمینــۀ شــورش های بعــدی را فراهــم کــرد کــه بــه ســرنگونی رژیــم انجامیــد.  حکومــت 
در مــارس ۱۹8۶ـ  فقــط یــک ســال پــس از شــروع عملیــاتـ  اعــالم کــرد کــه چهــار میلیــون و 
ششــصد هــزار کشــاورز خرده پــا را در ۴۵00 روســتا ســاکن کــرده اســت. ]۹۴[ بیــن نخســتین 
ــافت های  ــه در مس ــردم ک ــی م ــان دادن«( و جابه جای ــی، »فرم ــات« )به عبارت ــج و تبلیغ »تهیی
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــام گزارش ه ــود. تم ــه ب ــاه فاصل ــه م ــط س ــی رخ داد، فق ــیار طوالن بس
ــه  ــتر ب ــتند و بیش ــکان نداش ــات اس ــره ای از خدم ــچ به   هی

ً
ــا ــکونتگاه ها تقریب ــیاری از س بس

مــکان مجــازات ـ و نــه یــک روســتای واقعــی ـ شــبیه بودنــد.
رسـی۱ آشـکارا از مرکز )آدیس آبابا( طراحی شـد و مشـارکت 

َ
روستانشـانی قهری در منطقۀ ا

محلـی در آن ناچیـز یـا هیـچ بـود. یک الگـوی اکید وجود داشـت که بـه نقشـه برداران و مدیران 
محلـی دسـتور داده بودنـد از آن پیـروی شـود. آن برنامـه به دقـت در تمـام مکان هـا تکرار شـد، 
زیـرا رژیـم اتیوپـی هیچ گونـه بداهـه یـا ابتـکار محلـی را تـاب نمـی آورد. »البتـه کـه کارمندان 
وظیفـۀ خـود را به خوبـی یـاد گرفته بودنـد، زیرا روسـتاها و محوطـۀ ۱000 متر ]مربعـی میدان[ 
آن هـا بـا میـخ طویلـه و خراشـیدن خاک عالمت گـذاری شـده و از الگوی شـبکه ای و هندسـی 
کـه مطابـق اصـول راهنمـا بـود، پیـروی می کرد. نقشـۀ برخی روسـتاها در عمـل با دقـت فراوان 
  یـک کشـاورز را مجبـور کردند توکـول۲ خود ]خانۀ روسـتایی سـنتی با سـقف 

ً
اجـرا شـد؛ مثـال

1. Arsi
2. tukul
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گالی پـوش[ را شـش  متـر جابه جـا کنـد تـا آن خانـه »هم خـط« بـا سـایر خانه ها در یـک ردیف 
قرار گیـرد«. ]۹۵[

همسـویی جـدی بیـن نظـر و عمـل را می تـوان با مقایسـۀ نقشـۀ دولت بـرای یک روسـتای 
بی عیب ونقـص، و یـک عکـس  هوایـی از یـک روسـتای جدیـد )شـکل های ۳۲ و ۳۳( متوجـه 
کنیـد. طرزفکـر  دقـت  آن تصاویـر  در  دولـت  کارکردهـای  تمـام  مرکـزی  موقعیـت  بـه  شـد. 
یکسـان کننده، مبتنـی بر اعداد گردشـده، سرراسـت و دیوان سـاالرانه را از آنجا می تـوان دریافت 
 یک هـزار متـر مربـع اسـت. ]۹۶[ اگر همـۀ روسـتاها جمعیت یکسـان 

ً
کـه هـر محوطـه دقیقـا

و زمین هـای مسـاوی داشـتند، می شـد کـه یـک الگـو در تمـام آن هـا اجـرا شـود و بـه دانـش 
محلـی نیـز احتیـاج نباشـد. همسـان بودن موقعیت زمین ها در هر سـکونتگاه،  ارسـال دسـتورها 
و رهنمودهـای کلـی مسـئوالن را آسـان می کـرد تـا آن هـا بـه پایـش تولیـد محصـول بپردازنـد و 
به واسـطۀ نهـاد جدیـد AMC )شـرکت بازاریابی کشـاورزی(۱ بر میـزان محصول نظـارت کنند. 
برنامـۀ کلـی به ویـژه کارهـا را بـرای نقشـه برداران و کارشناسـان پیمایـش کـه در تنگنـا بودنـد، 
آسـان می کـرد، زیـرا دیگـر ارتباطـی بـا الگوهـای بوم شـناختی، اقتصـادی یـا اجتماعـی وجود 
نداشـت. بـرای آنکـه طراحی چنان روسـتاهای مصنوعی آسـان تر شـود،  به کارکنـان برنامه ریزی 
  جاده هـای 

ً
انتخـاب کننـد و حتمـا را   صاف شـده 

ً
و کامـال می گفتنـد کـه زمین هـای مسـطح 

مسـتقیم و خانه هـای هم شـکل و شـماره دار بسـازند. ]۹7[
ــود  ــال خ ــم خی ــی در عال ــد، حت ــی بودن ــات هندس ــن عملی ــوع ای ــه موض ــی ک مردم
ــدا  ــخن گفتن پی ــره آزادی س ــا باالخ ــی آن ه ــت. وقت ــدف از آن کار چیس ــه ه ــد ک نمی فهمیدن
کردنــد،  برخــی از ایشــان کــه بــه ســومالی پناهنــده شــده بودنــد، بــه خبرنــگاران گفتنــد کــه 
ــردم  ــتن م ــورش ها،  بازداش ــا و ش ــردن اعتراض ه ــرای مهارک ــد ب ــکونتگاه های جدی ــوی س الگ
ــت  ــده،  ثب ــول برداشت ش ــر محص ــه ب ــردم«، احاط ــدن م ــان تر پایی ــتاها، »آس ــرک روس از ت
امــوال و احشــام و )در اســتان وولــگا(۲ »قادرکــردن آن هــا بــه فرســتادن پســران مــا بــه جنــگ بــا 

ــود. ]۹8[ ــده ب ــم ش ــر« تنظی ــه تمام ت ــهولت هرچ س
در »تعاونی هـای تولیـدی نمونـه«، مسـکن همسـان بـرای مـردم در نظـر گرفتـه شـده بـود: 
خانه هـای مکعبـی بـا سـقفی از ورقه هـای قلـع )چیـکا بتـز(.۳ در جاهـای دیگـر،  خانه هـای 
سـنتی )توکول هـا( را تکه تکـه کردنـد و تکه هـا را طبـق دسـتور دقیـق و صریـح،  دوبـاره کنار هم 
چیدنـد. تمـام مغازه هـای خصوصـی، چای خانه هـا و بنگاه هـای تجـاری کوچـک را هماننـد 
روسـیه تعطیـل کردنـد و فقـط مکان هـای دولتـی از قبیـل محـل تشـکیالت جمعـی روسـتا و 

1. Agricultural Marketing Corporation
2. Wollega
3. chika bets



ی
تای

وس
د ر

ولی
و ت

ها 
گاه 

ونت
سک

ی 
اع

تم
ج

ی ا
س

ند
مه

  | 
وم 

س
ش 

خ
 ب

ی
از

س
یز

و ر
ی 

س
شنا

ی 
بای

زی
ا: 

انی
انز

ر ت
ی د

ار
جب

ی ا
شان

تان
وس

  ر
م  |

فت
 ه

ل
ص

ف

۳۴۱

انجمـن دفترهـای خرده کشـاورزان،  سـولۀ سـوادآموزی، درمانگاه سـالمت، یا فروشـگاه  تعاونی 
حکومتـی را به مثابـۀ محل هـای دورهمـی عمومی بـاز گذاشـتند. فعالیت های اتیوپـی برخالف 
تانزانیـا، رنگ وبـوی نظامـی شـدیدتری داشـت و رعیت هـا را با اتکا به آرام سـازی قهـری نظامی 
و بـا تهی سـازی و تضعیـف سیاسـی،  در مسـافت های طوالنـی جابه جـا کردنـد. ]۹۹[ البتـه، 
نبایـد از نظر دور داشـت کـه اوضاع طاقت فرسـای روستانشـانی در اتیوپی حتی بیـش از تانزانیا 

موجـب نابـودی معـاش و زندگـی رعیت هـا و محیط زیسـت می شـد. ]۱00[

ــی(: ۱.  ــۀ آرســی )اتیوپ ــرای روســتای سوسیالیســتی یکدســت در منطق ــت ب ــۀ دول شــکل ۳۲. برنام
دفتــر تشــکیالت همگانــی؛ ۲. مهدکــودک؛ ۳. درمانــگاه؛ ۴. فروشــگاه تعاونــی حکومتــی؛ ۵. دفتــر 
ــذر؛ ۱0.  ــر ب ــز تکثی ــن ورزش؛ ۹. مرک ــتان؛ 8. زمی ــره؛ 7. دبس ــات ذخی ــا؛ ۶. قطع ــن رعیت ه انجم
ــعۀ دو  ــی؛ ۱۳. توس ــن ترکیب ــعۀ اماک ــات؛ ۱۲. توس ــرورش حیوان ــگاه پ ــتی؛ ۱۱. پای ــز صنایع دس مرک

ــه. ــی محل مــکان دیگــر؛ ۱۴. مســتراح صحرای

ــه چیــزی بســیار  ــه تمــام تلفــات و عــوارض اســکان مجــدد اجبــاری در اتیوپــی ب پی بــردن ب
بیــش از تمــام گزارش هــای دقیــق گرســنگی،  اعــدام، جنگل زدایــی و محصــوالت کشــاورزی 
ــراث  ــه می ــود ک ــی ب ــی کاف ــا به تنهای ــدد توده ه ــکان مج ــود اس ــاز دارد. خ ــد، نی ــود ش ــه ناب ک
گران بهــای دانــش کشــاورزی و شــبانی محلــی را از کار بینــدازد و به این ترتیــب، حــدود 
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 در 
ً
ســی تــا چهــل هــزار جامعــۀ محلــی کوچــک و کاربلــد را بــه خــاک ســیاه بنشــاند کــه قبــال

ــد. ــد می کردن ــی غــذای مــازاد تولی برخــی مناطــق حت

شکل ۳۳. منظرۀ هوایی مکان اسکان مجدد در جنوب غربی اتیوپی، ۱۹8۶

در تیگـرای۱ ـ  مکانـی کـه ازلحـاظ شـدت سـخت گیری ها نظیر نداشـتـ  هر کشـاورز معمولی 
در یـک فصـل به طـور متوسـط ۱۵ نـوع محصـول را عمـل مـی آورد )غالتـی از قبیـل ِتـف،۲ 
جـو،  گنـدم،  ذرت خوشـه ای،  ذرت و ارزن؛ محصـوالت ریشـه ای ماننـد سـیب زمینی شـیرین، 
سـیب  زمینی، پیـاز، بعضـی حبوبات ازجمله لوبیـای علوفه ای، عدس و نخـود؛ و چند محصول 
صیفـی ماننـد فلفـل،  بامیه و غیـره(. ]۱0۱[ واضح اسـت که هر کشـاورز بـا انـواع گونه های هر 
محصـول، زمان کشـت آن هـا، عمق کاشـتن دانه ، آماده سـازی خاک و داشـت و برداشـت آن ها 
آشـنا بـود. چنـان دانشـی ُمختـص هر مـکان محسـوب می شـد؛ یعنـی کشـت موفقیت آمیز هر 
گونـه،  مسـتلزم دانـش محلی دربـارۀ بارندگـی و خاک در هر محـل و مشـخصات منحصربه فرد 
هـر قطعـه زمیـن بـود. ]۱0۲[ تعییـن مکانـی همچنین نشـان می داد کـه بخش اعظم ایـن دانش 
در حافظـۀ جمعـی مـردم محلـی ذخیـره شـده اسـت: یـک بایگانـی شـفاهی از فنـون، بذرهای 

مختلـف و اطالعات بوم شـناختی.
ازلحــاظ  کــه  می بردنــد  محلــی  بــه  و  می کردنــد  جابه جــا  را  کشــاورزی  وقتــی 

1. Tigray
 فقط در اتیوپی و برای تهیۀ آرد و نان کشت می شود. ـ م.

ً
۲. تف )teff( غله ای است که تقریبا
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بوم شــناختی بــا محــل اولیــۀ او تفاوت هــای فــراوان داشــت، دانــش محلــی او دیگــر بــه هیــچ 
ــی کشــاورزی را  ــس وقت ــد »پ ــد می کن کی ــه تأ ــن زمین ــی۱ در ای دردی نمی خــورد. جیســون کل
از زمین هــای مرتفــع بــه اردوگاه هــای اســکان در مناطقــی ماننــد گامبــال۲ منتقــل می کننــد،  او 
ناگهــان از یــک متخصــص کشــاورزی بــه یــک کارگــر غیرماهــر و نــادان تبدیــل می شــود کــه 
 بــه دولــت مرکــزی وابســته اســت«. ]۱0۳[ اســکان مجــدد واقعیتــی 

ً
بــرای بقــای خــود کامــال

ــه در  ــی ک ــردم را از محیط ــدد م ــکان مج ــود. اس ــط ب ــم اندازهای محی ــر در چش ــر از تغیی فرات
ــد و  ــوردار بودن ــه برخ ــای اولی ــیاری از نیازه ــد بس ــرای تولی ــع الزم ب ــا و مناب آن از مهارت ه
ــه  ــرد ک ــی ب ــه محیط ــرد و ب ــدا ک ــند، ج ــبی برس ــی نس ــتقالل و خودکفای ــه اس ــتند ب می  توانس
ـ  بــه کارشــان می آمــد. مســئوالن اردوگاه هــا فقــط در  مهارت هایشــان فقــط اندکــی ـ  یــا هیــچ 
چنــان وضعیت هایــی بــود کــه می توانســتند مهاجــران را بــه گــدا تبدیــل کننــد؛ گداهایــی کــه 

ــت. ــردن واداش ــت و کارک ــه اطاع ــر، ب ــرۀ بخورونمی ــا را در ازای جی ــد آن ه می ش
گرچــه در بــروز خشک ســالی در هنــگام اجــرای مهاجــرت اجبــاری در اتیوپــی تردیــدی 
نیســت،  بخــش اعظــم قحطــی کــه نهادهــای یاری دهنــدۀ بین المللــی بــه کمکــش شــتافتند،  
 بــه همان 

ً
نتیجــۀ همــان اســکان مجــدد انبــوه بــود. ]۱0۴[ تخریــب پیوندهــای اجتماعــی تقریبا

ــزی ضعیــف و  ــول برداشــت محصــول به علــت برنامه ری ــود کــه اف ــدازه ناشــی از قحطــی ب ان
ــا خویشــاوندان  ــط ب ــی، رواب ــود. پیوندهــای محل ــد ب ــط کشــاورزی جدی ــارۀ محی جهــل درب
ــل  ــی مح ــق اهال ــوکاری در ح ــکاری،  نیک ــل و هم ــبکه های معامله به مث ــببی،  ش ــبی و س نس
و وابســتگی بــه یکدیگــر در زمــرۀ ابزارهــای اصلــی بودنــد کــه روســتاییان بــا توســل بــه آن هــا 
ــد  ــا تبعی ــه ب ــا ک ــاکنان اردوگاه ه ــد. س ــته را دوام آورده بودن ــذا در گذش ــود غ ــای کمب دوره ه
کورکورانــه و جاهالنــه، از آن منابــع دیریــن محــروم گشــتند و اغلــب حتــی از بســتگان درجــۀ 
یــک جــدا مانــده و حــق تــرک اردوگاه را نداشــتند، بســیار بیــش از ســرزمین مــادری خــود در 

ــد. ــرار می گرفتن ــی ق ــنگی و قحط ــرض گرس مع
منطــق ذاتــی و همه جــا حاضــر در سیاســت روســتایی ِدرگ۳ ـ کــه هیــچ گاه محقــق نشــد 
ـ معنــادار و گویــا بــود. اگــر آن سیاســت بــا موفقیــت اجــرا می شــد، روســتاییان اتیوپــی بــرای 
ــا ـ  جایــی کــه خانه هایــش  همیشــه در امتــداد جاده هــای اصلــی، در قالــب روســتاهای خوان
همســان و شــماره خورده بــود ـ در شــبکه ای مســتقر می شــدند کــه مرکــزش دفترهــای انجمــن 
ــبه نظامیان  ــان و ش ــس و معاون ــود و رئی ــزب( ب ــر ح ــی، دفت ــر واقع ــاورزان )به تعبی خرده کش
ــد. محصــوالت فرمایشــی در آن  ــه می زدن ــر کرســی مناصــب خــود تکی حکومتــی در آنجــا ب

1. Jason Clay
2. Gambella
ــود  ــام حکومــت سوسیالیســت و نظامــی اتیوپــی و  مجــری سیاســت های موضــوع همیــن فصــل ب ۳. ِدرگ )Dergue( ن

ـ   م. کــه از ۱۹7۴ تــا ۱۹87 در آن کشــور حکومــت کــرد. 
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ــه  ــد ک ــد می ش ــطحی تولی ــای مس ــین  آالت و روی زمین ه ــا ماش ــتراکی، ب ــور اش ــزارع به ط م
ــا  ــد ت ــت می ش ــوالت برداش ــپس آن محص ــد؛ س ــن می کردن ــی تعیی ــه بردارهای حکومت نقش
بــرای توزیــع و صــادرات، بــه دســت مؤسســات حکومتــی برســد. در آن زمین هــا کارشناســان 
ــه آن  ــود ک ــی نب ــد. تصادف ــارت می کردن ــروی کار نظ ــر نی ــت ب ــمی به دق ــدان رس و کارمن
سیاســت ـ سیاســتی کــه بــرای نوســازی کشــاورزی اتیوپــی طراحــی شــده بــود ـ بــه تقویــت 
ــزار  ــا ه ــودی صده ــه ناب ــع، ب ــانی درواق ــت روستانش ــد. سیاس ــت درگ انجامی ــلطۀ حکوم س

کشــاورز و درنهایــت بــه نابــودی خــود درگ ختــم شــد.

نتیجه گیری

هـر مدیـر دولتی در روزگار آسـودگی و بسـامانی گمـان می کند که تمام جماعت زیردسـتش 
فقـط بـا تکاپـوی اوسـت کـه پیـش می رونـد؛ او بـا این پنـدار کـه خـود را جزئـی الینفک و 
حیاتـی از جامعـه بدانـد، به دنبـال بهتریـن پـاداش بـرای زحمـت و تقـالی خـود می گـردد. 
وقتـی دریـای رویدادهـای تاریـخ، آرام اسـت، ایـن حاکـم یـا مدیـر اجرایی روی یـک تکۀ 
ـ چـوب،۱ بـه کشـتی مـردم  شـکننده از پوسـت درخـت شـناور می شـود و خـود را بـا قالب 
وصـل می کنـد و بـا آنـان بـه حرکـت درمی آیـد. وی در ایـن حرکـت می پنـدارد کـه خودش 
کشـتی را بـه تحـرک واداشـته و بـه پیـش می بـرد. ولـی بـه محـض برخاسـتن طوفـان، وقتی 
دریـا بـه تالطـم می افتـد و کشـتی بی قـرار می شـود، پـردۀ توهـم او فرومی ریـزد. کشـتی بـا 
ـ چـوب او دیگر برای  سرکشـی و خودَسـری مهیبـی به هـر کجا کـه بخواهد، مـی رود؛ قالب 
رسـیدن بـه کشـتی و چسـبیدن به آن کفایـت نمی کنـد، و ناگهـان آن مدیر به جـای یک رهبر 

کـه منشـأ قـدرت باشـد، بـه فـردی حقیـر، بی خاصیـت و بی لیاقت شـبیه می شـود.

 لئو تولستوی، جنگ و صلح

جـدال بیـن مسـئوالن دولـت و متخصصـان کـه فعاالنـه بـرای آینـده برنامه ریـزی می کردند از 
یـک طـرف، و رعیت هـای خرده پـا از طـرف دیگر، نزاعی اسـت که گـروه اول آن را جـدال بین 
پیشـرفت و دانش سـتیزی، یـا بین عقالنیـت و خرافه، یا علـم و دین قلمداد می کنـد. بااین حال، 
از طرح هـای تجددگرایـی اعـال کـه در این کتاب بررسـی کردیـم، معلوم می شـود آن طرح های 
به اصطـالح عقالنـی کـه دسـتۀ اول بـر مـردم تحمیـل کردنـد، اغلـب بـه شکسـت های فاحش 
انجامیـد. روسـتاهای برنامه ریزی شـده ـ به مثابـۀ واحدهـای تولیـد، جوامـع محلـی انسـانی یا 
ابزارهـای ارائـۀ خدمـاتـ  مایۀ سـرخوردگی مردمی شـدند که گاهـی حتی با صداقـت قرار بود 
  بـه آنـان خدمـت شـود. آن طرح هـا در بلندمدت حتـی موجـب سـرافکندگی پایه گذاران 

ً
واقعـا

1. boat hook
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خـود شـدند کـه گمـان می کردنـد چنـان برنامه هایـی به مثابـۀ واحدهـای مصـادرۀ روزافـزون 
منافـع کشـاورزان یـا شـیوه ای بـرای حفـظ وفـاداری جامعـۀ روسـتایی بـه دولـت خواهـد بود. 
البتـه، آن هـا شـاید در کوتاه مـدت و حداقـل به مثابـۀ شـیوه ای بـرای بریـدن یـک جمعیـت از 
شـبکۀ اجتماعـی رسـوم و سـنت هایشـ  و درنتیجـه، بـرای ناکام کـردن اعتراض هـای جمعـیـ  

قـدری موفق عمـل کردند.
تجددگرایی اعال و نگاهش به قدرت

اگــر برنامه هــای روستانشــانی آن قــدر عقالنــی و علمــی بودنــد، پــس چــرا چنــان ورشکســتگی 
ــای  ــا به معن ــه طرح ه ــت: این گون ــن اس ــن چنی ــان م ــه گم ــخ ب ــد؟ پاس ــار آوردن ــه ب ــی ب بزرگ
ــن  ــۀ ذه ــزان از دریچ ــن برنامه ری ــه ای ــی. آنچ ــه عقالن ــد و ن ــی بودن ــه علم ــه، ن ــی کلم واقع
خــود انجــام دادنــد، نوعــی زیبایی شناســی بــود کــه شــاید بتــوان آن را نوعــی تدویــن بصــری 
تولیــد روســتایی متجــدد و زندگــی محلــی متجــدد نامیــد. ایــن تدویــن بصــری ماننــد ایمــان 
  سرســخت 

ً
ــر و کامــال   نفوذ ناپذی

ً
ــا ــا شــواهد خــالف نظــرش، تقریب ــر نقــد ی ــی، در براب مذهب

ــته«،  ــا شایس ــب ی ــتاهای »مناس ــی،  روس ــت تک محصول ــزرگ، کش ــزارع ب ــه م ــاور ب ــود. ب ب
ــا گروهــی، نوعــی اعتقــاد راســخ  ــور، و زراعــت دســته جمعی ی ــا تراکت مــزارع شــخم خورده ب
زیبایی شــناختی بــود کــه خــود بــه بــاور راســخ دیگــری اتــکا داشــت: دنیــا بــه همیــن ســو در 
ــرد. ]۱0۵[  ــروی ک ــی۱ پی ــا فرجام شناس ــدی ی ــی غایت من ــد از نوع ــت و بای ــت اس ــال حرک ح
ــه  ــد ک ــی نبودن ــی تجرب   فرضیه های

ً
ــا ــا صرف ــن هدف ه ــان روزگار، ای ــر متخصص ــر اکث به نظ

از شــرایط خــاص در »غــرب خویشــتن دار« اقتبــاس شــده باشــند و آزمــودن دقیــق آن هــا در 
  گندمــی 

ً
دنیــای عمــل ضــروری بنمایــد. در مقتضــای تاریخــی و اجتماعــی مشــخص، مثــال

ــد،  ــل می آی ــه عم ــزاس ب ــت های کان ــد دش ــای جدی ــاورزان در زمین ه ــت کش ــه دس ــه ب ک
ــال،  ــند، ]۱0۶[ بااین ح ــول باش ــاور معق ــن ب ــای ای ــیاری از مؤلفه ه ــه بس ــت ک ــن اس ممک
چنــان بــاوری به مثابــۀ یــک ایمــان جهان شــمول تعمیــم داده شــد و بــدون نقــد و بررســی در 

ــرد. ــاد ک ــار ایج ــی مصیبت ب ــت و نتایج ــه کار رف ــن ب  متبای
ً
ــال ــای کام محیط ه

ــه  ــن غوط ــای زمی ــای دنی ــه در واقعیت ه ــود ک ــرار ب ــی ق ــروف مریخ ــان مع ــر آن انس اگ
 عــذر موجهــی داشــت کــه حیــرت کنــد و نفهمــد کــه کدام یــک 

ً
بخــورد و غــور کنــد، احتمــاال

  رعیت هــای 
ً
از ایــن دو دســته، تجربه گــرا و کدام یــک معتقــد و مؤمــن هســتند. مثــال

تانزانیایــی در طــول تاریــخ شــیوه های زراعــت و الگوهــای ســکونت خــود را مطابــق تغییــرات 
آب وهوایــی، محصــوالت جدیــد و بازارهــای جدیــد، بارهــا دوبــاره تنظیــم کــرده و در دو دهــۀ 
  تجربه گــرا 

ً
 نگرشــی کامــال

ً
ــان ظاهــرا ــد. آن ــه بودن قبــل از روستانشــانی توفیــق چشــمگیر یافت

ــان و  ــی متخصص ــد. ول ــش می گرفتن ــود در پی ــای خ ــارۀ روش ه ــه ـ درب ــد محتاطان ـ هرچن

1. teleology
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ــاتی  ــرای احساس ــلطۀ بی چون وچ ــیر س ــا، اس ــالف آن رعیت ه ــی برخ ــت مداران گوی سیاس
ــد. ــم ش ــیخته تر ه ــی لجام گس ــت، حت ــتوانۀ حکوم ــا پش ــه ب ــد ک ــبه مذهبی بودن ش

ــان  ــع صاحب ــگاه و مناف ــا جای ــود و ب ــه احساســات دســتۀ دوم فقــط ایمــان محــض نب البت
ــود را  ــری، خ ــن بص ــن تدوی ــه ای ــان ب ــالن و مؤمن ــون حام ــت. چ ــاط داش ــات ارتب احساس
ــازی  ــود را نوس ــۀ خ ــه جامع ــتند ک ــی می دانس گاه ــوردار از خودآ ــی برخ ــۀ تجدیدگرایان به مثاب
ــودی،  ــب، عم ــدد )مرت ــه متج ــن آنچ ــی بی ــدید و اخالق ــز ش ــه تمای ــود ک ــد، الزم ب می کنن
ــده،   ــم، پراکن ــی  )بی نظ ــه ابتدای ــود و آنچ ــزه( می نم ــده و مکانی ــز، ساده ش ــت، متمرک یکنواخ
پیچیــده و غیرمکانیــزه( جلــوه می کــرد، وجــود داشــته باشــد. آن تجددگرایــان کــه نخبه هــای 
فنــی و سیاســی جامعــه بودنــد و انحصــار آمــوزش امــروزی جامعــه را نیــز در دســت داشــتند، 
ــالت  ــا رس ــد ت ــرداری کردن ــرفت بهره ب ــارۀ پیش ــری درب ــی بص ــس زیبایی شناس ــن ح از ای

ــاال بکشــند. ــی ب ــان ترق ــد و خــود را روی نردب تاریخــی خــود را تعریــف کنن
ــود.  ــه ب ــز منفعت طلبان ــا نی ــایر جنبه ه ــت مداران، از س ــن سیاس ــۀ ای ــان تجدیدگرایان ایم
ـ  کــه در پایتخــت طراحــی بشــود و ســپس پیرامــون را مطابــق تصویــر  خــوِد فکــر برنامــۀ ملــی 
ــد،   ــت می کنن ــد اطاع ــتور واح ــک دس ــه از ی ــبه نظامی ک ــای ش ــۀ واحده ــت و به مثاب پایتخ
ـ  به شــدت تمرکزگرایانــه و تمرکزباورانــه بــود )هســت(. در طراحــی برنامــۀ ملــی،   آرایــش دهــد 
ــای  ــا واحده ــود،  ب ــورده ب ــره خ ــت گ ــی در پایتخ ــز فرمانده ــا مرک ــه ب ــدر ک ــد آن ق ــر واح ه
ــه  ــی در آن برنام ــیوه های ارتباط ــت. ش ــه نداش ــایه اش رابط ــل کنندۀ همس ــکونتگاهی کس س
ــل  ــی های اوای ــپکتیوهای نقاش ــه در پرس ــت ک ــباهت داش ــی ش ــوط همگرای ــه خط ــتر ب بیش
رنســانس دیــده می شــد. »ابــداع پرســپکتیو ... همه چیــز را حــول نــگاه بیننــده متمرکــز کــرد. 
ــرون،  ــه جلوه هــای بی ــدن ب ــی باشــد کــه به جــای تابی ــور از فانــوس دریای ــی از ن ــی پرتوی گوی
ــای  ــپکتیوی، آن جلوه ه ــای پرس ــن ابداع ه ــود. در ای ــر می ش ــوس منتش ــه درون فان  ب

ً
ــرا ظاه

درونــی را »واقعیــت« نامیدنــد. پرســپکتیو چشــِم واحــِد مســتقر در مرکــز را بــه کانــون دنیــای 
عینــی تبدیــل می کنــد و از آن  پــس،  چشــم مرکــز، همه چیــز را به مثابــۀ نقطــۀ تالقــی 
ــی  ــه گوی ــد ک ــیم کرده ان ــر ترس ــرای ناظ ــوری ب ــری را ط ــای بص ــن دنی ــد. ای ــت می بین بی نهای

همــان دنیایــی اســت کــه زمانــی بــرای خــدای واحــد، چیــده شــده بــوده اســت«. ]۱07[
ــر  ــا در س ــن دنی ــرای ای ــودایش را ب ــه س ــدار ک ــکاری و اقت ــۀ[ هم ــر ]آرمان گرایان آن تصوی
ــد: هــزاران جســم کــه در هماهنگــی  ــه ذهــن تداعــی می کن ــوده ای را ب ــد، ورزش ت پرورانده ان
ــت  ــوب حرک ــن مکت ــک مت ــق از ی ــواس گونه و دقی ــرح وس ــق ش ــر و مطاب ــا یکدیگ ــل ب کام
می کننــد. وقتــی آن هماهنگــی حاصــل شــود، امــکان دارد چندیــن تأثیــر در ناظــران بــه وجــود 
بیایــد. نمایــش  هماهنگــی تــوده ای ـ کــه امیــد اصلــی طراحــان ورزش تــوده ای بــوده اســت ـ 
ــی آورد. آن  ــرت م ــه حی ــه اش ب ــجام قدرتمندان ــرکت کنندگان در ورزش را از انس ــران و ش ناظ
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ً
ــا ـ  دقیق ــش  ــاالی نمای ــرون و از ب ــخصی در بی ــط ش ــه فق ــود ک ــت می ش ــی تقوی ــرت وقت حی

ـ  بتوانــد آن منظــره را در قالــب یــک کل درک کنــد؛ درحالی کــه  مثــل کارخانــۀ تیلــری 
شــرکت کنندگان در آن ورزش کــه روی زمیــن هســتند،  هرکــدام مولکول هــای کوچکــی 
ــر  ــت. تصوی ــری اس ــای دیگ ــز آن در ج ــوند و مغ ــوب می ش ــزرگ محس ــدام وارۀ ب ــن ان از ای
کشــوری کــه بتوانــد مطابــق ایــن اصــول کار کنــد، در نظــر نخبگانــی کــه در اوج نشســته اند، 
به غایــت خوشــایند جلــوه می کنــد، و البتــه مایــۀ تحقیــر یــا کوچک شــمردن جمعیتــی اســت 
ــن  ــد. چنی ــل داده ان ــم  تقلی ــدد و رق ــا ع ــت ی ــت دس ــد آل ــا ح ــا را ت ــگان آن ه ــن نخب ــه همی ک
ــه  ــل ب ــد حداق ــدت بتوان ــاید در کوتاه م ــران، ش ــردن ناظ ــر میخکوب ک ــالوه ب ــی ع نمایش های
ــت هــدف  ــده ای منجــر شــود و در خدمــت تقوی ــِی۱ )هیپنوتیســِم( دلگرم کنن خودخواب گردان

ــود. ]۱08[ ــه ش ــه کار گرفت ــگان ب ــس نخب ــی و اعتمادبه نف اخالق
زیبایی شناســی بصــری تجددگــرا کــه مایــۀ الهــام در روســتاهای برنامه ریزی شــده 
ــه  ــت ک ــده اس ــِر تکمیل ش ــک تصوی ــل ی ــتر مث ــی دارد و بیش ــتای عجیب ــخصۀ ایس ــود،  مش ب
دیگــر نمی تــوان آن را بهتــر کــرد. ]۱0۹[ طراحــی ایــن زیبایی شناســی، نتیجــۀ کاربــرد 
ــر کامــل  ــن تصوی ــی ای ــی وقت ــی و یــک فــرض تلویحــی اســت کــه گوی ــن علمــی و فن قوانی
ــزان می خواســتند هــر  ــت اســت. برنامه ری ــۀ همــه، حفــظ آن به شــکل ثاب ــه وظیف شــود،  یگان
  مثــل آخریــن روســتای قبلــی بــه نظــر برســد. هــر مســئول دولــت کــه 

ً
روســتای جدیــد دقیقــا

ــود  ــی ب ــی روم ــده نظام ــک فرمان ــون ی ــد، همچ ــیل می ش ــی گس ــرای بازرس ــالم ب از دارالس
TANU  ــای ــز را ـ از دفتره ــه هرچی ــد ک ــود و می دان ــد وارد می ش ــک اردوگاه جدی ــه ی ــه ب ک

ــر  ــا ه ــد. در آنج ــدا کن ــد پی ــا می توان   کج
ً
ــا ــگاه ـ دقیق ــتاییان و درمان ــن روس ــا انجم ــه ت گرفت

ــد.  ــده بودن ــده ش ــی چی ــرح کل ــک ط ــق ی ــبیه و طب ــر ش ــه یکدیگ ــز ب ــه نی ــر مزرع ــه و ه خان
چنــان تصویــری هرچقــدر هــم کــه در عمــل تحقــق می یافــت، هیــچ ربطــی بــه مشــخصات 
ــای  ــت به ج ــود. حکوم ــاد ب ــری از ناکجا آب ــی تصوی ــت و گوی ــکان نداش ــان و م ــژۀ زم وی
ــا زیســت بوم محلــی و رویه هــای معــاش مــردم درهــم  ــوع غیرتکــراری ســکونتگاه ها کــه ب تن
ــا، آب وهــوا  ــه دگرگونی هــای جغرافی ــای محلــی ب ــود،  و به جــای واکنــش همــواره پوی ــده ب  تنی
ــز آن هــا ـ از ســاختار  ــود کــه همه چی و بازارهــا، روســتاهایی ضعیــف و غیرمتعیــن۲ ســاخته ب
ــا  ــود. ب ــان ب ــول ـ یکس ــت محص ــون برداش ــا فن ــا ت ــی آن ه ــدی اجتماع ــی و طبقه بن سیاس
چنــان طراحی هایــی بــود کــه می شــد تعــداد متغیرهــای اثرگــذار را بــه حداقــل رســاند. ایــن 
ــی و آجرهایــی  ــی آرمان روســتاها به واســطۀ خوانایــی و یکســانی تمام وکمــال خــود،  مکان های
ــه »کارکردداشــتن« و  ــد و البت ــزی حکومــت بودن ــای برنامه ری ــا یکدیگــر در بن ــر ب تعویض پذی

1. self-hypnosis
2. generic
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ــود. ــری ب ــث دیگ ــا بح ــودن آن مکان ه مفیدب
ناکامی شبکه های تصّنعی

مفاهیم کلی برای درک حقیقت کافی نیستند.

 ژان پل سارتر۱

ــر  ــاد را تغیی ــک نه ــوری ی ــاختار ص ــه س ــت ک ــان تر اس ــیار آس ــوه بس ــان بالق ــرای ُمصلح ب
دهنــد، تــا اینکــه بخواهنــد شــیوه ها و اصــول عملــی اش را دگرگــون ســازند. طراحــی دوبــارۀ 
ــی  ــرد واقع ــیوۀ عملک ــردادن ش ــان تر از تغیی ــکیالتی، آس ــۀ تش ــای روی نقش ــا و جعبه ه خط ه
هــر ســازمان اســت. تغییــردادن قوانیــن و مقــررات، ســاده تر از کنارگذاشــتن رفتارهایــی اســت 
ــی یــک روســتا، ســاده تر  ــق آن قوانیــن هســتند. ]۱۱0[ طراحــی مجــدِد نقشــۀ مکان کــه مطاب
ـ  به ویــژه  از دگرگون کــردن حیــات اجتماعــی و تولیــدی روستاســت. نخبــگان سیاســی 
ــی در  ــا تغییرات  کار را ب

ً
ــوال ــکار معم ــل آش ــتبدادی ـ به عل ــالی اس ــی اع ــگان تجددگرای نخب

ــد. ایــن تغییــرات در حقــوق و قوانیــن موضوعــه،  ســاختارها و قواعــد صــوری شــروع می کنن
ــت. ــان تر اس ــا آس ــدد آن ه ــان مج ــتند و چیدم ــت یافتنی تر هس دس

 طبــق قواعــد مفصــل 
ً
ـ  حتــی ســازمانی کــه دقیقــا هرکــس کــه در یــک ســازمان رســمی 

ــوب،  ــای مکت ــول راهنم ــع و اص ــای مرج ــه کتاب ه ــد ک ــد،  می دان ــرده باش ـ  کار ک ــود  اداره ش
به هیچ وجــه نمی تواننــد چگونگــی عملکــرد موفقیت  آمیــز یــک نهــاد را توضیــح دهنــد. 
ــر،  ــه مجموعــه ای بی شــمار از دانایی هــای ضمنــی و متغی عملکــرد بی دردســر در هــر نهــاد ب
ــتی در  ــچ گاه به درس ــه هی ــت ک ــته اس ــی وابس ــل عمل ــط متقاب ــدا و رواب ــای ناپی هماهنگی ه
قواعــد مکتــوب ضبــط نمی شــوند. ایــن واقعیــت اجتماعــی کــه همه جــا و همه وقــت برقــرار 
ــه  ــِس  آنچ ــه در َپ ــرض نهفت ــورد. ف ــری می خ ــای کارگ ــدان و اتحادیه ه ــه درد کارمن ــت، ب اس
ــن  ــبی از ای ــداق مناس ــود، مص ــده می ش ــی«۲ نامی ــم کاری قانون ــای »ک ــتی اعتصاب ه به درس
واقعیت هاســت. وقتــی راننده هــای تاکســی در پاریــس می خواهنــد نکتــه ای را دربــارۀ 
مقــررات یــا قیمت هــا بــه مســئوالن بفهماننــد،  گاهــی یــک اعتصــاب کــم کاری قانونــی بــه راه 
ــه راه  ــی ب ــررات راهنمایی ورانندگ ــوی مق ــت مو به م ــا رعای   ب

ً
ــا ــاب صرف ــد. آن اعتص می اندازن

ــذاب آور  ــی را ع ــه زندگ ــود ک ــس می ش ــر پاری ــدان در سرتاس ــب راه بن ــوری موج ــد و ط می افت
ــد،  ــوردار می کن ــی برخ ــت تاکتیک ــدگان را از مزی ــب رانن ــه به این ترتی ــی ک ــازد. واقعیت می س
ــر  ــان مطلــوب رفت وآمــد فقــط از  آن  رو ممکــن می شــود کــه راننده هــا ب ــن اســت: جری چنی
ــمی ـ  ــد رس ــوزۀ قواع ــرون از ح ــه در بی ــد و آن مجموع ــه دارن ــه ای از روال کار احاط مجموع

ــد. ــدا می کن ــر پی ــی اغلــب برخــالف آن هــا ـ تغیی حت

1. Jean-Paul Sartre
2. work-to-rule
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ً
ــان،  حتمــا ــا یــک زب ــزی کامــل یــک روســتا، یــک شــهر ی ــرای برنامه ری ــه تــالش ب هرگون
ــا زبــان،   ــا همیــن حقیقــت اجتماعــی قــرار خواهنــد گرفــت. یــک روســتا، شــهر ی در تقابــل ب
محصــول مشــترک و تــا انــدازه ای ناخواســته از افــراد بی شــمار اســت. هرچقــدر مســئوالن بیشــتر 
ــمی  ــررات رس ــد و مق ــا قواع ــا ب ــده از فعالیت ه ــیار پیچی ــۀ بس ــن مجموع ــردن ای ــر عوض ک ب
 انتظــارش را هــم 

ً
پافشــاری کننــد، احتمــال دارد چنــان آن مجموعــه را از هــم بگســلند کــه اصــال

ــک ـ  ــک های ــژه فردری ـ  به وی ــت  ــای دول ــتن دخالت ه ــداران کنارگذاش ــته اند. ]۱۱۱[ طرف نداش
ــتوری،  ــادی دس ــام اقتص ــه نظ ــد ک ــواره گفته ان ــان هم ــد. آن ــاره کرده ان ــه اش ــن نکت ــه ای ــا ب باره
ــریع  ــمار،  س ــای بی ش ــای انطباق ه ــد ج ــد،  نمی توان ــا باش ــده و خوان ــه پیچی ــم ک ــدر ه هرچق
و متقابــل را در بازارهــای کارآمــد یــا جــای نظــام قیمت هــا را بگیــرد. ]۱۱۲[ بااین حــال، 
چنــان نکتــه ای در بحــث مــا بــه شــیوه های خطیر تــر در الگوهــای بســیار پیچیده تــر از تعامــل 
اجتماعــی بــا یــک محیــط مــادی نیــز صــادق اســت کــه آن را می تــوان یــک شــهر یــا یک روســتا 
ــا »ســتبر«۱ نامیــد؛  ــوان »شــهرهای ژرف ی ــه دارنــد، می ت نامیــد. شــهرهایی را کــه تاریــخ دیرین
بــه ایــن معنــی کــه آن هــا دســتاورد تاریخــی  کثیــری از مــردم بــا جایگاه هــای متنــوع )ازجملــه 
کارکنــان دولــت( هســتند کــه اکنــون مدت هاســت از دنیــا رفته انــد. البتــه، ســاختن یــک شــهر 
یــا روســتای جدیــد، غیرممکــن نیســت، ولــی آن شــهر یــک »شــهر ســطحی یــا نــزار«۲ خواهــد 
ــدۀ  ــای شناخته ش ــه گنجینه ه ــل ب ــا توس  ب

ً
ــاال ــود )احتم ــد ب ــار خواهن ــاکنانش ناچ ــود و س ب

پیشــین( آن را برخــالف قوانیــن رســمی بــه کارآمــدی برســانند. در نمونه هایــی از قبیــل برازیلیــا 
ــی  ــزان حکومت ــرا برنامه ری ــه چ ــد ک ــوان فهمی ــا می ت ــدۀ تانزانی ــتاهای برنامه ریزی ش ــا روس ی
ــوت« را  ــی »مبه ــز مردم ــم، و نی ــل مزاح ــده از عوام ــازه و پاک سازی ش ــکان ت ــک م  ی

ً
ــاال احتم

ــزان  ــوذ برنامه ری ــه نف ــی ک ــد ـ مکان ــکان جدی ــه م ــان ب ــه ناگه ــندند ک ــز می پس ــش از هرچی بی
ــه  ــت ناچــار ب ـ  منتقــل شــده اند . درغیراین صــورت، مســئوالن حکوم ــر باشــد  در آنجــا حداکث
ــرای  ــود کــه دســتمایه های اجتماعــی بیشــتری ب ــد ب اصالح کــردن یــک جامعــۀ محلــی خواهن

ــد. ــر گرفته ان ــش در نظ ــه برای ــی دارد ک ــکل دادن دگرگونی های ــردن و تغییرش مقاومت ک
ســطحی بودن جوامــع محلــی تصنعــی و طراحی شــده را می تــوان بــا ســطحی بودن 
ــی مقایســه کــرد کــه به طــور مصنوعــی طراحــی شــده اند. ]۱۱۳[ آن جوامــع محلــی  زبان های
از قبیــل برازیلیــا و روســتاهای برنامه ریزی شــده در تانزانیــا یــا اتیوپــی کــه بــا یــک ضربــۀ قلــم 
ــپرانتو  ــد اس ــده،  مانن ــه دارتر و برنامه ریزی نش ــع ریش ــا جوام ــه ب ــد، در مقایس ــکل می گیرن ش
ــدی  ــان جدی ــوان زب ــه، می ت ــتند. البت ــه ای هس ــا برم ــی ی ــان انگلیس   زب

ً
ــال ــا مث ــه ب در مقایس

طراحــی کــرد کــه از بســیاری جنبه هــا منطقی تــر، ســاده تر یــا جهان شــمول تر باشــد،  

1. deep or thick cities
2. shallow or thin city
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ــی  ــداف تخصص ــرای اه ــری ب ــت بهت ــوح و دق ــد و وض ــته باش ــری داش ــای کمت بی قاعدگی ه
داشــته باشــد. ایــن ویژگی هــا درواقــع، همــان اهــداف مختــرع  زبــان اســپرانتو )الزار 
زامنهــوف(۱ بودنــد کــه گمــان می کــرد اســپرانتو ـ زبانــی کــه گاهــی زبــان بین المللــی نامیــده 
ــال،  ــرد. ]۱۱۴[ بااین ح ــد ب ــن خواه ــا را از بی ــی در اروپ ــای ملی گرای ــود ـ کوته نگری ه می ش
واضــح اســت کــه چــرا اســپرانتو ـ بــا توجــه بــه فقــدان حمایت هــای یــک حکومــت قدرتمنــد 
ــا گویش هــای اروپایــی را  ــرای تضمیــن اســتفاده از آن ـ نتوانســت جــای زبان هــای بومــی ی ب
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــی گویش ــان مل ــی: زب ــی اجتماع ــان زبان شناس ــول متخصص ــرد )به ق بگی
لشــکر ســرباز دارد(. اســپرانتو یــک زبــان ســطحی و فاقــد تمــام آن طنین هــا،  معانــی ضمنــی، 
اســتعاره های موجــود، ادبیــات، تاریــخ شــفاهی، اصطالحــات،  گویش هــا و ســنت های 
ــد.  ــود دارن ــاع وج ــا اجتم ــه ب ــای درآمیخت ــام زبان ه ــه در تم ــت ک ــی اس ــردی و عمل کارب
اســپرانتو به مثابــۀ نوعــی کنجــکاوی آرمان شــهری باقــی مانــد؛ همچــون یــک گویــش بســیار 
ــده  ــدش را زن ــراغ امی ــد و چ ــخن می گوین ــه آن س ــن فکر ب ــی روش ــداد اندک ــه تع ــطحی ک س

ــته اند. ــه داش نگ
مینیاتوری کردن کمال و سلطه

بهانـۀ طرح هـای تجددگرایـی اعالی اسـتبدادی کـه ادعـای منضبط کـردن همه چیـز را در حوزۀ 
ختـی 

َ
اجـرای خـود بـه همـراه داشـتند، بـه مانـع مقاومـت و نافرمانی هـا برخـورد می کـرد. ل

اجتماعـی،۲ منافـع ریشـه دار، قیمت هـای بین المللـی، جنگ هـا و تغییـرات آب و هوایـی فقـط 
نمونه هایـی از عوامـل مزاحـم بودنـد کـه تضمیـن می کردنـد نتایـج برنامه ریـزی تجددگـرای 
 بـا تخیل هـای اولیـه اش تفـاوت خواهـد داشـت. ایـن ناکامی هـا حتـی وقتـی رخ 

ً
اعـال کامـال

مـی داد کـه حکومـت ـ هماننـد اشتراکی سـازی اسـتالینی در شـوروی ـ منابـع هنگفتـی را برای 
ضمانـت تمکیـن رسـمی از دسـتورها و رهنمودهایـش صـرف می کـرد. کسـانی کـه ذهـن و دل 
خـود را مشـغول تحقـق ایـن برنامه هـا کرده انـد، نمی تواننـد سـرخوردگی های ناشـی از حقایـق 

سرسـخت اجتماعـی و مـادِی آن هـا را تـاب بیاورند.
یکـی از واکنش هـا بـه سـرخوردگی مزبـور، عقب نشـینی و پناه بردن بـه مظاهـر و مینیاتورها 
بـوده اسـت تا شـهرها و روسـتاهای پوتمکین را گویی که وجـود دارند، الگوسـازی کنند. ]۱۱۵[ 
سـاختن برازیلیـا آسـان تر از دگرگونـی بنیادیـن برزیـل و برزیلی هاسـت. بـا ایـن عقب نشـینی، 
  خودکفا و آرمان گرایانه سـاخته می شـود که شـاید آرزوهـای تجددگرایی 

ً
مکانـی کوچک و نسـبتا

ی را می تـوان موزه هـا و پارک هـای 
ّ

اعـال را در آن هـا کامل تـر بتـوان محقـق کـرد. حالـت حـد
موضوعـی دانسـت کـه احاطـه بـر آن ها بـه حداکثـر می رسـد، ولـی اثرگذاری بـر دنیـای بیرون 

1. Lazar Zamenhof
2. social inertia
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کمترین اسـت. ]۱۱۶[
گمـان می کنـم کـه ایـن مینیاتوری کـردن کمـال و درعین حـال، دست کشـیدن ظاهـری  از 
دگرگونی هـای بزرگ مقیـاس، منطـق خـاص خـود را دارد. روسـتاهای الگـو، شـهرهای الگـو، 
سـاختن  فرصـت  درواقـع،  نمایشـی،  مـزارع  و  نمایشـی  طرح هـای  نظامـی،  مسـتعمره های 
 مشـخص را در اختیـار سیاسـت مداران، مدیـران و متخصصـان 

ً
یـک قلمـرو آزمایشـی کامـال

بـه حداقـل  ناشـناخته ها در آن هـا  َبَزک کـردن۱ و تعـداد  قـرار می دهنـد کـه تعـداد متغیرهـای 
می رسـد. البتـه، اگـر چنیـن آزمایش هایـی بتوانند بـا موفقیـت از مرحلۀ طـرح هادی بـه کاربرد 
برنامه ریـزی سیاسـتی هسـتند.   منطقـی 

ً
قالـب کامـال فراگیـر برسـند، آن هـا درواقـع، همـان 

مینیاتوری کـردن مزایایـی دارد. محدودشـدن دایـرۀ تمرکـز موجـب افزایـش سـلطۀ اجتماعـی و 
انضبـاط می شـود. متمرکزشـدن منابـع مالـی و انسـانی حکومـت در یـک نقطۀ واحد کـه همان 
مینیاتوری سـازی اسـت، می توانـد معمـاری، طراحـی،  مکانیزاسـیون، خدمـات اجتماعـی، و 
الگوهـای کشـت محصـول را بـه چشـم انداز برنامه هـا نزدیک کنـد. چنان که پوتمکیـن به خوبی 
دریافتـه  بـود، جزایـر کوچـک نظم و تجـدد، ازلحـاظ سیاسـی بـه درد مسـئوالنی می خورند که 
می خواهنـد بـا ارائـۀ مصداقـی از توانایی هـای خـود، مافوق هـای حکومتـی را خشـنود سـازند. 
اگـر مافـوق ایشـان به انـدازۀ کافـی در خلـوت مالقـات شـود و اطالعـات غلـط دریافـت کند،  
آنـگاه ـ چنان کـه کاتریـن کبیـر بـا صحنه پـردازی قانع کننـدۀ پوتمکیـن فریـب خـورد ـ ممکـن 
اسـت آن مصـداِق نمونـه و آرمانـی را بـا حقیقـت بزرگ تـر و فراگیرتـر اشـتباه بگیـرد. ]۱۱7[ 
به این ترتیـب، ممکـن اسـت ازدسـت رفتن احاطـه و سـلطه در مقیـاس بـزرگ،  یـک بـار و بـرای 
همیشـه بـه شـیوۀ تجددگرایـی اعـالی کاخ ِورسـای و تریانوی کوچـک۲ از ذهن فرمانـروا بیرون 

رود و به فراموشـی سـپرده شـود.
البتــه، زیبایی شناســی بصــری مینیاتوری کــردن نیــز مهــم و معنــادار اســت. هــر الگــو یــا 
 مثــل یــک طــرح معمــاری، شــیوه هایی بــرای پرداختــن بــه حقیقتــی 

ً
نمونــه و هــر نقشــه،  دقیقــا

ــن  ــود. در ای ــا اداره نمی ش ــانی درک ی ــد، به آس ــال باش ــی تمام و کم ــه وقت ــتند ک ــر هس بزرگ ت
  بصــری از منظــرۀ 

ً
حالــت، مینیاتوری کــردن توســعۀ تجددگرایــی اعــال، یــک مصــداق کامــال

بالقــوۀ آینــده اســت.
شـکل های مختلـف مینیاتوری کـردن در همه جـا دیده می شـود. وسوسـه انگیز اسـت اگر به 
ـ  به سـاختن »اسـباب بازی هایی« از اشـیا  تردیـد بیفتیـم کـه آیا گرایش انسـان به مینیاتوری کردن 
و واقعیت هـای بزرگ تـر کـه به ایـن راحتی ها دست کاری شـدنی نیسـتند ـ معادل دیوان سـاالرانه 

1. rouge variables
ــراف کاخ  ــای اط ــه در زمین ه ــت ک ــیک اس ــیوۀ نئوکالس ــه ش ــر ب ــک قص ــک )Le Petit Trianon( ی ــوی کوچ ۲. تریان

ورســای ســاخته شــده اســت. ـ م.
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ـ فـو تـووان۱ بررسـی درخشـانی انجـام داده اسـت که مـا انسـان ها چگونه  نیـز دارد یـا خیـر. یی  
پدیده هـای بـزرگ را کـه اغلـب خـارج از احاطـه بوده انـد، مینیاتـوری ـ و درنتیجه، دسـت آموز 
و رام ـ کرده ایـم و ایـن کار را اغلـب بـا نیت هـای خیـر انجـام داده ایـم. او بونسـای، بونسـکی،۲ 
اسـباب بازی،  لوکوموتیوهـای  عروسـکی،  خانه هـای  و  عروسـک ها  مینیاتـوری،  باغ هـای  و 
سـربازها و سـالح های جنگـی اسـباب بازی، و »اسـباب بازی های زنـده« را کـه همـان نژادهای 
جـای  انعطاف پذیـر  گـروه  همیـن  در  هسـتند،  اصالح نـژادی  و  آمیزشـی  سـگ های  و  ماهـی 
می دهـد. ]۱۱8[ گرچـه تـووان کم و بیـش بر اهلی سـازی های بازیگوشـانه متمرکز شـده اسـت، 
اشـتیاقی مشـابه از نـوع سـلطه و برتـری را همچنیـن می تـوان در عملکـرد دیوان سـاالری هایی 
 ماننـد اهداف اساسـی و بنیـادیـ  که دسـتیابی به آن ها 

ً
دیـد کـه مقیـاس  بزرگ تـری دارنـد. دقیقا

را به دشـواری می تـوان سـنجید و درنتیجـه، گاهـی آمارهـای سـطحی و ملـی را به جـای آن هـا 
می نشـانند ـ به جـای تعـداد روسـتاهای تشکیل شـده و مسـاحت زمین هـای شـخم خورده نیـز 

می تـوان آمارهـای محیط هـای کوچـک و تصنعـِی  نظـم تجددگرایانـه را ارائـه کرد.
پایتخــت کشــورها ـ در جایــگاه کرســی حکومــت و فرمانروایــان حکومــت، مراکــز نمادین 
ــد خارجــی  ــد حاکمــان قدرتمن ــب محــل بازدی ــه اغل ــی ک ــد(،  و مکان های کشــورها )ی جدی
تجددگــرای  توســعۀ  تمام عیــارِ   پارک هــای موضوعــِی  به مثابــۀ  به احتمال زیــاد  ـ  هســتند 
ــاس مبــدل غیردینــی  ــد. پایتخت هــای ملــی حتــی در لب ــرار می گیرن ــون توجــه ق اعــال در کان
معاصــر، قــدری از ســنت قدیمی تــر، یعنــی کارکــرد مراکــز مقــدس بــرای یــک آییــن ملــی را 
ــه روزگاری  ــالف آنچ ــال،  برخ ــرای اع ــای تجددگ ــن پایتخت ه ــدرت نمادی ــد. ق ــظ کرده ان حف
ــزان  ــه می ــه ب ــدارد، بلک ــط ن ــدس رب ــتۀ مق ــه گذش ــا ب ــباهت آن ه ــه ش ــت، ب ــداق داش مص
نمادین بــودن پایتخت هــا بــرای آرزوهــای آرمان گرایانــۀ حاکمــان ملت هــا بســتگی دارد. 
ــار  ــدرت و اعتب ــدن ق ــرای نمایان ــین ب ــای پیش ــد زمان ه ــد مانن ــا بی تردی ــن نمایش ه ــه، ای البت

ــد. ــرا درمی آین ــه اج ــده ب ــا آین ــته ی گذش
آرایـش می شـدند.  بـود کـه  بـا درنظرداشـتن همیـن کارکردهـا  پایتخت هـای اسـتعماری 
پایتخـت امپراتـوری هنـد یعنـی دهلـی  نـو کـه ادویـن لوتینز۳ طراحـی کـرد،  مصداقـی عالی از 
پایتختـی بـود کـه بـرای بهت زدگـی زیردسـتان )و شـاید خـود فرمانروایـان( به واسـطۀ مقیاس و 
عظمتـشـ  بـا آن جاده هـای مسـتقیم به سـوی پادگان هـا کـه قـدرت نظامـی و طاق نصرت هـای 
بـزرگ را نشـان مـی دادـ  طراحـی شـده بـود. دهلـی  نـو در اصـل بـرای نفی چیزی سـاخته شـد 
کـه بعدهـا بـه دهلـی قدیـم معروف شـد. یکـی از اهـداف اصلـی پایتخـت جدیـد به خوبی در 

1. Yi-fu Tuan
ــای  ــا اندازه  ه ــدان و ب ــه درون گل ــان ریزجث ــرورش درخت ــر پ ــه هن ــکی )Bonsai and Bonseki( ب ــای و بونس ۲. بونس

ــود. ـ م. ــه می ش ــک گفت کوچ
3. Edwin Lutyens
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یادداشـت منشـی شـخصی جورج پنجم۱ دربارۀ محل سـکونت آتـی قائم مقـام بریتانیایی نمایان 
شـده اسـت. او نوشـت که آنجـا بایـد »متمایز،  متظاهـر و اقتدار آمیـز« جلوه کند و سـاختارهای 
امپراتـوری پیشـین یـا مشـخصات چشـم اندازهای طبیعـی بـر آن سـایه نینـدازد. »اکنـون بایـد 
کاری کنیـم کـه هندی هـا بـرای نخسـتین بـار شـاهد علـم، هنـر و تمـدن مغرب زمین باشـند«. 
]۱۱۹[ وقتـی کسـی در یکـی از مراسـم آیینـی در مرکـز این سـکونتگاه بایسـتد، شـاید لحظه ای 
  به طور کامـل در میان 

ً
فرامـوش کنـد کـه این گوهر کوچـک از معمـاری دوران امپراتـوری، تقریبا

دریـای واقعیت هـای هنـدی ـ کـه در تضـاد بـا آن بودنـد یا هیـچ اعتنایی بـه آن بنـا نمی کردند ـ 
به فراموشـی سـپرده شد.

تعـداد کثیری از کشـورها کـه برخی از آن ها مسـتعمره های سـابق بودند، به جای سازگارشـدن 
 جدیدی 

ً
بـا گذشـتۀ شـهری خود که رهبـران ایشـان درصدد بهبـودش بودنـد، پایتخت های کامـال

سـاختند. در ایـن میـان می توان بـه پاکسـتان، برزیل، ترکیـه، بلیز، نیجریه، سـاحل عـاج، ماالوی 
و تانزانیـا اشـاره کـرد. ]۱۲0[ اکثـر ایـن پایتخت هـا بـه پیـروی از طرح هـای غربـی یـا معمـاران 
تربیت شـده در غـرب سـاخته شـدند و ایـن واقعیـت حتـی وقتـی برقـرار بـود کـه تـالش می شـد 
عناصـری را بـرای بومی سـازی به سـاخت آن طرح ها وارد کننـد. چنان که الرنس ویـل۲ می گوید، 
سـاخته اند.  خودکفـا  و  کامل شـده  اشـیای  به مثابـۀ  را  جدیـد  پایتخت هـای  از  بسـیاری  گویـی 
در سـاخت و طراحـی آن شـهرها فقـط تمجیـد و تحسـین دیـده می شـود و خبـری از کـم یـا 
اضافه کـردن یـا جرح وتعدیل نیسـت. حتـی در اسـتفادۀ راهبردی آن شـهرها از تپه هـا و ارتفاعات، 
از سـاختما ن های مسـکونی پشـت دیوارها یا خندق ها،  و در اسـتفاده از سلسـله مراتب سـاختاری 
دقیقـی کـه نمایانگـر وظیفـه و مقـام هر فـرد اسـت،  حال و هوای سـلطه و اسـتیالیی دیده می شـود 

کـه بعید اسـت آن سـوتر از محـدودۀ شـهر خریداری داشـته باشـد. ]۱۲۱[
نیـرره سـودای پایتخـت جدیـدی به نـام دودوما را در سـر داشـت که قـرار بود قـدری متفاوت 
باشـد. تعلق خاطـر ایدئولوژیـک در آن حکومـت را قـرار بـود در نوعـی معماری متجلـی کنند که 
به عمـد عظیـم و بزرگ مقیـاس »نبـود«. در آن طرح هـا چنـد سـکونتگاه متصـل بـه یکدیگـر در 
چشـم انداز طبیعـت پیچ و تـاب می خوردنـد و کوچک بـودن انـدازۀ سـاختمان ها باعـث رفـع نیـاز 
 قرار بـود یک مـکان آرمانی 

ً
بـه هرگونـه آسانسـور یـا تهویۀ هـوا می شـد. بااین حـال، دودوما قطعـا

بـرای نمایش دادن آینده باشـد و به صراحت دارالسـالم ]پایتخـت تانزانیا[ را از میدان بـه در کند. در 
طـرح جامـع دودوما، بـا چنین عبارت هایی از دارالسـالم انتقاد شـده بود: »تأکید غالـب و افراطی 
بر توسـعه ... نقطۀ مقابل چیزی اسـت که تانزانیا هدف گرفته اسـت، و آن شـهر با سـرعتی رشـد 
می کنـد کـه اگـر مهار نشـود،  بـه وجهـه اش به مثابـۀ یـک سـکونتگاه انسـان گرایانه و بـه تانزانیا در 

1. George V
2. Lawrence Vale
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جایـگاه یک کشـور سوسیالیسـتی برابری طلب  آسـیب خواهـد زد«. ]۱۲۲[ حاکمـان درعین حال 
 بـرای همـۀ مـردم بـه طراحـی روسـتاها مشـغول بودنـد و کاری نداشـتند کـه مـردم آن 

ً
کـه ظاهـرا

طرح هـا را دوسـت دارنـد یـا خیـر،  بـرای خـود نیـز یـک مرکـز نمادیـن جدیـد طراحـی کردند که 
  حساب شـده، پناهگاهـی بر فراز تپه بـود و در میان باغسـتان های 

ً
گمـان می کنـم به شـیوه ای کامال

آراسـته و منظـم اطرافش قرار داشـت.
اگـر دشـواری های مهارناشـدنی در مسـیر دگرگون سـازی شـهر های موجـود باعـث شـود که 
وسوسـۀ برپایـی یک پایتخت نمونه از صفر در سـر حاکمـان بیفتد،  پس دردسـرهای متحول کردن 
روسـتاهای موجـود نیـز می توانـد عقب نشـینی بـه ورطـۀ مینیاتوری کـردن را در ذهـن برنامه ریزان 
برانگیـزد. از مصادیـق مهـم ایـن گرایش، ایجاد محیط های تولیدی به دسـت مسـئوالن سـرخوردۀ 
ترویـج در مسـتعمرات بـود کـه همـۀ عوامـل در آن محیـط را مهـار کـرده بودنـد. کولسـون منطق 
طراحـی آن محیـط را شـرح داده اسـت:  »اگر اجبار یا تشـویق یک کشـاورز میّسـر نمی شـد،  تنها 
چـاره ای کـه باقـی می مانـد،  بی اعتنایـی بـه کشـاورزان و روی  آوردن به کشـاورزی مکانیـزه بود که 
  در طـرح بادام زمینی یا در مزارع سـکونتگاهی کـه اروپایی ها 

ً
غریبه هـا آن را اداره می کردنـد )مثـال

اداره می کردنـد(، یـا درغیراین صـورت، بایـد آن کشـاورزان را از زمین هـای خودشـان می راندنـد و 
مجبـور بـه شـرکت در طرح هـای سـکونتگاهی می کردنـد تـا شـاید آن مـردم راضی می شـدند در 

ازای دریافـت زمین، از دسـتورهای مسـئول کشـاورزی اطاعت کننـد«. ]۱۲۳[
نسـخۀ دیگـر در آن راهبردهـا، تـالش بـرای تربیـت کشـاورزان ترقی خـواه از میـان جمعیت 
محلـی بـود کـه سـپس در قالب کارکنـان دائمی برای بسـیج مـردم و اجرای کشـاورزی پیشـرفته 
بـه کار گرفتـه می شـدند. چنـان سیاسـت هایی بـا جزئیـات دقیـق در موزامبیـک وجـود داشـت 
و در دوران اسـتعماری تانزانیـا نیـز بـه کار رفـت. ]۱۲۴[ در یکـی از اسـناد سـال ۱۹۵۶ وقتـی 
حکومـت بـا »سـد محکـم محافظـه کاری رعیت هـا« روبـه رو شـد،  الزم دیـد کـه »از برخـی 
تالش هـا در بعضـی بخش هـا دسـت بکشـد تـا بـر چند مـورد کوچـک و گزینشـی تمرکـز کند 
و بـه دسـتورالعملی بپـردازد کـه از  آن   پـس بـه »رویکـرد مرکـز توجـه«۱ معـروف شـد«. ]۱۲۵[ 
کارگـزاران ترویـج که می خواسـتند بخش کوچکی از جمعیت کشـاورزی را که گمـان می کردند 
کشـاورزی علمـی را اجابـت می کنـد،  از دیگـران جـدا کننـد،  بارهـا حقایقـی را کـه در حیطـۀ 
اصلی شـان بـود،  نادیـده می گرفتنـد؛ حقایقـی کـه پیـش چشـم ایشـان بـود ولـی باب میلشـان 
نبـود. پائولیـن پیتـرز۲ تالش هایـی را در مـاالوی توصیـف می کنـد کـه بـرای خارج کـردن تمـام 
روسـتاییان از یـک ناحیـۀ روسـتایی انجـام شـد و فقـط کسـانی را از جابه جایـی معـاف کردنـد 
کـه مسـئوالن کشـاورزی آن ها را »کشـاورزان اسـتادکار« تشـخیص می دادند. کارگـزاران ترویج 

1. focal point approach
2. Pauline Peters
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سـعی می کردنـد یـک خرده چشـم انداز۱ »از قطعـات بـا مرزهـای مشـخص و زراعـت ترکیبی را 
ترویـج کننـد که مبتنی بـر چرخش تک محصولـی بود و جـای زراعت پراکنـده و چندمحصولی 
 به 

ً
ـ  را بگیـرد. درعین حـال، آن کارگـزاران کامـال ـ  همـان روشـی کـه عقب مانـده تلقـی می شـد 

عالقـۀ خودجـوش و همگانـی به کشـت تنباکو بی اعتنـا بودنـد،  درحالی که چنـان تغییری همان 
بـود کـه قصـد داشـتند بـا زور در محیط به وجـود آورنـد«. ]۱۲۶[

شـهر برنامه ریزی شـده،  روسـتای برنامه ریزی شـده و زبـان برنامه ریزی شـده )چـه رسـد بـه 
کیـد کردیم، به احتمال زیاد شـهر،  روسـتا و   تأ

ً
نظـام اقتصـادی دسـتوری(، همگـی چنان که قبـال

زبـان سـطحی و کم مایـه ای خواهنـد بود. منظـور از سـطحی بودن از این قرار اسـت کـه آن ها را 
جـز بـرای چنـد جنبۀ اختصـاری و جزئی از میـان فعالیت هـای به غایت پیچیـده ای که خصیصۀ 
شـهرها و روسـتاهای »ُپرمایـه« هسـتند، نمی تـوان برنامه ریزی کـرد. این برنامه ریزی سـطحی، 
یـک پیامـد حتمـی دارد: نهاد برنامه ریزی شـده،  حقیقـت یا واقعیتـی غیررسـمی ]در کنار خود[ 
پدیـد مـی آورد کـه به تعبیـری »همتـای پنهـان«۲ خـودش اسـت. آن همتـا بـه وجـود می آیـد تـا 
بسـیاری از نیازهـای مختلفـی را بـرآورده سـازد کـه نهـاد برنامه ریزی شـده نمی توانـد بـرآورده 
کنـد. هولسـتون نشـان داد که برازیلیا سـپس »برازیلیـای برنامه ریزی نشـده« را به وجـود آورد که 
متشـکل از کارگران سـاختمانی،  مهاجران و کسـانی بود که خدمات سـاختمانی آن ها برای شـهر 
 تمـام پایتخت های 

ً
الزم بـود، ولـی در برنامـه  بـرای ایشـان جایـی در نظـر نگرفتـه بودند. تقریبـا

جدیـد و نمونـه، بـه ظهـور یـک شـهر بسـیار »نامنظم تـر« و پیچیده تـر منتهی شـدند کـه نتیجۀ 
اجتناب ناپذیر سـاختارهای رسـمی خودشـان بود و »عملکرد و فایده رسـانی رسـمی شهر اول را 
ممکـن می کردنـد«؛ به عبارتـی، شـهرهای جدیـد جانبی، شـرط وجـود و تـداوم پایتخت جدید 
بودنـد. به تعبیـری، می تـوان گفـت کـه همتـای پنهـان، فقـط نوعـی نابهنجـاری و بی قاعدگـی 
یـا »واقعیـت  چمـوش« نیسـت، بلکـه نمایانگر همـان فعالیت و سـرزندگی اسـت که بـدون آن 
شـهر رسـمی کارکردی نخواهد داشـت. شـهر چموش همان نسـبتی را با شـهر رسـمی دارد که 

شـیوه های عملـی راننده هـای تاکسـی در پاریـس بـا قواعـد راهنمایی ورانندگـی دارند.
و البتـه بـا حـدس و گمان بیشـتر، می توانم تصـور کنم که هرچقـدر تظاهر و پافشـاری بر نظِم 
ـرد رسـمی و مبتنـی بـر حکم حکومتی بیشـتر باشـد، دامنـۀ روش هـای متناقض بـرای حفظ آن 

ُ
خ

»دروغ یـا خیـال« نیز بیشـتر می شـود. نظام های اقتصـادی که ُصلب تریـن برنامه ریـزی اقتصادی 
 در کنار خـود نظام های اقتصادی »زیرزمینی، خاکسـتری و غیررسـمی« بزرگی 

ً
را دارنـد،  معمـوال

پدیـد می آورنـد کـه به هـزار و یـک روش، آنچـه را که از عهـدۀ نظام اقتصـادی رسـمی برنمی آید، 
فراهـم می کننـد. ]۱۲7[ وقتـی ایـن نظـام اقتصـادی جنبـی و غیررسـمی یـا بی رحـم سـرکوب 

1. microlandscape
2. dark twin
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شـود، هزینـه ای کـه بـار مـی آورد، چیزی جـز تباهی اقتصادی و گرسـنگی نیسـت )جهـش بزرگ 
روبه جلـو۱ و انقـالب فرهنگـی در چیـن؛ نظـام اقتصـادی خودکفایی بـدون پـول در حکومت پول 
پـوت۲ در کامبـوج(. مجبورکـردن مـردم یـک کشـور به مانـدن در سـکونتگاه های دائمـی و ثابت، 
 به تلنبارشـدن جمعیت های بـزرگ،  غیرقانونی و غیررسـمی در نواحی شـهری می انجامد 

ً
معمـوال

کـه در مکان هـای ممنـوع مسـتقر می شـوند. ]۱۲8[ اصـرار بر زیبا شناسـی انعطاف ناپذیـِر بصری 
در کانـون )پایتخـت(، بـه شـکل گیری سـکونتگاه ها و زاغه نشـین هایی می انجامـد کـه مملـو از 
خانه به دوشـان هسـتند؛ عاقبـِت آن خانه به دوش هـا چیـزی جـز جاروکشـیدن زمین، آشـپزی برای 
ثروتمنـدان و مراقبـت از فرزندان نورچشـمی های حکومت نیسـت؛ همان نورچشـمی هایی که در 

مراکـز آراسـته و برنامه ریزی شـدۀ پایتخـت کار می کننـد. ]۱۲۹[

ــن از  ــت چی ــزب کمونیس ــی ح ــادی و اجتماع ــدام اقتص ــه اق ــو )Great Leap Forward( ب ــزرگ روبه جل ــش ب ۱. جه
۱۹۵8 تــا ۱۹۶۲ گفتــه می شــود کــه بــرای تبدیل کــردن چیــن بــه یــک کشــور کمونیســتی از راه تشــکیل مــزارع اشــتراکی 

ـ  م. ــت.  ــام می گرف انج
۲. پــول پــوت )Pol Pot( سیاســت مدار انقالبــی کامبــوج )۱۹۲۵ تــا ۱۹88( بــود کــه بیــن ۱۹7۵ تــا ۱۹7۹ 
ـ  لنینیســت بــود، ســودای  نخســت وزیری دولــت به اصطــالح دموکراتیــک کامبــوج را بــر عهــده داشــت. او کــه مارکسیســت  
ــه نزدیکــی مرزهــا جابه جــا کــرد  ســاختن یــک جامعــۀ کشــاورز را در ســر می پرورانــد و دولــت او کشــاورزان را بــه زور ب
تــا نزدیــک مرزهــای کشــور در مــزارع اشــتراکی کار کننــد. دولــت او کــه خیــال برابــری مطلــق در ســر داشــت، پــول را از 
ــته جمعی او  ــتارهای دس ــند. کش ــیاه رنگ بپوش ــکل س ــاس هم ش ــدند لب ــزم ش ــهروندان مل ــام ش ــرد و تم ــارج ک ــه خ گردون
ــارم   یک چه

ً
ــا ــه تقریب ــد ک ــوج ش ــهروند کامب ــون ش ــا ۲ میلی ــرگ ۱/۵ ت ــه م ــر ب ــان منج ــاری در آن زم ــوء تغذیه و بیم و س

ـ  م. ــود.  ــوج ب جمعیــت کامب
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بله، اجزای درشکه را بشمار ـ هنوز یک درشکه نشده است.
ـ  ـ

وقتـی تصمیم گیـری را شـروع می کنـی و بـه انتقـاد می پـردازی، سـروکلۀ قوانیـن و نام هـا 
می شـود؛ نمایـان 

و هنگامی که سروکلۀ نام ها پیدا می شود، باید بدانی که کجا دست بکشی.
 تائو ـ ته ـ چینگ۱

انتزاع هــای ســاده انگارانه ای کــه برحســب ضــرورت در نهادهــای بــزرگ دیوان ســاالرانه 
ــای  ــی فراینده ــای واقع ــد پیچیدگی ه ــه نمی توان ــم، به هیچ وج ــه دیدی ــد،  چنان ک رخ می ده
ــدازه  ــش از ان ــدی، بی ــته بندی های تجری ــن دس ــد. ای ــح ده ــی را توضی ــا اجتماع ــی ی طبیع
ــارۀ دنیایــی ادا کننــد کــه  ناشــیانه،  ایســتا و تصنعــی هســتند و نمی تواننــد حــق مطلــب را درب

ــد. ــش را دارن ــای توصیف ادع
کشـاورزی تجددگـرای اعـال کـه از حمایـت دولت برخـوردار شـود، به دالیلی کـه خواهیم 
گفـت،  بـه تجریدهایـی مشـابه بـا آنچـه گفته شـد،  اقـدام کـرده اسـت. الگـوی سـادۀ »تولید و 
سـود« در ترویج و تحقیقات کشـاورزی به خوبی نتوانسـته اسـت اهداف پیچیـده،  انعطاف پذیر 
و برخاسـته از مذاکـره را محقـق کنـد کـه همـواره از دسـت کشـاورزان واقعـی و جوامـع محلی 
آن هـا برمی آمـده اسـت. چنـان الگویـی همچنیـن نتیجـه یـا تصویـری از محیـط کشـاورزی ـ 
ـ  نبوده اسـت.   خرده اقلیم هـا،  رطوبـت،  جابه جایـی آب، خرده منظره هـا۲ و سـابقۀ حیات محلی 
کشـاورزی تجددگـرای اعال که نتوانسـته اسـت کثـرت و پیچیدگی مـزارع و دشـت های حقیقی 
 توانسـته اسـت مـزارع و دشـت ها را چنان از بیخ و بن سـاده 

ً
را درک کنـد و نمایـش دهـد، معموال

جلـوه دهـد کـه آن هـا آسـان تر بـه چنـگ فهـم،  سـلطه و ادارۀ ]حکومـت[ درآینـد. بـر عبـارت 
ـ  حتـی در  کیـد می کنـم، زیـرا می دانـم کـه کشـاورزی  ساده سـازی کشـاورزی از بیخ وبـن تأ
ـ  به ناچـار معـادل فراینـد ساده سـازی کثرت   ابتدایی تریـن قالب هـا و حتـی در قالـب نوسـنگی۳ 
گیاهـی طبیعـت اسـت. ]۱[ بـه غیـر از ایـن روش چگونـه می توانیـم بـه درک فراینـدی برسـیم 
کـه بشـر برخـی گونه هـای گیاهـی مفیـد بـه حـال خـود را تقویـت می کنـد و مانع رشـد و بقای 

گونه هـای دیگـری می شـود کـه گمـان می کنـد بـرای او مایۀ دردسـر هسـتند؟
 همــان منطقــی اســت کــه در 

ً
منطــق نهفتــه در ساده ســازی افراطــی مزرعــه، تقریبــا

ــل از  ــع، قب ــه، زراعــت ساده سازی شــده درواق ــگل وجــود داشــت. البت ساده ســازی افراطــی جن
آن شــکل گرفــت و ســپس بــه الگــوی جنــگل داری علمــی تبدیــل شــد. هــدف اصلی چیــزی جز 

1. Tao-te-ching

ـ  م. ۲. خرده منظره ها )microreliefs( به مشخصه های سطح زمین در ابعادی کوچک تر از ۱۵ متر گفته می شود. 
3. neolithic
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ــۀ  ــۀ »مزرع ــدی به مثاب ــوم جدی ــب، مفه ــود. ]۲[ به این ترتی ــود نب ــا س ــول ی ــازی محص بیشینه س
الــوار«۱ را بــرای جنگل هــا ســاختند کــه یــک تک گونــه از درختــان در ردیف هــای مســتقیم در آن 
ــن ساده ســازی هایی،  ــس از »رســیدن«، برداشــت می شــد. پیش شــرط چنی کشــت می شــد و پ
وجــود بــازار بــرای الــوار و فشــار رقابــتـ   بــر حکومت هــا و نیــز کاســب کارهای خطرپذیــرـ  بود 
کــه می خواســتند ســود یــا عایــدی را بــه حداکثــر برســانند. در مرزعــۀ تک محصولــی و جنــگل  
ــای  ــر آن گونه ه ــد، مگ ــت می ش ــداران غفل ــر از جان ــۀ دیگ ــماران گون ــه ای، از بی ش تک گون
ــی  ــه تنگ اندیش ــتند. این گون ــاط داش ــده ارتب ــای کشت ش ــد گونه ه ــالمت و درآم ــا س ــر ب دیگ
تــا حــد یــک نتیجــه یــا محصــول منفــرد ـ کــه بی چون وچــرا بیشــترین ســود یــا منفعــت مالــی 
ــادر  ــه همــراه دارد کــه جنــگل داران و زراعت شناســان را ق را داشــت ـ نوعــی توانایــی تحلیلــی ب
بــه ردیابــی آثــار دقیــِق ســایر عوامــل بــر ایــن متغیــر واحــد می کنــد. البتــه، در چارچــوب چنیــن 
ــود  ــول وج ــش محص ــرای افزای ــن روش ب ــتثنایی ای ــی اس ــارۀ توانای ــدی درب ــچ تردی ــری هی تفک
ــای  ــه، حفره ه ــی کوته  نگران ــده ول ــرش قانع کنن ــن نگ ــه ای ــد ک ــم دی ــال، خواهی ــدارد. بااین ح ن
ــرد.  ــرار نمی گی ــن آن ق ــد کوته بی ــرۀ دی ــه در دای ــت ک ــی هس ــی دارد و پدیده های ــدۀ حتم نادی
ــد  ــد۲ نتوان ــی  تولی ــه زراعت شناس ــود ک ــث می ش ــی باع ــری گاه ــن کوته نگ ــر، ای ــری دیگ به تعبی
ــرۀ تحلیل هایــش را تشــخیص دهــد و به علــت بحران هــای ایــن شــناخت  ــرون از دای عوامــل بی

ناقــص، ناچــار بــه پیــروی از یــک نگــرش کامل تــر گــردد.
ـ  همـان الگویی  در ایـن فصـل خواهیـم گفـت که چـرا الگوی کشـاورزی پیشـرفته و علمی 
کـه در غـرِب معتـدل و صنعتـی موفـق بوده اسـتـ  اغلـب در جهان سـوم به شکسـت انجامیده 
پشـتیبانی و کمک هـای  از  ناامید کننـدۀ همیشـگی،  نتایـج  بـا وجـود  الگویـی  اسـت. چنـان 
نوگرایـان در مسـتعمرات، حکومت هـای مسـتقل و نهادهـای بین المللـی برخوردار بوده اسـت. 
یکـی از زراعت شناسـان کـه تجربـۀ فـراوان دارد، دربـارۀ آفریقا کـه تلخ کامی های جـدی در این 
زمینـه را تجربـه کـرد، چنیـن می گویـد: »یکـی از درس های خطیر کـه در حدود ۵0 سـال اخیر 
از پژوهش هـای بوم شـناختی دربـارۀ کشـاورزی آفریقـا آموخته ایـم، از ایـن قـرار اسـت: گزینـۀ 
»نوسـازی افراطـی« چنـان سـابقۀ اسـفناکی ثبـت کـرده اسـت کـه اکنـون بایـد به طورجـدی و 

دائمـی، بازگشـت بـه روش هـای کندتـر و تدریجی تـر را در پیش بگیریـم«. ]۳[
در ایـن بحـث نمی خواهـم بـر فـالن یـا بهمـان علـت تمرکـز کنم کـه فـالن طرح یـا بهمان 
محصـول را بـه شکسـت کشـاند. بی تردیـد آسـیب های آشـنای دیوان سـاالری و نیـز شـیوه های 
مـن  به نظـر  بااین حـال،  سـاخته اند.  بغرنـج  را  ناکامی هـا  ایـن  به شـدت  غارتگرانـه،   آشـکارا 
خاسـتگاه ایـن ناکامی هـا را می تـوان در مرتبـه ای ژرف تر پیـدا کـرد؛ به عبارتی، این شکسـت ها 

1. timber farm
2. production agronomy
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۳۶۱

در زمـرۀ شکسـت های نظام یافتـه هسـتند و حتی بـا درنظرگرفتـن بهترین اوضاع فرضـی ازلحاظ 
کارایـی و صداقـت اجرایـی نیـز رخ می دادند.

در ایـن شکسـت های نظام یافتـه۱ حداقـل رّدپـای چهـار مؤلفـه را می توان تشـخیص داد. دو 
مؤلفـۀ اول بـه خاسـتگاه تاریخـی و هسـتۀ نهـادی کشـاورزی تجددگـرای اعال مربوط هسـتند. 
ـ  برخاسـته  ـ  بـا دمای معتـدل و شـرایط صنعتی  نخسـت آنکـه چـون ایـن روش از مغرب زمیـن 
اسـت،  حامـالن و طرفـداران تجددگرایـی در برنامه ریـزی کشـاورزی، چندیـن فـرض دربـارۀ 
کشـت محصـول و آماده سـازی زمیـن را از مقتضـای مغرب زمیـن وام  گرفته انـد کـه در سـایر 
مناطـق به درسـتی جـواب نمی دهـد. دوم آنکـه بـا توجه بـه پیش فرض هـای مربوط بـه تخصص 
نهفتـه در برنامه ریـزی کشـاورزی تجددگـرا، طرح هـای عملـی همـواره در خدمـت قـدرت و 

منزلـت مسـئوالن و دسـتگاه های حکومتـی ناظـر بـر آن طرح هـا بـه کار گرفتـه شـدند. ]۴[
ــه  ــی نظام یافت ــد: کوته اندیش ــل می کن ــر عم ــه ای عمیق ت ــوم در مرتب ــۀ س ــال، مؤلف با این ح
ــه اســتقبال برخــی از قالب هــای تباهــی  و فاحــِش  کشــاورزی تجددگــرای اعــال کــه گویــی ب
مــی رود. توجــه دقیــق بــه اهــداف تولیدگرایانــه موجــب می شــود کــه ایــن کوته اندیشــی،  تمــام 
ــج  ــه کن ــول را ب ــزان محص ــی و می ــای زراع ــن نهاده ه ــطه بی ــۀ بی واس ــر از رابط ــا غی پیامده
غفلــت و ابهــام بســپارد. به عبارتــی، ایــن طرزفکــر بــه پیامدهــای بلندمــدت )ســاختار خــاک، 
ـ  یــا آنچــه  کیفیــت آب، روابــط زمیــن داری( و نیــز آســیب روش هایــش بــر طرف هــای ثالــث 
ــا اینکــه باالخــره  ــد ت ـ  بی توجهــی می کن ــده می شــود  ــی«۲ نامی ــار بیرون ــاه، »آث در اقتصــاد رف

ایــن بی توجهــی بــه تولیــد آســیب بزنــد.
ــروض  ــی ف ــی ـ یعن ــاورزی علم ــی کش ــدرت تجرب ــان ق ــارم(، هم ــۀ چه ــت )مؤلف درنهای
ســاده کننده و توانایــی اش در جداکــردن اثــر یــک متغیــر واحــد بــر تولیــد کل ـ اســت کــه باعث 
ناتوانــی اش در پرداختــن بــه برخــی پیچیدگی هــای عالــم واقــع می شــود. به این ترتیــب، 
ــا  ــابه ب ــاورزی غیرمش ــای کش ــام روش ه ــه تم ــت ک ــل اس ــال مای ــرای اع ــاورزی تجددگ کش

ــرد. ــت کم بگی ــا دس ــده ی ــودش را نادی خ
مبـادا کـه دربـارۀ انگیـزه ام در ایـن بحـث دچـار سـوءتفاهم شـوید. مـن فقـط می خواهـم 
کیـد کنـم کـه بحث هایـم نوعـی حملـۀ کلـی بـه علم کشـاورزی امـروزی نیسـت،  چه رسـد  تأ
کـه هجمـه بـه فرهنـگ پژوهـش علمـی باشـد. علـم زراعت شناسـی پیشـرفته بـا شـیوه های 
پیشـرفته اش در پـرورش گیاهـان، آسیب شناسـی گیاهی، تحلیـل تغذیۀ گیاهان،  بررسـی خاک، 

1. sys temic failures
ــه  ــود ک ــه می ش ــردی گفت ــا ف ــاری ی ــا تج ــی ی ــای صنعت ــای فعالیت ه ــه پیامده ــی )externalities( ب ــار بیرون ۲. آث
ــد.  ــر می گذارن ــا اث ــن فعالیت ه ــل در ای ــای غیردخی ــر طرف ه ــازار، ب ــای ب ــر قیمت ه ــذاری ب ــدن و اثرگ ــدون واردش ب
گرده افشــانی زنبورهــا، ترافیــک ناشــی از اســتفاده از خودروهــای شــخصی، مصــرف آب فــراوان کــه از چاه هــای عمیــق 

ــتند. ـ م. ــی هس ــار بیرون ــرۀ آث ــر، در زم ــال دیگ ــزاران مث ــود و ه ــتخراج می ش ــاورزی اس ــوالت کش ــت محص ــرای کش ب
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و چیره دسـتی فنـی اش، بـه پیدایـش گنجینـه ای از دانـش تخصصـی انجامیـده اسـت کـه اکنون 
حتـی سـنتی ترین کشـاورزان نیـز از آن اسـتفاده می کننـد. مـن در اصـل می خواهـم نشـان دهم 
کـه »ادعاهـای شـاهانۀ« علـم زراعت شناسـی و ناتوانـی اش در به رسمیت شـناختن یـا پذیـرش 
دانشـی کـه خارج از سرمشـق های خـودش بوده انـد، فایدۀ این علم برای بسـیاری از کشـاورزان 
را به شـدت کاهـش داده اسـت. در اوضاعـی کـه بسـیاری از کشـاورزان ـ چنان کـه خواهیم دید 
ـ  بـا عمل گرایـی محـض،  هشـیاری بـه خـرج می دهنـد تـا هرگونـه دانـش را از »هـر« منبعی که 
باشـد و بـه دردشـان بخورد، بشناسـند و بـه کار بگیرنـد،  برنامه ریزان کشـاورزی امروزی بسـیار 

کمتـر از ایـن کشـاورزان بـه سـایر شـیوه های دانسـتن و شـناختن بهـا می دهند.

انواع ساده سازی های کشاورزی

کشاورزی اولیه
ــاورزی  ــای کش ــن قالب ه ــی ابتدایی تری ــت. حت ــازی اس ــی ساده س ــود نوع ــت خود به خ زراع
 بــه ایجــاد یــک چشــم انداز گیاهــی ختــم می  شــود کــه کمتــر از یــک 

ً
نیــز معمــوال

ــرده  ــت ک ــان کش ــه انس ــی ک ــوع دارد. محصوالت ــده تن ــت کاری نش ــی و دس ــم انداز طبیع چش
اســت،  وقتــی به طــور کامــل اهلــی شــوند،  بــرای بقــای خــود بــه کار و مدیریــت کشــاورزان 
ــن،  هــرس  ــن، ســوزاندن بوته هــا،  شــخم زدن خــاک،  وجی وابســته می  شــوند )پاک ســازی زمی
ــم اندازی  ــی چش ــا وقت ــه ت ــول در مزرع ــک محص ــر، ی ــر دقیق ت ــره(. به تعبی ــی و غی و کودده
ـ  شــامل انســان ـ در خــالل فعالیــت  تصّنعــی ایجــاد نمی کنــد کــه تمــام گونه هــای جانــوران 
یافتــن و گــردآوری خــوراک، محیــط خــود را جرح وتعدیــل کننــد. بااین حــال، تردیــدی 
ــا تغییریافتــن  ــان ب ــه دســت انســان اندیشــه ورز۱ چن نیســت کــه اکثــر گونه هــای کشت شــده ب
محیــط پیرامــون خویــش خــو گرفته انــد کــه بــه »هیوالهــای زیست شــناختی« تبدیــل گشــته 

ــه بقــا در محیــط وحشــی و بکــر نیســتند. ]۵[ و قــادر ب
ــرد  ــل ک ــی عم ــای زراع ــع آن گونه ه ــان به نف ــۀ انس گاهان ــش آ ــر و گزین ــال تغیی ــزاران س ه
ــه  ــل ب ــد. ]۶[ می ــن دارن ــای بنیادی ــود،  تفاوت ه ــی خ ــی و علف ــاوندان وحش ــا خویش ــه ب ک
ــی  ــت و جوانه زن ــای درش ــا دانه ه ــی ب ــا گیاهان ــت ت ــته اس ــان ها را واداش ــا انس ــودگی، م آس
ــا  ــد، ی ــتر دارن ــای بیش ــه، میوه ه ــتر  و درنتیج ــکوفه های بیش ــه ش ــم ک ــاب کنی ــان  را انتخ آس
ــد  ــی،  چن ــب، ذرت اهل ــود. به این ترتی ــدا می ش ــه ج ــا دان ــت ی ــانی از پوس ــان به آس میوه هایش
ــا نیمه وحشــی،  ــزرگ دارد، درحالی کــه ذرت وحشــی ی ــا هســتۀ مرکــزی ب خوشــۀ کم تعــداد ب
ــاظ را  ــن لح ــا از ای ــترین تفاوت ه ــک دارد. بیش ــته های کوچ ــا هس ــک ب ــاقۀ کوچ ــن س چندی

1. Homo sapiens
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ــه اش  ــه،  و خویشــاوند ریزجث ــا گل هــای بســیار بــزرگ و ُپردان بیــن آفتابگردان هــای تجــاری ب
ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــه زارها می ت در بیش

البتـه کشـاورزان غیـر از خـود موضـوع میـزان برداشـت محصـول، سـایر ویژگی هـا از قبیل 
در  دانه هـا  زیبایی شـناختی، مشـخصات  ارزش  کیفیـت ذخیره سـازی،  رنـگ،  بافـت،  طعـم،  
هنـگام آسیاب شـدن و پختـن و غیـره را در انتخاب خود وارد کرده اند. دامنۀ خواسـته های انسـان 
باعـث شـده اسـت کـه فقط یـک گونـۀ بی عیب و نقـص از یـک محصـول در نظـر گرفته نشـود،  
بلکـه انـواع گونه هـا کشـت شـوند کـه هرکـدام یـک ویژگـی منحصر به فـرد دارد. به این ترتیـب، 
اکنـون انـواع گونه هـای جو بـرای پوره، نـان،  آبجـو و تغذیۀ دام کشـت می شـود و به همین ترتیب 
»ذرت خوشـه ای شـیرین بـرای گاززدن، انـواع سـپیددانه بـرای نان،  انـواع ریز، تیره یـا قرمزرنگ 
بـرای آبجـو، و انواع کلفت سـاقه و ُپرسـبوس برای سـاخت خانه و سـبد کاشـته می شـوند«. ]7[

البتــه بیشــترین فشــارها در گزینــش گونه هــا ناشــی از اضطــراب مفــرط کشــاورزان 
ــه  ــر ب ــا منج ــای بق ــی ترین دغدغه ه ــن اساس ــد. ای ــنه بمانن ــد گرس ــه نمی خواهن ــت ک اس
ــا اصطــالح »نژادهــای روســتایِی«۱ متنــوع شــناخته  کشــت گونه هــای بســیار متنــوع شــده و ب
ــش  ــه واکن ــتند ک ــری هس ــای متغی ــک جمعیت ه ــاظ ژنتی ــتایی ازلح ــای روس ــود. نژاده می ش
ــا،   ــا و آفت ه ــید، بیماری ه ــور خورش ــا،  ن ــت،  دم ــزان رطوب ــاک، می ــب خ ــه ترکی ــا ب آن ه
خرده اقلیم هــا و غیــره بــا هــم فــرق دارد. کشــاورزان ســنتی کــه به مرورزمــان همچــون 
ــۀ  ــر گون ــتایی از ه ــژاد روس ــزاران ن  ه

ً
ــال ــد، عم ــل کرده ان ــاذق عم ــرا و ح ــان عمل گ گیاه شناس

ـ  اگــر نگوییــم  واحــد ســاخته اند. دانــش کاربــردی دربــارۀ بســیاری از ایــن نژادهــای روســتایی 
همــۀ آن هــا ـ کشــاورزان را از انعطاف پذیــری فوق العــاده بــرای رویارویــی بــا عوامــل محیطــی 

ــود. ]8[ ــان نب ــف ایش ــه در ک ــر به  هیچ وج ــه پیش ت ــرد ک ــوردار ک برخ
تاریخچـۀ طوالنـِی این همـه نـژاد روسـتایی، حداقـل بـه دو دلیـل بـرای بحـث مـا اهمیـت 
دارد. نخسـت آنکـه گرچـه بسـیاری از کشـاورزان اولیـه بـه دگرگون سـازی و ساده سـازی محیط 
طبیعـی پیرامـون خـود روی آوردنـد، عالوه برایـن بـه رونـق دادن بـه برخـی از تنوع هـا نیـز عالقه 
داشـتند. تلفیـق عالقـۀ متنـوع ایشـان و نگرانـی بابـت تأمین غذا باعث شـد کـه آن مـردم ناچار 
بـه گزینـش و حفاظـت از نژادهـای روسـتایی متعـدد باشـند. گوناگونـی و تغییر پذیـری ژنتیکی 
محصوالتـی کـه ایشـان پـرورش می دادنـد، نوعـی بیمـه یا ضمانـت ذاتـی علیه خشک سـالی،  
سـیل، بیماری هـای گیاهـی، آفت هـا و بدبیاری های آب وهوایـِی فصلی پدید مـی آورد. ]۹[ یک 
عامـل بیمـاری زا ممکـن اسـت بـه فـالن نژاد روسـتایی آسـیب بزنـد و بـه دیگری خیـر؛ بعضی 
نژادهـای روسـتایی در خشک سـالی خـوب دوام می آورنـد و برخـی در ُپرآبی؛ بعضـی در خاک 
ُرس خـوب رشـد می کننـد و بعضـی دیگـر در خـاک شـنی. آن کشـاورزان بـا توسـل بـه تعـداد 

1. landraces
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کثیـری قمـار محتاطانـه کـه به خوبی بـا اوضاع خـرد محلی تنظیم شـده بـود، قابلیـت اطمینان 
یـک محصـول ُپرطاقـت را بـه حداکثر می رسـاندند.

تنـوع نژادهـای روسـتایی از جنبـه ای دیگـر نیـز مهـم اسـت. »تمـام« محصـوالت امروزی 
کـه اهمیـت اقتصـادی دارنـد،  نتیجـۀ نژادهـای روسـتایی هسـتند. همـۀ مـوارد پـرورش علمـی 
محصـوالت تـا حـدود سـال ۱۹۳0 چیـزی جـز فراینـد گزینـش از میـان نژادهـای روسـتایی 
موجـود نبـود. ]۱0[ نژادهـای روسـتایی، اجـداد وحشـی آن هـا و »گیاهـان زراعـی خـودرو«،۱ 
ثمـرۀ »پروتوپالسـم های زایشـی«۲ یـا ذخیرۀ موجودی بذر هایی هسـتند که کشـاورزی پیشـرفته 
بـه آن هـا متکـی اسـت. به تعبیـری، چنان کـه جیمـز بویـس۳ گفتـه اسـت، گونه  های امـروزی و 

ـ  هسـتند. ]۱۱[ ـ  و نـه جانشـین یکدیگـر  کشـاورزی سـنتی، مکمـل 
کشاورزی قرن بیستم

زراعـت پیشـرفته، صنعتـی و علمـی ـ کـه بـا کشـت تک محصولـی، مکانیزاسـیون،  گونه هـای 
ـ  نوعی یکسان سـازی  پیونـدی، کاربـرد کودها و آفت کش ها و سـرمایه  بربودن شـناخته می شـود 
را در کشـاورزی پدیـد آورده کـه در تاریـخ سـابقه نداشـته اسـت. ایـن ساده سـازی کـه بسـیار 
دامنه دارتـر از کشـت تک محصولـی در جنـگل داری علمـی بـوده اسـت، متضمـن تنگ شـدن 
کنده از تبعاتی اسـت کـه ما تازه در ابتدای راه شـناخت آن ها قـرار داریم. دامنـۀ تنـوع ژنتیکـی و آ
یکـی از منابـع اصلـی بـرای افزایـش همسـانی یـا یکنواختـی در محصـوالت،  فشـارهای 
شـدید تجـاری بـا هدف حداکثرسـازی سـود در بـازار انبـوه رقابتی اسـت. به این ترتیـب،  تالش 
بـرای افزایـش تراکـم کشـت که به معنای رشـد بهـره وری زمین اسـت،  کشـاورزان را بـه انتخاب 
گونه هایـی سـوق داد کـه تراکـم را تحمـل می کننـد. افزایـش تراکـم کشـت بـه تشـدید مصـرف 
کودهـای تجـاری و درنتیجـه، به انتخـاب زیرگونه هایـی انجامید که میزان جـذب و واکنش  آن ها 
بـه کودهـا )به ویـژه نیتـروژن( زیـاد اسـت. درعین حـال، رشـد سـوپرمارکت های زنجیـره ای که 
روال یکسـان بـرای ترابـری،  بسـته بندی و نمایـش محصـوالت دارنـد، به شـدت بـر عالقه مندی 
بـه یکنواختـی اندازه،  شـکل،  رنـگ و »جاذبۀ بصـری« محصوالت کشـاورزی دامن زده اسـت. 
]۱۲[ ایـن فشـارها درمجمـوع به تمرکـز بر تعـداد اندکی از محصـوالت زراعی انجامیده اسـت 

کـه ایـن معیارها را بـرآورده می سـازند و از برخـی معیارهـای نامطلوب دور هسـتند.
بااین حـال، ایجـاد همسـانی در مزرعـه را بـا دقـت در منطـق مکانیزاسـیون، بهتـر می تـوان 
درک کـرد. چـون قیمـت عوامـل تولید حداقل از سـال ۱۹۵0 به نفـع تعویض نیروی کار انسـانی 
بـا ماشـین آالت کشـاورزی بوده اسـت، زارعـان به دنبـال گونه هایی بوده انـد که با مکانیزاسـیون 

1. escapes
۲. پروتوپالسـم زایشـی )germ plasm( نوعی پروتوپالسـم اسـت که بدون تغییر از نسـلی به نسـل دیگر منتقل می شـود 

و در هـر فـرد، یاخته هـای بدنـی )soma( را پدیـد مـی آورد،  ولی خـود از تأثیر تغییـرات محیطی در امـان می ماند.ـ  م.
3. James Boyce
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و  تراکتورهـا  بـا  آن هـا  کـه طبیعـت  کرده انـد  انتخـاب  را  آن هـا محصوالتـی  باشـند.  سـازگار 
سـم پاش ها ناسـازگار نباشـد، هم زمـان بـا یکدیگـر بـه عمـل بیاینـد، و بتوان همـه را بـا یک بار 

عبـور ماشـین  برداشـت کرد.
  در همان دوره پیشـرفت کرد،  گام آخر نیز 

ً
چـون فنون سـاختن محصوالت پیونـدی نیز تقریبا

 برای مکانیزاسـیون سـاخته شـده بودند. 
ً
بـرای رسـیدن بـه گونه هـای جدیدی طی شـد که دقیقـا

چنان کـه جـک رالف کلوپنبـرگ۱ می گوید، »تنوع ژنتیکی، دشـمن مکانیزاسـیون اسـت«. ]۱۳[ 
ـ  که حاصل تولیدمثل اعقاب دو نسـل خویشـاوند هسـتندـ  به  سـاختن گونه هـای پیونـدی ذرت 
  مشـابه ازلحـاظ ژنتیکـی می انجامد کـه برای مکانیزاسـیون عالی هسـتند. 

ً
تولیـد گیاهـان کامال

گونه هایـی که برای تناسـب با ماشـین آالت طراحی شـدند، حتـی از ۱۹۲0، یعنی وقتی سـاخته 
شـدند کـه هنـری واالس بـه یکـی از سـازندگان ماشـین های ِدرو پیوسـت تـا گونـۀ ذرت جدید 
 شـق ورق خـودش را کـه یـک سـاق قـوی بـرای اتصال خوشـه به سـاقۀ اصلی داشـت،  

ً
و کامـال

برداشـت کنـد. از آن  پـس قلمرویـی جدیـد و تمام و کمـال از پـرورش گیاهـان به نام »مهندسـی 
گیاهـی«۲ زاده شـد تـا دنیـای طبیعـی را با پـردازش ماشـین ها منطبق سـازد. دو تـن از طرفداران 
مهندسـی گیاهـی گفتنـد »ماشـین ها سـاخته نمی شـوند تـا محصوالت را برداشـت کننـد، بلکه 
درواقـع، محصـوالت را بایـد طـوری طراحـی کـرد کـه بتوانند بـا ماشـین ها درو شـوند«. ]۱۴[ 
محصـول کـه پیـش از آن بایـد بـا خـاک و زمیـن منطبـق می شـد،  از آن  پـس بـا مکانیزاسـیون 
سـازگار گشـت. محصـول »سـازگار با ماشـین«۳ پـرورش داده شـد تـا سلسـله ای از ویژگی ها را 
در خـود جـای دهد که به سـهولِت دروشـدن با ماشـین ربـط داشـتند. از مهم تریـن ویژگی های 
جدیـد می تـوان بـه ایـن نمونه هـا اشـاره کـرد: انعطاف پذیری،  خوشـۀ میـوۀ متمرکـز، یکنواختی 
در انـدازه و سـاختار گیـاه، کوتاه قامت بـودن )به ویـژه بـرای درختـان میـوه(، و میوه هایـی کـه 

به آسـانی از درخـت جدا شـوند. ]۱۵[
ــا  ــگاه کالیفرنی ــا۴ از دانش ــک هان ــالش ج ــا ت ــوپرمارکتی« ب ــی س ــدن »گوجه فرنگ ساخته ش
در اواخــر دهــۀ ۱۹۴0 و دهــۀ ۱۹۵0 را می تــوان نمونــه ای اولیــه و بــارز از ایــن تحــول دانســت. 
ــرده  ــدا ک ــزه پی ــی انگی ــگ جهان ــالل جن ــروی کار در خ ــود نی ــت کمب ــه به عل ــان ک ]۱۶[ محقق
ــا آن  ــه ب ــه ای ک ــرورش گوج ــز پ ــی و نی ــر مکانیک ــراع دروگ ــرای اخت ــود را ب ــزم خ ــد،  ع بودن
دروگــر ســازگار باشــد، جــزم کردنــد. گیاهــی کــه درنهایــت بــرای ایــن هــدف ســاخته شــد، از 
ــه  ــان ب ــه هم زم ــی آورد ک ــار م ــه ب ــی ب ــد، گوجه های ــت آم ــه دس ــاه ب ــای پایه کوت ــد گونه ه پیون
ــدون  ــتی و ب ــفت  و گوش ــود و س ــم ب ــان محک ــد، دیواره هایش ــدازه بودن ــد،  هم ان ــل می آمدن عم

1. Jack Ralph Kloppenberg
2. phytoengineering
3. machine-friendly
4. G. C. Jack Hanna
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ــار  ــت فش ــا به عل ــد ت ــت می کردن ــود برداش ــبز ب ــی س ــد را وقت ــای جدی ــد. گوجه ه ــرک بودن ت
ــه نشــود و در خــالل حمــل بــه مقصــد، بــا گاز اتیلــن به طــور مصنوعــی  دندانه هــای ماشــین ِل
بــه عمــل می آوردنــد )قرمــز می کردنــد(. نتیجــۀ کار، گوجه هــای کوچــک و هم انــدازۀ 
زمســتانی بــود کــه در جعبه هــای چهارتایــی بــه فــروش می رفــت و چنــد دهــه تمــام قفســه های 
ــا  ــازگاری اش ب ــه س ــبت ب ــول، نس ــی محص ــزه و ارزش غذای ــرد. م ــغال ک ــوپرمارکت ها را اش س
ماشــین در مرتبــۀ دوم قــرار می گرفــت. اگــر قــدری همدالنه تــر بــه موضــوع بنگریــم، می توانیــم 
ــن  ــاختن بهتری ــرای س ــد ب ــان برمی آم ــه را از دستش ــه هرچ ــدگان گوج ــه پرورش دهن ــم ک بگویی

ــا محدودیت هــای دشــوار مکانیزاســیون ســازگار باشــد. ــد کــه ب گوجــه ای انجــام دادن
الزامـات حداکثرسـازی سـود و به این ترتیـب، مکانیزه کـردن برداشـت محصـول، به شـدت 
توانسـت کـه هـم مزرعـه و هـم محصـول را دگرگـون کنـد و در معـرض ساده سـازی قـرار دهد. 
 مسـطح و با گیاهان 

ً
 غیرمنعطف و غیرگزینشـی هسـتند،  در زمین های کامال

ً
ماشـین ها که نسـبتا

مشـابه و هم انـدازه ای خـوب کار می کننـد کـه میوه هـای یکنواخـت بـا میزان رسـیدگی یکسـان 
داشـته باشـند. علـم زراعت شناسـی بـه خدمـت گرفتـه شـد تـا ایـن آرمـان را دسـترس پذیرتر 
 مسـطح؛ آبیاری یکنواخـت و مواد غذایـی یکنواخت بـرای تنظیم 

ً
سـازد: مـزارع  پهنـاور و کامال

رشـد؛ اسـتفادۀ بی محابـا از علف کش هـا، قارچ  کش هـا و حشـره کش ها بـرای حفـظ سـالمت 
یکنواخـت محصـول در تمـام مزرعـه؛ و مهم تـر از همـه،  فنـون پـرورش گیاه کـه بتوانـد بهترین 

گونـۀ زراعی را بسـازد.
پیامدهای ناخواستۀ ساده سازی

کمیتــه ای در شــورای تحقیقــات ملــی ایــاالت متحــده بــا بررســی تاریخچــۀ مهم تریــن 
بیماری هــای همه گیــر محصــوالت ـ کــه از قحطــی ســیب زمینی در ۱8۵0 آغــاز شــد ـ چنیــن 
ــی و  ــت تک محصول ــه کش ــد ک ــان می ده ــوح نش ــا به وض ــن تجربه ه ــرد:  »ای ــری ک نتیجه گی
یکنواختــی ژنتیکــی موجــب شــیوع همه گیری هــا می شــود. فقــط کافــی اســت یــک انــگل بــه 
صحنــه بیایــد کــه بتوانــد از ایــن آســیب پذیری به نفــع خــود اســتفاده کنــد. اگــر کل مســاحت 
کشت شــده به طــور یکنواخــت آســیب پذیر باشــد،  اوضــاع بــرای آن انــگل بســیار بهتــر خواهــد 
بــود. بــه همیــن ترتیــب بــود کــه بیماری هــای ویروســی توانســتند چغندرقنــد را بــا زردشــدن، 
ــو  ــروس برگ لوله کــن و ویروس هــای X و Y، کاکائ ــا وی ــا زردشــدن،  ســیب زمینی را ب ــو را ب هل
ــه،   ــای چهارخان ــا لکه ه ــکر را ب ــی، نیش ــرگ ناگهان ــا م ــبدر را ب ــورم،  ش ــای مت ــا جوانه ه را ب
ــث  ــرگ ذرت باع ــی ب ــۀ قارچ ــی لک ــد«. ]۱7[ وقت ــای درآورن ــکا۱ از پ ــا بالن ــا هوج ــج را ب و برن
شــد کــه تمــام محصــول ذرت در ســال ۱۹70 تبــاه شــود، از آن کمیتــه خواســته شــده بــود کــه 

1. hoja blanca
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۳۶7

ــز۱ ـ  ــد جون ــد. دونال ــۀ محصــوالت عمــدۀ زراعــی را بررســی کن آســیب پذیری ژنتیکــی در کلی
یکــی از پیشــگامان در پــرورش ذرت پیونــدی ـ مشــکالت و دردســرهای احتمالــِی فقــدان تنــوع 
ــد،  ــت دارن ــص و یکنواخ ــی خال ــار ژنتیک ــه تب ــی ک ــود: »گونه های ــرده ب ــی ک ــک را پیش بین ژنتی
ــا  ــواع آفت ه ــر ان ــتی در براب ــا به درس ــن گونه ه ــد و ای ــوب باش ــی خ ــاع محیط ــی اوض ــا وقت ت
محافظــت شــوند، بســیار ُپرمحصــول هســتند،  ولــی بــا وخیم شــدن عوامــل و شــرایط بیرونــی، 
ــت«. ]۱8[ ــد اس ــندۀ جدی ــای کش ــی از انگل ه ــه ناش ــد ... ک ــار رخ می ده ــه ای فاجعه ب نتیج

 سرراسـت اسـت. تمـام گیاهان 
ً
منطـق  همه گیـری بیماری هـای محصوالت، در اصل نسـبتا

تـا انـدازه ای در برابر عوامـل بیمـاری زا مقاومت دارنـد و درغیراین صورت، خودشـان و آن عامل 
بیمـاری زا )درصورتی کـه فقـط بـه آن گیـاه حملـه کنـد( از میـان می رفتنـد. درعین حـال، تمـام 
گیاهـان ازلحـاظ ژنتیـک در برابـر برخی عوامل بیماری زا آسـیب پذیر هسـتند. اگـر در مزرعه ای 
فقـط گیاهانـی بـا ویژگی هـای ژنتیکـی یکسـان ـ  از قبیـل گیاهـان پیونـدی یکسـان یـا همانند۲ 
 بـه یک شـیوه در معـرض خطـر عامل بیمـاری زاـ  

ً
ـ وجـود داشـته باشـد،  آنـگاه هـر گیـاه دقیقـا

اعـم از ویـروس،  قـارچ،  باکتـری یا کرم حلقـوی۳ ـ قـرار دارد. ]۱۹[ چنـان مزرعـه ای یک مکان 
عالـی بـرای انتشـار و رشـد همـان گونـه یا نـوع جهش یافتـۀ عامـل بیماری زایی اسـت کـه روی 
همیـن محصـول خـاص،  رشـد و تغذیـه می کنـد. سـکونتگاه یکنواخـت و یکسـان بـرای ایـن 
ـ  فشـار انتخاب  عامـل بیمـاری زاـ  همـان سـکونتگاهی کـه از ایـن گیاهـان در آن فـراوان اسـت 
طبیعـی۴ را طـوری تشـدید می کنـد کـه به نفـع ایـن عامـل بیمـاری زای خـاص اسـت. بـا توجه 
بـه مناسـب بودن اوضـاع فصلـی بـرای تکثیر این عامـل بیمـاری زا )دمـا، رطوبت،  بـاد و غیره(، 

تمـام شـرایط مطلـوب برای رشـد تصاعـدی همه گیـری فراهم اسـت. ]۲0[
ولـی تنـوع برخـالف توصیـف قبلی،  دشـمن همه گیـری اسـت. در مزرعـه ای کـه گونه های 
 در معـرض یـک عامـل 

ً
احتمـاال منفـرد  فقـط چنـد گونـۀ  دارنـد،  از گیاهـان وجـود  فـراوان 

بیمـاری زای مشـخص قـرار دارنـد و آن چنـد گونه هم در سراسـر مزرعـه پراکنده انـد، پس منطق 
ریاضیاتـی همه گیـری از بیـن مـی رود. ]۲۱[ چنان کـه شـورای تحقیقـات ملـی آمریکا نیـز گفته 
بـود،  مزرعـۀ تک محصولـی باعث تشـدید آسـیب پذیری می گردد، زیـرا تمام اعضـای یک گونۀ 
گیاهـی، میـراث ژنتیکی مشـابه دارند. ولی وقتـی مزرعه را نژادهای روسـتایی متنـوع و متعدد از 
یـک گونـه بپوشـانند،  خطـر به شـدت کاهش می یابـد. هرگونـه روش کشـاورزی که تنـوع زمانی 
و مکانـی را افزایـش دهـد ـ خـواه چرخـش محصول باشـد، خواه درهـم کاری در یـک مزرعه یا 

در یـک منطقـهـ  به مثابـۀ سـدی در برابـر گسـترش همه گیری هاسـت.

1. Donald Jones
2. clone
3. nematode
4. natural selection
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پنجـاه سـال گذشـته رایـج شـده اسـت،   از آفت کش هـا کـه در  امـروزی  شـیوۀ اسـتفادۀ 
مشـخصه ای تفکیک ناپذیـر از ایـن آسـیب پذیری ژنتیکـی اسـت کـه بـا پیشـرفت های علمـی 
بی ربـط نیسـت. گیاهـان پیونـدی بسـیار یکسـان و یکنواخـت هسـتند و بـه همیـن دلیـل چنان 
مسـتعد بیماری انـد کـه محیط رشـد آن ها را فقـط با اقدامـات شـبه  قهرمانانه می توان مهـار کرد. 
ایـن گیاهـان پیونـدی مانند انسـاِن بیمـاری هسـتند که سیسـتم ایمنـی اش معیوب اسـت و باید 
در محیطـی ضدعفونـی و عـاری از بیمـاری نگهـداری شـود،  مبـادا کـه عفونتـی فرصت طلـب 
بـر او چیـره گـردد. امـروزه مزرعـۀ ضدعفونـی و بـدون بیمـاری را بـا کاربـرد بی حد و حسـاِب 

]۲۲[ کرده انـد.  محقـق  آفت کش هـا 
ذرت کـه فراوان تریـن گیـاه کشت شـده در ایاالت متحـده )حـدود ۳۵ میلیون هکتار در سـال 
۱۹8۶( و نخسـتین محصـول پیوندی اسـت،  وضعیتـی عالی برای ابتال به دردسـرهای حشـرات،  
بیمـاری و علف هـای هـرز دارد. ]۲۳[ ذرت حـدود یک سـوم بـازار علف کش هـا و یک چهـارم 
بـازار حشـره کش ها را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ]۲۴[ طبـق نظریـۀ انتخاب طبیعـی، یکی 
از آثـار بلندمـدت کـه پیش بینی پذیـر اسـت، ظهـور نسـل  های  مقـاوم در میـان حشـرات، قارچ ها 
و علف هـای هـرز اسـت کـه باید مقـدار آفت کش بیشـتر یا مـواد شـیمیایی جدیدی را بـرای مهار 
آن هـا اسـتفاده کـرد. برخی عوامـل بیمـاری  زا، چنان کـه پیش بینی می شـد،  به »مقاومت نسـلی«۱ 
در برابـر یـک گـروه کامـل از آفت کش هـا رسـیده اند. ]۲۵[ وقتـی نسـل های بیشـتری از عامـل 
بیمـاری زا در معـرض آفت کـش  قـرار بگیرنـد، احتمـال ظهور رگه هـا یا تیره هـای مقاوم نیز بیشـتر 
خواهـد شـد. آفت کش هـا عـالوه بـر تبعـات دردسرسـازی کـه در خـاک، آب هـای زیرزمینـی،  
سـالمت انسـان و زیسـت بوم به جـا می گذارند،  برخـی از بیماری هـای گیاهی موجـود را وخیم تر 

کـرده و حتـی بیماری هـای جدیدی ایجـاد می کننـد. ]۲۶[
قبـل از پیدایـش لکـۀ قارچی ذرت در سـال ۱۹70 در جنوب آمریکا، 7۱درصد از مسـاحت  
زمین هـای ذرت کاری فقـط بـا شـش  گونـۀ پیونـدی کشـت می شـد. متخصصانـی کـه دربـارۀ 
لکـۀ قارچـی تحقیـق می کردنـد، دربـارۀ فشـارهای مکانیزاسـیون و یکنواختـی محصـول کـه 
منجـر بـه تنگ شـدن دایـرۀ ژنتیکـی پایـۀ ذرت شـده بـود، هشـدار دادنـد. در آن گـزارش گفتـه 
شـد: »همسـانی مشـکل و موضـوع اصلـی اسـت«. ]۲7[ اکثـر پیوندی هـا بـا روش عقیم کردن 
نرینگـی۲ و کاربـرد »سیتوپالسـم تگزاس«۳ سـاخته شـدند. همین همسـانی بود کـه کار را برای 
حملـۀ قـارچ هلمین توسـپوریوم مایدیس۴ آسـان می کـرد،  ولـی پیوندهایی که بدون سیتوپالسـم 
تگـزاس سـاخته شـدند،  آسـیب جزئی می دیدنـد. آن عامـل بیماری زا تـازه نبود و کمیتۀ شـورای 

1. cross-resis tance
2. male-s terile
3. Texas cytoplasm
4. Helminthosporium maydis
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۳۶۹

تحقیقـات ملـی در گـزارش خـود نوشـت کـه گمـان می کنـد آن بیمـاری از وقتـی وجود داشـته 
اسـت کـه اسـکوانتو۱ به زائران نشـان داد چگونه بایـد ذرت را بکارند. گرچـه اچ. مایدیس ممکن 
اسـت گاه بـه گاه تیره هـای کشـنده تری تولیـد کـرده باشـد، »ذرت آمریکایـی متنوع تـر از آن بـود 
کـه جـای پـای خوبـی برای یـک تیرۀ جدیـد از ایـن آفـت مهیـا کنـد«. ]۲8[ آنچه جدیـد بود، 

بود. میزبـان  آسـیب پذیری 
در آن گـزارش به طـور مسـتند اشـاره شـد کـه »اکثـر محصـوالت زراعـی اصلـی به شـدت 
ازلحـاظ ژنتیکـی یکنواخـت بـوده و به شـدت در برابـر همه گیری ها آسـیب پذیر شـده اند«. ]۲۹[ 
معلـوم شـد کـه پروتوپالسـم زایشـِی۲ غیربومـی از یـک نـژاد روسـتایی نـادر مکزیکـی می توانـد 
راه حـل پـرورش پیوندهـای جدیـدی باشـد کـه کمتـر در برابـر لکـۀ قارچی آسـیب پذیر هسـتند. 
ـ  تنوعـی کـه در تاریخچۀ  در این گونـه بیماری هـا و مثال هـای مشـابه متعـدد،  فقـط تنـوع ژنتیـک 
طوالنـی شـکل گیری نژادهـای روسـتایی بـه دسـت غیرمتخصصـان پدیـد آمـده بـود ـ گره گشـا 
شـد. ]۳0[ کشـاورزی پیشـرفته،  ساده شـده و یکسان سازی شـده نیـز مانند نظم رسـمی در بخِش 
برنامه ریزی شـدۀ برازیلیا یا کشـاورزی اشـتراکی، بقای خـود را مدیون »همتای پنهـان« خود یعنی 
روش هـا و تجربه هـای غیررسـمی اسـت و درنهایـت، انـگل وار دسـت بـه دامـان آن ها می شـود.

کلیاِت کشاورزی تجددگرای اعال

الگـو و نویـد و وعده ووعیـِد تجددگرایـی در کشـاورزی آمریـکا به مـدت سـه دهـه ـ  از ۱۹۴۵ تـا 
 سـلطه جویانه و به مثابـۀ »الگـوی صادراتـی« غالـب بـود. صدهـا طـرح آبیـاری و 

ً
۱۹7۵ـ  کامـال

  مبتنـی بر الگوی »دسـتگاه مسـئول درۀ تنسـی« )TVA( بودنـد، در آن دوره 
ً
سدسـازی کـه تقریبا

آغـاز شـدند؛  طرح های متعـدد بزرگ و بسـیار پرهزینه با بوق و کرنا افتتاح شـدند؛ و هزاران مشـاور 
کشـاورزی به این سـو و آن سـو گسـیل گشـتند. رشـته ا ی پیوسـته از افراد و افکار در آن جریان دیده 
می شـد. اقتصاددان ها،  مهندسـان، زراعت  شناسـان و برنامه ریزانـی که در TVA کار کـرده بودند، 
وزارت کشـاورزی ایـاالت متحـده، وزارت خزانـه داری کـه متأثـر از سـازمان ملـل عمـل می کرد،  
سـازمان غـذا و دارو، و USAID همگـی تجربه هـا و افـکار خـود را بـه میـدان آوردنـد. تلفیقـی 
از سـلطۀ سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی آمریـکا، وعده هـای وام و کمـک، نگرانـی دربـارۀ افزایش 
جمعیـت و کمبـود غـذا، و بهره وری چشـمگیر در کشـاورزی ایاالت متحده موجب شـد که بدون 

اغـراق، اعتماد به نفـس فـراوان در الگـوی آمریکایی شـکل بگیرد.

۱. اســکوانتو )Squanto( عضــو یکــی از قبایــل سرخ پوســتی آمریــکای شــمالی )۱۵8۵ تــا ۱۶۲۲( بــود و گمــان مــی رود 
او رابــط بیــن جمعیــت سرخ پوســت نیوانگلنــد و جمعیــت زائــران سفید پوســت بــوده اســت. ـ م.

2. germ- plasm
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ــارۀ آن الگــو را آغــاز کــرده بودنــد، ولــی  چنــد منتقــد از قبیــل راشــل کارســون۱ تردیــد درب
ــه  ــد ک ــم می ش ــی گ ــِی خیال بافان ــوی جمع ــماِر هیاه ــای بی ش ــان صداه ــان در می ــدای ایش ص
آینــدۀ پیــش  رو را درخشــان و فــارغ از محدودیــت می دیدنــد. نمونــه ای بــارز از خوش بینی هــای 
ــا  ــا میلیون ه ــرای م ــتر ب ــذای بیش ــوان »غ ــا عن ــالرد۲ ب ــز بی ــۀ جیم ــد در مقال ــور را می ش مذک
ــۀ او در نســخۀ  ــکا«۳ مشــاهده کــرد. مقال ــر: انقــالب در کشــاورزی آمری انســان در حــال تکثی
۱۹70 از نشــنال جئوگرافیــک۴ منتشــر شــد. ]۳۱[ نگــرش آن مقالــه دربــارۀ مزرعه هــای آینــده کــه 
در شــکل ۳۴ شــرح داده شــده اســت، نوعــی توهــم ســرگردان نبــود و بــه مخاطــب گفتــه شــد که 
»بــا راهنمایــی متخصصــان وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده« شــکل گرفتــه اســت. جمــالت 
ــود. او  ــاال از مکانیزاســیون، مظاهــر علمــی و مقیــاس عظیــم ب بیــالرد سرتاســر ستایشــی بلندب
ــدن  ــم اندازها و متمرکزش ــازی چش ــد ساده  س ــی، فراین ــون علم ــی فن ــدرت جادوی ــتوانۀ ق ــه پش ب
ــر و حصارهــا و جاده هــای  ــان کمت ــا درخت ــر ب ــود:  مــزارع بزرگ ت فرماندهــی را مجســم کــرده ب
کمتــر؛ قطعــه زمین هایــی »بــه طــول چندیــن کیلومتــر و عــرض نــود متــر«؛ مهارکــردن آب و هــوا 
کــه از وقــوع طوفان هــای تگــرگ و تندبادهــا جلوگیــری می کــرد؛ انــرژی هســته ای کــه »تپه هــا را 
صــاف می کــرد« و از آب دریــا آب  شــیرین بــرای آبیــاری فراهــم می کــرد؛ ماهواره هــا،  حســگرها 
و هواپیماهایــی کــه همه گیــری بیماری هــا در سراســر ســیارۀ زمیــن را رصــد می کردنــد، 

درحالی کــه کشــاورز بــا آســودگی در بــرج مراقبــت  خــود در مزرعــه نشســته بــود!۵
 همیـــن 

ً
ــا ــادرات،  دقیقـ ــرای صـ ــکا در مقیـــاس عملیاتـــی و بـ ــاورزی آمریـ ــرام کشـ مـ

1. Rachel Carson
2. James Billard
3. “More Food for our Multiplying Millions: The Revolution in American Agriculture”
4. National Geographic
ــون در  ــه هم اکن ــد ک ــت کنی ــت دق ــد، الزم اس ــگفتی افتاده ای ــده و ش ــه خن ــک ب ــالت مضح ــن جم ــنیدن ای ــر از ش ۵ . اگ
ــراز اول  ــان ط ــمندان و محقق ــان دانش ــر از ده ــر و احمقانه ت ــب عجیب ت ــی به مرات ــه ۱۹70( حرف های ــال ۲0۲0 )و ن س
دنیــا در زمینه هــای دیگــر بــه زبــان آورده می شــود کــه هــدف آن هــا تغییــر نکــرده اســت: فراهم کــردن بودجــه، امکانــات،  
شــغل و منزلــت بــرای دانشــمندان و دانشــگاهیان، و عــالوه بــر آن، ارضــای کنجــکاوی علمــی آن هــا بــا آزمــودن آخریــن 
 انگیــزه و اشــتیاق فعالیــت در نخســتین تأسیســات ســاخت بمــب هســته ای 

ً
دســتاوردهای علمــی )همــان چیــزی کــه مثــال

در سراســر دنیــا را نیــز فراهــم  کــرد(. در همیــن ســال ۲0۲0 شــیادان فریبــکاری کــه البتــه در زمــرۀ دانشــمندان طــراز اول 
ــا هزینه هــای  ــی ب ــارۀ امــکان زندگــی در مریــخ و ســیارات دیگــر ـ پژوهش های ــد کــه پژوهــش درب هســتند، ادعــا می کنن
 ضــروری اســت و بایــد همچنــان از بودجه هــای هنگفــت برخــوردار باشــد، زیــرا شــاید زمیــن بــه زودی 

ً
سرســام آورـ  کامــال

ــخ  ــل مری ــر ـ از قبی ــرات دیگ ــد در ک ــا می توان ــن پژوهش ه ــل از ای ــش حاص ــا دان ــان ب ــگاه انس ــد و آن ــکونت نباش قابل س
ـ بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد. انســانی کــه بــا حــرص و خودخواهــی باعــث شــد تــا ایــن کــرۀ پهنــاور بــا نعمت هــای 
بی شــمار،  در معــرض نابــودی قــرار گیــرد، حــاال می خواهــد در جــای دیگــری از فضــا کــه در آن از آب،  اکســیژن و تمــام 
ســازوکارهای پیشــرفته و پیچیــدۀ حیــات خبــری نیســت و حتــی یــک زیســت بوم زنــده و ســاده نــدارد، زندگــی جدیــدی 
را بــا خوبــی و خوشــی و به لطــف تحقیقــات ارزشــمند ایــن ناجیــان بشــریت، بــه دیگــران وعــده دهــد، درحالی کــه فقــط 

بــرای ســفر و رســیدن هــر انســان بــه آن مــکان، میلیون هــا دالر هزینــه الزم اســت! ـ م.
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۳7۱

باورهـــای راســـخ بنیادیـــن را داشـــت. صادرکننـــدگان آمریکایـــی و مشـــتریان مشـــتاق آن هـــا هـــر 
ـــت  ـــاس، اهمی ـــزارع بزرگ مقی ـــر در م ـــی برت ـــی فن ـــد: کارای ـــد بودن ـــق پایبن ـــن حقای ـــه ای دو ب
مکانیزاســـیون بـــرای صرفه جویـــی در نیـــروی کار و غلبـــه بـــر تنگناهـــای فنـــی،  برتـــری 
ــتایی،  ــا بـــر کشـــت چندمحصولـــی و نژادهـــای روسـ کشـــت تک محصولـــی و پیوندی هـ
ــیمیایی(  ــاری )شـ ــای تجـ ــل کودهـ ــزاف از قبیـ ــای گـ ــا نهاده هـ ــاورزی بـ ــای کشـ و مزایـ
و آفت کش هـــا. مهم تـــر از هرچیـــز، آنـــان به جـــای پیشـــرفت های گام بـــه گام، بـــه 
طرح هـــای بـــزرگ،  یکپارچـــه و برنامه ریزی شـــده اعتقـــاد داشـــتند، زیـــرا طرح هـــای 
ــرد  ــزی کـ ــی برنامه ریـ  فنـ

ً
ــا ــای صرفـ ــب فعالیت هـ ــد در قالـ ــرمایه َبر را می شـ ــزرگ و سـ بـ

ـــیکاگو  ـــل در ش ـــک هت ـــاق ی ـــه در ات ـــا ک ـ  همان ه ـــوروی  ـــتراکی ش ـــزارع اش ـــی م ـــه طراح ـــه ب ک
ـــود و  ـــتر ب ـــرح بیش ـــک ط ـــی ی ـــوای صنعت ـــدر محت ـــتند. هرچق ـــباهت داش ـــدند ـ ش ـــم ش تنظی
ـــا و  ـــذی، تراکتوره ـــواد مغ ـــا م ـــده، ب ـــاری مهارش ـــا آبی ـــد ب ـــتر می ش ـــرح را بیش ـــط آن ط محی
ــر  ــا کمتـ ــگاه کارهـ ــرد، آنـ ــای مســـطح، یکنواخـــت کـ ــازی زمین هـ ــا و آماده سـ کمباین هـ
ــم انداز  ــی،  چشـ ــاک محلـ ــی  خـ ــد. ]۳۲[ گویـ ــذار می شـ ــادف واگـ ــت و تصـ ــه بخـ بـ
ــرای    بـ

ً
ــا ــی تقریبـ ــوای محلـ ــی و آب و هـ ــای محلـ ــی، ابزارهـ ــروی کار محلـ ــی، نیـ محلـ

در  نداشـــتند. درعین حـــال،  اهمیتـــی  هیـــچ  »ازپیش تعیین تکلیف شـــده«،  طرح هـــای 
طرح هایـــی کـــه مطابـــِق ایـــن اصـــول تنظیـــم می شـــد، بـــر تخصـــص فنـــی برنامه ریـــزان،  
کیـــد می شـــد  امـــکان نظـــارت مرکـــزی و حتـــی بیشـــتر از این هـــا بـــر یـــک »پیمانـــه«۱ تأ
کـــه گویـــی بـــرای تمـــام مکان هـــا می توانـــد بارهـــا دوبـــاره بـــه کار بـــرود. مزایـــای ایـــن 
ـــه  ـــت ک ـــرا نداش ـــای چون و چ ـــی ج ـــگان محل ـــته از نخب ـــر آن دس ـــن در نظ ـــا همچنی طرح ه
می خواســـتند ریاســـت خـــود را بـــا توســـل بـــه طرح هـــای نمایشـــی پیشـــرفته و امـــروزی 

ـــد. ـــت بیاورن ـــه دس ـــا ب ـــد ی ـــظ کنن حف
اکنـــون سرنوشـــت غم انگیـــز اکثـــر قریب به اتفـــاق ایـــن طرح هـــا ـ اعـــم از خصوصـــی 
ــا  ــت. ]۳۳[ آن طرح هـ ــده اسـ ــت شـ ــا ثبـ ــه در بایگانی هـ ــت کـ ــزی اسـ ــی ـ چیـ و عمومـ
حمایت هـــای  و  بی حدو حســـاب  اعتبـــاری  یارانه هـــای  علی رغـــم  مـــوارد  اکثـــر  در 
جـــدی دولتـــی، بـــه شکســـت انجامیدنـــد. گرچـــه هـــر شکســـتی مشـــخصه های ویـــژه و 
ـــا  ـــر آن طرح ه ـــه اکث ـــود ک ـــی ب ـــِد افراط ـــزاع و تجری ـــه انت ـــل ب ـــت، توس ـــب داش عجیب و غری
ـــر  ـــی«، ب ـــزاع »واردات ـــن و انت ـــا یقی ـــه در آن طرح ه ـــد ک ـــم دی ـــاند. خواهی ـــی کش ـــه ناکام را ب

ـــود. ـــه ب ـــی گرفت ـــی پیش ـــاع محل ـــا و اوض ـــه مقتض ـــق ب ـــه دقی توج

1. module



۳7۲

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

شـکل ۳۴. طرحـی از مزرعـۀ آینده که دیوید ملتـزرـ  یکی از کارشناسـان وزارت کشـاورزی ایاالت متحده 
ـ در دهـۀ ۱۹70 در یکـی از شـماره های نشـنال جئوگرافیـک رسـم کرد. در شـرح آن تصویر، مشـخصات 
مزرعـۀ قـرن بیسـت ویکم به تفصیـل بیان شـده بـود: »غله زارهـا همچـون آب راه هـای قابل کشـتیرانی امتداد 
یافته اند و آغل های احشـام به آپارتمان های سربرافراشـته شـباهت دارد ... در کنار خانه ــمزرعۀ پیشـرفته، یک 
بـرج مراقبـت پیشـرفتۀ سـرگنبدی قـرار دارد که بـا یک رایانـه، اخبـار آب وهـوا و نوارهای کاغـذی قیمت های 
ـ تراکتـور بـا کنتـرل از راه دور روی ریل هایـی در مزرعـۀ گندمـی به طول  زراعـی در تکاپوسـت. یـک کمباین 
۱۶ کیلومتـر در حـال سـفر اسـت و آن ریل هـا مانـع فشـردگی خاک زیـر وزن آن دسـتگاه می شـوند. غالت 
خرمن کوبی شـده از درون یـک قیـف بـه یـک لولـه بـا مکش هوایی فرسـتاده می شـوند کـه زیر زمین اسـت 
و سـپس درون باالبرهـا ارتفـاع می گیـرد و بـه شـهری در دوردسـت مـی رود. همـان ماشـینی که غلـه را خرد 
می کند، زمین را برای کشـت بعدی آماده می سـازد. وسـیلۀ مشـابهی هـم نوارهای مجاور سویاکاری شـده را 

آبیـاری می کنـد  و هم زمـان یـک چرخ بـال بـا نیروی جت به پاشـیدن حشـره  کش ها مشـغول اسـت.« 
»آسـیاب های مخروطـی در امتـداد یک مسـیر خدماتـی به خردکـردن علوفه بـرای گله های گاو مشـغول اند 
و آن گاوهـا در آغل هـای حجیـم چندطبقـه ای هسـتند کـه باعـث صرفه جویـی در مصـرف زمین می شـود. 
مرکـزی عهـده دار  باالبـر  یـک  انجـام می دهنـد.  را  غـذا  مکانیکـی  توزیـع  و  کار جابه جایـی  لوله هایـی 
باالوپایین بـردن احشـام اسـت و یک لولۀ جانبی فاضالب، پسـماندها را با فشـار می شـکند تا بـه کود تبدیل 
شـوند. در کنـار آغـل یـک کارخانـۀ فـرآوری هسـت کـه گوشـت گاو را بسـته بندی می کند تـا بـا چرخ بال و 
مونوریـل بـه بازار ارسـال گردد. گنبدهای پالسـتیکی چراغ دار، محیط تنظیم  شـده ای برای رشـد محصوالت 
باارزشـی از قبیـل توت فرنگـی، گوجه فرنگـی و کرفس فراهم می کنند. یک ایسـتگاه پمپاژ کـه نزدیک دریاچه  

و مکانـی تفریحـی در دوردسـت قـرار دارد، تمـام آب الزم بـرای ایـن عملیـات هنگفت را تأمیـن می کند«.

ایمان تجددگرایانه در مقایسه با شیوه های محلی

ــاور در کلیــات کشــاورزی تجددگــرای اعــال و شــیوه های محلــی  ــا کنارهم قــراردادن چنــد ب ب
 در تناقــض بــا آن باورهــا بودنــد،  می تــوان تضــاد بیــن »یقیــن وارداتــی« و مقتضــا 

ً
کــه ظاهــرا

ــالف  ــی،  برخ ــیوه های محل ــن ش ــه ای ــد ک ــم دی ــرد. خواهی ــر درک ک ــی را بهت ــرایط محل و ش
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ــر از  ــی برت ــواردی حت ــد و در م ــت از آب درآمدن ــی درس ــاظ علم ــان، ازلح ــارات آن زم انتظ
ــه  ــی توصی ــردم محل ــه م ــاورزی ب ــات کش ــداران اصالح ــه طرف ــد ک ــت بودن ــای زراع برنامه ه

یــا تحمیــل کردنــد.
کشت تک محصولی و چندمحصولی

ــه مناطــق  ــدل شــروع و ب ــۀ کشــاورزی تجددگــرای اعــال را کــه از مناطــق معت مــرام کوته بینان
حــاره ای کشــیده شــد، بــا هیچ چیــز بهتــر از ایمــان تزلزل ناپذیــرش بــه برتــری کشــت 
ـ  در مقایســه بــا کشــت چندمحصولــی در اکثــر مناطــق جهــان ســوم ـ  تک محصولــی 

نمی تــوان نشــان داد.
ــم  ــم، درمی یابی ــر بگیری ــا را در نظ ــرب آفریق ــی در غ ــی بوم ــامانه های زراع ــال س ــر مث اگ
ــه  ــک مجموع ــه ی ــدند ک ــه رو ش ــزی روب ــا چی ــتعمارگران ب ــاورزی اس ــان کش ــه کارشناس ک
ـ  حتــی تــا چهــار محصــول )و حتــی  بــا تنــوع حیرت انگیــز از کشــت چندمحصولــی 
ــد. ]۳۴[  ــامل می ش ــان را ش ــور هم زم ــه به ط ــک مزرع ــول( ـ در ی ــر محص ــای ه زیرگونه ه
یــک نمونــۀ بــارز از آنچــه باعــث حیــرت آن کارشناســان شــد،  در شــکل ۳۵ دیــده می شــود. 
چشــم غربــی آن متخصصــان،  نمایــی از منظــره ای شــیب دار و درهم ریختــه را می دیــد. چــون 
تربیــت بصــری آن کارشناســان مطابــق شــیوه های کشــاورزی پیشــرفته بــود، اکثــر آن هــا بــدون 
ــون  ــانۀ فن ــول،  نش ــت محص ــکار در کش ــی آش ــه بی نظم ــد ک ــن می  کردن ــی یقی ــق تجرب تحقی
ــا  ــد. فعالیت ه ــاب می آی ــه حس ــردود ب ــی م ــاورزی علم ــون کش ــت و در آزم ــده اس عقب مان
و تبلیغــات بــرای تعویــض کشــت چندمحصولــی بــا کشــت تک گونه هــا بــا همــان شــدت و 
اشــتیاقی از ســوی مســئوالن مســتعمرات پیگیــری می شــد کــه اخــالف محلــی آن هــا پــس از 

اســتقالل از خــود نشــان دادنــد.
ــژه خــاک حــاره ای، آب و هــوا  ــژۀ »مــکان«  ـ به وی   وی

ً
ــه درک منطــق کامــال ــج ب مــا به تدری

ــی  ــت چندمحصول ــای کش ــح دادن کارکرده ــه توضی ــیده ایم ک ـ  رس ــاره ای  ــی ح و بوم شناس
ــد،   ــاره ای رخ می ده ــرایط ح ــی در ش ــور طبیع ــه به ط ــا ک ــوع گونه ه ــد. تن ــن می کن را ممک
ــت.  ــدل اس ــوای معت ــا در آب و ه ــوع گونه ه ــش از تن ــل،  بی ــۀ عوام ــودن بقی ــرض ثابت ب ــا ف ب
ــدل  ــگل معت ــتر از جن ــیار بیش ــی بس ــداد گونه های ــتوایی، تع ــگل اس ــطح در جن ــد س ــر واح ه
ــده  ــت مدیریت نش ــب، طبیع ــه را دارد. به این ترتی ــر گون ــای ه ــری از اعض ــداد کمت ــه تع و البت
ــرا تنــوع کمتــری دارد و شــاید  ــه نظــر می رســد«، زی در آب و هــوای معتــدل، بیشــتر منظــم »ب
همیــن ویژگــی در فرهنــگ بصــری غربی هــا نقــش داشــته اســت. ]۳۵[ کشــاورز حــاره ای کــه 
ــت  ــود از طبیع ــت خ ــون زراع ــه و در فن ــن زمین ــه دارد، در ای ــی عالق ــت چندمحصول ــه کش ب
تقلیــد می کنــد. کشــت چندمحصولــی نیــز ماننــد خــود جنــگل اســتوایی، عامــل مهمــی در 
ــور خورشــید  ــاران و ن ــاد، ب ــار فرسایشــی ب حفاظــت از خــاک بســیار کم عمــِق حاصــل از آث
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زمان بنــدی  از  متأثــر  بیشــتر  اســتوایی،  کشــاورزی  فصلی بــودن  عالوه برایــن،  اســت. 
بارندگــی ـ و نــه دمــا ـ اســت. بــه همیــن علــت،  انــواع راهبردهــای چندمحصولــی، کشــاورز 
ــاک را  ــدارد، خ ــون ب ــی مص ــای بارندگ ــر نااطمینانی ه ــود را در براب ــا خ ــد ت ــادر می کن را ق
ــظ کنــد و بیــن آن محصــوالت گونه هایــی  بــا محصــوالت مقــاوم بــه خشک ســالی حف
ــد. درنهایــت، ایجــاد  ــه عمــل بیاورن ــد بیشــترین اســتفاده را از بارندگــی ب ــکارد کــه می توانن ب
ــوارتر  ــتوایی دش ــرایط اس ــی در ش ــور طبیع ــده، به ط ــت و مهارش ــی یکنواخ ــط زراع ــک محی ی
ــوده و الزامــات و هزینه هــای  ــر ب ــدل اســت کــه تراکــم جمعیــت گیاهــان کمت از شــرایط معت
ــق  ــیکی دقی ــر نئوکالس ــاری، به تعبی ــا آبی ــی ی ــای پلکان ــردن زمین ه ــرای آماده ک ــروی کار ب نی

کلمــه، غیراقتصــادی اســت.

شکل ۳۵. ساخت  راه های چوبی بین شالیزارهای مجاور در سیرالئون

ــری از  ــم بص ــن نظ ــز بی ــن جیکاب ــه جی ــم ک ــی بیفتی ــز مهم ــاد تمای ــه ی ــاید ب ــا ش در اینج
ــار  ــش اخب ــاید بخ ــد. ش ــل می ش ــر قائ ــوی دیگ ــردی از س ــر کارک ــم مؤث ــو و نظ ــک س ی
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اقتصــادی یــک روزنامــه،  روده هــای یــک خرگــوش،  یــا درون موتــور یــک هواپیمــا، شــلوغ و 
آشــفته بــه نظــر برســند، ولــی هرکــدام از ایــن مثال هــا درون خــود نظمــی عالــی دارنــد کــه 
ــا  ــری پدیده ه ــتۀ ظاه ــی، پوس ــای بی نظم ــن مثال ه ــت. در ای ــوط اس ــان مرب ــه کارکردش ب
موجــب پنهان مانــدن منطــق ژرف باطنــی آن هــا می شــود. کشــت یــا محیــط چندمحصولــی 
نیــز نســخۀ گیاهــی چنیــن نظمــی بــود. فقــط معــدودی از کارشناســان اســتعماری توانســتند 
چنــان منطقــی را در پــس آشــفتگی بصــری کشــت چندمحصولــی تشــخیص دهنــد. یکــی از 
ــه کار می کــرد، در  ــود و در نیجری ــام داشــت. او کــه قارچ شــناس ب ــز۱ ن آن افــراد هــاوارد جون

ــت: ــن نوش ۱۹۳۶ چنی
 
ً
ــه نظــر می رســد و ایشــان احتمــاال ــه چشــم اروپایی هــا ... مضحــک ب کل ایــن منظــره ب

ــه  ــم ب ــار ه ــان در کن ــواع گیاه ــم ان ــت متراک ــه کاش ــد ک ــری می کنن ــت  آخر نتیجه گی دس
ــزی  ـ  چی ــت  ــری اس ــردن دیگ ــال خفه ک ــاه در ح ــر گی ــه ه ــه ـ  به طوری ک ــیوه ای کودکان ش
ــم، در هــر  ــن روش بنگری ــه ای ــر ب جــز حماقــت محــض نیســت. بااین حــال، اگــر دقیق ت
ــه در  ــد، بلک ــد نمی کنن ــادف رش ــان به تص ــن گیاه ــت. ای ــه اس ــی نهفت ــش از آن دلیل بخ
فواصــل مناســب روی تل هــای خــاک به شــکلی کاشــته شــده اند کــه وقتــی بــاران شــدید 
ــطح  ــال، آب در س ــد و درعین ح ــه نمی کن ــر آب خف ــان را زی ــارد،  گیاه ــیری می ب گرمس
ــن شــیوه، خــاک  ــود نمی شــوید ... در ای ــا خ ــرم را ب ــود و خــاک ن ــاری نمی ش ــه ج مزرع
ــا آب  ــا ب ــا تابــش آفتــاب،  خشــک ی ــا ریشــۀ گیاهــان اشــغال شــده و هیــچ گاه ب همــواره ب
ــن  ــد، از ای ــته می ش ــاع گذاش ــت و بی دف ــر لخ ــه اگ ــود، درحالی ک ــته نمی ش ــاران شس ب
بالهــا بــر ســرش می آمــد ... ایــن شــیوه یکــی از مصادیــق متعــددی اســت کــه شــاید مــا 
را هشــیار ســازد تــا پیــش از قضــاوت دربــارۀ کشــاورزی بومــی، دقــت و احتیــاط فــراوان 
بــه خــرج دهیــم. روش ایــن زراعــت و دیــدگاه کشــاورزانش به قــدری بــرای مــا تــازه اســت 
ــان،  ــی خودم ــه کاری ذات ــر محافظ ــه آن را از منظ ــویم ک ــه ش ــدت وسوس ــاید به ش ــه ش ک

احمقانــه لقــب دهیــم. ]۳۶[

در جـــای دیگـــری از جغرافیـــای اســـتوایی، معـــدودی از ناظـــران زیـــرک و مصلحت نگـــر 
در حـــال پرده بـــرداری از منطـــق کشـــاورزی دیگـــری بودنـــد. ادگار آندرســـون۲ براســـاس 
ــری در  ــم بصـ ــی از نظـ ــی عالـ ــاال، مثالـ ــتاهای گواتمـ ــی اش در روسـ ــای گیاه شناسـ کارهـ
ـــفتۀ  ـــه و آش ـــۀ در هم ریخت ـــه کپ ـــد آنچ ـــرح داد. او فهمی ـــر را ش ـــی و مؤث ـــم عمل ـــا نظ ـــه ب مقایس
پوشـــیده از علف هـــای هـــرز بـــه نظـــر می رســـد و هیـــچ انســـان غربـــی بـــرای باغ هایـــش 
ـــده   حساب ش

ً
ـــال ـــر و کام ـــم مؤث ـــی نظ ـــۀ نوع ـــر به مثاب ـــی دقیق ت ـــس از بررس ـــندد، پ نمی پس

ـــکل های ۳۶ و ۳7( و  ـــرد )ش ـــیم ک ـــا را ترس ـــن باغ ه ـــی از ای ـــون یک ـــد. آندرس ـــوه می کن جل

1. Howard Jones
2. Edgar Anderson
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ارزش دارد کـــه شـــرح منطـــق آن کپه هـــا را به طـــور کامـــل از او نقـــل کنیـــم:
ــۀ  ــیم نقشـ ــی ترسـ ــد،  وقتـ ــم می آیـ ــه چشـ ــی بـ ــم اندکـ ــی نظـ ــدا گویـ ــه در ابتـ گرچـ
 معینـــی 

ً
بـــاغ را شـــروع کردیـــم، دریافتیـــم کـــه بـــاغ را در ردیف هـــای عرضـــی کامـــال

درخـــت کاری کرده انـــد. درختـــان میـــوۀ بومـــی و اروپایـــی بـــا تنـــوع فـــراوان کشـــت 
ـــد  ـــر، و چن ـــه،  انجی ـــه، آلوچ ـــت( ِب ـــو،  )درخ ـــا،۲ آووکادو،  هل ـــا،۱  ِچریموی ـــده اند: انون ش
ــاط  ــش در حیـ ــتفاده از میوه هایـ ــرای اسـ ــا بـ ــوس غول آسـ ــد کاکتـ ــوه. چنـ ــۀ قهـ بوتـ
کاشـــته اند. یـــک بوتـــۀ بـــزرگ رزمـــاری، یـــک بوتـــۀ شـــداب،۳ چنـــد بنت قنســـول،۴ 
ــی  ــک۶ بومـ ــه َولیـ ــل را بـ ــف کامـ ــک ردیـ ــده. یـ ــاِی۵ نیمه رونـ ــه رز چـ ــک اصلـ و یـ
اهلی شـــده اختصـــاص داده انـــد کـــه میوه هـــای زردرنگـــش بـــه ســـیب های کوچـــک 
می مانـــد و بـــرای تهیـــۀ کمپـــوت خوشـــمزه بـــه کار مـــی رود. دو گونـــه ذرت در بـــاغ 
  میـــوه داده و اکنـــون فقـــط بـــرای لوبیاهـــای رونـــده 

ً
دیـــده می شـــود؛ یکـــی کـــه قبـــال

ــری  ــد، و دیگـ ــل می کنـ ــت عمـ ــۀ داربسـ ــت، به مثابـ ــد آن هاسـ ــل رشـ ــازه فصـ ــه تـ کـ
یـــک گونـــۀ بســـیار بلندتـــر کـــه منگولـــه دار اســـت. گونه هایـــی از مـــوز کوچـــک بـــا 
برگ هـــای پهـــن صـــاف  نیـــز هســـت کـــه اینجـــا به جـــای کاغـــذ بســـته بندی از آن هـــا 
اســـتفاده می شـــود و در پختـــن سمبوســـۀ داغ بومـــی، به جـــای ســـبوس ذرت بـــه کار 
ـــار  ـــوادۀ خی ـــت از خان ـــدۀ ُپرپش ـــان رون ـــا درخت ـــان را همه ج ـــن درخت ـــد. روی ای می رون
ــد  ــدا می کنـ ــی پیـ ــه های مغـــذی بزرگـ ــد،  ریشـ ــانده اند. وقتـــی چیـــوت7 می رسـ پوشـ
کـــه وزنشـــان تـــا چنـــد کیلوگـــرم اســـت. در یـــک نقطـــه چالـــه ای به انـــدازۀ یـــک وان 
ـــد و آن  ـــارج کرده ان ـــوت را از آن خ ـــۀ چی ـــی ریش ـــه به تازگ ـــود دارد ک ـــک وج ـــام کوچ حم
ـــتفاده  ـــی اس ـــات خانگ ـــت از ضایع ـــد کمپوس ـــی و تولی ـــۀ خوراک ـــار زبال ـــرای انب ـــه را ب چال
ـــا  ـــه از جعبه ه ـــت ک ـــل هس ـــک زنبورعس ـــدوی کوچ ـــک کن ـــاغ ی ـــای ب ـــد. در انته می کنن
و قوطی هـــای کنســـرو درســـت شـــده اســـت. مـــا اروپایی هـــا و آمریکایی هـــا آن بـــاغ 
ـــت  ـــل کمپوس ـــت، ت ـــل بازیاف ـــی، ت ـــان داروی ـــاغ گیاه ـــاغ گل، ب ـــبزیجات، ب ـــۀ س را باغچ
و زنبـــورداری می نامیـــم. گرچـــه بـــاغ در بـــاالی یـــک سراشـــیبی تنـــد واقـــع اســـت، 
ـــال  ـــدت س ـــام م  در تم

ً
ـــرا ـــاک ظاه ـــطح خ ـــدارد و س ـــود ن ـــاک وج ـــایش خ ـــکل فرس مش

ـــود  ـــظ می ش ـــک حف ـــل خش ـــاک در فص ـــت خ ـــت. رطوب ـــده اس ـــیده ش ـــان پوش از گیاه

۱. انونا )annona( یک میوۀ گرمسیری است. ـ م.
۲. ِچریمویا )cherimoya( از خانوادۀ میوه های گرمسیری انونا و بومی کلمبیا، اکوادور،  پرو، بولیوی و شیلی است.ـ   م.

۳. شــداب )rue( گیاهــی همیشه ســبز و بومــی مدیترانــه اســت کــه بــرای ورم ملتحمــۀ چشــم و درمــان گزیدگــی حشــرات 
کاربــرد دارد. ـ م.

4. poinsettia
ـ  م. ۵. رز چای )tea rose( گونه ای از رزهای زینتی است. 

6. hawthorn
7. چیوت )chayote( یک میوۀ بومی گرمسیری است. ـ م.
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۳77

ــده اند  ــدا شـ ــر جـ ــل از یکدیگـ ــوالت متداخـ ــا محصـ ــوری بـ ــوع، طـ ــان هم نـ و گیاهـ
ــر  ــر منتشـ ــاه دیگـ ــه گیـ ــی بـ ــانی از گیاهـ ــد به آسـ ــا نمی تواننـ ــات و بیماری هـ ــه آفـ کـ
شـــوند. بـــاروری خـــاک همـــواره حفـــظ می شـــود، زیـــرا عـــالوه بـــر پســـماند خانـــه، 
الشـــۀ گیاهـــان رســـیده و مـــرده نیـــز بیـــن ردیف هایـــی کـــه دیگـــر ثمـــر نمی دهنـــد، 
ــرای  ــان بـ ــه زمـ ــد کـ   می گوینـ

ً
ــوال ــا معمـ ــا و اروپایی هـ ــود. آمریکایی هـ ــال می شـ چـ

سرخ پوســـتان اهمیـــت نـــدارد. ایـــن بـــاغ به نظـــر مـــن مصداقـــی عالـــی اســـت کـــه 
ــا  ــه مـ ــم، بـ ــت بیندازیـ ــک سرخ پوسـ ــای یـ ــه کارهـ ــطحی بـ ــی غیرسـ ــی نگاهـ وقتـ
ــن  ــد. ایـ ــرف می کنـ ــا صـ ــر از مـ ــود را مفید تـ ــت خـ ــت وقـ ــد آن سرخ پوسـ می فهمانـ
ـــاز دارد.  ـــالش نی ـــی ت ـــه اندک ـــط ب ـــار فق ـــر ب ـــی ه ـــت، ول ـــی اس ـــد دائم ـــال تولی ـــاغ در ح ب
وقتـــی کشـــاورز خـــم می شـــود تـــا کدوهـــا را بچینـــد، چنـــد علـــف هـــرز را هـــم از 
ـــده، در  ـــای رون ـــن لوبیاه ـــدن آخری ـــس از چی ـــا را پ ـــۀ ذرت و لوبی ـــی آورد؛ الش ـــه درم ریش
میـــان ردیف هـــا چـــال می کنـــد؛ و تـــا چنـــد هفتـــه بعـــد یـــک گیـــاه دیگـــر به جـــای 

آن هـــا مـــی کارد. ]۳7[

شکل ۳۶. نقاشی ادگار آندرسون از باغ میوه در سانتا لوسیا، گوآتماال
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شـکل ۳7. آندرسـون در نقاشـی بـاغ میـوه اش در سـانتا لوسـیا از نشـانه های رمـزی اسـتفاده کـرد تا 
عـالوه بـر گیاهـان، دسـته بندی های کلـی آن هـا را نیز نشـان دهـد. عالمت های مدور و بسـته نمایشـگر 
درختـان میـوه بـا منشـأ اروپایـی )آلـو، هلـو و...( هسـتند. عالمت هـای گـرد نامنظـم، درختـان میوه با 
باالرونده انـد.  نشـانۀ سـبزی های  نشـان می دهنـد. خط چین هـا  را  مانزانیـال(  آمریکایـی )مثـل  منشـأ 
دایره هـای کوچـک نشـانۀ بوته هـای ریـز، سـتاره های بـزرگ بـرای گیاهـان گوشـتی، و شـکل های تیـز 
بـرای گیاهانـی از خانـوادۀ مـوز هسـتند. خـط انبـوه در سـمت راسـت شـکل ۳۶ نمایانگـر پرچینـی از 

چیچیکاسـته )بوتـه ای کـه مایاهـا از آن اسـتفاده می کردنـد( اسـت.

ــاغ  ــرد در آن ب
ُ

ــق خ ــد منط ــه مانن ــم ک ــا ه ــرب آفریق ــی در غ ــت چندمحصول ــق کش منط
باالخــره درک شــد.  ابتدایــی و عقب مانــده محســوب می شــد،  گواتماالیــی، مدت هــا 
ــای  ــت طرح ه ــه شکس ــش ب ــه در واکن ــد ک ــا گردی ــی افش ــع، در تحقیقات ــق درواق آن منط
ــۀ  ــی از دریچ ــی حت ــت چندمحصول ــای کش ــود. مزای ــاده ب ــه راه افت ــی ب ــدد تک محصول متع
ــداری،۱  ــل پای ـ  از قبی ــداف  ــایر اه ــر س ــت و اگ ــکار اس ــم آش ــدی ه ــانۀ تولی ــگاه تنگ اندیش ن
حفــظ محیط زیســت و امنیــت غذایــی ـ هــم بــه میــزان تولیــد اضافــه شــود، مزایــای مذکــور 

حیــرت آور جلــوه می کنــد.
در حــدود 80درصــد از مــزارع غــرب آفریقــا، کشــت چندمحصولــی همــان روال غالــب 
اســت. ]۳8[ بــا توجــه بــه آنچــه تاکنــون دریافته ایــم، ایــن موضــوع نبایــد مایــۀ تعجــب باشــد. 
ــرب  ــم غ ــش اعظ ــه بخ ــف ک ــای ضعی ــا خاک ه ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــم کاری ب ــای دره نظام ه
آفریقــا را پوشــانده اند،  ســازگار هســتند. میــزان غلــۀ برداشــتی از ایــن روش هــا در خاک هــای 

1. sus tainability
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ــد،  ــن می رس ــه ذه ــه ب ــی ک ــتین دلیل ــت. ]۳۹[ نخس ــی اس ــای غن ــش از خاک ه ــف، بی ضعی
ــی ـ  ــت تک محصول ــه کش ــبت ب ـ  نس ــم کاری  ــت در روش دره ــۀ کش ــم بهین ــتربودن تراک بیش
 اســت و تراکــم و ازدحــام ناشــی از درهــم کاری، بــه عللــی کــه هنــوز به درســتی معلــوم نیســت 
ــزان محصــول هــر  ــوط باشــد(،  می ــا قارچ هــا مرب ــه تعامــل ریشــه ها ب )ولــی ممکــن اســت ب
ــای  ــدن علف ه ــه خفه ش ــدی ب ــل بع ــت در مراح ــم کش ــد. تراک ــتر می کن ــه را بیش تک گون
ــرهای  ــرۀ دردس ــتوایی در زم ــق اس ــورت، در مناط ــه درغیراین ص ــد ک ــک می کن ــز کم ــرز نی ه
 
ً
ــال ــات اســت )مث   شــامل غــالت و حبوب

ً
ــزرگ هســتند. چــون ترکیــب تک گونه هــا معمــوال ب

ذرت و ذرت خوشــه ای به همــراه نخــود ســبز درشــت دانه و بادام زمینــی(، هــر محصــول 
نیازهــای تغذیــه ای مکمــل بــا دیگــری و ســاختار ریشــه ای دارد کــه مــواد مغــذی را از الیه هــای 
 پســماندهای نخســتین 

ً
متفاوتــی از خــاک برداشــت می کنــد. ]۴0[ در کشــت متنــاوب ظاهــرا

ــا در  ــوع تک گونه ه ــت. تن ــد اس ــده مفی ــول باقی مان ــرای محص ــده،  ب ــول برداشت ش محص
ــر ســالمت گیاهــان و محصــوالت آن هــا دارد. ترکیــب  یــک مزرعــه همچنیــن اثــر مفیــدی ب
محصــوالت و پراکندگــی تک گونه هــای خــاص موجــب محدودشــدن ســکونتگاه  انــواع 
همچــون  ـ  در غیراین صــورت  کــه  می شــود  هــرزی  علف هــای  و  بیماری هــا  آفت هــا، 
ــع،  ــد. ]۴۱[ درواق ــد می کنن ــاری رش ــبت های فاجعه   ب ــه  نس ــی ـ ب ــت تک محصول ــرایط کش ش
دو متخصــص کــه در دهه هــای ۱۹۳0 و ۱۹۴0 از معاصــران خــود در زراعت شناســی بســیار 
جلو تــر بودنــد، چنیــن گفتنــد:  »شــاید بررســی همه جانبــۀ کشــت تلفیقــی و ســایر شــیوه های 
ــایر  ــا۱ و س ــردِم یوروب ــان م ــک در می  کوچ

ً
ــبتا ــای نس ــه جرح و تعدیل ه ــود ک ــث ش ــی باع بوم

ــا  ــه ب ــوع در مقایس ــیوه ها درمجم ــن ش ــه ای ــم ک ــم و بفهمی ــاورزی را بپذیری ــای کش روش ه
تغییــرات انقالبــی در کوددهــی ســبز یــا زراعــت تلفیقــی،  بیشــتر بــه افزایــش تولیــد و بــاروری 

ــد«. ]۴۲[ ــک می کنن ــاک کم خ
ــول و  ــرای محص ــردی ب ــای منحصربه ف ــی، مزای ــت چندمحصول ــه اِی کش ــر چندطبق اث
ــایه  ــن« س ــۀ پایی ــوالت »طبق ــر محص ــاال« ب ــۀ ب ــوالت »طبق ــاک دارد. محص ــت از خ حفاظ
ــطح  ــر در س ــای خنک ت ــا در دم ــی بق ــت توانای ــی به عل ــوالت پایین ــرا محص ــد، زی می اندازن
ــه  ــاران به طــور مســتقیم ب خــاک و رطوبــت بیشــتر در نزدیکــی خــاک کاشــته شــده اند. آب ب
ــیب  ــود و آس ــش می ش ــاک پخ ــف روی خ ــانه ای لطی ــطۀ افش ــه به واس ــد،  بلک ــاک نمی رس خ
بــه بافــت خــاک و فرســایش آن را کاهــش می دهــد. گیاهــان بلندتــر اغلــب به مثابــۀ بادشــکن 
ــاوب، در تمــام  ــا متن ــد. درنهایــت، در کشــت تلفیقــی ی ــر عمــل می کنن ــرای گیاهــان کوتاه ت ب
زمان هــا حداقــل یــک محصــول در مزرعــه هســت کــه خــاک را منســجم نگــه دارد و از آثــار 

ــه می شــود کــه مردمــی  ــژه در جنــوب غربــی نیجریــه( گفت ــان مــردم آفریقــای غربــی )به وی ــه زب ــا )Yoruba( ب ۱. یوروب
بــه همیــن نــام بــا جمعیــت بیــن ۳0 تــا ۴0 میلیــون نفــر بــه آن تکلــم می کننــد. ـ م.
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ــیب پذیر ـ  ــای آس ــژه در زمین ه ــاران ـ به وی ــاد و ب ــید، ب ــور خورش ــدۀ ن ــوینده و جداکنن ش
ــار مــی آورد،  ــه ب ــوری کــه ب ــی ازلحــاظ محصــول ف ــی اگــر کشــت چندمحصول بکاهــد. حت
ــراه دارد،  ــه هم ــه ب ــی ک ــد بلندمدت ــه، تولی ــداری و درنتیج ــت پای ــود، به عل ــته نش ــر دانس برت

ــب داری از آن وجــود دارد. ــرای جان ــل بســیار ب دالی
بحث هــای مــا دربــارۀ کشــت چندمحصولــی تــا اینجــا فقــط بــه موضــوع میــزان محصــول 
و حفــظ خــاک مربــوط بــوده اســت. مــا از خــود زارعــان و اهــداف متنــوع  دیگــری که ایشــان با 
ــد مهم تریــن مزیــت  ــون پیگیــری می کننــد، ســخن نگفته ایــم. پــل ریچــاردز۱ می گوی ایــن فن
ــان را  ــی از گیاه ــب طیف ــال ترکی ــن روش مج ــت:  »ای ــی اس ــری عال ــم کاری،  انعطاف پذی دره
پدیــد مــی آورد کــه بــا نیازهــا و ترجیحــات فــردی کشــاورز، اوضــاع محلــی و شــرایط متغیــر در 
هــر فصــل و از یــک فصــل تــا فصــل دیگــر  ســازگار هســتند«. ]۴۳[ کشــاورزان گاهــی بــرای 
گرفتارنشــدن در تنگناهــای نیــروی کار در هنــگام کاشــت و برداشــت، به کشــت چندمحصولی 
روی می آورنــد. ]۴۴[ پــرورش محصــوالت متعــدد و مختلــف همچنیــن یــک روش مطمئــن 
ــا  بــرای پراکنــدن مخاطــرات و بهبــود امنیــت غذایــی اســت. اگــر کشــاورزان به جــای یــک ی
ــی  ــد ـ محصوالت ــدت بکارن ــاه و بلندم ــیدگی کوت ــا دورۀ رس ــی ب ــول، محصوالت دو تک محص
 کاســاوا( 

ً
کــه امــکان  ذخیره ســازی آن هــا بــا ضایعــات انــدک در زیرزمیــن وجــود دارد )مثــال

ــوالت  ــایر محص ــدن س ــل از به عمل آم ــی قب ــنگی«، یعن ــل گرس ــه در »فص ــی ک و محصوالت
آمــاده می شــوند ـ می تواننــد خطــر گرسنه شــدن را کاهــش دهنــد. ]۴۵[ عالوه برایــن و 
ــا مجموعــۀ متمایــزی از روابــط اجتماعــی  ــر از هرچیــز، هریــک از ایــن محصــوالت ب مهم ت
درهــم  تنیــده اســت. احتمــال دارد کــه هرکــدام از اعضــای خانــواده در رفتــار بــا هــر محصــول، 
ــط  ــی از رواب ــت، بازتاب ــیوۀ کش ــی، ش ــند. به عبارت ــته باش ــی داش ــوق مختلف ــف و حق وظای
  یــک راهبــرد تولیــد نیســت 

ً
اجتماعــی، ضرورت هــای آیینــی و ســالیق آشــپزی اســت و صرفــا

کــه یــک کاســب کار حداکثرکننــدۀ ســود بخواهــد بــا پیــروی از صفحــات یــک کتــاب اقتصــاد 
نئوکالســیک بــه اجــرا درآورد.

زیبایی شناســی و ایدئولــوژی تجددگرایــی اعــال در میــان اکثــر زراعت شناســان اســتعماری 
ــه در شــیوه های کشــت  ــه تأمــل منصفان و اخــالف ایشــان کــه تربیــت غربــی داشــتند، هرگون
ــا  ــد ب ــه بای ــت ک ــند می دانس ــومی ناپس   رس

ً
ــا ــیوه ها را صرف ــرد و آن ش ــی می ک ــی را نف محل

کشــاورزی پیشــرفتۀ علمــی اصــالح گــردد. نقــد ایــن افــکار ســلطه جویانه ـ البتــه اگــر نقــدی 
ــروز  ــون آن ب ــه از پیرام ــی، بلک ــود تجددگرای ــه از درون خ   ن

ً
ــوال ــد ـ معم ــته باش ــود داش وج

می کنــد کــه نقطــۀ جدایــی فکــری و فــروض عملیاتــی اش ـ چنــدان کــه دربــارۀ جیــن جیکابــز 
ــی  ــق چندمحصول ــت و منط ــاع از عقالنی ــب، دف ــت. به این ترتی ــاوت اس  متف

ً
ــال ـ کام ــم  دیدی

1. Paul Richards
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 از ســوی افــراد سرشناســی بــوده اســت کــه خــارج از حــوزۀ تجددگرایــی هســتند.
ً
نیــز عمدتــا

ــرت(۱  ــر آلب ــا ِس ــاوارد )بعد ه ــرت ه ــخصیت ها، آلب ــن ش ــان ای ــن از می ــاید عجیب تری ش
ــت و  ــا حمای ــه ب ــه ده ــش از س ــه بی ــود ک ــاورزی ب ــق کش ــک محق ــاوارد ی ــت. ه ــوده اس ب
ــه  ــد ک ــروف ش ــدور۲ مع ــد این ــت فراین ــتر باب ــرد. او بیش ــتان کار ک ــی در هندوس ــف محل لط
یــک دســتورالعمل علمــی بــرای اســتخراج خــاک بــرگ )گیاخــاک( از زباله هــای آلــی 
شــیفتۀ  مشــاهده گرهای  زمــرۀ  در  غربــی  زراعت  شناســان  اکثــر  برخــالف  وی  اســت. 
ــزی  ــۀ حاصلخی ــتر دغدغ ــه بیش ــاوارد ک ــود. ه ــی ب ــیوه های بوم ــا و ش ــت بوم جنگل ه زیس
ــا و  ــی جنگل ه ــوع مل ــه تن ــرد ک ــاهده ک ــت، مش ــر داش ــدار را در س ــاورزی پای ــاک و کش خ
ــش  ــی افزای ــا حت ــظ ی ــرای حف ــبی ب ــای مناس ــی، راه ه ــی محل ــیوه های چندمحصول ــز ش نی
ســالمت و بــاروری خــاک هســتند. وی بــاروری خــاک را فقــط از مقولــۀ ترکیــب شــیمیایی اش 
ــاک،   ــاختار ذره ای خ ــرد: س ــت می ک ــز دق ــاختاری اش نی ــواص س ــه خ ــه ب ــت، بلک نمی دانس
میــزان هواگیــری )نفــوذ هــوا در( خــاک، تــوان حفــظ رطوبــت، و »پــل قارچــی«۳ یــا پیونــد 
ــای  ــن برهم کنش ه ــی از ای ــت.۴ ]۴۶[ برخ ــاک الزم اس ــد گیاخ ــرای تولی ــه ب ــزال ک مایکوری
پیچیــدۀ درون خــاک ـ  ولــی نــه همــۀ آن هــا ـ را می تــوان به دقــت اندازه گیــری کــرد، و 
برخــی دیگــر بــا چشــمان یــک مشــاهده گر مجــرب،  تشــخیص داده می شــوند، ولــی امــکان 
ســنجش آن هــا وجــود نــدارد. هــاوارد آزمایش هــای مفصلــی بــرای تولیــد گیاخــاک، ســاختار 
خــاک و واکنــش گیاهــان انجــام داد و توانســت نشــان دهــد کــه محصــول آزمایشــی مــزارع 
ــا  ــطل ها ی ــداد س ــی او تع ــال، نگران ــت. بااین ح ــی اس ــارف غرب ــیوه های متع ــش از ش او بی
ــالمت  ــه وی س ــوند،  بلک ــت می ش ــار برداش ــر هکت ــه از ه ــود ک ــا ذرت نب ــدم ی ــای گن کیلوه

ــت. ــز می دانس ــر از هرچی ــدت را مهم ت ــاک در بلندم ــول و خ محص
ــد  ــرد، هرچن ــاز ک ــز ب ــرب نی ــه غ ــود را ب ــی، راه خ ــت چندمحصول ــداری از کش طرف
کــه همچنــان فقــط اقلیتــی کوچــک از آن دفــاع می کننــد. راشــل کارســون در کتــاب 
ــر  ــرب مقادی ــرد مخ ــد، کارب ــاپ ش ــه در ۱۹۶۲ چ ــدا۵ ک ــار بی ص ــام به ــده اش به ن زیروروکنن
ــرد.  ــی ک ــی را بررس ــت تک محصول ــود کش ــرای خ ــا ب ــا و علف کش ه ــت آفت کش ه هنگف
وی توضیــح داد کــه دردســر حشــرات، »بــه اختصــاص زمین هــای پهنــاور بــه یــک محصــول 
ــرات  ــت حش ــاری جمعی ــش انفج ــرای افزای ــه را ب ــی زمین ــن روش ــت. چنی ــوط اس ــد مرب واح

1. Albert Howard (Sir Albert)
2. Indore
3. Fungus bridge or the mycorrhizal association
ــاه اســت کــه نقــش مهمــی در  ــارچ و یــک گی ــن یــک ق ــا همزیســتی بی ــزال نوعــی رابطــۀ همــکاری ی ــد مایکوری ۴. پیون

ــاک دارد. ـ م. ــیمیایی خ ــب ش ــاک و ترکی ــی خ ــاه، زیست  شناس ــۀ گی ــه تغذی ــک ب کم
5. Silent Spring
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خــاص فراهــم می کنــد. زراعــت تک محصولــی از مزایــای اصــول طبیعــت برخــوردار 
نیســت و نوعــی کشــاورزی اســت کــه تصــورش فقــط از یــک مهنــدس برمی آیــد. طبیعــت، 
ــن تنوع هاســت  ــی انســان شــیفتۀ ساده ســازی ای ــد، ول ــوع انباشــته می کن چشــم اندازها را از تن
... یــک عامــل بازدارنــدۀ مهــم در رفتــار انســان، محدودکــردن میــزان ســکونتگاه  مناســب برای 
ــت  ــب اف ــی را موج ــت تک محصول ــاوارد کش ــه ه ــه ک ــت«. ]۴7[ همان گون ــه اس ــر گون ه
بــاروری خــاک و رو آوری بــه عــالج آن یعنــی کاربــرد روزافــزون کودهــای شــیمیایی )حــدود 
ــتدالل  ــز اس ــون نی ــت، کارس ــال ۱۹70( می دانس ــکا در س ــار در آمری ــرم در هکت ۳۲۵ کیلوگ
ــد و عــالج  ــه رشــد جهشــی جمعیــت آفت هــا دامــن می زن می کــرد کشــت تک محصولــی، ب
ــوِد  ــا از خ ــه گوی ــت ک ــی اس ــز راه حل ــره کش ها نی ــت حش ــر هنگف ــتعمال مقادی ــی اس آن یعن

ــت. ــاز تر اس ــکل، دردسرس مش
ــف  ــد ضعی ـ  هرچن ــی  ــد داللت های ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــای دیگ ــل و علت ه ــن عل ــه ای ب
 برخــی شــیوه های کشــت چندمحصولــی بــرای کشــاورزان 

ً
ـ  وجــود دارد کــه احتمــاال

ــالش  ــای ت ــاب ج ــن کت ــه ای ــود. ]۴8[ البت ــد ب ــد خواه ــا مفی ــد آفریقایی ه ــز همانن ــی نی غرب
ــان  ــز از چن ــن نی ــت و م ــی نیس ــر تک محصول ــی ب ــت چندمحصول ــری کش ــات برت ــرای اثب ب
ــن  ــرای ای ــط ب ــاع محی ــتقل از اوض ــد و مس ــخ واح ــچ پاس ــتم. هی ــوردار نیس ــی برخ صالحیت
ــاورزی،  ــداف کش ــه اه ــا ازجمل ــری از متغیره ــه کثی ــخ ها ب ــرا پاس ــدارد، زی ــود ن ــش وج پرس
کشــت  آن  در  گیاهــان  کــه  دارد  بســتگی  خــُردی  محیــط  و  کاشته شــده،  محصــوالت 
ــا نشــان دهــم کشــت چندمحصولــی،  حتــی از منظــر  شــده اند. بااین حــال، تــالش کــرده ام ت
تنگ نظرانــۀ معطــوف بــه میــزان تولیــد، به نفــع زراعت شناســی مغرب زمیــن اســت و در 
ــدودی از  ــز مع ــی را دارد. به ج ــی تجرب ــتگی بررس ــاورزی، شایس ــرد کش ــه راهب ــان این هم می
 تمــام کارشناســان دیگــر بــا شــتاب زدگی از ایــن واقعیــت 

ً
زراعت شناســان سرشــناس، تقریبــا

ــه و  ــوژی جهان خواران ــتایش از ایدئول ــی س ــری نوع ــن موضع گی ــد و ای ــی کرده ان چشم پوش
ــد. ــان می ده ــاورزی را نش ــال در کش ــی اع ــری تجددگرای ــی بص ــز زیبایی شناس نی

طرفـداری از کشـت چندمحصولـی همچنیـن بحـث دیگـری را پیـش مـی آورد کـه عـالوه 
بـا  ایـن کتـاب،  بقیـۀ  و در  دارد  نیـز ربـط  اجتماعـی  بـه سـاختار  بـر شـیوه های کشـاورزی، 
دقـت بیشـتری بـه آن خواهیـم پرداخـت: انعطاف پذیـری و دوام تنـوع. کشـت چندمحصولـی، 
و  پایدارتـر  بـا کشـت تک محصولـی،  مقایسـه  در  معایبـش،  و  از سـایر محاسـن  صرف نظـر 
باثبات تـر اسـت. کشـاورزی چندمحصولـی به احتمـال بیشـتری به قـول اقتصاددان ها بـه درآمد 
هیکـزی۱ می انجامـد: درآمـدی کـه باعث تخریـب مواهب تولیـد  نشـده و به این ترتیـب، امکان 

۱. هیکزی )Hicksian( مربوط به جان هیکز )John Hicks( اقتصاددان انگلیسی )۱۹0۴ تا ۱۹8۹( است. ـ م.
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گـردش آن درآمـد بـرای تداوم نامحـدود تولیـد در آینده را فراهـم می کند. کشـت چندمحصولی 
درعین حـال، مهارشـدنی تر و انعطاف پذیرتـر اسـت، یعنـی آسـان تر می توانـد بـدون نابودشـدن 
یـا نابودکـردن، تنـش و خسـارت را تحمـل کنـد. تحقیقـات معتبـر در سـال های اخیـر نشـان 
داده اسـت کـه افزایـش تعـداد تک گونه هـا در مزرعـه )حداقـل تـا تعـداد مشـخصی از آن هـا( 
موجـب افزایـش تـاب آوری در برابـر نامالیمـات آب و هـوا و آفت ها می شـود ]۴۹[ و البتـه نباید 
از نظـر دور داشـت کـه آثـار بهبوددهنـده نیـز در خـاک به جـا می گذارد. حتـی اگر بتـوان اثبات 
کـرد کـه کشـت تک محصولـی در کوتاه مـدت بـه میـزان برداشـت بیشـتری می انجامد، کشـت 
چندمحصولـی همچنـان در بلند مدت مزایای قطعی دارد. ]۵0[ شـواهد جنـگل داری نیز قدری 
ـ  از قبیـل آن هـا کـه در آلمان و ژاپـن آزمایش  در زراعـت کاربـرد دارد: جنگل هـای تک گونـه ای 
شـدندـ  چنـان دردسـرهای بوم شـناختی از خـود بـه جـا گذاشـتند که حتی بـرای رسـاندن آن ها 
بـه تنوعـی کمتـر از زمـان مداخلـه، از احیـای مصنوعـی زیسـت بوم اسـتفاده شـد تـا گوناگونی 
حشـرات، گیاهـان و جانـوران بـه کمتریـن میـزان ضروری بـرای سـالمت جنگل برسـد. ]۵۱[

ــوع  ــگل داری و تن ــت و جن ــوع در زراع ــن تن ــباهت های بی ــه ش ــت ب ــد نیس ــا ب در اینج
محــالت شــهری در کارهــای جیــن جیکابــز اشــاره کنــم. او اســتدالل می کــرد کــه هرچقــدر 
محلــه پیچیده تــر باشــد، بهتــر در برابــر تکانه هــای کوتاه مــدت در اوضــاع کســب وکار 
ــد  ــاط رش ــاس، نق ــن قی ــه ای ــتناد ب ــا اس ــوع ب ــرد. تن ــد ک ــت خواه ــازار مقاوم ــای ب و قیمت ه
ــن  ــد را ممک ــای جدی ــرداری از فرصت ه ــکان بهره ب ــه ام ــد ک ــم می کن ــددی فراه ــوۀ متع بالق
 تخصصــی، ماننــد کاروبــار یــک قماربــاز اســت که هســت 

ً
می ســازد. ولــی یــک محلــۀ کامــال

و نیســت خــود را بــه چرخــش چــرخ رولــت۱ گــره می زنــد؛ اگــر او ببــرد، بــردی بــزرگ خواهــد 
ــارۀ  ــۀ اصلــی درب ــز نکت ــه، به نظــر جیکاب ــز را خواهــد باخــت. البت ــازد،  همه چی ــود و اگــر بب ب
تنــوع محلــه، تقویــت زیســت بوم انســانی اســت. تنــوع کاالهــا و خدمــات موجــود در محــل 
ــه  ــاده ک ــران پی ــذر عاب ــد، گ ــود می آین ــه وج ــوع ب ــا آن تن ــه ب ــانی ک ــدۀ انس ــبکه های پیچی و ش
ــد،   ــای بصــری کــه یــک محلــۀ شــاداب و آســوده فراهــم می کن ــد، و مزای ــر امنیــت می افزای ب
ــته(۲  ــی )انباش ــای تجمع ــی را از مزای ــان مکان ــا چن ــد ت ــل می کنن ــر تعام ــا یکدیگ ــی ب همگ
ــر و  ــی را ماندگارت ــای گیاه ــه مجموعه ه ــی ک ــوع و پیچیدگ ــان تن ــد. ]۵۲[ هم ــوردار کنن برخ
ــی  ــع محل ــه جوام ــود ک ــث می ش ــکارا باع ــر آش ــه ای دیگ ــد، در مرتب ــر می کن انعطاف پذیرت

ــوند. ــب تر ش ــر و دل چس ــم چاالک ت ــانی ه انس

ــک«  ــرخ کوچ ــای »چ ــوی به معن ــه از واژه ای فرانس ــت ک ــه ای اس ــای قمار خان ــی از بازی ه ــت )Roulette( یک ۱. رول
اقتبــاس شــده اســت و بازیکن هــا بــر ســر اعــداد خــاص روی ایــن چــرخ یــا گروه هایــی از اعــداد شــرط می بندنــد تــا بــا 

چرخانــدن چــرخ و ایســتادن آن روی یــک عــدد، بــرد یــا باخــت آن هــا معلــوم شــود. ـ م.
2. cumulative
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مزارع دائمی در مقایسه با زراعت جابه جاشونده
ــد. ]۵۳[  ــه کرده ان ــونده را تجرب ــت جابه جاش ــی زراع ــا نوع ــرب آفریق ــاورزان غ ــر کش اکث
زراعــت جابه جاشــونده کــه زراعــت »برداشــت و ســوزانده کاری«۱ و »آیــِش چرخشــی«۲ نیــز 
ــا بریــدن و ســوزاندن بخــش  ــده می شــود،  شــامل کشــت موقــت در زمینــی اســت کــه ب نامی
اعظــم گیاهانــش انجــام می گیــرد. آن قطعــه پــس از چنــد ســال کشت شــدن، بــه حــال خــود 
رهــا شــده و قطعــۀ جدیــدی بــرای کشــاورزی انتخــاب می شــود و باالخــره وقتی پوشــش گیاهی 
جدیــد در قطعــۀ اول بــه میــزان پوشــش در یــک زمیــن دســت نخورده رســید و بــاروری اش بــه 
حــد اولیــه بازگشــت، دوبــاره در آن کشــت انجــام می شــود. کشــت چندمحصولــی و حداقــل 

ــوند. ــب می ش ــونده ترکی ــت جابه جاش ــا کش ــب ب ــز اغل ــت۳ نی زراع
خواهیم دید که کشـت جابه جاشـونده هم مانند کشـت چندمحصولی، یک شـیوۀ عقالنی،  
کارآمـد و پایدار اسـت که بـا وضعیت خاک،  آب وهوا و اوضاع اجتماعی مناسـبت دارد. کشـت 
 از یکدیگر جدایی ناپذیر هسـتند. گـزارش دقیق و 

ً
چندمحصولـی و کشـت جابه جاشـونده تقریبا

قدیمـی هرولـد کانکلیـن۴ دربارۀ کشـت جابه جاشـونده در فیلیپیـنـ  که هنوز هم هیچ گزارشـی 
ـ  بـه مـا می آمـوزد کـه تعـداد تک گونه هـای گیاهـی بـرای هر قطعـه زمین  بـه پـای آن نمی رسـد 
جدیـد و تمیزشـده، بیـن ۴0 تـا ۶0 گونـه بـوده اسـت. ]۵۴[ درعین حـال، کشت چرخشـی، 
نوعـی زراعـِت فوق العـاده پیچیـده اسـت کـه بـه همیـن علـت، از منظـر حکومـت و عوامـل 
  ناخوانـا می نمایـد. ایـن قطعـه زمین هـا،  خـود »گذرا« بـوده، در 

ً
ترویـج کشـاورزی اش، کامـال

 به هیچ وجه 
ً
بازه هـای نامنظـم بـه جریان کشـت وارد یـا خـارج می شـوند و به این ترتیـب، تقریبـا

نمی تواننـد مـاده ای خـام برای واردشـدن در نقشـۀ جامع امـالک باشـند. البته، خـود زارعان نیز 
گـذرا بودنـد و به طـور دوره ای بایـد نزدیـک بـه زمین هـای »تـازه تمیزشـده« زندگـی می کردند. 
ثبت کـردن وضعیـت ایـن جمعیت هـا و نظـارت بـر آن هاـ  چه رسـد به مالیات سـتانی از ایشـان 
ـ نوعـی کار شـاِق سیسیفوسـی۵ بـود. ]۵۵[ چنان کـه در سرگذشـت تانزانیـا دیدیـم، حکومت و 
مسـئوالن کشـاورزی می خواسـتند این به تعبیر خودشـان »محیط غیرخوانا و بالقوه آشـوبگرانه« 
را بـا سـکونتگاه های دائمـی و مـزارع دائمـی )چه بهتـر که تک محصولی باشـد( تعویـض کنند.
ــاورزی ـ  از  ــازی کش ــداران نوس ــی طرف ــب آزردگ ــن موج ــونده همچنی ــت جابه جا ش  کش
ـ  بــود، زیــرا از هــر لحــاظ بــا درک ایشــان از »آنچــه کشــاورزی پیشــرفته بایــد باشــد«  هــر نــژاد 

1. swiddening
2. rotational bush fallow
3. minimum tillage
4. Harold Conklin
ــری  ــی و تکب ــود کــه بابــت خودبزرگ نمای ــرا )Ephyra( ب ــی، پادشــاه افای ۵. سیســیفوس )Sisyphus( در اســاطیر یونان
کــه بــه خــرج داد، محکــوم شــد یــک ســنگ غول آســا را تــا نــوک کــوه بغلتانــد تــا ســپس ســنگ بــه پاییــن کــوه ســرازیر 

شــود و ایــن کار را تــا ابــد تکــرار کنــد. ـ م.
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ــونده  ــت جابه جاش ــه کش ــی ب ــچ روی خوش ــد:  »هی ــح می ده ــاردز توضی ــت. ریچ ــرق داش ف
ـ  مبتنــی بــر بهره کشــی، آشــفتگی و ســرتاپا  نشــان نمی دادنــد و آن را یــک دســتگاه ناخوشــایند 
ــونده،   ــت جابه جاش ــت در کش ــا طبیع ــازگار ب  س

ً
ــال ــق کام ــتند«. ]۵۶[ منط ــط ـ می دانس غل

ــکان،  ــورت ام ــت بوم، و در ص ــی و زیس ــم انداز طبیع ــرای چش ــت ب ــل مزاحم ــۀ حداق برپای
ــان مزارعــی را در  ــس چن ــود. پ ــی ب ــن گیاهــان محل ــط همزیســتی بی شــمار بی ــد از رواب تقلی
مقایســه بــا مــزارع مســتطیلی آراســتۀ جدیــد کــه بــاب میــل اکثــر کارمنــدان کشــاورزی بــود، 
به مثابــۀ شــکل دست کاری نشــدۀ طبیعــت قلمــداد می کردنــد. به تعبیردیگــر، احتیــاط و 
ــس  ــه در پ ــت نهفت ــت، عل ــود داش ــونده وج ــت جابه جاش ــه در کش ــناختی ک ــت بوم ش حرم

ــود. ــیوه ب ــی از آن ش ــعۀ حکومت ــئوالن توس ــش مس ــا و رنج ــِر مقاومت ه ظاه
ـــت  ـــا دق ـــه آن ه ـــدرت ب ـــه به ن ـــت ک ـــم داش ـــری ه ـــدد دیگ ـــای متع ـــی مزای ـــش چرخش آی
ـــت درازی  ـــا دس ـــاک تپه ه ـــا و خ ـــت بلندی ه ـــم و وضعی ـــه حری ـــی ب ـــش چرخش ـــد. در آی می ش
نمی شـــد کـــه اگـــر ایـــن چشـــم اندازها تخریـــب شـــوند، احیـــای آن هـــا دشـــوار اســـت. 
ـــدت  ـــات بلندم ـــداری و ثب ـــود، پای ـــراوان ب ـــن ف ـــه زمی ـــی ک ـــت در هنگام ـــش کش ـــود چرخ خ
در ایـــن شـــیوه را تضمیـــن می کـــرد. در کشـــت جابه جاشـــونده به نـــدرت درختـــان بـــزرگ 
ـــظ  ـــایش و حف ـــش فرس ـــث کاه ـــم باع ـــن رس ـــد و ای ـــع می کردن ـــان را قط ـــای درخت نده ه

ُ
ـــا ک ی

ـــره  ـــیب دار و بدمنظ ـــاورزی، ش ـــئوالن کش ـــم مس ـــه چش ـــزارع ب ـــی م ـــد، ول ـــاک می ش ـــت خ باف
می رســـید. قطعـــات ســـوزانده کاری را ـ به جـــز اســـتثناهای انـــدک ـ به جـــای شـــخم زدن، بـــا 
ــان  ــر زراعت شناسـ ــن کار به نظـ ــد. ایـ ــت می کردنـ ــز کشـ ــای نوک تیـ ــا تکه چوب هـ ــل یـ بیـ
ـــاک  ـــط »خ ـــف بار، فق ـــی اس ـــا تنبل ـــل ی ـــر جه ـــردم از س ـــی آن م ـــه گوی ـــود ک ـــان ب ـــی چن غرب
ـــق  ـــخم عمی ـــاورزی ش ـــتم های کش ـــا سیس ـــان ب ـــی آن متخصص ـــیده اند«. وقت ـــی خراش را اندک
یـــا تک محصولـــی روبـــه رو می شـــدند، گمـــان می کردنـــد کـــه بـــه مردمـــی پیشـــرفته تر و 
ــک  ــدن یـ ــه آماده شـ ــه بـ ــز کـ ــا نیـ ــوزندان بوته هـ ــد. ]۵7[ سـ ــخت کوش تر برخورده انـ سـ
زمیـــن ســـوختۀ جدیـــد ختـــم می شـــد، در نظـــر کارشناســـان غربـــی نوعـــی اتـــالف بـــود. 
بااین حـــال، پـــس از مدتـــی معلـــوم شـــد کـــه کشـــت کم عمـــق و ســـوزاندن زمیـــن، هـــر 
ـــاران(  ـــق ُپرب ـــژه در مناط ـــطحی )به وی ـــاک س ـــظ خ ـــه حف ـــی ب ـــتند؛ اول ـــد هس ـــیار مفی دو بس
کمـــک می کـــرد و دومـــی جمعیـــت آفـــات را کـــم می کـــرد و مـــواد مغـــذی ارزشـــمندی را 
ـــا »در  ـــوزاندن بوته ه ـــه س ـــان داد ک ـــا نش ـــع، آزمایش ه ـــاند. درواق ـــی می رس ـــان زراع ـــه گیاه ب
ـــن  در  ـــا از زمی ـــردن آن ه ـــش از خارج ک ـــد، بی ـــام می ش ـــب انج ـــان مناس ـــر در زم ـــل«، اگ مح

ـــت. ]۵8[ ـــر داش ـــول تأثی ـــود محص بهب
به نظــر کســی کــه بــا نگــرش غربــی تربیــت شــده بــود، گویــی ُمهــر »عقب ماندگــی« بــر 
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تمــام اجــزای آن شــیوه های کشــت حــک شــده بــود؛ بــر یــک عالــم بوتــه کــه بــدون درآوردن 
ــای  نده ه

ُ
ــر از ک ــه ُپ ــاده ک ــای نیمه آم ــر زمین ه ــوند، ب ــوزانده ش ــود س ــرار ب ــان ق ریشه هایش

ــط  ــدام روی خ ــه هیچ ک ــد ک ــته بودن ــا کاش ــل در آن ه ــول متداخ ــد محص ــود و چن ــت ب درخ
ــه آن  ــد ک ــوم ش ــان داد، معل ــع نش ــواهد قاط ــه ش ــال، چنان ک ــت. بااین ح ــرار نداش ــت ق راس
 شــلخته، حتــی بــا معیــار تولیــد نیــز فریبنــده بــوده اســت. ریچــاردز نتیجه گیــری 

ً
نمــای ظاهــرا

کــرد: »آزمــون مناســب بــرای هــر شــیوۀ کشــاورزی، چیــزی نبــود جــز اینکــه آیــا در محیــط 
اجــرا مؤثــر هســت یــا خیــر، و نــه اینکــه ظاهــر »پیشــرفته« یــا »عقب مانــده« داشــته باشــد. 
 مهارشــده و بررســی نهاده هــا و ســتانده ها نیــاز دارد. 

ً
آزمــون روش هــا بــه آزمایش هــای کامــال

ــرف  ــه مص ــاده ای ک ــبت نه ــده«، به نس ــای »نیمه آماده ش ــق« روی زمین ه ــت »کم عم ــر کش اگ
ــا در  ــه ای باره ــان نتیج ــد، و چن ــد می کن ــا تولی ــایر روش ه ــتر از س ــی بیش ــد، محصول می کن
ــه  ــدارد ک ــی ن ــت و ربط ــوب« اس   »مطل

ً
ــا ــیوه حتم ــس آن ش ــد، پ ــدار می مان ــان پای ــذر زم گ

ــرِ   ــش فراگی ــدا در نکوه ــه در ابت ــل«. ]۵۹[ آنچ ــال قب ــزار س ــا ه ــد ی ــده باش ــداع ش ــروز اب دی
ــه  ــود ک ــی ب ــت فراوان ــنجی و ظراف ــد،  نکته س ــول می مان ــر مغف ــونده، از نظ ــت جابه جاش کش
کشــاورزان آفریقایــی در اجــرای آن شــیوه بــه کار می بردنــد. اکثــر کشــاورزان،  کشــت دائمــی 
در مناطــق پســت را بــا انــواع کشــت ســوزانده کاری در زمین هــای آســیب پذیر تپه هــا، 
ــود،  ــور می ش ــب تص ــه اغل ــالف آنچ ــس برخ ــد. پ ــق می کردن ــا تلفی ــا جنگل ه ــات ی ارتفاع
ــر  ــه اکث ــند، بلک ــد نباش ــر از آن را بل ــیوه ای بهت ــی ش ــاورزان آفریقای ــه کش ــود ک ــه نب این گون
آن هــا بــا طیــف متنوعــی از فنــون کشــت آشــنا بودنــد و از میــان آن هــا چندتایــی را محتاطانــه 

ــد. ــاب می کردن انتخ
کود در مقایسه با حاصلخیزی

بهترین کود در هر مزرعه، جای پای مالک زمین است.

کنفوسیوس

اغلــب از کودهــای شــیمیایی به مثابــۀ نوعــی مصون ســازی جادویــی بــرای غنی ســازی 
ــاورزی  ــج کش ــزاران تروی ــت و کارگ ــده اس ــاد ش ــول ی ــش محص ــف و افزای ــای ضعی خاک ه
ــج  ــال، نتای ــد. بااین ح ــاک خوانده ان ــره کش ها را داروی خ ــیمیایی و حش ــای ش ــواره کوده هم
ــرخوردگی  ــن س ــرای ای ــم ب ــت مه ــت. دو عل ــوده اس ــده ب  ناامید کنن

ً
ــوال ــع معم ــای واق در دنی

ــط دارد. ــا رب ــی م ــث اصل ــه بح ــطه ب ــه بی واس ــت ک هس
ــرط  ــازی مفـ ــیمیایی،  ساده سـ ــای شـ ــرد کودهـ ــه کاربـ ــا بـ ــه توصیه هـ ــت آنکـ نخسـ
بوده انـــد. مناســـب بودن ایـــن کودهـــا بـــرای مـــزارع مختلـــف، امـــری اثبات نشـــده اســـت، 
ـــن  ـــش بی ـــرد۱ و فاح

ُ
ـــای خ ـــه تفاوت ه ـــا ب ـــدون اعتن  ب

ً
ـــوال ـــاک معم ـــات خ ـــۀ طبق ـــرا نقش زی

1. microvariations
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مـــزارع و درون هـــر مزرعـــه تهیـــه می شـــود. شـــرایط اســـتفادۀ ایـــن کودهـــا، »مقـــدار« 
ـــه  ـــرد، و البت ـــرار می گی ـــا ق ـــرض آن ه ـــه در مع ـــی ک ـــاک، محصول ـــت خ ـــا، باف ـــرف آن ه مص
ــری  ــد تأثیـ ــیمیایی ـ می توانـ ــای شـ ــرد کودهـ ــس از کاربـ ــل و پـ ــط ـ قبـ ــوای محیـ آب وهـ
ـــود  ـــه  ب ـــز دریافت ـــاردز نی ـــذارد. ریچ ـــان بگ ـــرای گیاه ـــا ب ـــدۀ آن ه ـــذب و فای ـــر ج ـــت ب هنگف
تفاوت هـــای گریز ناپذیـــر در میـــان مـــزارع و درون هـــر مزرعـــه، »اجـــرای یـــک رویکـــرد 
ـــا  ـــام رخداده ـــردی در تم ـــن رویک ـــا چنی ـــاورزان ب ـــرا کش ـــازد، زی ـــروری می س ـــد را ض نامقی

قادرنـــد خودشـــان آزمایش هـــای الزم را انجـــام دهنـــد«. ]۶0[
دوم اینکــه فرمــول شــیمیایی کودهــا مطابــق کوته بینــی تحلیلــی تعییــن شــد. آن فرمول هــا 
ـ  یوســتوس فرایهــر فــون لیبیــک۱ ـ اقتبــاس شــدند کــه در  از کارهــای شــیمی دان بنــام آلمانــی 
نوشــتۀ عالــی خــود در ســال ۱8۴0 بــه مــواد مغــذی شــیمیایی اصلــی در خــاک اشــاره کــرد 
ــون  ــه او مدی ــیم( را ب ــفر و پتاس ــروژن، فس ــا )نیت ــد کوده ــۀ قاعده من ــتور تهی ــا دس ــون م و اکن
ــر«  ــش »برت ــۀ دان ــه به مثاب ــد ک ــاز گردی ــی دردسرس ــای او وقت ــال، یافته ه ــتیم. بااین ح هس
ــاک را  ــای خ ــام کمبوده ــد تم ــه می توان ــد ک ــر ش ــی تعبی ــه روش ــد و از آن ب ــاب آم ــه حس ب
جبــران کنــد. ]۶۱[ چنان کــه هــاوارد و دیگــران موشــکافانه نشــان دادنــد، طیفــی از متغیرهــای 
واســطه ای وجــود دارد کــه شــامل ســاختار خــاک، هواخوربــودن خــاک، الیــۀ زراعــی خــاک،  
ــر  ــاک اث ــاروری خ ــاه و ب ــۀ گی ــر تغذی ــدت ب ــت و به ش ــاک اس ــی خ ــل قارچ ــاک و پ گیاخ
ــی  ــه زنگ زدگ ــی را ب ــواد آل ــدری م ــت به ق ــن اس ــیمیایی ممک ــای ش ــذارد. ]۶۲[ کوده می گ
)اکسیده شــدن( بکشــانند کــه بافــت نــرم آن هــا را تخریــب کنــد، بــه قلیایی شــدن پیش  رونــده 

ــد. ]۶۳[ ــاک بینجام ــزی خ و زوال حاصلخی
ــه  ــط ب ــاک فق ــل خ ــم اصی ــتند: عل ــل آن هس ــر از اص ــد،  مهم ت ــن فراین ــات ای ــه جزئی البت
ــی،  ــی، باکتری شناس ــای فیزیک ــد مؤلفه ه ــه بای ــود،  بلک ــم نمی ش ــیمیایی خت ــذی ش ــواد مغ م
ــپس  ــت. س ــدای راه اس ــازه ابت ــا ت ــرد و این ه ــر بگی ــز در ب ــی را نی ــی و زمین شناس حشره شناس
ــش  ــامل دان ــان ش ــور هم زم ــد به ط ــیمیایی بای ــای ش ــارۀ کوده ــه درب ــی بهین ــرد عمل رویک
ــه  ــه ب ــن توج ــد. همچنی ــص برآی ــک متخص ــدۀ ی ــت از عه ــد اس ــه بعی ــد ک ــته ای باش بین رش
مشــخصات منحصربه فــرد هــر مزرعــه الزم اســت کــه فقــط از عهــدۀ یــک کشــاورز ســاخته 
ــاک  ــته بندی های خ ــا دس ــض را ب ــیمیایی مح ــرش ش   نگ

ً
ــا ــه صرف ــتورالعملی ک ــت. دس اس

ــورد،  ــم نمی خ ــه چش ــه در آن ب ــر مزرع ــخصات ه ــری از مش ــچ اث ــد و هی ــوط می کن مخل
ــودی اســت. ــی ناب ــا حت ــرای تحقــق ناکارآمــد ی درواقــع، نســخه ای ب

تاریخچۀ نوآوری »غیرمجاز«
ــال  ــی اع ــه تجددگرای ــا ب ــالف آن ه ــتعماری و اخ ــای اس ــئوالن حکومت ه ــر مس ــدی اکث پایبن

1. Jus tus Freiherr von Leibig
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موجــب شــد کــه بــه فــروض غلــط دربــارۀ کشــاورزی بومــی کشــیده شــوند و چشــم ایشــان 
ــوان کــرد. شــیوه های کشــاورزی بومــی کــه  ــاهدۀ پویایی هــای روش هــای بومــی نات را از مش
ــداوم  ــق م ــی و تطبی ــرض بازبین ــد، در مع ــر نبودن ــتا و انعطاف ناپذی ــب، ایس ــه ُصل به هیچ وج
قــرار گرفتنــد. بخشــی از انعطاف پذیــری در روش هــای بومــی، مجموعــه ای ارزشــمند و متنــوع 
 ترفندهــای انطبــاق بــا الگوهــای بارندگــی، جنــس خــاک، شــیب زمیــن،  فرصت هــای 

ً
از مثــال

 در خــالل هــر فصــل، 
ً
ــر کشــاورزان آفریقایــی معمــوال ــود. اکث ــازار،  و عرضــۀ نیــروی کار ب ب

ــز  ــری نی ــمار دیگ ــای بی ش ــا ترفنده ــد و ب ــه کار می گرفتن ــد را ب ــا ترفن ــن ی ــک ف ــش از ی بی
ــاورزی  ــوالت کش ــی محص ــورد. وقت ــان می خ ــه درد ایش ــگاه ب ــاید در بزن ــه ش ــد ک ــنا بودن آش
جدیــد از »دنیــای غــرب« بــه آفریقــا رســید، کشــاورزان هرجــا کــه الزم بــود، بــا شوروشــوق 
بــا آن محصــوالت منطبــق شــدند. ذرت،  کاســاوا، انــواع فلفــل، و انــواع حبوبــات و کدوهــا بــه 

مجموعــۀ پرشــمار محصــوالت کشــاورزی آفریقایــی وارد شــد. ]۶۴[
ــا  ــه تاریخچــۀ آزمــون، گزینــش و انطبــاق »در مزرعــه«، در آفریقــا و ســایر نقــاط دنی البت
ــات  ــته اند جزئی ــی۲ توانس ــی گیاه ــی۱ و دیرین شناس ــی گیاه ــراوان دارد. تبارشناس ــت ف قدم
 هیبریدهــا )پیوندی هــا( و گونه هــای غــالت 

ً
تاریخــی چگونگــی گزینــش محصــوالت ـ مثــال

مشــرق زمین یــا ذرت آمریکایــی ـ و انتشــار آن هــا بــرای انــواع کاربردهــا در شــرایط مختلــف 
ــه  ــی صــادق اســت کــه ب ــارۀ گیاهان ــن واقعیــت درب ــد. همی ــی و شناســایی کنن رشــد را ردیاب

روش ریشــه  ای ـ و نــه بــا دانــه ـ منتشــر شــدند. ]۶۵[
 نتیجه گیــری 

ً
 منصفانــه داشــتند، احتمــاال

ً
کارشناســان فراوانــی کــه دیــدگاه کامــال

ــک ایســتگاه  ــۀ ی ــی به مثاب ــۀ آفریقای ــر مزرع ــا ه ــت ت ــراوان هس ــه فرصت هــای ف ــد ک می کردن
آزمایشــی کوچک مقیــاس عمــل کنــد. شــاید چنیــن اســتدالل شــود کــه هــر جامعــۀ کوچــک 
ـ  جامعــه ای کــه ناچــار اســت معــاش خــود را از یــک محیــط نامهربــان و بی ثبــات  از زارعــان 
ــن  ــی و تأمی ــت غذای ــود امنی ــای بهب ــینۀ فرصت ه ــه س ــت رد ب ــدرت دس ــد ـ به ن ــن کن تأمی
کیــد کنیــم.  خــوراک خــود خواهــد زد. البتــه، الزم اســت بــه کاســتی های دانــش محلــی نیــز تأ
ــال،  ــی درعین ح ــناختند،  ول ــی می ش ــات آن را به خوب ــود و امکان ــط خ ــی محی ــان بوم زارع
ــکوپ،  ــل میکروس ــروزی ـ از قبی ــم ام ــای عل ــا ابزاره ــط ب ــش مرتب ــه از دان ــت ک ــی اس بدیه
تصویربــرداری هوایــی و پــرورش علمــی گیاهــان ـ بهره منــد نبودنــد. آنــان نیــز ماننــد بســیاری 
ــی  ــه فناوری های ــی ب ــا دسترس ــاوری ی ــد فن ــا، فاق ــق دنی ــایر مناط ــا در س ــاورزان خرده پ از کش
ــد. آن کشــاورزان  ــزه بودن   مکانی

ً
ــاری و کشــاورزی کامــال ــاس آبی از قبیــل طرح هــای بزرگ مقی

ــت بوم  ــه زیس ــتند ب ــتان می توانس ــن و هندوس ــه،  چی ــوزۀ مدیتران ــا در ح ــان خرده پ ــل زارع مث

1. ethnobotany
2. paleobotany
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خــود آســیب  بزننــد؛ حتــی اگــر کم بــودن تراکــم جمعیــت، ایشــان را ســال ها از چنــان خطایــی 
ــد کــه کشــاورز بومــی  ــه بودن ــود. ]۶۶[ ولــی اگــر متخصصــان کشــاورزی دریافت بازداشــته ب
ــا محصــوالت و  ــاق ب ــرای انطب ــی او ب ــی و تجرب ــه و اشــتیاق عمل ــد«، و روحی  می دان

ً
ــا »واقع

فنــون تــازه را در تأمیــن نیازهــای محلــی بــه رســمیت شــناخته بودنــد، آنــگاه همــدل بــا رابــرت 
ــا  ــدن ی ــم نادیده گرفته ش ــی،  علی رغ ــاورزی بوم ــش کش ــه »دان ــد ک ــه می گرفتن ــرز۱ نتیج چیمب
بی اعتنایــی متخصصــان کشــاورزی، بزرگ تریــن منبــع دانــش اســت کــه تاکنــون در تکاپــوی 

توســعه، بــه خدمــت گرفتــه نشــده اســت«. ]۶7[

پیوندهای نهادی کشاورزی تجددگرای اعال

گاهانــه ای کــه اکثــر متخصصــان کشــاورزی دربــارۀ   گمــان می کنــم اکــراه آ
ً
شــخصا

ــا تعصــب   نوعــی پیــش داوری ی
ً
ــا شایســتگی های کشــاورزان محلــی نشــان می دادنــد، صرف

ــدی  ــی پایبن ــط نوع ــا فق ــا ی ــارۀ رعیت ه ــی( درب ــهری و غرب ــرده، ش ــگان تحصیل ک )نخب
ــوض،  ــد. در ع ــه باش ــال نهفت ــی اع ــی در تجددگرای ــور ضمن ــه به ط ــود ک ــناختی نب زیبایی ش
ــود.  ــادی ب ــت نه ــا مزی ــری ی ــۀ برت ــان از مقول ــن متخصص ــمی ای ــای رس موضع گیری ه
ــر  ــود؛ اگ ــت ش ــالف آن ثاب ــر خ ــد، مگ ــی می ش ــول تلق ــاورزان،  معق ــیوه های کش ــر ش اگ
ــان  ــر متخصص ــد؛ و اگ ــان می آموختن ــود،  از زارع ــن ب ــه ممک ــدی ک ــا ح ــز ت ــان نی کارشناس
ــان  ــا آن ــی ب ــه چانه زن ــاورزان ب ــا کش ــر ب ــی براب ــگاه سیاس ــد در جای ــار بودن ــاورزی ناچ کش
روی بیاورنــد، آنــگاه فــرض اساســی نهفتــه در ذهــن همــه دربــارۀ منزلــت و قــدرِت 
نهــادی مســئوالن، نقــش بــر آب می شــد. منطــق ناگفتــه و پنهــان در اکثــر طرح هــای 
ــای  ــدرت نهاده ــت ق ــب تقوی ــه موج ــود ک ــه ای ب ــاورزی به گون ــازی کش ــِی نوس حکومت
ــر آن نهادهــا  ــاری کشــاورزان و جوامــع محلــی ایشــان در براب مرکــزی و تضعیــف خودمخت
گــردد. هــر موضــوع عملــی تــازه ای تــا انــدازه ای موجــب تغییــر در وضعیــت توزیــع جــاری 
ــان  ــای کارشناس ــوان ادعاه ــختی می ت ــر به س ــد؛ و در ظاه ــت می ش ــروت و منزل ــدرت، ث ق
ــادی در  ــع نه ــارغ از مناف ــرف و ف ــی بی ط ــود را متخصصان ــه خ ــرد ک ــول ک ــاورزی را قب کش

]۶8[ می دانســتند.  سیاست هایشــان  نتایــج 
  آشــکار 

ً
آثــار تمرکزگرایانــۀ اشتراکی ســازی در شــوروی و روســتاهای اوجامــا کامــال

ــن  ــت و در ای ــادق اس ــت ص ــن واقعی ــز همی ــاری نی ــزرگ آبی ــای ب ــارۀ طرح ه ــد. درب بودن
ــد،  ــد چــه زمــان آن را جــاری کنن ــم می گیرن طرح هــا مســئوالن حکومــت هســتند کــه تصمی
آب چگونــه توزیــع شــود،  قیمــت آب چقــدر باشــد یــا امــور کشــتزارها و نظــارت بر نیــروی کار 

1. Robert Chambers
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آن هــا ـ گویــی کــه بــا کارخانــه ســروکار دارنــد ـ چگونــه انجــام  پذیــرد. ]۶۹[ آثــار این گونــه 
تمرکز گرایی هــا و تخصص هــا بــر کشــاورزان مســتعمراتی، ســلب تخصــص شــدید از 
خــود کشــاورزان بــود. حتــی در اوضــاع مــزارع خانوادگــی و در نظــام اقتصــادی لیبــرال هــم 
برنامه ریــزی متمرکــز به مثابــۀ دورنمــای آرمان گرایانــۀ افــرادی همچــون الیبرتــی هایــد 
ــس  ــاورزی، و رئی ــم کش ــان عل غ

ّ
ــت، مبل ــدگان درخ ــی از پرورش دهن ــی یک ــود. بیل ــی۱ ب بیل

ــت:  ــت گف ــود. او به صراح ــت ب ــودور روزول ــت تئ ــتایی« در دول ــی روس ــیون زندگ »کمیس
ــان  ــت، متخصص ــدگان درخ ــی، پرورش دهن ــکان گیاه ــا، پزش ــور آزاد م ــده در کش »در آین
ــا،  ــان جنگل ه ــی، متخصص ــرس و سم پاش ــان ه ــالمت،  متخصص ــان س ــاک، متخصص خ
متخصصــان تفریــح، کارشناســان بــازار، ... و کارشناســان خانــه داری وجــود خواهنــد داشــت 
... کــه همگــی بــرای تحقــق هــدف مشــاوره و راهنمایــی تخصصــی الزم هســتند«. ]70[ آینده 
ــد:  ــت اداره می ش ــگان مدیری ــت نخب ــه دس ــال ب ــه تمام و کم ــود ک ــده ای ب ــی، آین ــن بیل در ذه
»بااین حــال، نبایــد گمــان کنیــم جامعــۀ امــروز به طــور کامــل براســاس قلمروهــای جداگانــۀ 
ــران  ــش کارگ ــام فعاالن ــه تم ــت ک ــده اس ــذاری ش ــی« ـ پایه گ ــزارع خانوادگ ــا »م ــک ـ ی کوچ
ــمگیر  ــی چش ــی مدیریت ــا توانای ــددی ب ــراد متع ــا اف ــت در مزرعه ه ــتند. الزم اس ــه هس مزرع
وجــود داشــته باشــند؛ ایــن افــراد همــان مدیرانــی هســتند کــه قادرنــد امــور را جســورانه ســامان 
دهنــد. اگــر چنــان افــرادی در مــزارع فرصــت کافــی پیــدا نکننــد و بــه ســایر مشــاغل کشــیده 
شــوند،  به هیچ وجــه بــه دســتاوردهای اجتماعــی و معنــوی مطلــوب نخواهیــم رســید«. ]7۱[
ــکافانه  ــی موش ــر کس ـ  اگ ــه  ــای امیدواران ــارات و نیت ه ــن اظه ــم ای ــال ـ علی رغ بااین ح
  
ً
ــرا ــه ظاه ــی ک ــد )نوآوری  های ــت کن ــتم دق ــرن بیس ــاورزی ق ــای کش ــیاری از نوآوری ه در بس
فقــط فنــی و درنتیجــه، غیرجانب دارانــه بودنــد(، نمی توانــد منکــر شــود کــه بســیاری از ایــن 
ــان انحصارهایــی الجــرم موجــب  ــد و چن ــه انحصــار تجــاری و سیاســی انجامیدن طرح هــا ب
ـ چنــان تأثیــری  ـ  به ویــژه ذرت  زوال خودمختــاری کشــاورزان شــد. انقــالِب دانه هــای پیونــدی 
ــرکت  ــد،  ش ــی« ندارن ــد »حقیق ــا زادوول ــتند ی ــم هس ــا عقی ــون پیوندی ه ــت. ]7۲[ چ داش
ــمندی  ــروت ارزش ــت،  ث ــدی اس ــاه پیون ــای گی ــک والده ــدی، مال ــای پیون ــدۀ بذره تولید کنن
ــک دارد و می توانــد آن را هرســاله بفروشــد، درحالی کــه  را به شــکل بــذر پیونــدی در تمل
ــد  ــه می خواه ــه را ک ــد آنچ ــاورز می توان ــود کش ــانی آزاد، خ ــا گرده افش ــی ب ــارۀ گونه های درب

انتخــاب کنــد و نیــازی بــه خریــد بــذر نــدارد. ]7۳[
منطـق متمرکز کننـدۀ مشـابهی در تمـام گونه هـای ُپربـازدهHYVs( ۲( ـ از گنـدم گرفتـه تـا 
ـ  نهفته اسـت که در سـی سـال گذشـته بـه فروش رسـیده اند. تأثیـر بی چون وچرای  برنـج و ذرت 

1. Liberty Hyde Bailey
2. high-yielding varieties
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۳۹۱

ایـن گونه هـا بـر میـزان محصـول )تأثیری کـه به نوع محصول و شـرایط کشـت وابسـته اسـت(، 
مشـروط بـه تلفیـق کاربـرد کودهـای نیتـروژن و سـاقه های کوتـاه و محکم بـود که ]هنـگام درو 
بـا کمبایـن[ دردسرسـاز نباشـد. رسـیدن بـه حداکثـر محصـول در کشـت ایـن گیاهـان پیوندی 
  آبیـاری(، کاربـرد مقادیـر هنگفـت کودهـای شـیمیایی، 

ً
مسـتلزم مصـرف آب فـراوان )معمـوال

آماده سـازی زمیـن و برداشـت  بـود. مکانیزه کـردن فرایندهـای  و کاربـرد دوره اِی آفت کش هـا 
محصـول نیـز ترویـج شـد. فقـدان تنـوع زیست شـناختی در مزارعـی کـه دانه هـای پیونـدی در 
آن هـا کشـت می شـد، به معنـای احتمـال نابـودی هـر نسـل از گونه های پربـازده به علـت هجوم 
قارچ هـا، زنـگ  گیاهـان یا حشـرات بـود که خریـد بذرهـای جدیـد »و« حشـره کش های جدید 
را )به دلیـل مقاوم شـدن حشـرات( در سـال بعـدی ضـروری می کـرد. ایـن رقابـت تسـلیحاتی 
در حـوزۀ زیست شناسـی ـ  کـه پرورش دهنـدگان گونه هـا و شـیمی دان ها گمـان می کننـد قـادر 
هسـتند پیروزی هایشـان را در آن ادامه دهند ـ رقابتی اسـت که هر تک گونۀ کشـاورزی را بیشـتر 
ـ  قـرار می دهد.  و بیشـتر در دسـت متخصصـان ـ اعـم از متخصصـان منفرد یـا گروهـی از آنان 
 مردم سـاالرانۀ سیاسـت های نیـرره آوردنـد، آن 

ً
به این ترتیـب، ماننـد آنچـه بـر سـر ابعـاد واقعـا

مؤلفه هایـی از تحقیـق و سیاسـت گذاری کـه ممکـن بـود جایـگاه نخبـگان مدیریتـی را تهدیـد 
  به اجـرا درنیامـد یا اگـر بـه آن پرداخته شـد، »به طور گزینشـی علیـه دیدگاه های 

ً
کنـد، یـا اصـال

مخالـف« بـه کار رفت.

فروض ساده کننده در علم کشاورزی

ایـن تـالش در جهـت تسـلِط  کامـل،  نوعی دعـوت بـه هرج ومرج اسـت. گویا قاعـده از ایـن قرار 
اسـت کـه هرچقدر حدومرزهای تعیین شـدۀ متخصصـان، انعطاف ناپذیرتر و انحصاری تر باشـد، 
و هرچقـدر سـلطه و مهـار امـور در آن حدومزرهـا سفت و سـخت تر شـود، هرج ومـرج بیشـتری 
پیرامـون آن شـایع می گـردد. می تـوان یـک گلخانـه سـاخت و محصـوالت تابسـتانی را هنـگام 
زمسـتان در آن بـه عمـل آورد، ولـی بـا ایـن کار محصـول گلخانـه ای در برابر نامالیمـات آب وهوا 
آسـیب پذیر می شـود و احتمـال نابـودی اش در شـرایطی افزایـش می یابـد کـه قبـل از عادت کردن 
بـه گلخانـه متحمـل نبـود. نظارت و دقـت الزم بـرای حفظ یک بوتـۀ گوجـه در ماه ژانویه، بسـیار 
دشـوارتر از آن نظـم طبیعـی اسـت که یک درخت بلـوط یا چرخ ریَسـک۱ در ماه ژانویه نیـاز دارند.

وندل بری، برآشفتِن آمریکا۲
  هوس هـــای 

ً
بخـــش اعظـــم مؤلفه هـــای موجـــود در برنامه هـــای عمـــران حکومتـــی، صرفـــا

1. titmouse
2. Wendell Berry, The Unsettling of America
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ـــی  ـــای طوالن ـــز مدت ه ـــا نی ـــانی در تانزانی ـــی روستانش ـــت. حت ـــوده اس ـــد نب ـــگان قدرتمن نخب
 منطقـــی اقتصـــاد کشـــاورزی بـــود. طرح هـــای مربـــوط بـــه 

ً
 تحلیل هـــای کامـــال

ِ
موضـــوع

ــز برنامه هـــای  ــو،  بادام زمینـــی و برنـــج، و نیـ ــان،  تنباکـ ــتفاده از گونه هـــای جدیـــد کتـ اسـ
مکانیزاســـیون، آبیـــاری و روش هـــای کاربـــرد کودهـــای شـــیمیایی نیـــز ســـابقۀ مطالعـــات 
فنـــی و میدانـــی طوالنـــی داشـــته اســـت. پـــس چـــرا این همـــه طـــرح بـــزرگ از ایـــن نـــوع 
ـــود؟  ـــده ب ـــی ش ـــا پیش بین ـــرای آن ه ـــه ب ـــد ک ـــق کنن ـــی را محق ـــتند نتایج ـــه نتوانس به هیچ وج
ـــا ایـــن پرســـش  کـــه در فصـــل بعـــد بررســـی خواهیـــم کـــرد،    مرتبـــط ب

ً
پرسشـــی دیگـــر و کامـــال

ـــه  ـــاورزی، ن ـــد کش ـــیوه ها و تولی ـــق در ش ـــرات موف ـــه تغیی ـــرا آن هم ـــه چ ـــت ک ـــرار اس ـــن ق از ای
ـــاورزان  ـــۀ کش ـــای خودمختاران ـــا ابتکارعمل ه ـــه ب ـــا، بلک ـــکار حکومت ه ـــگامی و ابت ـــا پیش ب

ـــت؟ ـــده اس ـــت آم ـــه دس ب
جداسازی متغیرهای آزمایشی

به نظـــر مـــن، چنان کـــه ســـوابق نشـــان می دهنـــد،  بخـــش عمـــده ای از ایـــن مشـــکل، در 
محدودیت هـــای نظام یافتـــه و جدایی ناپذیـــِر تحقیقـــات علمـــی در مـــواردی نهفتـــه اســـت 
کـــه »هـــدف نهایـــی آن هـــا پیـــروی مجموعـــه ای بســـیار بـــزرگ از فعـــاالن )کشـــاورزان( 
ــی،  ــت«. به عبارتـ ــوع اسـ ــیار متنـ ــاع بسـ ــرایط و اوضـ ــی، در شـ ــای علمـ ــن یافته  هـ از ایـ
برخـــی دردســـرها در عواملـــی پیچیده تـــر از وسوســـه های نهـــادی بـــرای ســـلطۀ مرکـــز، 
یـــا آسیب شناســـی های اداری و اجرایـــی، یـــا میـــل وافـــر بـــه طرح هـــای نمایشـــی بـــرای 
زیبایی شناســـی های لذت بخـــش ولـــی غیراقتصـــادی نهفتـــه اســـت. نتایـــج آزمایشـــگاهی 
ـــا  ـــت، ب ـــن وضعی ـــی در بهتری ـــی، حت ـــتگاه های تحقیقات ـــی در ایس ـــزارع آزمایش ـــای م و داده ه
ـــند،   ـــا باش ـــرای آن ه ـــل اج ـــت مح ـــت درنهای ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــانی و طبیع ـــای انس محیط ه

ـــد. ـــد دارن ـــه ای بعی فاصل
ــه تمرکــز  ــداول در پژوهش هــای کشــاورزی علمــی، همــواره معطــوف ب دســتورالعمل مت
ــده  ــی ش ــوری طراح ــت و ط ــوده اس ــول« ب ــه محص ــول ب ــای »محص ــر آزمایش ه ــض ب مح
ــری  ــای دیگ ــی متغیره ــنجد. به تازگ ــول بس ــزان محص ــا را می ــرات نهاده ه ــر تغیی ــه اث ــت ک اس
نیــز بررســی شــده اند و به این ترتیــب، می تــوان میــزان محصــول را در شــرایط مختلــف 
ــر  ــدی در براب ــان پیون ــدام گیاه ــه ک ــد ک ــا فهمی ــرد ی ــه ک ــت مطالع ــاک و رطوب ــاظ خ ازلح
ــی  ــد. پژوهش های گیرکــردن در ماشــین مقــاوم هســتند و برداشــت ماشــینی را آســان تر می کنن
کــه بــا حساســیت بوم شــناختی انجــام می گیــرد،  اغلــب بــا همیــن دســتورکار پیــش مــی رود: 
ــک  ــناختی ی ــت زیست ش ــر مقاوم   ب

ً
ــال  ـ مث

ً
ــاال ــه احتم ــی ک ــک متغیرهای ــازی تک  ت جدا س

ــر یــک آفــت خــاص ـ اثرگــذار هســتند. ــوه در براب ــۀ خــاص از می گون
ـ  در بهتریــن حالــت دو عــدد ـ و مهارکــردن تأثیــر ســایر  جداســازی چنــد متغیــر کم شــمار 
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متغیرهــا، یــک اصــل اساســی در علــوم تجربــی اســت. ]7۴[ ایــن دســتورالعمل در کارهــای 
ــی  ــت تجرب ــِی وضعی ــازی افراط ــا ساده س ــط ب ــت. فق ــروری اس ــز ض ــمند و نی ــی، ارزش علم
ــود. ]7۵[  ــن می ش ــمول تضمی ــه و جهان ش ــر، بی طرفان ــم، تأیید پذی ــج غیرمبه ــه نتای ــت ک اس
چنان کــه یکــی از پیشــگامان نظریــۀ آشــوب گفتــه اســت: »در علــم فیزیــک،  فرضــی بنیادیــن  
هســت کــه شــیوۀ شــناخت شــما از هســتی، همــان اســت کــه شــما را از اجــزای هســتی دور 
نگــه مــی دارد، مگــر آن جوهــر یــا خمیــره ای را بشناســید کــه گمــان می کنیــد بنیادیــن اســت. 
ــتند.  ــات هس ــرۀ جزئی ــید،  در زم ــه نمی شناس ــوری ک ــایر ام ــد س ــرض می کنی ــس ف از آن  پ
ــت  ــت در وضعی ــا دق ــه ب ــد ک ــود دارن ــول وج ــی اص ــداد اندک ــد تع ــرض می کنی ــع، ف درواق
ــت  ــن اس ــز همی ــل نی ــی تحلی ــور اصل ـ  و منظ ــد  ــخیص می دهی ــا را تش ــور، آن ه ــری ام نظ
ــای  ــه روش ه ــول را ب ــن اص ــد، ای ــل کنی ــر را ح ــائل غامض ت ــد مس ــه بخواهی ــی ک ـ  و هنگام
پیچیده تــر در کنــار هــم قــرار می دهیــد؛ البتــه اگــر بتوانیــد«. ]7۶[ در تحقیقــات کشــاورزی، 
ـ   ــتند  ــی هس ــر تجرب ــدف دقت نظ ــه ه ــا ک ــز آن ه ــن ـ به ج ــای ممک ــام متغیره ــردن تم مهارک
ــت و  ــم اندازها داش ــاک، و چش ــوا، خ ــون آب وه ــوری همچ ــازی فروِض ام ــه عادی س ــاز ب نی
ــدازۀ مزرعــه، دسترســی  ــه  ان ــوط ب ــروض مرب ــدارد کــه عادی ســازی ف ــن ن ــه گفت ــاز ب ــه نی البت
ــه،  ــد. البت ــام می ش ــی انج ــور ضمن ــب به ط ــز اغل ــان نی ــته های زارع ــروی کار، و خواس ــه نی ب
»تحقیقــات لولــۀ آزمایــش« بیشــترین نزدیکــی را بــا بهینه تریــن مهــار متغیرهــا داشــت. ]77[ 
ــی از  ــم مصداق ــی ه ــتگاه تحقیقات ــک ایس ــی در ی ــن آزمایش ــه زمی ــی قطع ــال، حت بااین ح
ساده ســازی افراطــی بــود و فقــط میــزان مهــار متغیرهــا را »در یــک محیــط کوچــک، بســته و 
ــا را  ــت و آن ه ــر کاری نداش ــای دیگ ــه متغیره ــی ب ــرد، ول ــن می ک ــده« ممک ــدت ساده ش به ش

ــت«. ]78[ ــی می گذاش ــده  باق »مهارناش
ــول،  ــه محص ــه ب ــی و توج ــت تک محصول ــه کش ــه چگون ــت ک ــوان دریاف ــانی می ت به آس
تمــام  حــذف  موجــب  تک محصولــی  کشــت  می گنجیــد.  الگــو  ایــن  در  به خوبــی 
تک گونه هــای دیگــری می شــود کــه ممکــن بــود طراحــی تحقیــق را پیچیــده ســازند، 
ــری  ــای اندازه گی ــکالت طاقت فرس ــاب از مش ــول،  اجتن ــزان محص ــۀ می ــه دغدغ درحالی ک
ــش   پی

ً
ــا ــود،  حتم ــر ب ــاص مدنظ ــلیقۀ خ ــا س ــخصه ی ــک مش ــر ی ــه اگ ــرد ک ــن می ک را ممک

ــه ســاده ترین قالــب درمی آیــد کــه هــدف فقــط پــرورش  می آمــد. علــم جنــگل داری وقتــی ب
ــان ترین  ــه آس ــی ب ــم وقت ــاورزی ه ــم کش ــد. عل ــت باش ــه درخ ــک گون ــوب از ی ــاری چ تج
حالــت می رســد کــه هدفــش یافتــن مؤثرتریــن روش ِ  تولیــد حداکثــر میــزان محصــول از یــک 

ــد. ــده« باش ــن »یکسان ش ــار زمی ــک هکت ــدی در ی ــه ذرت پیون گون
ولــی وقتــی کار از آزمایشــگاه بــه قطعــه زمیــن تحقیقاتــی، ســپس بــه ایســتگاه تحقیقاتــی 
ــی و آزمایشــگاهی  ــی در مــزارع واقعــی می رســد، مهــار تجرب ــه آزمایش هــای میدان و ســپس ب



۳۹۴

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

به شــکل تصاعــدی رنــگ می بــازد. ریچــاردز بــه نگرانی هــای محققــان غــرب آفریقــا از 
ــای  ــاختن پژوهش ه ــۀ عملی س ــه دغدغ ــی ک ــد؛ محققان ــاره می کن ــت اش ــن واقعی ــاهدۀ ای مش
ــزد. آن  ــان برخی ــود موجــود در آزمایشــگاه از می ــی می ترســیدند قی خــود را در ســر داشــتند، ول
ــرای آزمایش هــا را  ــد مــزارع انتخاب شــده ب ــه بای ــد چگون ــس از اینکــه بحــث کردن ــان پ محقق
ــی  ــه مرثیه خوان ــد،  ب ــی واکنــش نشــان دهن ــه نتایــج تجرب ــا به شــکل یکســان ب ــد ت همگــن  کنن
و تأســف بابــت آن مهــار و تســلط آزمایشــگاهی پرداختنــد کــه بعــد از بیرون آمــدن از ایســتگاه 
ــن نوشــتند: »شــاید کشــت محصــول در تمــام زمین هــا در  ــان چنی ــود. آن ــی رخ داده ب تحقیقات
 غیرممکــن باشــد 

ً
یــک بــازۀ چنــدروزه دشــوار باشــد و یافتــن مزارعــی بــا خــاک یکســان تقریبــا

ــی  ــر بعض ـ  ب ــاعد  ــوای نامس ــا آب وه ــا ی ــۀ آفت ه ــل حمل ــالت ـ از قبی ــواع مداخ ــایر ان ... س
راه حل هــا اثــر بگــذارد و بــر بعضــی دیگــر خیــر«. ]7۹[ ریچــاردز توضیــح می دهــد کــه ایــن 
ــی  ــتورالعمل های پژوهش ــرا دس ــد چ ــا می گوی ــه م ــه ب ــت ک ــوز اس ــری عبرت آم ــت »تذک واقعی
ـ  بــا آن همــه تأکیــد بــر مهارکــردن تمــام متغیرهــا  علمــی و »رســمی« در ایســتگاه های آزمایشــی 
ــاورزان  ــای کش ــای دغدغه ه ــی پ ـ  وقت ــتند  ــق هس ــوع تحقی ــه موض ــر ک ــا دو متغی ــک ی ــز ی ج
خرده پــا بــه میــان می آیــد، از نکتــۀ اصلــی بازمی ماننــد. دغدغــۀ اصلــی کشــاورزان، چگونگــی 
غلبــه بــر ایــن تعامل هــای پیچیــده  و رخدادهــای غیرمنتظــره اســت. ولــی از دیــد یــک دانشــمند 
)به ویــژه وقتــی او محتــاج رســیدن بــه نتایــج شســته ُرفته بــرای انتشــار مقالــه اســت(، آزمایــش 

در مــزارع واقعــی، چالــش جــدی بــرای وی پدیــد مــی آورد«. ]80[
ــای  ــن متغیره ــده بی ــای پیچی ــا برهم کنش ه ــان ب ــد هم زم ــار باش ــم ناچ ــه عل ــدر ک هرق
متعــدد ســروکار داشــته باشــد،  بــه همــان انــدازه مشــخصات خــود را کــه مایــۀ تمایــز به مثابــۀ 
ــداد  ــدن تع ــت و جمع ش ــن انباش ــد. همچنی ــت می ده ــت، از دس ــروزی اس ــم ام ــک عل ی
زیــادی تحقیــق مــوردی آزمایشــی و محــدود نمی توانــد بــه ساخته شــدن یــک تحقیــق واحــد 
ــی  ــا دلیل ــن حرف ه ــه ای ــم ک ــان می کن ــه، اذع ــد. البت ــی بینجام ــن پیچیدگی های ــارۀ چنی درب
علیــه فنــون آزمایشــی و تجربــی در تحقیقــات علمــی امــروزی نیســت. هــر تحقیــق جامــع در 
ـ  همچــون  مــزارع واقعــی کــه پیچیدگــی برهم کنش هــای دنیــای واقــع را تقلیــل ندهــد،  بایــد 
ــوب«  ــج مطل ــه »نتای ــر ب ــا منج ــه ای از روش ه ــه مجموع ــد ک ــان ده ــد نش ــاورزان ـ بتوان کش
ــد  ــی نخواه ــان تحقیق ــی چن ــد(. ول ــار آورده ان ــه ب ــاد ب ــول زی ــزان محص  می

ً
ــال ــده اند )مث ش

توانســت عوامــل اصلــی دخیــل در ایــن نتیجــۀ مطلــوب را از یکدیگــر جــدا ســازد. روشــی کــه 
ــای  ــت کاره ــا و مطلوبی ــه توانایی ه ــه ب ــال ک ــوض، درعین ح ــم، در ع ــاع می کن ــن از آن دف م
ــه  ــه این گون ــن ب ــم در پرداخت ــای عل ــان دارد، محدودیت ه ــم ـ اذع ــدودۀ عل ــی ـ در مح علم

ــد. ــمیت می شناس ــه رس ــد، ب ــا برنمی آین ــدۀ آن ه ــی از عه ــون علم ــه فن ــز  ک ــکالت را نی مش
نقاط کور
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ــم کــه  ــم دریابی ــم، می توانی ــی بازگردی ــه موضــوع کشــت چندمحصول ــار دیگــر ب  اگــر یــک ب
 بهانه هــای  زیبایی شناســانه و نهــادی بــرای مخالفــت بــا 

ً
چــرا زراعت شناســان احتمــاال

ــیار  ــای بس ــای »متغیره ــم کاری، پ ــدۀ دره ــای پیچی ــد. قالب ه ــی دارن ــت چندمحصول کش
ــا یکدیگــر عمــل می کننــد و اثبــات آزمایشــی  ــه میــان می آورنــد کــه هم زمــان ب زیــادی« را ب
ــون  ــی فن ــه برخ ــم ک ــون می دانی ــازند. اکن ــوار می  س ــی را دش ــط علت ومعلول ــی رواب ــا تجرب ی
ــق  ــالت تلفی ــا غ ــروژن۱ را ب ــدۀ نیت ــات تثبیت کنن ــه حبوب ــا ک ــژه آن ه ـ  به وی ــی  چندمحصول
ــش  ــن افزای ــه ای ــه ب ــی ک ــای دقیق ــی از برهم کنش ه ــتند، ول ــد هس ــدت مّول ــد ـ به ش می کنن
ــه  ــم توج ــی بخواهی ــی وقت ــن حت ــم. ]8۱[ همچنی ــزی داری ــالع ناچی ــد، اط ــد می انجام تولی
ــم، در رازگشــایی از  ــزان محصــول ـ منحصــر کنی ــی می ــر وابســته ـ یعن ــک متغی ــه ی خــود را ب
ــای  ــر متغیره ــز ب ــن تمرک ــم ای ــر بتوانی ــم. ]8۲[ اگ ــر می افتی ــه دردس ــی ب ــط علت ومعلول رواب
انگشت شــمار را کنــار بگذاریــم و طیــف متنوع تــری از متغیرهــای وابســته )نتایــج( را 
بررســی کنیــم کــه شــامل حاصلخیــزی خــاک، برهم کنــش  بــا احشــام )علوفــه، کــود دامــی(، 
ــا  ــه کردن ب ــواری های مقایس ــگاه دش ــتند، آن ــره هس ــواده و غی ــروی کار خان ــا نی ــازگاری ب س

ــود. ــارج می ش ــا خ ــۀ م ــرعت از احاط ــی به س روش علم
 بــه پیچیدگی هــای منظومه هــای فیزیکــی 

ً
ماهیــت مشــکل علمــی در ایــن زمینــه، کامــال

ــاده  ــری س ــکل فاخ ــه به ش ــن ک ــک نیوت ــن مکانی ــای( قوانی ــد )فرمول ه ــباهت دارد. قواع ش
ــا و  ــدازۀ جرم ه ــتن ان ــورت دانس ــمانی را در ص ــرم آس ــای دو ج ــبۀ مداره ــتند، کار محاس هس
ــه  ــه آن دو اضاف ــر ب ــم دیگ ــک جس ــی ی ــی وقت ــد. ول ــان می کنن   آس

ً
ــبتا ــا نس ــن آن ه ــۀ بی فاصل

ــود  ــمانی وج ــم آس ــی ده جس ــردد. وقت ــر می گ ــاده پیچیده ت ــا فوق الع ــبۀ مداره ــود، محاس ش
ــچ  ــت(، ]8۳[ هی ــان اس ــی خودم ــۀ شمس ــده از منظوم ــه ای ساده ش ــه نمون ــد )ک ــته باش داش
 دو بــار تکــرار نمی شــود و هیــچ راهــی بــرای پیش بینــی وضعیــت دقیــق منظومــه 

ً
مــداری دقیقــا

در بلندمــدت وجــود نــدارد. وقتــی پــای یــک متغیــر جدیــد بــه صحنــه بــاز می شــود، تعــداد 
تعامل هــا یــا برهم کنش هــای منشعب شــونده کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــوند، به طــور 

ــد. ــد می کن ــدی رش تصاع
ــی،  ــاورزی علم ــات کش ــم تحقیق ــا کن ــه ادع ــود ک ــد ب ــه نخواه ــم مبالغ ــان می کن گم
گاهانــه و اختیــاری بــا فنــون کشــاورزی دارد، زیــرا ایــن فنــون در دامنــۀ  شــباهت های آ
دســترس و احاطــۀ روش هــای قدرتمنــد علمــی اش هســتند. بیشینه ســازی محصــول در مــزارع 
ــل  ــه عم ــدرت آن ب ــره را از ق ــترین به ــوان بیش ــه می ت ــت ک ــی اس ــی از فنون ــی یک تک محصول
ــازمان های  ــل س ــاورزی ـ از قبی ــات کش ــد، مؤسس ــازه ده ــادی اج ــدرت نه ــی ق ــا وقت آورد. ت
ــن  ــد و ای ــاده کنن ــود را س ــش  خ ــه محیــط پژوه ــد ک ــل بوده ان ــگل داری علمــی ـ مای جن

1. nitrogen-fixing legumes
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 نظــام علمی شــان شــود. پــس 
ِ

ساده ســازی را طــوری انجــام دهنــد کــه محیــط، پذیــرا و تابــع
آن قالب هــای کشــاورزی کــه بــا زیبایی شناســی تجددگــرا و نیــز بــا منافــع سیاســی ـ اجرایــی 
ــه ای  ــی و حرف ــغل علم ــط ش ــا محی ــی ب ــت ِبرقضا به خوب ــد، دس ــوا باش ــات هم ن ــن مؤسس ای

ــراد ســازگار اســت. ]8۴[ ــن اف ای
ــرد؟  ــد ک ــه بای ــی چ ــی علم ــی تجرب ــرو طراح ــارج از قلم ــرج« در خ ــا »هرج و م ــی ب ول
ــۀ  ــه مای ــوند ک ــوه داده می ش ــودمند جل ــی س ــط وقت ــی فق ــای فراتجرب ــع، برهم کنش ه درواق
ــا تقویــِت  آثــار دلخــواه باشــند. ]8۵[ هیــچ دلیــل پیشــاتجربی بــرای پیش بینی کــردن  تأییــد ی
ــی  ــار در جای ــن آث ــن ای ــت دارد، قرارگرفت ــدارد و آنچــه اهمی ــن برهم کنش هــا وجــود ن ــار ای آث

ــا آزمایشــگاهی اســت.   بیــرون از الگــوی تجربــی ی
ً
کامــال

بالقــوه خطرنــاک  آثــار مذکــور بســیار خطیــر و درعین حــال،  بااین حــال، گاهــی 
ــی از  ــوه و جهان ــتفادۀ انب ــوان اس ــا را می ت ــن خطره ــده از ای ــداق تکان دهن ــک مص ــده اند. ی ش
ــت  ــودی جمعی ــرای ناب ــود. د.د.ت را ب ــا د.د.ت۱ ب ــن آن ه ــه بدنام تری ــت ک ــا دانس آفت کش ه
ــا  ــه آفت ه ــد ک ــتفاده می کردن ــی اس ــیاری از بیماری های ــش بس ــه، کاه ــرات و درنتیج حش
 در تعییــن غلظــت ســم و 

ً
ناقــل آن هــا بودنــد. الگــوی تجربــی بــرای کاربــرد ایــن ســّم، عمدتــا

ــی در  ــان الگوی ــد. چن ــه می ش ــرات خالص ــه کن کردن حش ــور ریش ــرد آن به منظ ــرایط کارب ش
شــت و نــرخ همه گیــری ماالریــا و 

ُ
قلمــرو نگــرش خــود موفــق بــود، زیــرا د.د.ت حشــرات را ک

ـ   ــم  ــج دریافتی ــه به تدری ــم ـ چنان ک ــی آن س ــرد. ]8۶[ ول ــم ک ــدت ک ــا را به ش ــایر بیماری ه س
ــرۀ  ــش در کل زنجی ــت و باقی مانده های ــاری داش ــناختی مصیبت ب ــب بوم ش ــن، عواق عالوه برای
غذایــی در بــدن جانــداران جــذب می شــد کــه البتــه انســان هــم بخشــی از آن زنجیــره بــود. 
پیامدهــای کاربــرد د. د.ت و ســایر آفت کش هــا بــر خــاک، آب، ماهیــان، حشــرات، پرنــدگان 

ــم. ــی نبرده ای ــه تمــام آن هــا پ ــوز ب ــد کــه هن ــده بوده ان ــان پیچی ــوران چن و جان
بینش سست پیرامونی

ــداوم  ــور م ــات،  به ط ــی اقدام ــوارض جانب ــه ع ــود ک ــت ب ــن عل ــه ای ــواری ها ب ــی از دش بخش
ــت  ــودی جمعی ــا ناب ــش ی   کاه

ً
ــال ـ  مث ــه اول  ــر مرتب ــالن اث ــد. ف ــدا می ش ــاخه و هوی شاخه ش

ــه ســپس ســکونتگاه  ــد ک ــی در گیاهــان گل دار می ش ــه تغییرات ــر ب ـ  منج ــی  ــک حشــرۀ محل ی
ســایر گیاهــان و جونــدگان و غیــره را تغییــر مــی داد. بخــش دیگــری از دردســرها یــا دشــواری ها 
از ایــن  رو پدیــد آمــد کــه آثــار آفت کش هــا بــر ســایر گونه هــا فقــط در شــرایط آزمایشــگاهی 
ـ  اســتفاده می شــد  ــه در آزمایشــگاه  ـ  و ن ــط مزرعــه  ــی د.د.ت در محی ــی می شــدند. ول بررس
ــا  ــی آفت کش ه ــه وقت ــتند ک   نمی دانس

ً
ــال ــمندان اص ــود،  دانش ــه ب ــون گفت ــه کارس و چنان ک

ــی و  ــار تعامل ــه آث ــد، چ ــرار گیرن ــید ق ــور خورش ــرض ن ــد و در مع ــاک درآمیزن ــا آب  و خ ب

1. D.D.T
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ــت. ــد گذاش ــا خواهن ــه ج ــی ب برهم کنش
ــی  ــوِی علم ــرون الگ ــع، از بی ــا درواق ــی برهم کنش  ه ــوارض جانب ــۀ ع ــیاری درزمین هش
ــت.  ــده اس ــن ـ  آموزن ــان م ــه گم ـ  ب ــم  ــب و ه ــم جال ــت ه ــن واقعی ــرد و ای ــور ک ــج، ظه رای
ــت  ــد جمعی ــج دریافتن ــردم به تدری ــه م ــد ک ــروع ش ــی ش ــژه از وقت ــت به وی ــه حقیق ــردن ب پی ب
ــه  ــارۀ آنچ ــی درب ــر عموم ــاس خط ــت. احس ــده اس ــم ش ــدت ک ــوان به ش ــای آوازه خ مرغ ه
دیگــر فاصلــه ای بــا منظــرۀ پنجــرۀ آشپزخانه هایشــان نداشــت، باالخــره )به واســطۀ تحقیقــات 
علمــی( بــه ردیابــی مقادیــر د.د.ت در بــدن پرنــدگان و پی بــردن بــه سست شــدن پوســتۀ تخــم 
ــا و  ــی از کنجکاوی ه ــپس انبوه ــه ای س ــان یافت ــد. چن ــا انجامی ــل آن ه ــت در تولیدمث و شکس
ــِی اســتعمال د.د.ت  ــت قانون ــار آفت کش هــا، و درنهایــت، ممنوعی ــا آث ــط ب بررســی های مرتب
ــا  ــدازه ای ب ــا ان ــوارد ت ــایر م ــال و س ــن مث ــی در ای ــوی علم ــدرت الگ ــت. ق ــال داش ــه دنب را ب
ــور  ــاره به ط ــب دوب ــه اغل ــد ک ــل می ش ــی حاص ــای فراتجرب ــته ای از متغیره ــردن دس حذف ک

ــد. ــام بگیرن ــا انتق ــتند ت ــم بازمی گش منظ
منطــق تحلیل هــای اقتصــاد کشــاورزی دربــارۀ کارایــی و ســودآوری کشــاورزی نیــز توفیــق 
ــه دســت آورده اســت. ابزارهــای اقتصــاد  ــدان توجــه ب ــه محدود کــردن می ــا همین گون خــود را ب
ــۀ یــک بنــگاه ـ  کشــاورزی تــا حــد ممکــن بــرای بررســی ابعــاد اقتصــاد خــرِد مزرعــه ـ به مثاب
ــۀ  ــروری اش درزمین ــروض ض ــاس ف ــاورزی براس ــاد کش ــگاه اقتص ــوند. آن ــه می ش ــه کار گرفت ب
ــروی کار  ــتفاده از نی ــوا، اس ــا، آب وه ــد،  نهاده ه ــل تولی ــۀ عوام ــارۀ هزین  درب

ً
ــال ـ  مث ــازی  ساده س

و قیمت هــا ـ می توانــد نشــان دهــد کــه اســتفاده از یــک ماشــین کشــاورزی، خریــد تجهیــزات 
آبیــاری، یــا افزایــش یــک محصــول به جــای محصــول دیگــر، چقــدر ســودآور یــا غیرســودآور 
ــات  ــه اثب ــوف ب  معط

ً
ــوال ــی معم ــات بازاریاب ــز تحقیق ــا و نی ــه پژوهش ه ــود. این گون ــد ب خواه

ــود  ــزه وج   مکانی
ً
ــال ــرمایه بر و کام ــزرگ، س ــات ب ــه در عملی ــد ک ــاس بوده ان ــای به مقی صرفه ه

دارد. ولــی صدهــا نکتــه و مالحظــه در خــارج از ایــن بینــش  تنگ اندیشــانه هســت کــه به حکــم 
ضــرورت و طــوری نادیــده گرفتــه می شــوند کــه مطابــق روش علــوم تجربــی اســت. درواقــع، 
ــه  ــا ک ـ  همان ه ــانی  ــل انس ــه عوام ــود ک ــت نمی ش ــاورزی دق ــاد کش ــی های اقتص ــن بررس در ای
قــرار اســت ایــن بینــش را بپذیرنــد ـ حداقــل در کوتاه مــدت از ظرفیــت سیاســی برخوردارنــد تــا 
مطمئــن شــوند ازلحــاظ اقتصــادی مســئول پیامدهــای بزرگ تــر و »فرامزرعــه اِی« منطــق خــود 
ــک اقتصــاددان نامتعــارف در شــهادت در محضــر کنگــره، الگــوی  نیســتند. در ســال ۱۹7۲ ی

ــن توصیــف کــرد: ــاالت متحــده را به صراحــت چنی کشــاورزی ای
ــادر  ــزرگ ... ق ــی ب ــگاه زراع ــر بن ــه ه ــم ک ــی برده ای ــدی پ ــته به طورج ــۀ گذش ــازه در ده ت
ــات  ــب عملی ــد. معای ــت یاب ــود دس ــه س ــش ... ب ــی هزینه های ــازی۱ برخ ــا بیرونی س ــت ب اس

1. externalizing
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ــری آن  ــوب تصمیم گی ــارج از چارچ ــی خ ــر دوش حوزه های  ب
ً
ــا ــی عمدت ــاِس زراع بزرگ مقی

  مشــکالت دفــع زباله هــا، 
ً
بنــگاه زراعــِی بزرگ مقیــاس می افتــد. ایــن بنگاه هــا معمــوال

مهــار آلودگــی، تحمیــل بــار هزینه هــا بــه خدمــات عمومــی، تخریــب ســاختارهای اجتماعــی 
ــادی را در  ــدرت اقتص ــز ق ــی تمرک ــب سیاس ــی، و عواق ــۀ مالیات ــه پای ــیب زدن ب ــتایی، آس روس
زمــرۀ هزینه هــای بزرگ مقیــاس خــود بــه حســاب نمی آورنــد. ایــن هزینه هــا درواقــع، 

ــود. ــل می ش ــا تحمی ــون آن ه ــر پیرام ــۀ بزرگ ت ــه جامع ــد ب بی تردی
بزرگ شـدن مقیـاس ازلحـاظ نظری بایـد بنگاه را قادر کنـد که طیف گسـترده تری از هزینه ها 
و سـودها را بـه چارچـوب تصمیم گیـری خـود وارد کنـد، ولی در عمـل همان قـدرت اقتصادی 
و سیاسـی کـه بـا مقیـاس بـزرگ همـراه می شـود، بـرای آن بنگاه بـزرگ وسوسـه ای دائمـی برای 

جـذب منافـع و دفع هزینه هـای اقداماتـش فراهم می کنـد. ]87[
به عبارتــی، هرچنــد تحلیلگرهــای کســب وکار در بنگاه هــای کشــاورزی،  بینــش پیرامونــی 
سســتی دارنــد، نفــوذ سیاســی ایــن بنگاه هــا در هــر دو حــوزۀ فــردی و گروهــی می توانــد بــه 

آنــان کمــک کنــد تــا غافل گیــر نشــوند و ضربــه نخورنــد.
کوته نگری

اکثـر قریب به اتفـاق تحقیقاتـی کـه بـا ادعـای ارزیابـی همسـوبودن تصمیم گیری هـا بـا منافـع 
کشـاورزان انجـام می شـوند، آزمایش هایـی هسـتند کـه حداکثر یک یـا دو فصل طول می  کشـند. 
آنچـه در منطـق این گونـه پژوهش هـا نهفتـه اسـت و گفتـه نمی شـود، از ایـن قـرار اسـت کـه آثار 
بلندمـدت تصمیم هـا و طرح هـا، بـا آثـار کوتاه مـدت آن هـا در تضـاد نخواهنـد بود. موضـوع افق 
زمانـی پژوهش هـا حتـی به طـور مسـتقیم برای کسـانی اهمیـت دارد کـه بیشینه سـازی محصول، 
کعبـۀ آمـال آن هاسـت. دغدغـه و فکروذکـر ایـن افـراد بایـد به موضـوع پایـداری درآمد هیکسـی 
 به میـزان محصول فکر کننـد و کاری بـه نتیجۀ تحقیقات 

ً
معطـوف شـود )مگـر اینکه ایشـان صرفا

و طرح هایشـان نداشـته باشـند(. بنابرایـن، شـاید مهم ترین تقسـیم بندی یا شـکاف عملـی را نباید 
ـ   بیـن »کسـانی که سیاسـت کشـاورزی را بـا درنظرگرفتـن اهداف سیاسـی و اجتماعی مشـخص 
از قبیـل حفـظ مـزارع خانوادگـی، حفظ چشـم اندازها یا تنـوعـ  طراحـی می کنند« و »کسـانی که 
درصـدد حداکثرسـازی تولید و سـود هسـتند«،  بلکه باید بیـن تولیدگرایان۱ کوته نگـر و تولیدگرایان 
عاقبت نگـر جسـت وجو کـرد. مگـر نه اینکـه دغدغۀ فرسـایش خاک و تأمیـن آب، کمتر ناشـی از 

حرمـت محیط زیسـت، و بیشـتر برخاسـته از پایـداری تولیـد فعلی بوده اسـت؟
  کوتاه مــدت در تحقیقــات کشــاورزی و اقتصــاد زراعــت موجــب 

ً
جهت گیــری نســبتا

 
ً
می شــود حتــی نتایــج بلندمدتــی کــه مشــغلۀ ذهنــی تولیدگرایــان هســتند، از قلــم بیفتنــد. مثــال

بســیاری از طرفداری هــا از کشــت چندمحصولــی، در قالــب بیــان برتــری ایــن روش همچــون 

1. productionis ts
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ــاله  ــش بیست س ــک آزمای ــن،۱ ی ــتفن مارگلی ــول اس ــود. به ق ــه می ش ــدت ارائ ــد بلندم ــیوۀ تولی ش
  متفــاوت از یــک آزمایــش 

ً
یــا طوالنی تــر دربــارۀ کشــت چندمحصولــی شــاید بــه نتایجــی کامــال

ــانی آزاد و  ــد گرده افش ــه فراین ــت ک ــل نیس  نامحتم
ً
ــال ــد. ]88[ اص ــاله برس ــا دوس ــاله ی یک س

ــای  ــیاری جنبه ه ــول و بس ــزان محص ــاظ می ــد، ازلح ــتفاده می کنن ــاورزان اس ــه کش ــی ک گزینش
ــر  ــی برت ــا حت ــد ی ــری کن ــدی براب ــای پیون ــن گونه ه ــا بهتری ــودآوری ـ ب ــه س ـ  ازجمل ــر  دیگ
ــی و  ــای علم ــری جنگل ه ــذی و ظاه ــود کاغ ــه س ــم ک ــون می دانی ــد. ]8۹[ اکن ــا باش از آن ه
ــا فداکــردن ســالمت و بهــره وری بلندمــدت جنگل هــا  تک محصولــی به بهــای گــزاف، یعنــی ب
حاصــل شــد. شــاید کســی بگویــد کــه چــون اکثــر مــزارع خانوادگــی هســتند،  بیشــتر تحقیقــات 
ــی  ــی زمان ــد تحلیل ــه واح ــد ک ــه ای بوده ان ــه به گون ــاد مزرع ــول و اقتص ــت محص ــارۀ برداش درب

آن هــا چرخــۀ کامــل خانوادگــی )چرخــۀ یــک نســلی( بــوده اســت. ]۹0[
ــای  ــم انداز )یافته ه ــد چش ــر بگوی ــه در ظاه ــت ک ــی نیس ــِق روش علم ــز در منط هیچ چی
 چنــان چشــم اندازی 

ً
تحقیقاتــی( کوتاه مــدت همیشــگی خواهــد بــود؛ حتــی برعکــس، ظاهــرا

ــه فشــارهای نهــادی و شــاید تجــاری اســت. وانگهــی ضــرورت جداســازی  ــش ب نوعــی واکن
ــار  ــه آث ــی ب ــر و بی اعتنای ــای دیگ ــام متغیره ــردن تم ــت فرض ک ــال، ثاب ــر و درعین ح ــد متغی چن
تعاملــی نهفتــه در بیــرون از ایــن الگــوی آزمایشــی،  به طــور مشــخص در شــیوۀ علمــی امــروزی 
ــار چشــمگیری  ــن ساده ســازی ها و فرض هــا،  پیش شــرط وضــوح و اعتب حــک شــده اســت. ای
هســتند کــه علــم امــروزی در افــق دیــد خــودش بــه دســت آورده اســت. بااین حــال، بخش هایــی 
ــون  ــور، پیرام ــاط ک ـ  نق ــوند  ــدود می ش ــی مس ــی تجرب ــیوۀ علم ــه در ش ــا ک ــم انداز دنی از چش
ــع را  ــای واق ــی از دنی ــمت عظیم ــد، قس ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــی کن ــت ـ  وقت ــم انداز دوردس و چش

ــود[.  درک نمی ش
ً
ــوال ــروزی معم ــی ام ــی تجرب ــه در روش علم ــد ]ک ــکیل می دهن تش

شیوۀ ساده سازانۀ کشاورزی علمی

بعضی محصول ها برابرتر از دیگران هستند
 طــوری پیــش مــی رود کــه گویــی محصــول 

ً
تحقیقــات کشــاورزی امــروزی معمــوال

ــت.  ــوده اس ــی زارع ب ــۀ اصل ــاب، دغدغ ــای کمی ــد از نهاده ه ــر واح ــه ازای ه ــت آمده ب به دس
ایــن فــرض کارهــا را فوق العــاده آســان تر می کنــد؛ یعنــی کاالهــای کلــی، همگــن و یکنواختــی 
کــه بــا ایــن تحلیــل بــه دســت می آینــد، هماننــد چــوب تجــارِی جنــگل داری علمــی، امــکان 
ــع زدن  ــکان جم ــز ام ــت و نی ــف کش ــون مختل ــول در فن ــزان محص ــن می ــداری بی ــۀ مق مقایس
ــای  ــاحت زمین ه ــارۀ مس ــداول درب ــنا و مت ــای آش ــد. جدول بندی ه ــم می کنن ــا را فراه آماره

1. S tephen Marglin
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ً
کشت شــده، میــزان محصــول در واحــد ســطح، و کل تولیــد در ســال های مختلــف، معمــوال

ــد. ــه کار می رون ــی ب ــۀ عمران ــک برنام ــق ی ــرای توفی ــده ب ــالک تعیین کنن ــۀ م به مثاب
ولــی فرضــی کــه تمــام برنج هــا،  ذرت هــا و ارزن هــا را »مســاوی« می دانــد، گرچــه مفیــد 
 »

ً
اســت، فقــط در صورتــی یــک فــرض شــدنی و عملــی خواهــد بــود کــه آن محصــول »صرفــا

یــک کاال بــرای فــروش در بــازار باشــد. ]۹۱[ هــر زیرگونــه از غــالت، خــواص منحصربه فــرد 
ــگام  ــخصات آن در هن ــدن،  مش ــد و به عمل آم ــی رش ــر چگونگ ــالوه ب ــه ع ــزی دارد ک و متمای
ــۀ  ــرای تهی ــج را ب ــالم خاصــی از برن ــز شــامل می شــود. در برخــی کشــورها اق برداشــت را نی
غذاهــای خــاص کشــت می کننــد و ســایر گونه هــای برنــج شــاید فقــط بــرای اهــداف آیینــی 
ــه در  ــده  ک ــات پیچی ــی از مالحظ ــد. برخ ــه کار رون ــی ب ــای محل ــویۀ بدهی ه ــرای تس ــا ب ی
ـ  دخیــل اســت،  ــج از ســایر گونه هــا ـ فقــط ازلحــاظ ویژگی هــای پخــت  ــزدادن یــک برن تمی
در مشــاهدات ریچــاردز دربــارۀ ارزش ایــن مالحظــات در ســیرالئون شــرح داده شــده اســت:
اصطــالح »بــد می پــزد«، اغلــب یــک عبــارت کلــی بــرای طیفــی از ویژگی هــای مرتبــط 
ــه«  ــی »ذائق ــۀ ذهن ــر از مقول ــی فرات ــت و خیل ــرف اس ــازی و مص ــردن،  آماده س ــا انبارک ب
کاربــرد دارد. آیــا ایــن گونــه به خوبــی بــا فنــون فــرآوری غذایــی محلــی ســازگار اســت؟ 
آیــا پوســت کندن، آســیاب کردن و خردکردنــش آســان اســت؟ بــرای پخــت آن چقــدر آب 
ــدی۱  ــان  من ــدت دوام دارد؟ زن ــه م ــدن چ ــد از پخته ش ــل و بع ــت؟ قب ــوخت الزم اس و س
ــار دوم گــرم شــوند،  ادعــا می کننــد کــه برنج هــای اصالح شــدۀ مــزارع غرق آبــی،  وقتــی ب
ــمزه  ــوند، خوش ــت می ش ــات« کش ــه در »ارتفاع ــخت تر ک ــای س ــر از برنج ه ــی کمت خیل
هســتند. وقتــی نــوع برنــج مناســب باشــد، می  تــوان تعــداد دفعــات پخت وپــز را در ایــام 
ــاعت  ــار س ــا چه ــه ت ــه س ــذا روزان ــت غ ــون پخ ــش داد. چ ــه کاه ــغلۀ کار در مزرع ُپرمش
وقــت می گیــرد )شــامل پوســت کندن برنــج،  آماده کــردن آتــش و آوردن آب(،  پــس وقتــی 

ــت. ]۹۲[ ــت نیس ــه کم اهمی ــی  به هیچ وج ــن ویژگ ــت،  ای ــاب اس ــروی کار کمی نی

تاکنــون فقــط غــالت بــدون ســبوس را در نظــر گرفته ایــم، ولــی اگــر ســایر اعضــای گیــاه 
را نیــز بــه بحــث وارد کنیــم،  آنــگاه چــه؟ بالفاصلــه درمی یابیــم کــه عــالوه بــر دانــۀ غــالت،  
چیزهــای زیــاد دیگــری وجــود دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه کشــاورز خرده  پــای آمریــکای 
ــد  ــد،  عالقه من ــت می کن ــه برداش ــای ذرت ک ــدازۀ گونی ه ــداد و ان ــه تع ــط ب ــاید فق ــزی ش مرک
 همچنیــن می خواهــد از چــوب ذرت بــرای تغذیــۀ دام و شســتن و 

ً
نباشــد. او احتمــاال

تمیزکــردن زمیــن اســتفاده کنــد؛ ســبوس و برگ هــا بــرای روکــش،  پوشــاندن،  گالــی )ســقف( 
ــده،  علوفــه  ــرای باالرفتــن لوبیاهــای رون ــۀ قیــم ب ــد؛ و ســاقه  ها به مثاب ــه کار می رون ــه ب و علوف
ــداد  ــا تع ــزی ب ــکای مرک ــان آمری ــنایی زارع ــت آش ــد. عل ــل می کنن ــت عم ــار موق ــز حص و نی

۱. مندی )Mende( یکی از دو گروه بزرگ قومی در سیرالئون با حدود ۳0درصد جمعیت آن کشور است. ـ م.
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ـ  در مقایســه بــا همتایــان آن هــا در کمربنــد ذرت خیــزِ  ایــاالت متحــده  گونه هــای ذرت بیشــتر 
ــوط اســت. ذرت را  ــان آن زارعــان مرب ــوع در می ــه کاربردهــای گونه هــای متن ــدازه ای ب ــا ان ـ ت
ــۀ  ــر از دان ــب، غی ــت و به این ترتی ــازار فروخ ــا در ب ــن کاربرده ــرای ای ــوان ب ــن، می ت عالوه برای
 
ً
ــا ــارۀ تقریب ــف درب ــن توصی ــت آورد. همی ــه دس ــت ب ــز منفع ــرش نی ــای دیگ ذرت،  از بخش ه

ــف  ــل مختل ــاه از مراح ــف گی ــای مختل ــی بخش ه ــت،  یعن ــادق اس ــر ص ــول دیگ ــر محص ه
ــا  ــام ی ــه خ ــبز ک ــای س ــی، بخش ه ــای داروی ــک، ضماده ــای خش ــاف،  برگ ه ــد آن ـ  الی رش
ــرای  ــر ب ــالم دیگ ــا اق ــازی ی ــته بندی،  بسترس ــۀ بس ــادۀ اولی ــند، م ــرف می رس ــه مص ــه ب پخت

ــد. ــه کار می آین ــی ـ ب ــا اهــداف تزیین ــی ی مراســم آیین
ــام  ــا تم ــا ی ــام دانه ه ــن تم ــت. همچنی ــه اش نیس ــط دان ــاری فق ــر تج ــاه از منظ ــس گی پ
گونه هــای غــالت و پیوندی هــای ذرت و برنــج، از ایــن لحــاظ یکســان نیســتند. پــس محصــول 
زراعــت برحســب وزن یــا حجــم دانه هــا شــاید فقــط یکــی از اهــداف کشــاورز باشــد و گاهــی 
حتــی مهم تریــن هــدف محســوب نشــود. ولــی وقتــی کشــاورزی علمــی یــا پــرورش علمــی 
ــباتش وارد  ــول را در محاس ــه ای محص ــای غیردان ــت بخش ه ــد ارزش هنگف ــان بخواه گیاه
کنــد، دوبــاره بــه دام پیچیدگی هــا و دوراهــی دشــوار نیوتنــی بــرای محاســبۀ مدارهــای ۱0 جــرم 
آســمانی می افتــد. حتــی اگــر بتــوان بخشــی از ایــن ظرایــف را در الگوهــای علمــی نمایــش 

داد، چنــان کاربردهــای متنــوع از محصــول، در معــرض تغییــر مــداوم قــرار دارنــد.
زمین های آزمایشی در مقایسه با مزارع واقعی

ــای  ــتند )ویژگی ه ــی هس ــدنی، محل ــکلی مهارناش ــا به ش ــۀ محیط ه ــم، هم ــه گفتی  چنان ک
ــا  ــه ی ــکل »ترجم ــوان آن را مش ــاید بت ــه ش ــود دارد ک ــی وج ــواره وضعیت ــد(. هم ــی دارن محل
ــن  ــد. ای ــم نامی ــتان« ه ــه کار انگلس ــای محافظ ــتاندارد کلیس ــی و اس ــِن  عموم ــدن التی برگردان
مشــکل در ترجمــۀ زبــان ایســتگاه های آموزشــی و تجربــی بــه زبــان بومــی مــردم محلــی بــروز 
می کنــد. راه حل هــای متعــارف و یکســان بــرای آماده ســازی زمیــن، جــداول زمان هــای 
  ســنگالخ بــا خــاک کم عمــق 

ً
 وقتــی کــه بــرای یــک مزرعــۀ مثــال

ً
کاشــت، و کوددهــی معمــوال

ــر  ــوی دو س ــن، ج ــار از آن زمی ــی دو ب ــر به تازگ ــم اگ ــد ـ آن ه ــه کار می رون ــمال ب ــه ش و رو ب
برداشــت شــده باشــد ـ بایــد تعدیــل و اصــالح شــوند. دانشــمندان کشــاورزی در ایســتگاه های 
تحقیقاتــی و نیــز عوامــل ترویــج کشــاورزی به خوبــی بــا ایــن مشــکل ترجمــه آشــنا هســتند 
و ایــن واقعیــت درمــورد تمــام متخصصــان علــوم کاربــردی صــادق اســت. همــواره موضــوع 
ــه  ــا »ب ــوند ت ــل ش ــف و منتق ــه کش ــد چگون ــای جدی ــه یافته ه ــت ک ــرار اس ــن ق ــی از ای اصل
ــند،  ــاری نباش ــی و اجب ــا تحمیل ــا و راه حل ه ــن یافته ه ــی ای ــا وقت ــد«. ت ــاورزان بیاین کار کش

ــر. ــا خی ــد ی ــرآورده می کنن ــاز او را ب ــا نی ــرد آی کشــاورز اســت کــه بایــد تصمیــم بگی
زمین هــای آزمایشــی در ایســتگاه های تحقیقــات کشــاورزی هــم مثــل نقشــه های جامــع 
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ــد.  ــان دهن ــتی نش ــاورزی را به درس ــزارع کش ــری در م ــوع و تغییرپذی ــد تن ــالک نمی توانن ام
ــره،  ــا و غی ــی، دم ــن، بارندگ ــن، وجی ــازی زمی ــاک، آماده س ــارۀ خ ــد درب ــگران ناچارن پژوهش
ــه  ــد، درحالی ک ــل کنن ــارف عم ــدودۀ متع ــد و در مح ــان و قاعده من ــروض یکس ــای ف برمبن
هــر مزرعــۀ روســتایی،  سلســله ای منحصر به فــرد از شــرایط، اقدامــات و رخدادهاســت 
ــارج از    خ

ً
ــال ــوا( کام ــل آب وه ــی )مث ــاک( و برخ ــب خ ــوم )ترکی ــش معل ــی از پی ــه برخ ک

ــدازۀ  ــل به ان ــل، حداق ــایر عوام ــا و س ــن متغیره ــان ای ــش« می ــتند. »برهم کن ــا هس ــۀ م احاط
وضعیــت هــر متغیــر به تنهایــی اهمیــت دارد. پــس آثــار بــاد یــا بــاران موســمی زودهنــگام بــر 
ــر  ــاران موســمی غیرمنتظــره ب ــر ب ــا اث ــن شــده اســت، ب خــاک ســنگالخی کــه به تازگــی وجی

ــرق دارد. ــده اند، ف ــم نش ــن ه ــه وجی ــی ک ــای باتالق زمین ه
در میانگین گیــری و یکسان ســازی هایی کــه در کارهــای تجربــی و آزمایشــی انجــام 
می شــود،  گویــی فرامــوش شــده اســت کــه میانگیــن آب و هــوای ســاالنه یــا فــرض یــک خــاک 

ــدال بــری چنیــن توضیــح می دهــد: معمولــی،  درواقــع، نوعــی داســتان آمــاری اســت. ون
در نســخۀ صنعتــِی کشــاورزی گمــان مــی  رود کــه زراعــت هــر ســال و بارهــا و بارهــا، یــک 
ــواره  ــا هم ــک از آن ه ــه هری ــی آورد ک ــش م ــاورز پی ــرای کش ــابه را ب ــکالت مش ــته مش رش
راه حل هــای مشــابه و تعمیم یافتــه دارد. به این ترتیــب، پاســخ کشــاورزی صنعتــی بــه 
ایــن مشــکالت را می تــوان بااطمینــان و بــا خیــال آســوده، به جــای پاســخ یــا راه حــِل خــود 
کشــاورز قــرار داد. ولــی ایــن بــاور خطاســت. در یــک مزرعــۀ ســالم،  به علــت آب وهــوا و 
ســایر به اصطــالح متغیرهــا،  هیچ کــدام از رشــتۀ مشــکالت ســاالنه یــا مشــکالت منفــرد،  
در دو ســال پیاپــی بــا هــم یکســان نیســت. زارع شایســته )هماننــد یــک هنرمنــد،  بازیکــن 
پشــت خــط وســط در فوتبــال آمریکایــی یــا یــک سیاســت مدار شایســته( بایــد از بســیاری 
راه حل هــا سررشــته داشــته باشــد تــا هنــگام دردســر، از میــان آن هــا انتخــاب کنــد و راه حــل 

مطلــوب را بــا چیره دســتی در زمــان و مــکان مناســب بــه کار بگیــرد. ]۹۳[

تغییــر نمی کنــد،  نامطمئــن  به شــکلی  گرچــه خــاک برخــالف آب وهــوا هــر روز 
ــرای  ــوع دارد. اج ــب تن ــکلی عجی ــز به ش ــه نی ــک مزرع ــف ی ــاط مختل ــی در نق ــب حت اغل
ــاک در  ــدی خ ــتلزم درجه بن ــۀ اول مس ــاورزی، در درج ــم کش ــن در عل ــازی های بنیادی ساده س
قالــب چنــد گــروه اســت کــه براســاس میــزان اســیدی بودن،  مقادیــر ازت و ســایر مشــخصه ها 
ــه  ــه نمون ــف مزرع ــه، از نقــاط مختل ــک مزرع ــاک ی ــرای بررســی خ ــام می شــود. ب انج
ــن  ــۀ میانگی ــا به مثاب ــوط خاک ه ــا مخل ــد ت ــوط می کنن ــم مخل ــا ه ــا را ب ــد و آن ه می گیرن
ــن  ــمگیر بی ــای چش ــم تفاوت ه ــن روش ه ــی در ای ــس حت ــود. پ ــل ش ــه تحلی ــاک مزرع خ
ــه  ــاید توصی ــن، ش ــت. بنابرای ــده اس ــه   ش ــی پذیرفت ــور ضمن ــف، به ط ــاط مختل ــاک در نق خ
ــی در مقایســه  ــۀ درســتی نباشــد،  ول ــه اســتفاده از کــود در تمــام بخش هــای مزرعــه،  توصی ب
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ــه،  ــرای کل مزرع ــن ب ــور میانگی  به ط
ً
ــاال ــد، احتم ــایر قواع ــت آمده از س ــای به دس ــا راهکاره ب

ــر  ــد:  »اکث ــر می ده ــا تذک ــن تعمیم ه ــارۀ ای ــم درب ــری بازه ــدال ب ــت. ون ــط« اس ــر غل »کمت
ــاک  ــس خ ــاک و جن ــای خ ــواع الگوه ــکل از ان ــا متش ــه زمین ه ــر قطع ــی اکث ــزارع و حت م
ــن  ــق همی ــن را مطاب ــد و زمی ــوع را می دانن ــن موض   ای

ً
ــوال ــّرب معم ــاورزان مج ــتند. کش هس

ــاورزی  ــاط در کالس درس کش ــجوهای محت ــۀ دانش ــان به مثاب ــد. آن ــت می کنن ــا کش ویژگی ه
طبیعــی،  براســاس عمــق و ســاختار خــاک،  شــیب زمیــن و زهکشــی آن عمــل می کننــد. ایــن 
ــا مکانیکــی نیســتند«. ]۹۴[ وقتــی  کشــاورزان، مجــری تعمیم  هــای نظــری، روش شــناختی ی
شــیوۀ کشــت چندمحصولــی را هــم بــه پیچیدگــی و تغییــرات وضعیــت خــاک بیفزاییــم، موانــع 
ــش   ــند. دان ــر می رس ــه نظ ــدنی ب   برطرف ناش

ً
ــال ــی،  عم ــدۀ کل ــک قاع ــزِ  ی ــرای موفقیت آمی اج

ــارۀ محدودیت هــای برخــی گیاهــان در تحمــل دمــا و رطوبــت به قــدری نیســت کــه  مــا درب
  در دامنــۀ ایــن تغییــرات دوام خواهنــد آورد. چنان کــه ادگار 

ً
بتوانیــم مطمئــن باشــیم آن هــا حتمــا

ــان و مــکان رشــد،  حســاس  ــی، بســیار درمــورد زم ــاه معمول ــک گی ــد:  «ی آندرســون می گوی
ــر از  ــی پیچیده ت ــت. مقوله های ــخت گیرانه اس ــی س ــش آن خیل ــش و زای ــرایط روی ــوده و ش ب
ــا  ــد ی ــا نمی کنن ــد ی ــل می کنن ــود تحم ــایگی خ ــی را در همس ــه گیاهان ــا چ ــه آن ه ــل اینک قبی
در چــه شــرایطی بــا گیاهــان دیگــر کنــار می آینــد،  هیــچ گاه جــز درمــورد گونه هــای معــدود، 

ــت«. ]۹۵[ ــده اس ــی نش ــی بررس ــکل ابتدای ــی به ش حت
ـ  که در  کشـاورزهای بومـی به شـکلی خارق العـاده بـا ویژگی هـای جزئـی خـاک و محیـط 
ـ  آشـنا هسـتند. دو مثـال کـه ریچـاردز از غـرب آفریقـا  پـرورش محصـول بسـیار اهمیـت دارد 
نقـل می کنـد،  بـه درد مـا می خـورد تـا جزئیاتـی کوچـک را توضیـح دهیـم کـه دیـدن آن هـا در 
یـک چارچـوب اسـتاندارد و یکسان شـده،  به دلیـل کوچکی شـان غیرممکن اسـت. ریچـاردز از 
میـان تنـوع حیـرت آورِ  شـیوه های آبیـاری کوچک مقیـاس و محلـی،  حداقـل یازده نـوع مختلف 
را دسـته بندی می کنـد کـه برخـی از آن هـا نسـخه های فرعـی هـم دارنـد. تمـام ایـن شـیوه ها به 
جزئیـات ویـژۀ هـر محـل ازلحـاظ عـوارض جغرافیایـی،  خـاک، الگـوی سـیالب ، بارندگـی و 
غیـره مرتبـط هسـتند و کاربـرد نـوع آبیاری هم بسـتگی بـه ایـن دارد که ناحیـۀ موردنظـر،  دلتای 
سـیل گیر فصلـی،  فرورفتگـی نعلبکی شـکل بـدون زهکشـی مناسـب، یا یـک باتـالق درون دره 
باشـد یـا خیر. ایـن »طرح هـای« کوچک که بـا بهره بـرداری از امکانـات موجود در چشـم انداز 
طبیعـی اجـرا می شـوند، یک دنیا بـا طرح های به شـدت مهندسی شـدۀ امروزی فـرق دارند و در 
آن هـا هیچ کوششـی بـرای منطبق کردن چشـم انداز طبیعـی با برنامۀ مهندسـی انجام نمی شـود.

ــک  ــه از ی ــا چگون ــرب آفریق ــاورزان غ ــه کش ــد ک ــان می ده ــاردز نش ــال ریچ ــن مث دومی
ــر  ــا ب ــد ت ــژاد خاصــی از برنــج اســتفاده کردن ــرای ن   ســاده ولــی هوشــمندانه ب

ً
انتخــاب نســبتا

ــیرالئون،  ــی س ــی از نواح ــدی در یک ــاورزان ِمن ــوند. کش ــره ش ــی چی ــت محل ــک آف ــل ی معض
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ــح  ــد ترجی ــه بای ــج ک ــای برن ــارۀ گونه ه ــاورزی درب ــی کش ــای درس ــۀ کتاب ه ــالف توصی برخ
ــد.  ــاب کردن ــد را انتخ ــای بلن ــو( و برگه ه ــا م ــد )کاکل ی ــاج بلن ــا ت ــه ای ب ــود، گون داده ش
ــا کاکل  ــد ی ــوط می ش ــول مرب ــودن محص ــه کمترب  ب

ً
ــاال ــی احتم ــای درس ــتدالل کتاب ه اس

ــس از  ــه پ ــت ک ــماند می دانس ــبوس و پس ــتری س ــر بیش ــد مقادی ــب تولی ــا را موج و برگه ه
ــد کــه کاکل  ــه جــدا می شــدند. ولــی کشــاورزان اســتدالل می کردن پوســت کندن ، بایــد از دان
ــل از  ـ  قب ــج  ــای برن ــوردن دانه ه ــه خ ــدگان ب ــت پرن ــدن رغب ــث کمترش ــد باع ــای بلن و برگه ه
ــرد 

ُ
ــارۀ آبیــاری خ ـ  می شــود. ایــن جزئیــات درب حتــی رســیدن آن هــا بــه کارگاه ســبوس گیری 

ــه برداری  ــی در نقش ــت، ول ــت داش ــی اهمی ــان محل ــر زارع ــدگان،  ازنظ ــارت های پرن و خس
ــرد. ــدا نمی ک ــی پی ــرفته جای ــاورزی پیش ــای کش ــی در برنامه ریزی ه هوای

بســیاری از منتقــدان کشــاورزی علمــی ادعــا کرده انــد کــه ایــن شــاخه به طــور نظام یافتــه 
ــای  ــی یافته ه ــد،  ول ــداری می کن ــور طرف ــاس و تولیدمح ــی بزرگ مقی ــت تک محصول از کش
ــک   ی

ً
ــال ــاورزی کام ــرا کش ــدود دارد، زی ــای مح ــت کاربرده ــن حال ــی اش در بهتری پژوهش

ــی  ــه مبتن ــرد ک ــداری می ک ــاوت طرف   متف
ً
ــال ــیوه ای کام ــاوارد از ش ــت. ه ــی اس ــۀ محل مقول

ــای  ــج به دســت آمده در زمین ه ــه نتای ــرض اول گفتــه می شــد ک ــرض بــود. در ف بــر دو ف
ــند. ــد باش ــاورزان مفی ــرای کش ــدان ب ــد چن ــی نمی توانن آزمایش

  متفاوتـــی هســـتند. به هیچ وجـــه نمی تـــوان 
ً
زمین هـــا و مـــزارع کوچـــک،  قلمـــرو کامـــال

ـــک  ـــۀ ی ـــکان دارد،  به مثاب ـــزرگ ام ـــۀ ب ـــک مزرع ـــه در ی ـــک را چنان ک ـــن کوچ ـــه زمی ـــک قطع ی
ـــه اســـت. دیگـــر  ـــن رفت ـــن از بی ـــن احشـــام و زمی ـــا اداره کـــرد. رابطـــۀ اساســـی بی واحـــد خودکف
ـــت  ـــدۀ زراع ـــه قاع ـــول ـ ک ـــش محص ـــاک از راه چرخ ـــزی خ ـــظ حاصلخی ـــرای حف ـــی ب راه
ـ  وجـــود نـــدارد. به عبارتـــی، ارتبـــاط قطعـــه زمیـــن بـــا کل مزرعـــه قطـــع  مطلـــوب اســـت 
شـــده و آن قطعـــه حتـــی نمایانگـــر اوضـــاع در کل مزرعـــه نیســـت. مجموعـــه ای از چنـــد 
قطعـــه زمیـــن نمی توانـــد نمایانگـــر مشـــکلی باشـــد کـــه قـــرار اســـت دربـــاره اش تحقیـــق 
ـــی دارد  ـــا فنون ـــا ی ـــرای ترفنده ـــرای اج ـــبتی ب ـــه مناس ـــرفته چ ـــات پیش ـــس ریاضی ـــود ... پ ش

ـــتند؟ ]۹۶[ ـــب هس ـــاس نامناس ـــه از اس ک
ــالمت  ــانه های س ــن نش ــیاری از مهم تری ــت: بس ــرار اس ــن ق ــاوارد از ای ــرض  ه ــن ف دومی
یــک مزرعــه و یــک محصــول،  »کیفــی« هســتند؛ »آیــا مجموعــه ای شــامل تعامــل و 
ــری از عوامــل،  ــه کثی ـ  کــه ب ــن خــاک و محصــول    بی

ً
ــال ـ  مث ــن اعضــا  ــل بی برهم کنــش متقاب

آن هــم عواملــی متغیــر کــه هفته به هفتــه و سال به ســال تغییــر می کننــد، وابســته اســت، 
می توانــد در آزمایش هــا طــوری اداره شــود کــه نتایــج مقــدار محصــول آن، دقــت ریاضیاتــی 
داشــته باشــد؟« ]۹7[ هــاوارد خطــر را چنیــن تشــخیص می دهــد کــه احتمــال دارد ایــن روش 
ــاوت  ــدرت قض ــی و ق ــش محل ــای دان ــام قالب ه ــی،  تم  کّم

ً
ــا ــی و صرف ــانه، تجرب کوته اندیش
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ــه در کنــد. ــدان ب زارعــان را از می
بااین حــال، به نظــر مــن، هــاوارد و دیگــران مهم تریــن مصــداق انتــزاع در کارهــای 
ــداف  ــم اه ــی نمی دانی ــا وقت ــه ت ــد. چگون ــده گرفته ان ــی را نادی ــاورزی علم ــی کش آزمایش
ــم؟  ــی  ببری ــا پ ــن پژوهش ه ــودن ای ــه مفیدب ــم ب ــت، می توانی ــاورزی چیس ــاورزان از کش کش
مفیــد بــرای چه چیــز؟ تحقیقــات کشــاورزی در مرتبــۀ عاملیــت انســانی اســت کــه بزرگ تریــن 
ــی »کشــاورز  ــزاع را مرتکــب می شــود: ســاختن یــک شــخصیت کلیشــه ای یعن ــه انت ــدام ب اق

ــه دارد. ــه عالق ــن هزین ــا کمتری ــزان محصــول ب ــه برداشــت بیشــترین می عامــی« کــه فقــط ب
کشاورزان خیالی در مقایسه با کشاورزان واقعی

ــز  ــاورز نی ــود کش ــد؛ خ ــده و متغیرن ــه پیچی ــتند ک ــاک نیس ــوالت و خ ــوا،  محص ــط آب وه فق
ــود  ــداف خ ــت وجوی اه ــه روز در جس ــل و روز ب ــا زارع، فصل به فص ــت. میلیون ه ــن اس چنی
ــه الگــو  هســتند کــه تنــوع بی پایــان دارد. ایــن اهــداف و ترکیــب غیرثابــت بیــن آن هــا،  هرگون

ــد. ــار می کن ــزی را بی اعتب ــا تجوی ی
ـ  کــه همــان قاعــدۀ  تولیــد یــک یــا چنــد محصــول عمــده به شــکل موفقیت آمیــز 
ــال،  ــت. بااین ح ــاورزان اس ــر کش ــداِف  اکث ــی از اه ــط یک ـ  فق ــت  ــاورزی اس ــات کش تحقیق
آموزنــده اســت کــه ببینیــم ایــن هــدف چقــدر بــا اهــداف دیگــری تعدیــل می شــود کــه ممکــن 
  
ً
ــا ــم،  صرف ــرح می ده ــه ش ــه در ادام ــی ک ــد. پیچیدگی های ــاقط کنن ــوع س ــت آن را درمجم اس

ــود. ــامل می ش ــت را ش ــن واقعی ــر ای ــری از ظاه مختص
ــا و  ــا، ابزاره ــن،  مهارت ه ــردی از زمی ــودِی منحصربه ف ــه دار، موج ــوادۀ مزرع ــر خان ه
ــک  ــت ی ــی اس ــط کاف ــد. فق ــد می کن ــش را مقی ــیوۀ زراعت ــدت ش ــه به ش ــروی کار دارد ک نی
ــی  ــروی کار غن ــاظ نی ــه ازلح ــه ای ک ــم: مزرع ــر بگیری ــروی کار را در نظ ــۀ نی ــه از عرض جنب
اســت و کارگــران جــوان ســالمی در اختیــار دارد، می توانــد برخــی محصــوالت کارَبــر 
ــه ای  ــای ثانوی ــد، و فعالیت ه ــر کن ــود را متنوع ت ــت خ ــی کش ــدول زمان ــد، ج ــرورش ده پ
ــن  ــروی کار« ممک ــود نی ــا »کمب ــی ب ــه در مزارع ــدازد ک ــه راه بین ــتی ب ــا و صنایع دس در هنره
ــی، از  ــرفت خانوادگ ــۀ پیش ــالل چرخ ــی در خ ــۀ خانوادگ ــان مزرع ــن،  هم ــتند. عالوه برای نیس
ــرای کار روزمــزد  ــد. ]۹8[ کشــاورزانی کــه در ماه هایــی از ســال ب ــور می کن ــد مرحلــه عب چن
ــان  ــه زم ــد ک ــی بکارن ــت محصوالت ــن اس ــد،  ممک ــرت می کنن ــه مهاج ــارج از مزرع ــه خ ب
رســیدن آن هــا زود یــا خیلــی دیــر اســت یــا بــه مراقبــت انــدک نیــاز دارد تــا به این ترتیــب، بــا 

ــد. ــازگار باش ــان س ــی ایش ــدی مهاجرت زمان بن
چنان کــه پیش تــر دیدیــم، ممکــن اســت ســود فــالن محصــول خــاص، چیــزی فراتــر از 
ــه ای  ــد علوف ــول می توان ــک محص ــده از ی ــد. کاه ُبن۱به جای مان ــدش باش ــۀ تولی ــا و هزین دانه ه

1. s tubble
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بســیار ضــروری بــرای احشــام یــا مرغابی هــا باشــد. ممکــن اســت فــالن محصــول به علــت 
ــه  ــک ب ــا کم ــذارد، ی ــی می گ ــاک باق ــر خ ــوالت ب ــایر محص ــا س ــش ب ــه در چرخ ــری ک اث
ــاوب کاشــته شــده اســت، بســیار مهــم باشــد. گاهــی شــاید  ــا آن به تن محصــول دیگــر کــه ب
ــرای  ــول ب ــه آن محص ــد ک ــی باش ــواد خام ــر از م ــول، کمت ــک محص ــۀ ی ــا غل ــه ی ارزش دان
ــم  ــه ـ فراه ــتفاده در خان ــواه اس ــازار، خ ــروش در ب ــرای ف ــواه ب ـ  خ ــتی  ــدات صنایع دس تولی
می کنــد. خانواده هایــی کــه نزدیــک بــه خــط معــاش )فقــر شــدید( هســتند، شــاید محصــول 
خــود را نــه براســاس ســودآوری، بلکــه برمبنــای ثبــات درآمــدی و امــکان خــوردن محصــول 

ــد. ــاب کنن ــد(  انتخ ــش یاب ــازار افزای ــای ب ــه قیمت ه )درصورتی ک
  
ً
کامـال مفهـوم  بـا  می تواننـد  اصـل  در  حداقـل  گفتیـم،  اینجـا  تـا  کـه  پیچیدگی هایـی 

تعدیل شـده و نئوکالسـیکی »بیشینه سـازی اقتصـادی« منطبـق گردنـد؛ هرچنـد کـه بازهـم بـه 
 قـدری شـرح و جزئیـات نیـاز دارنـد کـه به آسـانی در الگوهـا نمی گنجنـد. وقتـی مالحظاتی از 
قبیـل زیبایی شناسـی، آداب ورسـوم، و مالحظـات اجتماعـی و سیاسـی را نیـز بـه پیچیدگی های 
  عقالنـی 

ً
قبلـی بیفزاییـم، انطبـاق مزبـور دیگـر عملـی نخواهـد بـود. دالیـل بی شـمار و کامـال

ـ  هسـت کـه کسـی بخواهـد یـک محصـول خـاص را بـه روشـی خـاص  ـ  ولـی غیراقتصـادی 
کشـت کنـد؛ خـواه به دلیـل میل به حفـظ روابط همـکاری با همسـایگان باشـد، خـواه چون آن 
 با توفیق 

ً
محصـول بـا هویت گروهـی او گره خـورده اسـت. این گونه عادت هـای فرهنگی کامـال

تجـاری سـازگار هسـتند و تجربـۀ آمیش هـا،  مننونایت هـا و هــاتری ها۱ بـر این واقعیـت گواهی 
می دهـد. تـا وقتـی دربارۀ انتـزاع افراطـی از »خانـوادۀ زراعـی« صحبـت می کنیم ـ کـه موضوع 
ـ  باید دقـت کنیم کـه درک ما انسـان ها از شـیوه های زراعی  تحقیقـات کشـاورزی علمـی اسـت 
در هـر مزرعـه، در سراسـر دنیا نیاز به تمیـزدادن اهداف اعضـای مختلف این خانـواده دارد. هر 
ـ  اسـت که خط مشـی  ـ  هرچند نابرابر  کسـب وکار خانوادگـی بـا بررسـی دقیق تر، نوعی شـراکت 

داخلـی مخصـوص به خـود دارد.
واحدهــای »کشــاورز« و »جامعــۀ محلــی مزرعــه« درنهایــت، به انــدازۀ عواملــی از 
ــزی  ــتند. برنامه ری ــیال هس ــده و س ــت، پیچی ــم اندازهای طبیع ــاک و چش ــوا،  خ ــل آب وه قبی
ــه  ـ  گرچ ــن  ــم م ـ  به زع ــرا  ــت، زی ــاک اس ــی خ  بررس

ً
ــال ــوار تر از مث ــا دش ــن واحده ــرای ای ب

تخصــص یــک کشــاورز گاهــی نمی توانــد بــه او در ارزیابــی خــاک مزرعــه اش کمــک کنــد، 

برخــی  در   ۱7۲0 از  کــه  هســتند  مننویــات  ســخت گیر  فرقــۀ  یــک  اعضــای   )the Amish( آمیش  هــا   .۱
ــا  ــتند. مننونایت ه ــی هس ــی ـ آلمان ــران سوئیس ــوادگان مهاج ــردم از ن ــن م ــت. ای ــده اس ــیس ش ــکا تأس ــای آمری  ایالت ه
ــطۀ  ــانزدهم به واس ــرن ش ــه در ق ــتند ک ــل تعمید هس ــف غس ــتاِن مخال ــیحیان پروتس ــه ای از مس )the Mannonites( فرق
فــردی به نــام منــو ســیمونز تأســیس شــد و طرفــدار متــن یــا نــص صریــح کتــاب مقــدس،  ســادگی لبــاس و کناره گیــری از 
سیاســت اســت. هاتری هــا )Hutterite( گــروه افراطــی پروتســتان در کانــادا و آمریــکا هســتند کــه بیشــتر بــه کشــاورزی 

ــوده و در جوامــع کوچــک بســته، به طــور اشــتراکی زندگــی می کننــد. ـ  م. مشــغول ب
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ــرای دانســتن و شــناختن ذهــن و منافعــی کــه دارد،  تردیــدی نیســت. ]۹۹[ در تخصــص او ب
ســنتی  شــیوه های  در  خارق العــاده  انعطاف پذیــری  و  ظرافت هــا  کــه  همان گونــه 
ــروزی درک  ــق ام ــت مطل ــون مالکی ــای قان ــتی در تنگن ــوان به درس ــن را نمی ت ــدی زمی تص
کــرد، به همین ترتیــب، انگیزه هــا و اهــداف پیچیــدۀ زارعــان و زمیــن  زراعــی ایشــان را 
ــای  ــید. جلوه ه ــر کش ــه تصوی ــی ب ــاورزی علم ــردن کش ــا قاعده مندک ــال ب ــوان تمام و کم نمی ت
مختصرشــده ای کــه در کارهــای تجربــی و آزمایشــی بســیار مهــم هســتند، می تواننــد و بایــد 
بــه ایجــاد دانــش جدیــد منجــر شــوند؛ دانشــی کــه اگــر به درســتی از آن پیــروی شــود،  اکثــر 
امــور روزمــرۀ کشــاورزی را شــامل می شــود. ولــی این گونــه برداشــت های انتزاعــی نیــز ماننــد 
ــورد  ــطۀ بازخ   به واس

ً
ــوال ــه معم ــتند ک ــده هس ــی برانگیزانن ــط ول ــر غل ــن، تصاوی ــدی زمی تص

ــر از  ــا و تصاوی ــن توصیف ه ــر ای ــن تأثی ــد. کمتری ــر می گذارن ــا اث ــر واقعیت ه ــب، ب ــه عق ب
ایــن قــرار اســت کــه بــرای تولیــد تحقیقــات و نتایجــی بــه کار می رونــد کــه فقــط در برخــی 
ــزارع  ــی م ــا یعن ــن الگوه ــازی های ای ــق مختصرس ــه مطاب ــی ک ــرد دارد؛ مزارع ــزارع کارب م
ــد  ــازار تولی ــرای ب ــط ب ــول را فق ــتند و محص ــاری هس ــزه و تج ــی، مکانی ــزرگ، تک محصول ب
ــی،  ــوق های مالیات ــب مش ــت )قال ــت دول ــا سیاس ــن ب ــازی همچنی ــن قاعده س ــد. ای می کنن
ــت های  ــا سیاس ــژه ب ــازار( و به وی ــروش در ب ــای ف ــی، یارانه ه ــذاری حمایت ــا،  قیمت گ وام ه
فلج کننــده و دردسرســاز دولــت ارتبــاط دارد کــه بــه شــرکت های غیرســازگار بــا ایــن 
ــوق دادن  ــرای س ــه ب ــور نظام یافت ــه به ط ــت هایی ک ــود؛ سیاس ــل می ش ــازی ها تحمی ساده س
ــن  ــر ای ــد. تأثی ــه کار می رون ــت ب ــاهدات حکوم ــبکۀ مش ــا ش ــاختن آن ب ــت و نزدیک س حقیق
ــتاهای  ــا روس ــوروی ی ــازی ش ــات اشتراکی س ــوک درمانی در اقدام ــه ش ــباهتی ب ــبکه، ش ش
اوجامــا نــدارد کــه بیشــتر بــه چمــاق متکــی بــود تــا بــه هویــج، ولــی چنــان شــبکۀ قدرتمنــدی 

ــد. ــد، و می ده ــر ده ــور را تغیی ــم انداز ام ــه چش ــد ک ــدت می توان در بلندم

مقایسۀ دو گونه منطق کشاورزی

 
ً
ــط کامــال ــه محی ــه و تجربه شــده ب ــوع واکنش هــای نوآوران اگــر منطــق زراعــت در عمــل از ن
متغیــر پیرامــون اســت، منطــق کشــاورزی علمــی برعکــس از نــوع انطبــاق بــا محیــط تــا حــد 
ــه یمــن  ــون ب ــق قواعــد متمرکز کننــده و یکســان کننده در ایــن علــم اســت. اکن ممکــن و مطاب
ــن  ــه ای ــم ک ــرح دهی ــت ش ــم به صراح ــوگ۱ می توانی ــان دووی ون در پل ــگامانۀ ی ــالش پیش ت

ــد. ]۱00[ ــه کار می کن ــد چگون ــای آن ــیب زمینی در کوهپایه ه ــت س ــورد کاش ــق درم منط
ــد را نوعــی »اســتادی« توصیــف می کنــد.  ون در پلــوگ کشــت ســیب زمینی بومــی در آن

1. Jan Douwe van der Ploeg
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]۱0۱[ زارع آنــد، کار خــود را بــا زیســت بوم محلــی فوق العــاده متنــوع شــروع کــرد و 
ــد.  ــود ده ــج بهب ــت بوم را به تدری ــط، آن زیس ــا محی ــق ب ــاق موف ــر انطب ــالوه ب ــت ع می خواس
ــر  ــه از منظ ــند ک ــی برس ــه نتایج ــا ب ــت آن ه ــده اس ــث ش ــدی باع ــاورزان آن ــای کش مهارت ه
اهــداف تنگ اندیشــانۀ تولیدگرایانــه و نیــز ازلحــاظ اطمینــان بــه برداشــت محصــول و پایــداری 

کشــاورزی،  عالــی اســت.
ــوالت  ــر از محص ـ  غی ــن را  ــه زمی ــا ۱۵ قطع ــن ۱۲ ت ــدی، بی ــی آن ــاورز معمول ــک کش ی
ــون  ــد. ]۱0۲[ چ ــاص می ده ــیب زمینی اختص ــت س ــه کش ــی ب ــای چرخش ــر ـ برمبن دیگ
وضعیــت هــر قطعــه زمیــن ازلحــاظ ارتفــاع، جنــس خــاک، ســابقۀ کشــت، شــیب، مســیر بــاد 
و خورشــید، بســیار متفــاوت از ســایر قطعــات اســت، هــر مزرعــۀ او قطعــه ای منحصربه فــرد 
ــوب  ــوچ محس ــزاع پ ــرایطی، انت ــان ش ــارف« در چن ــۀ متع ــک »مزرع ــر ی ــود. فک ــی می ش تلق
می شــود. »برخــی مــزارع بــه دســت یــک زارع کشــت شــده اند و برخــی دیگــر بــه دســت دو 
تــا ده نفــر کــه گاهــی در یــک ردیــف، متنــاوب کشــت کرده انــد و گاهــی ردیف هــای متناوبــی 
را کاشــته اند«. ]۱0۳[ هــر زارع گویــی قمــار مطمئــن و مناســبی را در موقعیــت کشــت خــود 
ــه  ــود ک ــث می ش ــیب زمینی( باع ــول )س ــک محص ــای ی ــوع گونه ه ــت. تن ــام داده اس انج
ــه بیــن کشــاورزان  آزمــودن تیره هــا و پیوندی هــای مختلــف در محــل ممکــن شــود. هــر گون
ــده اند،  ــرورش ش ــون پ ــه تاکن ــیب زمینی هایی ک ــیاری از س ــود و بس ــه می ش ــوده و مبادل آزم
مشــخصات یگانــه ای دارنــد کــه بــه ثبــت رســیده اســت. از هنــگام ظهــور یــک گونــۀ جدیــد 
ــا شــش ســال طــول می کشــد. هــر فصــل  ــا کاربــرد گســترده اش در مــزارع، حداقــل پنــج ت ت
ـ  ازجملــه میــزان  فرصتــی بــرای دور جدیــدی از قمــار دوراندیشــانه اســت و نتایــج فصــل بعــد 
محصــول، بیمــاری،  قیمت هــا،  واکنــش آن گونــه بــه تغییــر شــرایط زمیــن ـ به دقــت ارزیابــی 
ــازار هســتند کــه  ــه ب ــن مــزارع همچــون ایســتگاه های آزمایشــگاهی معطــوف ب می شــوند. ای
ــر  ــد. مهم ت ــاده ای دارن ــان فوق الع ــت اطمین ــی و قابلی ــری عال ــب،  انطباق پذی ــول مناس محص
آنکــه ایــن مــزارع فقــط غــذا تولیــد نمی کننــد،  بلکــه به واســطۀ مهارت هــای پــرورش گیاهــان، 
راهبردهــای منعطــف،  دانــش بوم شــناختی و اعتمادبه نفــس و خودمختــاری فــراوان، درواقــع، 

مایــۀ بازتولیــد و احیــای خــود کشــاورزان و جوامــع محلــی نیــز هســتند.
ایــن تولیــد ســیب زمینِی »مهارت محــور«۱ را بــا منطــق ذاتــی کشــاورزی علمــی 
ــه  ــه، »بهین ــی شــروع می شــود. البت ــا آرمان ــه ی ــاه بهین ــوع گی ــف ن ــا تعری ــد کــه ب مقایســه کنی
ــد.  ــف می کنن ــول تعری ــزان محص ــب می ـ  برحس ــه  ــه همیش ــی ن ـ  ول  

ً
ــا ــی« را عمدت ــا آرمان ی

ــی  ــب نژادهای ــق و ترکی ــا تلفی ــود را ب ــوالت، کار خ ــه ای محص ــدگان حرف ــپس پرورش دهن س
ــخصات  ــا مش ــد ب ــی جدی ــاختار ژنتیک ــک س ــاختن ی ــرای س ــد ب ــه می توانن ــد ک ــاز می کنن آغ

1. craft-based
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ــای  ــور در زمین ه ــای مذک ــه نژاده ــت ک ــس از آن اس ــط پ ــط و فق ــد. فق ــه کار رون ــوب ب مطل
ــن  ــام محاس ــه تم ــود ک ــوم ش ــی معل ــرایط و اوضاع ــا ش ــوند ت ــرورش داده می ش ــی پ آزمایش
ــه ثمــر برســد. دســتورالعمل  اصلــی در  ــد در آن هــا ب بالقــوۀ ســاختار ژنتیکــی جدیــد می توان
 معکــوس روش تولیــد اســتادانۀ آنــدی اســت کــه کشــاورز در آنجــا کار را 

ً
ایــن منطــق، دقیقــا

ــی را  ــپس گونه های ــد و س ــروع می کن ــن ش ــت بوم زمی ــاک آن و زیس ــن،  خ ــه ای زمی ــا قطع ب
 در آن شــرایط دوام می آورنــد. گوناگونــی 

ً
انتخــاب می کنــد یــا پــرورش می دهــد کــه احتمــاال

تک گونه هــای هــر محصــول در ایــن جوامــع محلــی،  نشــانۀ بــارز گوناگونــی نیازهــای محلــی 
ــز شــرایط بوم شــناختی محلــی اســت. ولــی در ســیب زمینی کارِی  علمــی،  نقطــۀ عطــف  و نی
ــت آن  ــا در خدم ــۀ تالش ه ــه هم ــت ک ــدی اس ــی جدی ــاختار ژنتیک ــا س ــه ی ــا،  تک گون کاره
ــژۀ  ــرایط وی ــد ش ــه بتوان ــود و مزرع ــن ش ــون و همگ ــه دگرگ ــاع مزرع ــا اوض ــرد ت ــرار می گی ق

ــد. ــن کن ســاختار ژنتیکــی مذکــور را تأمی
ــت  ــردن طبیع ــپس دگرگون ک ــه و س ــی بهین ــاختار ژنتیک ــک س ــا ی ــروع کردن ب ــِق ش منط
ــار  ــه ب ــر ب ــی پیش بینی پذی ــد، پیامدهای ــاختار باش ــد آن س ــای رش ــق نیازه ــه مطاب به طوری ک
 بــه کوشــش بــرای متناســب کردن مزرعــۀ 

ً
آورده اســت. فعالیت هــای ترویــج کشــاورزی عمــال

کشــاورزان بــا ســاختارهای ژنتیکــی جدیــد  تبدیــل شــده اســت. ایــن هــدف مســتلزم کاربــرد 
ــوند.  ــتفاده ش ــب اس ــان مناس ــداری و در زم ــد خری ــه بای ــت ک ــای ازت و آفت کش هاس کوده
همچنیــن نیازهــای آبــی مــزارع جدیــد به گونــه ای اســت کــه در بســیاری مــوارد فقــط بــا آبیــاری 
ــرای ایــن ســاختار ژنتیکــی )کاشــت، داشــت،  ــات ب رفــع می شــود. ]۱0۴[ زمان بنــدی عملی
ــی  ــد ـ منطق ــن فراین ــق ای ــت. منط ــده اس ــخص ش ــریح و مش ــت تش ــره( به دق ــی و غی کودده
ــه کشــاورزان »متعــارف  ــدا در عمــل محقــق نشــد ـ تبدیل کــردن کشــاورزان ب کــه اصــال و اب
ــای  ــابه و زمین ه ــای مش ــی الزم را در خاک ه ــاختار ژنتیک ــه س ــت ک ــده ای« اس و یکسان ش
ــا و  ــرد کوده ــا کارب ــا و ب ــته بندی  بذره ــده روی بس ــای چاپ ش ــق رهنموده ــطح، مطاب مس
ــازی  ــس همگن س ــق از جن ــن منط ــد. ای ــرورش ده ــده پ ــر آب توصیه ش ــا و مقادی آفت کش ه
و نابودکــردن واقعــی دانــش محلــی اســت. هرچقــدر همگن ســازی موفق تــر باشــد، احتمــال 
و میــزان موفقیــت ســاختار ژنتیکــی جدیــد ـ برحســب میــزان تولیــد کوتاه مــدت ـ نیــز بیشــتر 
ــۀ ژنتیکــی  اســت. برعکــس هرچقــدر همگن ســازی دشــوار تر باشــد، احتمــال شکســت گون

ــود. ــزون می ش ــد اف جدی
ــت  ــه وضعی ــاورزی ب ــزارع کش ــام م ــاندن تم ــاورزی را رس ــناس کش ــۀ کارش ــی وظیف وقت
ــد،   ــق می کن ــد را محق ــۀ جدی ــک گون ــای ت ــا و نویده ــه امیده ــم ک ــف کنی ــی تعری یکنواخت
ــا  ــوع بی  حد و حســاب وضعیت هــا در مــزارع واقعــی کشــاورزان اعتن ــه تن دیگــر الزم نیســت ب
ــی  ــای عمل ــه واقعیت ه ــه ب ــای توج ــتند. به ج ــم نیس ــر ه ــا تغییرپذی ــی از آن ه ــه برخ ــم ک کنی
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ــان تر  ــد، آس ــد باش ــاده و واح ــی س ــوع پژوهش ــک موض ــدن ی ــۀ بی اعتبارش ــد مای ــه می توان ک
بــود کــه تــالش کننــد مطالــب انتزاعــی پژوهشــی را بــر مــزارع )و زندگــی( کشــاورزان تحمیــل 
کننــد. چنــان رویــه ای بــا توجــه بــه تنــوع ســرکِش بوم شــناختی در آنــد، اقــدام مرگبــاری بــود. 
ــام اس.  ــی به ن ــق روس ــون محق ــه همچ ــد ک ــدودی بوده ان ــاورزی مع ــان کش ]۱0۵[ کارشناس
پــی. فریدولین،۱ســال ها پیــش از انقــالب روســیه از خــود پرســیده باشــند کــه نکنــد ُســرنا را از 
ســر گشــادش می نوازنــد: »او پــی بــرد کــه کارهایــش در عمــل جــز آســیب زدن بــه کشــاورزان 
ــه  ــاورزی ک ــات کش ــرای اقدام ــپس اج ــی و س ــاع محل ــن اوض ــای یادگرفت ــت. وی به ج نیس
ــد«  ــا ده ــی را »ارتق ــیوه های محل ــوری ش ــرد ط ــعی می ک ــد، س ــب باش ــاع متناس ــا آن اوض ب
ــدان عجیــب نیســت کــه کشــاورزی  ــا معیارهــای انتزاعــی ســازگار گــردد«. ]۱0۶[ چن کــه ب
ــه  ــد ک ــل کن ــی عم ــزرگ و تصنع ــای ب ــیوه ها و محیط ه ــاد ش ــع ایج ــد به نف ــی می خواه علم
از طرح هــای آبیــاری گرفتــه تــا مــزارع غول آســا و مســطح، کاربــرد کودهــای شــیمیایی طبــق 
ــت  ــر طبیع ــی ب ــازی و چیرگ ــی همگن س ــا، همگ ــا و آفت کش ه ــخص، گلخانه ه ــول مش فرم
را ممکــن می ســازند، آن هــم طبیعتــی کــه اوضــاع آزمایشــی »بهینــه« بــرای حفــظ مشــخصات 

ژنتیکــِی کشــاورزی علمــی در آن فراهــم باشــد.
گمــان می کنــم کــه در ایــن حرف هــا درس بزرگ تــری نیــز هســت. وقتــی اوضــاع محیــط 
را بــه حالــت قطعــی و مشــخص درآوریــد، مجموعــه قواعــدی صریــح می توانــد کارتــان را بــه 
ــیر  ــه تفس ــر ب ــند، کمت ــر باش ــتاتر و تک ُبعدی ت ــه ها ایس ــا کلیش ــا ی ــه الگوه ــرد. هرچ ــش بب پی
ــه  ــد ک ــح می ده ــی توضی ــور ضمن ــوگ به ط ــود. ون در پل ــدا می ش ــاز پی ــه نی ــق خالقان و تطبی
ــده  ــخت گیرانه و محدود کنن ــان س ــد چن ــد در آن ــیب زمینی های جدی ــه س ــوط ب ــد« مرب »قواع
بودنــد کــه امــکان ترجمــۀ دقیــق آن هــا بــه زبان هــای بی شــمار محلــی وجــود نداشــت. یکــی 
ــاژ،  ــوط مونت ــازی، خط ــم از اشتراکی س ــی ـ اع ــازی های حکومت ــی ساده س ــداف اصل از اه
ــازی  ــردن و عریان س ــده ـ بازک ــی برنامه ریزی ش ــع محل ــت وصنعت، و جوام ــای کش مجتمع ه
 رســیدن بــه اصــول و کلیــات، به گونــه ای بــوده اســت کــه قواعــد بتواننــد 

ّ
واقعیت هــا تــا حــد

اوضــاع را هرچــه بیشــتر توضیــح دهنــد و رفتارهــا را هرچــه بیشــتر هدایــت کننــد. هرچقــدر 
ــدۀ قواعــد  ــل کــرد، کســانی کــه وضع کنن ــط تحمی ــر محی ــن ساده ســازی را ب ــوان ای بیشــتر بت
ــت  ــن واقعی ــد. ای ــرار بگیرن ــت ق ــی و هدای ــر راهنمای ــام خطی ــد در مق ــر می توانن ــتند، بهت هس
همــان اســت کــه مــن منطــق ذاتــِی مهارت زدایــی اجتماعــی، اقتصــادی و تولیــدی می دانــم. 
ــادی  ــد زی ــا ح ــز را ت ــد همه چی ــه قواع ــرد ک ــازی ک ــوری ساده س ــوان ط ــط را بت ــر محی اگ
ــد و قــدرت  توضیــح دهنــد، قــدرت تدوین کننــدگان ایــن قواعــد و فنــون بســیار بســط می یاب
ــت  ــق حکوم ــدر توفی ــود. هرچق ــم می ش ــته اند، ک ــش نداش ــد نق ــع قواع ــه در وض ــانی ک کس

1. S. P. Fridolin
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ــوردار از  ــرب و برخ ــر، مج ــار، ماه ــاورزان خودمخت ــای کش ــد، ج ــتر باش ــیر بیش ــن مس در ای
ــاد  ــه ی ــر ب ــت. اگ ــد گرف ــتور خواهن ــع دس ــاورزاِن مطی ــری را کش ــس و انطباق پذی اعتمادبه نف
ــه زوال تنــوع، پویایــی و زندگــی، نوعــی »تاکســیدرمی«  ــز بیفتیــم، این گون حرف هــای جیکاب

ــد. ــادر می کن ــن متب ــه ذه ــی را ب اجتماع
 
ً
ون در پلــوگ توضیــح می دهــد کــه مشــخصات ژنتیکــی جدیــد ســیب زمینی ها معمــوال
به ســرعت یــا حداکثــر پــس از ســه تــا چهــار ســال در آنــد بــه شکســت می انجامــد. 
ــری  ــازۀ تنگ ت ــط در ب ــی، فق ــای بوم ــالف گونه ه ــیب زمینی، برخ ــد س ــای جدی تک گونه ه
ــه  ــت  ب ــد دس ــز« بای ــی، »همه چی ــتند. به عبارت ــا هس ــه بق ــادر ب ــت محیطی ق ــرایط زیس از ش
 دســت هــم دهــد و بــر وفــق مــراد باشــد تــا تک گونه هــای جدیــد به خوبــی محصــول دهنــد 
و اگــر حتــی یکــی از ایــن عوامــل،  خــوب پیــش نــرود )آب وهــوای بســیار گــرم،  دیررســاندن 
ــی  ــخصه های ژنتیک ــن مش ــی  رود. ای ــل م ــدت تحلی ــول به ش ــره(،  محص ــیمیایی و غی ــود ش ک

ــد«. ]۱07[ ــار بیاورن ــه ب ــدک ب ــد محصــول ان ــی نمی توانن ــد ســال »حت ــد، پــس از چن جدی
  کشـاورز سـنتی محـض یـا دنبالـه رو 

ً
بااین حـال، اکثـر کشـاورزان آنـدی در عمـل صرفـا

کوته فکـِر متخصصـان علمـی نبوده انـد. آنـان در عـوض، بـا اسـتادی بـه آمیـزه ای منحصر به فرد 
ـ  اهداف،  منابع و شـرایط محلی ـ در آن ها  از راهبردهایـی روی آورده انـد کـه همۀ ابعاد موضـوع 
دیـده شـده اسـت. وقتـی بـه نظر برسـد کـه سـیب زمینی جدید با هدف ایشـان سـازگار اسـت،  
شـاید قـدری از آن بکارنـد،  ولـی گاهی نیـز آن را به صـورت متناوب با سـایر تک گونه ها کشـت 
می کننـد و به جـای پیـروی از بسـتۀ متعـارف کودهـای شـیمیایی،  بـه کـود حیوانی یا شـخم زدن 
کـود سـبز )یونجـه یـا شـبدر( روی می آورنـد. کشـاورزان آند همـواره در حـال ابـداع و آزمودن 
  
ً
انـواع چرخـش محصـول،  زمان بندی هـا و فنـون وجیـن علف هـا هسـتند. ولـی به علـت کامـال
ویژه بـودِن ایـن »هـزاران آزمایـش درون مزرعـه ای« و بی اعتنایی عمدی کارشناسـان کشـاورزی 
بـه ایـن آزمایش هاسـت کـه شـیوه های محلـی مـردم آند، بـه چشـم تحقیقـات علمـی،  ناخوانا 
ـ  و شـاید نامرئـیـ  جلـوه می کنـد. کشـاورزان آنـد کـه وقتی پای شـیوه های کشـاورزی بـه میان 
 مفید باشـد، 

ً
می آیـد، گویـی پیـروان آییـن چندخدایـی هسـتند، به سـرعت هرچـه را کـه ظاهـرا

از کارهـای معرفت شناسـی  علـم رسـمی می قاپنـد. ولـی محققـان کشـاورزی کـه گویـی آییـن  
 به هیچ وجـه از توانمنـدی اقتباس کـردن نتایج 

ً
تک خدایـی ]خـدای علم امـروزی[ دارنـد، ظاهرا

آزمایش هـای غیررسـمی در شـیوه های سـنتی کشـاورزان برخوردار نیسـتند.

نتیجه گیری

اعتمــاد فراوانــی کــه کشــاورزی تجددگــرای اعــال در میــان مجریــان و طرفــداران دوآتشــه اش 
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ــر  ــره وری بی نظی ــا به ــاد،  ب ــن اعتم ــد. ای ــا باش ــگفتی م ــۀ ش ــد مای ــت، نبای ــرده اس ــب ک کس
ــد  ــی پدی ــی و صنعت ــای علم ــت انقالب ه ــدرت و حیثی ــن« و ق ــاورزی در »مغرب زمی کش
ــدون نقــد در سراســر جهــان  ــی اعــال، ب آمــد. پــس عجیــب نیســت کــه باورهــای تجددگرای
ــه  ــد ک ــه ش ــع پذیرفت ــان قاط ــع، چن ــد و درواق ــه ش ــی پذیرفت ــان حقیق ــم ایم ــۀ طلس به مثاب
ــه  ــاد غیرنقادان ــن اعتم ــم همی ــان می کن ــد. ]۱08[ گم ــاورزی گردی ــرفت کش ــراغ راه پیش چ
ــاورزی  ــۀ کش ــا به مثاب ــه بعده ــزی ک ــوِن چی ــاخته ها و فن ــه برس ــی( ب ــه، غیرعلم )و درنتیج
ــق  ــاد مطل ــی اعتم ــۀ منطق ــرد. قرین ــم ک ــت های آن را فراه ــۀ شکس ــد، زمین ــن ش ــی تدوی علم
بــه الگــوی نیمه صنعتــی کشــاورزی تجددگــرای اعــال، چیــزی نبــود جــز بی اعتنایــی صریــح 
ــی  ــۀ علم ــه روحی ــت. گرچ ــان آموخ ــد از آن ــه می ش ــی و آنچ ــاورزان واقع ــیوه های کش ــه ش ب
ــاورزی  ــد، کش ــج کن ــنتی را تروی ــیوه های س ــن ش ــه در ای ــت منصفان ــد و دق ــت تردی می توانس
ــی  ــخر و بی اعتنای ــه تمس ــه را ب ــود، هم ــده ب ــه درآم ــان کورکوران ــب ایم ــه در قال ــرفته ک پیش

ــرد. ــه می ک ــا موعظ ــه آن ه ــری ب سرس
کشـــاورزان بومـــی در غـــرب آفریقـــا و ســـایر مناطـــق ناچـــار بودنـــد یافته هـــای 
آزمایش هـــای یـــک عمـــر خـــود را کـــه در ســـعی وخطاهای مزرعـــه می آموختنـــد، به دقـــت 
درک کننـــد و بـــه گنجینـــۀ شـــیوه های همـــواره متحـــول بیفزاینـــد. چـــون ایـــن آزمایش هـــا 
ــان  ــود و ایشـ ــد و می شـ ــراه می شـ ــر همـ ــزاران آزمایـــش محلـــی دیگـ ــا هـ ــا یـ ــا صدهـ بـ
یافته هـــای تحقیقـــی و دانـــش نســـلی خـــود را کـــه در حکمـــت محلـــی وجـــود داشـــت، 
بـــا یکدیگـــر بـــه اشـــتراک می گذاشـــتند،  می تـــوان گفـــت کـــه آن کشـــاورزان از دسترســـی 
ـــوردار  ـــده برخ ـــی خیره کنن ـــۀ پژوهش ـــک کتابخان ـــی ی ـــه و مردم ـــادل عامیان ـــه مع ـــطه ب بی واس
هســـتند. البتـــه، تردیـــدی نیســـت کـــه ایـــن مـــردم آزمایش هـــای خـــود را در اکثـــر مـــوارد 
بـــدون مهارهـــای آزمایشـــی مناســـب ]مهارکـــردن متغیرهـــای نامربـــوط[ انجـــام می دهنـــد 
ــد.  ــرار دارنـ ــان قـ ــط از یافته هایشـ ــای غلـ ــرض نتیجه گیری هـ ــت در معـ ــن علـ ــه همیـ و بـ
آزمایش هـــای کشـــاورزان عـــادی همچنیـــن بـــا محدودیـــت  «آنچـــه می تواننـــد مشـــاهده 
ـــرد کـــه فقـــط در آزمایشـــگاه مشـــاهده پذیر اســـت،  

ُ
کننـــد« روبه روســـت و فرایندهـــای خ

ــناختی  ــق بوم شـ ــوم نیســـت منطـ ــن معلـ ــزد. همچنیـ ــان می گریـ ــناخت ایشـ از چنـــگ شـ
ـــت،  در کل  ـــوده اس ـــر ب ـــدت کارگ ـــه و در بلندم ـــالن مزرع ـــی در ف   به خوب

ً
ـــرا ـــه ظاه ـــی ک محل

ـــاورد. ـــار بی ـــه ب ـــدار ب ـــی پای ـــج کل ـــز نتای ـــه نی آن منطق
ــق و  ــاهدۀ دقی ــر مش ــک عم ــه ی ــا ب ــن حرف ه ــام ای ــا تم ــی ب ــاورزان آفریقای ــه کش البت
ــچ دانشــمند  ــد کــه هی ــارۀ مختصــات محلــی دسترســی دارن ــق درب ــه دانــش دقی محلــی، و ب
ــد.  ــرار کن ــا را تک ــد آن ه ــزارع بتوان ــان م ــرای هم ــد ب ــدوار باش ــد امی ــگری نمی توان پژوهش
ــتگی  ــان بس ــج آزمایش هایش ــه نتای ــدت ب ــان به ش ــاورزان و خانواده هایش ــن کش ــی ای زندگ
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ــم کــه کارشناســان کشــاورزی  ــی مهــم، تصــور کنی ــای مکان ــن مزای ــا توجــه ای دارد. شــاید ب
ــه  ــد ک ــح می ده ــاوارد توضی ــی ه ــد. ول ــد بوده ان ــاورزان عالقه من ــن کش ــش ای ــه دان  ب

ً
ــا حتم

اشــتباه بــزرگ محققــان، همیــن بی عالقگــی بــوده اســت کــه بزرگ تریــن کاســتی کشــاورزی 
ــه و  ــد از مزرع ــت بای ــکالت زراع ــه مش ــن ب ــود:  »پرداخت ــوب می ش ــروزی محس ــی ام علم
ــن بخــش  ــۀ مهم تری ــه از آزمایشــگاه انجــام شــود. کشــف آنچــه اهمیــت دارد،  خــود به مثاب ن
ــک  ــاس نزدی ــان را در تم ــه زندگی ش ــری ک ــاورز و کارگ ــت. کش ــوزه اس ــن ح ــای ای از تکاپوه
ــز  ــش از هرچی ــد بی ــد،  می توانن ــه بوده ان ــور مزرع ــاهد ام ــد و ش ــر برده ان ــه س ــت ب ــا طبیع ب
ــت؛  ــرام اس ــتۀ احت ــورها شایس ــام کش ــا در تم ــدگاه رعیت ه ــد. دی ــک کنن ــان کم ــه محقق ب
همــواره دالیــل موجهــی بــرای روش هــای ایــن افــراد وجــود دارد؛ و ایشــان در امــور مربــوط 
بــه کشــاورزی ترکیبــی، همچنــان پیشــتاز هســتند«. ]۱0۹[ هــاوارد اعتبــار اکثــر یافته هایــش 
دربــارۀ خــاک، گیاخــاک و کارکــرد ریشــه ها را بــه مشــاهدات دقیــق شــیوه های زراعــی بومــی 
ــرای  ــه اج ــف ب ــه »موظ ــت ک ــزار اس ــاورزی بی ــان کش ــد. او از آن کارشناس ــبت می ده نس
ـ  از  ــود  ــول خ ــرورش محص ــچ گاه پ ــه هی ــانی ک ــی کس ــتند«،  یعن ــان نیس ــای خودش توصیه ه

ــد. ]۱۱0[ ــم ندیده ان ــه چش ـ  را ب ــت  ــا برداش ــت ت کاش
پــس ســرزنش »غیرعلمــِی« دانــش علمــی بــرای چیســت؟ تــا جایــی کــه بــه ذهــن مــن 
ــر  ــه پیش ت ــه ای« ک ــل »حرف ــت دلی ــود دارد. نخس ــل وج ــه دلی ــت کم س ــد،  دس ــور می کن خط
گفتیــم: هرچقــدر کشــاورز بیشــتر بدانــد، جایــگاه متخصــص کشــاورزی و نهادهــای متبــوع 
ــاس  ــه در لب ــت ک ــی اعالس ــرارادی تجددگرای ــش غی ــل دوم، واکن ــد. دلی ــش می کن او فروک
ــا  بی اعتنایــی و تحقیــر تاریــخ و دانــش پیشــینیان نمایــان می شــود. چــون دانشــمند همــواره ب
امــور امــروزی ســروکار دارد، ولــی کشــاورز بومــی بــا گذشــته ای ارتبــاط دارد کــه تجددگرایــی 
درصــدد نفــی آن اســت. دانشــمند امــروزی گمــان می کنــد کــه چیــزی بــرای آموختــن از آن 
ــی ناســازگار  ــی در قالب ــش عمل ــه دان ــرار اســت ک ــن ق ــل ســوم از ای ــدارد. دلی ــع وجــود ن منب
بــا کشــاورزی علمــی،  نمایانــده و تدویــن می شــود. از دیــدگاه تنگ اندیشــانۀ علمــی، 
ــت شــود.    مهارشــده، ثاب

ً
ــز« قطعــی نیســت، اگــر و فقــط اگــر در آزمایشــی کامــال »هیچ چی

ــت  ــه دس ــی ب ــوری علم ــای روش ص ــون و ابزاره ــر از فن ــی غی ــر قالب ــه در ه ــی ک ــس دانش پ
بیایــد،  شایســتۀ معتبرقلمدادشــدن نیســت. نمایــش باشــکوه تجددگرایــی علمــی،  دانــش را فقط 
در صورتــی بــه رســمیت می شناســد کــه از دریچــۀ روش تجربــی و آزمایشــی گذشــته باشــد. 
ــفاهی  ــای ش ــا در قالب ه ــی ی ــب عمل ــان قال ــه و در هم ــکل اولی ــه به ش ــنتی ک ــیوه های س ش

ــتند. ــا نیس ــتۀ اعتن ــرض شایس ــق ف ــده اند، طب ــن ش ــی تدوی محل
بااین حــال، چنانکــه دیدیــم،  زارعــان بــه ابــداع و کامل ســازی انبــوه فنونــی اقــدام 
کرده انــد کــه مؤثــر هســتند و بــرای تولیــد محصــول مطلــوب، مهــار آفت هــا، حفــظ خــاک و 
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غیــره بــه کار می آینــد. کشــاورزان بــا نظــارت مــداوم بــر نتایــج آزمایش هــای مزرعــۀ خــود و 
نگه داشــتن روش هــای منتهــی بــه موفقیــت توانســته اند روش هایــی را کشــف و پاالیــش کننــد 
ــا را  ــودن آن روش ه ــی  مؤثرب ــیمیایی و فیزیک ــق ش ــل دقی ــه عل ــتند،  درحالی ک ــر هس ــه مؤث ک
نمی داننــد. در کشــاورزی نیــز ماننــد بســیاری از حوزه هــای دیگــر، »تجربــۀ عملــی ســابقه ای 
ــل  ــوزۀ عم ــق در ح ــون موف ــن فن ــیاری از ای ــری دارد«. ]۱۱۱[ بس ــث نظ ــتر از مباح ــس بیش ب
ــچ گاه  ــتند ـ هی ــل هس ــر در تعام ــا یکدیگ ــا ب ــان در آن ه ــماری هم زم ــای بی ش ــه متغیره ـ  ک
ــی را  ــش عمل ــه دان ــوند. در ادام ــناخته و درک ش ــی، ش ــون علم ــه فن ــل ب ــا توس ــد ب نمی توانن
ــال  ــی اع ــه تجددگرای ــم ک ــش می پردازی ــی از دان ــه نوع ــی ب ــم؛ یعن ــی می کنی ــر بررس دقیق ت

ــت. ــه اس ــه آن را پذیرفت ــی ب ــئولیت بی اعتنای مس



بخش چهارم  |  حلقۀ گمشده 

فصل نهم  |  ساده سازی کم مایه و دانش عملی: امر آمیخته
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ــترلیتز۳  ــا اوس ــو۲ ی ــواه بورودین ــد، خ ــو۱ باش ــواه تاروتین ـ  خ ــی  ــچ جنگ ــت هی سرنوش
ــی ،   ــن ویژگ ــت. ای ــده اس ــن نش ــد،  تعیی ــی می کرده ان ــش پیش بین ــه برنامه ریزان ـ  چنان ک

ذاتــی جنگ هاســت.
 تولستوی، جنگ و صلح

ــدرت  ــال ق ــطۀ اعم ــه به واس ــول وار را ک ــه و فرم ــازی های کم مای ــای ساده س ــا ناکامی ه باره
حکومــت تحمیــل شــده اند،  در عرصــۀ طبیعــت و اجتمــاع دیده ایــم. منطــق تجــاری و مالــی 
ــن و  ــان هم س ــا درخت ــی، ب ــای هندس ــکل گیری جنگل ه ــب ش ــه موج ــه ک مطلوبیت گرایان
ــه  ــا ک ــد آورد. هرکج ــراوان پدی ــناختی ف ــارت های بوم ش ــن خس ــد، همچنی ــی ش تک محصول
ایــن قواعــد ســاده بــا بیشــترین دقــت و ســخت گیری بــه اجــرا درآمدنــد، درنهایــت، الزم شــد 
کــه بــرای احیــای بخــش اعظــم تنــوع و پیچیدگــی اولیــۀ جنــگل تــالش شــود یــا به جــای آن 
یــک جنــگل »مجــازی« ســاخته شــود کــه تقلیــدی مضحــک از اســتواری و دیرپایــی جنــگل 

»پیشــاعلمی« بــود.
ــق تعــداد اندکــی از اصــول عقالنــی طراحــی  »شــهر علمــی« برنامه ریزی شــده کــه مطاب
ــه  ــز آنک ــود. تناقض آمی ــی ب ــت اجتماع ــک شکس ــۀ ی ــاکنانش به مثاب ــر س ــر اکث ــد، در نظ ش
ــدات  ــا تمهی ـ  را ب ــا  ــون برازیلی ــده ـ همچ ــهر برنامه ریزی ش ــای ش ــات ناکامی ه ــب اوق اغل
ــۀ  ــارج از برنام ــال، خ ــه تمام و کم ــد ک ــران می کردن ــی جب ــی غیرقانون ــه و اقدامات عمل گرایان
ــگل علمــی،  ــن در جن ــه کــه منطــق تراشــیدن و عریان کــردن زمی  همان گون

ً
ــا ــود. دقیق ــه ب اولی

ــی  ــود، چارچــوب کل ــق« ب ــگل ســالم و »موف ــک جن ــه ی ــرای رســیدن ب ــک راه نامناســب ب ی
برنامه ریــزی شــهری کم مایــۀ لوکوبوزیــه هــم راهــی نادرســت بــرای ســاختن جوامــع محلــی 

انســانی ســالم از آب درآمــد.
هــر فراینــد یــا رخــداد اجتماعــی بــزرگ، به ناچــار بســیار پیچیده تــر از چارچــوب 
خالصــه ای خواهــد بــود کــه مــا بتوانیــم بــا نــگاه بــه آینــده یــا گذشــته، نقشــه اش را تهیــه کنیــم. 
لنیــن در جایــگاه رهبــر آینــدۀ حــزب پیشــتاز، دالیــل محکمــی در ســر داشــت کــه در طــرح  
کیــد کنــد. مســئوالن حکومــت بلشــویک  انقالبــی اش بــر انضبــاط و سلســله مراتب نظامــی تأ
پــس از انقــالب اکتبــر، هرچــه می توانســتند دلیــل آوردنــد تــا بازهــم دربــارۀ جایــگاه کانونــی 

۱. جنــگ تاروتینــو (Tarutino) بخشــی از حملــۀ ناپلئــون بــه روســیه بــود کــه در هشــت کیلومتری روســتایی بــه همیــن 
ـ  م. نــام رخ داد. 

۲. جنــگ بورودینــو (Borodino) در هفتــم ســپتامبر ۱8۱۲ در خــالل حملــۀ ناپلئــون بــه روســیه درگرفــت و بــه پیــروزی 
ـ  م. ــم شــد.  نظامــی فرانســوی ها خت

۳. جنــگ اوســترلیتز (Aus terlitz) کــه بــه جنــگ ســه امپراتــور نیــز معــروف شــد، یکــی از تعیین کننده تریــن 

جنگ هــای ناپلئــون بــود کــه در دوم دســامبر ۱80۵ رخ داد و بــه شکســت قــوای روس و اتریــش در نزدیکــی شــهری بــه 
ـ  م. ــد.  ــم گردی ــش خت ــوری اتری ــام در امپرات ــن ن همی
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ــم ـ و  ــال، می دانی ــد. بااین ح ــه کنن ــالب مبالغ ــق انق ــتاز در تحق ــزب پیش ــش ح و دوراندی
ـ  کــه آن انقــالب خطــری بــود کــه از بیــخ گــوش مــردم  لنیــن و لوکزامبــورگ هــم می دانســتند 
گذشــت و بیــش از آنکــه مبتنــی بــر دقــت تمرین هــا در میــدان مشــق نظامــی باشــد، متکــی 
ــتوی در  ــه تولس ــود ک ــت ب ــای سرنوش ــان تلنگره ــط و هم ــات غل ــرهم بندی ها، اقدام ــر س ب

کتــاب جنــگ و صلــح  توصیــف کــرد.
ــز  ــزی متمرک ــا برنامه ری ــد ب ــاورزی و تولی ــازی کش ــی اشتراکی س ــازی های توخال ساده س
ــا  ــتاهای اوجام ــا در روس ــابق ی ــوروی س ــر ش ــاد جماهی ــتراکی اتح ــزارع اش ــواه در م ــز ـ خ نی
ــز  ــوارد نی ــدند. در آن م ــار ش ــابهی دچ ــت مش ــه سرنوش ــا ـ ب ــرره در تانزانی ــت نی در حکوم
ــه ای دوام  ــات مذبوحان ــف اقدام  به لط

ً
ــا ــیدند، عمدت ــل نرس ــت کام ــه شکس ــه ب ــی ک طرح های

آوردنــد کــه برنامه ریــزی نشــده یــا حتــی به صراحــت در برنامــه منــع شــده بودنــد. کشــاورزی 
ــزات و کاالهــا از بخــش  ــا »ســرقت« وقــت، تجهی ــا زمین هــای بســیار کوچــک و ب روســیه ب
ــم  ــت در رژی ــبزیجات و گوش ــوه، س ــی، می ــوالت لبن ــم محص ــش اعظ ــن بخ ــی و تأمی دولت
ــکان  ــه زور اس ــه ب ــا ک ــردم تانزانی ــب، م ــرد. ]۱[ به همین ترتی ــور کار می ک ــردم کش ــی م غذای
ــای  ــه مکان ه ــرده و ب ــت ک ــتراکی مقاوم ــد اش ــر تولی ــی در براب ــدند، به خوب ــدد داده ش مج
مناســب تر بــرای چــرای دام و کشــاورزی حرکــت کردنــد. گاهــی بهــای تحمیــل سرســختانۀ 
ــارِی  ــازی اجب ــل اشتراکی س ــاورزی )مث ــد کش ــی و تولی ــر زندگ ــی ب ــازی های حکومت ساده س
ــال،  ــود. بااین ح ــی نب ــز قحط ــزی ج ــن(، چی ــو در چی ــه جل ــزرگ ب ــش ب ــا جه ــتالین، ی اس
ــد  ــینی می کردن ــگاه، عقب نش ــه پرت ــقوط ب ــل از س ــوارد قب ــیاری م ــت در بس ــئوالن حکوم مس
ــمی روی  ــیوه های غیررس ــی از ش ــه انبوه ــل ـ ب ــرش کام ــا پذی ــم ب ــر نگویی ــامح ـ اگ ــا تس و ب

ــد. ــمی می ش ــرح رس ــای ط ــث بق ــع، باع ــه درواق ــد ک می آوردن
ــی  ــوه و تحمیل ــی انب ــی اجتماع ــی از مهندس  افراط

ً
ــبتا ــق نس ــن مصادی ــم ای ــان می کن گم

حکومــت، نکتــۀ مهم تــری را دربــارۀ اقدامــات جمعــی آشــکار می کنــد کــه مقــرر شــده باشــد 
ــازمان دهی  ــوی س ــورد، الگ ــر م ــوند. در ه ــرا ش ــی اج ــا حکومت ــمی ی ــازمان دهی رس ــا س ب
ــی داد،  ــان م ــزی ج ــه برنامه ری ــود و ب ــاری ب ــی و اختص ــار توخال ــه به ناچ ــی ک ــد جمع و تولی
به مثابــۀ مجموعــه ای از راهنمایی هــا بــرای ایجــاد نظــم اجتماعــی موفــق کافــی نبــود. 
ــر و  ــادی مؤث ــام اقتص ــا نظ ــهر ی ــه، ش ــد جامع ــچ گاه نمی توان ــه هی ــده فی نفس ــد ساده ش قواع
ــد  ــادی مانن ــدازۀ زی ــا ان ــر، نظــم رســمی همــواره و ت ــر صریح ت ــد آورد. به تعبی ســرزنده ای پدی
ــدون  ــمی ب ــش رس ــی بخ ــد،  ول ــل می کن ــمی عم ــای غیررس ــرای فراینده ــم ب ــگل و مزاح ان
همیــن فرایندهــای غیررســمی کــه در طرح هــای رســمی بــه حســاب آورده نمی شــوند، قــادر 

ــد. ــا حفــظ کن ــد آورد ی ــد دســتاوردی را پدی ــدون آن هــا نمی توان ــا نیســت و ب ــه بق ب
ایــن بینــش ســاده  مدت هاســت کــه بــرای چندیــن نســل از فعــاالن اتحادیه هــای کارگــری 
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ــارزه ای  ــد ـ ارزش مب ــی اســتفاده کرده ان ــۀ اعتصــاِب کــم کاری قانون ـ کســانی کــه از آن به مثاب
ــام دادن  ــه انج ــروع ب ــی، ش ــم کاری قانون ــدام ک ــر اق ــان در ه ــت. کارکن ــته اس ــراوان داش ف
کارهــای خــود بــا وســواس شــدید در قبــال تمــام قوانیــن و مقــررات می کننــد و فقــط وظایفــی 
ــه  ــن روش ک ــۀ ای ــت. نتیج ــده اس ــر ش ــان ذک ــرح وظایف ایش ــه در ش ــد ک ــام می دهن را انج
 تعمــدی اســت، ایجــاد وقفــه در امــور ـ و حداقــل به وجــودآوردن ســرعت الک پشــتی 

ً
کامــال

ـ اســت. پــس کارگــران مزایــای اعتصــاب را بــه دســت می آورنــد، ولــی در شــغل خــود باقــی 
می ماننــد و وظایــف خــود را طبــق نــص صریــح قانــون انجــام می دهنــد. ایــن اقــدام کارکنــان 
ــه درک  ــاد ب ــدر زی ــل چق ــغلی در عم ــای ش ــه فراینده ــد ک ــان می ده ــی نش ــن به خوب همچنی
 در 

ً
ــال ــد. مث ــتگی دارن ــمی بس ــغلی رس ــد ش ــه قواع ــر ب ــمی و کمت ــای غیررس و ِبداهه کاری ه

کــم کاری قانونــی بلندمدتــی کــه کارکنــان کاترپیــالر۱ )ســازندۀ تجهیــزات ســنگین( در پیــش 
گرفتنــد، کارگــران مو به مــو دســتورالعمل های ناکارآمــدی را بــه اجــرا گذاشــتند کــه مهندســان 
ــالف  ــتورالعمل هایی ـ برخ ــان دس ــه چن ــتند ک ــرا می دانس ــد، زی ــرده بودن ــه ک ــرکت تهی ش
ــدن  ــه تلف ش ــد ـ ب ــرده بودن ــداع ک ــا اب ــران مدت ه ــود کارگ ــه خ ــریع تری ک ــیوه های س ش
ــکا  ــورده  ای ات ــرض محک خ ــه ف ــان ب ــد. ]۲[ ایش ــت می انجام ــش کیفی ــا و کاه ــت گران به وق
ــر از   ناکارآمدت

ً
ــا ــگام کار، حتم ــتورها در هن ــزء دس ــت جزء به ج ــت رعای ــه می گف ــد ک کردن

کارکــردن همــراه بــا ابتــکار و نــوآوری اســت.
چنیــن نگاهــی بــه نظــم اجتماعــی، بیشــتر نوعــی حقیقــت بدیهــی جامعه شــناختی اســت 
ــه  ــه ب ــت ک ــمندی اس ــۀ ارزش  نکت

ً
ــا ــور حتم ــگاه مذک ــال، ن ــی. بااین ح ــش تحلیل ــک بین ــا ی ت

ــوه  ــور بالق ــال، به ط ــی اع ــر تجددگرای ــی ب ــتبدانه و مبتن ــای مس ــرا طرح ه ــد چ ــا می فهمان م
ــرکوب  ــب س ــد ـ و اغل ــول می مان ــا مغف ــن طرح ه ــه در ای ــتند. آنچ ــرب هس ــه مخ این هم
ــده ای  ــت پیچی ــر فعالی ــه ه ــت ک ــه ای اس ــای عمل گرایان ــان مهارت ه   هم

ً
ــا ــود ـ دقیق می ش

ــی  ــای عمل ــه مهارت ه ــم کردن این گون ــل، مجس ــن فص ــن در ای ــدف م ــد. ه ــه می کن را بیم
اســت کــه بــا عبارت هایــی از قبیــل فوت وفــن،۲ ]۳[، عقــل ســلیم،۳ تجربــه، ِقلــِق۴ یــا دانــش 
ــوند،  ــاد می ش ــه ایج ــتند؟ چگون ــه هس ــا چ ــن مهارت ه ــم. ای ــاد می کنی ــا ی ــه۵ از آن ه آمیخت
ــناختی  ــش معرفت ش ــا دان ــا ب ــن مهارت ه ــبت ای ــوند؟ نس ــظ می ش ــد و حف ــرفت می کنن پیش
ــی  ــای تجددگرای ــیاری از قالب ه ــه بس ــم ک ــان ده ــم نش ــدوارم بتوان ــت؟ امی ــمی چیس رس
ــی  ــرش علم ــی نگ ــش، نوع ــان دان ــرز بی ــن دو ط ــن ای ــمند بی ــی ارزش ــای هم نوای ــال، به ج اع

1. Caterpillar
2. know-how
3. common sense
4. knack
5. metic
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ــا  ــۀ دانــش بی معن ــه دانــش عملــی ـ به مثاب ــی ب »ســلطه جویانه« را نشــانده اند کــه راه بی اعتنای
ــت.  ــه اس ــش گرفت ــال ـ را در پی ــن ح ــاک در بدتری ــای خطرن ــا خرافه ه ــت ی ــن حال در بهتری
خواهیــم دیــد کــه نســبت بیــن دانــش علمــی و دانــش عملــی، بخشــی از نــزاع سیاســی بــرای 
ــی و کشــاورزی  ــوده اســت. تیلرگرای ــوع ایشــان ب ــان و نهادهــای متب ســلطۀ نهــادی متخصص
ــن  ــه همچنی ــتند، بلک ــردن نیس ــدف تولیدک ــا ه ــی ب ــط راهبردهای ــر فق ــن طرزفک ــی در ای علم

ــوند. ــوب می ش ــادره محس ــلطه و مص ــای س راهبرده

آمیخته: طرح های دانش عملی

ــارۀ  ــو،۱ درب ــر ورن ــن و ژان-پی ــدۀ مارســل دیتی ــات آموزن ــه پشــتوانۀ مطالع ــم ب ــون می توانی اکن
ــش  ــا دان ــی را ب ــۀ علم ــه در تجرب ــِش نهفت ــۀ دان ــای مقایس ــه«، ابزاره ــِی »آمیخت ــوم یونان مفه
ــی حکومــت،  ــم کــه حکومــت و مؤسســات تخصصــی و فن ــدا کنی ــری پی ــر و انتزاعی ت کلی ت
ــی  ــه مثال ــش ب ــوم و کاربردهای ــن مفه ــق ای ــیم دقی ــل از ترس ــد. ]۴[ قب ــتفاده می کنن از آن اس
مختصــر خواهیــم پرداخــت تــا مشــخصۀ زبانــِی دانــش محلــی را شــرح دهیــم و زمینه هــای 

بحــث بعــدی را آمــاده ســازیم.
کــه  بودنــد  ســرگردان  شــمالی  آمریــکای  در  اروپایــی  ســاکنان  نخســتین  وقتــی 
تک گونه هــای گیاهــِی آن قــاره،  از قبیــل ذرت را چگونــه و در چــه زمــان بایــد کشــت کننــد، از 
دانــش محلــی همســایگان سرخ پوســت خــود کمــک گرفتنــد. طبــق یــک افســانه، اســکوانتو 
)و طبــق افســانه ای دیگــر، رئیــس یکــی از قبایــل مسســوی۲( بــه آنــان گفــت وقتــی دانــۀ ذرت 
را بکارنــد کــه برگ هــای بلــوط به انــدازۀ گــوش ســنجاب رشــد کــرده باشــد. ]۵[ نصیحــت او 
 محلــی اســت، در دل خــود نوعــی دانــش ظریــف 

ً
کــه البتــه دایــرۀ کاربــرد امــروزی اش کامــال

ــت.  ــای داده اس ــد را ج ــار نیوانگلن ــی در به ــای طبیع ــی رخداده ــاهدۀ توال ــر مش ــی ب و مبتن
ــد،  ــای بی ــش برگ ه ــاز روی ــویی،۳ آغ ــم راس ــه زدن کل  جوان

ً
ــال ــم« ـ مث ــی »منظ ــن توال همی

بازگشــت تــوکای ســیاِه بال قرمــز،۴ و نخســتین تخم گــذاری حشــرۀ زودمیــر۵ ـ بــود کــه تقویــم 
بصــری بهــار را می ســاخت. گرچــه موعــد هریــک از ایــن رخدادهــا سال به ســال شــاید فــرق 

1. Marcel Detienne and Jean-Pierre Vernant
2. Massasoit
ــوب  ــای مرط ــا و زمین ه ــده در باتالق ه ــاالت متح ــرق  ای ــی ش ــان بوم ــویی (skunk cabbage) از گیاه ــم راس ۳. کل

ــد. ـ م. ــد می کن ــود متصاع ــی از خ ــوی آمریکای ــوی راس ــبیه ب ــدی ش ــوی ب ــه ب ــت ک اس
4. red-wing blackbird
۵. حشــرۀ زودمیــر (mayfly) عمــر بســیار کوتاهــی دارد و الروهــای ایــن حشــره پــس از رســیدن بــه بلــوغ و خارج شــدن از 
ــه همیــن علــت  ــد. ب ــد و در همــان مــدت، تخم هــای خــود را در آب رهــا می کنن ــا دو روز عمــر می کنن آب، تنهــا یــک ی

از معــادل »زودمیــر« یعنــی موجــودی کــه عمــر کوتاهــی دارد، بــرای ایــن حشــره اســتفاده شــد. ـ م.
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می کــرد و اندکــی زودتــر یــا دیرتــر می شــد، و گرچــه آهنــگ توالــی آن هــا ممکــن بــود کندتــر 
 هیــچ گاه نقــض نمی شــد. آن نشــانی ها 

ً
یــا تندتــر شــود، »توالــی یــا ترتیــب« رخدادهــا تقریبــا

ــا انســان های  ــود. م ــدان ب ــاب از یخ بن ــرای اجتن ــر ب  یــک قاعــدۀ خطاناپذی
ً
ــا به طورکلــی تقریب

ــتند،  ــتعمارگران پنداش  اس
ً
ــاال ــه احتم ــکوانتو را چنان ک ــت اس ــات نصیح ــب اوق ــروزی اغل ام

ــی  ــش تخصص ــا دان ــا ب ــنایی م ــم. آش ــت می پنداری ــاده، کم اهمی ــاهدۀ س ــک مش ــۀ ی به مثاب
ــه  ــت ک ــمار اس ــانه های بی ش ــت نش ــر انباش ــی ب ــش مبتن ــن دان ــه ای ــد ک ــان می ده ــی نش بوم
تــا انــدازه ای تکــراری هســتند. درواقــع، اگــر ســایر عالئــم نتواننــد قاعــدۀ بــرگ بلــوط را تأییــد 

ــدازد. ــر می ان ــه تأخی ــاط، کاشــت ذرت را ب ــد، کشــاورز محت کنن
ــمول تر  ــری جهان ش ــای اندازه گی ــر واحده ــی ب ــای مبتن ــا راهنمایی ه ــت را ب ــن نصیح ای
ــداق  ــاورز،۱ مص ــالنامۀ کش ــی س ــریۀ محل ــِی نش ــماره های معمول ــی از ش ــد. یک ــه کنی مقایس
مناســبی از ایــن واقعیــت اســت. در آن نشــریه توصیــه شــده اســت کــه کاشــت ذرت پــس از 
رخــداد نخســتین قــرص مــاه کامــل در ِمــی یــا پــس از تاریــخ ۲0 ِمــی انجــام شــود. اجــرای 
ــاز دارد.  ــی نی ــرض جغرافیای ــول و ع ــت ط ــراوان باب ــل ف ــه تعدی ــد ب ــی در نیوانگلن آن راهنمای
ــرای ایالــت ورمونــت۳ مناســب  ــوب ایالــت کانکتیکــت۲ بخــورد، ب ــه درد جن تاریخــی کــه ب
ــه شــمال(  ــژه یال هــای رو ب نیســت؛ تاریخــی کــه در دره هــا مناســب باشــد، در تپه هــا )به وی
ــت.  ــق نیس ــاحل دقی ــد، دور از س ــق باش ــاحل دقی ــک س ــه نزدی ــی ک ــد؛ تاریخ ــه کار نمی آی ب
 یــک تاریــخ نیازمنــد احتیــاط اســت، زیــرا بدتریــن 

ً
پــس تاریــخ ذکر شــده در آن نشــریه، حتمــا

ــۀ آن  ــت توصی ــول به عل ــی محص ــد، خراب ــر آن رخ ده ــرای ناش ــت ب ــن اس ــه ممک ــزی ک چی
ــد  ــمند رش ــت ارزش ــاید وق ــه ش ــت ک ــاری اس ــاط تج ــن احتی ــت همی ــت. به عل ــریه اس نش

ــرود. ]۶[ ــت ب ــان از دس ــب اطمین ــع کس ــا به نف ذرت ه
ــی اســت و  ــی و محل ــی برخــالف روال امــروزی، زبان ــل بومــی  آمریکای ــی ضرب المث ول
ــارۀ   درب

ً
ــال ــت )مث ــده اس ــم ش ــی تنظی ــت بوم محل ــج در زیس ــخصه های رای ــا مش ــب ب متناس

ــا  ــس آن گفته ه ــت(. پ ــوط اس ــای بل ــۀ برگ ه ــه هم ــل« و ن ــن مح ــوط »در ای ــای بل برگ ه
بــا وجــود داشــتن تعّیــن،۴ در پهنه هــای جغرافیایــی مختلــف به خوبــی کار می کنــد و 
ــنجاب  ــوط و س ــت بل ــه درخ ــمالی ک ــکای ش ــدل آمری ــوای معت ــا در آب وه ــد همه ج می توان
 همیشــه باعــث چنــد 

ً
دارد، بــه کار بیایــد. دقــت موجــود در توالــی مشــاهدات آن مــردم تقریبــا

ــل از  ــت قب ــر کاش ــال، خط ــود و درعین ح ــان می ش ــد گیاه ــان رش ــی در زم روز صرفه جوی
ــد. ــش می ده ــدی را کاه ــدان ج یخبن

1. The Farmer’s Almanac
2. Connecticut
3. Vermont
4. specificcity
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علمــی  قالــب  در  می شــود  را  اســکوانتو  گفته هــای  نــوع  از  عملــی  دانــش  البتــه 
ــد کــه نخســتین رشــد برگ هــای  ــالن گیاه شــناس ببین جهان شــمول تری درآورد. امــکان دارد ف
بلــوط می توانــد بــا افزایــش دمــای محیــط و خــاک رخ دهــد کــه البتــه تضمین کننــدۀ امــکان 
رشــد ذرت و کوچک شــدن احتمالــی یخبنــدان شــدید هــم هســت. میانگیــن دمــای خــاک در 
عمــق مشــخص نیــز ممکــن اســت چنــان اثــری داشــته باشــد. آدولــف کوئتلــت۱ ـ ریاضــی دان 
ــادۀ   پیش پاافت

ً
ــه بررســی موضــوع ظاهــرا ــای همیــن واقعیت هــا ب ــرن نوزدهــم ـ برمبن ــل ق اوای

زمــان گل دهــی یاس هــای بنفــش در بروکســل پرداخــت. او پــس از مشــاهدات دقیــق و فــراوان 
ــب  ــه برحس ــای روزان ــن دم ــات میانگی ــوع مربع ــی مجم ــا »وقت ــه یاس ه ــرد ک ــری ک نتیجه گی
ــر از شــکوفه شــده اند«. ]7[  ــه ۴۲۶۵ برســد، ُپ ــدان ـ ب ــن یخبن ــگام آخری ســانتی گراد ـ از هن
ــت  ــوان گف ــور می ت ــاهدات مذک ــرای مش ــون الزم ب ــه فن ــه ب ــا توج ــی دارد! ب ــن دقت ــم چنی عل
ــردی  ــدرت کارب ــه به ن ــی البت ــت، ول ــوده اس ــق ب  دقی

ً
ــال ــاد کام ــبۀ او به احتمال زی ــه محاس ک

اســت. قاعــدۀ بازیگوشــانۀ کوئتلــت مــا را بــه یــاد یکــی از عیارهــای دانــش کاربــردی و محلــی 
ــه موضــوع  ــرای رســیدگی ب ــق اســت کــه ب ــه و دقی ــدازه ای مقرون به صرف ــدازد: فقــط به ان می  ان

موردنظــر الزم اســت؛ نــه کمتــر و نــه بیشــتر.
ــه«  ــد »آمیخت ــد اصطــالح ناآشــنای دیگــری مانن ــا بای ــد داشــته باشــیم کــه آی شــاید تردی
 بهتــر 

ً
را نیــز بــه ایــن بحــث وارد کنیــم یــا خیــر. بااین حــال، »آمیختــه« در بحــث مــا ظاهــرا

ــر دارم و  ــن در نظ ــه م ــد ک ــل کن ــردی را منتق ــای کارب ــی از مهارت ه ــوم انواع ــد مفه می توان
ــی«،  ــی بوم ــش تخصص ــل »دان ــن از قبی ــین و ممک ــای جانش ــر از گزینه ه ــاظ بهت ــن لح از ای

ــت. ]8[ ــره اس ــن و غی ــی«، ف ــای عمل ــی«، »مهارت ه ــرد محل »ِخ
ــورداری  ــت برخ ــا باب ــه۲ باره ــت. اودیس ــیده اس ــا رس ــه م ــم ب ــان قدی ــوم از یون ــن مفه ای
ــه  ــود ب ــن راه خ ــمنان و یافت ــه دش ــه زدن ب ــرای حیل ــردش ب ــه« و کارب ــش »آمیخت ــراوان از دان ف
 بــه »زیرکانــه« یــا »هــوش 

ً
وطــن تحســین شــده اســت. واژۀ  آمیختــه را در انگلیســی معمــوال

ــب را  ــق مطل ــد ح ــت، نمی توان ــط نیس ــه غل ــن ترجم ــه ای ــد. گرچ ــه می کنن ــه«۳ ترجم زیرکان
بــرای آن همــه دانــش و مهــارت کــه در واژۀ آمیختــه هســت، ادا کنــد. ولــی آمیختــه به معنــای 
کامــل کلمــه، نمایانگــر سلســله ای دراز از مهارت هــای عملــی و دانــش اکتســابی اســت کــه 
در واکنــش بــه طبیعــت و اوضــاع انســانِی »همــواره متغیــر« بــه کار مــی رود. دانــش آمیختــۀ 

1. Adolf Quetelet
۲. اودیســه (Odysseus) در اسطوره شناســی یونــان قدیــم، پســر الرتــس(Laertes)  و آنتیکلیــا (Antikleia) و پادشــاه 
ایثــاکا (Ithaca) بــود. اودیســه بابــت هــوش و مهارت هایــش شــهرت یافــت و به ویــژه به علــت ســفر پرماجــرای بازگشــت 

بــه وطــن پــس از جنــگ تــروا ـ کــه ده ســال طــول کشــید ـ معــروف شــد. ـ م.
3. “cuning” or “cunning intelligence”
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اودیســه، فقــط در فریــب دادن سرســی، ســایکلوپ ها و پالیفیمــس۱ و کورکــردن خــودش 
ــربازان و  ــاد س ــظ اتح ــه در حف ــد، بلک ــه نمی ش ــیرن ها۲ خالص ــدن س ــاب از دی ــرای اجتن ب
همراهانــش، تعمیــر  کشــتی اش و ترفندهــای جنگــی دوراندیشــانه به منظــور خالصــی 
ــس  ــد. پ ــان می گردی ــری ـ نمای ــس از دیگ ــی پ ــوار ـ یک ــای دش ــش از مخمصه ه همراهان
 همیشــه متغیر »و« 

ِ
ــا اوضــاع ــاق مطلــوب ب ــر توانایــی اودیســه در انطب درواقــع، در ایــن واژه ب

کیــد  ظرفیــت او بــرای شــناختن دشــمنان زمینــی و آســمانی و درنتیجــه، فریــب دادن ایشــان تأ
شــده اســت.

تمــام فعالیت هــای انســانی بــه  قــدری دانــش آمیختــه نیــاز دارد، ولــی برخــی فعالیت هــا، 
ــتلزم  ــه مس ــی ک ــب مهارت های ــروع کس ــت. ش ــتری اس ــیار بیش ــۀ بس ــش آمیخت ــتلزم دان مس
 دانــش اکتســابی بــرای دریانوردی، 

ً
ـ  مثال انطبــاق بــا محیــط  مــادی متزلــزل و نامطمئــن هســتند 

هواکــردن بادبــادک، ماهیگیــری، چیــدن پشــم گوســفندان، رانــدن خــودرو یــا دوچرخه ســواری 
ــه  ــا ب ــن مهارت ه ــک از ای ــود. هری ــوط می ش ــخص مرب ــۀ ش ــش آمیخت ــت دان ــه ظرفی ـ ب
ــاد،   ــواج، ب ــی ام ــت پیش بین ــا ظرفی ــن و ب ــا تمری ــه ب ــاز دارد ک ــت نی ــم و دس ــی چش هماهنگ
ــاز  ــارز از نی ناهمواری هــای جــاده ، و عکس العمــل مناســب حاصــل می شــود. یــک نشــانۀ ب
ــدون  ــا ب ــاددادن آن ه ــاده در ی ــواری فوق الع ــا،  دش ــن مهارت ه ــام ای ــه در تم ــش آمیخت ــه دان ب
ــارۀ  ــق درب ــای دقی ــه راهنمایی ه ــرد ک ــور ک ــوان تص ــت. می ت ــت  اس ــود فعالی ــه خ ــن ب پرداخت
رانــدن دوچرخــه روی کاغــذ نوشــته و مکتــوب شــود، ولــی بعیــد اســت آن راهنمایی هــا بتوانــد 
ــه رانــدن دوچرخــه ســازد. ضرب المثــل »کار  ــه اش قــادر ب ــازه  کار را در نخســتین تجرب یــک ت
ــل و  ــرا تعدی ــت، زی ــده اس ــاخته  ش ــا س ــن مثال ه ــرای همی ــت، ب ــردن« اس ــردن از پرک نیکوک
 نامحســوس ـ کــه بــرای رانــدن دوچرخــه ضــروری اســت ـ در بهتریــن 

ً
انطبــاق مــداوم و تقریبــا

ــاس«  ــطۀ »احس ــط به واس ــد. فق ــت می آی ــه دس ــدن ب ــۀ ران ــود تجرب ــه خ ــدام ب ــا اق ــت ب حال
اکتســابِی حرکــت متعــادل اســت کــه تعدیل هــای الزم، بــه حالــت خــودکار درمی آینــد. ]۹[ 
عجیــب نیســت اگــر اکثــر هنرهــا و صنایعــی کــه بــه لمــس یــا احســاس کردن ابزارهــا و مــواد 
اولیــه نیــاز دارنــد، به طــور ســنتی از راه کارآمــوزی طوالنــی در محضــر صنعتگــران اســتادکار 

ــدند. ــوزش داده می ش آم
ــتی در  ــاص و چیره دس ــارت خ ــک مه ــِق ی ــد ِقل ــراد قادرن ــی اف ــه برخ ــت ک ــدی نیس تردی

ــا داروهــا و جادوهــای خــود می توانســت انســان ها  ــود کــه ب ــی زن جادوگــری ب ۱. سرســی (circe) در افســانه های یونان
 (Cyclops) ــایکلوپ ها ــود. س ــرده ب ــل ک ــوک تبدی ــه خ ــز ب ــه را نی ــد و اودیس ــل کن ــوک تبدی ــیر و خ ــرگ، ش ــه گ را ب
ــس  ــزد. پالیفیم ــان بگری ــا از چنگش ــردن آن ه ــا کورک ــت ب ــه توانس ــه اودیس ــد ک ــمی بودن ــانه ای تک چش ــای افس غول ه

ــود. ـ م. ــایکلوپ ها( ب ــه س ــروف ب ــم )مع ــول تک چش ــه غ ــی از آن س (Polyphemus) یک
۲. ســیرن ها (Sirens) زنــان اغواگــر خوش صدایــی بودنــد کــه دریانــوردان یونانــی را بــا صــدا و زیبایــی خــود بــه جزایــر 

ــد. ـ م. ــار می کردن ــاندند و گرفت ــاده می کش دورافت
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ــر  ــاوت وصف ناپذی ــن تف ــر از ای ــی صرف نظ ــد، ول ــگ آورن ــه چن ــران ب ــریع تر از دیگ آن را س
)کــه اغلــب تفــاوت بیــن شایســتگی و نبــوغ را نشــان می دهــد(، فعالیت هایــی ماننــد 
ــوان  ــل را می ت ــن قبی ــفند و از ای ــم گوس ــدن پش ــری، چی ــی، ماهیگی ــه، قایقران ــدن دوچرخ ران
ــری  ــا دیگ ــفند، ب ــر گوس ــان آب و ه ــاد، جری ــاده، ب ــر ج ــون ه ــت. چ ــردن آموخ ــا تمرین ک ب
ــه در  ــد اودیس ــه همانن ــت ک ــی اس ــتاد کس ــن اس ــد، بهتری ــر می کن ــواره تغیی ــرق دارد و هم ف
وضعیت هــای گوناگــون تجربــه آموختــه باشــد. اگــر زندگــی شــما بــه جان به دربــردن 
کشــتی تان از آب وهــوای نامســاعد دریــا بســتگی داشــته باشــد، آنــگاه بی تردیــد یــک 
ناخــدای کاربلــد را کــه تجربــۀ طوالنــی دارد، بــه یــک فیزیــک دان برجســته کــه قوانیــن طبیعــی 
دریانــوردی را مطالعــه کــرده اســت ـ ولــی هیــچ گاه در عمــل یــک کشــتی را روی آب هدایــت 

ــد داد. ــح خواهی ــت ـ ترجی ــرده اس نک
کارشناسـانی نیـز کـه بـا رخدادهـای غیرمنتظـره و بالهـا سـروکار دارنـد، مصادیـق عالـی 
دانـش  آمیختـه محسـوب می شـوند. آتش نشـان ها،  گروه هـای نجـات، پیراپزشـکان، گروه هـای 
گروه هـای  بیمارسـتان،  در  اضطـراری  مراقبت هـای  پزشـکان  معـادن،   سـوانح  بـه  رسـیدگی 
تعمیـرات شـبکه های بـرق، خدمـۀ گروه هـای اطفـای حریـق در میدان هـای نفتـی، و چنان کـه 
خواهیـم دیـد، کشـاورزان و شـبان هایی کـه در محیط هـای بی ثبـات کار می کننـد، ناچارنـد 
به سـرعت و قاطعانـه واکنـش نشـان دهنـد تـا آسـیب ها را بـه حداقـل برسـانند و جـان خـود را 
نجـات دهنـد. گرچـه قواعـد تخمینی و سرانگشـتی هسـت که می تـوان آموخت یا آمـوزش داد، 
هـر آتش سـوزی یا سـانحه، رخـدادی منحصر به فرد اسـت و نیمـی از تکاپوی ماجـرا از این قرار 
اسـت کـه کـدام قاعدۀ سرانگشـتی بـا چه ترتیبـی و در چه زمانـی به کار بـرود، و چه زمـان باید 

کتـاب راهنمـا را کنـار انداخـت و فی البداهـه عمـل کرد.
ــتخدام  ــی اس ــای نفت ــق چاه ه ــای حری ــرای اطف ــان ب ــر جه ــه در سراس ــر۱ ک ــروه رِد ادی گ
می شــد، مثــال جالــب و آموزنــده ای اســت. گــروه او تــا پیــش از جنــگ خلیــج در ســال ۱۹۹۱ 
تنهــا گروهــی بــود کــه تجربــۀ بالینــی و میدانــی چشــمگیر داشــت و بــه همیــن علــت او خــود 
دســتمزدش را تعییــن می کــرد. هــر حریــق دردســرهای منحصربه فــرد داشــت و مســتلزم تلفیــق 
خالقانــۀ تجربــه و بداهــه بــود. می تــوان در دو انتهــای ایــن طیــف، ادیــر را در یــک ســر طیــف 
و یــک کارمنــد دون پایــه را کــه کارهــای صددرصــد تکــراری انجــام می دهــد، در ســر دیگــر 
ــال  ــل داد. امث ــه یــک امــر روزمــرۀ تکــراری تقلی ــر را نمی شــود ب طیــف تصــور کــرد. کار ادی
ــق(  ــا حری ــانحه ی ــک س ــد )ی ــروع کنن ــر« ش ــر  پیش بینی ناپذی ــا »ام ــه کار را ب ــد ک او ناچارن
ــت، از  ــت الزم اس ــاه نف ــتن چ ــق و بس ــای حری ــرای اطف ــه ب ــی را ک ــون و تجهیزات ــپس فن و س

۱. رد ادیــر (Paul Neal Red Adair) متخصــص اطفــای حریــق نفتــی )۱۹۱۵ تــا ۲00۴( بــود کــه بابــت نوآوری هــا و 
ــا شــهرت یافــت. ـ م. ــرای اطفــای حریــق چاه هــای نفتــی در خشــکی و دری فوت وفن هایــش ب
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میــان راهکارهــای موجــود )کــه البتــه بســیاری از آن هــا را خــود او ســاخته اســت(، بــه اجــرا 
ــراری  ــر و تک ــی پیش بینی پذی ــا محیط ــالف او ب ــه برخ ــد دون پای ــی کارمن ــد. ]۱0[ ول درآورن
ــم  ــم تنظی ــش ه ــن جزئیات ــی کوچک تری ــد و حت ــم درمی آی ــه نظ ــل ب ــه از قب ــت ک روبه روس
ــوم را  ــی راحت الحلق ــا راه حل ــد ت ــط کار خــود را ســاده کن ــد محی ــر نمی توان شــده اســت. ادی

در میــدان عمــل بــه اجــرا درآورد.
مثال هایـی کـه تاکنـون گفتـه ام، اغلـب بـه رابطۀ بیـن مـردم و محیط مـادی پیرامـون مربوط 
بـوده اسـت، ولـی دانـش آمیختـه بـه همـان انـدازه در تعامل هـای انسـانی نیـز کاربـرد دارد. 
فعالیت هـای جسـمی پیچیـده ای را در نظـر بگیریـد کـه نیازمنـد انطبـاق مـداوم بـا جابه جایی، 
شـتی و شمشـیربازی  همگی 

ُ
ارزش هـا،  خواسـته ها، یـا اداهـای دیگـران هسـتند. مشـت زنی، ک

بـه واکنش هـای آنـی و نیمه خـودکار بـه حـرکات رقیب نیـاز دارنـد که فقط بـا تمریـن بلندمدِت 
همـان فعالیـت  بـه دسـت می آید. البتـه، مؤلفۀ فریـب نیـز در این میان بـه صحنه وارد می شـود. 
مشـت زن موفـق می آمـوزد کـه چگونـه حرکـت کنـد تـا واکنشـی در حریـف  برانگیزد که سـپس 
بتوانـد از آن بهره بـرداری کنـد. اگـر عـالوه بـر رقابت هـای ورزشـی و بدنـی، بـه فعالیت هـای 
همکارانـه و مبتنـی بـر هماهنگـیـ  از قبیـل حـرکات موزون، موسـیقی و عشـق ورزیـ  نیز دقت 
کنیـم، در همگـی واکنـش مشـابهی می بینیـم کـه بسـیار اساسـی و ناشـی از تمریـن و تجربـه 
اسـت. جنبه هـای همکارانـه و رقابتـِی دانـش آمیختـه، در بسـیاری از ورزش هـا بـا یکدیگـر 
تلفیـق می شـود. یـک فوتبالیسـت بایـد بتوانـد عـالوه بـر حـرکات خـود و هم گروهی هایـش 
بفهمـد کـه کـدام حرکت هـا و حرکت هـای نمایشـی باعـث فریب خـوردن رقبـا می شـود. چنان 
مهارت هایـی هـم کلـی و هـم ویـژه هسـتند،  یعنـی درحالی کـه ممکـن اسـت هـر بازیکـن 
کم وبیـش در جنبه هـای مختلفـی از بـازی ماهـر باشـد،  هر گـروه ترکیـب خاصـی از مهارت ها 
یـا »ویژگی هـای« خـود را دارد و هـر رقابـت با تیم مخالف نمایانگر چالشـی اسـت کـه به نوعی 

]۱۱[ اسـت.  یگانه 
در صحنـه ای بسـیار بزرگ تـر و خطیر تـر می تـوان بـه دیپلماسـی و سیاسـت  جنـگ اشـاره 
 مهارت هـای برخاسـته از دانـش آمیختـه هسـتند. هـر سیاسـت مدار موفـق در 

ً
کـرد کـه عمدتـا

هـر حالـت سـعی می کنـد تـا رفتـار شـرکا و رقبایـش را به سـمت اهـداف خـود سـوق دهـد. 
برخـالف ملـوان کـه قـادر اسـت با جریـان باد و امواج همسـو شـود ولـی نمی تواند بـر آن ها اثر 
بگـذارد، فرماندهـان نظامی و سیاسـت مداران همـواره در تعامل مـداوم با همتایان خود هسـتند 
کـه هریـک از ایشـان بـرای زرنگ تربـودن از دیگـری تقـال می کند، سـازگاری سـریع و مناسـب 
ـ  و  بـا رخدادهـای پیش بینی ناپذیـر ـ اعـم از طبیعـی )آب وهـوا( و انسـانی )حرکـت دشـمن( 
بهتریـن بهره بـرداری از منابـع محـدود، ازجملـه مهارت هایی هسـتند کـه آموختن آن هـا به مثابۀ 

رشـته های قطعـی و بی چون و چـرا دشـوار اسـت.
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ـ  بسـیار مهم به نظر می رسـد.  ماهیـت دانـش آمیختـهـ  کـه ناگزیـر ضمنـی و تجربی اسـت 
یـک آزمایـش سـاده دربـارۀ یادگیـری ضمنـی۱ کـه فیلسـوفی به نـام چارلز پـرس۲ انجـام داد، به 
مـا کمـک می کنـد تـا قـدری از ایـن فراینـد را درک کنیم. پرس بـه آزمون شـوندگان گفـت که دو 
وزنـه را بلنـد کننـد و بگوینـد کدام یـک سـنگین تر اسـت. ابتـدا تشـخیص ایشـان ناشـیانه بود، 
ولـی آن هـا بـا تمرین کـردن در دوره هـای طوالنی تـر توانسـتند تفاوت هـای جزئـی در وزن هـا را 
تمیـز دهنـد. آن افـراد نمی توانسـتند تعییـن کننـد کـه چه چیـز را حـس کرده انـد یـا دریافته انـد، 
ولـی ظرفیـت تشـخیص آنان بسـیار زیاد شـد. پرس نتایـج مذکور را شـاهدی بر نوعـی برقراری 
ارتبـاط نامحسـوس بیـن مـردم به واسـطۀ »برداشـت های حسـی ضعیـف« دانسـت. بااین حال، 
نتایـج او به نظـر مـن و بـرای بحـث مـا نمایانگـر نوعی دانـش ابتدایی اسـت کـه فقط بـا تمرین 
 به جـز تمریـن عملـی، از هرگونـه تبـادل در قالـب کتبـی یـا شـفاهی 

ً
کسـب می شـود و تقریبـا

]۱۲[ سـرمی پیچد. 
ــم قــدری ماجراجویــی  ــون می توانی ــم،  اکن ــوع مثال هایــی کــه گفتی ــا بررســی طیــف متن ب
ــدری  ــه  ق ــردش، ب ــرای کارب ــب ب ــق مناس ــه و مصادی ــش  آمیخت ــت دان ــارۀ ماهی ــم و درب کنی
تعمیم هــای اولیــه روی بیاوریــم. دانــش  آمیختــه بیــش از هرچیــز بــرای وضعیت هــای 
 یکســان ـ کاربــرد دارد کــه مســتلزم انطبــاق ســریع و ماهرانــه 

ً
مشــابه ـ ولــی نــه دقیقــا

ــده اند.  ــل ش ــوده تبدی ــخص کارآزم ــۀ ش ــت ثانوی ــه سرش  ب
ً
ــا ــه تقریب ــی ک ــتند؛ تطبیق های هس

ــان  ــی چن ــد، ول ــم باش ــی ه ــد تخمین ــامل قواع ــد ش ــه می توان ــِش  آموخت ــای دان مهارت ه
ــا  ــاس ی ــمی( و احس ــوزی رس ــب کارآم ــب در قال ــن )اغل ــطۀ تمری  به واس

ً
ــا ــدی عمدت قواع

ِقلــِق رشــدیافته بــرای تشــخیص راهبــرد اســت کــه آموختــه می شــوند. دانــش آمیختــه در برابــر 
ــر به واســطۀ  ــال بی دردس ــکان انتق ــپس ام ــی ـ و س ــول قیاس ــه اص ــدن ب ساده ســازی و تبدیل ش
ــش  ــن دان ــه ای ــی ک ــا و وضعیت های ــرا محیط ه ــد، زی ــت می کن ــته ها ـ مقاوم ــا و نوش کتاب ه
ــتورالعمل های  ــرد دس ــه کارب ــد ک ــده و تکرارناپذیرن ــان پیچی ــود، چن ــرا می ش ــا اج در آن ه
رســمی و صــوری تصمیم گیــری عقالنــی را برنمی تابنــد. دانــش آمیختــه، به تعبیــری در بطــن 
قلمرویــی وســیع ـ بیــن قلمــرو نبــوغ کــه هیــچ قاعــده ای نــدارد و قلمــرو دانــش مــدون کــه بــا 

ــرد. ــرار می گی ـ  ق ــود  ــی می ش ــرار آموختن تک
هنر درک موقعیت

چـرا قواعـد تخمینـی و سرانگشـتی که امـکان اقتباس آن ها از اسـتادان چیره دسـت وجـود دارد، 
در عمـل به طـرز اسـف انگیزی، ناکارآمـد می شـوند؟ مایـکل اوکشـات۳ توضیـح داده اسـت 

1. implicit learning
2. Charles Peirce
3. Michael Oakeshott
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۴۲7

کـه هنرمنـدان و سرآشـپزها شـاید بخواهنـد دربـارۀ هنـر خـود بنویسـند و آن را در قالـب دانش 
تخصصـی خالصـه کننـد، ولـی آنچـه ایشـان می نگارنـد،  بخـش چشـمگیری از دانش ایشـان 
نیسـت، بلکـه فقـط بخـش کوچکـی اسـت کـه امـکان تقلیل یافتن بـه شـرح و توضیح را داشـته 
اسـت. وقـوف بـه قواعـد اختصـاری یـک هنـر، تـا اجـرای تمام وکمـال آن فاصلـه ای دراز دارد:  
 گزیده هایـی از خـود فعالیـت اصلـی هسـتند؛ آن ها قبـل از خوِد 

ً
»ایـن قواعـد و اصـول، صرفـا

فعالیـت وجـود ندارنـد، نمی تواننـد به خوبـی فعالیت اصلـی را هدایـت کنند و محـرک و انگیزۀ 
آن را فراهـم سـازند. چیره دسـتی کامـل در ایـن اصول شـاید با ناتوانـی کامل در اجـرای فعالیت  
 به معنای کاربـرد این اصول 

ً
مرتبـط بـا آن هـا همراه شـود، زیرا اجرا یـا پیگیـری آن فعالیت لزومـا

نیسـت و حتـی در صـورت کاربـرد آن هـا نیز دانـش چگونگـی )دانـش پیگیـری آن فعالیت( در 
دانش آشـنایی بـا آن ها وجـود نـدارد«. ]۱۳[

ــک  ــان در »ی ــه زم ــه و در چ ــه را چگون ــش آمیخت ــِی دان ــد تخمین ــه قواع ــه اینک ــوف ب وق
ــرد  ــه اســت. ظرایــف کارب ــم، جوهــر دانــش  آمیخت ــه کار ببری ــی و ملمــوس« ب وضعیــت عین
ــر، غیرقطعــی  ــه در وضعیت هایــی کــه تغییرپذی ــرا دانــش آمیخت ــز مهــم هســتند، زی دانــش نی
ــه  ــد. گرچ ــمندی می رس ــر ارزش ــه حداکث ــتند، ب ــژه هس ــواهد( و وی ــی ش ــودن برخ )نامعلوم ب
در ادامــه بــه موضــوع عدم قطعیــت و تغییــر خواهیــم پرداخــت، در اینجــا می خواهــم 

محلی )موردی( بــودن و ویژه بــودن دانــش آمیختــه را قــدری شــرح دهــم. ]۱۴[
ــی( و  ــری و جهت یابـ ــر )ناوبـ ــش عمومی تـ ــن دانـ ــاوت بیـ ــوردی،  تفـ ــر دریانـ در هنـ
ـــتی  ـــک کش ـــی ی ـــت. وقت ـــده ای اس ـــاوت آموزن ـــتی، تف ـــت کش ـــر در هدای ـــش  تخصصی ت دان
 
ً
بـــاری یـــا مســـافربری بـــزرگ بـــه یـــک بنـــدر مهـــم  نزدیـــک می شـــود، ناخـــدا معمـــوال

ـــدرگاه  ـــه بن ـــتی را ب ـــا او کش ـــپارد ت ـــی می س ـــای محل ـــک راهنم ـــه ی ـــتی را ب ـــت کش ـــام هدای زم
و محـــل لنگرانداختـــن ببـــرد. همیـــن رویـــه در زمـــان تـــرک لنگـــرگاه تـــا رســـیدن کشـــتی 
بـــه محـــدودۀ آب هـــای ایمـــن تکـــرار می شـــود. ایـــن رویـــۀ معقـــول کـــه بـــرای دوری از 
ــط  ــک محیـ ــای آزاد )یـ ــری در دریـ ــه ناوبـ ــد کـ ــان می دهـ ــود، نشـ ــرا می شـ ــوانح اجـ سـ
»انتزاعی « تـــر( یـــک مهـــارت عمومی تـــر و کلی تـــر اســـت، درحالی کـــه هدایـــت کشـــتی 
ــدار۱   مقتضامـ

ً
ــال ــارِت کامـ ــک مهـ ــدر، یـ ــر بنـ ــتی ها در هـ ــد کشـ ــام رفت وآمـ در ازدحـ

ـــی  ـــای محل ـــواج و جریان ه ـــه ام ـــوط ب ـــد،  مرب ـــی می دان ـــدۀ محل ـــه هدایت کنن ـــت. آنچ اس
در امتـــداد ســـاحل و نزدیـــک مصـــب رودخانه هـــا، مشـــخصات منحصربه فـــرد بادهـــای 
ـــر  ـــدای زی ـــای ناپی ـــا، صخره ه ـــوندۀ دری ـــنی جابه جاش ـــف ش ـــواج، ک ـــای ام ـــی و الگوه محل
ـــرد، اوضـــاع رفت وآمـــد محلـــی، نوســـان های 

ُ
آب، تغییـــرات فصلـــی در جریان هـــای خ

1. contextual
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روزانـــه در الگوهـــای بـــاد در کنـــار ســـنگ پوزها۱ و نزدیـــک تنگه هـــا، چگونگـــی هدایـــت 
کشـــتی در ایـــن آب هـــا در هنـــگام شـــب و به طـــور خالصـــه، به سالمت رســـاندن 
کشـــتی های بی شـــمار بـــه لنگـــرگاه ـ بـــا درنظرگرفتـــن اوضـــاع متغیـــر محلـــی ـ اســـت. 
ـــی  ـــن محل ـــه و تمری ـــا تجرب ـــط ب ـــت و فق ـــژه اس ـــف، وی ـــق تعری ـــش طب ـــه دان ]۱۵[ این گون
ــره ای  ــا حشـ ــده یـ ــد پرنـ ــز هماننـ ــتی نیـ ــی کشـ ــدۀ محلـ ــود. هدایت کننـ ــب می شـ کسـ
کـــه به طـــرز خیره کننـــده ای بـــا کنـــج زیســـت بوم کوچـــک محلـــی وفـــق یافتـــه اســـت، 
فقـــط »یـــک« لنگـــرگاه را می شناســـد. بخـــش اعظـــم دانـــش او درصورتی کـــه بـــه بنـــدر 
ـــن  ـــدود ای ـــگ و مح ـــای تن ـــم مقتض ـــود. ]۱۶[ علی رغ ـــد ب ـــده خواه ـــرود، بی فای ـــری ب دیگ
ــتی ها  ــدۀ کشـ ــرکت های بیمه کننـ ــز شـ ــکله ها و نیـ ــای اسـ ــا، رؤسـ ــۀ ناخداهـ دانـــش، همـ
قبـــول دارنـــد کـــه دانـــش هدایت کننده  هـــای کشـــتی در هـــر بنـــدر بایـــد وجـــود داشـــته 
باشـــد تـــا از خســـارت ها جلوگیـــری شـــود. تجربـــۀ هدایت کننده هـــا »ازلحـــاظ محلـــی 
بـــر قواعـــد کلـــی ناوبـــری مقـــدم اســـت«. شـــاهکار مـــارک توایـــن به نـــام زندگـــی روی 
می سی ســـی پی۲ دانـــش اکتســـابی راهنماهـــای قایق هـــای رودخانـــه  ای را به تفصیـــل 
شـــرح می دهـــد. بخشـــی از آن دانـــش شـــامل قواعـــد سرانگشـــتی دربـــارۀ ویژگی هـــای 
ـــری  ـــرات ناوب ـــایر مخاط ـــا س ـــا ی ـــق، جریان ه ـــاط کم عم ـــد نق ـــه  می توان ـــت ک ـــطح آب اس س
ـــا  ـــژه ب  وی

ً
ـــال ـــنایی کام ـــامل آش ـــور ش ـــش مذک ـــم دان ـــش اعظ ـــال، بخ ـــد. بااین ح ـــان ده را نش

ــا شـــدت آب مختلـــف اســـت کـــه در  نواحـــی مختلـــف می سی ســـی پی در فصـــول و بـ
هـــر مـــکان فقـــط بـــا تجربـــه حاصـــل می شـــود. گرچـــه چنـــان دانشـــی را شـــاید بتـــوان 
به درســـتی دانـــش کلـــی رودخانه هـــا نامیـــد، وقتـــی پـــای یـــک ســـفر خـــاص بـــه یـــک 
 توخالـــی و ناکافـــی خواهـــد 

ً
رودخانـــۀ خـــاص بـــه میـــان می آیـــد، چنـــان دانشـــی کامـــال

ـــد 
َ
بـــود. در یـــک رودخانـــۀ مشـــخص، ناوبـــر بومـــی همان قـــدر ضـــروری اســـت کـــه َبل

ـــی  ـــا یک ـــروژ ی ـــی در ب ـــای بوم ـــک راهنم ـــا ی ـــت ی ـــروری اس ـــگل ض ـــالن جن ـــک ف ـــی در ی بوم
ـــت. ـــی الزم اس ـــی عرب ـــهرهای قدیم از ش

 همیشــه محلــی اســت. 
ً
تجربــه و تمرینــی کــه در دانــش آمیختــه متجلــی می شــود، تقریبــا

ــد،  ــا باش ــن راهنم ــات۳ بهتری ــت در زرم ــن اس ــوردی ممک ــای کوه ن ــالن راهنم ــن، ف بنابرای
ــگ  ــت بوئین ــاید در هدای ــا ش ــان هواپیم ــالن خلب ــت؛ ف ــه اس ــاال رفت ــوه ب ــا از آن ک ــرا باره زی
ــده اســت، بهتریــن باشــد؛ و یــک جــراح ارتوپــد شــاید در  7۴7 کــه آمــوزش پــروازش را دی

1. headlands
2. Life on the Mississippi

۳. زرمات (Zermatt) کوه و شهری به همین نام در سوئیس است. ـ م.
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جراحــی زانــو عالــی باشــد کــه تجربــۀ جراحــی فــراوان در آن موضــوع بــه وی تبحــر ویــژه ای 
داده اســت. ولــی معلــوم نیســت اگــر ایــن ســه متخصــص را ناگهــان بــه ترتیــب بــه مــون بــالن، 
ــای  ــه حوزه ه ــان ب ــۀ ایش ــش  آمیخت ــدر از دان ــانیم، چق ــت بکش ــی دس ــی تری۱ و جراح دی س

جدیــد منتقــل خواهــد شــد.
ــرای شــرایط  ــژه ب ــه جرح وتعدیل هــای وی ــک مهــارت مشــخص ب ــرد ی ــال از کارب هــر مث
ــداری  ــه خری ــد ک ــاب جدی ــا طن ــخ ی ــته ن ــر دس ــده، ه ــر بافن ــاز دارد. در کار ه ــی نی محل
ــۀ  ــم محمول ــفالگر ه ــک س ــود. در کار ی ــس می ش ــر لم ــه ای دیگ ــت به گون ــود، در دس می ش
جدیــد خــاک، خاصیتــی متفــاوت از خــاک قبلــی دارد. البتــه، تعّیــِن )ویژه بــودن( دانــش حتــی 
یــک مرحلــۀ ژرف تــر اســت؛ یعنــی هــر ماشــین پارچه بافــی یــا چــرخ ســفالگری، مشــخصات 
ــد(.  ــار می آی ــا آن کن ــا ب ــد )ی ــج درمی یاب ــر به تدری ــک صنعتگ ــه ی ــردی دارد ک منحصربه ف
پــس هــر دانــش کلــی کــه در عمــل بــه کار مــی رود،  مســتلزم قــدری تعبیــر خالقانــه اســت. 
دانــش تمام عیــار دربــارۀ ماشــین های پارچه بافــی نمی توانــد به طورکلــی بــه  کارکــردِن 
ــرات و  ــرد، تعمی ــی، کارب ــای طراح ــا ویژگی ه ـ  ب ــاص  ــی خ ــرخ بافندگ ــک چ ــِز ی موفقیت آمی
قطعــات خاصــی کــه دارد ـ منجــر شــود. ســخن گفتن از چیره دســتی یــا هنرمنــدی بــرای یــک 
ــا مهــارت کامــل در  ــور ی ــر یــک تراکت ــه، تســلط ب چــرخ بافندگــی، اســتادی در یــک رودخان
 عجیــب و مضحــک نیســت، بلکــه نشــانۀ انــدازه و اهمیــت 

ً
کارکــردن بــا یــک خــودرو، اصــال

شــکافی اســت کــه بیــن دانــش کلــی و دانــِش  وابســته بــه موقعیــت وجــود دارد.
ــاص۲ ـ  ــش خ ــۀ دان ــی را به مثاب ــت و محل ــه موقعی ــته ب ــش وابس ــتی دان ــوان به درس می ت
 عالقــه ای 

ً
و نقطــۀ مقابــل دانــش عــام۳ ـ دانســت. به عبارتــی، حامــل چنیــن دانشــی معمــوال

ــک  ــرای ی ــاری را ب ــۀ تج ــک محمول ــه ی ــری ک ــاص دارد. بیمه گ ــۀ خ ــک نتیج ــه ی ــور ب پرش
ــع  ــادر اســت ســوانح را برحســب توزی ــد، ق ــوردی بیمــه  می کن ــۀ دریان ــزرگ و ُپرمای شــرکت ب
ــه امیــد ســالمت  ــا ناخدایــی کــه ســفرش را ب احتمــاالت آن هــا تحمــل کنــد. ولــی ملــوان ی
ــه یــک رخــداد و یــک ســفر واحــد بســتگی دارد کــه بســیار مهــم  ــز ب طــی می کنــد، همه چی
ــود  ــا و بهب ــر رخداده ــذاری ب ــرای اثرگ ــروری ب ــۀ ض ــی و تجرب ــه، توانای ــش آمیخت ــت. دان اس

ــژه اســت. ــروزی در یــک موقعیــت وی احتمــال پی
آرمان  شــهری اش کــه در فصل هــای  تمــام ساده ســازی های حکومتــی و طرح هــای 
قبلــی ایــن کتــاب بررســی کردیــم، بــه فعالیت هایــی مربــوط می شــوند کــه در وضعیت هــای 

۱. مــون بــالن (Mont Blanc) دومیــن کــوه مرتفــع اروپاســت و در فرانســه واقــع اســت. دی ســی تری (DC3) یکــی از 
ــود. ـ م. ــی دوم ب ــگ جهان ــای ۱۹۳0 و ۱۹۴0 در دوران جن ــاز در دهه ه ــخ دار و کارس ــای مل هواپیماه

2. partisan
3. generic
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ــارۀ  ــی درب ــای کل ــوان حرف ه ــه می ت ــدند. گرچ ــرا ش ــرد اج ــِی منحصر به ف ــی و زمان مکان
ــان آورد،  ــه زب جنــگل داری، انقــالب، برنامه ریــزی شــهری، کشــاورزی و اســکان روســتایی ب
آن حرف هــا مــا را بــه درک ایــن جنــگل، ایــن انقــالب یــا ایــن مزرعــه نمی رســاند. کشــاورزی 
همــواره در یــک مــکان منحصر به فــرد )ازلحــاظ خــاک، مزرعــه و محصــول(، زمــان 
ــداف  ــرای اه ــا( و ب ــت آفت ه ــۀ جمعی ــل، چرخ ــی، فص ــوی آب وهوای ــرد )الگ منحصر به ف
منحصر به فــرد )خانــواده ای بــا نیازهــا و ســالیق خــودش( انجــام می شــود. کاربــرد ریاضیاتــِی 
ــه  ــوت ب ــع، دع ــود ـ  درواق ــت می ش ــا غفل ــن ویژه بودن ه ــا از ای ــه در آن ه ــام ـ ک ــد ع قواع
ناکامــی در کاربــرد، توهــم اجتماعــی یــا شــاید هــر دو باشــد. قواعــد عــام نمی تواننــد جــای 
ــی و  ــار کل ــنایِی به ناچ ــردن »آش ــکان تبدیل ک ــی ام ــه به خوب ــد ک ــی را بگیرن ــش محل آن دان
تقریبــی« را بــه کاربردهــای موفــق محلــی ـ بــا تفاوت هــای ظریــف ـ فراهــم می کنــد. هرچــه 
قواعــد کلی تــر باشــند، توفیــق آن هــا در هــر محــل، بیشــتر بــه تبدیــل و تعبیــر نیــاز دارد. درک 
موضــوع فقــط در ایــن خالصــه نمی شــود کــه یــک ناخــدا یــا ناوبــر بفهمــد قواعــد سرانگشــتی 
ــد یــا جهت یــاب کنــار 

َ
او در چــه مرحلــه ای بایــد در برابــر دانــش محلــی و مســلِط شــخص َبل

 نوعــی تدویــن دانــش 
ً
گذاشــته شــود، بلکــه بایــد فهمیــد خــوِد قواعــد سرانگشــتی نیــز عمدتــا

ــده اند. ــل ش ــری حاص ــوردی و ناوب ــِی دریان ــای عمل ــه از تمرین ه ــتند ک هس
ــن قواعــد کلــی سرانگشــتی  ــه مــا در واضح ســاختن رابطــۀ بی یــک تشــبیه دیگــر شــاید ب
ــی )از  ــر محل ــح مقادی ــر صری  ذک

ً
ــا ــه، صرف ــش آمیخت ــد. دان ــک کن ــه کم ــِش آمیخت و دان

ــده ای  ــا قاع ــده اند ت ــری ش ــه اندازه گی ــت ک ــی( نیس ــی محل ــا و بارندگ ــن دم ــل میانگی قبی
ــابه  ــورد مش ــک م ــان را ی ــر زب ــود. اگ ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــورد محل ــک م ــی در ی ــام به خوب ع
بدانیــم، گمــان می کنیــم کــه قاعــدۀ سرانگشــتی در زبــان مشــابه دســتور زبــان رســمی اســت،  
درحالی کــه دانــش  آمیختــه بیشــتر بــه گفتــار روزمــره شــباهت دارد. دانــش آمیختــه، حداکثــر 
ــاس می شــود.  ــان اقتب ــان از دســتور زب ــاس شــده اســت کــه زب ــدر از قواعــد عــام اقتب همان ق
ــکل  ــعی و خطا ش ــخن گرفتن و س ــردن، س ــا تقلیدک ــد ب ــدو تول ــان، از ب ــر زب ــر ه ــلط ب تس
ــای  ــا تقریب ه ــراه ب ــدی هم ــی ـ فراین ــد تصادف ــک فراین ــادری ی ــان م ــری زب ــرد. یادگی می گی
ــا، واژه هــای منفــرد،  ــا حــروف الفب ــان را ب ــن زب ــا آموخت مکــرر و خودتصحیحــی ـ اســت. م
بخش هایــی از گفتــار و قواعــد دســتور زبــان و ســپس کاربــرد آن هــا بــرای ســاختن جمالتــی 
ــه  ــن ـ چنان ک ــم. عالوه برای ــاز نمی کنی ــند، آغ ــته باش ــح داش ــتوری صحی ــاختار دس ــه س ک
ــا ناتوانــی کامــل  اوکشــات هــم می گویــد ـ دانســتن قواعــد گفتــار، فی نفســه ممکــن اســت ب
ــد  ــم قواع ــه بگویی ــد ک ــر باش ــاید صحیح ت ــی ش ــد. حت ــراه باش ــا هم ــالت خوان ــان جم در بی
دســتور زبــان از تمریــن گفتــار روزمــره اقتبــاس شــده اند. در آمــوزش زبــان بــه شــیوۀ امــروزی 
ــن  ــه همی ــود و ب ــه می ش ــت توج ــن واقعی ــه ای ــت، ب ــخن گفتن اس ــلط در س ــش تس ــه هدف ک
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ــان  ــوی زب ــا الگ ــود ت ــروع می ش ــی وار ش ــرار طوط ــاده و تک ــای س ــا گفته ه ــوزش ب ــل،  آم دلی
ــی  ــور ضمن ــان به ط ــتور زب ــد دس ــال، قواع ــود و درعین ح ــک ش ــوز ح ــن نوآم ــه در ذه و لهج
ــِن   ــم و تدوی ــرای تنظی ــیوه ای ب ــۀ ش ــوزش، به مثاب ــدی آم ــل بع ــا در مراح ــد ی ــه بمانن ناگفت

ــوند. ــرح ش ــل مط ــۀ عم ــتی در عرص چیره دس
دانــش  آمیختــه یــا دانــش محلــی کــه بــرای کشــاورزی یــا شــبانی موفــق ضــروری اســت، 
ــن و  ــطۀ تمری ــه به واس ــود ک ــه می ش ــکل آموخت ــن ش ــه بهتری ــی ب ــان وقت ــد زب  مانن

ً
ــاال احتم

تجربــۀ روزانــه کســب شــود. پرورش یافتــن در خانــواده ای کــه فــالن هنــر یــا فــن در آن به طــور 
ــن  ــب بهتری ــت و اغل ــوزی اس ــی  کارآم ــی دوران طوالن ــد ط ــود، همانن ــن می ش ــداوم تمری م
شــکل  آمادگــی بــرای اجــرای عملــی آن فــن بــوده اســت. این گونــه خوگرفتــن بــا یــک صنعــت 
ــوآوری ـ  باشــد. وقتــی  ــه ن ــه جــرأت اقــدام ب ــا هنــر می توانــد به نفــع حفــظ مهارت هــا ـ و ن ی
قواعــدی کــه تجربــه، دانــش و انطباق پذیــری دانــش آمیختــه را حــذف یــا ســرکوب می کننــد،  
خطــر گســیختگی،  فقــدان انســجام و شکســت را افزایــش می دهنــد. یادگیــری بیــان جمــالت 

  یادگیــری قواعــد دســتور زبــان اســت.
ً
منســجم،  چیــزی بســیار فراتــر از صرفــا

رابطۀ دانش  آمیخته با شناخت و فن
  
ً
ــال ــۀ کام ــی از مرتب ــر دانش ــون، نمایانگ ــژه افالط ــا و به وی ــر یونانی ه ــن ازنظ ــناخت۱ و ف ش

متفــاوت بــا دانــش آمیختــه بودنــد. ]۱7[ دانــش فنــی یــا فــن را می شــد بــا دقــت و جامعیــت 
ــن  ــه دقیق تری ــن ب ــرد. ف ــان ک ــا بی ــول و گزاره ه ــی( و اص ــه تخمین ــی )ن ــد قطع ــب قواع در قال
ــۀ  ــۀ بدیهــی اســت. فــن ـ در جایــگاه نمون ــر اســتنتاج منطقــی از اصــول اولی ــر،  مبتنــی ب تعبی
ــدن و  ــدن، تعدیل ش ــدن و آموخته ش ــازمان دهی، تدوین ش ــوۀ س ــاظ نح ــش ـ ازلح ــل دان کام

نیــز ازلحــاظ دقــت تحلیلــی اش، بــا دانــش آمیختــه تفــاوت دارد.
ــق  ــت. در منط ــمول اس ــن جهان ش ــی ف ــت،  ول ــژه اس ــدار و وی ــه،  مقتضام ــش آمیخت دان
ــا هندســۀ اقلیدســی،  ــی، ده ضــرب در ده همیشــه و همه جــا مســاوی ۱00 اســت؛ ب ریاضیات
زاویــۀ قائمــۀ ۹0 درجــه از کل یــک دایــره را شــامل می شــود؛ و در قوانیــن علــم فیزیــک،  نقطــۀ 
انجمــاد آب همــواره صفــر درجــۀ سلســیوس اســت. ]۱8[ فــن به تعبیــری،  دانــش همیشــگی 
ــِف  ــم مختل ــه مفاهی ــد ک ــد می آی ــی پدی ــن »وقت ــه ف ــت ک ــطو نوش ــت؛ ارس ــی اس و همه جای
حاصــل از تجربــه، برداشــتی جهان شــمول دربــارۀ گروهــی از امــور مشــابه را ایجــاد کننــد«. 
]۱۹[ جهان شــمول بودن فــن  از آن  روســت کــه ازلحــاظ تحلیلــی در قالــب گام هــای کوچــک،  
ــن  ــت. ای ــر۳ اس ــر۲ و اثبات پذی ــن، تجزیه پذی ــود و عالوه برای ــم می ش ــی تنظی ــح و منطق صری

1. epis teme
2. decomposable
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ــک  ــۀ ی ــش به مثاب ــوان کم و بی ــن بت ــب ف ــش را در قال ــه دان ــود ک ــب می ش ــمولی موج جهان ش
رشــتۀ رســمی آمــوزش داد. قواعــد هــر فــن نوعــی دانــش نظــری پدیــد می آورنــد کــه ممکــن 
اســت کاربــرد عملــی داشــته یــا نداشــته باشــند. درنهایــت، از بیــان اوصــاف فــن، یکــی هــم 
ــار  ــد اعتب ــح و تأیی ــا دغدغــۀ توضی ــه ب ــت ک ــداری( اس ــی )مق ــه و اغلــب کّم ــت بی طرفان دق
امــور همــراه می شــود، درحالی کــه دانــش آمیختــه، دغدغــۀ مهــارت فــردی یــا »ریــزه کاری«۱ 

و نتایــج کاربــردی دارد.
ـ  بــه  ـ  به مثابــۀ یــک نظــام آرمانــی یــا نمونــه از دانــش  تصادفــی نیســت کــه توصیــف فــن 
ــم  ــی عل ــم روال عمل ــال، بازه ــباهت دارد. بااین ح ــودش ش ــروزی از خ ــم ام ــگارۀ عل خودان
امــروز، چیــز دیگــری اســت. ]۲0[ قواعــد فــن شــامل شــرح چگونگــی تدویــن، بیــان و تأییــد 
اعتبــاِر دانــش، »پــس« از کشــف آن هســتند، ولــی هیــچ قاعــده ای در حــوزۀ فــن یــا شــناخت 
وجــود نــدارد کــه بتوانــد نــوآوری و بینــش علمــی را تبییــن کنــد. کشــف یــک قضیــۀ ریاضیاتــی 
ــق  ــار مطاب ــد به ناچ ــه بای ــات آن قضی ــی اثب ــاز دارد،  ول ــه نی ــش آمیخت ــاید دان ــوغ و ش ــه نب ب
ــب  ــن موج ــۀ ف ــه و بی طرفان ــد نظام یافت ــب، قواع ــرد. ]۲۱[ به این ترتی ــام پذی ــن انج ــول ف اص
ــال  ــت،  تمام و کم ــدنی اس ــانی سرهم بندی ش ــه به آس ــوند ک ــش می ش ــد دان ــهیل در تولی تس
مســتند می شــود و امــکان آمــوزش رســمی دارد،  ولــی خــود ایــن قواعــد را نمی تــوان بخشــی 

ــد. ]۲۲[ ــد آمده ان ــه پدی ــا توضیــح داد کــه چگون از دانــش دانســت ی
فــن عــالوه بــر هرچیــز، مشــخصۀ نظام هــای اســتداللی خودبســنده ای اســت کــه 
ــدر  ــد. هرق ــده باش ــتخراج ش ــه اس ــروض اولی ــی از ف ــور منطق ــد به ط ــان می توان یافته هایش
کــه قالــب دانــش، ایــن شــروط )فــروض( را بــرآورده ســازد، همان قــدر بی طرفانــه، 
ــر اســت. ولــی چنان کــه دیتیــن   نفوذ ناپذی

ً
ــر مقتضــای محیطــی کامــال جهان شــمول و در براب

 »موقعیت هایــی اســت کــه گــذرا، متغیــر،  
ً
و ورنــو می گوینــد، مقتضــای دانــش آمیختــه دقیقــا

آزاردهنــده و مبهــم هســتند؛ موقعیت هایــی کــه بــه چنــگ ســنجش دقیــق، محاســبۀ دقیــق یــا 
ــون  ــه افالط ــد ک ــح می ده ــی توضی ــباوم به خوب ــد«. ]۲۳[ نوس ــخت گیرانه نمی آین ــق س منط
ـ  قلمرویــی کــه به دلیــل ماهیتــش،  به ویــژه در جمهــور،۲ چگونــه تــالش کــرد تــا قلمــرو عشــق 
ــا شــناخت تبدیــل کنــد.  ــه قلمــرو فــن ی ـ  را ب ــۀ نااطمینانــی،  خواهــش و هــوس اســت  صحن
ــه  ــود ک ــدوار ب ــد و امی ــه می دی ــال دون مای ــرض امی ــوی را در مع ــق دنی ــون عش ]۲۴[ افالط
ــت وجوی  ــه جس ــتر ب ــه بیش ــد،  به طوری ک ــالص کن ــی خ ــز ابتدای ــن غرای ــد آن را از ای بتوان
ـ  به ویــژه منطــق علمــی  نــاب حقیقــت از ســوی یــک فیلســوف شــبیه شــود. برتــری ِخــرد نــاب 
ــه  ــات و معطــوف ب ــر ثب ــارغ از رنــج،  برخــوردار از حداکث ــود کــه »ف و ریاضیاتــی ـ از  آن  رو ب

1. touch
2. Republic
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ــان،   ــار آدمی ــردار و گفت ــارغ از ک ــردی »ف ــن ِخ ــای چنی ــد. محمول ه ــداد می ش ــت« قلم حقیق
تــا ابــد همان انــد کــه هســتند«. ]۲۵[ افالطــون معتقــد بــود آنچــه یــک انســان دوســت دارد 
یــا »بایــد« کــه دوســت بــدارد، خــود معشــوق یــا موضــوع دوست داشته شــدن نیســت،  بلکــه 
قالب هــای نــاِب زیبایــی محــض در وجــود معشــوق اســت. ]۲۶[ فقــط این گونــه اســت کــه 

ــد. ــال بمان ــارغ از امی ــی و ف ــالم، عقالن ــد س ــق می توان عش
ــان،  ــد،  گم ــی از قی ــترین رهای ــه بیش ــان ک ــوی انس ــی از تکاپ ــب، آن حوزه های  به این ترتی
ـ  و به این ترتیــب، از دانــش آمیختــه  مقتضــای محیطــی، خواهــش و تجربــۀ شــخصی را دارنــد 
ــا  ــدند. این ه ــوب ش ــانی محس ــای انس ــن دغدغه ه ــۀ عالی تری ــتند ـ به مثاب ــارغ هس ــز ف نی
ــی،   ــۀ اقلیدس ــرا هندس ــه چ ــد ک ــوان فهمی ــس می ت ــتند. پ ــوف هس ــوع کار فیلس ــان موض هم
ریاضیــات اقلیدســی، برخــی قالب هــای خودبســندۀ فلســفۀ تحلیلــی، و شــاید موســیقی را در 
ــد. ]۲7[  ــوب می کردن ــری محس ــای بش ــن دغدغه ه ــۀ ناب تری ــا به مثاب ــن معیاره دوران اوج ای
ـ  همچــون قلمروهــای تفکــر  ـ  برخــالف علــوم طبیعــی و آزمایش هــای ملمــوس  ایــن اصــول 
ــد. آن هــا در ذهــن  ــای مــادی مصــون مانده ان ــد نااطمینانی هــای دنی ــاب هســتند کــه از گزن ن
ــۀ فیثاغــورث )c۲=b۲+a۲( در هــر  ــد. قضی ــک کاغــذ ســفید شــکل می گیرن ــا روی ی انســان ی

ــت. ــادق اس ــه ص ــای راست گوش ــام مثلث ه ــرای تم ــان ب ــر زم ــا و ه ج
ـ  کــه شــامل علــوم اجتماعــی نیــز هســت  مضمــون تکرارشــونده در فلســفه و علــم غربــی 
ــیده  ــرون کش ــا بی ــی از آن ه ــا نااطمینان ــت ت ــش اس ــای دان ــن۱ نظام ه ــرای بازتدوی ــالش ب ـ ت
ــۀ  ــابه هندس ــه مش ــردد ک ــم گ ــی۲ فراه ــت قیاس ــی دق ــرای نوع ــب، راه ب ــود و به این ترتی ش
اقلیدســی باشــد. ]۲8[ پــس شــاهد هســتیم کــه در علــوم طبیعــی بــا نتایجــی انقالبــی روبــه رو 
شــده ایم،  ولــی وقتــی پــای فلســفه و علــوم انســانی بــه میــان می آیــد،  گرچــه همــان تالش هــا 
ادامــه یافتــه اســت،  نتایجــی بســیار مبهــم دیــده می شــود. آن مصــداق معــروف شــناخت نــزد 
ــات  ــق اثب ــتین گام در طری ــدی از نخس ــتم« تقلی ــس هس ــم، پ ــن می اندیش ــی »م دکارت یعن
ریاضیاتــی و »پاســخی بــه آشــفتگی و هرج ومرجــی بــود کــه شــاید باعــث فروپاشــی جامعــه 
ــذت و درد  ــبۀ ل ــا محاس ــتند ب ــان می خواس ــام۳ و مطلوبیت گرای ــی بنته ــد«. ]۲۹[ جرم می ش
)لذت گرایــی(، بررســی اخــالق را بــه یــک علــم طبیعــی محــض یــا بــه بررســی هــر وضعیتــی 
ــرداری  ــود، صورت ب ــی ش ــود، بررس ــر بش ــد متأث ــطۀ آن بتوان ــرد به واس ــه »ف ــد ک ــل دهن تقلی
ــا مصلحــت نامعلــوم واگــذار  ــال، هــوس و خلق وخــو ی ــه بخــت و اقب ــز ... ب شــود و هیچ چی
ــد«. ]۳0[ ــت درآی ــدد،  وزن و کمی ــدازه، ع ــب ان ــد و در قال ــر باش ــز تحت نظ ــود؛ همه چی نش

1. reformulate
2. deductive
3. Jeremy Bentham



۴۳۴

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

حتــی خــود بخــت یــا اقبــال۱ هــم کــه فــن قــرار بــود بــر آن چیــره شــود،  به لطــف نظریــۀ 
ــای  ــت در فرمول ه ــه می توانس ــد ک ــل گردی ــرد تبدی ــت منف ــک واقعی ــه ی ــال، ب ــار و احتم آم
فنــی وارد شــود. مخاطــره )ریســک( نیــز بــه شــرطی کــه می شــد بــه آن یــک احتمــال نســبت 
داد، بــه واقعیتــی ماننــد دیگــر واقعیت هــا تبدیــل شــد و نااطمینانــی )کــه احتماالتــش معلــوم 
نیســتند( همچنــان دور از دســترس فــن باقــی مانــد. ]۳۱[ »مشــغلۀ« فکــرِی بررســی مخاطــره 
ــا  ــه در آن ه ــت ک ــی اس ــت وجوگری علم ــای جس ــیاری از قلمروه ــل بس ــی،  دلی و نااطمینان
ــازی  ــد تــا مؤلفه هایــی کــه امــکان کمی س ــر کردن ــن و تنگ ت ــا را بازتدوی دامنــۀ تحلیل ه
ـ   ـ  و فقــط می شــد دربــارۀ آن هــا قضــاوت کــرد  و اندازه گیــری آن هــا وجــود نداشــت 
ــای  ــادی از واقعیت ه ــا آن ابع ــاختند ت ــون را س ــر، فن ــر دقیق ت ــوند. به تعبی ــته ش ــار گذاش کن
اساســی را کــه می توانســت بــا عــدد بیــان شــود،  از ســایر متغیرهــا جــدا و رام ســازند 
ــد ناخالــص ملــی، نظــر مــردم برحســب تعــداد آرا، ارزش هــا  )ثــروت کشــور برحســب تولی
  اقتصــاد نئوکالســیک در همیــن 

ً
براســاس پرســش نامه های روان شناســی و غیــره(. مثــال

ــرض  ــده را ف ــات مصرف کنن ــدا ترجیح ــت. ابت ــرده اس ــی ک ــود را ط ــی خ ــوب دگرگون چارچ
ــع  ــی از مناب ــه یک ــوع( را ک ــلیقه ها )ی متن ــا س ــمارند ت ــپس می ش ــد و س ــان می کنن ــی بی بدیه
عمــدۀ نااطمینانــی اســت،  حــذف کننــد. در ایــن طرزفکــر،  اختــراع و فعالیــت کاســب کارانه 
ــدنی  ــدری رام نش ــد و چــون به ق ــر می گیرن ــرون زا در نظ ــی ب ــر را همچــون متغیرهای و خطر پذی
ــته  ــن رش ــرۀ ای ــرون از دای ــه بی ــد، ب ــی نمی آین ــری و پیش بین ــگ اندازه گی ــه چن ــه ب ــتند ک هس
ــبات  ــرۀ محاس ــک را در دای ــیک،  ریس ــاد نئوکالس ــد. ]۳۲[ اقتص ــوب می کنن ــاد[ منس ]اقتص
ــار  خــود وارد کــرده اســت،  ولــی حوزه هایــی را کــه نااطمینانــی حقیقــی دارد، از محاســبه کن
ــن  ــتفن مارگلی ــلیقه ها(. ]۳۳[ اس ــر س ــناختی، و تغیی ــرات بوم ش  خط

ً
ــال ــت )مث ــته اس گذاش

ــت  ــازی ]منفع ــبه گری و حداکثر س ــی، محاس ــر منفعت طلب ــد ب کی ــه »تأ ــد ک ــح می ده توضی
یــا ســود[ در علــم اقتصــاد، از مصادیــق بــارِز اصــول موضوعــۀ بدیهــی اســت و بیشــتر نوعــی 
ــور  ــدی به منظ ــش ج ــا کوش ــد ت ــان می ده ــناخت را نش ــری ش ــه برت ــک ب ــدی ایدئولوژی پایبن

ــانی«. ]۳۴[ ــار انس ــزش و رفت ــرار انگی ــا و اس ــایی از پیچیدگی ه رمزگش
ــاخته  ــای خودس ــی و مرزه ــن تجرب ــبیه تمری ــا،  ش ــن قلمروه ــه بازتدوی ــق این گون منط
دامنــۀ  بــا کوچک کــردن  امــروزی  اســت. کشــاورزی  امــروزی  در کشــاورزی علمــی 
ــگفت  زدگی ها  ــای ش ــه به به ــیده ک ــی رس ــت مهیب ــی و دق ــدرت علم ــه ق ــش، ب کند   وکاوهای
و شکســت های نامربــوط و ناخوشــایند ـ از خــارج حــوزۀ تصنعــی اش ـ حاصــل شــده 
اســت. ]۳۵[ فــن بیشــتر بــه درد فعالیت هایــی می خــورد »کــه یــک هــدف یــا غایــت واحــد 
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ــد؛ هدفــی کــه جــدا از خــود فعالیــت، تشــخیص پذیر باشــد و مشــمول ســنجش کّمــی  دارن
ــد،  ــه آن پرداختن ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــاورزی ب ــه در کش ــکلی ک ــس مش ــرد«. ]۳۶[ پ ــرار گی ق
چگونگــی تولیــد حداکثــر مقــدار محصــول بــا کمتریــن هزینــه بــه ازای واحــد ســطح بــود کــه 
ــوم  ــی معل ــزارع آزمایش ــای م ــه زمین ه ــار« در قطع ــر ب ــر در ه ــک متغی ــای »ی ــا آزمایش ه ب
ــواده،  ــای خان ــتایی، نیازه ــی روس ــع محل ــی و جوام ــی زراع ــد زندگ ــی مانن ــد. مباحث می ش
ــا  ــودن ی ــت غامض ب ــداری را به عل ــناختی و پای ــوع بوم ش ــدت، تن ــاک در بلندم ــاختار خ س
ــد و  ــع تولی ــی، تواب ــای کارای ــتند. فرمول ه ــار گذاش ــی ها کن ــته جمعی، از بررس ــذف دس ح
اقــدام عقالنــی فقــط وقتــی صریــح و مشــخص می شــوند کــه اهــداف تحقیــق ســاده باشــند، 

ــند. ــنجش پذیر باش ــه، س ــوند و درنتیج ــف ش ــت تعری به دق
ــای  ــی انتخاب ه ــت: برخ ــرار اس ــن ق ــخیص داد از ای ــز تش ــطو نی ــه ارس ــکل چنان ک مش
ــد  ــه ای از قواع ــل در مجموع ــور کام ــد به ط ــل نمی توانن ــی در اص ــردی، »حت ــا کارب ــی ی عمل
ــت  ــی می دانس ــکی را دو فعالیت ــری و پزش ــوند«. ]۳7[ او ناوب ــط ش ــمول ثبت وضب جهان ش
کــه خــرد کاربــردی حاصــل از تجربــۀ دیرینــه، جــزء جدایی ناپذیــر عملکــرد عالــی در آن هــا 
ــه  ــش آمیخت ــته از دان ــت برخاس ــی فعالی ــر او نوع ــا به نظ ــود. آن فعالیت ه ــوب می ش محس
ــر  ــر نظ ــتند. اگ ــاز داش ــه نی ــق و ماهران ــای موف ــه و تقریب ه ــیت، بداه ــه حساس ــه ب ــد ک بودن
ــرا  ــرد، زی ــاع می ک ــش امتن ــگارش آموزه های ــه از ن ــقراط عامدان ــم، س ــاور کنی ــون را ب افالط
ــناخت  ــه ش ــا ب ــق دارد ت ــه تعل ــش آمیخت ــه دان ــتر ب ــوفانه بیش ــت فیلس ــه فعالی ــود ک ــد ب معتق
ــه تعامــل و  ــد، ب ــی اگــر در قالــب گفت وگــوی فلســفی درآی ــوب، حت ــن مکت ــن. هــر مت ــا ف ی
همــکاری شــرکت کنندگان در بحــث، حســاس اســت و پویایــی نشــان می دهــد و درنهایــت، 
ــه  ــرد ک ــان می ک ــکارا گم ــقراط آش ــت. س ــوم نیس ــش معل ــه از پی ــد ک ــدی می رس ــه مقص ب
ـ  و نــه یــک متــن  تعامــل بیــن شــاگرد و آمــوزگار ـ همــان کــه اکنــون روش ســقراطی می نامیــم 

ــن رابطــه، همــان فلســفه اســت. ]۳8[ ــوِب حاصــل از ای مکت
دانش کاربردی در مقایسه با تبیین علمی

ــوان آن دانــش  ــه اســت کــه می ت ــۀ بالقــوۀ دانــش آمیخت ــه دســتاورد و دامن ــا پی بــردن ب فقــط ب
  بــا تحمیــل برنامه هــای 

ً
ارجمنــد را درک کــرد؛ دانشــی کــه طرح هــای تجددگرایــی اعــال صرفــا

ـ  به ویــژه در قــدرت مطلــق  خــود،  از آن محــروم می  شــوند. دلیــل مهمــی کــه دانــش  آمیختــه 
ــه »یافته هایــش«  ــرار اســت ک ــن ق ــود،  از ای ــلطه جویانۀ دانــش علمــی ـ  تحقیــر می ش س
ــام  ــی ادغ ــان علم ــی گفتم ــد کل ــتند و در قواع ــدار هس ــع و مقتضام ــا، بموق ــردی، بج کارب

نشــده اند.
ــا مشــخصه های منحصر به فــرد دانــش آمیختــه آشــنا شــدیم کــه در واژگان محلــی   ب

ً
قبــال

ــری مســاحت، وزن و حجــم وجــود داشــتند. هــدف از آن ویژگی هــا  ــرای اندازه گی تاریخــی ب
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همــواره رســیدن بــه یــک منظــور محلــی یــا بیان کــردن یــک مشــخصۀ مهــم محلــی )از قبیــل 
ــری  ــا برخــی واحدهــای اندازه گی ــه همراهــی و ســازگاری ب ــود، و ن ــا دو گاو«( ب »مزرعــه ای ب
 
ً
جهانــی. آن ســنجه ها در زبان هــای بومــی نیــز مثــل ضرب المثــل  اســکوانتو معمــوال
ــل  ــد منتق ــی می توان ــنجۀ انتزاع ــک س ــه ی ــد ک ــل می کردن ــزی را منتق ــر از چی ــی فرات اطالعات
ــب  ــی تناس ــاع محل ــا اوض ــه ب ــد ک ــال می دادن ــی را انتق ــا اطالعات ــد آن واژه ه ــد. بی تردی کن
ــکان  ــا م ــی ت ــه از مکان ــود ک ــردی ب ــی و کارب ــاخص محل ــن ش  همی

ً
ــا ــت. دقیق ــتری داش بیش

ــه  ــورداری ب ــداف کش ــرای اه ــه ب ــش آمیخت ــه دان ــد ک ــب می ش ــرد و موج ــرق می ک ــر ف دیگ
ــردد. ــل گ ــر تبدی ــجم و فهم ناپذی ــده، نامنس ــی گیج کنن موضوع

دســته بندی گونه هــای گیاهــی در میــان مــردم بومــی نیــز بســیار از همیــن منطــق پیــروی 
ــی گیاهــان اســت،  پــس دســته هایی کــه  ــرد و ارزش محل ــت دارد،  کارب ــد. آنچــه اهمی می کن
گیاهــان بــا آن هــا تقســیم بندی می شــوند، مبتنــی بــر منطــق اســتفادۀ کاربــردی اســت: مناســب 
ــا،   ــام بریدگی ه ــرای التی ــب ب ــدال، مناس ــخ چن ــۀ ن ــرای تهی ــب ب ــوپ، مناس ــن س ــرای پخت ب
مفیــد بــرای رفــع دل پیچــه، ســّمی بــرای احشــام، مفیــد بــرای بافتــن لبــاس، غــذای خوشــایند 
خرگوش هــا،  مناســب بــرای ســاخت پرچیــن و غیــره. بااین حــال، چنیــن دانشــی هیــچ گاه ایســتا 
نیســت و همــواره بــا آزمودن هــای عملــی بســط می یابــد. پــس واضــح اســت دســته هایی کــه 
ــا دســته های لنایــن۱ نیســتند  مجموعــۀ گیاهــان در ایــن دانــش را شــامل می شــوند،  گونه هــا ی
کــه گاهــی به نــدرت بــه چشــم بیاینــد و از پشــتوانۀ محققــان علمــی برخــوردار باشــند. ]۳۹[
ــه  ــفر را ب ــر س ــا ناوب ــت. آی ــل اس ــق در عم ــه، توفی ــش  آمیخت ــرای دان ــر ب ــالک معتب م
ــایکلوپ ها  ــوردن س ــه فریب خ ــه ب ــای اودیس ــا ترفنده ــاند؟ آی ــد می رس ــه مقص ــالمت ب س
ــا محصــول فــالن کشــاورز  ــا فــالن ضمــاد، ســوختگی را درمــان می کنــد؟ آی می انجامــد؟ آی
خــوب بــود؟ اگــر فــالن روش به خوبــی و بارهــا بــرای هــدف مدنظــر جــواب دهــد، مجریــان 
ــد  ــق کنن ــند و تحقی ــا بپرس ــد ت ــت نمی گذارن ــت روی دس ــه،  دس ــش  آمیخت ــران آن دان و کارب
ــی اش  ــِق علت ومعلول ــازوکار دقی ــه س ــد ک ــا بخواهن ــت ی ــواب داده اس ــه ج ــرا و چگون ــه چ ک
ــه  ــت،  بلک ــش نیس ــر از دان ــه ای بزرگ ت ــدن در مجموع ــان سهیم ش ــد ایش ــند. قص را بشناس
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــه ن ــت؛ البت ــان اس ــش رویش ــوس پی ــکالت ملم ــردن مش ــط حل ک فق
ــه  ــات ب ــب اوق ــان اغل ــد. آن ــا دارن ــد ِاب ــای جدی ــداع راه حل ه ــه، از اب ــش آمیخت ــران دان کارب
  تمــام پیشــرفت های کشــاورزی 

ً
ــا راه حل هــای جدیــد روی می آورنــد. تــا همیــن اواخــر تقریب

ــم کــه  ــا عمــل نشــأت می گرفــت. بااین حــال، می خواهــم بگوی ــه از صنعــت ی از مزرعــه و ن

ــوئدی  ــناس س ــس (Carl Linnaeus) ـ گیاه ش ــای کارل لنای ــوط بــه کاره ــن (Linnaean) مرب ــیم بندی لنای ۱. تقس
ــد. ـ م. ــکیل می ده ــروزی را تش ــوری ام ــی و جان ــیم بندی گیاه ــام  تقس ــای نظ ــه مبن ــت ک ـ  اس ــا ۱778(  )۱707 ت
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ــی  ــتراوس،۲ نوع ــوی اش ــر ل ــق۱ )به تعبی ــکل بازتلفی  به ش
ً

ــوال ــه معم ــش آمیخت ــای دان نوآوری ه
ــد  ــراع نکردن ــور را اخت ــاورزان تراکت ــی، کش ــد؛ ]۴0[ به عبارت ــی«۳( رخ می  دهن ــم جزئ »ترمی
کــه مشــکالت خــود در شــکافتن زمیــن را رفــع کننــد. ]۴۱[ بــه همیــن منــوال، بازتلفیــِق  دانــش 
ــی و  ــت چندمحصول ــل کش ــده ـ  از قبی ــون پیچی ــکل گیری فن ــه ش ــوارد ب ــب م ــی در غال عمل
ــم  ــی عل ــین برانگیزی دارد، ول ــر تحس ــه تأثی ــت ک ــده اس ـ  انجامی ــازی  ــای خاک س راهبرده

)هنــوز؟( بــه آن هــا پــی نبــرده اســت.
ــتگی دارد.  ــط بس ــه محی ــک ب ــه و نزدی  زیرکان

ً
ــال ــاهدۀ کام ــه مش ــی ب ــش عمل ــدرت دان ق

ــکوانتو،  ــل اس ــنتی از قبی ــاورزان س ــرا کش ــه چ ــد ک ــده باش ــوم ش ــدری معل ــد ق ــال بای تابه ح
ــه علــل آن مشــاهده گری  ــردن ب ــی پی ب ــد، ول ــط خــود را مشــاهده می کردن ــی محی ــان عال چن
ــع  ــه مناف ــت آنک ــت. نخس ــی اس ــش علم ــا دان ــنتی ب ــۀ روش س ــردن مقایس ــتلزم تکرارک مس
ــت  ــت. رعی ــته اس ــاهدات وابس ــن مش ــج ای ــه نتای ــنتی ب ــاورز س ــطۀ کش ــی و بی واس حیات
ــج ـ کــه ناچــار نیســت توصیه هــای  ــا عامــل تروی ــا، برخــالف دانشــمند پژوهشــگر ی خرده پ
نتیجه گیری هــای  و  تصمیم هــا  بی چون وچــرای  مصرف کننــدۀ  ـ   کنــد  اجــرا  را  خــودش 
خــودش اســت. کشــاورز خرده پــا برخــالف کشــاورز متعــارف امــروزی، غیــر از همســایگان 
سردوگرم چشــیده اش بــه هیــچ کارشناســی دسترســی نــدارد و ناچــار اســت براســاس 

ــرد. ــم بگی ــته هایش تصمی دانس
ــه  ــاورزان، فی نفس ــن کش ــیاری از ای ــیه ای بس ــادی حاش ــگاه اقتص ــا جای ــر ی ــه فق دوم اینک
ــی دو  ــال فرض ــت. مث ــه اس ــش محتاطان ــاهده و آزمای ــرای مش ــدی ب ــزه ای ج ــۀ انگی به مثاب
ــن  ــه تأمی ــک رودخان ــود را از ی ــاش خ ــد مع ــر دو ناچارن ــه ه ــد ک ــر بگیری ــر را در نظ ماهیگی
ــراوان دارد.  ــات و ف ــد باثب ــه صی ــد ک ــاش می کن ــه ای امرارمع ــا از رودخان ــی از آن ه ــد. یک کنن
دیگــری از رودخانــه ای ماهــی می گیــرد کــه صیــد متغیــر و پراکنــده دارد و فقــط معــاش نــزار 
ــوری  ــت ف ــه منفع ــد ک ــوح می فهم ــر به وض ــر فقیرت ــازد. ماهیگی ــن می س ــی را ممک و متزلزل
ــا،   ــار ماهی ه ــِق رفت ــاهدۀ دقی ــری، مش ــد ماهیگی ــون جدی ــداع فن ــه اب ــی اش ب ــرگ و زندگ و م
ــای  ــی گونه ه ــت فصل ــم حرک ــدی و عالئ ــق، و زمان بن ــکان دقی ــا در م ــا و توره ــب تله ه نص

ــره وابســته اســت. ــان و غی مختلــف ماهی
ــرو  ــالی را در قلم ــا، س ــبان خرده پ ــا ش ــاورز ی ــه کش ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــن نبای همچنی
ــک  ــه ی ــد ک ــی می دان   چیزهای

ً
ــاال ــرد. او احتم ــر می ب ــه س ــارج از آن ب ــالی را خ ــاهده و س مش

ــود. ]۴۲[  ــه نمی ش ــچ گاه متوج ــگر هی ــمند پژوهش ــک دانش ــا ی ــل ی ــب در مح ــاورز غای کش

1. recombination
2. Levi-S trauss
3. bricolage



۴۳8

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

درنهایــت، چنان کــه در فصــل قبــل نیــز گفتیــم، چنــان کشــاورزی همیشــه عضــو جامعــه ای 
ــرای او به مثابــۀ روش زندگــی، مرجــع شــفاهی مشــاهدات،  رســوم  محلــی اســت کــه ب
ــرد  ــر ف ــه ه ــت ک ــش اس ــتگاهی از دان ــون دس ــی همچ ــد؛ یعن ــل می کن ــا عم و آزمایش ه

بینــدوزد. به تنهایــی نمی توانــد آن را 
ــه  ــکل گرفت ــک ش ــای مهل ــا تهدیده ــب ب ــه اغل ــاعلمی«۱ ک ــردم »پیش ــی م ــۀ تجرب روحی
ــه بســیاری از یافتن هــا و کشــف های مهــم و ســودمند ختــم می شــود. سرخ پوســتان  اســت، ب
آمریــکای جنوبــی دریافتنــد کــه جویــدن پوســت درخــت ســینچونا۲ یــک درمــان مؤثــر بــرای 
ماالریــا اســت، بــدون آنکــه بداننــد مــادۀ مؤثــر در درمــان،  کویینیــن۳ بــوده اســت یــا آن مــاده 
ـ  وقتــی  ـ  از قبیــل ریــواس  چگونــه عمــل می کنــد. غربی هــا می دانســتند کــه غذاهــای خــاص 
اوایــل بهــار مصــرف شــود، ممکــن اســت نشــانه های اســکوربوت۴ زمســتانی ]بیمــاری کمبــود 
ویتامیــن ســی[ را کاهــش دهــد،  بــدون آنکــه چیــزی دربــارۀ ویتامیــن ســی بداننــد. مدت هــا 
ــد  ــردن رش ــرای متوقف ک ــا ب ــی نان ه ــک بعض ــک، از کپ ــیلین از کپ ــازی پنی س ــل از جداس قب
ــه چهارم  ــدود س ــد، ح ــا۵ می گوی ــل گوپت ــه آنی ــق آنچ ــد. ]۴۳[ طب ــتفاده می ش ــا اس عفونت ه
ــی  ــب حت ــردم اغل ــتند. ]۴۴[ م ــی هس ــنتی قدیم ــای س ــتقات داروه ــروزی، مش ــای ام داروه
وقتــی درمانــی وجــود نداشــت،  راه هایــی بــرای کاهــش احتمــال ابتــال بــه بیماری هــای مســری 
ــون7  ــال طاع ــرات س ــام خاط ــو۶ به ن ــل دف ــاب دانی ــا در کت ــناختند. لندنی ه ــتناک می ش وحش
ــود در  ــردن خ ــود، حبس ک ــن نب ــه ممک ــا درصورتی ک ــتاها ی ــه روس ــن ب ــه رفت ــتند ک می دانس
ــد. ]۴۵[  ــاق، به شــدت احتمــال مصونیــت از طاعــون خیارکــِی8 ســال ۱۶۶۵ را کــم می کن ات
ــوند،  ــا می ش ــا جابه ج ــا موش ه ــه ب ــتند ک ــی هس ــون کک های ــالن طاع ــه ناق ــم ک ــا می دانی م
ولــی معاصــران ِدفــو در حالــی بــه ایــن راه حل هــای مؤثــر روی می آوردنــد کــه گمــان 

ــود. ــاد می ش ــار ایج ــون از بخ ــد طاع می کردن
جالب تریــن ظهــور تجربــه قبــل از علــم را می تــوان کاربــرد گســتردۀ »مایه کوبــی 
ــاخت  ــر س ــالم خب ــل از اع ــا قب ــه مدت ه ــت ک ــه دانس ــترش آبل ــی گس ــرای بررس ــنتی«۹ ب س
ــه  ــی ک ــت. حکایت ــه کار می رف ــال ۱7۹8 ب ــر۱0 در س ــام جن ــر ویلی ــوی ِس ــه از س ــن آبل واکس

1. prescientific
2. Cinchona
3. quinine
4. scurvy
5. Anil Gupta
6. Daniel Defoe
7. Journal of the Plague Year
8. bubonic plague
9. variolation
10. Sir William Jenner
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فردریــک اپفــل مارگلــن۱ بــا جزئیاتــی حیــرت آور تشــریح می کنــد، بســیار ارزشــمند اســت، 
ــی  ــی مایه کوب ــه نوع ــوب ب ــدر خ ــه چق ــش  آمیخت ــای دان ــد مهارت ه ــان می ده ــرا نش زی
ــف در  ــاط عط ــی از نق ــۀ یک ــتی به مثاب ــه به درس ــه آنچ ــه ب ــدند ک ــر ش ــیون( منج )واکسیناس
پزشــکی علمــی شــهرت یافتــه اســت، شــبیه بــود یــا پیش درآمــدش محســوب می شــد. ]۴۶[ 
ــداری از طــب ســنتی  ــم کــه به هیچ وجــه در اینجــا قصــد طرف ــر اســت به صراحــت بگوی بهت
ــال،  ــدارم. ]۴7[ بااین ح ــگاهی را ن ــای آزمایش ــروزی و روش ه ــکی ام ــق پزش ــر تحقی در براب
ــا  ــه ب ــا آنچ ــعی وخطا ـ  ی ــا س ــی ی ــش محل ــه دان ــد ک ــت می کن ــی ثاب ــور به خوب ــزارش مزب گ
ــن از روش   ــدون بهره  گرفت ــه ب ــده شــود ـ چگون ــی۲ نامی ــراوان شــاید روش تصادف بلند نظــری ف

ــت. ــرده اس ــم ک ــی فراه ــای عمل ــی،  راه حل ه علم
ــا و  ــه، اروپ ــتان، خاورمیان ــانزدهم در هندوس ــرن ش ــل از ق ــنتی حداق ــی س ــن مایه کوب ف
ــراش  ــت خ ــه پوس ــانی را ب ــۀ انس ــه آبل ــته ب ــادۀ آغش ــه، م ــت. در آن تجرب ــه کار می رف ــن ب چی
ـ  و به نــدرت  می دادنــد یــا استنشــاق می کردنــد کــه شــخص دریافت کننــده را بــه آبلــۀ مالیــم 
ــا پوســت زخــم  ـ  مبتــال می کــرد. البتــه، هیــچ گاه از مــادۀ »تــازة« آبلــه ـ از تاول هــا ی ــار  مرگب
  بــا مــادۀ 

ً
ـ  اســتفاده نمی شــد. مایه کوبــی در آن روش معمــوال فــرد مبتال شــده بــه روش  عــادی 

ــی   ــال قبل ــن س ــم در آخری ــالی مالی ــا ابت ــردی ب ــه از ف ــد ک ــام می ش ــده ای انج تضعیف ش
ــه  ــد ک ــه می ش ــی گرفت ــای آن های ــت زخم ه ــا از پوس ــود ی ــده ب ــته ش ــار گذاش ــری، کن همه گی
ســال قبــل مایه کوبــی شــده بودنــد. میــزان مصــرف مــادۀ آغشــته را می شــد برحســب ســن و 

وزن بیمــار تنظیــم کــرد.
اســاس هماننددرمانــی۳  کــه  اصلــی  ـ  همــان  مایه کوبــی ســنتی  در  نهفتــه  اصــل 
ـ  بازتابــی از یــک روش بســیار قدیمی تــر بــود. مایه کوبــی  )هومئوپاتــی( را شــکل داده اســت 
ــی  ــد. مایه کوب ــرا می ش ــروزی اج ــکی ام ــور پزش ــل از ظه ــی قب ــف خیل ــکل های مختل به ش
 بــا پرســتش 

ً
ســنتی در هندوســتان بــه دســت اســتادان مناســک مذهبــی انجــام می شــد و کامــال

ــه کــه وضعیــت فرهنگــی آن مایه کوبــی در جوامــع  ــود. ]۴8[ البت ــه ب الهــه ســایتاال۴ درآمیخت
دیگــر بــا هندوســتان فــرق داشــت، ولــی رویه هایــش در عمــل بســیار بــه یکدیگــر شــبیه بــود.

ــع  ــۀ گاوی ممکــن کــرد، صددرصــد بدی ــا چــرک آبل ــر کــه واکسیناســیون را ب کشــف جن
ــرا  ــت، زی ــده اس ــون ش ــۀ گاوی مص ــر آبل ــه در براب ــت ک ــه او گف ــوان ب ــر ج ــک دخت ــود. ی نب
ــۀ  ــرک آبل ــا چ ــود را ب ــدان خ ــرنخ،  فرزن ــن س ــس از ای ــر پ ــت. جن ــته اس ــۀ گاوی داش   آبل

ً
ــال قب

ــچ واکنشــی  ــۀ گاوی هی ــه واکسیناســیون بعــدی آبل ــد کــه آن هــا ب ــی کــرد و دی گاوی مایه کوب

1. Frederique Apffel Marglin
2. s tochas tic
3. homeopathy
4. sithala
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نشــان ندادنــد. البتــه، واکسیناســیون نســبت بــه مایه کوبــی ســنتی، پیشــرفتی بــزرگ محســوب 
ــاری  ــد، بیم ــتفاده می ش ــۀ گاوی اس ــدۀ آبل ــرک زن ــنتی از چ ــی س ــون در مایه کوب ــد. چ می ش
مالیــم ولــی فعالــی ایجــاد می شــد کــه مســری بــود و ۱ تــا ۳درصــد افــرادی کــه مایه کوبــی 
ــش  ــا دو در ِش ــش ت ــات یک در ِش ــه تلف ــبت ب ــان نس ــه همچن ــد ک ــوت می کردن ــدند، ف می ش
در همه گیری هــای آبلــه، بســیار بهتــر بــود. در روش جنــر، ویــروس کشــته می شــد و 
به این ترتیــب، ســرایت بیمــاری از بیــن می رفــت. همچنیــن واکسیناســیون نــرخ »مــرِگ 
پزشــکی«۱ بســیار کمــی داشــت کــه فقــط بــه یک در هــزار می رســید. از دســتاورد او به درســتی 
ــۀ یــک  ــر به مثاب ــاد داشــته باشــیم کــه »واکسیناســیون جن ــه ی ــر شــد، ولــی الزم اســت ب تقدی
ــنتی  ــی س ــطۀ مایه کوب ــین و وارث بی واس ــه جانش ــود، بلک ــته نب ــت از گذش ــا گسس ــش ی جه

محســوب می شــد«. ]۴۹[
ــی  ــیوه یک ــح داد، آن ش ــیون ترجی ــر واکسیناس ــنتی را ب ــی س ــوان مایه کوب ــه نمی ت گرچ
ــی  ــل مایه کوب ــت. اص ــوده اس ــاعلمی ب ــردی پیش ــکی کارب ــدۀ پزش ــتاوردهای خیره کنن از دس
ــان بی  شــماری در جوامــع  ــوان تصــور کــرد کــه طبیب ــود و می ت ــل کشــف شــده ب مدت هــا قب
ــا فــن مؤثــری ابــداع کننــد. وقتــی اثربخشــی یــک درمــان جدیــد  ــد ت مبتــال تــالش می کردن
ــرعت  ــد و به س ــر می ش ــری منتش ــود همه گی ــریع تر از خ ــار آن س ــید، اخب ــات می رس ــه اثب ب
ــا  ــادو ی ــچ ج ــد. هی ــر بودن ــر مؤث ــه کمت ــت ک ــی را می گرف ــگیری قبل ــای پیش ــای روش ه ج
شــعبده ای در کار نبــود. مؤلفه هــای الزم بــرای این گونــه دانش هــای عملــی، مشــخص 
بودنــد: نیــاز مبــرم )در ایــن مثــال، موضــوع مــرگ و زندگــی(، پیشــرفت های نویدبخــش کــه 
ــتقل  ــای مس ــکری از آزمونگر ه ــی(، لش ــود )مایه کوب ــده ب ــر ش ــابه کارگ ــای مش در وضعیت ه
  هــر راه حلــی را بیازماینــد، ]۵0[ فرصــت بــرای »پخته شــدن« )تــا 

ً
کــه مشــتاق بودنــد تقریبــا

آزمونگرهــا و بیمــاران آن هــا نتایــج شــگردهای مختلــف را در همه گیری هــای پی در پــی 
ــی  ــا وقت ــی(. ت ــای ارتباط ــطۀ زنجیره ه ــی )به واس ــج تجرب ــتن نتای ــد(، و به اشتراک گذاش ببینن
ــی از  ــان تلفیق ــر چن ــود اگ ــب ب ــود، عجی ــاز نب ــی نی ــکوپ الکترون ــه میکروس ــان ب ــن می در ای
ــاالت و  ــه احتم ــه ای ک ــان غیرحرف ــری از کارشناس ــق، کثی ــاهدات دقی ــورانگیز، مش ــۀ ش عالق
امکانــات مختلــف را می آزمودنــد، و زمــان الزم بــرای ســعی وخطا، راه حل هــای بدیــع 
ــی  ــر مایه کوب ــل از جن ــه قب ــانی ک ــی آورد. کس ــد نم ــی پدی ــکالت عمل ــرای مش ــمار ب پرش
ــل  ــد کــه پ ــی نبودن ــه کشــاورزان چندمحصول ــدان بی شــباهت ب ــد،  چن ســنتی انجــام می دادن
  بــا کشــف تصادفــی، بلکــه بــا اندیشــه 

ً
ریچــاردز توصیــف کــرد. ایشــان چیــزی را نــه صرفــا

طراحــی کردنــد کــه مؤثــر واقــع شــد،  درحالی کــه به درســتی نمی دانســتند چــرا مؤثــر اســت. 
گرچــه معلومــات ناقــص موجــب افزایــش خطــر نتیجه گیری هــای غلــط از مشــاهدات ایشــان 

1. iatrogenic
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ــرد. ــم نمی ک ــا را ک ــِی آن ه ــی بازتلفیق ــتاوردهای عمل ــد، ارزش  دس می ش
ــه و  ــردی، تجرب ــم کارب ــرای عل ــه ب ــش آمیخت ــوزۀ دان ــه در ح ــی ک ــه ارزش فراوان البت
ــم  ــه بخواهی ــت ک ــوده اس ــی نب ــش علم ــد دان ــوند، پیش درآم ــل می ش ــی قائ ــتدالل تصادف اس
گمــان کنیــم اکنــون بــا دانــش علمــی از دور خــارج شــده اســت. دانــش آمیختــه، اســلوبی از 
اســتدالل و خــرد اســت کــه بــرای وظایــف مــادی و اجتماعــی پیچیــده ـ یعنــی حوزه هایــی بــا 
چنــان نااطمینانــی گــزاف کــه در آن هــا ناچــار هســتیم بــه شــهود )تجربــی( و احســاس خــود 
ـ  بســیار مناســبت دارد. شــرح آلبــرت هــاوارد دربــارۀ مدیریــت آب در ژاپــن،  مثــال  تکیــه کنیــم 
آموزنــده  ای اســت: »مهــار فرســایش خــاک در ژاپــن، به بازی شــطرنج شــبیه اســت. مهندســان 
ــدام را انجــام  ــس از بررســی فرســایش در دره هــای قلمــرو خــود،  نخســتین اق ــگل داری پ جن
ــد و ســپس  ــن می کنن ــده را تعیی ــد مهار کنن ــد بن ــا چن ــک ی ــرای ی ــد،  مــکان مناســب ب  می دهن
موانــع را می ســازند. او ســپس صبــر می کنــد تــا پاســخ طبیعــت را ببینــد. آن پاســخ اســت کــه 
اقــدام بعــدی مهنــدس جنــگل داری را تعییــن می کنــد کــه ممکــن اســت ســاختن یــک یــا دو 
مانــع دیگــر یــا افزایــش ارتفــاع مانــع قبلــی یــا ســاختن دیواره هــای جانبــی نگهدارنــده باشــد. 
ــب  ــر و به همین ترتی ــی دیگ ــپس اقدام ــا، س ــاهدۀ واکنش ه ــرای مش ــر ب ــی دیگ ــپس مکث س
ــه شــیوۀ شــطرنج، کیش ومــات شــود. عملکــرد عوامــل طبیعــی  ــا هنگامــی کــه فرســایش ب ت
ــن  ــه بهتری ــد و ب ــت می کنن ــز هدای ــی را نی ــش گیاه ــای پوش ــوب گذاری و احی ــل رس از قبی
ــع،  ــد. درواق ــه کار می گیرن ــی ب ــج عمل ــه نتای ــیدن ب ــا و رس ــردن هزینه ه ــرای کم ک ــکل ب ش
  در آن منطقــه بــه جــا گذاشــته اســت، انجــام 

ً
کوششــی جــز مطابــق آنچــه خــود طبیعــت قبــال

ــه  ــی پذیرفت ــور ضمن ــاوارد به ط ــزارش ه ــی در گ ــگل داری ژاپن ــدس جن ــود«. ]۵۱[ مهن نمی ش
ــه یــک درۀ ]خــاص[« ســروکار دارد. هــر گام دوراندیشــانه و  ــا »هنــر رســیدگی ب اســت کــه ب
ــه  ــری ب ــدان پیش بینی پذی ــازه و نه چن ــار ت ــت، آث ــی اس ــۀ قبل ــر تجرب ــی ب ــه مبتن ــک ک کوچ
  هــر 

ً
ــا ــوان گفــت تقریب ــل می شــوند. می ت ــه نقطــۀ شــروع گام بعــد تبدی جــا می گــذارد کــه ب

ــا را  ــای آن ه ــر و برهم کنش ه ــه مقادی ــمار ک ــای ُپرش ــامل متغیره ــی ش ــده ـ اقدام ــدام پیچی اق
نمی تــوان به دقــت پیش بینــی کــرد ـ از همیــن مقولــه اســت: ســاختن یــک خانــه، تعمیرکــردن 
ــا  ــا جراحــی، ی ــو ب ــم مفصــل زان ــد جــت،  ترمی ــور جدی یــک خــودرو، کامل کــردن یــک موت
ــادی،   ــط م ــر محی ــالوه ب ــا ع ــی برهم کنش ه ــن. ]۵۲[ وقت ــه زمی ــک قطع ــت بردن ی زیرکش
تعامــل اجتماعــی را نیــز شــامل شــوند »ســاختن روســتاها و شــهرهای جدیــد و اســکان مــردم 
ــن  ــاورزی«، ذه ــازی کش ــا اشتراکی س ــدرت،  ی ــی ق ــادرۀ انقالب ــازمان دهی مص ــا،  س در آن ه
ــرق  ــبه پذیر ف ــرات محاس ــا مخاط ــه ب ــا ـ ک ــا و نااطمینانی ه د برهم کنش ه

ّ
ــد ــا تع ــان ب انس

ـ  مســتأصل می شــود. می کننــد 
ــر  ــای چاره ناپذی ــه پیچیدگی ه ــردن ب ــا پی ب ــل ب ــال قب ــش از ۳۵ س ــوم بی ــز لیندبل چارل
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ــه  ــال ب ــِم کورمال کورم ــی »عل ــارت به یادماندن ــه، عب ــی بلندپروازان ــت های اجتماع در سیاس
ــۀ  ــتفاده از جان مای ــی درک و اس ــه معن ــالح ب ــرد. ]۵۳[ آن اصط ــه کار ب ــیدن«۱ را ب ــدف رس ه
ــه  ــت ک ــت گذاری  اس ــاس در سیاس ــکالت بزرگ مقی ــع مش ــرای رف ــردی ب ــک روش  کارب ی
امــکان درک کامــل آن هــا ـ چــه رســد بــه رســیدگی جامــع بــه آن هــا ـ وجــود نــدارد. لیندبلــوم 
ــل  ــر ابتکارعم ــری ه ــی برت ــرض تلویح ــی، ف ــی دولت ــای اجرای ــه در الگوه ــد ک ــه می کن گالی
ــص و  ــل ناق ــی در عم ــای عموم ــش نهاده ــه دان ــود دارد،  درحالی ک ــی وج ــت عموم سیاس
ــداف  ــوان از اه ــی نمی ت ــچ گاه به خوب ــت ها را هی ــرای سیاس ــیله  های اج ــت و وس ــاره اس چندپ
ــر  ــد، ب ــه می ده ــت گذاری  ارائ ــی سیاس ــۀ عمل ــرای تجرب ــه او ب ــی ک ــرد. در اوصاف ــک ک تفکی
ــه  ــی ک ــته ای از آزمون وخطاهای ــک، رش ــه های کوچ ــر مقایس ــی ب ــه گام و مبتن ــرد گام ب رویک
ســپس بــا آزمودن هــای بازبینی شــده همــراه می شــوند، اتــکا بــه تجربه هــای پیشــین، و 
ــه را  ــن نکت ــز همی ــرت هیرشــمن۳ نی ــد شــده اســت. ]۵۴[ آلب کی ــده«۲ تأ ــی پراکن »تدریج گرای
ــت:  ــرح داده اس ــه ش ــاخت خان ــی و س ــت اجتماع ــۀ سیاس ــا مقایس ــتعاری تر و ب ــد اس هرچن
»معمــار تغییــرات اجتماعــی هیــچ گاه نمی توانــد نقشــۀ مطمئنــی داشــته باشــد. هــر خانــه ای 
ــه    ب

ً
ــا ــد و قطع ــرق می کن ــت،  ف ــده اس ــاخته ش   س

ً
ــال ــه قب ــی ک ــا خانه های ــازد، ب ــه او می س ک

ــا اصــول ناآزمــودۀ تنــش و ســاختار  ــی ب ــه آزمایش های ــی ب ــد و حت مصالــح ســاختمانی جدی
مصالــح نیــاز دارد. بنابرایــن، بهتریــن نکتــه ای کــه می تــوان بــه ســازندگان یــک خانــه فهمانــد، 
ــه را  ــه و تجربه گرایان ــاع آزمون گران ــن اوض ــا ای ــه ای ب ــاختن خان ــه س ــت ک ــه ای اس درک تجرب

ممکــن ســاخته اســت«. ]۵۵[
ــی  ــردی و معقــول یعن ــه عقب نشــینی راهب ــت ب ــوم و هیرشــمن درنهای ــری لیندبل موضع گی
بــه دست شســتن از برنامه ریــزی همه جانبــه و عقالنــی ختــم می شــود. اگــر بتوانیــم زیــاد بــر 
زبــان نامفهــوم علــوم اجتماعــی ســخت نگیریــم، آنــگاه مفاهیــم پنهــان در َپــِس  اصطالحاتــی 
ــی«  ــه وار«( و »اقناع کنندگ ــر خالص ــیطرۀ طرزفک ــای »س ــدود«۴ )به ج ــت مح ــد »عقالنی مانن
)به جــای »حداکثــر ســازی«(،  یعنــی اصطالحاتــی کــه ســاخته شــدند تــا دنیایــی را توصیــف 
کننــد کــه بــا حــدس و گمــاِن تعلیم یافتــه و قواعــد تقریبــی کار می کنــد، بســیار شــبیه دانــش 

آمیختــه بــه نظــر خواهنــد رســید.

یادگیری در محدوده ای فراتر از کتاب ها
روش گام بــه گاِم »کورمال کورمــال بــه هــدف رســیدن«، در حــوزه ای ماننــد مدیریــت فرســایش 

1. the science of muddling through
2. disjointed incrementalism
3. Albert Hirschman
4. bounded rationality
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ـ  کــه ظهــور رخدادهــای غیرمنتظــره در آن هــا قطعــی  خــاک یــا اجــرای سیاســت های عمومــی 
اســت ـ یگانــه شــیوۀ محتاطانــه و  ممکــن بــه نظــر می رســد. البتــه، اینکــه میــزان نااطمینانــی 
و درنتیجــه، بزرگــی فاجعــۀ بالقــوه در ایــن مــوارد را بــا خردکــردن کل فراینــد و تقســیم آن بــه 
ــه  ــئولیت ب ــپردن مس ــکان س ــای ام  به معن

ً
ــال ــش داد، اص ــوان کاه ــر می ت ــای مهارپذیرت گام ه

هــر نوآمــوز یــا انســان مبتــدی نیســت،  بلکــه برعکــس فقــط شــخصی بــا تجربــۀ چشــمگیر 
قــادر اســت نتایــج و واکنش هــا بــه گام هــای اولیــه را به درســتی تفســیر کنــد تــا معلــوم شــود 
ــه متخصصــان آب شناســی۱ و مدیــران سیاســت گذاری  کــه گام  بعــدی چــه باشــد. ایــن کار ب
ــۀ خــود داشــته باشــند.  ــق در کارنام ــاری از توفی ــر شــده و کوله ب ــه بارهــا غافل گی ــاز دارد ک نی
ــاوت  ــوۀ قض ــت،  ق ــر اس ــد، بزرگ ت ــراد دیده ان ــن اف ــه ای ــی ک ــخ ها و واکنش های ــزن پاس مخ
ــری از  ــت دقیق ت ــا برداش ــت و آن ه ــر اس ــت  مطمئن ت ــناخت طبیع ــتنباط و ش ــرای اس ــان ب ایش
ــن  ــت ای ــی از لیاق ــم بخش ــار ه ــن ب ــد. ای ــان را می کش ــه انتظارش ــد ک ــی دارن غافل گیری های
افــراد را می تــوان شناســایی کــرد و آموخــت، ولــی بخــش اعظــم قابلیت هــای ایشــان ضمنــی 
و پنهــان اســت و مثــل حــس ششــمی اســت کــه پــس از مدت هــا تمریــن حاصــل می گــردد. 
ــان  ــرم و نشــان دهــم چن مــن می خواهــم خطــر احتمالــی وصف کــردن امــر ناممکــن را بپذی

ــت. ]۵۶[ ــوار اس ــدر دش ــدّون،  چق ــای م ــه قالب ه ــش ب ــت و تبدیل کردن ــی چیس دانش
گاه اســت کــه حامــل چنیــن دانشــی از   چنــان ُمضَمــر و ناخــودآ

ً
دانــش  آمیختــه معمــوال

شــرح آن قاصــر می مانــد. ]۵7[ بــه مــن گفته انــد کــه یکــی از مهم تریــن مصادیــق کارآمــوزی 
اولیــۀ پزشــکی،  حکایــت پزشــکی اســت کــه در ابتــدای قــرن بیســتم بــا درصــد خیره کننــده ای 
ــگاهی،  ــج آزمایش ــود. نتای ــده ب ــاری ش ــۀ بیم ــل اولی ــفلیس در مراح ــخیص س ــه تش ــق ب موف
ــز  ــه چه چی ــد ک ــتی بفهم ــت به درس ــود او نمی توانس ــی خ ــرد، ول ــد می ک ــخیص او را تأیی تش
وی را در معاینــۀ بیمــاران بــه نتیجه گیــری رســانده اســت. مدیــران بیمارســتانی کــه از موقعیــت 
ــیوۀ وی در  ــک ش ــا از نزدی ــتند ت ــار او گماش ــر را در کن ــک دیگ ــدند،  دو پزش ــرت زده ش او حی
ــه  ــد او از چ ــا می فهمن ــه آی ــد ک ــد و ببینن ــا کنن ــه تماش ــد هفت ــدت چن ــاران را به م ــۀ بیم معاین
نشــانه هایی بــه وجــود علــت پــی بــرده اســت یــا خیــر. آن دو به همــراه خــود پزشــک باالخــره 
ــاران را  ــم بیم ــف چش ــرزش خفی گاه، ل ــودآ ــکل ناخ ــه او به ش ــد ک ــا دریافتن ــس از مدت ه پ
ــفلیس در  ــخیصی س ــانۀ تش ــه نش ــم ب ــرزش چش ــس ل ــد. از آن  پ ــت می کن ــود ثب ــن خ در ذه
ــن  ــده از ای ــۀ آموزن ــرد، نکت ــن ک ــد تدوی ــه را می ش ــن نکت ــه ای ــد. گرچ ــدل ش ــان ب ــام جه تم
قــرار اســت کــه تشــخیص مذکــور فقــط به واســطۀ مشــاهدۀ نزدیــک و تجربــۀ بالینــی طوالنــی 

ــت. ــوده اس ــده ب ــوس شناخته ش ــکل نامحس ــم به ش ــل از آن ه ــی قب ــده و حت ــل ش حاص
ــا،   ــا و کنش ه ــزرگ از حرکت ه ــه ای ب ــر، خزان ــا هن ــه ی ــک حرف ــرب در ی ــتادکار مج اس

1. hydrologis t
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قضاوت هــای بصــری،  شناســایی بــا لمــس یــا تمیــزدادن از روی هیئــت امــور را بــرای ســنجش 
ــه کار  ــق را ب ــهودی دقی ــناخت های ش ــی از ش ــف متنوع ــن، طی ــازد و عالوه برای ــر کار می  س ه
ــال  ــد مث ــتند. چن ــر نیس ــن انتقال پذی ــا تمری ــز ب ــته اند و به ج ــه برخاس ــه از تجرب ــرد ک می گی
ــِف  ایــن دانــش را بشناســیم.  ــا ظرافــت و تفاوت هــای ظری ــد ت ــه مــا کمــک می کن مختصــر ب
ناخداهــای کارکشــته در دریــای بوگیــس۱ در اندونــزی کــه بــه نظــر می رســد در کنــار ســکان  
کشــتی بــه خــواب رفته انــد، در لحظــه ای کــه تغییــری در جهــت حرکــت، آب وهــوا، جریــان 
ــاد  ــوس زی ــواج اقیان ــدت ام ــی ش ــوند. وقت ــیار می ش ــد،  هش ــا رخ ده ــی از این ه ــا ترکیب آب ی
ــت  ــر را به عل ــه تغیی ــدا بالفاصل ــرد، ناخ ــته  می ب ــت ناخواس ــه جه ــتی را ب ــا کش ــود ی می ش

ــد. ــح برمی گردان ــیر صحی ــه مس ــتی را ب ــد و کش ــس می کن ــکان ح ــی در س ــکان جزئ ت
ــه  ــۀ بیمــار در خان در روزگاری کــه یــک مــورد دیفتــری در هــر شــهر دلیلــی بــرای قرنطین
ــرد.  ــا خــود یــک دانشــجوی جــوان پزشــکی را این ســو و آن ســو می ُب می شــد، هــر پزشــک ب
وقتــی آن دو بــه داالن ورودِی خانــۀ قرنطینه شــده وارد می شــدند، پزشــک مســن تر پیــش 
ــو را  ــن ب ــی؟! ای ــس می کن ــو را ح ــن. ب ــت: »صبرک ــرد و می گف ــف می ک ــار توق ــدن بیم از دی
هیچ وقــت فرامــوش نکــن؛ ایــن بــوی خانــۀ دیفتــری زده اســت«. ]۵8[ یــک بــار پزشــکی کــه 
ــا  ــد ب ــه مــن گفــت کــه گمــان می کن ــود، ب ــده ب ــگاه شــلوغ دی ــوزاد را در یــک درمان هــزاران ن
دقــت زیــاد قــادر اســت فقــط بــا دیــدن یــک نــوزاد بگویــد کــه آیــا به شــدت بیمــار اســت و 
ــه نشــانۀ بصــری مشــخصی اشــاره  ــر. او نمی توانســت ب ــا خی ــاز دارد ی ــه مراقبــت جــدی نی ب
ــگ ورو،  ــی از رن ــه تلفیق ــرد ک ــان می ک ــی گم ــت،  ول ــوده اس ــخیص وی ب ــۀ  تش ــه مای ــد ک کن
ــد.  ــک می کن ــخیص کم ــه او در تش ــودک ب ــرزندگی ک ــدن و س ــان ب ــم ها، زب ــت چش حال
ــرح  ــن ش ــّرب« را چنی ــم  مج ــی از »چش ــداق جالب ــر مص ــار دیگ ــک ب ــاوارد ی ــرت  ه آلب
ــاک  ــت گیاخ ــاک و کیفی ــالمت خ ــد س ــیده می توان ــاورز سرد  و گرم چش ــک کش ــد:  «ی می ده
ـ  از ســرزندگی آن هــا،  رشــد آن هــا،  ریشــه های وافــر،  و »بــرق« ســالمت  را از اوضــاع گیاهــان 
ـ  تشــخیص دهــد. همیــن واقعیــت دربــارۀ ســالمت حیوانــات روی زمیــن ســالم صــادق  و... 
ــم. یــک  ــدازه  بگیری ــات را ان ــا وزن حیوان ــد ی اســت«. او ادامــه می دهــد:  «الزم نیســت کــه ق
نــگاه کافــی اســت تــا یــک چوپــان مجــرب یــا قصابــی کــه بــا حیوانــات ســالم ســروکار داشــته 
اســت،  بتوانــد بگویــد آیــا عیب وایــرادی در خــاک یــا نگهــداری حیوانــات یــا هــر دو وجــود 

داشــته اســت یــا خیــر«. ]۵۹[
ــا را  ــن مهارت ه ــوان ای ــت؟ می ت ــدر اس ــهودی چق ــا ش ــش ی ــن بین ــار چنی ــی اعتب ول
ــب  ــه  ای کس ــتادان حرف ــر اس ــه اکث ــد ک ــه( نامی ــای فریبکاران ــه به معن ــی« )ن ــای صنف »ترفنده
ــن  ــای ای ــرب در حکایت ه ــای مج ــۀ قضاوت ه   هم

ً
ــا ــه تقریب ــد ک ــت کنی ــد. ]۶0[ دق کرده ان

1. Bugis
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ــگاه  ــوان در آزمایش ــری را می ت ــک زد. دیفت ــری مح ــودن و اندازه گی ــا آزم ــوان ب ــاب را می ت کت
ــای  ــدای دری ــرد،  و ناخ ــوم ک ــون معل ــش خ ــا آزمای ــوان ب ــی را می ت ــرد،  کم خون ــی ک ردیاب
ــد  ــد. بی تردی ــخیص ده ــاد را تش ــت ب ــر جه ــا تغیی ــتاد ت ــه فرس ــه عرش ــوان ب ــس را می ت بوگی
ــد،   ــمی برخوردارن ــری رس ــه اندازه گی ــی ب ــز دسترس ــی و نی ــهود درون ــه از ش ــانی ک ــرای کس ب
ــک  ــوان مح ــان را می ت ــا قضاوتش ــخیص ی ــد تش ــه بدانن ــت ک ــف اس ــان مضاع ــۀ اطمین مای
ــوارتر،   ــر، دش ــیار کندت ــه،  بس ــش آمیخت ــناختی دان ــل معرفت ش ــا بدی ــین ی ــی جانش زد. ول
»ســرمایه َبر«تر، و گاهــی غیرقطعــی اســت. وقتــی بــه قضاوت هــای ســریع و دقیــق )ولــی نــه 
کامــل( نیــاز باشــد،  وقتــی الزم باشــد نشــانه های اولیــه یــا زودهنــگام از بهبــود یــا وخیم شــدن 
ــن  ــدارد. همی ــود ن ــینی وج ــه،  جانش ــش آمیخت ــرای دان ــورت ب ــیم،  در آن ص ــور را بشناس ام
دانــش  آمیختــه اســت کــه تصمیــم یــک پزشــک مجــرب دربــارۀ لــزوم اجــرای آزمایش هــا و 

ــد. ــن می کن ــا را تعیی ــوع آزمایش ه ن
حتــی آن بخــش از دانــش آمیختــه کــه می توانــد بــا قواعــد تخمینــی منتقــل گــردد، نوعــی 
تدویــن تجربــۀ عملــی اســت. جوشــاندن شــیرۀ افــرا و ســاختن شــربت از آن کار ُپردردســری 
ــۀ  ــود. نقط ــر می ش ــیره تبخی ــم ش ــتر حج ــد،  بیش ــرارت دهی ــه آن ح ــد ب ــر بیش ازح ــت. اگ اس
ــوم  ــی را معل ــرم حجم ــه ج ــنج )ک ــک آب س ــا ی ــا ب ــنج ی ــک دماس ــا ی ــاندن را ب ــف جوش توق
ــوه  ــه انب ــا نگاه کــردن ب ــد، ب ــه  دارن ــوان مشــخص کــرد. ولــی کســانی کــه تجرب می کنــد( می  ت
ــی و  ــی تخمین ــا روش ــی ب ــد، یعن ــع می آی ــطح مای ــه س ــیدن ب ــگام جوش ــه هن ــی ک حباب های
ــیدن  ــه، رس ــد. البت ــی می برن ــوع پ ــه موض ــت،  ب ــان تر اس ــیار آس ــردش بس ــه کارب ــری ک بص
بــه چنیــن بینشــی مســتلزم حداقــل یــک بــار اشــتباه کردن و زیــاده  جوشــاندن شــربت 
ــن  ــامل چنی ــب ش ــد، اغل ــرگرم کرده ان ــرا س ــه م ــه همیش ــی ک ــای چین ــتور غذاه ــت. دس اس
 دود کنــد«. در آن دســتورها فــرض 

ً
راهنمایی هایــی اســت: »روغــن را حــرارت دهیــد تــا تقریبــا

 قبــل 
ً
شــده اســت کــه سرآشــپز به انــدازۀ کافــی اشــتباه کــرده اســت تــا بدانــد کــه روغــن دقیقــا

ــق  ــن، طب ــز روغ ــرا و نی ــربت اف ــۀ ش ــتی در تهی ــدۀ سرانگش ــت. قاع ــه اس ــردن چگون از دودک
ــه اســت. تعریــف همــان قواعــد تجرب

آنــان کــه بــه روش هــای علمــی و تأییــد آزمایشــگاهی دسترســی نداشــته اند، اغلــب بــرای 
ــه متکــی  ــش آمیخت ــه دان ــی کــه دقــت درخــور داشــته باشــد،  ب ــش غن ــی نظام هــای دان برپای
ــل از عصــر زاویه یاب هــای کشــتی ها،  قطب نماهــای  ــا قب ــری ت ــد. مهــارت ســنتی ناوب بوده ان
مغناطیســی، جــداول جغرافیایــی و ســونار،۱ مصداقــی خــوب از ایــن نکته اســت. در ایــن زمینه 
ــا هنرمنــدی در  ــا ب ــه بوگیــس اشــاره می کنــم، چــون مهارت هــای ناخداهــای آن دری بازهــم ب

ــن  ــر آب تعیی ــیا را در زی ــل اش ــا مح ــق آب ی ــی، عم ــواج صوت ــیل ام ــا گس ــه ب ــت ک ــتگاهی اس ــونار (sonar) دس ۱. س
م. ـ  می کنــد. 
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ــمی  ــداول رس ــه از ج ــس ک ــردم بوگی ــت. ]۶۱[ م ــده اس ــتند ش ــارل۱ مس ــن آم ــته های گی نوش
ــت  ــواج، جه ــرود ام ــی فرازوف ــرای پیش بین ــن ب   مطمئ

ً
ــال ــی کام ــد، طرح ــره بودن ــواج بی به ام

ــی   ــوردی و ایمن ــای دریان ــی در برنامه ه ــه همگ ــاختند ک ــا س ــبی آن ه ــدرت نس ــا و ق جریان ه
ــع روز،  ــای موق ــه برمبن ــباتی ک ــا محاس ــس ب ــدای بوگی ــی دارد. ]۶۲[ ناخ ــش حیات ــان نق ایش
تعــداد روزهــا در چرخــۀ قمــری و فصــل باران هــای موســمی انجــام می شــود، منظومــه ای را 
در ذهــن خــود دارد کــه تمــام اطالعــات دقیــق و ضــروری دربــارۀ امــواج را شــامل می شــود. 
شــاید به نظــر یــک ستاره شــناس عجیــب باشــد کــه در آن طــرح هیــچ اشــاره ای بــه زاویــۀ ِمیــل 
  بــا زاویــۀ مــاه نســبت دارنــد،  به خوبــی 

ً
مــاه نشــده اســت، ولــی چــون بادهــای موســمی دقیقــا

به مثابــۀ متغیــر کمکــی عمــل می کننــد. نقشــۀ شــناختی ناخــدای بوگیــس می توانــد در قالــب 
مکتــوب نیــز بازســازی شــود و آمــارل خــود بــرای اهــداف ترســیمی چنــان کــرده اســت، ولــی 
ــی بوگیــس  ــان اهال ــا کارآمــوزی غیررســمی در می آن نقشــه در عمــل به صــورت شــفاهی و ب
ــی  ــم پیچیدگ ــردم، علی رغ ــزد آن م ــواج ن ــی ام ــی و پیش بین ــۀ ارزیاب ــد. منظوم ــه می ش آموخت

ــد. ــع می ش ــر واق ــت مؤث ــاده و بی نهای ــت س ــود، به غای ــورش ب ــه منظ ــده ای ک پدی
پویایی شناسی و انعطاف پذیری دانش آمیخته

 در عبــارت »دانــش ســنتی« ـ اصطالحــی کــه مــن محتاطانــه از آن 
ً
اصطــالح »ســنتی«۲ مثــال

ـ  واژۀ بی مســمایی اســت کــه فقــط نشــانِی غلــط بــه ذهــن مخاطــب می دهــد.  دوری می کنــم 
ــه ذرت،  ــد ک ــی برخوردن ــه گروه های ــم ب ــرن نوزده ــۀ ق ــا در میان ــرب آفریق ــفان غ ]۶۳[ کاش
ــد.  ــرورش می دادن ــان پ ــذای اصلی ش ــرای غ ــکا[ را ب ــارۀ آمری ــد ]ق ــای جدی ــاه دنی ــی گی یعن
گرچــه بعیــد بــود کــه مــردم غــرب آفریقــا ذرت را به مدتــی بیــش از دو نســل کاشــته باشــند، 
ــانه هایی  ــد و افس ــام می ش ــل انج ــک مفص ــریفات و مناس ــت تش ــا رعای ــاه ب ــت آن گی کش
ــه آن مــردم داده  ــا روح ذرت وجــود داشــت کــه نخســتین ســبد ذرت را ب ــارۀ الهــۀ ذرت ی درب
بــود. آنچــه حیــرت آور می نمــود، شوروشــوق آن مــردم در پذیــرش محصــول جدیــد و ســرعت 
گنجانــدن ذرت در سنت هایشــان بــود. ]۶۴[ رواج بی چون و چــرای مایه کوبــی ســنتی در 
چهــار قــارۀ زمیــن نیــز مصــداق دیگــری اســت کــه »مــردم ســنتی« چقــدر فراگیــر و ســریع 
ــای  ــوان مثال ه ــد. می ت ــتقبال می کنن ــد،  اس ــع کن ــان را رف ــی آن ــکالت حیات ــه مش ــی ک از فنون
ــت  ــوه، نف ــت، چراغ ق ــی، کبری ــین های خیاط ــزود. ماش ــت اف ــن فهرس ــه ای ــری ب ــدد دیگ متع
ــتند  ــی هس ــی از محصوالت ــۀ کوچک ــط نمون ــا فق ــتیکی و آنتی بیوتیک ه ــروف پالس ــفید، ظ س
کــه معضــالت جــدی مــردم را رفــع کردنــد یــا بــه بدبختی هــای بزرگــی پایــان دادنــد و بــه ایــن 
ــم، اثربخشــی عملــی، آزمــون اصلــی  ــه شــدند. ]۶۵[ چنان کــه گفتی ــه پذیرفت ــل بالفاصل دلی

1. Gen Ammarel
2. traditional
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ــی  ــن کارای ــا بهتری ــن شــکل و ب ــه بهتری ــن محصــوالت ب ــه اســت و تمــام ای ــش آمیخت در دان
ســاخته شــدند.

ــل درک  ــر به دلی ــدارد، مگ ــل ن ــریح مفص ــا تش ــد ی کی ــه تأ ــاز ب ــم نی ــه می گوی ــه ای ک نکت
ــن درک  ــق ای ــا طب ــن پدیده ه ــت و ای ــده اس ــد آم ــعه پدی ــدد و توس ــم،  تج ــه از عل ــژه ای ک وی
ــده و  ــش را عقب مان ــر دان ــواع دیگ ــام ان ــه تم ــده اند ک ــب ش ــر غال ــان معاص ــر گفتم ــان ب چن
ــان بیــوه و خرافه هــا ـ جلــوه  ـ  چیــزی در حــد حکایت هــای پیرزن همچــون ســنت های ایســتا 
داده انــد. تجددگرایــی اعــال بــه ایــن همــزاِد ســیاه بخِت »دیگــر« نیــاز داشــته اســت تــا خــود 
را بــا هیاهــو و خطابــه به مثابــۀ پادزهــر عقب ماندگــی و نقطــۀ مقابــل آن بنمایانــد. ]۶۶[ ایــن 
تقابــل دوگانــه همچنیــن برخاســته از ســابقۀ رقابــت بیــن نهادهــا و کارکنانــی اســت کــه حــول 
ایــن دو قالــب دانــش جمــع شــدند. مؤسســات پژوهشــی امــروزی، ایســتگاه های آزمایشــی 
ــدار  ــهری طرف ــزان ش ــین آالت، برنامه ری ــیمیایی و ماش ــای ش ــندگان کوده ــاورزی، فروش کش
ــی  ــی همگ ــک جهان ــئوالن بان ــوم و مس ــان س ــعه در جه ــداران توس ــال، طرف ــی اع تجددگرای
ــش  ــمردن دان ــا خوارش ــادی ب ــدازۀ زی ــا ان ــروز را ت ــای ام ــت در دنی ــوی موفقی ــود به س راه خ

ـ  بــاز کردنــد. ـ  همــان کــه مــا دانــش آمیختــه نامیدیــم  کاربــردی یــا عملــی 
ــر  ــه ـ دیگ ــش آمیخت ــاب و دان ــن کت ــث ای ــوزۀ بح ــا ـ در ح ــن نهاده ــات ای ــه توصیف البت
بیــش از ایــن نمی توانســت از حقیقــت دور باشــد. دانــش  آمیختــه به هیچ وجــه ُصلــب 
و انعطاف ناپذیــر نیســت،  بلکــه منعطــف، محلــی و گوناگــون اســت. ]۶7[ درواقــع، 
ــش  ــن دان ــری ای ــداری،۱ و تجزیه پذی ــه، مقتضام ــش آمیخت ــرد دان ــخصه های منحصر به ف مش
اســت کــه آن را چنیــن نفوذپذیــر و پذیــرای مفاهیــم نــو کــرده اســت. دانــش آمیختــه هیچ گونــه 
ــا نــگاه  ــه دنی ــۀ دیــد خــودش ب ــر در آن از زاوی ــا آمــوزش متمرکــز نــدارد و هــر کارب مکتــب ی
ــوارد از  ــب م ــه در غال ــش آمیخت ــازار دان ــه ب ــت ک ــوان گف ــادی می ت ــر اقتص ــد. به تعبی می کن
ــی به واســطۀ نوآوری هــای  ــت کامــل اســت و احتمــال شکســتن انحصارهــای محل ــوع رقاب ن
ــر  ــا فــن مؤث ــا بیرونــی وجــود دارد. در ایــن محیط هــا اگــر فــالن شــیوه ی عوامــل زیردســت ی

 مشــترِی خــود را خواهــد یافــت.
ً
باشــد،  احتمــاال

ــی  ــر عمل گرای ـ  ب ــی  ــر عقل گرای ــاع خــود از ســنت گرایی ـ در براب ــکل اوکشــات در دف مای
ــی  ــه ذات ــه البت ــی ـ ک ــزرگ عقل گرای ــتباه ب ــد: »اش ــد می کن کی ــود تأ ــی موج ــنت های حقیق س
ــت«. ]۶8[   ســیال« اس

ً
ــا ــع، »عمدت ــنت درواق ــت کــه »س ــی اس ــن نگــرش نیســت ـ فرض ای

ســّنت تــا انــدازه ای به علــت نوســانات محلــی اش، تأثیرپذیــر و پویــا اســت. او در جــای دیگــر 
ــرای  ــنتی ب ــای س ــک از مهارت ه ــنتی و هیچ ی ــار س ــیوه های رفت ــک از ش ــد: »هیچ ی می گوی
ــان  ــه چن ــت«. ]۶۹[ البت ــی اس ــر دائم ــار از تغیی ــنت، سرش ــخ س ــد. تاری ــت نمی مان ــد ثاب اب

1. contextualness
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ـ  هســتند.  کوچــک و تدریجــی ـ و نــه ناگهانــی و ناپیوســته 
ً
تغییراتــی معمــوال

ــه  ــفاهی ب ــای ش ــش فرهنگ ه ــه گرای ــی ب ــم یعن ــه ای مه ــه نکت ــت ب ــا الزم اس در اینج
فرهنگ هــای  در  کــه  کنیــم  کیــد  تأ راست اندیشــی  ســخت گیری های  از  دوری کــردن 
مکتــوب کمتــر دیــده می شــود. چــون فرهنــگ شــفاهی فاقــد مرجــع کتبــی بــرای رصدکــردن 
ــی در آن  ــک و آداب محل ــی، مناس ــانه های مذهب ــراف از افس ــال انح ــت، احتم کج روی هاس
ــت،  ــش اس ــردم در چرخ ــان م ــر زب ــه ب ــنت هایی ک ــا و س ــت. حکایت ه ــم اس ــتر فراه بیش
برحســب میــل گوینــده، شــنونده و نیازهــای محلــی، دگرگــون می شــود. وقتــی معیــاری ماننــد 
متــن کتــاب مقــدس وجــود نداشــته باشــد تــا میــزان انحــراف از ســنت اولیــه را بســنجد، چنــان 
فرهنگــی ممکــن اســت بــا گــذر زمــان به شــدت تغییــر کنــد و درعین حــال، خــود را همچنــان 

ــد. ]70[ ــنت هایش بدان ــه س ــد ب پایبن
شــاید بهتریــن تشــبیه بــرای اندوختــۀ دانــش  آمیختــه در هــر جامعــه ، زبــان جامعــه باشــد. 
بلــه. البتــه درســت اســت کــه قواعــد سرانگشــتی بــرای بیــان مطالــب وجــود دارد )کلیشــه ها، 
ــی کــه  ــی به جــز در حالت ــرف ســوگند خوردن،  و مکالمــات متعــارف(، ول آداب معاشــرت، ُع
یــک کمیتــۀ مرکــزی از کارشناســان دســتور زبــان ـ بــا اختیــار قهــری شــدید ـ وجــود داشــته 
ــع،  ــای بدی ــارات و ترکیب ه ــرا عب ــد، زی ــد ش ــزوده خواه ــزی اف ــان چی ــه زب ــواره ب ــد، هم باش
ــن می گــردد.  ــز باعــث برهم خــوردن قواعــد دیری ــا کلمــات و طن ــازی ب ســاخته می شــوند و ب
ــد و  ــر کن ــدت تغیی ــریع، به ش ــوالت س ــزاف و تح ــارهای گ ــت فش ــان به عل ــت زب ــن اس ممک
ــخن  ــد س ــای جدی ــه گونه ه ــه ب ــی ک ــی مردم ــرد، ول ــکل بگی ــدی ش ــی جدی ــای زبان گونه ه
می گوینــد، همچنــان آن هــا را زبــان خــود بداننــد. البتــه، اثرگــذاری بــر مســیر حرکــت زبــان 
هیــچ گاه به طــور برابــر بیــن عوامــل مختلــف توزیــع نشــده اســت، ولــی نوآوری هــای زبــان، 
دور و نزدیــک نمی شناســد و اگــر مــردم یــک نــوآوری خــاص را مفیــد یــا بجــا بداننــد، آن را 
به مثابــۀ بخشــی از زبــان خودشــان خواهنــد پذیرفــت. نــام شــخص نــوآور در حــوزۀ زبــان و 
ــث  ــز باع ــوع نی ــن موض ــد و همی ــا می مان ــدرت در یاده ــه، به ن ــش  آمیخت ــرو دان ــز در قلم نی

ــه شــود. ــا نتیجــۀ کار، همچــون یــک محصــول مشــترک و تعاملــی پذیرفت می شــود ت

یب آن مقتضای اجتماعی دانش  آمیخته و تخر

وقتــی در یــک روســتای کوچــک در مالــزی بــه کار میدانــی مشــغول بــودم، همــواره از دامنــۀ 
مهارت هــای همســایگانم و دانــش غیررســمی ایشــان دربــارۀ زیســت بوم محلــی در شــگفت 
می شــدم. یــک خاطــرۀ شــنیدنی از خــودم در ایــن زمینــه آموزنــده اســت. در محوطــۀ خانــۀ 
محــل اقامــت مــن یــک درخــت انبــه وجــود داشــت کــه در آن محــل معــروف بــود. بســتگان و 
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ــه امیــد دریافــت میــوه ـ و مهم تــر از آن، نگه داشــتن تخــم  آشــنایان هنــگام رســیدن میوه هــا ب
انبــه بــرای کاشــتن در خانــۀ خودشــان ـ بــه آنجــا می آمدنــد. بااین حــال، درخــت انبــه اندکــی 
ــود  ــده ب ــار ش ــت دچ ــز درش ــای قرم ــۀ مورچه ه ــه حمل ــکان ب ــه آن م ــن ب ــیدن م ــل از رس قب
ــوار  ــفید آن خان ــرد. مــت عیســی۱ کــه ریش س ــود ک ــیدن ناب ــل از رس ــا را قب ــتر میوه ه ــه بیش ک
محســوب می شــد، چنــد بــار برگ هــای نخــل نیپــا۲ را پــای طــوق درخــت مانگــو مــی آورد و 
آن هــا را وارســی می کــرد. وقتــی باالخــره طاقتــم بــه ســرآمد و از او پرســیدم کــه چــه می کنــد،  
ــر روزۀ  ــای ه ــالف پرچانگی ه ــی را برخ ــان توضیحات ــرا چن ــخ داد، زی ــراه پاس ــا اک ــه ب او البت
ــد  ــه چن ــیاه ک ــک س ــای کوچ ــت مورچه ه ــت. وی می دانس ــل کننده ای می دانس ــا، کار کس م
اجتمــاع از آن هــا پشــت حیــاط وجــود داشــت، دشــمن مورچه هــای قرمــز درشــت هســتند. او 
ــد  ــی از درخــت می افت ــا وقت ــِد نخــل نیپ ــازک و نیزه مانن ــن می دانســت کــه برگ هــای ن همچنی
و خشــک می شــود، به شــکل لوله هــای دراز و محکــم درمی آیــد )مــردم محلــی از آن 

ــد(. ــتفاده می کردن ــان اس ــدن سیگارهایش ــرای پیچی ــا ب برگ ه
او عالوه برایــن، می دانســت کــه برگ هــای نخــل نیپــا مــکان بســیار خوبــی بــرای 
تخم ریــزی ملکه هــای مورچه هــای ســیاه هســتند. او برگ هــای خشــک نیپــا را به مــدت 
چنــد هفتــه در مکان هــای مناســب قــرار داد تــا باالخــره انبوهــی از تخــم مورچه هــای 
ــوی  ــا را جل ــم مورچه ه ــه تخ ــوده ب ــای آل ــپس برگ ه ــد. او س ــه ش ــا ریخت ــیاه درون آن ه س
ــت.  ــاز نشس ــرد سرنوشت س ــای نب ــه تماش ــی  را ب ــۀ طوالن ــک هفت ــرار داد و ی ــه ق ــت انب درخ
چنــد همســایه کــه همگــی بــه تأثیــر کار او تردیــد داشــتند، به همــراه کــودکان خــود از نزدیــک 
نتیجــۀ جنــگ مورچه هــا را پیگیــری می کردنــد. مورچه هــای ســیاه بــا اینکــه انــدازه ای معــادل 
نصــف مورچه هــای قرمــز یــا کوچک تــر دارنــد، درنهایــت، بــه پشــتوانۀ تعــداد انبــوه توانســتند 
بــر مورچه هــای قرمــز پیــروز شــوند و زمیــِن  پــای درخــت انبــه را بــه تســخیر خــود درآورنــد. 
ــد،  ــت باش ــه روی درخ ــی ک ــا وقت ــه ت ــای انب ــا میوه ه ــا ی ــه برگ ه ــیاه ب ــای س ــون مورچه ه چ

ــد. ــان مان ــز در ام ــای قرم ــت از مورچه ه ــول درخ ــد، محص ــه ندارن عالق
ــر  ــش خب ــوع دان ــد ن ــناختی، از چن ــارت زیست ش ــق در نظ ــی موف ــش میدان ــن آزمای ای
ــا،  ــذاری آن ه ــای تخم گ ــیاه، عادت ه ــای س ــی مورچه ه ــم غذای ــکونتگاه و رژی ــد: س می ده
ــود و  ــذاری ش ــای تخم گ ــین خانه ه ــد جانش ــه بتوان ــی ک ــۀ محل ــواد اولی ــارۀ م ــدس درب ح
ــارۀ گرایش هــای جنگــی مورچه هــای قرمــز  جابه جــا شــدنی هــم باشــد، و تجربه داشــتن درب
ــل در  ــی، حداق ــی تجرب ــی در حشره شناس ــان مهارت ــه چن ــان داد ک ــی نش ــت عیس ــیاه. م و س

1. Mat Isa
۲. نخــل نیپــا (Nypa palm) یــک گونــۀ نخــل بومــی در ســواحل هندوســتان و اقیانــوس آرام و تنهــا گونــۀ نخــل در جهــان 

اســت کــه محیــط مرطــوب و غــرق در آب را تحمــل می کنــد. ـ م.
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ــردی  ــرای راهب ــز اج ــل نی ــردم مح ــود دارد و م   وج
ً
ــال ــال خوردۀ او کام ــایگان س ــان همس می

م 
ّ
مشــابه در گذشــته را بــه یــاد داشــتند کــه یــک یــا دو بــار کارگــر شــده بــود. بــرای مــن مســل

اســت کــه هیچ یــک از کارمنــدان ترویــج کشــاورزی در دنیــا بــا نکتــۀ اول دربــارۀ مورچه هــا 
آشــنا نیســتند، چــه رســد بــه مهــار زیست  شــناختی آن هــا. همچنیــن اکثــر کارکنــان ترویــج، 
ــای  ــیمیایی و وام ه ــود ش ــج،  ک ــات برن ــه آف ــط ب   فق

ً
ــوال ــده اند و معم ــزرگ ش ــهرها ب در ش

ــان  ــدام از کارکن ــه هیچ ک ــرد ک ــور ک ــوان تص ــن نمی ت ــد. همچنی ــه می کنن ــاورزی توج کش
ــت  ــتند و تربی ــص هس ــالمتی متخص ــا ناس ــر آن ه ــند؛ آخ ــزی بپرس ــاورزان چی ــج از کش تروی
شــده اند کــه کشــاورزان را راهنمایــی کننــد. به دشــواری می تــوان تصــور کــرد کــه ایــن دانــش 
 
ً
ایجــاد و حفــظ شــود، مگــر محیطــی همــراه بــا مشــاهدۀ مادام العمــر و جامعــۀ محلــی نســبتا

ــه  ــه و این گون ــش را مبادل ــر روز تجربه های ــه ه ــد ک ــته باش ــود داش ــلی وج ــات و چندنس باثب
دانــش را حفــظ  کنــد.

یکــی از اهــداف بحــث مــن، هشیارشــدن دربــارۀ آن دســته از شــرایط اجتماعــی اســت کــه 
ــا ایــن مثال هــا  ضــروری هســتند. ایــن شــرایط  بــرای بازتولیــد دانش هــای کاربــردی مشــابه ب
ــی( و  ــته )تجمیع ــات انباش ــع،  اطالع ــی ذی نف ــۀ محل ــک جامع ــامل ی ــل ش ــی حداق اجتماع
 
ً
آزمودن هــای مــداوم اســت. گاهــی پــای مؤسســات رســمی نیــز بــه میــان می آیــد کــه ظاهــرا
 َســِر شــب۱ 

ً
تمام وکمــال بــرای گــردآوری و مبادلــۀ اطالعــات کاربــردی طراحــی شــده اند )مثــال

در فرانســۀ قــرن نوزدهــم(. ســر شــب، چنان کــه از نامــش پیداســت،  یــک الگــوی ســنتی بــرای 
ــب در  ــتان و اغل ــروب زمس ــگام غ ــاورز را هن ــای کش ــه خانواده ه ــود ک ــدن ب گردهم جمع ش
کاهدان هــا کنــار هــم جمــع می کــرد تــا از گرمــای احشــام بهــره ببرنــد و در مصــرف ســوخت 
ــر از معاشــرت اجتماعــی و صرفه  هــای  ــی شــود. آن مجالــس کــه دســتورکاری غی صرفه جوی
اقتصــادی نداشــت،  بــه دورهمی هــای محلــی بــرای تبــادل آرا، داســتان ها،  اخبــار کشــاورزی، 
ــران  ــد و حاض ــل می ش ــی تبدی ــا محل ــی ی ــانه های مذهب ــر افس ــا و ذک ــا،  پرچانگی ه توصیه ه
ــغول  ــردن مش ــا گلدوزی ک ــته ی ــی از پوس ــای درخت ــز دانه ه ــرون آوردن مغ ــه بی ــال، ب درعین ح
بودنــد. چــون هــر عضــو در آن محفــل از یــک عمــر مشــاهده و تجربــۀ همســو و هم منفعــت 
ــی  ــای زراع ــات تصمیم گیری ه ــد تبع ــار بای ــواده به ناچ ــر خان ــود و ه ــوردار ب ــران برخ ــا دیگ ب
ــۀ غیررســمی  ــع، نوعــی همایــش روزان ــه گــردن می گرفــت، پــس ســر شــب درواق خــود را ب

ــارۀ دانــش  کاربــردی محســوب می شــد. درب
ایــن مثال هــا مــا را درزمینــۀ دو شــایعۀ طنز آمیــز دربــارۀ دانــش  آمیختــه حســاس 
ــش  ــت. دان ــوردار نیس ــاالرانه برخ ــع مردم س ــه از توزی ــش آمیخت ــه دان ــت آنک ــد. نخس می کن
آمیختــه بــه ریزه کاری هــا یــا ِقلق هایــی وابســته اســت کــه چنــدان در دســترس عمــوم 

1. veillees
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ــش  ــن دان ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــن الزم ب ــه و تمری ــه تجرب ــی ب ــن، دسترس ــتند و عالوه برای نیس
نیــز ممکــن اســت محــدود شــده باشــد. اصنــاف صنعتگــر،  هنرمنــدان بــا اســتعداد،  برخــی 
ــی  ــی و به طورکل ــۀ محل ــالن جامع ــی، کل ف ــوت مذهب ــای اخ ــی،  انجمن ه ــات اجتماع طبق
ــد و در  ــود درآورده ان ــار خ ــه انحص ــش را ب ــای دان ــی قالب ه  برخ

ً
ــوال ــان ها معم ــر انس اکث

به اشتراک گذاشــتن آن اکــراه دارنــد. به تعبیــر دقیق تــر، قــراردادن آن دانــش در دســترس 
دیگــران تــا انــدازۀ زیــادی بــه ســاختار جامعــه و مزایایــی بســتگی دارد کــه انحصــار در برخــی 
ــن  ــه از ای ــش  آمیخت ــد. ]7۱[ دان ــته باش ــران داش ــرای انحصارگ ــد ب ــش می توان ــای دان قالب ه
ــخن  ــه س ــای آمیخت ــد از دانش ه ــر باش ــاید بهت ــت و ش ــت نیس ــه و یکدس ــاظ یکپارچ لح
بگوییــم تــا ناهمگنــی در ایــن حــوزه را فرامــوش نکنیــم. دومیــن طنــز ایــن اســت کــه گرچــه 
 انعطاف پذیــر و پذیــرای تغییــر اســت،  بــه نظــر می رســد شــرح دقیــق و 

ً
دانــش  آمیختــه ظاهــرا

انتقــال برخــی از شــکل های ایــن دانــش، بــه مؤلفه هــای اساســی پیشــاصنعتی وابســته باشــد. 
 بیــش از دیگــران بــه حفــظ دانــش 

ً
جوامعــی کــه از بازارهــا و حکومــت دور باشــند،  احتمــاال

ــکل  ــتند به ش ــور هس ــرا مجب ــد،  زی ــن ندارن ــز ای ــاره ای ج ــان چ ــد. آن ــه روی می  آورن آمیخت
افراطــی بــه دانــش و مــواد اولیــه ای کــه در دســترس دارنــد،  اتــکا کننــد. تردیــد نــدارم کــه اگــر 
ــد از انجمــن کشــاورزان،   ــا بازدی ــگام گشــت زدن در فروشــگاه های محلــی ی ــت عیســی هن َم
ــرد آن  ــد، در کارب ــم می کن ــز را ک ــای قرم ــر مورچه ه ــه ش ــد ک ــش ارزان می دی ــک آفت ک ی

ــرد. کوتاهــی نمی ک
برخـی قالب هـای دانـش  آمیختـه روزبـه روز در حال محوشـدن هسـتند. ]7۲[ با گسـترش 
جابه جایی هـا، بازارهـای کاالهـا، آمـوزش رسـمی، تخصـص حرفـه ای و رسـانه های جمعـی 
کـه حتـی تـا دوردسـت ترین جوامـع هـم رسـیده اند، شـرایط اجتماعـی بـرای شـرح و تفصیـِل 
دانـش  آمیختـه،  از بیـن رفتـه اسـت. البتـه، می تـوان درنهایـت انصـاف، از انقـراض بسـیاری از 
ایـن دانش هـای محلـی اسـتقبال کـرد. وقتـی کبریـت در دسـترس همـه باشـد، آنگاه جـز برای 
کنجـکاوی سـرگردان،  چـرا کسـی بایـد بدانـد کـه چگونـه بایـد بـا سـنگ چخمـاق و آتش زنه، 
آتـش بـر پـا کنـد؟ بی تردیـد آشـنایی بـا طـرز شسـتن لباس هـا روی یـک تختـۀ لباس شـویی یا 
یـک سـنگ در کنـار رودخانـه،  فی  نفسـه هنـر اسـت، ولی هرکـس که اسـتطاعت خرید ماشـین 
لباس شـویی را داشـته باشـد بـا خرسـندی از آن هنـر دسـت می کشـد. بعـد از به بازارآمـدن 
جوراب هـای ارزان و ماشـینی هـم مهارت های رفوگریـ  بدون احسـاس افسـوس  ـ به فراموشـی 
سـپرده شـدند. به قـول ناخداهـای مسـن تر در جامعـۀ بوگیـس:  »ایـن روزهـا بـا این همـه نقشـه 
و جهت یـاب،  هرکـس قـادر بـه هدایـت  کشـتی اسـت«. ]7۳[ و چراکـه نـه؟ پدیدآمـدن دانش 
قاعده منـد، مهارت هـای ویـژه ای را به صـورت مردم سـاالرانه تر در دسـترس تعـداد بیشـتری از 
انسـان ها قـرار داده اسـت و آن مهارت هـا دیگـر در انحصـار ایـن یـا آن صنـف نیسـتند کـه از 
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پذیـرش عضـو امتنـاع کنـد یـا بـر دورۀ کارآمـوزی طوالنـی  اصـرار بـورزد. ]7۴[ بخـش اعظم 
دانـش آمیختـه ای کـه از دسـت داده ایم، نتیجـۀ قطعـی و محتوم صنعتی شـدن و تقسـیم کار بوده 
اسـت. همچنیـن بخـش بزرگـی از ایـن فقـدان را به مثابـۀ خالص شـدن از جان کنـدن  و کارهای 

کرده ایم. تجربـه  شـاق 
ولــی خطــای بزرگــی اســت کــه گمــان کنیــم تخریــب دانــش  آمیختــه فقــط محصــول جانبی 
ســهوی و گریزناپذیــرِ  «پیشــرفت اقتصــادی« بــوده اســت. زوال دانــش   آمیختــه و نشســتن قواعــد 
ــود   در تاروپ

ً
ــال ــد،  عم ــده باش ــادر ش ــز ص ــط از مرک ــه فق ــای آن ک ــا به ج ــده و خوان یکسان  ش

ــن  ــت. ای ــده اس ــده ش ــروزی تنی ــاس ام ــاالرانۀ بزرگ مقی ــرمایه داری دیوان س ــا و س حکومت ه
روال به مثابــۀ یــک »طــرح حساب شــده« بــوده کــه بــا ابتکار عمل هــای مــدام بــه اجــرا 
درآمــده اســت، ولــی هیــچ گاه بــه توفیــق کامــل نرســیده اســت،  زیــرا هیچ یــک از اشــکال تولیــد 
ـ   ــه  ــش آمیخت ــدون دان ــری، ب ــا به تعبی ـ  ی ــد  ــا قواع ــط ب ــوان فق ــی را نمی ت ــی اجتماع ــا زندگ ی
ســامان داد. بااین حــال، منطقــی کــه ایــن طــرح را زنــده نگــه مــی دارد، از نــوع ســلطه و مصــادره 
ــه مصــادره نمی دهــد.  ــن ب ــودن، ت  گمنام ب

ً
ــودن و نســبتا ــل پراکنده ب ــی به دلی اســت. دانــش محل

تضعیــف دانــش آمیختــه ـ یــا حــذف کامــل آن کــه هنــوز یــک آرزوی خیال بافانــه باقــی مانــده 
ــم  ــوازم نظ ــت، از ل ــن کار الزم اس ــرای ای ــه ب ــی ک ــارت محل ــلطه و نظ ــراه س ــت ـ به هم اس
اجرایــی و مصــادرۀ مالــی حکومتــی هســتند و درمــورد یــک بنــگاه بــزرگ ســرمایه داری نیــز از 

ــوند. ــوب می ش ــوددهی محس ــروی کار و س ــاط نی ــای انضب ضرورت ه
ــکار  ــری آش ــه ای، ام ــوه کارخان ــد انب ــکل گیری تولی ــالل ش ــه در خ ــش  آمیخت ــاد دان انقی
ــش  ــا در بخ ــه زوال مهارت ه ــتر ب ــوت بیش ــا ق ــه ب ــابهی ک ــد مش ــم فراین ــان می کن ــت. گم اس
ــور در  ــل ام ــازی کام ــیر یکسان س ــرکش در مس ــع س ــه موان ــه ب ــا توج ــد، ب ــاورزی بینجام کش

ــود. ــر موفــق خواهــد ب ایــن بخــش، کمت
ــان  ــی نش ــه اش به خوب ــای اولی ــن در کاره ــتفن مارگلی ــه اس ــرمایه داری ـ چنان ک ــود س س
ـ  عــالوه بــر کارایــی، بــه تلفیــق کارایــی و ســلطه هــم نیــاز دارد. ]7۵[ نوآوری هــای  داده اســت 
ــد در کارخانه هــا نمایانگــر  ــاس محصــوالت خــرد، و تمرکــز تولی مهــم در تقســیم کار در مقی
گام هــای اساســی بــرای رســیدن بــه نظــارت یکپارچــه بــر نیــروی کار هســتند. ممکــن اســت 
  در فراینــد نخ ریســی و بافندگــی کتــان ـ بــا یکدیگــر مقــارن شــوند. 

ً
کارایــی و نظــارت ـ مثــال

بااین حــال، آن دو هــدف گاهــی نامربــوط و حتــی متناقــض هســتند. مارگلیــن توضیــح 
می دهــد:  »کارایــی در بهتریــن حالــت، ســود بالقــوه پدیــد مــی آورد، ولــی ســرمایه داری بــدون 
نظــارت قــادر بــه تحقــق ســود نیســت. پــس آن دســته از قالب هــای تشــکیالتی کــه نظــارت 
ــر  ــی اگ ــد و حت ــود بینجامن ــش س ــه افزای ــد ب ــد، می توانن ــت می کنن ــرمایه داری تقوی را در س
به شــدت بــه بهــره وری و کارایــی آســیب  بزننــد، مقبــول ســرمایه داری واقــع شــوند. برعکــس 
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آن دســته از شــیوه های کارآمدتــر در ســازمان دهی تولیــد کــه از نظــارت ســرمایه داران 
ــه کاهــش ســود ختــم شــوند و ســرمایه داران آن هــا را  ــد، ممکــن اســت درنهایــت، ب می کاهن
نپســندند«. ]7۶[ ســاختار نمونــۀ تولیــد صنعتگــران ســنتی، همیشــه مانعــی در مســیر کســب 
ســود ســرمایه داری اســت. در نظــام »مقاطعــه کاری جزئــی«۱ در صنعــت نســاجی کــه قبــل از 
ســازمان دهی کارخانــه ای رواج داشــت،  کارگــران بخــش بــرش کــه از احاطــۀ کامــل بــر مــواد 
ــا ترفندهــای مختلفــی  ــد و ب ــم کنن ــد، می توانســتند ســرعت کار را تنظی ــه برخــوردار بودن اولی
کــه نظــارت بــر آن هــا دشــوار بــود، درآمــد خــود را افزایــش دهنــد. فایــدۀ مهــم کارخانــه ازنظر 
ــود.  ــه ب ــواد اولی ــر م ــارت ب ــدت کار و نظ ــاعات و ش ــردن س ــکان ثابت ک ــه، ام ــس کارخان رئی
ــران  ــاس روش صنعتگ ــد براس ــان می ش ــد را همچن ــد کارآم ــه تولی ــدازه ک ــان ان ــه هم ]77[ ب
ــم و  ــد پش ــۀ تولی ــیوۀ اولی ــه در ش ــن چنان ک ــۀ مارگلی  به گفت

ً
ــال ــرد )مث ــازمان دهی ک ــی س قدیم

بافــت نوارهــای ابریشــمی وجــود داشــت(، بــه همــان انــدازه بــرای ســرمایه دار دشــوار بــود کــه 
ــد. ــرای خــود مصــادره کن ســود توزیع شــده بیــن جماعــت صنعتگــر را ب

نابغــۀ روش هــای تولیــد انبــوه امــروزی، یعنــی فردریــک تیلــر، به خوبــی بــه موضــوع زوال 
ــای  ــه واحده ــران ب ــار صنعتگ ــاوم و نیمه خودمخت ــت مق ــدن جماع ــه و تبدیل ش ــش  آمیخت دان
یکســان مناســب تر یــا بــه »دســت های کارخانــه ای« پــی بــرد: »مدیــران در مدیریــت علمــی 
... بــار یــا مســئولیت گــردآوری تمــام دانــش ســنتی را بــر عهــده می گیرنــد کــه در گذشــته در 
ــدی  ــته بندی، صورت بن ــه دس ــپس ب ــان س ــت ... ایش ــوده اس ــران ب ــران و صنعتگ ــار کارگ اختی
ــب،  ــد ... به این ترتی ــدام می کنن ــا اق ــن و فرمول ه ــد،  قوانی ــه قواع ــش ب ــن دان ــل دادن ای و تقلی
ــب  ــد، برحس ــام می ش ــران انج ــت صنعتگ ــه دس ــه ب ــم ک ــام قدی ــای نظ ــام برنامه ریزی ه تم
ضــرورت در نظــام جدیــد بایــد بــه دســت مدیــران و مطابــق قوانیــن علمــی انجــام پذیــرد«. 
]78[ در کارخانــۀ تیلری شــده،  فقــط مدیــر کارخانــه از دانــش و احاطــه بــر کل فراینــد تولیــد 
برخــوردار بــود و کارگــران بــه مجــری بخش هــای کوچــک و اغلــب بســیار کم اهمیــت از کل 
ــورد  ــۀ ف   در کارخانه هــای اولی

ً
ــال ــوارد ـ مث ــل داده شــدند. نتیجــۀ کار در اغلــب م ــد تقلی فراین

ــرار می گرفــت. ]7۹[ ــی همیشــه به شــدت در خدمــت ســلطه و ســود ق ــود، ول ــد ب ـ کارآم
ــت در آن  ــت دس ــر جف ــه ه ــه ای ک ــی کارخان ـ  یعن ــدن  ــۀ تیلری ش ــای آرمان گرایان رؤی
تقلیــل  برنامه ریزی شــده  ربات هــای  نــوع  از  خــودکار  جابه جایی هــای  بــه  کم وبیــش 
ــد  ــد. دیوی ــال نش ــی تق ــان هدف ــرای چن ــه ب ــه اینک ــه، ن ــود. البت ــر ب ــت ـ تحقق ناپذی می یاف
نوبــل۲ تالش هــای پرهزینــه ای بــرای ســاختن ابزارهــای ماشــینی بــا مهارهــای عــددی 
ــان  ــه ارمغ ــده« را ب ــر زن ــی از کارگ ــود »رهای ــده ب ــد داده ش ــه نوی ــت ک ــرده اس ــف ک را توصی

1. putting-out
2. David Noble
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ــش  ــه دان ــی ب ــت بی اعتنای  به عل
ً
ــا ــت دقیق ــان درنهای ــن آرم ــت ای ــد آورد. ]80[ شکس خواهن

ــا  ــودگی ی ــا،  فرس ــه،  دم ــواد اولی ــی در م ــای عمل ــت از جرح و تعدیل ه ــی غفل ــه، یعن  آمیخت
ناهمخوانی هــا در ماشــین آالت،  خرابی هــای مکانیکــی و از ایــن قبیــل عوامــل رخ داد. یکــی 
از متصدیــان دســتگاه ها چنیــن توضیــح داد: »نظارت هــای عــددی قــرار اســت جــادو کننــد، 
ولــی تنهــا چیــزی کــه بــا فرایندهــای خــودکار می تــوان تولیــد کــرد، آت آشــغال اســت«. ]8۱[ 
ــارۀ  ــانی درب ــگاری درخش ــترر۱ تبارن ــن کاس ــم داد. ک ــوان تعمی ــری او را می ت ــن نتیجه گی ای
 
ً
ــال ــان کام ــغل ایش ــید ش ــر می رس ــه نظ ــه ب ــام داد ک ــین ها انج ــان ماش ــراری متصدی روال تک
ــرای  ــدند ب ــار می ش ــال، ناچ ــران درهرح ــان داد کارگ ــت. وی نش ــده اس ــاری ش ــارت  ع از مه
ــد،  ــروری بودن  ض

ً
ــال ــق کام ــد موف ــرای تولی ــه ب ــد ک ــد بیاورن ــردی پدی ــای ف ــود مهارت ه خ

ولــی آن مهارت هــا هیــچ گاه نمی توانســت بــه قاعــدۀ ســاده ای تقلیــل یابــد کــه هــر تــازه کاری 
ــارت«  ــد مه ــغل او را »فاق ــه ش ــین ک ــدی ماش ــک متص ــرد. ی ــه کار بب ــد ب ــه بتوان بالفاصل
ــخیص داده  ــباهت هایی تش ــودرو ش ــدن خ ــود و ران ــغل خ ــن ش ــد، بی ــرده بودن ــدی ک طبقه بن
ــدا  ــرق دارد ... ابت ــه ف ــا بقی ــی هــر خــودرو ب ــود:  »خودروهــا در اصــل یکســان هســتند، ول ب
ــی  ــد، ول ــاد می گیری ــی را ی ــد رانندگ ــد قواع ــط داری ــد، فق ــری می کنی ــه یادگی ــروع ب ــی ش وقت
ــردن  ــارۀ رانندگی ک ــی درب ــد، احساس ــردن را دریابی ــی رانندگی ک ــد چگونگ ــی می خواهی وقت
ــت  ــما دس ــه ش ــی ب ــه احساس ــف چ ــرعت های مختل ــه در س ــد ک ــد و می فهمی ــدا می کنی پی
می دهــد، ترمزهــا چقــدر خــوب کار می کننــد، چــه زمــان نزدیــک اســت کــه خــودرو جــوش 
ــد و... ســپس اگــر  ــد رانندگــی را شــروع کنی ــه وقتــی ماشــین ســرد اســت، بای ــاورد،  چگون بی
ــت در  ــه نوب ــه س ــد ک ــر بگیری ــه در نظ ــین های کارخان ــن ماش ــبیه ای ــه را ش ــای کهن خودروه
شــبانه روز کار می کننــد،  برخــی از آن هــا طــوری هســتند کــه گویــی ســوار بــر یــک خــودروی 
ــی  ــا به خوب ــود ی ــرف می ش ــت منح ــه راس ــد، ب ــز می گیری ــی ترم ــده اید و وقت ــوق ش ــدون ب ب
شــروع بــه حرکــت نمی کنــد،  مگــر پــدال گاز را بــه روش خاصــی فشــار دهیــد، آنــگاه شــاید 

ــت«. ]8۲[ ــه اس ــا چگون ــن کارخانه ه ــودۀ ای ــین ها ی فرس ــا ماش ــردن ب ــد کارک بفهمی
تیلری شــدن در حــوزۀ کشــاورزی نیــز نظایــری دارد کــه البتــه ســابقۀ آن هــا بســیار 
ــی محــض  ــه ای،  کارای ــد کارخان ــد تولی ــز مانن ــر اســت. در کشــاورزی نی ــر و متنوع ت طوالنی ت
ــد.  ــت نمی کن ــان از مصــادرۀ مالیات هــا و ســودها کفای ــرای اطمین ــد،  ب در یــک اســلوب تولی
کشــاورزی مســتقل و مبتنــی بــر مالکیــت خــرد ممکــن اســت چنان کــه گفتــه شــد، 
ــیوه هایی  ــان ش ــی چن ــد،  ول ــوالت باش ــیاری از محص ــرورش بس ــرای پ ــیوه ب ــن ش کارآمدتری
ــات  ــمول مالی ــد مش ــوالت می توانن ــۀ محص ــا عرض ــروش ی ــگام ف ــدازه ای در هن ــا ان ــه ت گرچ
 ناخوانــا هســتند و احاطــه و نظــارت بــر آن هــا دشــوار 

ً
و ســود قــرار گیرنــد، درهرحــال، نســبتا

1. Ken Kus terer
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ــر کار  ــارت ب ــد نظ ــز مانن ــک نی ــیار کوچ ــزارع بس ــای م ــروت و درآمده ــش ث ــت. پای اس
ــت.  ــی اس ــوس اجرای ــک کاب ــون ی ــک، همچ ــای خرده مال ــتقل و مغازه دار ه ــران مس صنعتگ
ــۀ  ــاد اســت و هزین ــی[ و مقاومــت بســیار زی ــرار ]مالیات ــان کســب وکارهایی احتمــال ف در چن
ــه فلــک می کشــد. ]8۳[ ــق ســاالنه، اگــر غیرممکــن نباشــد، ســر ب گــردآوری داده هــای دقی

بــر فرایندهــا را دارد،   حکومــت کــه به طورکلــی دغدغــۀ مصــادرۀ ســود و ســلطه 
کشــاورزی یکجانشــین را بــه شــیوه های شــبانی ]کوچ نشــینی[ یــا کشــاورزی تناوبــی ترجیــح 
 مالکیــت بزرگ مقیــاس را بــه مالکیــت 

ً
می دهــد. چنــان حکومتــی بــه همیــن دالیــل معمــوال

ــتراکی  ــاورزی اش ــا کش ــت  و صنعت ی ــای کش ــد و مجتمع ه ــح می ده ــاس ترجی کوچک مقی
ــب  ــات غال ــه مالحظ ــادره ب ــلطه و مص ــی س ــد. وقت ــا می دان ــر دوی آن ه ــایند تر از ه را خوش
ــر نیــروی کار و درآمــد آن،   تبدیــل شــوند،  فقــط دو قالــب آخــر هســتند کــه احاطــۀ کامــل ب
فرصــت انتخــاب الگوهــا و فنــون کشــت، و مهم تــر از همــه،  فرصــت احاطــۀ بی واســطه بــر 
ــای  ــیوۀ مجتمع ه ــازی و ش ــه اشتراکی س ــد. گرچ ــم می کنن ــاورزی را فراه ــود کش ــد و س تولی
ــن و  ــم، خوانا تری ــه دیده ای ــتند، آن دو چنان ک ــد هس ــدان کارآم ــدرت چن ــت  و صنعت به ن کش

درنتیجــه، مصادره پذیرتریــن قالب هــای کشــاورزی محســوب می شــوند.
ــه  ــک کارخان ــکل مال ــان مش ــا هم ــز ب ــرمایه داری نی ــاورزی س ــزرگ در کش ــدۀ ب تولید کنن
روبه روســت: چگونــه بایــد دانــش  کشــاورزان را کــه در اصــل از نــوع آمیختــه یــا صنعتگرانــه 
ــور و  ــر ام ــۀ او ب ــش احاط ــث افزای ــه باع ــد ک ــل کن ــت تبدی ــام یکنواخ ــک نظ ــه ی ــت، ب اس
ــد. در کشــورهای  ــد گــردد. مجتمع هــای کشــت و صنعت یکــی از راه حل هــا بودن شــدت تولی
اســتعمارزده کــه مــردان ســالم را به شــکل نیــروی کار گروهــی بــه کارکــردن مجبــور می کردنــد، 
ــت  ــه حمای ــه ب ــه البت ــود ک ــبیه ب ــی ش ــازی خصوص ــی اشتراکی س ــه نوع ــت و صنعت ب کش
ــد  ــا بتوان ــت ت ــاز داش ــازاری نی ــای فراب ــا مجازات ه ــا ی ــع ممنوعیت ه ــرای وض ــت ب حکوم
ــا توســل بــه  احاطــه اش بــر نیــروی کار را حفــظ کنــد. عالوه برایــن، بخــش کشــت و صنعت ب
ــا  ــا، حمایت  ه ــت یارانه ه ــا دریاف ــی را ب ــود کارای ــی اش، کمب ــته های سیاس ــل و دارودس عوام

ــرد. ــران می ک ــاری جب ــای انحص ــذاری و مزای در قیمت گ
احاطــه و ســلطه ای کــه بــا مجتمع هــای کشــت و صنعت حاصــل می شــد ـ مزرعــۀ 
اشــتراکی کــه جــای خــود دارد ـ به جــز برخــی اســتثناها بــه چنــان هزینه هــای گزافــی 
در نظــارت بــر نیــروی کار، انعطاف ناپذیــری و هزینه هــای باالســری می انجامیــد کــه 
ــت و صنعت  ــاورزِی  کش ــده ایم کش ــف ش ــه واق ــال ک ــد. ح ــد می ش ــورت، ناکارآم درهرص
ــا  ــده اند ت ــی ش ــه طراح ــرش ک ــای جدیدت ــی از بدیل ه ــناختن برخ ــت، ش ــوده اس ــاکام ب ن
ــا  ــا را ب ــرا م ــود، زی ــده خواهــد ب ــد، آموزن ــه ارمغــان بیاورن همــان ســلطه و یکسان ســازی را ب
نوعــی شــباهت کارکــردی آشــنا می کنــد کــه زیــر پوســتۀ قالب هــای مختلــف پنهــان اســت. 
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]8۴[ ابــداع کشــاورزی پیمانــکاری در سراســر جهــان یکــی از مصادیــق بــارز موضــوع اســت. 
ــرورش  ــرای پ ــم و متمرکــز ب ــات عظی ــد کــه عملی ــدگان مــرغ دریافتن ــی پرورش دهن ]8۵[ وقت
جوجه هــای ســرخ  کردنی، عــالوه بــر ناکارآمدبــودن، بیماری هــای جــدی و مشــکالت 
ــرفته را  ــاوری پیش ــا فن ــی ب ــه کاری جزئ ــام مقاطع ــی نظ ــراه دارد، نوع ــه هم ــت محیطی ب زیس
طراحــی کردنــد. ]8۶[ قراردادهــای بــزرگ زراعــی بــا یــک کشــاورز منعقــد می شــد تــا بــه او 
جوجــه داده و ســپس )بعــد از شــش هفتــه یــا کمتــر یــا بیشــتر( تعــدادی مــرغ بــا اســتاندارد 
مشــخص تحویــل گرفتــه شــود. کشــاورز موظــف بــود )اســت( کــه هزینــۀ ســاختمان و اجرای 
ــزرگ مــادر  ــرد و ســالن هایی بســازد کــه مشــخصات موردنظــر شــرکت ب ــه عهــده بگی آن را ب
ــی  ــداول زمان ــرکت و ج ــای ش ــق جیره ه ــا را مطاب ــذا و داروی مرغ ه ــد و آب و غ را دارا باش
ــد.  ــد می کن ــوارد را تأیی ــن م ــت ای ــم رعای ــور دائ ــازرس به ط ــک ب ــد. ی ــا بده ــه آن ه ــق ب دقی
مزایــای ایــن روش بــرای شــرکت مــادر بســیار اســت: خطــر هیــچ ســرمایه ای جــز جوجه هــا 
را نپذیرفتــه اســت؛ نیــاز بــه زمیــن نــدارد؛ مخــارج مدیریتــی اش انــدک می شــود؛ معیارهــای 
ــده،  ــرورش پرن ــد پــس از هــر دور پ ــت می شــوند؛ و شــرکت می توان ــدی مشــخص رعای تولی

ــد. ــر ده ــا را تغیی ــا قیمت ه ــد ی ــد کن ــرارداد را تجدی ــه ای ق ــچ هزین ــدون هی ب
ـ  برخــالف قالــب آن ـ مثــل مجتمع کشــت و صنعت اســت. شــرکت مادر  منطــق ایــن روش 
ــی مطلــق و تضمین شــدۀ  ــه یکدســتی و یکنواخت ــا بین المللــی دارد،  فقــط ب ــازار ملــی ی کــه ب
ــد جوجه هــای یکنواخــت  ــات می اندیشــد. ]87[ ضــرورت ادارۀ تولی محصــول و عرضــۀ باثب
ــاز دارد.  ــی نی ــازی گروه ــازی و یکسان س ــر استاندار دس ــه طرزفک ــف، ب ــای مختل در مکان ه
 بــه ابــداع  معیارهایــی ختــم 

ً
چنان کــه درمــورد جنــگل داری علمــی دیدیــم، ایــن هــدف صرفــا

ــران  ــه مدی ــا ب ــال آن ه ــکان انتق ــد و ام ــان کنن ــوس را نمای ــای ملم ــه واقعیت ه ــود ک نمی ش
وجــود داشــته باشــد، بلکــه مهم تــر از هرچیــز، موضــوع تغییــردادن محیــط به گونــه ای 
ــژاد  ــا ن ــی ب ــتفاده از جوجه های ــط اس ــود. فق ــر ش ــز قاعده مندت ــا آن نی ــروع کار ب ــه ش ــت ک اس
ــدول   ــی و ج ــخِص غذای ــت و مش ــب ثاب ــا، ترکی ــق توصیه ه ــاختمان های مطاب ــخص، س مش
ــناس را  ــک کارش ــد ی ــده اند ـ می توان ــح ش ــرارداد تصری ــی در ق ــه همگ ــی ـ ک ــه ای الزام تغذی
  بــرای مــرغ ســوخاری کنتاکــی۱ قــادر 

ً
بــه بازرســی از یکصــد مزرعــۀ پــرورش ماکیــان ـ مثــال

ســازد ـ و کمتریــن نوســان در محصــول را ضمانــت کنــد. در ایــن صــورت اســت کــه بــازرس 
ــاورزی  ــدف کش ــازد. ه ــم س ــود مجس ــن خ ــکات را در ذه ــت ن ــد فهرس ــانی می توان به آس
ــس،  ــه برعک ــت، بلک ــا نیس ــا آن ه ــاق ب ــزارع و انطب ــا م ــنایی ب ــه آش ــکاری،  به هیچ وج پیمان
دگرگون کــردن مــزارع و نیــروی کار زراعــی ـ از همــان ابتــدای کار  ـ اســت تــا آن هــا بــا شــبکۀ 

محتــوای قــرارداد ســازگار شــوند.

1.Kentucky Fried Chicken
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ــوند،  ــرورو نش ــا زی ــی قرارداده ــا وقت ــد،  ت ــا می کن ــرارداد را امض ــه ق ــاورزی ک ــرای کش ب
ـ  وجــود دارد. ایــن قراردادهــا  ـ  و البتــه مخاطراتــی بــزرگ  ســودی بــرای به چنــگ آوردن 
کوتاه مــدت هســتند، جــدول زمانــی آن هــا مفصــل اســت و رعایــت مشــخصات ســاختمان و 
تــدارکات  الزامــی اســت. کشــاورزان پیمانــکار ازلحــاظ نظــری، کاســب کارهای خطر پذیــری 
و  به خطرانداختــن زمیــن  بــر  دارنــد، ولــی عــالوه  هســتند کــه کســب وکار کوچکــی 
ساختمان هایشــان، احاطــۀ آنــان بــر یــک روز کاری،  بیــش از احاطــه و تســلط کارگــران خــط 

ــت. ــان نیس ــک روز شغلی ش ــان ی ــر جری ــاژ ب مونت

استدالل علیه علم جهان خوار

ــه علــم محــض مشــغول شــده ... کــه ترجیــح می دهــد  ــد او ... به قــدری ب ــان می گفتن آن
مــردم بــا درمــاِن صحیــح بمیرنــد تــا اینکــه بــا درمــان غلــط زنــده بماننــد.

سینکلر لویس، اروسمیث۱

ــا  ــال ی ــی اع ــه تجددگرای ــل علی ــۀ دلی ــده ام، اقام ــه آن وارد ش ــرده ام و ب ــر ک ــه خط ــی ک بحث
ــه خــود علــم معرفت شــناختی  ــا به تعبیردیگــر، علی ــی ـ ی ساده ســازی های حکومــت ـ به تنهای
ــت  ــی، امنی ــالمت عموم ــای س ــهروندی، برنامه ه ــارۀ ش ــا درب ــکار م ــم و اف ــت. مفاهی نیس
اجتماعــی، حمل ونقــل،  ارتباطــات، آمــوزش عمومــی همگانــی، و برابــری در محضــر قانــون، 
همگــی به شــدت متأثــر از ساده ســازی های تجددگرایــی اعــال هســتند کــه حکومت هــا 
ُمجــری اش بوده انــد. حتــی می توانــم فراتــر بــروم و بگویــم کــه نخســتین اصالحــات ارضــی در 
  بــه آزادی 

ً
روســیۀ بلشــویک و چیــِن  پســاانقالب، ساده ســازی های حکومتــی بودنــد کــه واقعــا

ــدند.  ــر ش ــد ـ منج ــر می بردن ــه س ــی ب  در بردگ
ً
ــال ــه عم ــان هایی ک ــان ـ انس ــا انس میلیون ه

دانــش معرفت شــناختی کــه البتــه در عمــل هیــچ گاه از دانــش آمیختــه جــدا نبــوده، بــرای مــا 
شــناختی دربــارۀ دنیــا بــه ارمغــان آورده اســت کــه علی رغــم تمــام جنبه هــای ناخوشــایندش، 

کمتــر کســی حاضــر اســت از آن دســت بشــوید.
 بــرای مــا و محیــط مــا خطرنــاک اســت، 

ً
گمــان می کنــم آنچــه ثابــت شــده اســت حقیقتــا

تلفیــق »ادعاهــای جهان شــمولی دانــش معرفت شــناختی« و »مهندســی اجتماعــی اقتدارگــرا« 
ــه  ــالب )البت ــه انق ــن ب ــرش لنی ــهری، در نگ ــزی ش ــی در برنامه ری ــان تلفیق ــت. چن ــوده اس ب
ــا وجــود  ــاری در تانزانی ــه در عمــل او(،  در اشتراکی ســازی شــوروی، و در روستانشــانی اجب ن
داشــت. چنــان تلفیقــی در منطــق کشــاورزی علمــی نیــز پنهــان اســت و به طــور تلویحــی در 
اقدامــات اســتعمارگران نیــز وجــود داشــت. وقتــی طرح هایــی از ایــن قبیــل  بــه تحقــق اهــداف 

1. Sinclair Lewis, Arrowsmith



۴۵8

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

ــز  ــوند،  همه چی ــک می ش ــه نزدی ــش  آمیخت ــرکوب دان ــی و س ــود در بی اعتنای ــِن خ غیرممک
بــرای تضمیــن شکســت آن هــا مهیــا گشــته اســت.

ــه  ــز نهفت ــه نی ــش عقل گرایان ــری دان ــیوۀ پیگی ــمول بودن، در ش ــای جهان ش  ادعاه
ً
ــرا ظاه

اســت. گرچــه مــن فیلســوف علــم نیســتم، به نظــر می رســد در ایــن عمــارت معرفت شــناختی، 
هیــچ دری نیســت کــه دانــش آمیختــه یــا دانــش عملــی بتوانــد بــا اصطالحــات و زبــان خــود از 
آن وارد شــود. همیــن »جهان خــواری«  اســت کــه دردسرســاز شــده اســت. به قــول پاســکال،۱ 
ناکامــی بــزرگ عقل گرایــی »نــه در تصدیــق و تأییــد دانــش تخصصــی، بلکــه در کوتاهــی اش 
در تأییــد ســایر انــواع دانــش بــوده اســت«. ]88[ ولــی دانــش  آمیختــه برخــالف ایــن شــیوه، 
تمــام تخم مرغ هایــش را در یــک ســبد نمی گــذارد،  ادعــای جهان شــمول بودن نــدارد و 
ــه اســت. گاهــی فشــارهای مردم ســاالرانه و تجــاری موجــب می شــوند  به تعبیــری، تکثرگرایان
کــه دانشــمندان علــوم کشــاورزی،  کارهــای خــود را براســاس مشــکالت عملــی کــه کشــاورزان 
مشــخص کرده انــد، بــه پیــش ببرنــد. در دوران بازگشــت میجــی۲ در ژاپــن، گروه هــای 
ــرد و  ــق می ک ــاورزان تحقی ــای کش ــارۀ نوآوری ه ــه درب ــد ک ــکیل ش ــه نفره ای تش ــی س تخصص
ســپس نوآوری هــا را بــه آزمایشــگاه می بــرد تــا بــه کامل ترشــدن آن هــا کمــک کنــد. کارگــران 
ــتاییان  ــا روس ــد ی ــودداری کردن ــا خ ــق برنامه ه ــا طب ــردن برازیلی ــه از ترک ک ــاختمانی ک س
ــای  ــدازه ای برنامه ه ــا ان ــد،  ت ــرار کردن ــمی ف ــکونتگاه های رس ــه از س ــا ک ــرخوردۀ اوجام س
ــی بیشــتر  ــان مقاومت های ــد. بااین حــال، چن ــر آب کردن ــرای خودشــان را نقــش ب حکومــت ب
ـ  کســی کــه   اردوگاه خــودِ  علــم معرفت شــناختی برمی خیــزد. وقتــی آلبــرت هــاوارد 

ِ
از خــارج

خــود یــک دانشــمند موشــکاف بــود ـ »هنــر« زراعــت و شــیوه های کمیت ناپذیــِر۳ دانســتن را 
بــه رســمیت شــناخت،  درواقــع، از قلمــرو دانــش مــدون و علمــی خــارج شــده بــود.

  
ً
حکومت هــای خودکامــۀ تجددگــرای اعــال کــه در چنــگال یــک نظریــۀ اجتماعــی ظاهــرا

ــع  ــه جوام ــری ب ــارت های جبران ناپذی ــد،  خس ــار بوده ان ــنجیده(  گرفت ــواره نس ــی )و هم بدیه
ــد  ــدید ش ــی تش ــا وقت ــن حکومت ه ــات ای ــر اقدام ــد. خط ــان ها زده ان ــاش انس ــی و مع محل
ــتند  ــفید« هس ــذ س ــۀ »کاغ ــردم به مثاب ــه م ــتند ک ــو ـ پنداش ــون مائ ــا ـ همچ ــران آن ه ــه رهب ک
ــرت  ــند. راب ــذ بنویس ــتند روی آن کاغ ــه خواس ــه ک ــد هرچ ــد می توانن ــای جدی و حکومت ه
اوون۴ هــم کــه کارخانــه داری آرمان گــرا بــود،  بــرای شــهر صنعتــِی نیــو لنــرک۵ همیــن فکــر را 

1. Pascal
ــه دوران حکمرانــی امپراتــور جدیــد ژاپــن از ۱8۶8 گفتــه می شــود کــه عصــر  ۲. بازگشــت میجــی یــا »عصــر میجــی« ب
شــروع اصالحــات بنیادیــن و آغــاز تعامــل آن کشــور بــا دنیــای خــارج بــا هــدف هرچه ســریع تر قــدرت گرفتــن بــود. – م.
3. unquantifiable
4. Robert Owen
5. New Lanark
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در ســر داشــت و البتــه مقیــاس فکــر او شــهری و نــه کشــوری بــود: »هــر نســل، و درواقــع، 
هــر دولــت، بایــد صفحــه ای ســفید و خالــی پیــش روی خــود ببینــد کــه سرشــار از امکانــات 
 غیرعقالنــِی 

ِ
نامحــدود اســت و اگــر دســت سرنوشــت، ایــن لــوح ســفید۱ را بــا خطــوط ُمعــوج

ــد  ــرا بای ــخص عقل گ ــۀ ش ــتین وظیف ــگاه نخس ــد،  آن ــرده باش ــدوش ک ــاکان مخ ــنت زدۀ نی س
تمیزکــردن ایــن لــوح ســفید باشــد«. ]8۹[

گمــان می کنــم آنچــه محافظه کارانــی از قبیــل اوکشــات نادیــده گرفتنــد،  از ایــن قــرار بــود 
ــراوان  ــی اعــال در نظــر جماعــت روشــن فکر و مردمــی کــه شــاید بهانه هــای ف کــه تجددگرای
ــازی  ــداران نوس ــد. ]۹0[ طرف ــدا می کن ــاب پی ــی ن ــد، جذابیت ــته دارن ــرت از گذش ــرای نف ب
ــی  ــا مردم ــد ت ــه کار می بردن ــه ب ــود را بی رحمان ــدرت خ ــی ق ــتعمار گاه ــر دوران اس در اواخ
به شــدت محتــاج  و  ادعــا می شــد عقب مانده انــد  بیخ وبــن دگرگــون ســازند کــه  از  را 
ــتۀ  ــا از گذش ــته اند ت ــتین داش ــل در آس ــک دلی ــزار و ی ــز ه ــا نی ــتند. انقالبی ه ــی هس راهنمای
ــان  ــود شــود؛ آن ــد ناب ــا اب ــد ت ــدوار بودن ــه ای متنفــر باشــند کــه امی ــودال، فقــرزده و نابرابران فئ
ــرار گــردد،  ــد اگــر مردم ســاالری به ســرعت برق ــی داشــتند کــه گمــان کنن ــی دالیل گاهــی حت
نظــم قدیــم را بازخواهــد گردانــد. رهبــران کشــورهای غیرصنعتــی در دوران پــس از اســتقالل 
ــمول  ــه مش ــته ای ک ــرت از گذش ــت نف ــد باب ــا( را نمی ش ــود انقالبی ه ــی خ ــی حت )و گاه
ــا  ــا به علــت تلف نکــردن وقــت ی ــود،  ســرزنش کــرد ی ســلطۀ اســتعماری و رکــود اقتصــادی ب
ــرار  ــق« نکوهــش کــرد کــه ق ــام »خل ــی به ن ــرای ســاختن جماعت احساســات مردم ســاالرانه ب
ــه  ــان ب ــا ســابقه و منطــق پایبنــدی آن ــۀ مباهــات ایشــان شــود. بااین حــال، آشــنایی ب ــود مای ب
ــاز  ــی ب ــیب های هنگفت ــدن آس ــه دی ــا ب ــم م ــود چش ــث می ش ــال باع ــی اع ــداف تجددگرای اه
شــود کــه از همراهــی باورهــای جزم اندیشــانۀ آن هــا و قــدرت حکومــت خودکامــه پدیــد آمــد.

1. tabula rasa
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آن هــا می خواســتند جامعــه را براســاس یــک برنامــۀ تخیلــی بازســازی کننــد؛ بســیار شــبیه 
ستاره شناســانی کــه بــرای درســت ازآب درآمــدن محاسباتشــان می خواســتند نظــام گیتــی 

ــن دگرگــون ســازند. را از بیخ وب
 پیر جوزف پرودو، در باب سوسیالیست های آرمان گرا۱
بااین حــال، وضــع انســانی کــه نقشــه ای تخیلــی را راهنمــای خــود قــرار می دهــد و گمــان 
  
ً
ــال ــه اص ــت ک ــی اس ــر از کس  خراب ت

ً
ــاال ــت، احتم ــه اس ــت را یافت ــه راه درس ــد ک می کن

نقشــه ای نــدارد، زیــرا اولــی حتــی جایــی کــه می توانــد، بــه کاوش و تحقیــق نمی پــردازد، 
از دیــدن جزئیــات و دقایــق در مســیرش بازمی مانــد و جســت وجوی بی وقفــۀ نشــانه های 
رســیدن بــه هــدف را بــا توســل بــه تمــام ابزارهــای شــناخت و تمــام هــوش و حــواس خــود 

ــازد. ــف می س متوق
 ای. اف. شوماخر، کوچک زیباست۲

ــم،  ــرح دادی ــی ش ــای قبل ــه در فصل ه ــال ک ــی اع ــیر تجددگرای ــزرگ در مس ــای ب رویداده
ــزان  ــد. نخســت اینکــه روشــن فکران و برنامه ری ــه مصــداق مصیبــت بوده ان ــل از دو جنب حداق
ــوش  ــرا فرام ــتند، زی ــر هس ــود مقص ــۀ خ ــای احمقان ــت بلندپروازی ه ــا باب ــاِف آن ه خیال ب
ــی خــدا  ــد کــه گوی ــد و طــوری عمــل کردن ــه حســاب می آین ــی ب ــی فان ــد کــه موجودات کردن
ــدرت و  ــۀ ق ــۀ خودخواهان   قبض

ً
ــا ــه صرف ــراد به هیچ وج ــات آن اف ــه اقدام ــد. دوم اینک بوده ان

ــت  ــمه می گرف ــان ها سرچش ــاع انس ــود اوض ــه بهب ــی ب ــتیاق حقیق ــه از اش ــود،  بلک ــروت نب ث
ــدازه  ــن ان ــا ای ــور ت ــای مذک ــه مصیبت ه ــن ک ــت. همی ــوب اس ــدت معی ــتیاقی به ش ــه اش ک
بــا دیدگاه هــای خوش بینانــه دربــارۀ پیشــرفت و نظــم عقالنــی ارتبــاط داشــته اســت، 
ــل  ــم. دلی ــب آن بپردازی ــخیص معای ــال تش ــه به دنب ــت ک ــی اس ــل خوب ــود دلی به خودی خ
  
ً
ــال ــی کام ــه گوی ــود ک ــوط می ش ــال مرب ــی اع ــه تجددگرای ــاور ب ــژۀ ب ــخصۀ وی ــه مش ــر ب دیگ
ــوع ـ  ل متن

ّ
ــد ــای مب ــاور را در لباس ه ــن ب ــروز ای ــت. ام ــد اس ــی عقای ــدت جهان ــوع وح از ن

ــرب،   ــرق و غ ــده در ش ــهری برنامه ریزی ش ــز ش ــتعماری، مراک ــعه ای اس ــای توس در طرح ه
مــزارع اشــتراکی، برنامه هــای توســعه ای بــزرِگ  بانــک جهانــی،  اســکان مجــدد جمعیت هــای 

ـ  بــه چشــم می بینیــم. کوچ نشــین، و مدیریــت کارگــران در ســالن های کارخانه هــا 
ــی را در  ــانی و طبیع ــیب  انس ــق آس ــن مصادی   بزرگ تری

ً
ــوال ــی معم ــان طرح های ــر چن اگ

کشــورهای بلــوک سوسیالیســتی ســابق و در شــرایط جهــان ســوم انقالبــی بــه جــا گذاشــت،  
ــع  ــارغ از موان ــه ف ــت ک ــوده اس ــی ب ــۀ حکومت های ــدرت خودکامه گرایان ــی از ق ــد ناش بی تردی
ــد.  ــش برون ــه پی ــد و ب ــود بردارن ــش روی خ ــت را از پی ــتند مقاوم ــی توانس ــای انتخاب نهاده
ــه  ــا ب ــن طرح ه ــت ای ــروعیت و جذابی ــه مش ــا ک ــن طرح ه ــه در ای ــکار نهفت ــال، اف بااین ح

1. Pierre-Joseph Proudhon, On the Utopian Socialis ts
2. E. F. Schumacher, Small Is Beautiful
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ــر می رســد  ــه نظ ـ  کــه روزگاری ب ــی  ــد. نظــم و همدل ــی بودن ــود،  ســراپا غرب آن هــا وابســته ب
ـ  جــای خــود را بــه ایمــان جزمــی بــه مفهــوم پیشــرفت داد کــه  کارکــرد خــدای واحــد باشــد 
ــته  ــر داش ــه خاط ــد ب ــد. بای ــا می کردن ــردم عط ــه م ــزان ب ــان و برنامه ری ــمندان،  مهندس دانش
ــه بن بســت خــورده  شــکال هماهنگــی ب

َ
ــی کــه ســایر ا ــراد در برهه های ــن اف ــدرت ای باشــیم ق

ــش  ــه چال ــچ گاه ب ــرد،  هی ــوه می ک ــی جل ــش  رو ناکاف ــم پی ــای عظی ــرای کاره ــدت ب ــا به ش ی
ــب  ــس از کس ــی پ ــا اندک ــادی ی ــی اقتص ــالب، فروپاش ــگ،  انق ــگام جن ــد: در هن ــیده نش کش
اســتقالل، برنامه هایــی کــه آن حکومت هــا در ســر پروراندنــد، شــباهت خانوادگــی بــه 
ــم و  ــرون هفده ــۀ ق ــاهان خودکام ــه پادش ــت ک ــازی داش ــازی و یکسان س ــای خواناس طرح ه
ــاد  ــدازه و ابع ــود،  ان ــازه ب   ت

ً
ــال ــه کام ــزی ک ــال، چی ــد. بااین ح ــه بودن ــش گرفت ــم در پی هجده

برنامه هــای دگرگونــی تمام عیــار جامعــه، و نیــز ابزارهــای کشــورداری از قبیــل سرشــماری ها، 
نقشــه های جامــع امــالک،  کارت هــای شناســایی، ادارات آمــار، مــدارس، رســانه های 
ــرای  ــیر را ب ــن مس ــروی در ای ــکان پیش ــه ام ــود ک ــی  ب ــت داخل ــتگاه های امنی ــی، و دس جمع
ــی خوابــش  ــرن هفدهــم حت ــا کــرد کــه پادشــاهان ق ــه حــدی مهی حکومت هــای تجددگــرا ب
ــوده اســت کــه بســیاری از مصیبت هــای سیاســی قــرن  ــه ایــن ترتیــب ب ــد. ب را هــم نمی دیدن

ــد. ــات رخ دادن ــی و اصالح ــرفت، رهای ــم پیش ــزازدرآوردن پرچ ــا به اهت ــتم، ب بیس
به تفصیــل گفتیــم کــه ایــن طرح هــا چگونــه ذی نفعــان خــاص خــود را ســرخورده کردنــد. 
ــم،  ــه کن ــه خالص ــک جمل ــا را در ی ــن ناکامی ه ــه در ای ــل نهفت ــه عل ــد ک ــن بخواهی ــر از م اگ
می گویــم کــه ابداع کننــدگان ایــن برنامه هــا خــود را بســی باهوش تــر و دوراندیش تــر از 
ــی   ــردم[ را بس ــود ]م ــتان خ ــال، زیردس ــد، و درعین ح  بودن

ً
ــا ــه واقع ــتند ک ــزی می پنداش چی

 بودنــد، گمــان می  کردنــد. باقــی ایــن فصــل را بــه شــرح 
ً
نادان تــر و ناالیق تــر از آنچــه حقیقتــا

و بســط ایــن دیــدگاهِ  اجمالــی و بیــان چنــد درس فروتنانــه خواهــم پرداخــت.

»این جهل است ای احمق!«

ــون  ــی چ ــتند، ول ــدد« می پنداش ــن ع ــود را »آخری ــه خ ــود ک ــن ب ــا در ای ــداد م ــتباه اج اش
ــند. ــدد باش ــن ع ــتند آخری ــان نمی  توانس ــتند، آن ــی هس ــداد نامتناه اع

اوژن زامیاتین، ما

شــعار یــا جملــه ای کــه در عنــوان ایــن بخــش گفتــه شــد،  فقــط بــه درد برچســب های روی 
ــون در ســال  ــل کلینت ــی بی ــد از شــعار خودی هــا در تبلیغــات انتخابات ــه تقلی ســپر خــودرو ب
ــه  ــرای جلب توج ــوان را ب ــن عن ــق!«. ای ــت،  ای احم ــاد اس ــن اقتص ــورد:  »ای ۱۹۹۲ نمی خ
ــه  ــده ب ــدید آین ــتگی ش ــان از وابس ــدر آس  چق

ً
ــوال ــزان معم ــم برنامه ری ــا بگوی ــتم ت ــما نوش ش
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ــارۀ  ــت درب ــن نصیح ــه پذیرفت ــم ک ــروزه می بینی ــد. ام ــت می کنن ــرط ها غفل ــاالت و ش احتم
ــود«  ــروع می ش ــخص »ش ــش ش ــودن دان ــرض ناقص ب ــا ف ــه ب ــری ک ـ  ام ــده  ــای آین برنامه ه
ـ چقــدر نــادر شــده اســت. یکــی از اســتثناهای کوچــک در ایــن زمینــه، اطالعیــه ای اســت 
کــه درمانــگاه ســالمت دانشــگاه ییــل )جایــی کــه مــن درس می دهــم(، منتشــر کــرده و در آن 
  گروه هــای 

ً
ــن اطالعیه هــا معمــوال ــرش صحــه گذاشــته اســت. در ای ــن پذی ــودن ای ــر نادرب ب

غذایــی اصلــی،  ویتامین هــا و مــواد معدنــی کــه بــرای تغذیــۀ متعــادل هســتند، معرفــی شــده 
ــال،  ــود. بااین ح ــی می ش ــب پیش بین ــی مناس ــم غذای ــته بندی ها رژی ــن دس ــای همی و برمبن
در آن اطالعیــه گفتــه شــده بــود کــه در دو دهــۀ گذشــته،  مؤلفه هــای جدیــد و مهمــی از تغذیــۀ 
ــتری  ــای بیش ــده،  مؤلفه ه ــۀ آین ــان در ده  محقق

ً
ــاال ــت و احتم ــده اس ــایی ش ــح شناس صحی

ــه  ــاس آنچ ــن براس ــه بنابرای ــد ک ــرده بودن ــنهاد ک ــندگان پیش ــناخت. نویس ــد ش ــز خواهن را نی
ــر  ــا حــد امــکان متنــوع و مبتنــی ب محققــان اکنــون نمی داننــد، بهتــر اســت رژیــم غذایــی ت
  بســیاری از آن مؤلفه هــای ناشــناخته 

ً
ــوع احتمــاال ــم متن ــه ای باشــد کــه رژی ــرض محتاطان ف

ــر دارد. را در ب
  حتمــی شــاهد کاهــش تصــادف 

ً
ــا در تحلیل هــای اجتماعــی و تاریخــی، به شــکلی تقریب

 
ً
و مشــروط بودن مناســبات انســانی هســتیم. هــر رخــداد تاریخــی یــا مناســبات انســانی صرفــا

ــری  ــور دیگ ــانی ط ــود به آس ــن ب ــع ممک ــد درواق ــب هرچن ــت و اغل ــه هس ــت ک ــان اس هم
باشــد و رخــداد دیگــری پیــش بیایــد، از دیــد مــا ]پــس از وقــوع[،  قطعــی و ضــروری جلــوه 
ــیم  ــه در ترس ــم ک ــدر ه ـ  هرچق ــی  ــوم اجتماع ــِی  عل  احتماالت

ً
ــال ــوارد کام ــی م ــد. حت می کن

ـ  مایــل اســت کــه بــرای درســت ازآب درآوردن تحلیل هــا،   طیــف رخدادهــا محتاطانــه باشــد 
ــرط بندی  ــای ش ــی پ ــد. وقت ــوه ده ــر جل ــب و تغییرناپذی ــق صل ــۀ حقای ــاالت را به مثاب احتم
دربــارۀ آینــده بــه میــان می آیــد، مشــروط بودن رخدادهــا امــری واضــح اســت،  ولــی ظرفیــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــری بدیه ــز ام ــروط نی ــای مش ــن رخداده ــر ای ــذاری ب ــانی در اثرگ ــل انس عوام
ــکل  ــد ش ــان می کنن ــران« گم ــه »ازمابهت ــواردی ک ــد. و در م ــکل می ده ــده را ش ــیمای آین س
ــی  ــی به خوب ــق علم ــا حقای ــرفت ی ــی  پیش ــن تاریخ ــود از قوانی ــطۀ درک خ ــده را به واس آین
می شناســند،  تمــام هشــیاری ایشــان دربــارۀ مشــروط بودن رخدادهــا، پیــِش ایــن بــاور 

ــد. ــم فرومی پاش ــی از ه جزم
ــود،   ــر ب ــه پیش بینی  پذی ــه البت ــران، چنان ک ــای آن ازمابهت ــک از طرح ه ــال، هری بااین ح
ــد.  ــر آب گردی ــش ب ــود، نق ــزان ب ــر از درک برنامه ری ــه فرات ــی ک ــت احتماالت ــدت به عل به ش
ــی و  ــن تاریخ ــر قوانی ــی اگ ــه حت ــود ک ــان ب ــا چن ــش آن طرح ه ــدودۀ پوش ــاس و مح مقی
ــا و  ــود،  رخداده ــح ب ــی صحی ــبات،  همگ ــا و محاس ــا از متغیره ــان آن ه ــف متصدی توصی
ــب  ــراد موج ــذر آن اف ــروازی زودگ ــی و بلند پ ــد. جاه طلب ــار می آم ــه ب ــی ب ــی غیرقطع نتایج
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ــدس  ــان را ح ــوری اقداماتش ــب ف ــام عواق ــر، تم ــا اطمینان خاط ــان ب ــاید ایش ــه ش ــد ک می ش
ــی  ــار تعامل ــوم آث ــا س ــۀ دوم ی ــب مرتب ــت عواق ــه نمی توانس ــس به هیچ وج ــی هیچ ک ــد، ول بزنن
و برهم کنشــِی رویدادهــا را مشــخص کنــد،  چــه رســد کــه حتــی آن هــا را محاســبه هــم بکنــد. 
ــه در  ــود ک ــی ب ــانی و طبیع ــای انس ــان رخداده ــان هم ــازی ایش ــر در ب ــر پیش بینی ناپذی عنص
ــری   ــالب،  همه گی ــگ،  انق ــالی،  جن ــد: خشک س ــت می ش ــان از آن غفل ــای برنامه هایش مدل ه
ــا  ــره. آن ه ــی و غی ــای نفت ــا، تحریم ه ــی کااله ــای جهان ــره،  قیمت ه ــای به ــا، نرخ ه بیماری ه
ــارۀ  ــا احتمــاالت مذکــور، بــرای تعدیــل و ســرهم بندی دوب می توانســتند پــس از رویارویــی ب
ــان  ــۀ ایش ــالت اولی ــدازۀ مداخ ــی ان ــد. ول ــم کردن ــالش ه ــد و ت ــالش کنن ــان ت طرح هایش
ــتفن  ــرد. اس ــح ک ــد تصحی ــط را نمی ش ــات غل ــیاری از اقدام ــه بس ــود ک ــم ب ــدری عظی به ق
ــن«  ــه یقی ــر »یگان ــت:  »اگ ــرده اس ــان ک ــاز بی ــه ایج ــران را ب ــرهای آن ازمابهت ــن دردس مارگلی
دربــارۀ آینــده چیــزی نیســت جــز اینکــه آینــده غیریقینــی اســت،  اگــر تنهــا امــر قطعــی چیــزی 
نیســت جــز اینکــه بایــد انتظــار غافل گیرشــدن را داشــته باشــیم، در آن صــورت هیــچ مقــدار 
ــد  ــرف کن ــروط بودن هایی را برط ــاالت و مش ــد احتم ــل نمی توان ــز راه ح ــزی و تجوی برنامه ری

کــه آینــده بــر مــا فــاش خواهــد کــرد«. ]۱[
ــدان  ــن منتق ــکار بی ــب و آش ــر عجی ــی اتفاق نظ ــث، نوع ــایر مباح ــه و س ــن نکت ــارۀ ای درب
ــی  ــدان اقتدارگرای ــک( و منتق ــک های ــل فردری ــت )از قبی ــاح راس ــتوری از جن ــاد دس اقتص
ــر کروپوتکیــن(۱ وجــود داشــته اســت کــه  ــل شــاهزاده پیت ــاح چــپ )از قبی کمونیســتی از جن
ــا  ــر دوی آن جناح ه ــت«. ه ــن اس ــده غیرممک ــرای آین ــذاری ب ــت:  »قانون گ ــار گف ــک ب ی
ــاد  ــر در ایج ــواری های وصف ناپذی ــانی و دش ــای انس ــوع فعالیت ه ــرای تن ــراوان ب ــت ف حرم
هماهنگــی مطلــوب بیــن میلیون هــا معاملــه یــا بده  بســتان قائــل بودنــد. آلبــرت هیرشــمن در 
نقــدی گزنــده دربــارۀ الگوهــای نــاکام توســعه ای، ادعــای مشــابهی مطــرح کــرد و  خواســتار 
»اندکــی بیشــتر حرمت قائل شــدن بــرای زندگــی، اندکــی کمتــر قیدوبندســاختن بــرای آینــده، 
اندکــی بیشــتر کنارآمــدن بــا امــور غیرمنتظــره یــا پیش بینی ناپذیــر، و اندکــی کمتــر پرداختــن 

ــد. ]۲[ ــز« ش ــای خیال انگی ــه فکره ب
ممکــن اســت کســی براســاس تجربــه، قواعــد تخمینــی خــودش را بــه دســت آورد کــه اگــر 
اجــرا شــوند، برنامه ریــزی توســعه را تــا انــدازه ای از گزنــد مصیبت هــا دور نگــه دارنــد. گرچــه 
ــه و  ــات نکته به نکت ــرح اصالح ــچ ش ــه هی ــل ب ــن فص ــاب و ای ــن کت ــن در ای ــی م ــدف اصل ه
ــامل  ــر را ش ــی های زی ــد خط مش ــدی بی تردی ــان قواع ــت، چن ــعه نیس ــوزۀ توس ــق در ح دقی

خواهنــد بــود.
ــی،   ــرات اجتماع ــرای تغیی ــی ب ــرد آزمایش ــه رویک ــم. در هرگون ــک برداری ــا را کوچ گام ه

1. Prince Peter Kropotkin
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ــی  ــیم. وقت گاه باش ــود آ ــالت خ ــب مداخ ــم از عواق ــل نمی توانی ــا از قب ــه م ــم ک ــرض کنی ف
ــم کــه در صــورت امــکان، گام  ــح می دهی ــگاه ترجی ــم، آن ــرض جهــل خــود را پذیرفتی ــن ف ای
ــزی  ــپس برنامه ری ــم و س ــاهده کنی ــاع را مش ــم، اوض ــف کنی ــدری توق ــم، ق ــی برداری کوچک
ــان  ــه از زیست شناس ــن۱ ک ــی. اس. هالدی ــی. ب ــم. ج ــاز کنی ــدی را آغ ــک بع ــرای گام کوچ ب
معــروف اســت، مزایــای کوچک بــودن را به طعنــه توضیــح داده اســت:  »می تــوان یــک مــوش 
ــه کــف  ــاب کــرد؛ مــوش ب ــر عمــق پرت ــا صدهــا مت ــه درون یــک چــاه معــدن ب کوچــک را ب
ــا دور  ــود و از آنج ــد می ش ــد و بلن ــاس می کن ــی احس ــه ای جزئ ــد، ضرب ــورد می کن ــاه برخ چ
ــود  ــر می ش ــان خردوخمی ــرد، انس ــه ای می می ــن ضرب ــی از چنی ــوش  صحرای ــی م ــود. ول می ش

ــد«. ]۳[ ــم می پاش ــب از ه ــک اس و ی
طرفــدار بازگشــت پذیری۲ باشــیم. همیشــه مداخالتــی را ترجیــح دهیــم کــه اگــر 
ــالت  ــت. ]۴[ مداخ ــار گذاش ــا را کن ــوان آن ه ــانی بت ــد،  به آس ــوم ش ــا معل ــتباه بودن آن ه اش
بازگشــت ناپذیر، عواقــب بازگشــت ناپذیر هــم دارنــد. ]۵[ از ایــن لحــاظ، مداخلــه در 
ــاط  ــه احتی ــاز ب ــا، نی ــش  آن ه ــارۀ برهم کن ــا درب ــم م ــل عظی ــه جه ــه ب ــا توج ــت بوم ها،  ب زیس
فــراوان دارد. آلــدو لئوپولــد،۳ روح این گونــه دوراندیشــی هایی را چنیــن توصیــف کــرده 
ــام  ــردِن( تم ــتن )حفظ ک ــمندانه، نگه داش ــت کاری هوش ــر دس ــت در ه ــدۀ نخس ــت: »قاع اس

]۶ بخش هاســت«.]
ــم  ــاب کنی ــی را انتخ ــم. برنامه های ــام دهی ــری انج ــه غافل گی ــه ب ــا توج ــزی را ب برنامه ری
ــه در  ــن نکت ــد. ای ــن باش ــا ممک ــده در آن ه ــور پیش بینی ناش ــا ام ــاق ب ــترین انطب ــه بیش ک
به گونــه ای  آن هــا  آماده ســازی  و  زمین هــا  برگزیــدن  به معنــای  کشــاورزی  طرح هــای 
اســت کــه امــکان کشــت چندیــن محصــول را فراهــم کننــد؛ در حــوزۀ برنامه ریــزی مســکن 
به معنــای »گنجانــدن انعطاف پذیــری در طراحی هــا« به منظــور انطبــاق بــا تغییــرات در 
ســاختارهای خانوادگــی یــا شــیوه های زندگــی اســت؛ همچنیــن رویــۀ مذکــور در کارخانه هــا 
ــای  ــرای فراینده ــه اج ــت ک ــین  آالتی اس ــا ماش ــه ی ــکان، نقش ــردن م ــای انتخاب ک ــز به معن نی

ــازند. ــن س ــیر ممک ــۀ مس ــد را در ادام ــد جدی ــوط تولی ــا خط ــه ی ــواد اولی ــد، م جدی
ــاس  ــد براس ــواره بای ــم. هم ــزی کنی ــانی برنامه ری ــای انس ــکار و خالقیت ه ــاس ابت براس
فرضــی عمــل کنیــم کــه هرکــس از ابتــدا یــا بعدهــا در طرح هــا مشــارکت می کنــد، تجربــه و 

ــد. ــک می کن ــا کم ــود طراحی ه ــه بهب ــه ب ــت ک ــد اندوخ ــا خواه ــی دارد ی بینش

1. J. B. S. Haldane
2. reversibility
3. Aldo Leopold
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یزی برای شهروندان انتزاعی برنامه ر

ــه نادیده گرفتــن احتمــاالت  ــر اینکــه ب قــدرت و دقــت طرح هــای تجددگــرای اعــال، عــالوه ب
و رخدادهــای مشــروط بســتگی داشــت، بــه یکسان ســازی عوامــل توســعه نیــز وابســته بــود. 
ــی  ــور ضمن ــز به ط ــزان نی ــداف برنامه ری ــریف ترین اه ــی در ش ــازی هایی حت ــان یکسان س چن
وجــود داشــت. اکثــر ایــن برنامه ریــزان به طورجــدی دغدغــۀ جوامعــی برابری گرایانه تــر 
داشــتند و می خواســتند نیازهــای اساســی شــهروندان خــود )به ویــژه طبقــۀ کارگــر( را بــرآورده 

ســازند و وســایل رفاهــی جامعــۀ پیشــرفته را در دســترس همــه قــرار دهنــد.
بااین حـال، بـد نیسـت قـدری مکـث کنیـم و ببینیـم تمـام ایـن مزایـا قـرار بـود بـرای چـه 
نـوع عامـل انسـانی  فراهـم گـردد. شـخصیت های گوناگـون از قبیـل لوکوبوزیـه، والتـر راثنـو و 
دسـت اندرکاران اشتراکی سـازی در شـوروی سـابق و حتـی جولیـوس نیـرره )علی رغـم همـۀ 
کیـد تبلیغاتـی اش بـر سـنت های آفریقایـی(، بـرای زیردسـتان عـام برنامه ریـزی می کردنـد  تأ
 بـه فـالن متـر مربـع خانۀ مسـکونی،  فـالن هکتـار زمیـن زراعـی، فـالن لیتر 

ً
کـه هرکـدام مثـال

آب سـالم و بـه فـالن مقـدار حمل ونقـل یـا غـذا، هـوای سـالم و محیـط تفریحی نیاز داشـت. 
شـهروندانی کـه در نـگاه ایشـان در معرض یکسان سـازی قـرار گرفتـه بودند، نیازهای یکسـان ـ 
و حتـی تعویض پذیـر بـا یکدیگرـ  داشـتند. البته، عجیب اسـت کـه چنان زیردسـتانیـ  ازجمله 
  »شـهروندان بی نام ونشـان«۱ در نظریـۀ لیبـرال ـ در مالحظـات اجرایـی برنامه ریـزی، فاقد 

ً
مثـال

جنسـیت، سـلیقه، سـابقه و پیشـینه،  ارزش هـا،  نظـر و عقیـده یـا مفاهیـم کلـی اولیـه، سـنت و 
نیـز شـخصیت های متمایـز بودنـد تا بـا آن مشـخصه ها به مشـارکت در ایـن طـرح بپردازند. آن 
زیردسـتان فاقـد هر گونـه صفـت یـا ویژگی  خـاص، وابسـته بـه محـل و موقعیت مـدار بودند که 

  در ذهنمـان بـه نخبـگان نسـبت می دهیم.
ً
انتظـار داریـم هـر جمعیتـی داشـته باشـد و معمـوال

فقـدان مقتضـا یـا موقعیـت و مشـخصه  های ویـژه، نوعـی غفلـت نیسـت، بلکـه نخسـتین 
فـرض در هـر اقـدام برنامه  ریـزی بزرگ مقیـاس اسـت. هرچقـدر بتوان زیردسـتان و انسـان های 
و  وضـوح  قـدرت  گرفـت،  نظـر  در  یکسان شـده  واحدهـای  به مثابـۀ  را  برنامه ریـزی  موضـوع 
خوانایـی در اجـرای برنامه هـا هـم بیشـتر می شـود. پرسـش هایی کـه در این محدوده هـای تنگ 
مطـرح می شـود، ممکـن اسـت بتوانـد پاسـخ های قطعـی و کّمـی داشـته باشـد. همیـن منطـق 
دربـارۀ دگرگون سـازی دنیـای طبیعـت نیـز صـدق می کنـد. بحـث دربـارۀ حجم چـوب تجاری 
  کیفیـت 

ً
یـا مقـدار محصـول گنـدم، امـکان محاسـباتی را فراهـم می کنـد کـه دقیق تـر از مثـال

خـاک، تنـوع و طعـم غـالت یا رفـاه جوامـع محلـی هسـتند. ]7[ رشـتۀ اقتصاد، قـدرت مهیب 
تصمیم گیـری و تحلیلـی خـود را بـا دگرگون کـردن مفاهیمـی بـه دسـت آورده اسـت کـه بـا غیر 

1. unmarked citizens
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ایـن روش هـا ممکـن بـود امـوری کیفی تلقـی شـوند، ولـی در این رشـته به مثابـۀ امـور کّمی با 
یـک معیـار واحـد در نظـر گرفته می شـوند که طبق معمـول حرف آخـر و نکتۀ اصلـی آن ها یک 
چیـز اسـت: سـود یـا زیـان. ]8[ اگر کسـی فـروض جسـورانۀ الزم بـرای دسـتیابی به ایـن دقت 
را بشناسـد و حوزه هایـی را نیـز کـه بـا ایـن فرض هـا نمی تـوان بـه آن ها رسـیدگی کرد، شـناخته 
 ابزار ارزشـمندی نیسـت. برعکس مشـکالت فقط 

ً
باشـد،  می فهمـد که یـک معیار واحـد اصال

وقتـی ظهـور می کننـد کـه ایـن فـروض بـر همه چیـز سـایه می اندازند.
آنچـه شـاید دربـارۀ طرح هـای تجددگرایـی اعال عجیب تـر از همه باشـد، این اسـت که در 
  واقعی و اغلـب سوسیالیسـتیـ  چقدر 

ً
ـ  بـا وجـود انگیزه هـای برابری طلبانۀ کامـال ایـن طرح هـا 

کـم بـه مهارت هـا، هـوش و تجربـۀ مـردم عـادی اعتنـا شـده اسـت. ایـن واقعیـت در کارخانـۀ 
تیلـری کـه منطـق سـازمان دهی کار را تقلیـل نقش دسـت های کارگـران به چند حرکـت تکراری 
می دانـد و درصـدد حداکثـر کاربـرد عملیـات ماشـینی اسـت، به وضـوح دیـده می شـود. چنان 
منطقـی همچنیـن در مـزارع اشـتراکی، روسـتاهای اوجامـا و شـهرهای برنامه ریزی شـده وجود 
دارد کـه حرکت هـا و جابه جایی هـای توده هـای مـردم را در مقیـاس بـزرگ در طراحـی جوامـع 
محلـی گنجانده انـد. اگـر آرزوهـای نیـرره دربـارۀ زراعـت حکومتـی اشـتراکی به سـرخوردگی 
ختـم شـد، علت شکسـت بـه ناکامـی برنامه هـا در واردکـردن نیـروی کار تعاونی یـا گروهی به 
طرح هـا مربـوط نبـود. هرچقـدر برنامـه ای بلندپروازانه تر و دقیق تر باشـد،  ازلحـاظ نظری مجال 

کمتـری بـرای کنارآمـدن با رخدادهـای غیرمنتظـره و ابتکارهـا و تجربه های محلـی دارد.

جداکردن حقیقت از عوامل و مقدمات حقیقت

فناوری هــای محاســبات مقــداری کــه در پژوهش هــای زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی بــه 
کار مــی رود، در صورتــی مؤثرتــر بــود کــه می شــد دنیــای هــدف آن محاســبات را مطابــق 

ــاخت. ــو س ــا از ن ــای آن پژوهش ه توصیف ه
تئودور ام. پورتر، اعتماد به اعداد۱

ـ  بــه چنــان آزمایشــی تــن ندهنــد، آزمایش  کننــده  اگــر حقایــق ـ به عبارتــی، رفتــار انســان ها 
ــازگار  ــه اش س ــا نظری ــا ب ــد ت ــر ده ــق را تغیی ــد آن حقای ــالش می کن ــود و ت ــذب می ش مع
شــوند. ایــن کار در عمــل به معنــای نوعــی شــکافتن و تشــریح انــدام جامعــۀ زنــده اســت 
و آن قــدر ادامــه می یابــد تــا حقایــق مذکــور بــه همــان چیــزی تبدیــل شــوند کــه در نظریــۀ 

اولیــه ادعــا شــده اســت کــه آزمایــش، آن هــا را ثابــت خواهــد کــرد.
آیزایا برلین، در باب قضاوت سیاسی۲

1. Theodor M. Porter, Trus t in Numbers
2. Isaiah Berlin, On Political Judgement
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شــفافیتی کــه در نــگاه تجددگرایــی اعــال وجــود دارد، ناشــی از غرابــت قطعــی آن بــا واقعیــت 
اســت. خیــال ساده ســازانه ای در ایــن تجددگرایــی وجــود دارد کــه گویــی بــرای هــر فعالیــت 
یــا فراینــد کــه بــه دســتش می رســد،  فقــط پــای یــک عامــل در میــان اســت: در جنــگل داری 
ــط  ــده،  فق ــهر برنامه ریزی ش ــود؛ در ش ــرورش داده می ش ــه پ ــاری ک ــوب تج ــط چ ــی،  فق علم
جابه جایــی کاالهــا و مــردم بــه بهتریــن شــکل؛ در مجتمــع مســکونی فقــط تحویــل ســرپناه، 
گرمایــش، آب و فاضــالب؛ و در بیمارســتان برنامه ریزی شــده،  فقــط تــدارک خدمــات 
درمانــی حرفــه ای بــا حداکثــر ســرعت ممکــن. بااین حــال، مــا و همــۀ برنامه ریــزان می دانیــم 
ــه  ــت ک ــده ای اس ــای درهم تنی ــوه فعالیت ه ــی انب ــل تالق ــا مح ــن مکان ه ــک از ای ــه هری ک
ــن  ــادۀ بی ــد ج ــزی مانن ــی چی ــد. حت ــض می کنن ــاده را نق ــای پیش پا افت ــه توصیف ه این گون
»الــف« تــا »ب« کــه آشــکارا تک کارکــردی۱ بــه نظــر می آیــد،  درعین حــال، می توانــد 
ــردن از  ــز و لذت ب ــرگرمی های هیجان انگی ــی، س ــرت اجتماع ــح، معاش ــرای تفری ــی ب مکان

مناظــر بیــن »الــف« و »ب« باشــد. ]۹[
بــرای تمــام چنیــن مکان هایــی می تــوان دو نقشــۀ متفــاوت از فعالیت هــا را تصــور 
ــۀ شــهری برنامه ریزی شــده، شــامل نمایــش خیابان هــا و  کــرد. نخســتین نقشــه در یــک محل
ــن  ــی بی ــدف جابه جای ــا ه ــزان ب ــه برنامه ری ــت ک ــیرهایی اس ــم کردن مس ــاختمان ها، و رس س
محل هــای کار و ســکونت، تحویــل کاالهــا، دسترســی بــه خریــد و غیــره طراحــی کرده انــد. 
ــک  ــه ی ــه ب ــت ک ــده« اس ــای »برنامه ریزی نش ــام جابه جایی ه ــای تم ــامل رّدپاه ــۀ دوم ش نقش
ــن  ــای ویتری ــه، تماش ــکۀ بچ ــل دادن کالس ــت: ه ــبیه اس ــی ش ــۀ زمان ــا وقف ــرداری ب تصویرب
ــردن  ــاده رو، ب ــردن در پی ــی بازی ک ــت،  ِلی ِل ــک دوس ــدن ی ــه دی ــن ب ــه زدن،  رفت ــا، پرس مغازه ه
ــل کار و  ــن مح ــر بی ــای میان ُب ــی راه ه ــذرا،  ط ــای گ ــای صحنه ه ــاده روی، تماش ــه پی ــگ ب س
خانــه و غیــره. نقشــۀ دوم کــه بســیار پیچیده تــر از اولــی اســت،  الگوهــای بســیار متفاوتــی از 
گــردش امــور را آشــکار می کنــد. هرچــه محلــه قدیمی  تــر باشــد، احتمــال از دور خارج شــدن 
  بــه همــان شــکل کــه حومه هــای 

ً
نقشــۀ اول به علــت قدمــت نقشــۀ دوم بیشــتر اســت؛ تقریبــا

برنامه ریزی شــدۀ شــهرهای لویتــی۲ بعــد از پنجــاه ســال بــه چیــزی سراســر متفــاوت از آنچــه 
ــده اند. ــل ش ــتند، تبدی ــر داش ــان در نظ طراح

ــۀ  ــه نقش ــت ک ــن اس ــه چنی ــد، آن نکت ــاد داده باش ــا ی ــه م ــه ای ب ــدوکاو نکت ــن کن ــر ای اگ
ــان  ــا درخت ــی ب ــگل تک محصول ــت. جن ــدار اس ــع، ناپای ــده و درواق ــی گمراه کنن اول به تنهای

1. Monofunctional
ــت (Levitt) و  ــی. لوی ــام ج ــه ویلی ــت ک ــزرگ اس ــکن ب ــرح مس ــت ط ــام هف ــی (Levittowns) ن ــهرهای لویت ۲. ش
ــا حاشــیه ها و  ــد. آن طرح هــا ب ــی دوم در حومــۀ شــهرها اجــرا کردن شــرکت او (Levitt & Sons) پــس از جنــگ جهان
ــه افــراد رنگین پوســت  ــا پشــتیبانی ادارۀ مســکن فــدرال، از فــروش خانه هــا ب ــود و آن شــرکت ب ــز همــراه ب دردســرهایی نی

ــل شــود. ـ م. ــژادی تبدی ــاظ ن ــه محــالت تفکیک شــده ازلح   ب
ً
ــالت آن طــرح عمــال ــا مح ــودداری کــرد ت خ
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ــدت  ــده اند،  در بلندم ــاک ش ــگل پ ــف جن ــه از ک ــی ک ــا و علف های ــام بوته ه ــن و تم هم س
یــک فاجعــۀ بوم شــناختی اســت. هیــچ کارخانــۀ تیلــری نمی توانــد بــدون بداهه هــای 
ــزار و  ــه ه ــده ب ــای برنامه ریزی ش ــاورد. برازیلی ــرب  دوام بی ــروی کار مج ــدۀ نی برنامه ریزی نش
ــی  ــکن عموم ــرح مس ــک ط ــده دوام آورد. ی ــای برنامه ریزی نش ــطۀ برازیلی ــکل به واس ــک ش ی
ــدون مصادیقــی  ــا کابرینــی  گریــن۲ در شــیکاگو( ب ــل پــروت ایگــو۱ در ســن لوئیــس ی )از قبی
ــی  ــازد. حت ــد می س ــود را ناامی ــاکنان خ ــرد، س ــاره می ک ــا اش ــه آن ه ــز ب ــه جیکاب ــوع ک از تن
ـ  مثــل الــوار تجــاری یــا خروجــی کارخانــه  تحقــق اهــداف محــدوِد یــک برنامــۀ کوته نگرانــه 
ـ  بــا توســل بــه نقشــه ای تک بُعــدی ممکــن نیســت. نقشــۀ اول، هماننــد کشــاورزی صنعتــی و 
ــود  ــر می ش ــی امکان پذی ــت فرایندهای ــط به عل ــده، فق ــای اصالح ش ــه گونه ه ــتگی  اش ب وابس

ــت. ــده اس ــت ش ــا غفل ــه از آن ه ــد و عامدان ــرار دارن ــاخص هایش ق ــرۀ ش ــارج از دای ــه خ ک
ــژه  ـ  به وی ــلطه  ــی و س ــه های خوانای ــه نقش ــت ک ــا آموخ ــه م ــن ب ــا همچنی ــن بحث ه ای
ــدازه ای  ــا ان « ت

ً
ــا ـ »حتم ــند  ــوردار باش ــرا برخ ــه و اقتدار گ ــت خودکام ــتیبانی دول ــی از پش وقت

موفــق می شــوند کــه محیــط طبیعــی و اجتماعــی را مطابــق ذهنیــت ایــن حکومت هــا 
ــی  ــی اجتماع ــر زندگ ــود را ب ــد خ ــتر بتوانن ــی بیش ــه های توخال ــن نقش ــر ای ــد. اگ ــکل دهن ش
ــور  ــن همان ط ــر م ــوند؟ به نظ ــان ها می ش ــدام انس ــن ک ــث پروبال گرفت ــد، باع ــل کنن تحمی
ــدار  ــر و ناپای ــت بوم فقی ــک زیس ــع ی ــن، به واق ــان هم س ــا درخت ــی ب ــگل تک محصول ــه جن ک
ــده  ــی تضعیف ش ــامانه های اجتماع ــز س ــال نی ــی اع ــهری تجددگرای ــای ش ــت، مجموعه  ه اس

ــتند. ــداری هس و ناپای
مقاومــت انســان ها در برابــر قالب هــای شــدیِد  محدود ســازی اجتماعــی، ســد راه 
طرح هــای تک صدایــی عقالنیــت متمرکــز می شــود. آن طرح هــا حتــی اگــر به شــکل 
ــد.  ــم می زنن ــان ها رق ــرای انس ــاری ب ــیار تیره وت ــت بس ــوند، عاقب ــرا ش ــم اج ــه ه نصفه نیم
ــا و  ــران کارخانه ه ــه کارگ ــود ک ــده ب ــنهاد ش ــه پیش ــای لوکوبوزی ــی از برنامه ه   در یک

ً
ــال مث

خانواده هایشــان در خانه هــای ســازمانی جداگانــه در امتــداد شــاهراه های ارتباطــی، از 
ــع  ــرای رف ــد ب ــل کارآم ــک راه ح ــری ی ــاظ نظ ــنهادی ازلح ــان پیش ــوند. چن ــدا ش ــر ج یکدیگ

ــال ۱۹۵۴  ــه از س ــود ک ــده ب ــاالت متح ــس ای ــن لوئی ــکونی در س ــای مس ــو (Pruitt – Igoe) مجموعه ه ــروت ایگ ۱. پ
ــه در  ــرد. آن مجموع ــت ک ــدت اف ــا به ش ــی در آن ه ــت زندگ ــال ۱۹۵۶،  کیفی ــا در س ــدن آن ه ــا کامل ش ــدند و ب ــاح ش افتت
ــود. تمــام ۳۳ ســاختمان آن  ــه شــهرت بین المللــی رســیده ب ــژادی اش ب دهــۀ ۱۹۶0 به علــت فقــر، خشــونت و تفکیــک ن
ــه نمــاد ناکامــی در بازســازی شــهری،  ــد و طــرح مذکــور ب ــران کردن ــا مــواد منفجــره وی ــۀ دهــۀ ۱۹70 ب طــرح را در میان

ــد. ـ م. ــل ش ــی تبدی ــکن دولت ــی و مس ــت عموم ــزی سیاس برنامه ری
۲. کابرینــی گریــن (Cabrini Green) یــک طــرح مســکن عمومــی در شــیکاگو )ایالــت ایلــی  نویــز( بــود کــه بخش های 
مختلــف آن در ســال های ۱۹۵7 ،۱۹۴۲ و ۱۹۶۲ ســاخته شــد و خشــونت و هرج ومــرج در آن محله هــا باعــث شــد کــه 
طــرح کابرینــی گریــن بــه نمــاد دردســرهای مســکن عمومــی در ایالــت متحــده تبدیــل شــود. ســاختمان های آن طــرح را 

ـ  م. یکــی پــس از دیگــری از ســال ۱۹۹۵ تــا ۲0۱۱ ویــران کردنــد. 
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کنــده  مشــکالت حمل ونقــل و تولیــد بــه نظــر می رســید، ولــی اگــر اجــرا می شــد، محیطــی آ
از یــأس و خمودگــی در کارخانه هــا و خانه هــا پدیــد مــی آورد کــه عــاری از ســرزندگی زندگــی 
ــا آن  ــابه ب ــق مش ــت و از منط ــری را داش ــای روش تیل ــام جذابیت ه ــرح او تم ــود. ط ــهری ب ش
ــای  ــردن جابه جایی ه ــا مقیدک ــروی کار را ب ــۀ نی ــازمان دهی بهین ــی س ــرد؛ یعن ــروی می ک پی
ــهل و  ــی س ــول طراح ــاند. اص ــام می رس ــه انج ــراری ب ــی تک ــت بدن ــد حرک ــه چن ــران ب کارگ
ــر  ــز ب ــا اســکان مجــدد در اتیوپــی نی ســادۀ مــزارع اشــتراکی شــوروی، روســتاهای اوجامــا ی
ــهیِل  ــرای تس ــور ب ــای مذک ــام طرح ه ــه تم ــر اینک ــت. مهم ت ــت داش ــا دالل ــن کوته بینی ه همی

ــات جمعــی مــردم طراحــی شــدند. ــر حی ــد و تســلط ب ادارۀ متمرکــز تولی
  کارکــردی و تک منظــوره، برخــی از 

ً
 تمــام نهادهــای کامــال

ً
می تــوان گفــت تقریبــا

مشــخصه های گروه هــای مشــاوران یــا مؤسســه های تحقیقاتــی را دارنــد کــه عــاری از 
ــه  ی ب

ّ
ــد ــت ح ــا در حال ــد. آن ه ــه کار می رون ــی ب ــداف آزمایش ــرای اه ــوده و ب ــاس ب احس

ــتان ها،  ــل تیمارس ــم ـ از قبی ــم و نوزده ــرون هجده ــی در ق ــلطۀ اجتماع ــزرگ س ــات ب مؤسس
ــن  ــاع چنی ــا اوض ــی ب ــدر کاف ــوند. به ق ــک می ش ــا ـ نزدی ــا و دارالتأدیب ه ــا،  زندان ه نوانخانه ه
نهادهایــی آشــنا شــده ایم کــه بدانیــم آن هــا بــا گذشــت زمــان ممکــن اســت در میــان بیمــاران 
یــا زندانیــان،  نوعــی روان رنجــوری نهــادی پدیــد آورنــد کــه بــا نشــانه هایی از قبیــل دل مردگــی، 
گوشــه گیری،  فقــدان ابتــکار و احساســات خودجــوش،  فقــدان معاشــرت و طغیانگــری ظاهــر 
ــی روح،  یکنواخــت و  ــه، ب ــا محیطــی کم مای ــاق ب ــع، انطب ــن روان رنجــوی درواق می شــوند. ای

ــود. ]۱0[ ــم می ش ــاکنان خت ــق س ــه تحمی ــت ب ــه درنهای ــت ک ــده اس نظارت ش
ــد  ــرای زندگــی و تولی ــی اعــال ب ــرار اســت کــه طرح هــای تجددگرای ــن ق ــۀ مهــم از ای نکت
ــد  ــی دارن ــات مردم ــا و روحی ــا،  ابتکاره ــا، توانایی ه ــمردن مهارت ه ــه خوارش ــل ب ــردم، می م
کــه همــان ذی نفعــان برنامه هــا هســتند و نــوع خفیفــی از همیــن روان رنجــوری نهــادی را بــه 
ــرای  ــر ب ــان فهم پذی ــان زب ــه هم ـ  ک ــه  ــر مطلوبیت گرایان ــد. به تعبی ــل می کنن ــان ها تحمی انس
ــش  ــب کاه ــی موج ــن برنامه های ـ  چنی ــت  ــن طرح هاس ــب ای ــداران متعص ــیاری از طرف بس
ــوع و ســرزنده، چنان کــه  ــده،  متن ــروی کار می  شــوند. محیط هــای پیچی »ســرمایۀ انســانی«  نی
ــر  ــر و انطباق پذی ــر، ترمیم پذی ــه پیدایــش جمعیت هــای انعطاف پذی ــز می گفــت،  ب ــز نی جیکاب
ــرای  ــازه و اج ــای ت ــا چالش ه ــی ب ــرای رویاروی ــتر ب ــۀ بیش ــه از تجرب ــد ک ــک می کنن کم
ــاز  ــده، زمینه س ــش و برنامه ریزی ش ــای تنگ اندی ــی محیط ه ــد. ول ــا برخوردارن ابتکارعمل ه
ــی  ــدرت چاره جوی ــه ق ــتند ک ــی هس ــدن جمعیت ــا و پدیدآم ــا و نوآوری ه ــش مهارت ه کاه
  همــان 

ً
کمتــری دارد. وقتــی ایــن جمعیت هــای علیــل شــکل بگیرنــد،  به شــکلی تلــخ، دقیقــا

ــی،  ــت. به عبارت ــاج اس ــاال محت ــارت از ب ــه نظ ــه ب ــد ک ــم می کنن ــانی را فراه ــۀ انس ــادۀ اولی م
منطــق مهندســی اجتماعــی در مقیــاس گســترده، چیــزی جــز پدیــدآوردن زیردســتانی نبــود کــه 
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ــرد. ــزی می ک ــا برنامه ری ــرای آن ه ــا ب ــا انته ــدا ت ــی از ابت ــود کس الزم ب
ــق  ــه مطاب ــد آورد ک ــی پدی ــت دنیای ــتبدانه نتوانس ــی مس ــی اجتماع ــر آن مهندس ــه اگ البت
 
ً
ــا ــگاه قطع ــه آن ن ــم ک ــوش کنی ــم و فرام ــتباه بیفتی ــه اش ــد ب ــد،  نبای ــش باش ــر مطلوب تصوی
توانســت بــه بســیاری از ســاختارهای قدیمــی »وابســتگی متقابــل و تجربــه« آســیب بزنــد کــه 
ــه  ــوروی به هیچ وج ــای ش ــتند. کولخوزه ــی هس ــیار حیات ــه، بس ــش آمیخت ــب دان ــرای کس ب
انتظــارات مســئوالن را بــرآورده نکردنــد،  ولــی بــا کارگــران مــزارع به مثابــۀ دســت های 
تکــراری کارخانــه ای ـ و نــه کشــاورز ـ رفتــار کردنــد و باعــث نابــودی بســیاری از مهارت هــای 
کشــاورزی شــدند کــه رعیت هــا در آســتانۀ اشتراکی  ســازی از آن هــا برخــوردار بودنــد. حتــی 
ــود  ــدن ب ــتحق لغوش ــه مس ــت ک ــود داش ــراوان وج ــای ف ــم، مؤلفه ه ــای قدی ــر در نظام ه اگ
)اســتبدادهای محلــی براســاس طبقــه، جنســیت،  ســن و تبــار(، در کنــار آن هــا خودمختــاری 
ــای  ــدری در ادع ــد ق ــه بای ــن زمین ــم در ای ــان می کن ــد. گم ــذف ش ــز ح ــردم نی ــادی م نه
ــا نهادهــای  ــون قاطــع و ب ــا قان ــد حکومــت ب معــروف آنارشیســت ها تأمــل کــرد کــه معتقدن
ـ کــه البتــه می توانــد در  مرکــزی اش، ظرفیت هــای فــردی بــرای خودگردانــی مســتقل را 
ــراث  ــاید می ــد. ش ــب می کن ــرد ـ تخری ــرار گی ــز ق ــال نی ــی اع ــزی تجددگرای ــت برنامه ری خدم
ــال،  ــا درهرح ــی آن ه ــد،  ول ــذر باش ــه و زودگ ــز کم مای ــال نی ــان اع ــود تجددگرای ــادی خ نه
ــی و  ــادی،  اجتماع ــای اقتص ــردم در زمینه ه ــود م ــراز وج ــس و اب ــمه های حدیث نف سرچش

ــد. ــودی ســوق دادن ــه ناب فرهنگــی را ب

شکست علم خالصه سازی و جایگاه دانش  آمیخته

ــس  ــال، هیچ ک ــت. بااین ح ــزب اس ــری ح ــمول رهب ــز مش ــه همه چی ــود ک ــه می ش گفت
ــد. ــی  زنده ان ــاکان همگ ــا کم ــت و آن ه ــا نیس ــا و ماهی ه ــی خرچنگ ه ــئول زندگ مس

یک روستایی ویتنامی از روستای شوان هوی۱

ــوز  ــی از فروپاشــی سیاســی سرنوشت ســاز ســال ۱۹8۹ ـ در کشــوری کــه هن مــدت چندان
ــان  ــی از کارشناس ــه گروه ــود ک ــته ب ــد ـ نگذش ــده می ش ــوروی نامی ــر ش ــاد جماهی اتح
اقتصــادی گــرد هــم آمدنــد تــا دربــارۀ اصالحــات کشــاورزی بحــث کننــد. اکثــر 
شــرکت کنندگان طرفــدار انحــالل تعاونی هــای کشــاورزی و خصوصی ســازی زمین هــا 
بودنــد تــا شــاید دوبــاره نســخۀ پیشــرفته ای از بخــش خصوصــی شــکل بگیــرد کــه در دهــۀ 
 
ً
۱۹۲0 جــان بــه در بــرده بــود،  ولــی در دهــۀ ۱۹۳0 بــه دســت اســتالین نابــود شــد. تقریبــا
ــش  ــا و دان ــا، ابتکاره ــر مهارت ه ــر س ــوزداری ب ــه روش کولخ ــارۀ آنچ ــران درب ــام حاض تم

1. Xuan Huy village
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ســه نســل از کشــاورزان آورده بــود،  به شــدت افســوس می خوردنــد. آنــان وضعیــت ناگــوار 
خــود را بــا چیــن مقایســه می کردنــد کــه بــه نظــر می رســید فقــط ۲۵ ســال اشتراکی ســازی 
ــان  ــت. ناگه ــرده اس ــن نب ــاورزانش از بی ــری را در کش ــای خطرپذی ــوز مهارت ه ــا هن در آنج
ــتایی  ــردم روس ــه م ــد ک ــان می کنی ــب زد: »گم ــران نهی ــه دیگ ــک۱  ب ــی از نوووسیبیرس خانم
چگونــه دوران شصت ســالۀ اشتراکی ســازی را دوام آوردنــد؟ اگــر آن مــردم از ابتــکار و 
ــاید  ــد! ش ــالمت نمی بردن ــه س ــر ب ــد، از آن دوره س ــتفاده نمی کردن ــود اس ــوخ طبعی خ ش
ــچ  ــان هی ــکار ایش ــی در ذوق و ابت ــند، ول ــته باش ــاز داش ــزات نی ــه وام و تجهی ــتاییان ب روس

ــدارد«. ]۱۱[ ــود ن ــتی وج کم و کاس
ســاکنان  می رســد  نظــر  بــه  اشتراکی ســازی  چندجانبــۀ  شکســت های  علی رغــم 
ــد و دوام  ــه ســر کنن ــا حداقــل آن اوضــاع را ب ــد ت ــه بودن کولخوزهــا روش هــا و ابزارهایــی یافت
بیاورنــد. نبایــد فرامــوش کــرد کــه نخســتین واکنــش مــردم بــه اشتراکی ســازی در دهــۀ ۱۹۳0،  
ــدگان  ــد، باقی مان ــته ش ــت شکس ــی آن مقاوم ــود. وقت ــورش ب ــی ش ــدی و حت ــت ج مقاوم
ــتند  ــدرت می توانس ــردم به ن ــتند. م ــرون نداش ــد بی ــت از قواع ــز اطاع ــری ج ــاب دیگ انتخ
ــود  ــه الزم ب ــه را ک ــی آنچ ــد، ول ــوب کنن ــق محس ــی توفی ــتایی را نوع ــتوری روس ــاد دس اقتص
ــود  ــادی خ ــای اقتص ــازند و از بق ــرآورده س ــهمیه های الزم را ب ــل س ــا حداق ــد ت ــام دادن انج

ــوند. ــن ش مطمئ
ــود،   ــز ب ــی نی ــد و الزام ــل ش ــه تحم ــرهم بندی ها را ک ــه س ــانه های این گون ــی از نش یک
شــاید بتــوان از مطالعــۀ مــوردِی  یــک کارخانــه در آلمــان  شــرقی فهمیــد کــه قبــل از فروپاشــی 
دیــوار برلیــن در ۱۹8۹ انجــام شــد. ]۱۲[ هــر کارخانــه ا ی به شــدت در تنگنــا گذاشــته می شــد 
ــرآورده ســازد،  درحالی کــه تمــام  ــود، ب ــد را کــه الزمــۀ تمــام پاداش هــا ب ــا ســهمیه های تولی ت
ماشــین  آالت فرســوده بودنــد،  مــواد اولیــه نامرغــوب بودنــد و قطعــات یدکــی وجــود نداشــت. 
ــله مراتب اداری،  ــود در سلس ــادی خ ــگاه ع ــم جای ــوار علی رغ ــاع دش ــد در آن اوض دو کارمن
ــای  ــه راه حل ه ــود ک ــه ای ب ــان آچارفرانس ــی از آن ــد. یک ــدنی بودن ــود جداناش ــگاه خ از بن
بــرای سرپانگه داشــتن ماشــین ها را می دانســت و می توانســت کاســتی های  کوتاه مــدت 
ــد دوم  ــد. کارمن ــه صرفه جویــی کن ــا پنهــان ســازد و در مصــرف مــواد اولی ــد را اصــالح ی تولی
ــواد  ــین  آالت و م ــی، ماش ــن لوازم یدک ــه یافت ــود ک ــت هم انداز ب ــردی پش ــد و ف ــل زدوبن اه
اولیــه،  و خریــد و معاوضــۀ آن هــا را انجــام مــی داد کــه درغیراین صــورت، از راه هــای رســمی 
ــور  ــت هم انداز، به ط ــای آن پش ــهیل در کاره ــرای تس ــه  ب ــد. کارخان ــم نمی ش ــع فراه و بموق
ــودر  ــل پ ــرای انبارکــردن برخــی کاالهــای فاسدناشــدنی از قبی ــی خــود را ب ــع مال مــداوم مناب

۱. نوووسیبیرســک (Novosibirsk) شــهری در ســیبری روســیه در دو ســوی رودخانــۀ اوب (Ob) اســت کــه جمعیتــش 
در ســال ۲0۱۲ حــدود ۱/۵ میلیــون نفــر بــود. ـ م.
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ــد روز  ــای م ــوب، دارو و لباس ه ــراب مرغ ــخ، ش ــوب، ن ــذ مرغ ــی،  کاغ ــون،  لوازم آرایش صاب
صــرف می کــرد. وقتــی بــه نظــر می رســید کــه کارخانــه به علــت فقــدان یــک ســوپاپ مهــم 
ــد،  آن دو کارمنــد  ــد بازمی مان ــه ســهمیه های تولی ــا یکــی از قطعــات ماشــین ها از رســیدن ب ی
کــه دالل هایــی کاربلــد بودنــد،  سرتاســر کشــور را زیــرورو می کردنــد و خودرو هــای کوچــک 
را بــا کاالهــای پایاپــای پــر می کردنــد تــا نیازهــا را برطــرف کننــد. وظایــف آن دو به هیچ وجــه 
ــه  ــه بیشــتر ب ــی بقــای کارخان ــود،  ول ــد نشــده ب ــه قی در جــدول تشــکیالت ســازمانی کارخان
ــب،  ــر. به این ترتی ــان دیگ ــه کارکن ــا ب ــود ت ــته ب ــا وابس ــۀ آن ه ــا و تجرب ــا، دانایی ه مهارت ه
ــیوۀ  ــه ش ــواره ب ــز، هم ــزی متمرک ــادی برنامه ری ــام اقتص ــی در نظ ــای اصل ــی از مؤلفه ه یک

ــن می شــد. ــه تضمی ــش  آمیخت ــا دان ــی ب غیررســمی یعن
ــم  ــه نظ ــد ک ــان می دهن ــا نش ــه م ــتند و ب ــتثنا نیس ــم، اس ــه گفتی ــل آنچ ــواردی از قبی م
اجتماعــی تحمیل شــده در طرح هــای مهندســی اجتماعــی، خواه ناخــواه بــه غفلــت از 
ــرار  ــر ق ــت. اگ ــروری اس ــا ض ــی آن طرح ه ــرد عمل ــرای کارک ــه ب ــد ک ــی می انجام مؤلفه های
بــود آن کارخانه هــا فقــط مطابــق محدودیت هــای وظایــف و نقش هــای تصریح شــده در 
آن طراحی هــای ســاده کار کننــد،  به ســرعت بــه تعطیلــی کشــیده می شــدند. نظام هــای 
و  بداهه هــا  به لطــف  همیشــه  و  همه جــا  در    

ً
تقریبــا اشــتراکی  و  دســتوری  اقتصــادی 

ــارج از  ــیری خ ــگان مس ــه لنگان لن ــود ک ــمی ب ــادی غیررس ــام اقتص ــدۀ نظ ــای پراکن ابتکاره
می کردنــد. طــی  را  دولتــی  طرح هــای  خالصه  ســازی های 

ــع،  ــی، درواق ــی اجتماع ــوع مهندس ــمی از ن ــم رس ــای نظ ــام نظام ه ــر،  تم ــری دیگ به تعبی
ــی اش  ــم طفیل ــر نگویی ــت، اگ ــه درنهای ــد ک ــر بودن ــام بزرگ ت ــک نظ ــی از ی خرده نظام های
محســوب می شــدند، حداقــل بــه آن وابســته بودنــد. ایــن خرده نظــام بــه فرایندهــای متنوعــی 
ــادر  ــی ق ــام به تنهای ــتند و آن نظ ــود هس ــمی و ازپیش موج ــب غیررس ــه اغل ــت ک ــی اس متک
بــه ایجــاد یــا حفــظ آن هــا نیســت. هرچــه نظــم رســمی، خالصه وارتــر، توخالی تــر و 
ساده شــده تر باشــد، انعطاف پذیــری اش کمتــر اســت و بیشــتر در معــرض اختــالالت و 
ــل  ــن تحلی ــرد. ای ــرار می گی ــود ق ــدود خ ــاخص های مح ــرو ش ــرون از قلم ــفتگی های بی آش
دربــارۀ تجددگرایــی اعــال شــاید ســپس شــاهدی بــر دســت نامرئــی هماهنگــی بــازار باشــد 
ــخیص  ــت در تش ــال، الزم اس ــت. بااین ح ــز اس ــادی متمرک ــام اقتص ــل نظ ــۀ مقاب ــه نقط ک
خودمــان بســیار محتــاط باشــیم. بــازار نیــز علی رغــم آنکــه بــرای عوامــل خــود آزادی عمــل 
ــه  ــب، ب ــت و به این ترتی ــمی اس ــوب و رس ــام هماهنگــی منص ــک نظ ــود ی ــد، خ فراهــم می کن
یــک نظــام بزرگ تــر از روابــط اجتماعــی وابســته اســت کــه تأییــد خــود را از محاســبات بــازار 
ــای  ــر مؤلفه ه ــالوه ب ــه ع ــن زمین ــت. در ای ــظ آن نیس ــا حف ــاد ی ــه ایج ــادر ب ــازار ق ــه و ب نگرفت
ــرای  ــز ب ــوای قهــری دولــت نی ــم می رســد،  ق ــه ذهن ــرارداد و حقــوق مالکیــت کــه ب آشــکاِر ق
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ضمانــت اجــرای قراردادهــا و حقــوق الزم اســت،  ولــی الگوهــا و هنجارهــای پیشــینی اعتمــاد 
ــر از  ــی جدایی ناپذی ــه جزئ ــد ک ــود دارن ــز وج ــکاری نی ــی و هم ــۀ محل ــی،  جامع اجتماع
مبــادالت بــازار محســوب می  شــوند. آخریــن و مهم تریــن نکتــه اینکــه نظــام اقتصــادی »یــک 
ــت  ــار اس ــه ناچ ــت ک ــدیابنده اس ــدود و غیررش ــناختی مح ــام بوم ش ــک نظ ــام از ی خرده نظ
ــرد. ]۱۳[ ــود بپذی ــود خ ــداوم وج ــِد  ت ــۀ قی ــام« را به مثاب ــای آن نظ ــه و تعامل ه ــت تغذی ظرفی
گمـان می کنـم یکـی از مشـخصات نظام هـای بـزرگ و رسـمی هماهنگـی از ایـن قـرار 
 بـه بی قاعدگـی و ناهنجاری دچـار هسـتند،  ولی بررسـی دقیق تر نشـان 

ً
اسـت کـه آن هـا ظاهـرا

می دهـد کـه آن ناهنجار ی هـا بخشـی تفکیک ناشـدنی از نظـم رسـمی هسـتند. بخـش بزرگـی 
از ایـن بی قاعدگی هـا را می تـوان »دانـش  آمیختـه بـرای نجـات« نامیـد،  هرچند چنـان اقدامات 
بداهـه و هوشـمندانه ای در نظـر مردمـی کـه بـا طرح هـای مهندسـی اجتماعـی اسـتبدادی اغوا 
شـده اند و ممکـن اسـت در خطـر اجـرای آن هـا قـرار داشـته باشـند، نشـانۀ تقـالی مذبوحانه و 
ـ  به علت  ـ  نه فقط در جهان سـوم  اسـتیصال محسـوب می شـوند. بسـیاری از شـهرهای امروزی 
وجـود زاغه هـا و سـکونتگاه های تصـرف عدوانـی قـادر بـه کارکـرد و بقا هسـتند و سـاکنان این 
سـکونتگا ه ها درواقـع، خدمـات اساسـی شـهر را عرضـه می کننـد. چنان کـه دیده ایـم، نظـام 
  
ً
اقتصـادی دسـتوری رسـمی، مشـروط به مبـادالت خـرد ، تهاتـر و معامالتی اسـت کـه معموال

غیرقانونـی هسـتند. نظـام اقتصادی رسـمِی مسـتمری ها،  تأمین اجتماعـی و مزایـای درمانی نیز 
به کمـک جمعیـت متحـرک و شـناوری محقق می شـود که خـود به معـدودی از ایـن حمایت ها 
دسترسـی دارنـد. به همین ترتیـب، محصـوالت کشـاورزی پیونـدی در مزرعـۀ مکانیـزه فقـط از 
آن  رو دوام می آورنـد کـه تنـوع و مصونیـِت گونه هـای زراعـی پیشـین آن هـا را نجـات می دهـد. 
درهرحالـت،  تجربـۀ غیردنبالـه رو یـا غیرمطیع، شـرط بی چون وچرای حفظ نظم رسـمی اسـت.

شاهدی برای نهادهای سازگار با دانش آمیخته

ــزارع  ــده،  م ــهرهای برنامه ریزی ش ــن،  ش ــق زمی ــت مطل ــی، مالکی ــگل داری علم ــداع جن اب
ــه  ــی ک ــام خالقیت های ــم تم ــی،  علی رغ ــاورزی صنعت ــا، و کش ــتاهای اوجام ــتراکی، روس اش
ــدۀ طبیعــی  ــی ســاده در دســتگاه های بســیار پیچی ــۀ مداخالت در آن هــا وجــود داشــت، به مثاب
ــد  ــی پدی ــزاع، از دل نظام های ــه انت ــل ب ــا توس ــا ب ــه آن طرح ه ــس از اینک ــود. پ ــی ب و اجتماع
ــه  ــد مؤلف ــد، چن ــبه ای نمی آم ــچ محاس ــگ هی ــه چن ــان ب ــه برهم کنش هایش ــدند ک آورده ش
به مثابــۀ مبنــای تمــام مــوارد نظــم تحمیلــی برگزیــده شــدند. چنــان روشــی در بدتریــن حالــت 
ــت بوم های  ــا،  زیس ــیدن زندگی ه ــه ازهم پاش ــه ب ــد ک ــر ش ــارت های تصور ناپذی ــث خس باع

آســیب دیده و جوامــع متالشی شــده یــا تضعیف شــده مربــوط می شــد.
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ـ  به ویـژه درمـورد نظام هـای  البتـه حداقـل بـه چهـار دلیـل بایـد ایـن نکوهـش فراگیـر را 
ـ  تعدیـل کنیـم. نخسـت و مهم تـر از همـه اینکـه نظم هـای اجتماعـی طراحی شـده  اجتماعـی 
 هر 

ً
 چنـان ناعادالنـه و سـرکوبگر بودنـد که تقریبـا

ً
بـرای نشسـتن به جـای نظـم سـنتی، معمـوال

  مهندسـی اجتماعـی تجددگرایی 
ً

نظـم جدیدی نسـبت بـه آن ها برتر می نمـود. دوم اینکه معموال
ِل برابری طلبـی و مفاهیـم رهایی بخـش عرضـه می شـد: برابـری در محضر 

ّ
اعـال در لبـاس مبـد

قانـون،  حقـوق شـهروندی برای همـه، حقوق معاش، سـالمت،  آمـوزش و سـرپناه. در وعده ها 
و مـرام بسـیار جـذاِب تجددگرایـی اعـال گویـی وانمود می شـد که حکومـت،  مزایای پیشـرفت 

فناورانـه را در دسـترس تمـام شـهروندانش قـرار خواهد داد.
دو علـت دیگـر بـرای مالیم  ترکـردن سـرزنش  این گونـه طرح هـا،  کمتـر بـه عواقـب بالقـوه 
مخـرب آن هـا و بیشـتر بـه ظرفیـت  انسـان های عـادی در تعدیـل شـرایط بیرونـی یـا درنهایت، 
سـاقط کردن چنیـن برنامه هایـی مربـوط می شـود. هرجـا کـه نهادهـای مؤثـر و انتخابـی وجـود 
داشـتند، قـدری انطبـاق چاره ناپذیـر می نمـود. ولـی حتـی در غیـاب ایـن نهادهـا هـم جالـب 
یـا  بـه وانهـادن  اسـت کـه چگونـه مقاومـت سرسـختانه و روزمـرۀ شـهروندان، مسـئوالن را 
بازسـازی طرح هـا ناچـار کـرد. البته، هـر برنامـۀ تجددگرایی اعـال، در صورت وجـود فرصت و 
  بازسـازی شـود. مزارع اشـتراکی شـوروی 

ً
مجـال کافـی می توانـد با اقـدام و تجربۀ مردم،  کامال

کـه افراطی تریـن مـورد به حسـاب می آینـد،  باالخـره همان قـدر بـا طفره رفتـن از کار و مقاومت 
سـاکنان کولخوزهـا بـه زانـو درآمدنـد که بـا گذار سیاسـی در مسـکو.

بـدون آنکـه بخواهـم مزایـای بی چون وچـرای تقسـیم کار یـا همـکاری سلسـله مراتبی را در 
ایفـای برخـی وظایـف انـکار کنم،  بـد نیسـت مصادیقـی از نهادهایی را برشـمارم کـه برخالف 
ویژگی هـای مزبـور، چندکارکـردی،۱ انعطاف پذیـر، متنـوع و انطباق پذیـر هسـتند یـا به عبارتی، 
نهادهایـی هسـتند کـه بـه دسـت توانای دانـش  آمیختـه شـکل گرفته اند. وقتـی می بینیم کسـانی 
کـه در نظام هـای مقیـِد نظـم رسـمی گرفتـار شـده اند، به طـور مـداوم و به نفـع خـود تـالش 
می کننـد تـا آن نظام هـا را متنوع تـر سـازند،  درواقـع، نشـانه ای از فراینـد متـداول »اهلی سـازِی 
 
ً
اجتماعـی«۲ را دیده ایـم. دومیـن نشـانه، جاذبـۀ اجتماعـی خودمختـاری و تنوع اسـت کـه مثال

در محبوبیـت محـالت چندمنظـوره در بحث هـای جیکابـز و در تـداوم همیشـگی  جذابیـت 
خویش فرمایـی۳ آشـکار اسـت.

تنــوع و برخــی قالب  هــای پیچیدگــی، صرف نظــر از جذاب بــودن، مزایــای دیگــری 
ــتند.  ــی هس ــی، چندوجه ــای طبیع ــا در نظام ه ــن مزای ــه ای ــم ک ــون می دانی ــد. اکن ــم دارن ه

1. multifunctional
2. social domes tication
3. self-employment
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جنگل هــای کهن ســال، کشــت چندمحصولــی و کشــاورزی بــا گونه هایــی کــه به طــور 
ــزارع  ــه ای و م ــای تک گون ــدازۀ جنگل ه ــدت به ان ــاید در کوتاه م ــوند، ش ــح می ش ــی تلقی طبیع
ــر و  ــدت پایدارت ــی به ش ــند، ول ــره ور نباش ــان، به ــدِی همس ــای پیون ــا گونه ه ــه ای ی تک گون
ــر و تنش هــای محیطــی مقاومــت بیشــتری  ــر بیماری هــای همه گی ــر هســتند،  در براب خودکفات
دارنــد و بــرای بهبــود بــه مداخــالت بیرونــی بســیار کمتــری نیــاز دارنــد. هــر بــار کــه »ســرمایۀ 
ــزی  ــا چی ــی را ب ــال جنگل ــان کهن س ــا درخت ــی ی ــان وحش ــر ماهی ــل ذخای ــی«۱ از قبی طبیع
عــوض می کنیــم کــه شــاید بتــوان آن را »ســرمایۀ طبیعــی پرورشــی« ۲ نامیــد )مــواردی از قبیــل 
مــزارع پــرورش ماهــی و مــزارع چــوب(، به ســهولت در تصــرف و بــه بهــره وری ســریع دســت 
ــش  ــط و کاه ــای محی ــای احی ــش هزینه ه ــای افزای ــتاوردها به به ــن دس ــی ای ــم، ول می یابی
ــای  ــر چالش ه ــود. ]۱۴[ اگ ــل می ش ــت« حاص ــداری در طبیع ــری و پای ــور، انعطاف پذی »وف
زیســت محیطی در ایــن منظومه هــای طبیعــی، مالیــم و پیش بینی پذیــر باشــند، آنــگاه 
 باثبــات خواهــد بــود. ]۱۵[ بااین حــال، بــا 

ً
برخــی ساده ســازی های جزئــی  نیــز نســبتا

ــای  ــی به معن ــیوه های پرورش ــی در ش ــرمایۀ طبیع ــوع س ــش تن ــرایط، کاه ــۀ ش ــودن بقی ثابت ب
افزایــش آســیب پذیری و ناپایــداری خواهــد بــود. مشــکل از ایــن قــرار اســت کــه هزینه هــای 
ــل از آنکــه هــر فعالیــت ســودآوری  اش را  ــر نظام هــای اقتصــادی مدت هــا قب ــی۳ در اکث بیرون

ــده اند.۴ ــته ش ــد، انباش ــت بده ــودوزیان( از دس ــۀ س ــای کوته بینان )به معن
ــرد؛  ــه ک ــانی ارائ ــای انس ــارۀ نهاده ــابهی را درب ــواهد مش ــوان ش ــم می ت ــان می کن گم
شــواهدی کــه تبایــن شــکنندگی نهادهــای ُصلــب، تک منظــوره و متمرکــز را بــا انطباق پذیــرِی 
ــی  ــا وقت ــر، چندمنظــوره و غیرمتمرکــز نشــان می دهــد. ت قالب هــای اجتماعــی انعطاف پذیرت
ــه ای از  ــد، مجموع ــر باش ــات و پیش  بینی پذی ــراری، باثب ــی تک ــاد،  محیط ــک نه ــط ی محی
 مؤثــر واقــع شــود. ولــی چنیــن وضعیتــی در اکثــر 

ً
اقدامــات عــادی و ثابــت می توانــد کامــال

نظام هــای اقتصــادی و مناســبات انســانی نــادر اســت و هنگامــی کــه اوضــاع محیــط ناگهــان 
یــا به شــدت تغییــر کنــد،  اقدامــات عــادی ممکــن اســت ضدمولــد شــوند. بقــای بلندمــدِت 
ــک،   ــۀ کوچ ــک، مزرع ــی کوچ ــۀ محل ــواده،  جامع ــل خان ــانی ـ  از قبی ــای انس ــی نهاده برخ
انطباق پذیــری  انــدازه ای مدیــون  تــا  ـ   بنگاه هــای خانوادگــی در بعضــی کســب وکارها 
ــت  ــک، بی نهای ــای کوچ ــن نهاده ــد ای ــت. بی تردی ــاع اس ــی اوض ــگام دگرگون ــه هن ــا ب آن ه
ــت.  ــده اس ــرآب ش ــا نقش ب ــی آن ه ــی حتم ــی فروپاش ــا پیش بین ــتند، و باره ــر هس وفق پذی

1. natural capital
2. cultivated natural capital
3. external cos ts
۴ . ازجملــۀ ایــن هزینه هــای بیرونــی می تــوان بــه آلودگــی آب  و هــوا،  اتمــام منابــع تجدیدناپذیــر و کاهــش تنــوع زیســتی 

اشــاره کــرد. ـ م.
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ــرداری از کار  ــه بهره ب ــرش )ک ــروی کار انعطاف پذی ــت نی ــی، به عل ــک خانوادگ ــۀ کوچ مزرع
ــل  ــا احشــام، و می ــردادن محصــوالت ی ــز شــامل می شــود(، ظرفیتــش در تغیی ــدان را نی فرزن
ــی   رقابت

ً
ــال ــرایط کام ــا ش ــورهایی ب ــت در کش ــده اس ــق ش ــرات، موف ــازی مخاط ــه متنوع س ب

ــورداری  ــا برخ ــم ب ــی عظی ــزارع حکومت ــرکت ها و م ــیاری از ش ــه بس ــاورد، درحالی ک دوام بی
ــد. ]۱۶[ در  ــای درآمده ان ــی از پ ــزه و تخصص  مکانی

ً
ــال ــرایط کام ــای کالن، و در ش از وام ه

ــوا  ــه آب وه ــریع ب ــش  س ــی، واکن ــش محل ــه دان ــاورزی[ ک ــادی ]کش ــام اقتص ــی از نظ بخش
و وضعیــت محصــول، و هزینه هــای باالســری انــدک )کوچک بــودن مقیــاس(، نقشــی 
ــی  ــۀ خانوادگ ــد، مزرع ــزرگ دارن ــه اِی ب ــع کارخان ــل در صنای ــان عوام ــش  هم ــر از نق مهم ت

ــمگیری دارد. ــای چش مزای
تنـوع حتـی در سـازمان های بـزرگ هـم موجـب بهبـود ثبـات و انعطاف پذیـری می شـود. 
 گل سرسـبد فوالدسـازی اسـتالینی یعنـی ماگنیتوگورسـک۱ ـ 

ً
ـ  مثـال یـک شـهر تک محصولـی 

 وقتـی فنـاوری اش از قافلـه عقـب بیفتد، آسـیب پذیر می شـود و بـه تولیدات تخصصی تـری نیاز 
خواهـد داشـت،  درحالی کـه یـک شـهر فاقـد تخصص بـا صنایـع متعـدد و نیـروی کار پراکنده 
می توانـد تکانه هـای بزرگ تـری را بـه سـالمت پشـت  سـر بگـذارد. مایـۀ تعجب مردم اسـت که 
راهبردهـای پیچیـده و اغلـب کم درآمـد معیشـتی در صنعتی ترین کشـورها هنوز شـایع  و بسـیار 
اثرگـذار هسـتند؛ راهبردهایـی مبتنـی بـر تدارک شـخصی و فارغ از حسـاب و کتاب های رسـمی 
  در اکثر قالب های حسـابداری اقتصادی دیده نمی شـوند. ]۱7[ بنگاه هـای خانوادگی 

ً
کـه تقریبـا

 پیچیـدۀ امیلیـا رومانـا۲ در ایتالیـا نیـز به همین ترتیـب بـه توفیـق رسـیده اند و نسـل های 
ً
نسـبتا

پی درپـی به علـت شـبکه های روابـط متقابـل، انطباق پذیـری و نیروی کار بسـیار ماهـر و متعهد 
توانسـته اند در بـازار جهانـِی به شـدت رقابتی منسـوجات دوام بیاورنـد. آن بنگاه هـای خانوادگی 
درعین حـال، بـا جامعـۀ  محلـی درهـم تنیده انـد، بـا آن آشـنایی دقیـق دارنـد و جامعـۀ محلـی 
ایشـان سـابقۀ چنـد قـرن زندگـی بـا همدسـتی و مهارت هـای مدنـی دارد. ]۱8[ ایـن بنگاه ها و 
جوامـع پراکنـده ای کـه بنگاه هـا بـه آن هـا وابسـته اند، روز بـه روز کمتر بـه بازمانده های باسـتانی 
شـبیه بـه نظـر می رسـند و برعکس بیشـتر بـه قالب هایـی از کسـب وکار می نمایند که بـه بهترین 
شـکل با سـرمایه داری پسـاصنعتی متناسـب هسـتند. حتـی در محدوده های تنـِگ رقابت مندی 
بـازار در جوامـع صنعتی لیبرال، شـواهد به نفـع واحدهـای چندظرفیتی، انطباق پذیـر و کوچک، 
بیـش از شـواهدی اسـت کـه هـر طرفـدار تجددگرایی در دهـۀ ۱۹۲0 می توانسـت تصـور کند.

ــی  ــواهد حت ــنجیم، ش ــر بس ــای فراگیرت ــا معیاره ــی را ب ــای چندظرفیت ــن نهاده ــی ای وقت

ــا  ــۀ اورال ب ــار رودخان ــای اورال و کن ــرقی کوه ه ــوب ش ــی در جن ــهری صنعت ــک (Magnitogorsk) ش ۱ . ماگنیتوگورس
جمعیــت حــدود چهارصــد هــزار نفــر اســت. ـ م.

2. Emillia-Romagna



۴80

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

ــوط اســت کــه  ــه موضوعــی مرب ــاس، ب ــن مقی ــر می شــود. بخــش اعظــم بحــث در ای قاطع ت
ــی  ــه آدم های ــن چ ــۀ پروبال گرفت ــتر مای ــا بیش ــه نهاده ــم: این گون ــرح کردی ــم مط ــر ه پیش ت
ــک،  ــاورزان خرده مال ــود از کش ــتایش خ ــون در س ــاس جفرس ــر از توم ــی بهت ــوند؟ کس می ش
ــد  ــون معتق ــت. جفرس ــرده اس ــت نک ــی را ثاب ــای سیاس ــب وکار و مهارت ه ــن کس ــد بی پیون
بــود خودمختــاری و مهارت هــای الزم بــرای زراعــت مســتقل باعــث شــد شــهروندانی 
ــه  ــتند ک ــی داش ــدری دارای ــتند، به ق ــئوالنه داش ــری مس ــادت تصمیم گی ــه ع ــد ک ــرورش بیابن پ
ــش  ــهروندان را در پی ــایر ش ــا س ــو ب ــتدالل و گفت وگ ــنت اس ــند و س ــته نباش ــه وابس ــه جامع ب
بگیرنــد. خرده مالک بــودن به طــور خالصــه نوعــی زمینــۀ کارآمــوزی عالــی بــرای شــهروندی 

مردم ســاالرانه بــود.
می تــوان آزمــون مشــابهی را بــرای هــر شــکل از زندگــی اجتماعــی کــه برنامه ریزی شــده،  
ــا،  ــود مهارت ه ــدازه بهب ــه ان ــا چ ــب ت ــن قال ــرد: ای ــه کار ب ــد، ب ــی باش ــاختگی و مقررات س
ــن  ــوع از ای ــادی، موض ــر نه ــۀ محدودت ــد؟ درزمین ــد می ده ــردم را نوی ــئولیت  م ــش و مس دان
ــا چــه حــد نمایانگــر ارزش هــا و تجربه هــای مردمــی اســت  ــان قالبــی ت قــرار اســت کــه چن
ــدن  ــا،  تمیزقائل ش ــن آزمون ه ــک از ای ــدف در هری ــتند. ه ــه هس ــازندۀ جامع ــزای س ــه اج ک
ــرای  ــچ ب ــا هی ــدک ی ــال ان ــه مج ــی ک ــی وضعیت های ــده«، یعن ــای »کنسروش ــن وضعیت ه بی
ــش  ــرد دان ــرفت و کارب ــه از پیش ــت ک ــی اس ــد و وضعیت های ــم می کنن ــل فراه جرح وتعدی

ــد. ــتقبال می کنن ــه اس  آمیخت
ــد.  ــده باش ــد آموزن ــگ می توان ــت جن ــم بزرگداش ــۀ مراس ــر در مقایس ــال مختص ــک مث ی
اگــر قــرار باشــد مراســم بزرگداشــت جنــگ ویتنــام در واشــینگتن دی. ســی. برحســب تعــداد 
ــت. آن  ــوده اس ــگ ب ــت جن ــوارد بزرگداش ــن م ــی از موفق تری ــود، یک ــاوت ش ــران قض حاض
 شــامل حضــور در یــک مــکان اســت کــه 

ً
مراســم کــه حاصــل طــرح مایــا لیــن۱ اســت، صرفــا

ــورد و  ــاب می خ ــیاه، پیچ وت ــنگ س ــیاه از س ــاه و س ــوار دراز، کوت ــک دی ــان ی ــی در می به آرام
نام هــای ســربازان کشته شــده در جنــگ را روی آن نوشــته اند. اســامی نــه براســاس الفبایــی یــا 
برحســب واحــد نظامــی، بلکــه براســاس تقویــم مــرگ تنظیــم شــده اند. پــس نــام افــرادی کــه 
در یــک روز و یــک نبــرد کشــته  شــده اند، در کنــار هــم دیــده می شــود. ]۱۹[ ولــی عــالوه بــر 
ـ  دربــارۀ خــود جنــگ در آن مراســم  ایــن مــوارد،  هیــچ حرفــیـ  خــواه شــفاهی و خــواه مکتــوب 
ــارۀ  ــی درب ــکار سیاس ــای آش ــکاف ها و اختالف نظره ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــده نمی ش دی
ــذاری  ــیوۀ اثرگ ــه، ش ــن نکت ــر از ای ــی مهم ت ــت. ]۲0[ ول ــب نیس  عجی

ً
ــال ــام، اص ــگ ویتن جن

ــرای ادای  ــه ب ــت ک ــانی اس ــر کس ــژه ب ــدگان، به وی ــر بازدیدکنن ــام ب ــگ ویتن ــت جن بزرگداش
ــه آنجــا می آینــد. آن هــا نام هــای  ــز ب ــا یــک عزی احتــرام و زنده کــردن خاطــرۀ یــک فرمانــده ی

1. Maya Lin
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ــتۀ  ــنگ ها، نقش برجس ــذ روی س ــاردادن کاغ ــا فش ــد، ب ــس می کنن ــوار را لم ــر دی ــده ب حک ش
نــام عزیــزان خــود را روی کاغــذ می ســازند و کارهــای دســتی و هنــری و یــادگاری از خــود در 
ــک  ــه، ی ــنه  بلند زنان ــای پاش ــا کفش ه ــه ت ــعر گرفت ــز از ش ــد: همه چی ــا می گذارن ــه ج ــا ب آنج
ــد.  ــا یــک دســت ورق پوکــر کامــل کــه ورق هــای تــک را روی آن چیده ان شیشــه نوشــیدنی ی
تعــداد ایــن یادگارهــا به قــدری زیــاد اســت کــه یــک مــوزه بــرای نگهــداری آن هــا ســاخته اند. 
صحنــۀ بازدیــد کثیــری از مــردم کــه در کنــار دیــوار جمــع شــده اند و نام هــای عزیــزان خــود 
ـ  صرف نظــر از  ــری را  ــد، توجــه هــر ناظ ــته اند، لمــس می کنن ــگ کش ــک جن را کــه در ی
جایگاهــش ـ  به ســوی خــود دیــوار منحــرف می کنــد. گمــان می کنــم کــه بخــش ارزشــمندی 
ــی  ــا وضعیت ــتگان ب ــت درگذش ــت گرامیداش ــود، ظرفی ــم یادب ــر مراس ــن در ه ــدرت نمادی از ق
گشــاده و صریــح اســت کــه بازدیدکننــدگان را قــادر ســازد برداشــت های خــود، گذشــتۀ خــود 
ــای  ــه به معن ــرای اینک ــت ب ــم بزرگداش ــد. مراس ــده کنن ــم زن ــود را در آن مراس ــرات خ و خاط
واقعــی کلمــه محقــق شــود، نیــاز بــه مشــارکت دارد. گرچــه کســی نمی توانــد ایــن مراســم را 
بــا آزمایــش رورشــاخ۱ مقایســه کنــد، چنــان مراســمی درهرحــال، معنــای خــود را بــه همــان 
ــه دســت مــی آَورد، از آن چیزهایــی نیــز کســب  ــر بازدیدکننــدگان ب ــدازه کــه از اثرگــذاری ب ان

ــد. ــم وارد می کنن ــه مراس ــهروندان ب ــه ش ــد ک می کن
ــی بســیار متفــاوت  ــا یــک گرامیداشــت آمریکای ــام را ب ــان ویتن مراســم بزرگداشــت قربانی
ــت  ــکا را در نشس ــم آمری ــدن پرچ ــه برافراشته ش ــمه ای ک ــد: مجس ــه کنی ــگ مقایس ــارۀ جن درب
ــر  ــه تصوی ــی دوم( ب ــگ جهان ــا )جن ــراز آیوجیم ــر ف ــوریباچی۲ ب ــت س ــن در مون ــران متفقی س
ــروزی  ــادآوری آخریــن لحظــۀ پی ــا ی ــژه ای دارد و ب می کشــد. مجســمۀ آیوجیمــا مشــخصۀ وی
ارزشــمندی کــه به بهــای جــان هــزاران انســان بــه دســت آمــد، آشــکارا حالــت حماســی دارد. 
حالــت وطن پرســتانۀ مجســمه )کــه در پرچــم نمایــان شــده اســت(، اشــاره اش بــه پیــروزی، 
ــن در  ــاد متفقی ــِی اتح ــون تلویح ــت، و مضم ــده اس ــای زن ــر از مقیاس ه ــه بزرگ ت ــادی ک ابع
ــا در ذهــن خــود جــوالن دهــد.  ــی می گــذارد ت ــده باق ــرای بینن ــروزی، مجــال اندکــی ب آن پی
ــا  ــد آمریکایی ه ــژه از دی ــگ ـ به وی ــت آن جن ــارۀ ماهی ــگان درب ــر هم ــه اتفاق نظ ــه ب ــا توج ب
ــود را  ــام خ ــود و پی ــم ب ــد عظی ــا بای ــود آیوجیم ــای یادب ــه بن ــت ک ــب آور نیس   تعج

ً
ــال ـ اص

به صراحــت عرضــه می کــرد. مجموعــۀ یادبــود آیوجیمــا گرچــه »کنسروشــده« نیســت، 

۱. آزمایـش رورشـاخ (Rorschach) یـک آزمون روان شـناختی اسـت که در آن برداشـت ذهنی افراد از چنـد طرح  جوهری 
چاپ شـده را ثبـت کـرده و سـپس با اسـتفاده از تفسـیرهای روان شناسـانه، الگوریتم هـای پیچیده یـا هر دو تحلیـل می کنند. 

از ایـن آزمـون گاهـی برای بررسـی ویژگی هـای شـخصیتی و کارکردهای عاطفی افراد اسـتفاده می شـود.ـ  م.
۲ . مونـت سـوریباچی (Mount Suribachi) کوهـی بـه بلنـدی ۱۶۹ متـر در قسـمت انتهـای جنـوب غربـی جزیـرۀ 
آیوجیمـای ژاپـن (Iwo Jima) در اقیانـوس آرام اسـت و به علـت شـبیه بودن شـکل کـوه بـه هاَون، سـوریباچی نامیده شـده 

اسـت. ـ م.
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ماننــد اکثــر یادبودهــای جنــگ، به شــکلی نمادیــن خودبســنده اســت. بازدیدکننــدگان از آن بنــا 
می تواننــد بــا حیــرت بــه تماشــا بایســتند و بــه تصویــری خیــره شــوند کــه به واســطۀ عکس هــا 
ــت،  ــده اس ــل ش ــوس آرام تبدی ــگ در اقیان ــازی جن ــای مج ــی از نماده ــه یک ــمه ها ب و مجس

ــد. ]۲۱[ ــت می کنن ــام آن را دریاف  پی
ً
ــا ــا، صرف ــام بن ــل پی ــای تکمی ــان به ج ــی ایش ول

یــک نهــاد، قالــب اجتماعــی یــا شــرکت کــه بخــش عمــدۀ شــکل خــود را از دانــش  آمیختۀ 
ــن  ــه همی ــد ـ ب ــارکت می کنن ــه مش ــش  آمیخت ــه در آن دان ــی ک ــرد ـ مردم ــردم بگی ــوِر۱ م

ّ
متط

ــت  ــه در آن نصیح ــود. چنان ک ــردم می ش ــای م ــه و مهارت ه ــۀ تجرب ــد دامن ــث رش ــت باع عل
معــروف شــنیده ایم: »قبــل از آنکــه فرصــت از دســت بــرود، از ســرمایه ها اســتفاده کــن«؛ هــر 
نهــاد ســازگار بــا دانــش آمیختــه، درواقــع، عــالوه بــر کاربــرد یــک کاالی اجتماعــی ارزشــمند، 
ــک  ــد ی ــار نمی توان ــن معی ــه ای ــت ک ــح اس ــه، واض ــود. البت ــز می ش ــازی آن نی ــب بازس موج
محــک منحصر به فــرد و مناســب بــرای تمــام قالب هــای اجتماعــی باشــد. هــر قالــب 
ــت.  ــدف انسان هاس ــالن ه ــردن ف ــرای برآورده ک ــی« ب ــاختۀ »تصنع ــی برس ــی نوع اجتماع
ــت  ــن اس ــد، ممک ــت باش ــان ثاب ــذر زم ــاده و در گ ــانه، س  تنگ اندیش

ً
ــال ــدف کام ــی آن ه وقت

ــد و  ــواب دهن ــرای آن ج ــی ب ــدت به خوب ــدون در کوتاه م ــله مراتبی و م ــادی سلس ــای ع رویه ه
حتــی مؤثرتریــن رویه هــا باشــند. ولــی حتــی در چنــان حالت هایــی بایــد دربــارۀ هزینه هــای 
ــم کــه ممکــن اســت  انســانی رویه هــای تکــراری و مــالل آور انســانی هشــیار باشــیم و بدانی

ــد. ــه مقاومــت روی بیاورن ــه عملکــرد تکــراری و طوطــی وار ب انســان ها علی
برخــالف حالــت قبلــی وقتــی کیفیــت یــک نهــاد و محصــول آن بــه مشــارکت مشــتاقانۀ 
ــوزۀ   در ح

ً
ــال ــد. مث ــدا می کن ــی پی ــر معن ــک معتب ــک مح ــگاه ی ــد، آن ــته باش ــردم وابس م

ــی  ــا ارزیاب ــن خانه ه ــاکنان ای ــر س ــدا از نظ ــوان ج ــا را نمی ت ــق طرح ه ــکن، توفی ــاخت مس س
کــرد. آن برنامه  ریــزان مســکن کــه تنــوع ســلیقه های انســانی و تغییــرات حتمــی )ولــی 
فراهم کــردن  بــا  ابتــدا  از  می گیرنــد،  نظــر  در  را  خانواده هــا  شــکل   در  پیش بینی پذیــر( 
طرح هــای انعطاف پذیــر و برنامه هــای انطباق پذیــر در معمــاری خــود، چنــان تغییراتــی 
را وارد می کننــد. به همین ترتیــب، ســازندگان محله هــا گونه هایــی از تنــوع و پیچیدگــی را 
ــوند.  ــا ش ــی محله ه ــرزندگی و دیرپای ــان از س ــث اطمین ــه باع ــد ک ــود وارد می کنن در کار خ
عالوه برایــن، کســانی کــه اختیــارات برنامه ریــزی منطقه بنــدی شــهری را دارنــد، وظیفــۀ 
ــای  ــا قالب ه ــکالت ـ ب ــۀ مش ــم هم ــه ـ به رغ ــدن محل ــدن از کنارآم   مطمئن ش

ً
ــا ــود را صرف خ

ــم از  ــا، اع ــواع نهاده ــیاری از ان ــه بس ــرد ک ــور ک ــوان تص ــد. می ت ــان نمی دانن ــی خودش طراح
مدرســه ها، پارک هــا، زمین هــای ورزش، انجمن هــای شــهری، شــرکت های کســب وکار، 
ــوند. ــی ش ــدگاه ارزیاب ــن دی ــا همی ــی ب ــزی، همگ ــتگاه های برنامه ری ــی دس ــا و حت خانواده ه

1. evolving metis
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کــه  آزاداندیــش مدت هاســت  مردم ســاالری های  در  نهادهــا  از  شــمار چشــمگیری 
ــد  ــای جدی ــت نهاده ــاختن و تربی ــرای س ــی ب ــد الگوی ــد و می توانن ــی را برگزیده ان ــن قالب چنی
ــر فرضــی اســت کــه  ــی ب ــد کــه خــود مردم ســاالری مبتن باشــند. ممکــن اســت کســی بگوی
طبــق آن دانــش  آمیختــۀ شــهروندان بایــد همــواره واســطه ای بــرای تعدیــل و تغییــر قوانیــن و 
ــی  ــدگاری و دیرپای ــاد ـ مان ــک نه ــۀ ی ــی۱ ـ به مثاب ــوق عرف ــد. حق ــور باش ــت های کش سیاس
خــود را مدیــون ایــن حقیقــت اســت کــه همچــون یــک ســند نهایــی از قواعــد حقوقــی نیســت، 
بلکــه مجموعــه ای از دســتورالعمل ها بــرای انطبــاق مــداوم بــا اصــول متنــوع در شــرایط تــازه 
ـ  بهتریــن الگویــی  اســت. درنهایــت، زبــان ـ یعنــی شــاخص ترین در میــان نهادهــای انســانی 
ــچ گاه  ــد هی ــان می ده ــان ها نش ــتگی انس ــانی و پیوس ــاختار معنارس ــۀ س ــه به مثاب ــت ک اس

ــرد. ــان را می پذی ــل زب ــام اه ــات تم ــا و ابداع ــواره بداهه ه ــت و هم ــاکن نیس س
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eds., The Foucault Effect: S tudies in Governmentality (London: Harves ter Wheatsheaf, 1991), 
especially chap. 4.

8. ژان باپتیســت کولبــرت در اواخــر قــرن هفدهــم برنامه هــای گســترده ای بــرای »عقالنی ســازی« ادارۀ جنگل هــا در 
ســر داشــت تــا عــالوه بــر جلوگیــری از قاچــاق شــکار، درآمدهــای مطمئن تــر از محــل جنگل هــا را میســر ســازد. بــه 



۴88

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

ــد »به طوری کــه رشــد آن هــا منظــم و نظــارت  ــه کردن ــود کــه قطعــات جنگلــی نظارت شــده را توصی ــل ب همیــن دلی
بــر آن هــا آســان باشــد«. ولــی علی رغــم ایــن ابتکارعمــل، تــا ســال ۱8۲0 چیــزی از آن بــرای فرانســه حاصــل نشــد 

تــا اینکــه فنــون آلمانی هــا بــه فرانســه وارد شــدند:

Peter Sahlins, Fores t Rites: The War of the Demoiselles in Nineteenth-Century France, Harvard 
His torical S tudies no. 115 (Cambridge: Harvard University Press, 1994).

9. Lowood, “The Calculating Fores ter,” p. 338.

۱0. فنــون مختلفــی آزمایــش شــد کــه شــامل بریــدن یــک درخــت واقعی بــه قطعــات ریزتــر و ســپس کنارهم قــراردادن 
آن هــا بــرای یافتــن حجــم درخــت؛ یــا انداختــن درخــت در ظرفــی بــه حجــم معلــوم و افــزودن آب بــرای پی بــردن بــه 

حجمــی از ظــرف بــود کــه بــا درخــت پــر نشــده بود.
ــه کار  ــگل ب ــری از جن ــبه پذیر دیگ ــداف« محاس ــر »اه ــد ب ــرای تأکی ــل ب ــه را در اص ــوب مطلوبیت گرایان ۱۱. چارچ
ــد  ــی چن ــرای دام(. وقت ــاحت چ ــا مس ــرک، ی ــه دی ــرای تهی ــت ب ــا کیفی ــواری ب ــکار، ال ــت ش  جمعی

ً
ــال ــد )مث می بردن

نهــاد ناظــر بــر جنگل هــا، دســتور کار مطلوبیت گرایانــۀ متعــارض داشــته باشــند، ممکــن اســت زمینــۀ ناهماهنگــی و 
مجــال اقــدام بــرای جمعیــت محلــی پدیــد آیــد:

K. Sivaramakrishnan, “Fores ts, Politics, and Governance in Bengal, 1794- 1994” (Ph.D. diss., 
Department of Anthropology, Yale University, 1996).

ــر و  ــت دامنه دارت ــن اس ــا ممک ــرداری از جنگل ه ــارۀ بهره ب ــت درب ــدگاه حکوم ــم دی ــه بگوی ــده ام ک ــه ش ۱۲. وسوس
ــد و  ــرا آن بنگاه هــا گاهــی جنگل هــای کهن ســال را قطــع می کنن ــدگاه بنگاه هــای خصوصــی باشــد، زی ــر از دی درازت
ســپس زمین هــای جنگلــی را می فروشــند یــا آن هــا را بــه حکومــت پــس می دهنــد تــا از مالیــات معــوق ســال های 
ــرن بیســتم در  ــدای ق ــا در ابت ــان جنگلــی در میدِوســت علی  در قطــع کامــل درخت

ً
ــال ــزی کــه مث ــد )چی ــل بگریزن قب

ــی  ــای مال ــا بحران ه ــگ ی ــگام جن ــز در هن ــت نی ــه حکوم ــت ک ــرار اس ــن ق ــکل از ای ــده رخ داد(. مش ــاالت متح ای
ــرد. ــش می گی ــه را در پی ــدگاه کوته  نگران ــن دی  همی

ً
ــوال معم

13. Lowood, “The Calculating Fores ter,” p. 341. See also Harrison, Fores ts, pp. 122-23.

ــا هــدف تولیــد اعضــای یکدســت ازلحــاظ ژنتیکــی در  ــان ب ۱۴. شبیه ســازی های اخیــر از موجــودی ژنتیــک درخت
هــر گونــه از درختــان، گام تأســف بار دیگــری در جهــت یکدســتی و ســلطه بــر طبیعــت اســت.

۱۵. یکــی از ابداعاتــی کــه از دل ایــن آزمایش هــا بیــرون آمــد، »گــردش مالــی«  بــود. توجــه دقیــق بــه ســرعت رشــد 
ســاالنه در کل دورۀ عمــر یــک تک گونــه و دانــش دقیق تــر دربــارۀ درآمــد الــوار باعــث شــد کــه جنــگل داران دقیق تــر 
بتواننــد نقطــه یــا زمانــی را محاســبه کننــد کــه ارزش افــزودۀ یــک ســال بیشــتر رشــدکردن، از ارزش افــزودۀ کاشــت 
درختــان جدیــد )پــس از کســر هزینه هــای مستهلک شــدۀ قطــع و کاشــت درختــان قبلــی( بیشــتر بــود. البتــه، چنــان 
ــازار  ــای ب ــوار و قیمت ه ــای ال ــودن واحده ــرض همگن ب ــا ف ــه ب ــد ک ــن می ش ــه هایی ممک ــا مقایس ــی ب پیش بینی های

ــدند. ــام می ش انج
۱۶. واژۀ »بازطراحی شده« از این منبع اقتباس شد:

Chris Maser’s valuable book, The Redesigned Fores t (San Pedro: R. and E. Miles, 1988).

ــای  ــن بخش ه ــه او در عناوی ــرد ک ــتنتاج ک ــی اس ــوان از مخالفت های ــاال را می ت ــع ب ــای منب ــم بحث ه ــش اعظ بخ
ــی  ــری طراح ــوع پیش بینی ناپذی ــش از ن ــک آزمای ــۀ ی ــگل را به مثاب ــت جن ــت: »طبیع ــش آورده اس ــتین از کتاب نخس
ــای  ــا رونده ــی ب ــت جنگل ــم«؛ »طبیع ــی کنی ــم طراح ــگل منظ ــه جن ــم ک ــال می کنی ــا تق ــی م ــت ... ول ــرده اس ک
بلندمــدت طراحــی کــرده اســت ... ولــی مــا می خواهیــم جنگلــی بــا قطعیــت کوتاه مــدت طراحــی کنیــم«؛ »طبیعــت 
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ــاده انگارانه  ــی س ــتی و همگون ــا یکدس ــی ب ــم جنگل ــا می خواهی ــت ... م ــاخته اس ــده س ــوع خیره کنن ــا تن ــی ب جنگل
پدیــد آوریــم«؛ »طبیعــت جنگلــی بــا فرایندهــای درهم تنیــده طراحــی کــرده اســت ... مــا تــالش می کنیــم جنگلــی 

مبتنــی بــر محصــوالت جــدا از یکدیگــر طراحــی کنیــم«.

17. See, for example, Honor de Balzac’s Lespaysans (Paris: Pleiades, 1949); E. I. Thompson, 
Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act (New York: Pantheon, 1975); Douglas Hay, 
“Poaching on Cannock Chase,” in Douglas Hay et al., eds., Albion’s Fatal Tree (New York: 
Pantheon, 1975); and S teven Hahn, “Hunting, Fishing, and Foraging: Common Rights and Class 
Relations in the Pos tbellum South,” Radical His tory Review 26 (1982): 37-64. For an apposite 
German case, see one of Karl Marx’s firs t published articles linking the theft of wood to the busi-
ness cycle and unemployment in the Rhineland: reported in Peter Linebaugh, “Karl Marx, the 
Theft of Wood, and Working-class Composition: A Contribution to the Current Debate,” Crime 
and Sociul Jus tice, Fall-Winter 1976, pp. 5 - 16.

۱8. شــاید پی بــردن بــه نتایــج ســه دور چرخــش محصــول، مســتلزم گذشــت ۲00 ســال یــا حــدود عمــر کارِی شــش 
نســل از جنگلبان هــا باشــد. ایــن مــدت را بــا ســه دور چرخــش محصــول  ذرت مقایســه کنیــد کــه فقــط ســه ســال 
ــر جنگل هــای )مصنوعــی( فعلــی معلــوم نیســت. دورۀ  ــرای اکث ــوز نتایــج ســومین چرخــش محصــول ب اســت. هن

ــد: ــان می رس ــک انس ــر ی ــول عم ــر از ط ــه فرات ــانی ب ــگل داری به آس ــای جن ــا و تجربه ه ــش در آزمایش ه آزمای

Maser, The Redesigned Fores t.

۱۹. در آلمــان بحث هایــی بیــن نگــرش مطلوبیت گرایانــه کــه توصیــف کــردم و نگــرش ضدمطلوبیت گرایانــه و ضــد 
ــای طبیعــی  ــر (Carl Geyer) و دیگــران از هــواداران احی ــۀ فکــری منچســتر وجــود داشــته اســت کــه کارل گی نحل
ــدگاه  ــدن دی ــان از تبدیل ش ــان نش ــریع مطلوبیت گرای ــق س ــی توفی ــد. ول ــرح کرده ان ــا (Mischwald) مط جنگل ه
ایشــان بــه »الگــوی صادراتــی« ســلطه طلبانۀ جنــگل داری علمــی بــود. از آرویــد نلســون (Arvid Nelson) بابــت این 
اطالعــات و اســتفاده از دانــش ژرف وی دربــارۀ تاریــخ خط مشــی جنــگل داری در آلمــان سپاســگزارم. دیتریــش برنــدز 
ــه ای را پیشــنهاد  ــی جنگل هــای مســتعمراتی هندوســتان ـ در ســال ۱8۶8 برنام ــر آلمان (Deitrich Brandes) ـ مدی
کــرد کــه تقســیم بندی جنگل هــا بــه جنگل هــای متعلــق بــه جوامــع محلــی و نیــز جنگل هــای حکومتــی را توصیــه 
کــرده بــود،  ولــی نخســتین بخــش از پیشــنهاد او در دولــت بریتانیــا وتــو شــد. بــه نظــر می رســد منافــع اســتعمارگران 
حکــم می کــرد کــه از جنــگل داری تلفیقــی آلمانــی فقــط آن مؤلفه هایــی را برگزیننــد کــه بــرای خواناســازی، مدیریــت 

ــد. ــه درد می خوردن ــا ب ــازی از جنگل ه و درآمدس
۲0. پینشــو پــس از مطالعاتــش در نانســی، دور جنگل هــای پــروس و ســوئیس بــه ســیاحت پرداخــت. کارل شــنک 
ــود  ــی ب ــود، از مهاجــران آلمان ــاالت متحــده ب (Carl Schenk) کــه بنیان گــذار نخســتین مدرســۀ جنــگل داری در ای
ــرۀ  ــس دای ــو (Bernhard Fernow) ـ رئی ــارد فرن ــود. برنه ــام داده ب ــان انج ــگاه های آلم ــش را در دانش و تحصیالت
جنــگل داری حکومــت فــدرال از ۱88۶ تــا ۱8۹8 )قبــل از پینشــو( ـ از دانشــکدۀ جنــگل داری پــروس فارغ التحصیــل 

شــده بــود.
۲۱. بــرای آشــنایی بــا یــک گــزارش مفصــل و تحلیلــی از خط مشــی جنــگل داری اســتعماری در هندوســتان بــه ایــن 

منبــع ســر بزنیــد:

Sivaramakrishnan, “Fores ts, Politics, and Governance in Bengal.”

ــوار  ــی اینکــه تک گونه هــای ال ــه ســه اصــل جنــگل داری علمــی ـ یعن او در فصــل ششــم نشــان می دهــد کــه چگون
ــد از آن حــذر کــرد، و اینکــه  ــی اســت و بای ــی هســتند، اینکــه آتــش عامــل مخرب ــر از گونه هــای ترکیب تجــاری بهت
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چــرای دام هــا یــا جمــع آوری هیــزم از جنگل هــا تهدیــدی بــرای مدیریــت جنــگل اســت ـ بــا شــواهد قاطعــی کــه در 
ــار شــد. ــه دســت آمــد، بی اعتب هندوســتان ب

22. Richard Plochmann, Fores try in the Federal Republic of Germany, Hill Family Foundation 
Series (Corvallis: Oregon S tate University School of Fores try, 1968), pp. 24-25; quoted in Maser, 
The Redesigned Fores t, pp. 197-98.

ــی آورم:  ــم م ــن را ه ــده از مت ــالت حذف ش ــن جم ــد، ای ــه دارن ــژه عالق ــای وی ــه برهم کنش ه ــه ب ــا ک ــرای  آن ه ب
ــن  ــی ای  خیلــی کم عمــق هســتند. وقت

ً
ــی اســت. ریشــه های صنوبرهــای مــا معمــوال ــال خوب ــر مث ــۀ صنوب »تک گون

صنوبرهــا در خــاک قبلــِی درختــان ســخت چوب کشــت شــوند، در نســل اول فقــط می تواننــد در حفره هــای عمیــق 
موجــود از ریشــۀ درختــان ســخت چوب قبلــی ریشــه بدواننــد. ولــی ریشــه ها در نســل دوم به دلیــل فشــردگی مــداوم 
ــر در نســل  ــۀ صنوب ــاه کــم می شــود. تک گون خــاک، کم عمــق می شــود. به این ترتیــب، مــواد مغــذی در دســترس گی
ــد  ــه تولی ــادر ب ــودش ق ــی خ ــد، ول ــتفاده کن ــخت چوب اس ــان س ــده از درخت ــرم به جامان ــاک ن ــد از گیاخ اول می توان
گیاخــاک نیســت. بقایــای اجــزای صنوبــر خیلــی دیرتــر از بقایــای درختــان پهن بــرگ می پوســند و تجزیــۀ ایــن بقایــا 
بــرای گیاهــان و جانورانــی کــه در الیه هــای باالیــی خــاک زندگــی می کننــد، خیلــی دشــوارتر اســت. به این ترتیــب، 
بقایــای خــام صنوبــر در اکثــر مکان هــا انباشــت می شــوند و ســپس در آب وهــوای مرطــوب مــا، اســیدهای گیاخاکــِی 
ــرایط  ــن ش ــود. ای ــاک می ش ــی در خ ــوری و گیاه ــوع جان ــر تن ــث فق ــد و باع ــاک می کن ــتن خ ــه شس ــروع ب ــا ش آن ه
حتــی به کنــدی تجزیــۀ بقایــا دامــن می زنــد و تلنبارشــدن آن هــا را بیشــتر می ســازد«. همیــن نویســنده می گویــد کــه 

در کشــت کاج نیــز همیــن فراینــد اتفــاق می افتــد. مشــورت بــا ایــن دوســتان نظــر او را تأییــد کــرد:

David Smith of Yale’s School of Fores try and Environmental S tudies, author of The Practice of 
Silviculture, an important reference on modern fores try techniques.

ــر  ــه ای ـ ب ــط تک گون ــر محی ــرار ب ــزی و اص ــژه آتش گری ــی ـ به وی ــگل داری علم ــرب جن ــار مخ ــا آث ــنایی ب ــرای آش ب
ــه ایــن اثــر ســر بزنیــد: ســالمت جنگل هــا و تولیــد آن هــا ب

Nancy Langs ton, Fores t Dreams, Fores t Nightmares: The Paradox of Old Growth in the Inland 
Wes t (Seattle: University of Washington Press, 1995).

ــع  ــت، جم ــریع اس ــا س ــول آن ه ــش محص ــه چرخ ــی ک ــگِل تک گونه های ــف جن ــاک از ک ــی خس و خاش ۲۳. »وقت
شــوند، ۱0درصــد گونه هــای حیــات وحــش )جــز پرنــدگان( از بیــن می رونــد؛ و وقتــی عــالوه بــر خس وخاشــاک، 
تنه هــای درختــان افتــاده نیــز از کــف جنــگل جــوان مدیریت شــده جمــع شــوند، ۲۹درصــد حیــات وحــش از بیــن 
ــتی  ــا یکدس ــوار« ی ــدی ال ــت ج ــام »مدیری ــم و به ن ــور منظ ــی را به ط ــای گیاه ــای بقای ــام خرده ه ــی تم ــی رود. وقت م
ــاده انگاری در  ــت س ــه غای ــویم ک ــک می ش ــی نزدی ــه وضعیت ــگاه ب ــد، آن ــع آوری کنن ــگل، جم ــاده انگارانۀ جن س

ــده شــود. ــا »مزرعــۀ درخــت کریســمس« نامی ــد مزرعــۀ چــوب ی جنــگل داری امــروزی اســت و می توان
۲۴. بــه نظــر می رســد کــه کار اصلــی در ایــن فراینــد در زیــر خــاک و به واســطۀ ســاختارهای قارچــی ریشــه ها انجــام 

می شــود )همزیســتی قارچــی( کــه موضــوع تحقیقــات ِســر آلبــرت هــاوارد )فصــل هفتــم را ببینیــد( بوده اســت.
۲۵. برخــی از آفــات در ایــن زمینــه عبــارت بودنــد از »شــب پرۀ حلقه ســاز کاج، خــال کاج، شــب پرۀ کاج، شــب پرۀ 
ــلی،  ــارچ عس ــگ کاج، ق ــوزنِی کاج، زن ــای سوراخ س ــت خوار، قارچ ه ــک های پوس ــای اره ای، سوس ــه، مگس ه راهب

ــیدگی قرمز«: و پوس

Maser, The Redesigned Fores t, p. 19.

۲۶. بــرای آشــنایی مختصــر بــا ایــن اقدامــات بــه کار زیــر مراجعــه کنیــد کــه کارســون در آن چنیــن پیشــرفت هایی را 
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ــد: ــا بوده ان ــرد آفت کش ه ــای کارب ــناختی به ج ــارزۀ زیست ش ــرد مب ــادی کارب  من
ً
ــرا ــرا ظاه ــت، زی ــتوده اس س

Rachel Carson, Silent Spring (Bos ton: Houghton Mifflin, 1962, 1987).

۲7. عواقــب دور از انتظــار مهندســی جنــگل ـ بــا هــدف حداکثرســازی یــک محصــول ـ اکنــون چیــزی اســت کــه 
ــی از  ــردن برخ ــت تبدیل ک ــه سیاس ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــن پ ــت. ژاپ ــده اس ــکار ش ــا آش ــه وکنار دنی در گوش
ــدر  ــدند: س ــتفاده می ش ــزم اس ــن هی ــرای تأمی ــر ب ــه پیش ت ــرد روی آورد ک ــای منف ــد گونه ه ــرای تولی ــش ب جنگل های
ژاپنــی به علــت رشــد ســریع و ارزش تجــاری اش انتخــاب شــد. اکنــون معلــوم شــده اســت کــه پهنه هــای وســیع از 
ســدر موجــب فرســایش خــاک و رانــش زمیــن شــده اند، ظرفیــت جــذب آب در خــاک را کاســته اند و به آســانی در 
طوفان هــا ســقوط می کننــد. ایــن ســدرهای یکدســت مانــع رســیدن نــور کافــی بــه کــف جنــگل می شــوند و حفاظــت 
و غــذای اندکــی بــرای جانــوران جنــگل فراهــم می کننــد. بــرای شــهروندان ژاپــن هــم پخش شــدن انبــوه گرده هــای 
فصلــی ســدر در هــوا کــه آثــار حساســیت زای شــدید دارد، دردسرســاز شــده اســت. البتــه، ایــن حساســیت ها فقــط 

ــتند: ــی هس ــازی های افراط ــن ساده س ــک از ای ــانه ای کوچ نش

James S terngold, “Japan’s Cedar Fores ts Are a Man-Made Disas ter,” New York Times, January 
17, 1995, pp. C 1, C 10.

ــر  ــه خمی ــت،  بلک ــوار نیس ــود ال ــط خ ــدار دارد، فق ــروزی طرف ــای ام ــیاری از جنگل ه ــه در بس ــی« ک ۲8. »کاالی
ــترین و  ــه بیش ــت ک ــده اس ــی ش ــای مصنوع ــا و نژاده ــی گونه ه ــی ژنتیک ــب مهندس ــع موج ــن مناف ــت. ای ــذ اس کاغ

ــد: ــد می کنن ــذ را تولی ــر کاغ ــب ترین خمی مناس

Maser, The Redesigned Fores t, pp. 54-55.

ــار  ــورت آث ــادی را به ص ــای زی ــن هزینه ه ــی همچنی ــگل داری علم ــه جن ــت ک ــد گف ــاه بای ــاد رف ــۀ اقتص ۲۹. در حیط
ــدن  ــدند )تهی ش ــودش وارد نمی ش ــای خ ــۀ هزینه ه ــه در ترازنام ــرد ک ــل می ک ــی تحمی ــع محل ــر جوام ــی ب بیرون
ــوع زیســتی(. خــاک، کاهــش ظرفیــت نگهــداری آب و کیفیــت آب در خــاک، کاهــش تعــداد شــکار، و فقــدان تن

30. Plochmann, Fores try in the Federal Republic o f Germany, p. 25.

ــوار  ــناختی دش ــاع بوم ش  در اوض
ً
ــوال ــه معم ــود ک ــدا می ش ــت پی ــم در طبیع ــوار ه ــه ای ال ــای تک گون ــه پهنه ه البت

ــت: ــت اس ــی طبیع ــه تباه ــای رو ب ــامل مکان ه ــود و ش می  ش

Matthew J. Kelty, Bruce C. Larson, and Chadwick D. Oliver, eds., The Ecology and Silviculture 
o f Mixed-Species Fores ts: A Fes tschrift for David W Smith (Dordrecht and Bos ton: Kluwer 
Academic Publishing, 1992).

ــاع  ــود اوض ــرای بهب ــان ب ــر زم ــه در ه ــس ک ــت: »هرک ــام داده اس ــری انج ــی کلی ت ــتون ارزیاب ــی النگس ۳۱. نانس
جنگل هــا تــالش کــرده اســت، درنهایــت، کار جنگل هــا را وخیم تــر کــرده اســت«:

Fores t Dreams, Fores t Nightmares, p. 2.

۳۲. توصیف مختصری که در ادامه خواهید خواند از جیمز کالینز است:

James B. Collins, Fiscal Limits of Absolutism: Direct Taation in Early Seventeenth-Century 
France (Berkeley: University of California Press, 1988).

33. P. M. Jones, The Peasantry in the French Revolution (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988), p. 17.

34. Collins, Fiscal Limits ofAbsolutism, pp. 201, 204.
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 همیـن ظرفیـت گریـز از مالیات بود کـه رژیم مالیاتـی را از انعطاف پذیـری ناخواسـته )حداقل از بـاال( برخوردار 
ً
دقیقـا

کـرد و حکومت هـا را قـادر کـرد که در وضعیت آشـفتۀ قـرن هفدهم از شـورش های بیشـتر در امان باشـند.
۳۵. هیلبــورن در ۱7۹۱ نقــل می کنــد کــه یــک ســرهنگ شــبه نظامی انگلیســی، یــک روحانــی اســکاتلندی را تهدیــد 

کــرد کــه اگــر فهرســت جمعیــت مــردم محــل را تحویــل ندهــد، ســپاهیان را در آن محــل مســتقر خواهــد کــرد:

Tore Frangsmyr, J. L. Heilbron, and Robin E. Rider, eds., The Quantifying Spirit in the Eigh-
teenth Century (Berkeley: University of California Press, 199 11, p. 13).

۳۶. البتــه، بــا فــرض اینکــه پادشــاه می خواســت عوایــد خــود در بلندمــدت را بــه حداکثــر برســاند. در حالــت کلــی 
فقــط حکومت هــای دچــار بحران هــای سیاســی یــا نظامــی حاضــر می شــوند کــه آینــدۀ خــود را بــه رهــن بگذارنــد و 
تــا حــد ممکــن بــه دارایی هــای جنگلــی یــا بــه اتبــاع خــود چــوب حــراج بزننــد. در تحلیــل زیــر بــر تأثیــر آماده شــدن 
ــه  بــرای جنــگ در شــکل گیری حکومت هــا تأکیــد شــده و گــذار از حکومت هــای »دست نشــانده یــا خراج گــزار« ب

حکومت هایــی شــرح داده شــده اســت کــه به طــور مســتقیم از کیســۀ شــهروندان پــول می گیرنــد:

Charles Tilly, Coercion, Capital, and European S tates, A.D. 990- 1992 (Oxford: Blackwell, 
1990).

37. Witold Kula, Measures and Men, trans. R. Szreter (Princeton: Princeton University Press, 
1986).

38. J. L. Heilbron, “The Measure of Enlightenment,” in Tore Frangsmyr, J. L. Heilbron, and 
Robin E. Rider, eds., The Quantifying Spirit in tkeEighteenth Century (Berkeley: University of 
California Press, 1991), pp. 207-8.

39. Arjun Appadurai, “Measurement Discourse in Rural Maharas tra,” in Appadurai et al., Agri-
culture, Language, and Knowledge in South Asia: Perspectives from His tov and Anthropology 
(forthcoming).

40. Ibid., p. 14.

ــزد روســتاییان جــاوه وجــود داشــت:  ۴۱. انگیــزۀ مشــابهی در دســته بندی های محلــی بــرای قشــربندی اجتماعــی ن
 (Kecukupans) ــی داشــتند و ککوکوپان هــا ــر از حــد کاف ــی کســانی کــه کمت ککورانگان هــا (Kekurangans) یعن

یعنــی آنــان کــه به قــدر کافــی داشــتند:

See Clifford Geertz, Agricultural Znvolution (Berkeley: University of California Press, 1963).

۴۲. ممکــن بــود آنچــه رســم محســوب می شــد، پیشــینۀ درازی نداشــته باشــد. همــواره حداقــل به نفــع یــک گــروه 
بــود )گروهــی کــه از چانه زنــی مجــدد بــه ضــرر خــود می ترســید( کــه ترتیبــات موجــود را الیتغیــر و تخطی ناپذیــر 

جلــوه دهــد.
ــت  ــدت در پرداخ ــزول بلندم ــواهد ن ــه ش ــد. ب ــان کن ــر نوس ــت دیگ ــدرت در جه ــوازن ق ــود ت ــن ب ــی ممک ۴۳. گاه

ــد: ــت کنی ــه دق ــریه در فرانس ُعش
Emmanuel LeRoi Ladurie and Joseph Gax Tithe and Agrarian His tory from the Fourteenth Cen-
tury to the Nineteenth Century: An Essay in Comparative His tory, trans. Susan Burke (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 19821, p. 27).
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44. Kula, Measures and Men, p. 150.
ــارۀ  ــت اج ــرای دریاف ــن( ب ــک زمی ــاب )مال ــوص ارب ــبد مخص ــای ۱۹۲0 و ۱۹۳0 س ــفلی در دهه ه ــۀ س در برم

ــنگینی[: ــی و س ــرط بزرگ ــود ]از ف ــروف ب ــکن« مع ــه »گاری ش ــن، ب ــدی( زمی )غیرنق
James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsis tence in Southeas t Asia 
(New Haven: Yale University Press, 19761, p. 71).
 تــواز معــروف آهنــی پاریــس را در یکــی از دیوارهــای قلعــۀ گرنــد شــتله (Grand Chatelet) جاســازی کرده 

ً
۴۵. مثــال

بودند:
Ken Alder, “A Revolution Made to Measure: The Political Economy of the Metric Sys tem in 
France,” in”Norton W. Wise, ed., Values of Precision (Princeton: Princeton University Press, 
19951, p. 44).
ــرای فــروش عرضــه  ــۀ دقیــق قــرن هفدهمــی اش محاســبه کــرد کــه یــک بوشــل گنــدم کــه ب ــا روحی ۴۶. مارســن ب
می شــد، ۱7۲000 گنــدم داشــت، درحالی کــه وقتــی ســر آن ظــرف از گنــدم تلنبــار می شــد، ۲۲0۱۶0 گنــدم را در 

ــر می شــد. ــود، ایــن فاصلــه کمت خــود جــای مــی داد. در مــورد جــو دوســر کــه غلــۀ درشــت تری ب
۴7. همــان، صــص 7۳ و 7۴. ایــن مشــکل نیــز همچــون ســایر دردســرهای ســنجه  های متعــارف، مســئوالن شــهری 
ــا  ــن رفتاره ــا از ای ــد ت ــان روی بیاورن ــان نانوای ــای ن ــنجش قرص ه ــردن و س ــه وزن ک ــه ب ــت ک ــردم را واداش ــۀ م و عام

جلوگیــری کننــد.
۴8. همان، صص ۹8 و ۹۹.

۴۹. همان، ص ۱7۳.
۵0. درواقــع، فــرار از مناطقــی کــه ازلحــاظ مالــی در تنگنــا و فشــار بودنــد، عاملــی بــود کــه همچــون بازدارنــده یــا 
 ناموجــه، مقاومتــی شــکل 

ً
ــر یــک مالیــات ظاهــرا متغیــر کمکــی عمــل می کــرد و اغلــب مانــع می شــد کــه در براب

بگیــرد.
ــل  ــازی را تحمی ــد یکسان س ــه بتوان ــزی ک ــدار مرک ــدان اقت ــد، فق ــدر )Ken Alder( می گوی ــن آل ــه ک ۵۱. چنان ک
ــا  ــت. گوی ــوده اس ــده نب ــاالت متح ــا ای ــان ی ــا، آلم ــی در بریتانی ــای مل ــد بازاره ــیر رش ــی در مس  مانع

ً
ــرا ــد، ظاه کن

جابه جایی پذیــری و رشــد اقتصــادی به تنهایــی می تواننــد اســتانداردهای مبادلــه ای مشــترک بســازند:
(‘X Revolution Made to Measure,’’ p. 62; and Frank J. Swetz, Capitalism and Arithmetic: The 
New Math of the Fifleenth Century (La Salle, Ill.: Open Court, 1987).
52. Quoted in Kula, Measures and Men, pp. 203-4.
53. Alder, ‘X Revolution Made to Measure,’’ p. 48.
54. Ibid., p. 54.
۵۵. همــان، ص ۵۶. کاربــرد واحــد »متــر« تنهــا مشــتی نمونــۀ خــروار در اصالحــات اندازه گیــری بــود. مدتــی تــالش 
شــد تــا طــول روز بــه ۱0 ســاعت ۱00 دقیقــه ای تقســیم شــود کــه هــر دقیقــه ۱00 ثانیــه بــود. همچنیــن تالش هایــی 

بــرای ســاختن و جاانداختــن نظــام اعــداد دوازدهــی )بــا پایــۀ ۱۲(  انجــام گرفــت.
۵۶. همان، صص ۱۲۲ و ۱۲۳.

۵7. گمــان می کنــم کــه بحث هــای داغ اخیــر در فرانســه دربــارۀ درســتی یــا نادرســتی مجــوزدادن بــه دختران مســلمان 
بــرای پوشــاندن ســر در کالس هــای درس، بیشــتر از مقولــۀ حفــظ همیــن ســنت شــهروند بی نام ونشــان در آمــوزش 

ســکوالر بود.
58. Alder, “A Revolution Made to Measure,’’ p. 211.
ــکام  ــهروندان در اح ــوق ش ــن حق ــاوت بی ــت، تف ــرح داده اس ــه ش ــوت (Tony Judt) زیرکان ــی ج ــه تون ۵۹. چنان ک
انقالبــی و همــان حقــوق در حــوزۀ حقــوق طبیعــی یــا فــردی از ایــن قرار اســت کــه اولــی مشــروط بــه )ارادۀ( حکومت 
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ــتۀ  ــه دس ــت،  درحالی ک ــر اس ــی ابطال پذی ــۀ حکومت ــررات موضوع ــا مق ــب، ب ــت و به این ترتی ــی اس ــون حکومت و قان
ــوند: ــوب می ش ــه ناپذیر محس ــل خدش دوم در اص

Judt, Pas t Zmpe$ect: French Zntellectuals, 1944-1956 (Berkeley: University of California Press, 
1992).
۶0. مفهــوم انقالبــی شــهروندی در فرانســه باعــث محــو کامــل آن دســته از موانــع حقوقــی شــد کــه جامعــۀ یهودیــان 
ــا آن هــا در معــرض بهره کشــی قــرار داشــت. پــای نظامیــان فرانســوی پــس از انقــالب و در فتوحــات ناپلئونــی بــه  ب

هرکجــا کــه رســید، حقــوق کامــل شــهروندی بــرای یهودیــان را بــه همــراه داشــت:

Pierre Birnbaum and Ira Katznelson, eds., Paths of Emancipation: Jews, S tates, and Citizenship 
(Princeton: Princeton University Press, 1995).

61. Gianfranco Poggi, The Development of the Modern S tate: A Sociological Introduction (S tan-
ford: S tanford University Press, 1978). p. 78.

ــت، الزم  ــوده اس ــا ب ــون همان ه ــز مدی ــر نی ــهروندی براب ــق ش ــه ح ــر ک ــوق بش ــرفت های حق ــام پیش ــود تم ــا وج ب
اســت بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ایــن گام خطیــر موجــب قطع شــدن ســاختارهای واســط بیــن حکومــت و شــهروندان 
شــد و بــرای نخســتین بــار حکومــت را از دسترســی مســتقیم بــه مــردم برخــوردار کــرد. شــهروندی برابــر عــالوه بــر 
برابــری حقوقــی و حــق رأی بــرای مــردان، به طــور ضمنــی ســربازگیری همگانــی را نیــز در بــر داشــت و کســانی کــه در 
ارتــش ناپلئــون بــرای جنــگ بســیج شــدند، خیلــی زود بــه ایــن واقعیــت پــی بردنــد. از بــرج عــاج حکومــت به طــور 
روزافــزون بــه نظــر می رســید جامعــۀ پاییــن بــرج همچــون رشــته ای بی پایــان از اشــخاص برابــر در حــوزۀ ملــی اســت 
ــوۀ  ــام بالق ــر و پیاده نظ ــده، فرمان َب ــۀ مالیات دهن ــان به مثاب ــه ظرفیتش ــه ب ــا توج ــا را ب ــا آن ه ــه اش ب ــت رابط ــه حکوم ک

ــرد. ــش درک می ک ارت

62. Quoted in Kula, Measures and Men, p. 286.

۶۳. تامپســون چنیــن می نویســد: »در قــرن هجدهــم اقدامــات پی در پــی حقوقــی نشــان مــی داد کــه وکال روزبــه روز 
ــود  ــن ب ــدی ممک ــن تردی ــه کوچک تری ــا ک ــوند و )هرکج ــل می ش ــن تبدی ــق زمی ــت مطل ــای مالکی ــه نماده ــتر ب بیش
ــار  ــارن رفت ــری متق ــوق کارب ــدۀ حق ــای گیج کنن ــال پیچیدگی ه ــری در قب ــا بی صب ــون ب ــد( قان ــته باش ــود داش وج

می کــرد«:

As E. F. Thompson wrote in Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act (New York: Pan-
theon, 1975), p. 241.

۶۴. »قانــون مدنــی« به جــز یــک اســتثنا، به صراحــت حــوزۀ کشــاورزی را در بــر نمی گرفــت: یعنــی شــامل اصــول 
راهنمــا بــرای تصــدی زمیــن (fermage) بــا درنظرگرفتــن منافــع متصدیــان بــزرگ و ثروتمنــد در قلمــرو پاریــس تــا 

شــمال کشــور بــود:

Serge Aberdam, A m origines du code rural, 1789-1 900: Un sikcle de ddbat (n.d., but probably 
1978-80).

ــون  ــرای قان ــاص ب ــی خ ــه ویژگ ــردن هرگون ــال ۱807، انکارک ــنهاد س ــی پیش ــی مل ــه، خط مش ۶۵. به طورخالص
روســتایی و تــا حــد امــکان قــراردادن روابــط اجتماعــی روســتایی در موقعیــت رســیدگی همــان مقــام قانونــی اســت 

ــان، ص ۱۹. ــت؛ هم ــرده اس ــرر ک ــت مق ــرای کل جمعی ــورژوازی ب ــه ب ک
۶۶. در مســتعمرات کــه ســهولت اجرایــی و منطــق تجــاری بــر آرای عمومــی و تجربــۀ مــردم غالــب بــود، از ایــن قبیــل 

نگرانی هــای سیاســی وجــود نداشــت:
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Dennis Galvan, “Land Pawning as a Response to the S tandardization of Tenure,” chap. 4 of 
“The S tate Is Now Mas ter of Fire: Peasant Lore, Land Tenure, and Ins titutional Adaptation in the 
Siin Region of Senegal” (Ph.D. diss., Department of Political Science, University of California, 
Berkeley, 1996).

67. Ibid., p. 18.

68. Ibid., p. 22.

ــی  ــت فرض ــای جمعی ــی و برمبن ــع محل ــۀ جوام ــر کلی ــام ب ــتعمارگری ویتن ــخص در دورۀ اس ــر ش ــات ب ۶۹. مالی
ــه  ــه را ک ــد و هرچ ــدان می آم ــه می ــس ب ــد، پلی ــب نمی ش ــی کس ــات فرض ــوع مالی ــر مجم ــد. اگ ــع می ش ــان وض آن
 گاومیش هــای آبــی، اثاثیــه و جواهــرات( تــا مجمــوع ارزش 

ً
می توانســت از امــوال مــردم بــه زور ضبــط می کــرد )مثــال

آن هــا بــه جمــع فرضــی مالیــات برســد. چنــان نظامــی باعــث می شــد تــا سرشناســان روســتا کــه امــوال ارزشــمندی 
بــرای توقیف شــدن داشــتند، انگیــزه پیــدا کننــد تــا مطمئــن شــوند کــه مالیات هــا بموقــع و بــه میــزان مقــدر، تحویــل 

داده خواهــد شــد.
 وقتــی 

ً
70. ایــن تعمیــم همچنیــن بــرای قالب هــای سوسیالیســتی امــروزی از کشــاورزی اشــتراکی مصــداق دارد. مثــال

مــزارع اشــتراکی در مجارســتان تشــکیل شــدند، بخــش بزرگــی از مــزارع از دفترهــای ثبــت زمین هــا »ناپدید گشــتند«:

Is tvan Rev, “The Advantages of Being Atomized: How Hungarian Peasants Coped with Collec-
tivization,” Dissent 34 (Summer 1987): 335-49.

در چیــن هــم پــس از آن »جهــش روبه جلــوی بــزرگ« و البتــه مرگبــار، میــزان تولیــد در بســیاری از مــزارع اشــتراکی 
ــه بقــا شــوند: ــا شــاید مــردم محلــی قــادر ب به صــورت نظام یافتــه از مقامــات مرکــزی پنهــان نگــه داشــته می شــد ت

Daniel Kelliher, Peasant Power in China (New Haven: Yale University Press, 1992).

ــت  ــان می  رف ــه گم ــام داد ک ــول دار انج ــراف تی ــت اش ــه دس ــد ب ــن می ش ــالک را همچنی ــع ام ــای جام 7۱. پیمایش ه
ــا  ــت آن ه ــان از دس ــا آن زم ــه ت ــی را ک ــات و رعایای ــمول مالی ــای مش ــا زمین ه ــود ت ــد ب ــادر خواهن ــب، ق به این ترتی

گریختــه بودنــد، فــاش ســازند.
7۲. هر دو مثال دانمارک و نروژ از این کار ارزشمند اقتباس شده اند:

Roger J. P. Kain and Elizabeth Baigent, The Cadas tral Map in the Service of the S tate: A His tory 
of Property Mapping (Chicago: University of Chicago Press, 1992), p. 116.

7۳. کارایــی چشــمگیر در میــان کشــاورزان هودرایــت (Hutterite) در دشــت های شــمالی ایــاالت متحــده و کانــادا 
یکــی از شــواهد جنجال برانگیــز بــوده اســت:

George Yaney, The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia (Urbana: University of Illinois 
Press, 1982), pp. 165-69.

7۴. یک مثال امروزی دربارۀ مکزیک را می توان در این تحلیل عالی پیدا کرد:

Sergio Zendejas in “Contes ted Appropriation of Governmental Reforms in the Mexican Coun-
tryside: The Ejido as an Arena of Confrontation of Political Practices,” in Sergio Zendejas and 
Pieter de Vries, eds., Rural Transformation as Seen from Below: Regional and Local Perspectives 
from Wes tern Mexico (La Jolla, Calif.: Center for U.S.-Mexican S tudies, University of Califor-
nia, San Diego, 1997).
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ــد آمــد، حکومــت را از  ــدو (ejido) کــه پــس از انقــالب پدی ــور نشــان می دهــد، نظــام اجی چنان کــه نویســندۀ مزب
بســیاری از اطالعــات دربــارۀ الگوهــای کشــاورزی، قطعــات زمین هــای مســکونی، یــا وضعیــت تصــدی زمین هــای 
اشــتراکی در اکثــر ۲8 هــزار اجیــدوی کشــور محــروم کــرد. روســتاییان میچوئــاکان (Michoacan) یــک برنامــۀ ملــی 
ــوق  ــدن حق ــرای فردی ش ــه ای ب ــاورزی را پیش زمین ــات کش ــام قطع ــرای تم ــند ب ــدور س ــت و ص ــش، ثب ــرای پیمای ب
ــر  ــل در براب ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــالک می دانس ــر ام ــات ب ــل مالی ــاع و تحمی ــای مش ــیم کردن زمین ه ــت، تقس مالکی
اندازه گیــری زمین هــای خــود مقاومــت می کردنــد. طبــق تغییــرات بنــد ۲7 از قانــون اساســی کــه بــازار ملــی زمیــن 
بــا مالکیــت مطلــق را شــرط می دانــد، معلــوم شــد کــه نگرانــی ایشــان بیجــا نبــوده اســت. چنان که یکــی از کشــاورزان 
توضیــح داده بــود، دغدغــۀ مــردم بــه تأســیس بــازار ملــی زمیــن مربــوط نمی شــد، زیــرا »مگــر مــا همــواره زمین هــای 
اجیــدو را بــا ســند یــا بــدون ســند نفروختــه یــا اجــاره نداده ایــم؟«، بلکــه نگرانی هــا بــه ایجــاد بــازار ملــی یــا منطقــه ای 
زمیــن مربــوط می شــد کــه بــه پشــتوانۀ قــدرت حکومــت شــکل گرفتــه باشــد. حکومــت بــرای ایــن کار نخســت بایــد 
ــا می کــرد، درحالی کــه آن حــوزه به واســطۀ قــدرت مردمــی در دوران پــس از انقــالب،  حــوزۀ تصــدی زمیــن را خوان

کــدر و ناخوانــا شــده بــود:

Luin Goldring, Having One’s Cake and Eating It, Too: Selective Appropriation ofEjido Reform 
in an Urbanizing Ejido in Michoacdn (forthcoming).

ــع،  ــی شــده ام، عــذر می خواهــم. درواق ــا یکنواخت ــط از یکدســتی ی ــال مفهومــی غل 7۵. اگــر در اینجــا باعــث انتق
 (black earth) »ترتیبــات زمیــن داری متنــوع و بی شــمار وجــود داشــت کــه در روســیه حتــی شــامل »زمیــن ســیاه
 بــه بازتوزیــع زمیــن نپرداختنــد. )منطقــۀ زمیــن ســیاه یکــی از مناطــق شــوروی 

ً
می شــد و بســیاری از روســتاها اصــال

ــود(: ــور ب ــای آن کش ــرقی ترین بخش ه ــابق در ش س

Yaney, The Urge to Mobilize, p. 169.

7۶. همان، ص ۲۱۲.
ــت  ــای منونی ــدازۀ زمین ه ــد، به ان ــع ش ــه بازتوزی ــا ک ــای منونیت ه ــه زمین ه ــد ک ــر می ده ــی (Yaney) تذک 77. یان

کــه بــا نظــام یکپارچــه اداره می شــد، بهــره وری داشــت )همــان، ص ۱۶0(.
ــت  ــا مالکی ــی ب ــی« در زمین های ــکان »گروه ــژه در اس ــده - به وی ــای تازه اسکان داده ش ــی در زمین ه ــه گاه 78. و البت

مشــترک ـ مردمــی علی رغــم میــل حکومــت ســاکن می شــدند.
ــد،  ــر وام بده ــای فقی ــه رعیت ه ــا ب ــود ت ــا ب ــه در تنگن ــی« ک ــک رعیت ــتم. »بان ــم و هش ــای هفت ــان، فصل ه 7۹. هم
ــاز داشــت کــه  ــی نی ــه وثیقه های ــک ب ــج می کــرد. آن بان به طــور غیرعمــد نظــام تخصیــص قطعــات قدیمــی را تروی
در صــورت نکــول بتوانــد ضبــط کنــد، ولــی فقیرتریــن کشــاورزان زمیــن ثابتــی نداشــتند کــه بتوانــد به مثابــۀ وثیقــه بــه 
کار رود. آن بانــک در میانــۀ ایــن ســردرگمی دریافــت کــه دارد بــه کل مــردم یــک روســتا یــا گروهــی از رعیت هــا وام 
می دهــد کــه در قطعــات مجــاور و قابل شناســایی کشــت می کننــد. الزم اســت بگوییــم نظــام اعتبــاری امــروزی هــم 

ماننــد نظــام مالیاتــی بــرای آنکــه بتوانــد کار کنــد، بــه نظــام مالکیــت خوانــا نیــاز دارد.
80. همان، صص ۴۱۲ و ۴۱۳.

81. Orlando Figes, Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 191 7-1921 
(Oxford: Clarendon Press, 1989), chap. 6, “The Rural Economy Under War Communism.”

ــق نداشــت،  ــه کســی تعل ــود و ب ــل از اجــرای پیمایــش جامــع امــالک در دســترس همــه ب 8۲. برخــی زمین هــا قب
هرچنــد کــه شــاید کاربــری آن هــا بــا ترتیبــات اجتماعــی تعییــن می شــد. چنــان زمین هایــی پــس از تهیــۀ نخســتین 
ــی  ــه خصوص ــه ک ــا هرچ ــام زمین ه ــدند. در تم ــی ش ــی تلق ــن دولت ــۀ زمی ــی به مثاب ــالک به طورکل ــع ام ــۀ جام نقش

نبــود، در زمــرۀ امــوال دولــت محســوب گردیــد.
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8۳. دریاها، رودخانه ها، و زمین های بایر را قرار بود نادیده بگیرند، زیرا درآمدی نداشتند:

Kain and Biagent, The Cadas tral Map, p. 33.

84. Ibid., p. 5.
ــری  ــۀ کارب ــا نقش ــالک ی ــع ام ــۀ جام ــک نقش ــد، ی ــت (Peter Vandergees t) می گوی ــر وندرگیس ــه پیت 8۵. چنان ک
کــه بــا فنــاوری موقعیت یابــی جهانــی تهیــه شــده باشــد، در اوضــاع کشــورهای جهــان ســوم بــه کارشناســان کمــک 
می کنــد تــا سیاســت ها و قوانیــن کاربــری زمیــن را تدویــن کننــد، بــدون آنکــه ناچــار باشــند زحمــت بازدیــد از محــل 

را بکشــند:

(“Mapping Resource Claims, or, The Seductive Appeal of Maps: The Use of Maps in the Trans-
formation of Resource Tenure,” paper presented at a meeting of the Association for the S tudy of 
Common Property, Berkeley, June 1996).

8۶. خــود زمیــن گاهــی به علــت رانــش،  فرســایش، جداشــدگی (avulsion) و انباشــتگی جابه جــا می شــود. بــرای 
آشــنایی بــا یــک گــزارش جالــب دربــارۀ قانــون امــالک بــا درنظرگرفتــن جابه جایــی ملــک بــه ایــن اثــر مراجعــه کنیــد:

Theodore S teinberg, Slide Mountain, or The Folly of Owning Nature (Berkeley: University of 
California Press, 1995).

87. در کار قبلی ام این مشکل را با جزئیات بیشتر در اوضاع آسیای جنوب شرقی بررسی کرده ام:

Scott, The Moral Economy of the Peasant, chap. 4.

ــای  ــۀ مبن ــص ـ به مثاب ــص و ناخال ــد خال ــاب درآم ــن انتخ ــد بی ــار ش ــی در ۱78۵ ناچ ــوزف اتریش ــس ج 88. فران
مالیات ســتانی از زمیــن ـ یکــی را انتخــاب کنــد. درنهایــت، درآمــد ناخالــص انتخــاب شــد، زیــرا ارزیابــی آن بســیار 
آســان تر بــود )به عبارتــی، حاصل ضــرب میانگیــن برداشــت محصــول در واحــد ســطح و مســاحت زمیــن و قیمــت 

محصــول(. بــرای آنکــه محاســبات اجرایــی ممکــن شــود، چــاره ای جــز فداکــردن دقــت و انصــاف نبــود:

Kain and Biagent, The Cadas tra Map, p. 193.

89. Ibid., p. 59.

۹0. مباحث حقوق معدنی و درآمد معادن از رسوبات زیرخاکی در زمرۀ استثناهای این تعمیم بود.
91. Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization ofRural France, 1870-1914 
(S tanford: S tanford University Press, 1976), p. 156.

۹۲. برای آشنایی با فرایند اسکان دائمی در هندوستان و ریشه های فکری اش، این تحلیل عالی را بخوانید:

Ranajit Guha, A Rule ofProperty for Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement 
(Paris: Mouton, 1963).

گوهــا در اثــر مزبــور نشــان می دهــد نظــام تصــدی زمیــن کــه فرمانروایــان انگلیســی در دوران اســتعمار بــا آن روبــه رو 
شــدند، بســیار گیج کننــده بــود: »در هــر قــدم بــا حقــوق شــبه زمین داری و تعهداتــی روبــه رو می شــدند کــه هرگونــه 
ــرای  ــی ب ــی پارس ــرد. خطاط ــر آب می ک ــش ب ــی را نق ــات غرب ــا اصطالح ــت ب ــوق مالکی ــیر حق ــرای تفس ــالش ب ت
ــا زبان هایــی بــود کــه  گــزارش امــالک، آن هــا را مبهــوت کــرده بــود. فقــط یکــی از دردســرهای ایشــان، ناآشــنایی ب
در متــون باســتانی خاورمیانــه بــرای توضیــح حقــوق مالکیــت بــه کار رفتــه بــود، زیــرا ســنت فقــط در ذهــن مــردم 
ثبــت شــده بــود و رســوم چنــان در تاروپــود انــواع کاربردهــای محلــی تنیــده بــود کــه اعتبــاری معــادل قانــون مکتــوب 

ــت« )ص ۱۳(. داش
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ــدی  ــن، تص ــات زمی ــع اختالف ــیوۀ رف ــدن ش ــی دگرگون ش ــع از چگونگ ــمندانه و جام ــاده هوش ــی فوق الع ۹۳. بررس
ــد: ــر بخوانی ــن اث ــتعمراتی را در ای ــی مس ــون حقوق ــطۀ قان ــی به واس ــاختار اجتماع ــن و س زمی

Sally Falk Moore, Social Facts and Fabrications: “Cus tomary” Law on Mount Kilimanjaro, 
1880-1 980 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

ــی  ــزان خاص ــب می ــالک موج ــی ام ــازار مل ــق و ب ــت مطل ــالک، مالکی ــع ام ــۀ جام ــت در نقش ــی از ثب ۹۴. ترکیب
ــدن  ــت. کلی ش ــودمند اس ــا س ــور مالیات ه ــرای مأم ــم ب ــا و ه ــفته بازان زمین ه ــرای س ــم ب ــه ه ــود ک ــی می ش خوانای
ارزیابی هــا به واســطۀ تعییــن ارزش تمــام کاالهــا و خدمــات بــا یــک پــول رایــج، بــه وضعیتــی می انجامــد کــه تیلــی 
ــط  ــه فق ــادی ک ــام اقتص ــد: »در آن نظ ــد. او می نویس ــاری« می خوان ــادی تج ــام اقتص ــک نظ ــری ی آن را »رؤیت پذی
بخــش کوچکــی از کاالهــا و خدمــات در معــرض خریدوفــروش قــرار گیرنــد، چنــد قیــد حاکــم می شــود: مأمــوران 
مالیــات قــادر بــه شناســایی یــا ارزیابــی دقیــق منابــع نیســتند؛ و بســیاری از مــردم در مــورد یــک کاال ادعــای مالکیــت 

می کننــد«:

Coercion, Capital, and European S tates, pp. 89, 85.

 از نــوع مکانــی بــود. قانــون جنگل هــای کولبــرت در ســال ۱۶۶7 همچنیــن نخســتین تــالش 
ً
۹۵. البتــه، برابــری صرفــا

منســجم بــرای تدویــن و تنظیــم فضــای جنــگل براســاس اصــول دقیــق دکارتــی بود:

Kain and Biagent, The Cadas tral Map, p. 225; and Sahlins, Fores t Rites, p. 14.

۹۶. چینی هــا در مالــزی طبــق قانــون از مالکیــت برخــی زمین هــای کشــاورزی محــروم شــده اند. هــر فــرد چینــی 
بــرای دورزدن ایــن قانــون، زمینــی را به نــام یــک تبعــۀ مالــزی بــه ثبــت می رســاند و بــرای جلوگیــری از ادعــای مالکیت 
فــرد اهــل مالــزی، اســناد وام بســیار بزرگ تــری را کــه خــودش بســتانکار آن هاســت، بــا مالــک صــوری مالزیایــی بــه 

ــاند. ــا می رس امض
۹7. در قانون گــذاری زمــان انقــالب ســعی شــد تــا به جــای لغــو فــوری ُعشــریه ها، آن هــا را به تدریــج بــا 
»پرداختی هــای فــک ُعشــریه« از گردونــه خــارج کننــد. ولــی ســرپیچی عمومــی به قــدری هنگفــت و مهارناشــدنی 

ــدند: ــته ش ــار گذاش ــت کن ــا درنهای ــه آن پرداختی ه ــود ک ب

James C. Scott, “Resis tance Without Protes t and Without Organization: Peasant Opposition to 
the Islamic Zakat and the Chris tian Tithe,” Comparative S tudy in Society and His tory 29, no. 3 
(1987): 417-52.

98. Ian Hacking, The Taming of Chance (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 17.

ــد  ــی بودن ــی خال ــل زمین های ــترالیا در اص ــمالی و اس ــکای ش ــای آمری ــد پهنه ه ــود ش ــا آن وانم ــه ب ــی ک ۹۹. دروغ
ــن  ــی« چنی ــای »بازطراح ــد ـ مبن ــه کار نمی رفتن ــه، ب ــازار مبادل ــک ب ــد در ی ــل تولی ــۀ عوام ــب، به مثاب ـ و به این ترتی
زمین هایــی قــرار گرفــت. ایــن دروغ بــود کــه بــه آماده ســازی زمین هــای مرتفــع بــرای کشــاورزی و غصــب زمین هــا 

ــد.  ــره انجامی ــن و غی ــان آرژانتی ــد و مــردم بومــی اســترالیا، بومی ــکا، مائوری هــای نیوزلن از سرخ پوســتان آمری

100. Heilbron, introduction to The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century, p. 17.

101. Theodore M. Porter, Trus t in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public 
Life (Princeton: Princeton University Press, 1995), p. 22.

پورتــر بــا روشــی قانع کننــده نشــان می دهــد کــه »عینیــت مکانیکــی« چگونــه در دیوان ســاالری ها به مثابــۀ ابــزار بــه 
کار رفتــه اســت )به ویــژه در دیوان ســاالری هایی کــه گمــان مــی رود قضــاوت تخصصــی و تخصــص در آن هــا همــواره 
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ــد  ــه ای از قواع ــب، مجموع ــا به این ترتی ــت ت ــخصی اس ــۀ ش ــای منفعت طلبان ــردن انگیزه ه ــرای مخفی ک ــی ب پوشش
تصمیم گیــری غیرشــخصی شــکل بگیــرد کــه در ظاهــر مردم ســاالرانه و بی طرفانــه هســتند(.

102. Quoted in Kain and Biagent, The Cadas tral Map, p. 320.

ــه ام.  ــه ایــن موضــوع ساده ســازی »زمــان« نپرداخت ۱0۳. دانشــجویان ایــن رشــته ها شــاید تعجــب کننــد کــه چــرا ب
عقالنی ســازی و کاالیی ســازِی »زمــاِن خطــی« درزمینــۀ شــغلی و اجرایــی بی تردیــد حکایــت دیگــری اســت کــه در 
اینجــا بــه آن نخواهــم پرداخــت، زیــرا ایــن فصــل را بســیار دراز خواهــد ســاخت و نیــز پیــش از ایــن به شــکلی عالــی 

در ایــن کارهــا بــه آن پرداختــه شــده اســت:

E. P. Thompson in “Time, Work, Discipline, and Indus trial Capitalism,” Pas t and Present 38 
(December 1967). For a

fine survey, see Ronald Aminzade, “His torical Sociology and Time,” Sociological Methods and 
Research 20, no. 3 (May 1992): 456-80.

104. Heilbron, introduction to The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century, pp. 22-23.

105. Hacking, The Taming of Chance, p. 145.

ناپلئــون از اجــرای سرشــماری پــس از ۱80۶ خــودداری کــرد، زیــرا بیــم داشــت نتایــج سرشــماری بــه افشــای آثــار 
ــد. ــه بینجام ــت فرانس ــر جمعی ــای او ب ــار جنگ ه فاجعه ب

فصل دوم:  شهرها، مردم و زبان

ــه احتمــال بیشــتری از  ــاری ب ــا شــهرهای درب ــوان انتظــار داشــت، شــهرهای مســتقل در مقایســه ب ۱. چنان کــه می ت
مزیــت دانــش محلــی برخــوردار بودنــد، زیــرا شــهرهای دربــاری بــا هــدف برقــراری نظــم اجرایــی و نظامــی طراحــی 

شــده بودنــد.
۲. البتــه، ناخوانایــی قصبه هــا رفع ناشــدنی نبــود. مقاومــت مــردم ایــن مناطــق به بهــای هزینه هــای گــزاف و 
بلندمــدت سیاســی و بــا فعالیــت سرســختانۀ پلیســی، شــکنجه و شــبکه ای از خبرچین هــای محلــی در هــم شکســت.
ــادن  ــب راه افت ــین موج ــالت فقیرنش ــر مح ــه ب ــده در احاط ــاالت متح ــهری در ای ــات ش ــیاری از مقام ــی بس ۳. ناتوان
تالش هایــی بــرای بازگردانــدن شــبگردهای نگهبــان شــد کــه در قالــب »پلیــس محلــی« فعالیــت می کردنــد. هــدف 
 بــا نقشــۀ محــل و به ویــژه بــا جمعیــت محلــی 

ً
پلیــس محلــه تشــکیل کارکنــان رســمی پلیــس محلــه اســت کــه کامــال

آشــنا باشــند. اکنــون کمــک ایــن پلیــس بــرای اجــرای وظایــف کلــی پلیــس شــهری بســیار ضــروری اســت. هــدف 
ایــن پلیــس از ســوی دیگــر، تبدیل کــردن کارکنــان پلیــس در چشــم مــردم محــل از »غریبــه بــه آشــنا« بــوده اســت.

۴. از رون امیــن زاده (Ron Amonzadeh) بابــت تذکرهــای ارزنــده اش دربــارۀ دو تــا از نقشــه های نظامی سپاســگزارم. 
ــد راه  ــت س ــن اس ــه ممک ــی ک ــت، آبراهه های ــوار اس ــا دش ــی آن ه ــه ط ــی ک ــا راه های ــا ی ــه خیابان ه ــه ها ب در آن نقش
جابه جایــی نظامیــان باشــند، گرایش هــای مــردم محــل، دشــواری های لهجــۀ مــردم محلــی، موقعیــت بازارهــا و غیــره 

اشــاره شــده اســت.

5. Renk Descartes, Discourse on Method, trans. Donald A. Cress (Indianapolis: Hackett, 1980), 
p. 6, quoted in Harrison, Fores ts, pp. 11 1 - 12.

6. Lewis Mumford, The City in His tory: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects (New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1961), p. 364.
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7. Ibid., p. 387.

8. Quoted in ibid., p. 369.

 یکدســت باشــند، به طوری کــه »هرکــس یــک شــهر را 
ً
 شــهرهای آرمانــی تومــاس مــور کــه قــرار بــود کامــال

ً
۹. مثــال

بشناســد، همــۀ آن هــا را بشناســد و تمــام آن شــهرها تمام و کمــال بــه یکدیگــر شــبیه هســتند، مگــر عــوارض جغرافیایی 
ــد«: مانع باش

More’s Utopia, quoted in ibid., p. 327.

۱0. ســن پترزبورگ جالب تریــن مثــال بــرای پایتخــت برنامه ریزی شــدۀ آرمان شــهری اســت؛ کالن شــهری کــه 
داستایوفســکی »انتزاعی تریــن و برنامه ریزی شــده ترین شــهر دنیــا« لقــب داده بــود.

Marshall Berman, All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity (New York: 
Penguin, 1988), chap. 4.

ــل از  ــای قائمــه مدت هــا قب ــد. زوای ــه رومی هــا »ســکونتگاه های شــبکه ای« ســاخته بودن بابلی هــا، مصری هــا و البت
ــر برتــری فرهنگــی بودنــد. ریچــارد ســنت (Richard Sennett) می نویســد:  عصــر روشــنگری به منزلــۀ شــاهدی ب
ــن  ــرد ای ــان می ک ــه گم ــود ک ــازی ب ــتین شهرس ــوس (Hippodamus of Miletus) نخس ــل میلت ــوس اه »هیپودام
شــبکه ها نمــاد فرهنــگ هســتند. وی چنــان شــبکه هایی را بیانگــر عقالنیــت زندگــی متمــدن می دانســت. رومی هــا 
ــتحکامات  ــا و اس ــکل بربره ــدون ش ــی و ب ــای ابتدای ــن اردوگاه ه ــرح تبای ــه ش ــت ب ــود به دق ــی خ ــات نظام در فتوح

ــد: ــود می پرداختن ــی خ نظام

The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities [New York: Norton, 19901, p. 
47.

. معــدودی از خیابان هــای آن شــهرـ  ازجملــه لینکلــن، آرچــر و بلــو آیلنــدـ  هســتند کــه بر مســیرهای 
ً
۱۱. البتــه، تقریبــا

قدیمــی سرخ پوســتان منطبــق هســتند و از منطــق هندســی پیــروی نمی کننــد.
۱۲. شــاید خواننــده دیــده باشــد کــه برخــی از بخش هــای شــبکۀ منهتــن علیــا و شــیکاگو بــا وجود نظــم صــوری، فاقد 
نظــارت و خطرنــاک هســتند. در آن مناطــق هیــچ میــزان نظــم رســمی نمی توانــد بــر عوامــل عظیــم مخالــفـ  از قبیــل 
فقــر، جــرم، فقــدان ســازمان دهی اجتماعــی یــا احســاس دشــمنی بــا مســئوالن شــهریـ  غلبــه کنــد. ادارۀ سرشــماری 
هــم در تأییــد ناخوانابــودن ایــن نواحــی تصدیــق کــرده اســت کــه تعــداد آفریقایی-آمریکایی هــای سرشماری نشــده، 
شــش برابــر سفیدپوســتان سرشماری نشــده اســت. ایــن فقــدان سرشــماری ازلحــاظ سیاســی بی ثبات کننــده اســت، 

زیــرا آمارهــای سرشــماری هســتند کــه تعــداد کرســی های کنگــره بــرای هــر ایالــت را تعییــن می کننــد.
۱۳. کتاب آموزندۀ زیر را ببینید:

Yi-Fu Tuan, Dominance and Affection: The Making of Pets (New Haven: Yale University Press, 
1984).

14. Denis Cosgrove, “The Measure of America,” in James Corner and Alex S. MacLean, eds., 
Taking Measures Across the American Landscape (New Haven: Yale University Press, 1996), p. 4.

البتــه نقشــه های مرکاتــور (Mercator maps) )همــان نقشــه های مســطح مســتطیلی( مــردم را بــه تصویــر 
چشــم اندازهای پهنــاور روی دشــت مســطحی عــادت داده انــد کــه روی نقشــه بســیار ریــز شــده اند.

15. Mumford, The City in His tory, p. 422.
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۱۶. آن برنامــه عــالوه بــر مکانــی بــا خوانایــی مالــی بیشــتر، ثروتــی نیــز بــرای محفــل کوچکــی ســاخت کــه از دانــش 
و اطالعــات درونــی برنامــه در ســفته بازی مســتغالت بهره بــرداری کردنــد.

ــس  ــرای پاری ــرا ب ــان مطلق گ ــوی حاکم ــم از س ــر ه ــدۀ دیگ ــر و شبه برنامه ریزی ش ــی قدیمی ت ــهر باروک ــک ش ۱7. ی
بــه میــراث مانــد؛ به ویــژه پادشــاهان قبــل از لوئــی چهاردهــم کــه البتــه او هــم نقــش انتخــاب ولخرجانــۀ آن »مــکان 

جدیــد« یعنــی ورســای را ایفــا کــرده بــود.
۱8. چنان کــه مــارک ژیــرورد (Mark Girourd) می گویــد آن برنامــه شــامل تســهیالت عمومــی و نهادهایــی از قبیــل 
پارک هــا، بیمارســتان ها، مــدارس، دانشــکده ها، پادگان هــا، زندان هــا و یــک تــاالر جدیــد اپــرا بــود. رابــرت مــوزس 

 یــک قــرن بعد نوســازی مشــابهی را بــرای شــهر نیویــورک انجــام داد:
ً
تقریبــا

Cities and People: A Social and Architectural His tory [New Haven: Yale University Press, 1985], 
p. 289.

19. Quoted in John Merriman, “Baron Haussmann’s Two Cities” (typescript, p. 8), later pub-
lished in French as chap. 9 of Merriman’s Aux marges de la ville: Faubourgs et banlieues en 
France, 1815-1871 (Paris: Seuil, 1994).

ایــن بخــش از بحث هایــم را بســیار مدیــون گــزارش دقیــق مریــام )منبــع بــاال( هســتم. به جــز مــواردی کــه به صراحــت 
بگویــم، تمــام ترجمه هــا از مــن اســت.

۲0. مامفــورد می نویســد: »مگــر نــه اینکــه خیابان هــای قرون وســطایی قدیمــی پاریــس، یکــی از آخریــن 
پناهگاه هــای آزادی خواهــان شــهری بودنــد؟ عجیــب نیســت کــه ناپلئــون ســوم ادامــۀ ســاخت خیابان هــای باریــک 
و بن بســت ها را ممنــوع کــرد و تخریــب تمــام آن محــالت بــرای ســاختن بلوارهــای عریــض را در پیــش گرفــت. آن 

ــود«: ــه تعــرض از درون ب ــن حفاظــت علی اقدامــات بهتری

The City in His tory, pp. 369-70.

21. Quoted in Louis Girard, Nouvelle his toire de Paris: La deuxikme rkpublique et Ie second 
empire, 1848-1870 (Paris, 1981), p. 126. Cited in Merriman, Aux marges de la ville, p. 15.

شــباهت ها بــا »کمربنــد قرمــز« (ceinture rouge) ـ گــروه کارگــر چپ گــرای کمربنــد حومــۀ پاریــس ـ حیــرت آور 
اســت. گرچــه ســووتو (Soweto) و دیگــر شــهرک های سیاه پوست نشــین در آفریقــای جنوبــی در دوران رژیــم 
ــه  ــی ب ــای حکومت ــم مقام ه ــز از چش ــا نی ــدند، آن ه ــیس ش ــژادی تأس ــک ن ــدف تفکی ــرای ه ــت ب ــد به صراح آپارتای

ــتند. ــل گش ــداز تبدی ــا و بران ــی ناخوان مکان های
۲۲. چــون برنامه ریــزان فاقــد نقشــۀ مطمئــن از شــهر بودنــد، نخســتین گام ســاختن برج هــای موقتــی چوبــی بــود تــا 

مثلث بنــدی الزم بــرای ترســیم یــک نقشــۀ دقیــق حاصــل شــود:

David H. Pinkney, Napoleon 111 and the Rebuilding of Paris (Princeton: Princeton University 
Press, 1958), p. 5.

23. Quoted in Jeanne Gaillard, Paris, la ville, 1852-1870 (Paris, 1979), p. 38, cited in Merriman, 
Aux marges de la ville, p. 10.

24. Ibid., pp. 8-9.

25. Ibid., pp. 9. Translation by Merriam.

26. Pinkney, Napoleon 111, p. 23.
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ــا  ــوده اســت کــه جمعیت هــای شــهری غــرب اروپ ــرار ب ــن ق یــک موضــوع عــادی در تاریــخ جمعیت شناســی از ای
ـ جمعیت هــای به ســتوه  آمده از بیماری هــای همه گیــر بــا نــرخ مرگ  و میــر زیــاد ـ نتوانســتند تــا قــرن نوزدهــم 
جمعیــت خــود را به خوبــی افزایــش دهنــد و رشــد جمعیــت شــهرها بــا مهاجــرت مــردم از نواحــی ســالم تر روســتایی 

حاصــل می شــد. گرچــه برخــی بــا چنیــن واقعیتــی موافــق نیســتند، شــواهد آن هنــوز قانع کننــده هســتند:

Jan de Vries, European Urbanization, 1500-1800 (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 
pp. 175-200.

27. Pinkney, Napoleon 111, chap. 2.

28. Merriman, Aux marges de la ville, pp. 7-8. See also T. J. Clark, The Painting of Modem Life: 
Paris in the Art of Manet and His Followers (Princeton: Princeton University Press, 1984), p. 35.

 
ً
شــیفتگی و شــیدایی لوئــی ناپلئــون و هاســمن بــرای خطــوط مســتقیم، دســتاویز لطیفه هــای فــراوان قــرار گرفــت. مثال
یکــی از شــخصیت ها در نمایشــنامه ای از ادمونــد ابــوت )Edmond About( رؤیــای روزی را می بینــد کــه رود ســن 

 تکان دهنــده اســت«:
ً
هــم صــاف شــود، زیــرا چنان کــه او می گویــد: »منحنــی نامنظــم آن رودخانــه واقعــا

quoted in Clark, The Painting of Modem Life, p. 35).

29. Pinkney, Napoleon 111, p. 93.

30. Clark, The Painting of Modem Life, p. 66.

یــک تحلیــل عالــی از اینکــه چگونــه شــرح های دقیــق شــرق گرایانه از »قاهــرۀ قدیــم«، روســتاهای رعیتــی و امثــال 
آن هــا باعــث شــد اعــراب بازدیدکننــده از پاریــس، جامعــۀ خــود را بــه شــیوه ای نــو نــگاه کننــد، در ایــن منبــع هســت:

Timothy Mitchell, Colonizing Egypt (Berkeley: University of California Press, 1991), especially 
chaps. 1-3.

31. Gaillard, Paris, la ville, p. 568, quoted in Merriman, Aux marges de la ville, p. 20.

32. David Harvey, Consciousness and the Urban Experience (Baltimore: Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1985), p. 165, quoted in Merriman, Aux marges de la ville, p. 12. See also David 
Harvey, The Urban Experience (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989).

33. Jacques Rougerie, Paris libre, 1871 (Paris, 1971), p. 19, quoted in Merriman, Aux marges de 
la ville, p. 27.

34. Merriman, Aux marges de la ville, p. 28.

35. Ibid., p. 30.

۳۶. ایــن مشــاهدۀ هوشــمندانه دربــارۀ »شــاهدان« را مدیــون بندیکــت اندرســون (Benedict Anderson) هســتم. 
تحلیــل او از سرشــماری و نقشــه ها ـ به مثابــۀ شــبکه های طبقه بنــدی  یک کاســه کننده ـ به طورکلــی و به ویــژه در 

اوضــاع مســتعمرات به شــدت بــر طرزفکــر مــن در ایــن کتــاب اثــر گذاشــت:

Anderson, Imagined Comunities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: 
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Verso, 1983), and also the remarkable book by Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A His tory 
of the Geo-Body of a Nation (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994).

37. See, for example, William E. Wormsley, “Traditional Change in Imbonggu Names and Nam-
ing Practices,” Names 28 (1980): 183-94.

۳8. برگزیــدن نام هــای پــدری دائمــی موروثــی خیلــی پیشــرفت کــرد، ولــی کامــل نشــد. پیوندخــوردن یــک نــام بــه 
ــا  ــدن نام ه ــرای رسمی ش ــد؟ ب ــه رخ می ده ــد ـ چگون ــام زدا باش ــرد و ابه ــه منحصر به ف ــم ک ــدر ه ــرد ـ هرچق ــک ف ی
نیــز ماننــد کارت هــای شناســایی، شــماره های تأمیــن اجتماعــی، و ســامانه های گذرنامــه، الزم اســت کــه شــهروندان 
ــر  ــد و از یــک مقــام مســئول بخواهنــد. در اکث ــا خــود حمــل کنن ــا اوراق شناســایی ب همــکاری کننــد، آن نام هــا را ب
نظام هــای حکومتــی امــروزی ایــن همــکاری بــا ســاختن یــک هویــت شــفاف تضمیــن شــده اســت کــه پیش شــرط 
ــل  ــود را حم ــایی خ ــه اوراق شناس ــانی ک ــرای کس ــری ب ــای قه ــی نظام ه ــت؛ در برخ ــف اس ــوق مختل ــت حق دریاف
نکننــد، جریمه هــای ســختی در نظــر گرفتــه شــده اســت. بااین حــال، اگــر نافرمانــی گســترده ای روی دهــد، افــراد در 
شناســاندن خــود کوتاهــی می کننــد یــا هویــت دروغیــن بــرای خــود بــه کار می برنــد. در آن صــورت بهتریــن کارت 
شناســایی، یــک نشــانۀ زوال ناپذیــر روی بــدن ـ اعــم از یــک خال کوبــی، اثرانگشــت یــا »امضــای« DNA ـ اســت.

۳۹. برنامه هــای  سلســله های ســین و هــان بــرای ثبــت جمعیــت، بلندپروازانــه بــود، ولــی جــای بحــث هســت کــه 
 محقــق 

ً
اهــداف آن هــا تــا چــه انــدازه تحقــق یافــت. برخــی از قبیــل جنــر (Jenner) معتقدنــد کــه آن اهــداف عمدتــا

ــا  ــد کــه آن برنامه هــا ت ــل الکســاندر وودســاید (Alexander Woodside) می گوین ــی بعضــی دیگــر از قبی شــد، ول
انــدازۀ زیــادی بــه هــدف نرســید.

40. See, for example, W. J. F. Jenner, “Freedom and Backwardness: Europe and China,” paper 
delivered at “Ideas of Freedom in Asia,” Humanities Research Centre, Aus tralian National Uni-
versity, July 4-6, 1994; and Patricia Ebrey, “The Chinese Family and the Spread of Confucian 
Values,” in Gilbert Rozman, ed., The Eas t Asian Region: Confucian Heritage and Its Modem 
Adaptation (Princeton: Princeton University Press, 1991), pp. 45-83.

41. Ebrey, “The Chinese Family,” pp. 55-57.

42. Ibid., p. 59.

۴۳. تــا جایــی کــه مــن می دانــم آیســلند تنهــا کشــور اروپایــی اســت کــه نام های خانوادگــی دائمــی را تــا اواخــر قــرن 
بیســتم در پیــش نگرفته اســت.

44. David Herlihy and Chris tiane Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families: A S tudy of the 
Florentine Catas to of 1427 (New Haven: Yale University Press, 1985).

۴۵. موضــوع ســن مــردم نیــز مثــل موضــوع مالکیــت زمیــن، یکــی از مفاهیمــی بــود کــه در دســت حکومــت بســیار 
 
ً
ــراد اصــال ــق اف ــی مــردم، ســن دقی ــۀ محل ــا ۱۶۹(. در تجرب ــرق داشــت )همــان، صــص ۱۶۲ ت ــۀ مــردم ف ــا تجرب ب
ــتر  ــر( بیش ــن پس ــا جوان تری ــر ی ــن ترین پس  مس

ً
ــال ــردم )مث ــد م ــب تول ــی و ترتی ــن تقریب ــه س ــدارد، بلک ــی ن اهمیت

کاربــرد دارد. ایــن توجــه بــه ســن در سرشــماری ها بــا گرایــش بــه اعــالم ســن برحســب واحدهــای پنــج یــا ده ســاله 
ــرای  ــل ب ــد دلی ــه چن ــخاص ب ــق اش ــن دقی ــال، س ــاله(. بااین ح ــا ۶0 س  ۳۵، ۴0، ۴۵، ۵0 ی

ً
ــال ــود )مث ــان می ش نمای

ــود و  ــالگی ب ــدن، هجده س ــز مشمول خدمت نظام ش ــی« و نی ــالی مال ــن »بزرگ س ــد. س ــی می ش ــم تلق ــت مه حکوم
کســانی کــه بیــش از ۶0 ســال داشــتند، دیگــر نبایــد مالیــات ســرانه پرداخــت می کردنــد. چنان کــه می تــوان انتظــار 
ــال  ــر از ۶0 س ــا پیرت ــر از ۱8 ی ــخص جوان ت ــت ش ــود در قام ــن خ ــالم س ــره ای از اع ــه های غیرمنتظ ــت، خوش داش
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ــد نام های خانوادگــی در زمــرۀ  ــز مانن ــراد به صــورت دقیــق، خطــی و تقویمــی نی ــده می شــد. درنظرگرفتــن ســن اف دی
ــت. ــوده اس ــی ب ــای حکومت طرح ه

 آخرین کســانی 
ً
۴۶. زنــان، خدمتــکاران منــزل و کارگــران مقیــد )بــه مزرعــه یــا خانــۀ اربــاب( در دنیــای غرب معمــوال

بودنــد کــه نام خانوادگــی برمی گزیدنــد )و حــق رأی پیــدا می کردنــد(، زیــرا ازلحــاظ حقوقــی صغیــر و تحــت تکفــل 
مــرد سرپرســت خانــوار محســوب می شــدند.

۴7. ســایر نام های خانوادگــی کــه بــه پــدر اشــاره می کردنــد، چنــدان مشــخص نیســتند. به این ترتیــب، نــام 
ــت. ــوده اس ــو« ب ــر هوگ ــور پس ــای »ویکت ــه معن ــل ب ــو« در اص ــور هوگ »ویکت

ــن  ــه در ای ــتم ک ــی هس ــوش پژوهش ــتیاران تیزه ــی از دس ــتنتون (Kate S tanton) یک ــت اس ــف کی ــون لط ۴8. مدی
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــینۀ پژوهش ــث از پیش مبح

49. See C. M. Matthews, English Surnames (London: Weidenfeld and Nicolson, 1966), pp. 35-48.

ــق  ــارۀ ح ــدازه درب ــان ان ــه هم ــت، ب ــن داش ــب زمی ــک وج ــه ی ــری ک ــت محق ــد: »رعی ــو می گوی ــه مثی ۵0. چنان ک
خــودش بــر آن زمیــن در جایــگاه مســن ترین پســر پــدرش نگــران بــود کــه مــردی ثروتمنــد بابــت به ارث بــردن امالکــی 
وســیع نگرانــی داشــت. ادعــای مالکیــت زمیــن و رســیدن بــه آن فقــط در دادگاه اربابــی تضمیــن می شــد کــه براســاس 
ــام متصــدی زمیــن به صــورت مادام العمــر در آن ســیاهه ثبــت شــده  ــزد اربــاب« عمــل می کــرد؛ یعنــی ن »ســیاهۀ ن
بــود. چنــان نظامــی باعــث می شــد کــه مــردان همــان نام خانوادگــی پــدری خــود را کــه در ســیاهۀ اربابــی ثبــت شــده 
ــای  ــر بیماری هــا در بریتانی ــه مصیبت هــای مرگ و می ــا توجــه ب ــد« )همــان، ص ۴۴(. ب ــرای خــود حفــظ کنن ــود، ب ب
قــرن چهاردهــم، ممکــن بــود پســر کوچک تــر نیــز بــه همیــن ترتیــب بخواهــد کــه نــام پــدر را بــرای خــود محفــوظ 

بــدارد.
ــا  ــده )ج ــد ش ــی منعق ــک نام خانوادگ  ی

ً
ــرا ــه ظاه ــورد ک ــم می خ ــه چش ــه ای ب ــی لحظ ــی گاه ــناد تاریخ ۵۱. در اس

 اوایــل قــرن شــانزدهم در زمــان هنــری هشــتم، از یــک مــرد اهــل ولــز کــه در دادگاه حاضــر شــده 
ً
افتــاده(  اســت. مثــال

ــام، پســر تومــاس، پســر ریچــارد، پســر  ــه شــیوۀ ولــزی گفــت: »تومــاس پســر ویلی ــود، نامــش را پرســیدند و او ب ب
هوئــل، پســر ایــوان ووگان«. قاضــی او را ســرزنش کــرد و گفــت کــه »روال قدیمــی را کنــار بگــذارد ... و پــس از آن او 
خــود را طبــق نــام خانــوادۀ اصلــی اش »موســتون« خوانــد و آن نــام را بــرای اخالفــش بــه جــا گذاشــت«. البتــه کــه آن 

  بــر همســایگان تومــاس پوشــیده مانــد:
ً
ــا نام خانوادگــی اداری تقریب

(William Camden, Remains Concerning Britain, ed. R. D. Dunn 1605; Toronto: University of 
Toronto Press, 19841, p. 122).

52. Rodney Hilton, Bond Men Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising 
of 1381 (New York: Viking Press, 1977), pp. 160-64.

53. Domingo Abella, ed., Catalogo alfabetico de Apellidos (Manila: National Archives, 1973). See 
also the short account in 0. D. Corpuz, The Roots of the Filipino Nation, vol. 1 (Quezon City: Ak-
lahi Foundation, 1989), pp. 479-80; and see Mary Margaret S teedly, “The Importance of Proper 
Names: Language and ‘National’ Identity in Colonial Karoland,” American Ethnologis t 23, no. 3 
(1996): 447-75.

 ســه قــرن، یــک روز جلوتــر از تقویــم خــود اســپانیا بــود، 
ً
ــا ۵۴. تقویــم اســپانیایی بــرای فیلیپینی هــا به مــدت تقریب

 نیمــی از کــرۀ زمیــن را به طــرف غــرب 
ً
زیــرا هنــوز تعدیــل الزم بابــت ســفر اکتشــافی مــاژالن (Magellan) کــه تقریبــا

پیمــوده بــود، انجــام نشــده بــود.
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55. Abella, Catalogo alfabetico de Apellidos, p. viii.

56. Ibid., p. vii.

۵7. گویــی کــه خــود فیلیپینی هــا طرح هــای کافــی بــرای تبارشناســی یــا نسب شناســی شــفاهی و کتبــی نداشــته اند 
کــه بــا آن هــا بتواننــد بــه هــدف مشــابه دســت یابنــد.

58. Abella, Catalogo alfabetico de Apellidos, p. viii.

۵۹. بــرای بهتریــن توصیــف دربــارۀ نام هــای پــدری دائمــی در فرانســه و نســبت آن هــا بــا موضــوع حکومت ســازی، 
بــه منبــع آموزنــدۀ زیــر نــگاه کنیــد:

Anne Lefebvre-Teillard, Le now: Droit et his toire (Paris: Presses Universitaires de France. 1990.

ــی  ــج برخ ــالل آن به تدری ــت در خ ــی حکوم ــی و قضای ــئوالن اجرای ــه مس ــت ک ــرده اس ــی ک ــدی را بررس او فراین
ــد. مراکــز ثبت احــوال شــهری  ــر کردن ــام را تنــگ و تنگ ت ــر ن ــر ســاختند و شــرایط تغیی رویه هــای نام گــذاری را معتب
ــت  ــی در خدم ــای مهم ــد و ابزاره ــاده بودن ــا افت ــم ج ــرن نوزده ــان ق ــا پای ــی ت ــای نام های خانوادگ ــار کتابچه ه در کن
ــول در  ــروع معم ــد. ش ــا بودن ــر انتخاب ه ــارت ب ــی و نظ ــی و جنای ــری مدن ــور کیف ــربازگیری، ام ــس، س ــرد پلی کارک
برقــراری ارتبــاط بیــن پلیــس و هــر شــهروند از آن دوره آغــاز شــد. مســئوالن کــه تجربــۀ نابــودی اســناد ثبتــی مدنــی 
در آتش ســوزی تــاالر شــهر در عدلیــۀ پاریــس در پایــان دولــت کمــون در ۱87۱ را داشــتند، ســعی می کردنــد از تمــام 

اســناد نســخۀ رونوشــت تهیــه کننــد.

60. Robert Chazon, “Names: Medieval Period and Es tablishment of Surnames,” Encyclopedia 
Judaica (Jerusalem and Philadelphia: Keter Publishers and Coronet Books. 1982). 12-809- 13

ــه هــدف آن هــا تشــخیص دادن  ــه تصویــب رســاندند کــه یگان ــارۀ نام هــا ب ــد حکــم درب نازی هــا در دهــۀ ۱۹۳0 چن
مــردم یهــودی از غیریهودیــان بــود. یهودیانــی کــه نام هایــی بــا الحــان آریایــی داشــتند، مجبــور بــه تغییــر نام هایشــان 
)از قبیــل اســرائیل یــا ســارا( شــدند. فهرســت نام هــای مجــاز تهیــه شــد و مــوارد اعتــراض را بــه دفتــر رایــش فرســتادند 
 نــام هــر فــرد را مــالک 

ً
تــا بررســی های تبارشناســی در آنجــا انجــام شــود. وقتــی کارهــای اجرایــی تکمیــل شــد، صرفــا

اخــراج یــا تبعیــد او قــرار دادنــد:

Robert M. Rennick, “The Nazi Name Decrees of the Nineteen Thirties,” Journal of the American 
Name Society 16 (1968): 65-88.

ــورک  ــازی آتات ــی نوس ــت تبلیغ ــی از فعالی ــۀ بخش ــۀ ۱۹۲0 و به مثاب ــازه در ده ــی را ت ــه نام های خانوادگ  ترکی
ً
ــال ۶۱. مث

انجــام داد. کت شــلوار، کاله معمولــی )به جــای کاله فینــه یــا fez(، نام های خانوادگــی دائمــی و ملی گرایــی 
متجــدد، همگــی در کنــار هــم در طــرح آتاتــورک بــا هــم جــور بودنــد. رضاشــاه در ایــران تمــام ایرانیــان را ملــزم کــرد 
کــه نام های خانوادگــی خــود را برحســب شــهر محــل ســکونت خــود انتخــاب کننــد تــا نام هــای خانوادگــی عقالنــی 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــت. گرچ ــنجان« اس ــل »رفس ــر« اه ــای »علی اکب ــنجانی به معن ــر رفس ــب، علی اکب ــود. به این ترتی ش
مزیــت مشــخص کردن وطــن نســل های پیشــین را دارد، در رفســنجان چنــدان مایــۀ تمایــز نیســت. شــاید حکومــت 

ــد. ــود دور بوده ان ــا از زادگاه خ ــده اند ی ــا می ش ــه جابه ج ــت ک ــوده اس ــانی ب ــش کس ــران پای ــکارا نگ ــان آش رضاخ
۶۲. قواعــد غذایــی نیــز کــه مانــع هم ُســفرگی می شــوند، ابزارهــای قدرتمنــدی بــرای طــرد اجتماعــی هســتند. اگــر 
کســی می خواســت قواعــدی فرهنگــی وضــع کنــد تــا گروهــی را از گروه هــای پیرامــون جــدا ســازد و مطمئــن شــود 
ــفرگی  ــع هم ُس ــن موان ــد، ای ــذا بخورن ــا غ ــد ی ــخن بگوین ــران س ــا دیگ ــانی ب ــد به آس ــروه نمی توانن ــای آن گ ــه اعض ک

شــروع خوبــی بــرای آن کار بــود.
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ــی«  ــتۀ مل ــه »گذش ــد ک ــح می ده ــمندانه توضی ــز هوش ــون نی ــت آندرس ــت و بندیک ــت داش ــوع واقعی ــن موض ۶۳. ای
ــود. ــور می ش ــی ج ــینۀ جعل ــا پیش ــی ب ــب به خوب اغل

64. Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 
(S tanford: S tanford University Press, 1976), chap. 6.

ــالی  ــن بزرگ س ــه س ــه ب ــم ک ــرن نوزده ــر ق ــع آخ ــوی در رب ــردان فرانس ــی از م ــل نیم ــه حداق ــد ک ــر می گوی وب
می رســیدند، زبــان مــادری غیــر از فرانســوی داشــتند. گرچــه زبان هــای رســمی اجرایــی، حداقــل تبــاری بــه قدمــت 

ــرن نوزدهــم رخ داد: ــۀ ق ــار در میان ــان ملــی نخســتین ب ــل زب ــد، تحمی ــرن شــانزدهم دارن ق

Peter Sahlins’s remarkable book Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees 
(Berkeley: University of California Press, 1989(.

65. Abram de Swaan, In Care of the S tate (Oxford: Polity Press, 1988), especially chap. 3, “The 
Elementary Curriculum as a National Communication Code,” pp. 52- 117.

66. Weber, Peasants into Frenchmen, p. 73.

67. Quoted in ibid., p. 113.

68. Ibid., p. 197.

۶۹. برای آشنایی با توصیفی دقیق از جغرافیای نواحی بازاری استاندارد به این منبع سر بزنید:

G. William Skinner, Marketing and Social S tructure in Rural China (Tucson: Association of 
Asian S tudies, 1975).

ــاس  ــع اقتب ــن دو پیمایــش و منب ــری در فرانســه را از ای ــارۀ متمرکزســازی تراب 70. بخــش اعظــم مطالــب بعــدی درب
کــرده ام:

Cecil 0. Smith, Jr., “The Longes t Run: Public Engineers and Planning in France,” American 
His torical Review 95, no. 3 (June 1990): 657-92. See also Theodore Porter, Trus t in Numbers: 
The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life (Princeton: Princeton University Press, 
1995), chap. 6.

71. Weber, Peasants into Frenchmen, p. 195.

ــی  ــاری و اثربخش ــری تج ــا، امکان پذی ــای آن ه ــف، هزینه ه ــای مختل ــارۀ برنامه ه ــه داری درب ــای ادام 7۲. بحث ه
نظامــی آن هــا وجــود دارد:

Francois Caron, His toire de I’exploitation d’un grand rkseau: La compagnie des chemins de fer 
du Nord (Paris: Mouton, 1973), and Louis-Maurice Jouffroy, L’kre du rail (Paris: A. Colin, 1953).

7۳. قرابــت فنــی بیــن ســفر بــا قطــار و خطــوط مســتقیم و جــداول زمانــی دقیــق، به طورکلــی در تجددگرایــی بــه یکــی 
از مؤلفه هــای مهــم زیبایی شناســی تبدیــل شــده اســت.

74. Smith, “The Longes t Run,” pp. 685-71.

اســمیت ادعــا می کنــد کــه »ســتارۀ لوگــرون« موجــب می شــد بســیاری از نیروهــای احتیاطــی )ذخیــره( کــه بــرای 
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ــه گذشــتن از مجــرای باریــک پاریــس شــوند، درحالی کــه در یــک  ــده شــدند، ناچــار ب ــی اول فراخوان جنــگ جهان
برنامــۀ راه آهــن غیرمتمرکزتــر، راه هــای مســتقیم ُپرشــماری می توانســت به ســوی جبهــه وجــود داشــته باشــد: »برخــی 
ــوردو  ــود را در ب ــی خ ــاس نظام ــد لب ــا بتوانن ــتند ت ــس می گذش ــد از پاری ــبورگ بای ــی در استراس ــای احتیاط از نیروه
تحویــل بگیرنــد و دوبــاره بــرای جنــگ بــه آلــزاس بازگردنــد«. ژنــرال فــون مولتکــه (Von Moltke) دریافــت کــه بــرای 
جابه جاکــردن ســپاهیان از شــمال کنفدراســیون آلمــان شــمالی بــه خــط مقــدم بیــن موســل (Mosel) و رایــن، شــش 
خــط آهــن وجــود دارد، درحالی کــه ســربازان فرانســوی بــرای رفتــن بــه خــط مقــدم ناچــار بودنــد در استراســبورگ یــا 
ــره  ــس در محاص ــی پاری ــه وقت ــر آنک ــت  آخر و مهم ت ــد. دس ــن راه بگذرن ــای بی ــوند و از کوه ه ــاده ش ــار پی ــز از قط ِمت
بــود، »ســتارۀ لوگــرون« رهبــر نداشــت. فرماندهــان عالــی ارتــش پــس از جنــگ دســتور ســاخت راه هــای میان گــذر 

بیشــتری را صــادر کردنــد تــا کاســتی های قبلــی جبــران شــود.

75. See Ian Hacking, The Emergence of Probability: A Philosophical S tudy of Early Ideas About 
Probability, Induction, and S tatis tical Inference (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).

7۶. بی نهایــت از مــوزۀ شــهری آمســتردام بابــت دراختیارگذاشــتن نســخه ای از نقشــه ای کــه بــرای شــکل ۱۳ بــه کار 
رفــت، سپاســگزارم.

77. Here, back when . . . (Ams terdam: City Museum, 1995), p. 10.

78. البتــه، چنان کــه می دانیــم، بســیاری از شــهروندان بــه یهودیــان در مخفی شــدن در شــهر و حومــه کمــک کردنــد 
ــه روز در  ــان روزب ــی جمعیــت یهودی ــود. وقت ــق نب ــه، درنهایــت موف ــی نظام یافت ــدام اجرای ــۀ یــک اق ــد به مثاب و آن تبعی
ــان را  ــا رد یهودی ــد ت ــدی خــود روی آوردن ــه جاسوســان و همدســتان هلن ــر شــد، نازی هــا ب نظــر مســئوالن ناخوانات

پیــدا کننــد.
ــان  ــذر زم ــدد در گ ــتای متع ــاهدات ایس ــد مش ــد، برآین ــوه کنن ــا جل ــت پوی ــن اس ــا ممک ــن واقعیت ه ــه ای 7۹. گرچ
ــد.  ــی پیوســته را نشــان می دهن ــه یکدیگــر« در ظاهــر یــک جابه جای ــد »وصل کــردن نقطه هــا ب ــا فراین هســتند کــه ب
 مشــاهدۀ »الــف« و مشــاهدۀ »ب« رخ داده اســت، کمــاکان یــک راز اســت، ولــی هنــگام 

ً
در عمــل آنچــه بیــن مثــال

ــود. ــی می ش ــت چشم پوش ــه داده، از آن واقعی ــن دو نقط ــاف بی ــط ص ــک خ ــیم ی ترس
 در »جوامع محلی فرضی« چنین روشی را به کار برده است:

ً
80. بندیکت آندرسون دقیقا

Imagined Communities, p. 169.

 در مقایســه بــا 
ً
8۱. از لــری لومــان (Larry Lohmann) بابــت پافشــاری اش بــر اینکــه مســئوالن حکومت هــا لزومــا

ــئوالن  ــه مس ــی ک ــوض، واقعیت های ــگزارم. در ع ــد، سپاس ــر ندارن ــا کوته بینانه ت ــر ی ــی انتزاعی ت ــادی نگرش ــردم ع م
ــد. گمــان  ــه کار منافــع و تجربه هــای وظایــف نهــادی ایشــان بیای ــد، از مقوله هایــی اســت کــه ب ــاز دارن ــه آن هــا نی ب
ــم، ولــی مــن مقاومــت  ــم حــذف کن ــم او ترجیــح مــی داد کــه به طورکلــی اصطــالح »ساده ســازی«  را در کتاب می کن

کــردم.
8۲. دســت کم ســه مشــکل در ایــن زمینــه وجــود دارد. نخســت ســلطۀ دسته بندی هاســت. چگونــه بایــد کســی 
را کــه بــه خویشــاوندان خدمــت می کنــد یــا کســی کــه گاهــی بــرای آشــنایان غــذا می پــزد و در ازای کارهایــش 
ــرد؟  ــدی ک ــد، طبقه بن ــزی می دهن ــه او چی ــول ب ــا از محص ــد ی ــتفاده می کن ــا را اس ــای آن ه ــی از زمین ه بخش
ــی  ــۀ نهای ــت نتیج ــوارد، به عل ــن م ــیم بندی ای ــی تقس ــارۀ چگونگ ــلیقه ای درب  س

ً
ــال ــی کام ــای گاه تصمیم ه

ــد  ــر می گوی ــودور پورت ــت. تئ ــب اس ــا غال ــایع در آن نتیجه گیری ه ــای ش ــرا طبقه بندی ه ــد، زی ــان می مانن پنه
ــد  ــا ۲0درص ــم ت ــده ه ــدان آموزش دی ــی کارمن ــد حت ــه بودن ــه« گفت ــی فرانس ــای مل ــر آماره ــئوالن »دفت ــه مس ک
ــت  ــر قابلی ــن از حداکث ــا اطمینان یافت ــر آماره ــدف دفت ــد. ه ــدی می کنن ــر طبقه بن ــاوت از یکدیگ ــاغل را متف مش
ــی از  ــت رفتن بخش ــت ازدس ــه قیم ــدف ب ــن ه ــر ای ــی اگ ــت، حت ــدی اس ــان طبقه بن ــان کارکن ــان در می اطمین
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ــردازم، چگونگــی شــکل دادن  ــه آن می پ ــد. مشــکل دوم کــه بعدهــا ب ــه دســت  آی ــط جــاری ب واقعیت هــای رواب
ــرار دارد  ــا ق ــن طبقه بندی ه ــت ای ــه پش ــت ک ــدرت حکوم ــه ق ــا ـ و البت ــن طبقه بندی ه ــطۀ ای ــا به واس ــه داده ه ب
 در خــالل رکــود دهــۀ ۱۹70 در ایــاالت متحــده، نگرانی هایــی وجــود داشــت کــه نــرخ بیــکاری 

ً
ـ اســت. مثــال

رســمی کــه بــه ۱۳درصــد رســیده بــود، مبالغه آمیــز باشــد. یــک دلیــل مهــم بــرای آن بــاور از ایــن قــرار بــود کــه 
ــا  ــد و از تــرس شــمول مالیاتــی از افشــای درآمــد ی بســیاری از بیــکاران اســمی به طــور غیررســمی کار می کردن
ــت  ــی واقعی ــی نوع ــام مال ــت نظ ــوان گف ــون می ت ــز اکن ــان و نی ــس در آن زم ــد. پ ــاع می کردن ــود امتن ــتغال خ اش
ــکل  ــود. مش ــده ب ــی ش ــی طراح ــای بانک ــوزۀ داده ه ــدن از ح ــرای بیرون مان ــه ب ــت ک ــاخته اس ــرده را س ــت پ پش
ســوم چنیــن اســت کــه ممکــن اســت افــراد شــرکت کننده در گــردآوری و تلفیــق اطالعــات، منافــع خاصــی در 
ــده  ــتاهای تسلیم ش ــاد و روس ــمارش اجس ــت ش ــود. اهمی ــان می ش ــا نمای ــا داده ه ــه ب ــند ک ــته باش ــزی داش چی
ــرای توفیــق عملیــات ضدشــورش ـ موجــب شــد کــه فرماندهــان  ــاری ب ــۀ معی ــام ـ به مثاب در خــالل جنــگ ویتن
آمریکایــی بــه اظهــار اعــداد مبالغه آمیــز بپردازنــد تــا مافوق هــای خــود را در کوتاه مــدت خشــنود ســازند، ولــی 

ــوند. ــر ش ــرد دورت ــۀ نب ــای جبه ــه روز از واقعیت ه روز ب
8۳. هـدف از ایـن رویه هـا خالص شـدن از تغییرپذیـری بین االذهانی در میان کارکنان سرشـماری یا طبقه بندی اسـت. 

ایـن هـدف به دسـتورالعمل های یکسان شـده و مکانیکی نیـاز دارد که مجالی بـرای قضاوت فردی باقـی نگذارند:

Porter, Trus t in Numbers, p. 29.

84. Charles Tilly, Coercion, Capital, and European S tates, A.D. 990-1992 (Oxford: Blackwell, 
1990), p. 100.

 optimum) »8۵. نشــانۀ ایــن گرایــش در جنــگل داری علمــی، متــون فــراوان و مفصــل دربــارۀ »نظریــۀ نظــارت بهینــه
ــرد و  ــا کارب ــنایی ب ــرای آش ــت. ب ــده اس ــوزه وارد ش ــن ح ــه ای ــت ب ــم مدیری ــه از عل ــت ک control theory) اس

ــد: ــر ســر بزنی ــع زی ــه منب مأخذشناســی ایــن اصطــالح ب

D. M. Donnelly and D. R. Betters, “Optimum Control for Scheduling Final Harves t in Even-
Aged Fores t S tands,” Fores t Ecology and Management 46 (1991): 135-49.

8۶. ایــن کاریکاتــور آن قــدر دور از ذهــن نیســت کــه آرمان گرایــی شــاعرانۀ طرفــداران اولیــۀ حکومــت علمــی را در 
بــر نگیــرد. از ارنســت انــگل ـ پــدر علــم آمــار در پــروس ـ نقل قــول می کنــم: »بــرای به دســت آوردن نمایشــی دقیــق 
 زمینــی فــرد بــا او همــراه شــود؛ به تعبیــری، بایــد گــزارش 

ً
از واقعیــت، بایــد تحقیــق آمــاری به واســطۀ هســتِی تمامــا

تولــد فــرد، غســل تعمید وی، واکسیناســیون او، ســال های دبســتان و توفیــق وی در دبســتان، دقــت و شایســتگی فــرد، 
ــیده  ــالی رس ــه بزرگ س ــی او ب ــپس وقت ــدی اش، و س ــرفت های بع ــوزش و پیش ــه و آم ــی اش از مدرس فارغ التحصیل
اســت، ویژگی هــای جســمی و توانایــی اش بــرای کار بــا اســلحه را شــامل باشــد. چنــان گزارشــی همچنیــن گام هــای 
بعــدی او در زندگــی، مختصــری دربــارۀ شــغلی کــه وی انتخــاب کــرده اســت، چگونگــی ســاختن خانــواده و مدیریت 
آن، ســن ازدواج و همســری را کــه بــرای زندگــی برگزیــده اســت، در بــر خواهــد داشــت. ایــن آمارهــا بعدهــا وقتــی 
ــا او در زندگــی اش بــه  ــاره اش بــه کار می آیــد. اینکــه آی اوضــاع بــر وفــق مــراد یــا علیــه اوســت، بــرای قضــاوت درب
نابــودی رســیده و دچــار ورشکســتگی مــادی، اخالقــی یــا معنــوی شــده اســت یــا خیــر، بازهــم بایــد در آمارهــا وارد 
شــود. آمارهــا فقــط پــس از مــرگ فــرد اســت کــه دســت از ســر او برمی دارنــد؛ یعنــی وقتــی از ســن دقیــق مــرگ او 
ــن  ــر از ای ــتی کامل ت ــوان فهرس ــختی بت ــد«. به س ــوم گردی ــال معل ــرگ وی تمام وکم ــل م ــد و عل ــل ش ــان حاص اطمین
ــه  ــه تهی ــتندی را ک ــم و اوراق مس ــرن  نوزده ــل ق ــت در اوای ــک حکوم ــای ی ــه دغدغه ه ــرد ک ــدا ک ــی پی ــارۀ اقالم درب

ــد: ــف کن ــرد، توصی می ک

Ian Hacking, The Taming of Chance (Cambridge: Cambridge University Press, 19901, p. 34).
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ــی را  ــت اروپای ــد در دولت-مل ــن فراین ــم ای ــش اعظ ــتعمار، بخ ــن دوران اس ــوی مضامی ــر موبه م ــا ذک ــی ب 87. تیل
ــد: ــف می کن ــتقیم توصی ــی مس ــا حکمران ــتقیم ی ــی غیرمس ــض حکمران ــۀ تعوی به مثاب

Coercion, Capital, and European S tates, pp. 103-26.

88. Donald Chisholm, Coordination Without Hierarchy: Informal S tructures in Multiorganiza-
tional Sys tems (Berkeley: University of California Press, 1989), p. 10.

ــا  ــه ب ــتعماری ک ــت اس ــت: »حکوم ــه داده اس ــدی را ارائ ــن فراین ــف از چنی ــن توصی ــون بهتری ــت آندرس 8۹. بندیک
ــس  ــی، پلی ــالمت همگان ــی، س ــی، قضای ــد آموزش ــاالری های جدی ــت، دیوان س ــش می رف ــی اش پی ــه های فرض نقش
ــه  و امــور مهاجــران را کــه ســاخته بــود، براســاس اصــل سلســله مراتب قومی-نــژادی ســازمان دهی می کــرد کــه البت
ــا،  ــز، دادگاه ه ــدارس تبعیض آمی ــبکۀ م ــا در ش ــت رعای ــدند. حرک ــوازی درک می ش ــری های م ــب س ــواره برحس هم
ــه  ــد ک ــد« می ش ــای رفت وآم ــی »عادت ه ــب نوع ــی موج ــای مهاجرت ــس و دفتره ــتگاه های پلی ــا، ایس درمانگاه ه

ــرد«: ــک می ک ــت نزدی ــی حکوم ــای قبل ــه خیال بافی ه ــل ب ــی را در عم ــی اجتماع ــی زندگ گاه
Benedict Anderson, Imagined Communities, p. 169.

استدالل مشابهی دربارۀ جنبۀ  فرهنگی حکومت سازی در انگلستان هم در منبع زیر موجود است:

Philip Corrigan and Derek Sayer, The Great Arch: English S tate Formation as Cultural Revolu-
tion (Oxford: Blackwell, 1991).

فصل سوم: تجددگرایی اعالی اقتدار گرا

۱. همــکار دانشــگاهی مــن به نــام پــل النــدو (Paul Landau) حکایتــی از بــروژ را بــه خاطــر مــی آورد کــه در آن یــک 
پادشــاه بــا نارضایتــی از نقشــه هایی کــه حــق مطلــب را دربــارۀ قلمــرو ســلطنتش ادا نمی کننــد، بــر تهیــۀ نقشــه ای بــا 
ــۀ ســلطنت را می پوشــاند و کشــور  ــی آن نقشــه کامــل می شــود، تمــام پهن ــاس یک به یــک اصــرار مــی ورزد. وقت مقی

واقعــی را زیــر نمایــش آن کشــور خفــه می کنــد.
۲. شــاید یــک مثــال معمولــی بــه مــا کمــک کنــد. یکــی از ســرخوردگی های متــداول در میــان شــهروندان ـ حتــی در 
کشــورهای مردم ســاالرـ  دشــواری های فهمانــدن وضعیــت خــاص خــود بــه هریــک از عوامــل قدرتمنــد در ایــن یــا آن 
 طراحــی شــده اســت تــا 

ً
نهــاد مردم ســاالر اســت. ولــی هــر کارمنــد مطابــق شــبکه ای ســاده عمــل می کنــد کــه اصــال

تمــام پرونده هــا یــا عرض حال هــای ارائه شــده را بشــنود. در ایــن نهادهــا وقتــی تصمیــم گرفتــه شــد کــه هــر عریضــه 
 واضــح و معلــوم اســت. 

ً
در کــدام »صنــدوق« یــا »قفســۀ نامه هــا« انداختــه شــود، اقــدام یــا رویــۀ مربــوط بــه آن تقریبــا

ــا طبقــۀ صحیــح جــای دهــد، درحالی کــه  ــا عرض حــال هــر شــهروند را در دســته ی ــد ت ــد تــالش می کن هــر کارمن
هــر شــهروند دوســت نــدارد بــا او به مثابــۀ مصداقــی از فــالن دســته بندی رفتــار شــود و )اغلــب بی حاصــل( ســعی 

می کنــد پافشــاری کنــد کــه مــورد منحصر به فــرد او را بــا توجــه بــه اســتحقاق ویــژه اش بررســی کننــد.
۳. واژۀ »تجددگرایی اعال« را از دیوید هاروی وام گرفته ام:

David Harvey, The Condition of Pos t-Modernity: An Enquiry into the Origins of Social Change 
(Oxford: Basil Blackwell, 1989).

ــژه  ــد و دغدغــۀ او به وی ــه تجددگرایــی را دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم می دان هــاروی شــدیدترین تجلــی این گون
ــز  ــا نی ــه کار م ــال ب ــی اع ــف او از تجددگرای ــی توصی ــت،  ول ــد اس ــازمان دهی تولی ــرمایه داری و س ــه س ــوف ب معط
می آیــد: »بــاور بــه پیشــرفت خطــی، حقایــق مطلــق، و برنامه ریــزی بــرای نظــم عقالنــی و آرمانــی در اوضــاع یکســان 
ــاالری و  ــی، فن س ــۀ »اثبات گرای ــه ورط ــی ب ــن آن تجددگرای ــش. بنابرای ــد و دان ــرای تولی ــا ب ــت در همه ج و یکنواخ
ــزان،  ــم از برنامه ری ــگامان ـ اع ــگان و پیش ــی از نخب ــتاورد گروه ــۀ دس ــن، به مثاب ــاد و عالوه برای ــی« افت عقالنیت گرای
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ــد.  ــل گردی ــردم تحمی ــه م ــال ـ ب ــی اع ــلیقه های تجددگرای ــداران س ــایر طرف ــدان و س ــاران، منتق ــدان، معم هنرمن
ــارت  ــت و تج ــار در سیاس ــۀ تمام عی ــرص و عجل ــال، ح ــت و درعین ح ــش رف ــه پی ــتاب زده ب ــا ش ــازی« اروپ »نوس
جهانــی را بــا ایــن اســتدالل توجیــه می کردنــد کــه بــرای جهــان ســوم عقب مانــده، »فراینــد نوســازی« خیرخواهانــه و 

ــد آورد« )ص ۵۳(. ــان خواه ــه ارمغ ــه را ب ترقی گرایان
۴. دربارۀ مطالعات موردی از »کاسب کارهای بخش عمومی« در ایاالت متحده به این منبع سر بزنید:

Eugene Lewis’s s tudy of Hyman Rickover, J. Edgar Hoover, and Robert Moses, Public Entre-
preneurs: Toward a Theory of Bureaucratic Political Power: The Organizational Lives of Hyman 
Rickover, J. Edgar Hoover, and Robert Moses (Bloomington: Indiana University Press, 1980).

مونــه هــم مثــل راتنــو،  بســیج اقتصــادی در زمــان جنــگ جهانــی اول را دیــده بــود و بــه تــدارکات جنگــی از این ســو بــه 
آن ســوی اقیانــوس اطلــس بــرای بریتانیــا و فرانســه کمــک کــرده بــود. وی همــان کار را در جنــگ جهانــی دوم نیــز انجام 
ــا صنایــع زغال ســنگ و فــوالد فرانســه و آلمــان را  داد. هنگامــی کــه او پــس از جنــگ جهانــی دوم تــالش می کــرد ت

ادغــام کنــد، چنــد دهــه در حــوزۀ مدیریــت فراملــی تجربــه داشــت:

Francois Duchene, Jean Monnet: The Firs t S tatesman of Interdependence (New York: Norton. 
1995).

ــی  ــۀ واکنش ــوان به مثاب ــم را می ت ــم نازیس ــان می کن ــی گم ــم، ول ــه ده ــی را ادام ــن بحث ــم چنی ــا نمی خواه ۵. در اینج
ــد چپ هــای ترقی خــواه، چشــم انداز شــکوهمندی  ــازی هــم مانن ــگان ن ــی دانســت. نخب از ســوی جبهــۀ تجددگرای
از مهندســی اجتماعــی بــه پشــتوانۀ حکومــت را تصــور کــرده بودنــد کــه البتــه شــامل کشــتن، تبعیــد، عقیم ســازی 
اجبــاری انســان ها، و پــرورش گزینشــی نســل ها بــود و بــا هــدف »بهبــود« ژنتیکــی سرشــت انســان انجــام می شــد. 
ــه شــیوه ای درخشــان و متقاعدکننــده در ایــن  ــۀ یکــی از قالب هــای واگیــرداِر تجددگرایــی ـ ب ــۀ نازیســم ـ به مثاب نمون

اثــر شــرح داده شــده اســت:

Zygmunt Bauman in Modernity and the Holocaus t (Oxford: Oxford University Press, 1989). 
See also, along the same lines, Jeffrey Herf, Reactionary Modernism: Technology, Culture, and 
Politics in Weimar and the Third Reich (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), and 
Norbert Frei, National Socialis t Rule in Germany: The Fuhrer

S tate, 1933-1945, trans. Simon B. S teyne (Oxford: Oxford University Press, 1993).

ــه در  ــای واپس گرایان ــرد طرح ه ــادآوری ک ــن ی ــه م ــه ب ــگزارم ک ــن (James Ferguson) سپاس ــز فرگوس ۶. از جیم
ــد. ــراوان بوده ان ــرفت گرایانه، ف ــای پیش ــدازۀ طرح ه ــان ان ــه هم ــز ب ــال نی ــی اع تجددگرای

ــد گمــان کــرد کــه ایــن توصیف هــا چیــزی معــادل محافظــه کاری اســت. محافظه  کارهــا  ــه، به هیچ وجــه نبای 7. البت
 اعتنــای چندانــی بــه آزادی هــای مدنــی نمی کننــد و ممکــن اســت بــه هــر ســبعیتی 

ً
از هــر نحلــه کــه باشــند، معمــوال

متوســل شــوند کــه بــرای باقی مانــدن در قــدرت ضــرورت داشــته باشــد. ولــی بلندپروازی هــا و نخــوت محافظــه کاران 
ــتلزم  ــرا( مس ــان واپس  گ ــای تجددگرای ــالف برنامه ه ــان )برخ ــت و برنامه هایش ــان اس ــر از تجددگرای ــیار خفیف ت بس
ــا  ــد ی ــِی جدی ــای گروه ــد و پایبندی ه ــای جدی ــد، خانواده ه ــای جدی ــاد تعاونی ه ــرای ایج ــه ب ــازی جامع وارونه س

مردمــی جدیــد نیســت.

8. Vaclav Havel, address given at Victoria University, Wellington, New Zealand, on March 3 1, 
1995, reprinted in the New York Review of Books 42, no. 11 (June 22, 1995): 36.

9. Zygmunt Bauman, Socialism: The Active Utopia (New York: Holmes and Meier, 1976), p. 1 1.
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۱0. بحثی آموزنده دربارۀ تبار فکری گرایش های زیست محیطی تجددگرایی اعال را در این منبع ببینید:

Douglas R. Weiner, “Demythologizing Environmentalism,’’ Journal of the His tory of Biology 
25, no. 3 (Fall 1992): 385-411.

11. See Michael Adas’s Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies 
of Wes tern Dominance (Ithaca: Cornell University Press, 1989) and Marshall Berman’s All That 
Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity (New York: Penguin, 1988).

ــت.  ــوط نیس ــع مرب ــزی جام ــتیاق برنامه ری ــه اش ــدان ب ــت، چن ــازه اس ــال ت ــی اع ــه در تجددگرای ــم آنچ ــان می کن گم
ــی  ــه در تجددگرای ــته اند. آنچ ــابهی داش ــوق مش ــز شوروش ــواه نی ــوری و تمامیت خ ــای امپرات ــیاری از حکومت ه بس
اعــال تازگــی دارد، فنــاوری اجرایــی و دانــش اجتماعــی اســت کــه درســرپروراندن ســازمان دهی همه جانبــۀ جامعــه بــا 
شــیوه هایی را محقــق کــرده اســت کــه در گذشــته فقــط می شــد در ادارۀ پادگان هــا یــا صومعه هــا اجــرا کــرد. بحــث 

زیــر از میشــل فوکــو در ایــن زمینــه را ببینیــد:

Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan (New 
York: Vintage Books, 1977).

۱۲. در اینجــا الزم اســت بیــن »پیشــرفت های دانــش علمــی و اختراعــات« )کــه بســیاری از آن هــا در قــرن هجدهــم 
ــز قائــل  رخ داد( و »دگرگونی هــای عمــده کــه ابداعــات علمــی در زندگــی کاری روزمــرۀ مــردم پدیــد آوردنــد«، تمی

شــوم )دگرگونی هایــی کــه بیشــتر در قــرن نوزدهــم واقــع شــد(.

13. Witold Kula, Measures and Men, trans. R. Szreter (Princeton: Princeton University Press, 
1986), p. 211.

14. Ian Hacking, The Taming of Chance (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 38.

ــه در  ــی ک ــی انقالب ــش سیاس ــک جنب ــای ی ــا اعض ــا ]Jacobins ی ــد جاکوبین ه ــال بع ــد س ــرد چن ــا ک ــوان ادع می ت
ــتین  ــد[ نخس ــوب می ش ــی محس ــروه سیاس ــن گ ــا ۱7۹۹ معروف تری ــال های ۱78۹ ت ــه در س ــالب فرانس ــالل انق خ
ــا دگرگون کــردن نظــم اجتماعــی، شــادی را در عمــل مهندســی کننــد. چنان کــه  کســانی بودنــد کــه تــالش کردنــد ب
سن-ژوســت ]Saint-Jus t کــه رهبــر جاکوبین هــا در انقــالب فرانســه بــود[ نوشــت: »مفهــوم کلــی شــادی در اروپــا 

چیــز جدیــدی اســت«:

 See Albert 0. Hirschman, “Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Des tructive, or 
Feeble,” Journal ofEconomic Literature 20 (December 1982): 1463-84.

۱۵. بســیار بــه جیمــز فرگوســن مدیــون هســتم کــه نکته هــای هوشــمندانه اش دربــارۀ پیش نویــس اولیــۀ کتــاب، مــرا 
ــه این ســو هدایــت کــرد. ب

16. See, for example, Graham Buschell, Colin Gordon, and Peter Miller, eds., The Foucault Ef-
fect: S tudies in Governmentality (London: Harves ter Wheatsheaf, 1991), chap. 4.

17. Hacking, The Taming of Chance, p. 105.

ــه  ــرد و ب ــدا ک ــتحاله پی ــاری اس ــن« آم ــه »میانگی ــه چگون ــد ک ــرح می ده ــی ش ــیوه ای عال ــه ش ــر ب ــگ در آن اث هکین
مقولــۀ »طبیعــی یــا بهنجــار« تبدیــل شــد و ســپس »طبیعــی« هــم بــه قاعــدۀ »هنجــاری« تبدیــل گشــت تــا بــه چنــگ 

مهندســی اجتماعــی بیایــد.
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ــی های  ــب داری از مهندس ــه جان ــت ک ــان داده اس ــوح نش ــراوان به وض ــی ف ــات تاریخ ــروز تحقیق ــه ام ــا ب ۱8. ت
مدنظــر اوژن زامیاتیــن چقــدر در اروپــا ُپرطرفــدار بــوده اســت. بــاور بــه لــزوم مداخلــۀ حکومــت بــرای حفاظــت از 
ــادن یــک جنبــش اجتماعــِی  ــود و باعــث راه افت ــان رایــج ب ــان ترقی گرای مشــخصات جســمی و روحــی نژادهــا در می
 بین المللــی شــده بــود. ۲۳ ایالــت از مجمــوع ۴8 ایالــت در ایــاالت متحــده در ســال ۱۹۲۶ قوانینــی داشــتند 

ً
تقریبــا

ــرد. ــاز می ک ــور را مج ــن منظ ــرای ای ــازی ب ــه عقیم س ک

19. See Gareth S tedman-Jones, Languages of Class: S tudies in English Working-Class His tory, 
1832-1982 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

 تمــام اقدامــات تــازۀ اســتعماری در تمــام کشــورهای قدرتمنــد غربــی 
ً
الزم اســت بــه یــاد داشــته باشــیم کــه تقریبــا

کــه بــه »رســالت متمدن ســازی« ربــط داده می شــد، پیــش از آن در برنامه هایــی مشــابه بــرای مطیع ســازی و 
متمدن ســازی طبقــات کهتــر ـ اعــم از شــهری و روســتایی ـ در همــان کشــورها اجــرا شــده بــود. البتــه، شــاید تفــاوت 
ــه  ــود ک ــتعمرات ب ــه در مس ــده« و بیگان ــردم »شیء انگاشته ش ــر م ــر س ــدیدتر ب ــری ش ــوای قه ــال ق ــورد، اعم آن دو م

ــۀ مهندســی اجتماعــی را فراهــم مــی آورد. ــر درزمین ــرای صــدور احــکام قاطع ت مجــال بیشــتر ب
ــای  ــه از تنگن ــر« ک ــاالر و واقع نگ ــان فن س ــاد »انس ــد ایج ــی از قص ـ تخیل ــت علمی  ــک برداش ــدن ی ــرای خوان ۲0. ب

طبیعــت رهــا شــده باشــد، بــه ایــن مطلــب نــگاه کنیــد:

C. S. Lewis, That Hideous S trength: A Modem Fairy Tale for Grown-Ups (New York: Macmil-
lan, 1946).

۲۱. البتــه، باغ هــای »وحشــی« جالــب و نامعینــی هــم ســاخته شــده اند کــه شــکل دقیــق »نظــم«  در آن هــا بســیار 
انــدک برنامه ریــزی شــده اســت. در ایــن باغ هــا موضــوع برنامــۀ زیبایی شــناختی مطــرح اســت؛ یعنــی بــاغ طــوری 
طراحــی شــده اســت که چشــم بیننــده را به شــکل خاصــی بنــوازد و نوعــی نســخۀ تقلیــدی از طبیعت دست کاری شــده 
ــا ماننــد  باشــد. تناقض نمــای موجــود در ایــن باغ هــا مثــل تناقــض در باغ   وحش هایــی اســت کــه ســاخته شــده اند ت
ــه ای  ــا به گون ــش طبیعی نم ــن باغ وح ــی ای ــد طراح ــه زودی می فهم ــده ب ــه بینن ــض از آن رو ک ــند؛ تناق ــت باش طبیع

اســت کــه جاندارانــش نمی تواننــد یکدیگــر را بخورنــد!

22. Karl Marx, from the Communis t Manifes to, quoted in Berman, All That Is Solid Melts into 
Air, p. 95.

۲۳. هواپیمــا کــه جانشــین لوکوموتیــو شــده بــود، از بســیاری جنبه هــا در اوایــل قــرن بیســتم نمــاد مشــخص تجــدد 
ــد  ــچ (Kazimir Malevich) چن ــر مالوی ــام کازیمی ــی به ن ــنامه نویس آینده گرای ــد و نمایش ــد. هنرمن ــوب می ش محس
صحنــه بــا نــام »پیــروزی بــر خورشــید« بــرای اپــرا تهیــه کــرد. در آخریــن صحنــه از پشــت صحنه صــدای غــرش و 
ــد.  ــی یافته ان ــه چیرگ ــروی جاذب ــر نی ــرا ب ــورهای آینده گ ــت کش ــه می گف ــد ک ــنیده می ش ــی ش ــرۀ هواپیمای ــروش پ خ
لوکوبوزیــه کــه بــا مالویــچ هم عصــر بــود، هواپیمــا را نمــاد بی چون وچــرای عصــر جدیــد می دانســت. تأثیــر پــرواز 

بــر ذهــن انســان معاصــر را در ایــن اثــر مطالعــه کنیــد:

Robert Wohl, A Passion for Wings: Aviation and the Wes tern Imagination, 1908-1918 (New Ha-
ven: Yale University Press, 1996).

۲۴. جاکوبین هــا قصــد داشــتند شــروعی بســیار تروتــازه را در پیــش بگیرنــد، تقویــم خــود را از نــو بــا »ســال صفــر« 
شــروع کننــد و روزهــا و ماه هــا را مطابــق نظــم جدیــد غیردینــی نام گــذاری کننــد. رژیــم پــول پــوت (Pol Pot) در 
کامبــوج هــم بــرای آنکــه عــزم خــود بــه ســاختن کامبــوج نویــن را نشــان دهــد، کار خــود را از »ســال صفــر« آغــاز 

کــرد.
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25. Quoted in Harvey, The Condition ofPos t-Modernity, p. 99.

۲۶. ضمیر مردانه )در زبان انگلیسی( در این بخش بیشتر یک انتخاب عامدانه و نه عرف بوده است:

See Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution 
(San Francisco: Harper, 1980).

27. See, for example, Margaret M. Bullitt, “Toward a Marxis t Theory of Aes thetics: The Devel-
opment of Socialis t Realism in the Soviet Union,” Russian Review 35, no. 1 (January 1976): 
53-76.

28. Baruch Knei-Paz, “Can His torical Consequences Falsify Ideas? Or, Karl Marx After the Col-
lapse of the Soviet Union.” Paper presented to Political Theory Workshop, Department of Polit-
ical Science, Yale University, New Haven, November 1994.

۲۹. مخالفت پیامبرگونۀ ریموند آرون (Raymond Aron) در این زمینه یکی از اسناد اصلی است:

The Opium of the Intellectuals, trans. Terence Kilmartin (London: Seeker and Warburg, 1957).

ــتر  ــا بیش ــوازی آن ه ــدرت و بنده ن ــای ق ــد، جاذبه ه ــر بودن ــرمایه برتر و متمرکزت ــر، س ــا بزرگ ت ــه طرح ه ۳0. هرچ
می شــد. بــرای آشــنایی بــا شــواهدی از طرح هــای مهــار ســیالب و طرح هــای بانــک جهانــی در ایــن زمینــه بــه ایــن 

منبــع نــگاه کنیــد:

James K. Boyce, “Birth of a Megaproject: Political Economy of Flood Control in Bangladesh,” 
Environmental Management 14, no. 4 (1990): 419-28.

31. Harvey, The Condition of Pos t-Modernity, p. 12.

32. See Charles Tilly’s important theoretial contribution in Coercion, Capital, and European 
S tates, A.D. 990- 1992 (Oxford: Blackwell, 1990).

ــی  ــوای انقالب ــردن ق ــای متحدک ــد به ــی می توان ــگ داخل ــت، جن ــداق داش ــویک ها مص ــارۀ بلش ــه درب ۳۳. چنان ک
باشــد.

 
ً
ــال ــی )مث ــورش سیاس ــات ضدش ــر، و تبلیغ ــی و الجزای ــای جنوب ــل آفریق ــین از قبی ــتعمرات سفیدپوست نش ۳۴. مس

ــدند.  ــاری ش ــدد اجب ــکان مج ــت و اس ــای هنگف ــی جمعیت ه ــب جابه جای ــتان( موج ــر و افغانس ــام، الجزای در ویتن
بااین حــال، در اکثــر آن مــوارد حتــی ژســت های مفیدبــودن برنامه ریــزی جامــع اقتصــادی بــرای رفــاه مــردم 

ــت. ــوده اس ــطحی ب ــیار س ــیب دیده، بس آس
۳۵. در این زمینه به شدت به بحث های جورج یانی مدیون هستم:

George Yaney, The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia (Urbana: University of Illinois 
Press, 1982), pp. 448-62.

36. Anson Rabinbach, The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity (Berke-
ley: University of California Press, 1992), pp. 260-71.

راتنــو و چنــد معمــار و رهبــر سیاســی مدت هــا قبــل از جنــگ در ســال ۱۹07 »فدراســیون کار آلمــان« را پایه گــذاری 
کردنــد کــه بــه ترویــج و تشــویق نــوآوری فنــی در صنعــت و هنرهــا اختصــاص داشــت.
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37. See Gregory J. Kasza, The Conscription Society: Adminis tered Mass Organizations (New 
Haven: Yale University Press, 1995), especially chap. 1, pp. 7-25.38.

38. Rabinbach, The Human Motor, p. 290.

۳۹. برای آشنای با ارزیابی های جدید از دگرگونی تولید و فناوری در ایاالت متحده به این منابع نگاه کنید:

Nathan Rosenberg, Perspectives on Technology (Cambridge: Cambridge University Press, 
1976); Rosenberg, Inside the Black Box: Technology and Economics (New York: Cambridge 
University Press, 1982); and Philip Scranton, Figured Tapes try: Production, Markets, and Power 
in Philadelphia, 1885-1942 (New York: Cambridge University Press, 1989).

40. See Ernes t J. Yanorella and Herbert Reid, “From ‘Trained Gorilla’ to ‘Humanware’: Re-
politicizing the Body-Machine Complex Between Fordism and Pos t-Fordism,” in Theodore R. 
Schatzki and Wolfgang Natter, eds., The Social and Political Body (New York: Guildford Press, 
1996), pp. 18 1-2 19.

41. Rabinbach, The Human Motor, p. 272.

رابینباخ در این اثر به شرح و تفسیر نتیجه گیری های مقالۀ عالی چارلز اس. میر می پردازد:

Charles S. Maier, “Between Taylorism and Technocracy: European Ideologies and the Vision of 
Indus trial Productivity in the 1920s.” Journal of Contemporary His tory 5, no. 2 (1970): 27-63.

ــدگاه در  ــارۀ ایــن دی ــود کــه درب ۴۲. تورســتن وبلــن Veblen   (Thors tein)معروف تریــن صاحب نظــر اجتماعــی ب
 
ً
ایــاالت متحــده توضیــح داد. نســخه های لفظــی ایــن ایدئولــوژی به خوبــی در ایــن دو اثــر کــه از طیف هــای کامــال

متبایــن سیاســی هســتند، مشــهود اســت:

Lewis’s Arrowsmith and Ayn Rand’s Fountainhead.

43. Rabinbach, The Human Motor, p. 452. For Rathenau’s writings, see, for example, Von kom-
menden Dingen (Things to come) and Die Neue Wirtschaft (The new economy).

44. Walther Rathenau, Von kommenden Dingen (1916), quoted in Maier, “Between Taylorism 
and Technocracy,” p. 47.

ــت  ــای سیاس ــگ به به ــان جن ــان زم ــروی کار در آلم ــرمایه و نی ــن س ــکار بی ــی آش ــه همدل ــد ک ــر می ده ــر تذک ِمی
تورم زایــی خانمان برانــداز حاصــل گشــت.

45. Michael Adas, Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of 
Wes tern Dominance (Ithaca: Cornell University Press, 1989), p. 380. Sheldon Wolin, Politics and 
Vision: Continuity and Innovation in Wes tern Political Thought (Bos ton: Little, Brown, 1960).

اثــر دوم فهرســت متفکــران هم َمشــربی را در بــر دارد کــه در ایــن طیــف سیاســی جــای می گرفتنــد و از فاشیســت و 
ــا سوســیال دموکرات و کمونیســت در ســوی دیگــر طیــف را شــامل می شــدند.  وطن پرســت در یــک ســوی طیــف ت
آن متفکــران اهــل کشــورهای متنــوع، از فرانســه گرفتــه تــا آلمــان، اتریش-پــروس )ریچــارد مولنــدورِف پروســی کــه 
ــی  ــون گرامش ــا )آنت ــود(، ایتالی ــگ ب ــان جن ــده در زم ــادی برنامه ریزی ش ــام اقتص ــغ نظ

ّ
ــو و مبل ــک راتن ــکار نزدی هم
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ــی  ــیه )الکس ــت(، و روس ــاح راس ــولینی در جن ــو موس ــیمو روکا و بنیت ــد ماس ــت هایی مانن ــپ و فاشیس ــاح چ در جن
ــد. ــوروی«( بودن ــت های ش ــاط سیاس ــا »خی ــچ ی کاپیتونووی

46. V. I. Lenin, The Agrarian Programme of Social-Democracy in the Firs t Russian Revolution, 
1905-1907, 2nd rev. ed. (Moscow: Progress Publishers, 1954), p. 195, written September 28, 
1917 (firs t emphasis only added).

47. Leon Smolinski, “Lenin and Economic Planning,” S tudies in Comparative Communism 2, 
no. 1 (January 1969): 99.

اسمولینســکی (Smolinsky) ادعــا می کنــد لنیــن و تروتســکی به صراحــت می گفتنــد کــه چگونــه مراکــز تولیــد بــرق 
ــر تولیــد کشــاورزی  ــه مرکــز شــده و به این ترتیــب، چیرگــی حکومــت ب باعــث وابســتگی جمعیت هــای روســتایی ب

ــازد. ــن می س را ممک

48. Lenin, Works (Moscow, 1972), 27: 163, quoted in Ranier Traub, “Lenin and Taylor: The Fate 
of ‘Scientific Management’ in the (Early) Soviet Union,” trans. Judy Joseph, in Telos 34 (Fall 
1978): 82-92 (originally published in Kursbuch 43 [1976]).

ــه در  ــود ک ــتف (Alexej Kapitonovik Gas tev) ب ــک گاس ــی کاپیتونووی ــوروی، الکس ــی در ش ــاعر« تیلرگرای »ش
شــعر و نثــر او نهایــت تغــزل و احساســات دربــارۀ امــکان »یگانگــی« بیــن انســان و ماشــین وجــود داشــت: »بســیاری 
ــار  ــین رفت ــا ماش ــره ی ــچ، مه ــد پی ــان ها مانن ــا انس ــم ب ــا می خواهی ــد م ــه می فهمن ــوند ک ــر می ش ــار تنف ــراد دچ از اف
کنیــم، ولــی مــا بایــد ایــن هــدف را بی پــروا همان طــور بــه پیــش ببریــم کــه رشــد درختــان و بســط شــبکۀ راه آهــن را 

ــان، ص 88(. ــل در هم ــم« )نق پذیرفته ای

49. Lenin, “The Immediate Tasks of the Soviet Government,” Zzves tia, April 28, 1918, cited in 
Maier, “Between Taylorism and Technocracy,” p. 51 n. 58.

50. Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller, The Foucault Effect: S tudies in Govern-
mentality, with two lectures by and an interview with Michel Foucault (London: Wheatsheaf, 
1991), p. 106.

۵۱. ایــن نکتــه به خوبــی و بــا شــیوۀ جدلــی از ســوی فردریــک هایــک ـ فرشــتۀ محبــوب مخالفــان برنامه ریــزی پــس 
از جنــگ و دولــت رفــاهـ  در قــرن بیســتم بیــان شــده اســت:

See, especially, The Road to Serfdom (Chicago: University of Chicago Press, 1976).

فصل چهارم: شهر تجددگرای اعال

۱. بســیار قــدردان تالیــا پوتــرز (Talia Poters) هســتم کــه نــکات هوشــمندانه اش را در نخســتین پیش نویــس کتــاب 
در اختیــار مــن گذاشــت.

۲. طراحــی لوکوبوزیــه بــرای ورودی قصــر مجمــع ملــل در ســال ۱۹۲7 جایــزۀ نخســت در رقابــت طراحــی را بــرای او 
بــه بــار آورد، ولــی آن طــرح هیــچ گاه بــه ســاخت نرســید.

۳. برای آشنایی با این دوره به اثر زیر نگاه کنید:

Jean-Louis Cohen, Le Corbusier and the Mys tique of the USSR: Theories and Projects for Mos-
cow, 1928- 1936 (Princeton: Princeton Universitv Press. 1992).
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۴. برای آشنایی با تحلیلی عالی از تجدد و شهرهای آمریکا به این منبع سر بزنید:

Katherine Kia Tehranian, Modernity, Space, and Power: The American City in Discourse and 
Practice (Cresskill, N.J.: Hampton Press, 1995).

5. Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret), The Radiant City: Elements of a Doctrine of Ur-
banism to Be Used as the Basis of Our Machine-Age Civilization, trans. Pamela Knight (New 
York: Orion Press, 1964). The original French edition is La ville radieuse: Elements d’une doc-
trine d’urbanisme pour l’equipement de la civilization machinis te (Boulogne: Editions de 1’Ar-
chitecture dtAujourd’hui, 1933).

6. Le Corbusier, The Radiant City, p. 220.

7. لوکوبوزیــه هــم ماننــد بســیاری از طرفــداران تجددگرایــی اعــال، بــه هواپیمــا عشــق می ورزیــد. او چنیــن نوشــت: 
»گویــی هواپیمــا خــود معمــار و برنامه ریــز شــهری اســت ... و مــن خــود را بــه بال هــای هواپیمــا می ســپارم، از دیــد 
ــر فــراز آســمان بهــره می بــرم ... از آن ارتفــاع چشــم می توانــد در یــک کالم چیــزی را  عقــاب وار و از منظــرۀ شــهر ب
ببینــد کــه ذهــن فقــط بــا خیــال می توانــد مجســم ســازد. ]چشــم انداز شــهر از آســمان[ کارکــرد جدیــدی اســت کــه 
بــه حــواس مــا افــزوده شــده اســت و معیــار جدیــدی بــرای ســنجش و مبنــای هیجــان تــازه ای اســت. انســان از ایــن 

دیــد آســمانی بهــره می بــرد تــا اهــداف تــازه ای را مجســم کنــد. شــهرها از خاکســتر خــود ســر بــر خواهنــد آورد«:

Quoted in James Corner and Alex S. MacLean, Taking Measures Across the American Land-
scape (New Haven: Yale University Press, 19961, p. 15).

8. Le Corbusier, The Radiant City, p. 322 (emphasis added).

9. Ibid. p. 121.

10. Robert Fishman, Urban Utopias of the Twentieth Century: Ebenezer Howard, Frank Lloyd 
Wright, and Le Corbusier (New York: Basic Books, 1977), p. 186.

11. Le Corbusier, The Radiant City, p. 134.

12. Ibid., pp. 82-83.

13. From Le Corbusier’s “When the Cathedrals Were White,” trans. Francis Hyslop, quoted in 
Richard Sennett, The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities (New York: 
Norton, 1990), p. 169’; also see Mardges Bacon, Le Corbusier in America: Travels in the Land 
of the Timid (forthcoming).

ــم  ــت آن ه ــد و عل ــاکام مان ــرد، ن ــت وجو می ک ــکا جس ــه در آمری ــی ک ــا و طرح های ــدن مقام ه ــه در برنده ش لوکوبوزی
ــی[  ــهرهای قدیم ــردن ش ــری او ]ویران ک ــر ویرانگ ــی ب ــای مبتن ــهری از طرح ه ــزان ش ــدن برنامه ری ــکارا منصرف ش آش

. د بو

14. Le Corbusier, The Radiant City, p. 123 (emphasis in original).

۱۵. بــرای آشــنایی ســاده بــا منطــق »اجــزای مشــابه بــا کل« (fractal) در ســازوکارهای دنیــای زنــده بــه ایــن منبــع 
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نگاهــی بیندازیــد:

James Gleick, Chaos: Making a New Science (New York: Penguin, 1988).

16. Le Corbusier, The Radiant City, p. 178.

بااین حال، رویۀ لوکوبوزیه در ساختمان های واقعی اش بسیار متفاوت بود.
۱7. همــان، صــص ۲۲ و ۲۳. طنزآمیــز اســت کــه طــرح هیــچ گاه بــه مرحلــۀ ســاخت نرســیدۀ اوـ  یعنــی طــرح قصــر 
مجمــع ملــل کــه در آن زمــان جهانی تریــن ســازمان دنیــا محســوب می شــد ـ نخســتین جایــزۀ معمــاری را بــرای او 

بــه همــراه آورد.
۱8. همان، ص ۴۶.

ــخت گیرانه  ــدی س ــن منطقه بن ــد قوانی ــان می ده ــه نش ــتداللی ک ــا اس ــنایی ب ــرای آش ــص ۲۹ و ۳0. ب ــان، ص ۱۹. هم
و مبتنــی بــر کاربــری، علــت ناکامــی محــالت و مناطــق پراکنــدۀ حومــۀ شــهرها در ایــاالت متحــدۀ معاصــر بــوده 

اســت، ایــن منبــع را نــگاه کنیــد:

James Howard Kuns tler, “Home from Nowhere,” Atlantic Monthly, September 1996, pp. 43-66.

20. Lawrence Vale, Architecture, Power, and National Identity (New Haven: Yale University 
Press, 1992), p. 109.

21. Le Corbusier, The Radiant City, p. 71.

یــا  کاربــر  ســلیقۀ  براســاس  عمل کــردن  می تــوان  را  ساده ســازی ها  این گونــه  بــرای  بدیل هــا  از  یکــی   .۲۲
مصرف کننــدۀ نهایــی دانســت. آیــا مــردم مایــل بــه ســکونت در چنــان جایــی خواهنــد بــود؟ آیــا ســاکنان فعلــی از 
ســکونت خــود در ایــن محــل راضــی هســتند؟ الزم نیســت ایــن معیارهــا بــا معیارهــای بــازار مغشــوش شــود، زیــرا 
ــد. ــد آم ــش خواه ــز پی ــی نی ــان خانه های ــد چن ــتطاعت خری ــوع اس ــازار، موض ــای ب ــدن معیاره ــس از به میان آم پ

ــد  ــه بودن ــه کم هزین ــل ن ــاختمان های او در عم ــرا س ــرده ام، زی ــتفاده ک ــه« اس ــای لوکوبوزی ــارت »آموزه ه ۲۳. از عب
ــای  ــر از آموزه ه ــل مفیدت ــاخت، در عم ــه او س ــاختمان هایی ک ــال، س ــتند. بااین ح ــی داش ــای مطلوب ــه کارکرده و ن

ــد.  ــری اش از آب درآمدن نظ

24. Le Corbusier, The Radiant City, p. 7.

25. Le Corbusier, quoted in Fishman, Urban Utopias, p. 193 (emphasis added).

26. Le Corbusier, La ville radieuse, pp. 178-79 (my translation).

27. Le Corbusier, quoted in Fishman, Urban Utopias, p. 208.

ــد:  ــرای شــهر در قوانیــن مقایســه کنی ــا برنامــۀ افالطــون ب ــی نظــم اجتماعــی و سیاســی را ب ــن نمایــش مکان ۲8. ای
ــرای صنعتگــران، و  اکروپولیــس در مرکــز شــهر، حلقه هــای هم مرکــز پیرامــون هســتۀ شــهر، حومــۀ غیرمســکونی ب
حلقه هــای درونــی و بیرونــی از زمین هــای کشــاورزی. آن طــرح »کیک ماننــد« بــه دوازده بخــش تقســیم شــده بــود 

کــه مبنــای اســتخدام و چرخــش ســاالنۀ نیروهــای نگهبــان بودنــد:

Pierre Vidal-Naquet, “A S tudy in Ambiguity: Artisans in the Platonic City,” chap. 11 of The 
Black Hunter: Forms of Thought and Forms of Society in the Greek World, trans. Andrew Sze-
gedy-Maszak (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), pp. 224-45.
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۲۹. جســت وجوی نخبــگان برنامه ریــزی شــهری به دنبــال حاکــم مســتبدی کــه قــدرت را بــه او بســپارند و ســپس او 
 (Walter Chris taller) نگــرش و دورنمــای مطلــوب ایشــان را بــه تحقــق درآورد، در دوران حرفــه ای والتــر کریســتالر
ــازی  ــم ن ــت رژی ــود. او در خدم ــده می ش ــز دی ــزی ـ نی ــت مرک ــۀ موقعی ــدع نظری ــی و ُمب ــزرگ آلمان ــی دان ب ـ جغراف
قــرار گرفــت »تــا دربــارۀ ایجــاد نظــم سلســله مراتبی در ســکونتگاه های شــهری بــرای ســرزمین های اشــغالی جدیــد 
ــارۀ  ــه اش درب ــود کــه می توانســت نظری ــی ب ــرای وی فرصت ــان شــغلی ب ــه نازی هــا مشــاوره دهــد«. چن در لهســتان ب
ــگ  ــس از جن ــرا درآورد. او پ ــه اج ــطح را ب  مس

ً
ــال ــای کام ــهر در زمین ه ــاخت ش ــش ضلعی و س ــازاری ش ــی ب نواح

بــه حــزب کمونیســت پیوســت »زیــرا امیــدوار بــود یــک رژیــم اســتبدادی از قدرتــش بــرای جابه جاکــردن شــهرهای 
ــام  ــزی انج ــت مرک ــۀ موقعی ــه در نظری ــوی بهین ــاس الگ  براس

ً
ــا ــد و آن کار را دقیق ــتفاده کن ــگ اس ــده در جن ویران ش

دهــد«. سرگذشــت او مصــداق بــارزی از تــالش بــرای »تحمیــل« چیــزی اســت کــه در ابتــدا به مثابــۀ نوعــی شــرح 
ــود: ــده ب ــروع ش ــی ش ــای مکان ــده از صرفه ه ــی ساده ش تحلیل

Hans Carol, “Geographica: Walter Chris taller, a Personal Memoir,” Canadian Geographer 14, 
no. 1 (1970): 67-69.

30. Le Corbusier, The Radiant City, p. 18 1.

31. Ibid., p. 154 (emphasis added).

۳۲. تــالش کــرده ام در کاربــرد اصطالحاتــی از قبیــل »فاشیســم« کــه بــار ]ارزشــی یــا ضدارزشــی[ فــراوان دارنــد، 
بســیار محتــاط باشــم، ولــی گمــان می کنــم کــه ایــن مــورد بی مناســبت نیســت. وقتــی لوکوبوزیــه از زیبایــی پارتنــون 
(Parthenon) می نویســد، زیــر پوســت توصیــف او، ســتایش از خشــونت هــم هســت: »پارتنــون را بــه یــاد بیاوریــد؛ 
وضــوح آن بنــا، خطــوط ســاده، هیجان هایــش، صرفه هــای اقتصــادی اش و خشــونتی را کــه داشــت بــه یــاد بیاوریــد، 
ــکوه و تــرس پدیــد آمــده بــود، بــه یــاد بیاوریــد. چیــزی از 

ُ
جاروجنجــال عظیمــش را در میانــۀ آن چشــم انداز کــه بــا ش

جنــس قــدرت و یکپارچگــی« )همــان، ص ۱87(. ]پارتنــون معبــدی قدیمــی در اکروپولیــس یونــان با طرح مســتطیلی 
ــوب  ــم محس ــان قدی ــده از یون ــای بازمان ــن بن ــد و مهم تری ــاخته ش ــالد س ــل از می ــا ۴۳8 قب ــه از ۴۴7 ت ــت ک اس
ــود  ــان خ ــا مخالف ــد ت ــالش می کن ــم،  ت ــم دیدی ــالت ه ــن جم ــه در همی ــن، چنان ک ــه عالوه برای ــود[ لوکوبوزی می ش
و فقــرا را فاقــد ویژگی هــای انســانی جلــوه دهــد: »همه چیــز بــه عقالنیتــی بســتگی دارد کــه در برنامه هــا هســت ... 
مــن از جامعــه ای حــرف می زنــم کــه پیــش از ایــن خــود را از یــک نظــام اقتصــادی برنامه ریزی شــده بهره منــد کــرده 

اســت و تمــام انگل هایــی را کــه می دانیــم در جامعــۀ فعلــی مــا هســتند، بــه دور ریختــه اســت« )ص 7۳(.
۳۳. مامفــورد برنامه ریــزی بــاروک را نیــز به علــت روحیــۀ بلندپــروازی بیجایــش نکوهیــده می دانــد و آن را از دیــدگاه 
ــد. وی در تفســیر قطعــۀ معــروف دکارت )کــه  ــرن بیســتمی، بســیار از صمیمیــت و شــادی دور می دان یــک ناظــر ق
در فصــل یکــم نقــل کردیــم( بیــن دو گونــه نظــم ذهنــی تمیــز می گــذارد: زنــده وار و مکانیکــی. »اولــی از دل اوضــاع 
کلــی محیــط پدیــد می آیــد؛ و دومــی بــه ساده ســازی واقعیت هــای زندگــی وابســته اســت تــا نظــام تصنعــی مفاهیــم 
خــودش را درســت جلــوه دهــد کــه به نظــرش حتــی ارزشــمندتر از خــود زندگــی هســتند. اولــی همدالنــه مطابــق بــا 
اطالعــات دیگــران عمــل می کنــد و شــاید در راهنمایــی آنــان هــم ســهیم شــود، ولــی ابتــدا هســتی دیگــران و اهــداف 
آن هــا را بــه رســمیت می شناســد؛ و دومــی کــه از قمــاش خودکامه هــای بــاروک اســت، بــر قانــون، نظــم و جامعــۀ 
مدنظــر خــودش پافشــاری می کنــد کــه قــرار اســت بــه دســت یــک قــدرت حرفــه ای واحــد بــر مــردم تحمیــل شــود 

ــد«: ــق فرمان هــای او کار کن و مطاب

The City in His tory: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects (New York: Harcourt 
Brace Jovanovich, 196 11, p. 394).
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 فــارغ از برنامه ریــزی و بــا انباشــت های تدریجــی 
ً
جذابیــت یــک شــهر فرضــی متمرکــز نســبت بــه شــهری کــه عمدتــا

شــکل گرفتــه اســت، همیشــه ـ چنان کــه دربــارۀ دکارت مصــداق داشــت ـ در درجــۀ نخســت مبنــای هندســی نــدارد؛ 
شــهر برنامه ریزی شــده قــرار بــود قــدرت پادشــاهی را بــه نمایــش درآورد و حتــی در قــرن هفدهــم نیــز ســالم تر باشــد. 
ــدن  ــه لن ــت ک ــود، نوش ــته ب ــز دوم بازگش ــد چارل ــی از تبعی ــه به تازگ ــن (John Evelyn) ک ــان اولی ــب، ج به این ترتی
ــی اش  ــد ازدحــام تصنعــی اســت و برخــی از خیابان هــای اصل ــی، شــمالی و فاق ــو از خانه هــای چوب »شــهری ممل
چنــان باریــک هســتند کــه برخــالف، گویــی در ایــن دنیــا چیــزی بــه ایــن انــدازه کریــه و معیــوب و نامتناســب تر بــا 

دورنمــای شــهر و نامتقارنی هــای درون دیوارهایــش وجــود نــدارد«:

Mark Jenner, “The Politics of London Air: John Evelyn’s Fumifugium and the Res toration,” 
His torical Journal 38, no. 3 [1995]: 542 [emphasis added].

34. Quoted in Fishman, Urban Utopias, p. 2 13.

۳۵. لوکوبوزیــه عضــو محفلــی متشــکل از کارخانــه داران بــود کــه بــه راســت سیاســی تمایــل داشــتند. دربــارۀ ایــن 
ــه ایــن منبــع نــگاه کنیــد: ارتبــاط و به ویــژه کارهــای لوکوبوزیــه در شــوروی ب

Cohen, Le Corbusier and the Mys tique of the USSR.

36. Le Corbusier, The Radiant City, p. 131.

ــود  ــه ش ــه وسوس ــرد بی مالحظ ــاید ف ــه ش ــت ک ــاد اس ــدری زی ــددی به ق ــبات ع ــدرت محاس ــد: »ق ــه می ده او ادام
ــرای ایــن محاســبات محرابــی بســازد و آن را بپرســتد«. ب

۳7. لوکوبوزیــه به ویــژه بابــت شــفافیت ]شیشــه ها[ و خطــوط آن ســاختمان بــه خــود می بالیــد کــه ماننــد بســیاری 
ــد:  ــاختمانش می نویس ــف س ــود. او در توصی ــه ب ــرار گرفت ــور ق ــتون های قط ــۀ ۱۹۲0 روی س ــاختمان های ده از س
ــه  ــن ســاختمان ب ــد. ای ــر زیرســازه اش را تحســین کنی ــن معمــاری و خطــوط بی نظی ــم ای ــد و عظی »برتری هــای جدی

 خوانــا اســت«:
ً

منظــره ای زیبــا از یــک پنجــره شــبیه اســت و کامــال

Le Corbusier, “Les Techniques sont l’assiette meme du lyricisme: Elles ouvrent un nouveau cy-
cle de l’architecture,” in Precisions sur un &tat present de l’architecture et de l’urbanisme (Paris, 
19301, quoted in Cohen, Le Corbusier and the Mys tique of the USSR, p., 77).

ــا  ــد ت ــته ش ــن خواس ــار از م ــن ب ــت: »چندی ــخ می دانس ــوروی را تل ــه اش در ش ــت، تجرب ــه درنهای ۳8. لوکوبوزی
ــود. بســیار از آن  ــاد هــوا ب ــی متأســفانه آن حرف هــا همگــی ب ــم، ول ــه کن ــرای شــهرهای شــوروی تهی ــی ب برنامه های
تجربــه ام متأســف هســتم ... مــن حقایــق اجتماعــی اساســی را بــا چنــان ژرفایــی بررســی کــرده ام کــه توانســته ام بــرای 
نخســتین بــار بــه شــیوه ای طبیعــی، »آن شــهر عظیــم بــدون طبقــۀ اجتماعــی« را بیافرینــم کــه حــس همدلــی و شــادی 
ــت  ــی مقاوم ــه بهانه های ــم ب ــر طرح های ــوروی در براب ــم در ش ــه می بین ــت ک ــج آور اس ــم رن ــی برای ــد آورد. گاه پدی

ــتند«: ــت نیس ــرم درس ــه به نظ ــد ک می کنن

Cohen, Le Corbusier and the Mys tique of the USSRp, . 199.

۳۹. همــان، ص ۱0۹. لوکوبوزیــه در توجیــه دقــت خطــی در برنامه هایــش بــرای مســکو نوشــت: »خطــوط منحنــی 
ــان، ص ۱۵(. ــت« )هم ــیر درازگوش هاس ــو، مس ــچ و تودرت ــیرهای پیچ در پی ــوند و مس ــری می ش ــج فک ــث فل باع

۴0. نقل قــول از همــان منبــع )ص ۹۳(. ایــن عبــارت هــم ماننــد بخــش اعظــم شــهر تابنــاک، آویزان شــدن دائمــی 
لوکوبوزیــه بــه مقامــات سیاســی را نشــان می دهــد کــه فقــط ایــن افــراد قــادر بــه محقق کــردن برنامه هــای او بوده انــد.

۴۱. منبع زیر را ببینید که به بحث دربارۀ لوکوبوزیه و منظور او از تعجب آور اختصاص دارد:
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See Colin Rowe, The Architecture of Good Intentions: Towards a Possible Retrospect (London: 
Academy Editions, 1995).

42. Le Corbusier, quoted in ibid., p. 152.

43. Le Corbusier, quoted in Fishman, Urban Utopias, p. 177 (emphasis added).

44. Le Corbusier, The Radiant City, p. 116.

45. Ibid., p. 138.

46. Ibid., p. 176.

ــرای  ــک ب ــد کــه خیابان هــای باری ــراف می کردن ــن اعت ــاروک همچنی ــزان شــهرهای ب ۴7. همــان، ص ۱۲0. برنامه ری
ــا( از  ــی در ایتالی ــاه ناپول ــده )Ferrante پادش ــرس فرران ــورد از ت ــیر مامف ــه تفس ــی آورد. ب ــار م ــه ب ــر ب ــت خط حکوم

ــد: ــگاه کنی ــده ن ــک و خمی ــای تاری خیابان ه

The City in His tory, p. 348.

48. Le Corbusier, The Radiant City, p. 120.

ــی  ــه لوئ ــز را تصــور کــرده اســت ک ــس برن ــودی از جن ــای یادب ــب، بن ــی ُبلهوســانه و عجی ــک پاورق ــه در ی لوکوبوزی
چهاردهــم، ناپلئــون اول و ناپلئــون ســوم در جلــوی آن دســت  بــه  دســت هــم داده انــد و کولبــرت و هاســمن نیــز پشــت 
آن هــا دســتان یکدیگــر را گرفته انــد. ســه تــای جلــوی یادبــود بــا دســت های آزاد خــود طومــاری را بــاال برده انــد کــه 

چنیــن روی آن تذکــر داده شــده اســت: »شــما را بــه خــدا ادامــه دهیــد«.

49. Ibid., p. 27.

50. Ibid., p. 187.

51. Ibid., p. 185.

۵۲. همان، ص 70. نفوذ فوردگرایی و تیلرگرایی در این حوزه نیز آشکار بود:

David Harvey, The Condition of Pos t-Modernity: An Enquiry into the Origins of Social Change 
(Oxford: Basil Blackwell, 1989), pp. 35-44.

لوکوبوزیــه پــس از دو دهــه کار حرفــه ای به شــدت بــا بنیادگرایــی و ســاختارگرایی در هــم آمیختــه بــود. کارآمدتریــن 
شــکل هــر شــیء در نظــر ســاختارگرایان، شــکل آرمانــی اش بــود. پــس برداشــت ها یــا شــیوه های زینتــی ممنــوع بــه 
حســاب می آمدنــد و فقــط نوعــی قالــب منحرف شــده از زیبایــی طراحــی کارکــردی بودنــد. طراحــی خانــه بــا ایــن 
طرزفکــر از درون آغــاز می شــد و کارکردهــا و مصالــح اولیــه بــود کــه شــکل و نمــای آن را تعییــن می کــرد. لوکوبوزیــه 
ــا وجــود پایبندی هــای ایدئولوژیــک همــواره دغدغــۀ خطــوط نقاشــانۀ طرح هایــش را در ســر داشــت کــه آن هــا را  ب
بــا قالب هــای نمونــه یــا طبیعــی  پیونــد مــی داد. وی در آخریــن کارهایــش اســتفاده از واژۀ »کارکردگرایــی« را در کارگاه 
هنــری اش ممنــوع کــرده بــود. بــرای آشــنایی بــا طراحی هــای اولیــۀ لوکوبوزیــه و حال وهــوای فرهنگــی و هنــری ذهــن 

او بــه ایــن منبــع نــگاه کنیــد:

Russel Walden, ed., The Open Hand: Essays on Le Corbusier (Cambridge: MIT Press, 1975), 
especially the selections by Charles Jencks, Anthony Sutcliffe, and Mary Patricia May Sekler.
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53. 53. Le Corbusier, The Radiant City, p. 121.

ــای  ــا طرح ه ــه ب ــتند، در مقایس ــب هس ــم عجی ــه ه ــک لوکوبوزی ــای کوچ ــه طرح ه ــان، ص ۱۲8. گرچ ۵۴. هم
ــۀ  ــژه نمازخان ــند. به وی ــر می رس ــه نظ ــر ب ــی ـ موفق ت ــدۀ عمل ــی و فای ــۀ زیبایی شناس ــر دو جنب ــر او ـ از ه بزرگ ت
Chaux-de-( ــو-د-فون ــۀ او در ش ــای اولی ــود و خانه ه ــوب می ش ــان محس ــتاوردهای درخش ــرۀ دس ــردام در زم نوت

ــت. ــری می جس ــا تب ــا از آن ه ــه او بعده ــده اند ک ــین ش ــان تحس ــخصه های تزیینی ش ــت مش Fonds( باب

55. James Hols ton, The Modernis t City: An Anthropological Critique of Brasilia (Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1989).

ــاحل و  ــق دور از س ــت مناط ــر مالکی ــتن ب ــرای صحه گذاش ــه ب ــای جاه طلبان ــه برنامه ه ــل در روی آوردن ب ۵۶. برزی
ــۀ  ــال ۱۹7۲ در میان ــذر در س ــزرگ راه آمازون گ ــت. ب ــی داش ــابقۀ طوالن ــا، س ــی آن برنامه ه ــردن ناکام ــپس نظاره ک س
تبلیغــات گســترده )و نگرانی هــای زیســت محیطی( افتتــاح شــد، ولــی بخــش اعظــم آن تــا اواخــر دهــۀ ۱۹80 زیــر 

پوشــش گیاهــان رفتــه و مســدود شــده بــود.

57. Quoted in Lawrence J. Vale, Architecture, Power, and NationalIdentity (New Haven: Yale 
University Press, 1992), p. 125.

58. Hols ton, The Modernis t City, pp. 113- 19.

59. Ibid., p. 115.

ــر  ــح،  دیگ ــای تفری ــا و محل ه ــود: »کافه ه ــته ب ــه نوش ــد ک ــه کنی ــه مقایس ــد لوکوبوزی ــا قص ــنت را ب ــن س ۶0. ای
ــم«: ــن ببری ــان را از بی ــد خیاب ــا بای ــد. م ــخیر درآورن ــه تس ــس را ب ــای پاری ــه پیاده روه ــود ک ــد ب ــی نخواهن قارچ های

Towards a New Architecture, trans. Frederick Etchells (New York: Praeger, 19591, pp. 56-59).

61. See Hols ton’s The Modernis t City, pp. 119-36.

62. Ibid., pp. 105-7.

63. Ibid., pp. 24-26.

64. Ibid., p. 24.

۶۵. البتـه، چیزهایـی هـم هسـت که سـاکنان برازیلیـا »بی تردید« دوسـت دارند: تسـهیالت حکومتی، کیفیـت زندگی 
مطلـوب، و امن بـودن آن شـهر برای کـودکان.

66. Ibid., p. 163.

ــا  ــدی ی ــدۀ تقلی ــک قاع  ی
ً
ــا ــت صرف ــته اس ــک می توانس ــتقل کوچ ــای مس ــع، آن خانه ه ــان، ص ۱7۱. درواق ۶7. هم

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــا ش ــن آن بچه ه ــی در ذه ــل کودک ــه در اوای ــد ک ــودی باش بازنم
ــل در  ــی برزی ــا اجتماع ــی ی ــای عموم ــر فضاه ــن اکث ــی ازمیان رفت ــارۀ چگونگ ــتن درب ــب هولس ــل جال ۶8. تحلی
ــا  ــص ۱78 ت ــان، ص ــد )هم ــتطیلی ببینی برمس

َ
ــای ا ــی آپارتمان ه ــت طراح ــور را به عل ــنتی آن کش ــکونتگاه های س س

.)۱80
۶۹. همــان، ص ۱۴۹. مفهومــی کــه لینــچ »تجســم پذیری« )imageability( می نامــد، بیــش از آنکــه بــه چگونگــی 
به تصویرکشــیدن یــک مــکان یــا محلــه از دیــد ســاکنانش مربــوط باشــد، بــه خوانایــی آن بــرای برنامه ریــزان یــا مدیــران 
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ــتگی  ــر همبس ــا یکدیگ ــد، ب ــر می ده ــتن تذک ــه هولس ــب، چنان ک ــب اغل ــا قال ــه ی ــن دو گون ــط دارد. ای ــی رب اجرای
معکــوس دارنــد:

Kevin Lynch, The Image of the City (Cambridge: MIT Press, 1960).

70. Hols ton, The Modernis t City, p. 209.

71. Quoted in ibid... p. 210.

7۲. اطالعات من دربارۀ چندیگر از این منابع است:

Ravi Kalia, Chandigarh: In Search of an Identity (Carbondale: Southern Illinois University Press, 
1987), and three articles in Russell Walden, ed., The Open Hand: Essays on Le Corbusier (Cam-
bridge: MIT Press, 1977): Maxwell Fry, “Le Corbusier at Chandigarh,” pp. 351-63; Madhu Sa-
rin, “Chandigarh as a Place to Live In,” pp. 375-41 1; and S tanislaus von Moos, “The Politics of 
the Open Hand: Notes on Le Corbusier and Nehru at Chandigarh,” pp. 413-57.

7۳. سیاســت مداران پنجــاب نیــز از آن طــرح اســتقبال کردنــد و آن را جبــران ازدســت رفتن طرحــی جدیــد در الهــور 
می دیدنــد کــه پایتخــت پنجــاب در زمــان قبــل از تقسیم شــدن آن ایالــت، محــل تمرکــز قــوای امپراتــوری مغــول، و 

پایتخــت پادشــاهی ســیک ها در زمــان رانجیــت ســینگ )Ranjit Singh( بــود.
7۴. ماکســول فــرای توضیــح می دهــد کــه ذهــن لوکوبوزیــه در آن زمــان بــا آثــار بصــری ســاختمان ها در مکان هــای 
ــق  ــوور را از طری ــه ل ــود ک ــم آورده ب ــور عظی ــک مح ــه ای از ی ــود برنام ــا خ ــه ب ــود. لوکوبوزی ــده ب ــر ش ــیع درگی وس
ــک  ــیدگی را در ی ــت و کش ــر عظم ــود »حداکث ــرده ب ــالش ک ــرد و ت ــل می ک ــس وص ــرت پاری ــه طاق نص ــانزه  لیزه ب ش

منظــرۀ واحــد« بــه کار ببــرد:

Fry, “Le Corbusier at Chandigarh,” p. 357.

75. Sarin, “Chandigarh as a Place to Live In,” p. 386.

 کتابــی را ببینیــد کــه حــدود ۱۵ ســال قبــل از آن چــاپ شــد و بــه بســیاری از همیــن مضامیــن در کارهــای 
ً
7۶. مثــال

ــی و اســتفاده از فناوری هــای مناســب اســت: ــغ تمرکززدای
ّ
ــی درعین حــال، مبل ــد، ول ــز اشــاره می کن جیکاب

Percival Goodman and Paul Goodman, Communitas: Means of Livelihood and Ways of Life 
(New York: Vintage Books,  1947).

77. جیکابز در شهر نیویورک به دشمنی جدی با بسازبفروش برتر شهر، یعنی رابرت موزس شهرت داشت.
ــا یــک معمــار ازدواج کــرد و ترقــی  78. از طرفــی جیکابــز از دانــش فــراوان درزمینــۀ معمــاری برخــوردار بــود. او ب
ــر  ــۀ معتب ــک مجل ــتار ی ــتیاری سرویراس ــه دس ــا ب ــرد ت ــروع ک ــتاری ش ــه و ویراس ــود را از کار در روزنام ــغلی خ ش

رســید.  )Architecture Forum(
7۹. یــک نظیــر عجیــب از همــان دوران را می تــوان »بهــار خامــوش«  از راشــل کارســون دانســت. کارســون حملــۀ 
اثرگــذار خــود بــه اســتفادۀ افراطــی از حشــره کش ها را بــا پرســیدن یــک جملــۀ خودمانــی ولــی جــدی شــروع کــرد: 

»آن همــه پرنــدگان خوش نغمــه کجــا رفتنــد؟«:

Rachel Carson, Silent Spring (Bos ton: Houghton Mifflin, 1962).
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80. Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York: Vintage Books, 1961), 
p. 15.

8۱. همــان، ص ۳7۶. لوکوبوزیــه کــه در ابتــدا ســاختارگرا بــود، در اصــل بــا چنیــن دیدگاهــی مخالــف نبــود، بلکــه در 
عمــل دغدغــۀ مشــخصات تجســمی برنامه هــای شــهری یــا یــک ســاختمان منفــرد را در ســر داشــت کــه البتــه گاهــی 

 در نمازخانــۀ نوتــردام ـ بــه نتایجــی درخشــان می انجامیــد.
ً
ـ مثــال

8۲. نقدی مفید بر رویه های منطقه بندی شهری معاصر را در این منبع ببینید:

James Howard Kuns tler, “Home from Nowhere,” Atlantic Monthly, September 1996, pp. 43-66.

83. Jacobs, Death and Life, p. 375.

ــا وقتــی منطقــی جلــوه می کنــد کــه کار منضبــط هنــری کــه از آن ســخن می گوییــم، مربــوط  ایــن حــرف به ویــژه ت
ــد  ــه مفی ــن زمین ــوالک )Jackson Pollock(. در ای ــون پ ــه جکس ــد و ن ــرت )Joseph Albert( باش ــوزف آلب ــه ج ب
اســت بــه یــاد داشــته باشــیم کــه لوکوبوزیــه کار خــود را در جایــگاه یــک هنرمنــد )نــه معمــار( آغــاز کــرد و هیــچ گاه از 

ــید. ــت نکش ــی کردن دس نقاش
8۴. همان، ص ۴۳7.

ــی،  ــرمایۀ اجتماع ــی و س ــاد اجتماع ــارۀ اعتم ــر درب ــی معاص ــوم اجتماع ــون عل ــص ۳۲ و ۳۲. مت ــان، ص 8۵. هم
ــت  ــن حقیق ــه ای ــد ک ــدار می دهن ــا هش ــه م ــد و ب ــان می دهن ــا را نش ــدان آن ه ــادی فق ــای اقتص ــی هزینه ه به خوب
آشــکار اکنــون موضــوع تحقیقــات رســمی قــرار گرفتــه اســت. الزم اســت تصریــح کنیــم کــه حــرف جیکابــز دربــارۀ 
»چشــم های کــف خیابــان« بــا فــرض ابتدایی تریــن مرتبــۀ حــس محلــه نوشــته شــده اســت. اگــر چشــم های کــف 
 )Talja Potters( خیابــان در قبــال برخــی یــا همــۀ اعضــای محلــه دشــمنی روا بدارنــد، آنــگاه چنان کــه تالیــا پوتــرز

ــر نخواهــد شــد. ــت عمومــی بهت ــد، امنی می گوی
8۶. همــان، صــص ۳8 تــا ۴0. الزم اســت تذکــر دهــم کــه رکــن اصلــی ایــن پایــش غیررســمی و نظــم اجتماعــی، 

ــود. ــه می ش ــد گفت ــه از آن ب ــت و این هم ــدن اس ــال محوش ــرعت در ح ــه به س ــت ک ــورژوازی اس ــان خرده ب هم
87. همان، صص ۵۹ تا ۶۲.

88. همــان، صــص ۶0 و ۶۱. جیکابــز دفترچــه راهنمایــی دربــارۀ خدمــات رایــگان یــک صاحــب مغــازۀ 
آب نبات فروشــی، آن هــم فقــط در یــک روز صبــح تهیــه کــرد کــه نشــان مــی داد ایــن خدمــات کوچــک،  مغــازه دار را 

ــد«. ــور کن ــتری »ت ــتر مش ــا بیش ــد ت ــادر می کن ق
8۹. همان، ص ۵۶.

۹0. همـان، صـص 8۴ تـا 88. جیکابـز از یـک گـزارش برنامه ریـزی منطقـه ای در سـال ۱۹۲8 دربارۀ تفریـح عمومی 
نقل قـول می کنـد کـه گفتـه بود فقـط یک پنجم جمعیـت ۵ تا ۱۵سـاله در عمـل در زمین های ورزشـی تفریـح کرده اند و 

ایـن وضعیـت با خیابان های شـهری مقایسـه پذیر نیسـت کـه »سرشـار از زندگی و ماجرا هسـتند«.
۹۱. در زندگــی امــروزی، آشــپزخانه ـ به ویــژه اگــر تلویزیــون هــم داشــته باشــد ـ پرکاربردتریــن مــکان در خانــه اســت 
و از ایــن لحــاظ رقیــب نــدارد. تالیــا پوتــرز ـ از همــکاران هلنــدی ام ـ بــه مــن گفــت در آپارتمان هــای کارگــری هلنــد 
کــه بیــن ۱۹۲0 تــا ۱۹70 ســاخته شــدند، ابعــاد آشــپزخانه به عمــد کوچــک طراحــی شــده بــود تــا طبقــۀ کارگــر ناچار 

شــود مثــل طبقــۀ متوســط آبرومنــد، غذاخــوردن و معاشــرت خــود را در اتــاق پذیرایــی انجــام دهــد.

92. Jacobs’s chapter “The Need for Small Blocks” is a model of her mode of analysis. See Death 
and Life, pp. 178-86.

93. Ibid. p. 222.
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۹۴. جیکابز عالوه بر شغل و مشغله های متعدد در دهۀ ۱۹۵0، خانه دار و مادر نیز بود.
ــازی در زمین هــای ورزشــی  ــه ب ــاده رو را ب ــار پی ــح می دهــد کــه چــرا کــودکان بازی کــردن در کن ــز توضی ۹۵. جیکاب
ــت  ــان ـ در نهای ــتند. آن ــرد هس ــد،  م ــام می دهن ــهرها را انج ــی ش ــه طراح ــی ک ــر معماران ــد: »اکث ــح می دهن ترجی
ــن  ــد. ای ــذف کنن ــره ح ــادی و روزم ــی ع ــردان را از زندگ ــه م ــد ک ــزی می کنن ــی و برنامه ری ــوری طراح ــگفتی ـ ط ش
طراحــان هــدف خــود را تأمیــن نیازهــای روزانــۀ فرضــی زنــان خانــه دار و کــودکان کم سن وســال قــرار می دهنــد کــه 
ــرای   ب

ً
ــدا  و اکی

ً
ــا ــود را صرف ــی خ ــا طراح ــی، آن ه ــده اند. به عبارت ــه ش ــر گرفت ــگ در نظ ــی، خن ــکلی باورنکردن به ش

ــد«: ــام می دهن ــاالر انج ــع زن س جوام

Death and Life, p. 83.

۹۶. همــان، صــص ۳7۲ و ۳7۳. نقــد جیکابــز را بــا نقــد مامفــورد دربــارۀ برنامه ریــزی شــهری بــاروک مقایســه کنیــد 
ــده،  جرح وتعدیل هــای  ــارۀ تعامل هــای آرام و پیچی ــه ... و بی تفــاوت درب ــه و غیرهمدالن ــی روح، یک جانب کــه آن را »ب
صبورانــه کــه به واســطۀ ســعی و خطــا ـ یعنــی همــان روش هــای زنده وارانه تــر بــرای توســعۀ شــهری ـ اجــرا 

ــود: ــرده ب ــف ک ــوند«، توصی می ش

The City in His tory, p. 350.

97. Jacobs, Death and Life, p. 289; and also see Jacobs’s later book, The Economy of Cities 
(New York: Random House, 1970). See Rose, Property and Persuasion: Essays in the His tory, 
Theory, and Rhetoric of Ownership (Boulder: Wes tview Press, 1994), especially chap. 9, “Seeing 
Property,” pp. 267-303.

کارول رز کــه نظریه پــرداز حقــوق بــود، در منبــع بــاال نکتــۀ جالبــی را می گویــد کــه نمودهــای بصــری مالکیــت ـ از 
قبیــل حصارهــا، دیوارهــا، پرچین هــا، پنجره هــا و دروازه هــا ـ حکایتــی از مالکیــت ایســتا و دائمــی را بیــان می کننــد 

کــه در آن از تغییــرات تاریخــی غفلــت شــده اســت.

98. Jacobs, Death and Life, p. 287.

99. Ibid., p. 391.

ــن را در  ــر کروپوتکی ــرودان و پیت ــوزف پ ــل ج ــذاری از قبی ــب و اثرگ ــران هرج و مرج طل ــه های متفک ــاب اندیش بازت
ایــن عبــارت می تــوان تشــخیص داد. نمی دانــم آیــا جیکابــز می خواســته اســت طنیــن نظــرات مذکــور را کــه شــاید 
ــه  ــی آنچ ــر، ول ــا خی ــاند ی ــب برس ــه مخاط ــت، ب ــوده اس ــن )Paul Goodman( ب ــل گودم ــای پ ــته از کاره برخاس
ــهری  ــزی ش ــاب برنامه ری ــه در غی ــت ک ــی اس ــفته بازانۀ بزرگ ــاری و س ــع تج ــت، مناف ــاده اس ــم افت ــرف او از قل در ح
حکومتــی، هــر روز باعــث تغییــر ســیمای شــهرها می شــود. تأثیــر حرف هــای او می توانــد بــه »طبیعی  قلمدادشــدن« 

 برابــر اســت.
ً
شــهر فاقــد برنامــه بینجامــد؛ شــهری کــه برآینــد هــزاران اقــدام کوچــک و تقریبــا

۱00. همان، ص 7۳7.
۱0۱. البتــه، برخــی اجــزای کوچــک ســاختمان ها به مدت هــای مدیــد از قطعــه الوارهــای یکســان، تخته ســنگ های 
ــرکت ها از  ــی ش ــاختۀ برخ ــات پیش س ــده اند. قطع ــد ش ــزرگ تولی ــای ب ــی، و میخ ه ــقفی و کف ــفال های س ــزرگ، س ب

دهــۀ ۱8۹0 وجــود داشــته اســت.
ــد.  ــب می مان ــا عق ــایر معیاره ــق از س ــن منط ــش ـ ای  در ارت

ً
ــال ــد ـ مث ــته باش ــت داش ــرد اهمی ــی عملک ۱0۲. وقت

ــد،  ــدام باش ــای هرک ــدازۀ پ  به ان
ً
ــال ــه کام ــند ک ــاوت می پوش ــای متف ــا اندازه ه ــی ب ــربازان پوتین های ــب، س به این ترتی

ولــی آرایــش مــوی آن هــا یکســان اســت.
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103. Jacobs, Death and Life, p. 241.

۱0۴. همــان، ص ۲۳8. تأکیــد بــر »فقــط آن هنــگام« شــاید یکــی از معــدود مــواردی باشــد کــه جیکابــز تصدیــق 
ــازار کــه  کــرده اســت در صــورت فقــدان برنامه ریــزی گســترده در یــک نظــام اقتصــادی لیبــرال، عوامــل نامتقــارن ب

ــود. ــد ب ــاالرانه خواهن ــدرت مردم س ــد، به ن ــکل می دهن ــهر را ش ش

105. Ibid., p. 241.

106. For an elaboration of this argument applied to urban design, see Michel de Certeau, The 
Practice of Everyday Life (Arts de faire: La pratique du quotidien), trans. S teven Rendall (Berke-
ley: University of California Press, 1984).

ــد.  ــل کن ــک عم ــک های ــدۀ فردری ــق روال ساخته ش ــه مطاب ــد ک ــازاری باش ــد ب ــه می توان ــن زمین ــر در ای ــبیه دیگ تش
ــت،  ــوش« اس ــی خودج ــم اجتماع ــا »نظ ــروزی ب ــازار ام ــودن ب ــم، مترادف نب ــبیه می بین ــن تش ــن در ای ــه م ــی ک عیب
ــوای  ــا ق ــم و ب ــرن نوزده ــدازه ای در ق ــا ان ــت ـ ت ــان داده اس ــی نش ــی به خوب ــه کارل پوالن ــازار ـ چنان ک ــن ب ــرا ای زی
قهــری حکومت هــا شــکل گرفــت. گمــان می کنــم توصیــف هایــک از شــکل گیری حقــوق عرفــی را بتــوان بــه ایــن 
مفهــوم نزدیک تــر دانســت. درهرحــال، شــهر،  بــازار و حقــوق عرفــی، همگــی پدید آورنــدگان روابــط قــدرت تاریخــی 
هســتند کــه نــه »طبیعــی« محســوب می شــوند و نــه »نظــم اجتماعــی خودجــوش« پدیــد می آورنــد. جیکابــز در نقــد 
عالــی اش از برنامه ریــزی وسوســه  شــده اســت تــا مثــل هایــک کــه بــازار را طبیعــی جلــوه مــی داد، شــهر فاقــد برنامــه 

را طبیعــی جلــوه دهــد.
۱07. همان، ص ۱۳8.

ــد بخــش  ــود اوضــاع در چن ــۀ بهب ــه دوران اولی ــوط ب ــز مرب ــد جیکاب ــکار جدی ــه نظــر می رســد بعضــی از اف ۱08. ب
ــن  ــالی بدتری ــل اع

َ
ــه روزگاری مث ــد ک ــورک باش ــهر نیوی ــس )South Bronx( در ش ــاوث برونک ــت زده از س مصیب

ــود،  ــای موج ــاختمان ها و آپارتمان ه ــت س ــی از مرم  تلفیق
ً
ــرا ــت. ظاه ــمار می رف ــه ش ــهری ب ــت ش ــت فالک وضعی

ترویــج ساخت وســاز ترکیبــی و خانه-مزرعه هــا، دردســترس قراردادن وام هــای فــوری کوچــک، و پیــروی از 
ــردد. ــر گ ــه میس ــدار در آن منطق ــای پای ــکل گیری محله ه ــه ش ــد ک ــث ش ــک باع ــای کوچ مقیاس ه

۱0۹. همــان، صــص ۳۳۶ و ۳۳7. اســتدالل های تنــکل در همایشــی بــا عنــوان »نشســت معمــاری« در ژوئــن ۱۹۵7 
ــی شد. بررس

110. See Lisa Redfield Peattie, Planning, Rethinking Ciudad Guayana (Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 1987).

1 1 1. Jacobs, Death and Life, p. 195.
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ً
مثــال

کثیــف خــود را بــه مســئول ضدعفونی کــردن لباس هــا در حمــام تحویــل دهنــد ... هرکــس کــه از مقــررات بهداشــتی 
ــه  ــه جامع ــاندن ب ــرای آسیب رس ــالش ب ــام ت ــه اته ــد و ب ــراج می ش ــن اخ ــه از کرملی ــرد، بالفاصل ــرپیچی می ک س

ــد«: ــه می گردی محاکم

Dimitri Volkogonov, Lenin: Life and Legacy, trans. Harold Shukman (London: Harper Collins, 
1995), cited in Robert Service, “The Firs t Mas ter Terroris t,” Times Literary Supplement, January 
6, 1995, p. 9.

23. Lenin, What Is to Be Done? p. 79 (emphasis added).

24. See Bruce M. Carver, The Young Czech Party, 1874-1901, and the Emergence of a Multi-Par-
ty Sys tem (New Haven: Yale University Press, 1978), p. 117.

ــای  ــته از جنبش ه ــه آن دس ــرا ب ــا بی چون وچ ــه نمایش ه ــت این گون ــن گف ــه م ــد )Peter Ruthland( ب ــر روثلن پیت
سیاســی منحصــر می شــود کــه ایدئولــوژی اســتبدادی دارنــد، ولــی درعین حــال، نگــرش آن هــا از نــوع دقــت ماشــینی 
ــان،  ــان ملی گرای ــده و در می ــل ش ــادی تحمی ــگ م ــر فرهن ــی ب ــه آن هماهنگ ــت، به طوری ک ــاال اس ــی از ب و هماهنگ
بورژواهــا و جنبش هــای مردم ســاالر هــم مشــترک اســت. رســم یــا ســنت »حرکــت دســته جمعی« هماهنــگ، هنــوز 
در راه پیمایی هــای خودنمایانــه در خــالل اســتراحت بیــن دو نیمــه در فوتبــال دانشــگاهی ایــاالت متحــده رایــج اســت. 

بــرای آشــنایی بــا اســتعاره ای دیگــر دربــارۀ ماشــین به مثابــۀ جنبــش اجتماعــی، فصــل ششــم را بخوانیــد.
ــی  ــخصه های طراح ــیاری از مش ــاخت، بس ــت س ــکو در بخارس ــکالی چاوشس ــه نی ــز ک ــوری« نی ۲۵. »کاخ جمه
ــادور  ــت و دورت ــچ داش ــی مارپی ــای پلکان ــذاری، بالکن ه ــس قانون گ ــاالر مجل ــت. ت ــط را داش ــن ضواب ــق ای مطاب
»ســکوی باالرونــده بــا نیــروی هیدرولیــک« را می گرفــت کــه چاوشســکو روی آن ســخنرانی می کــرد. تمــام ششــصد 
ســاعت موجــود در کاخ از مرکــز یعنــی از ســوئیت چاوشســکو تنظیــم می شــدند. ولــی لنیــن برخــالف چاوشســکو 

ــوا می کــرد: ــود کــه ارکســتر انقــالب را هم ن ــود و حــزب ب ــه روال شــخصی مخالــف ب ــا هرگون همــواره ب

New York Times, December 5, 1991, p. 2.

ــاالرانه  ــد و دیوان س ــات، روش من ــوی باثب ــدام خلق و خ ــن هیچ ک ــه و لنی ــه لوکوبوزی ــت ک ــد گف ــال، بای ۲۶. بااین ح
نداشــتند.
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۳0. بهتریــن شــرح روســی از ایــن وضعیــت را می تــوان در تحلیــل عالــی تولســتوی در جنــگ و صلــح از جنــگ در 
خــالل حملــۀ ناپلئــون بــه روســیه دیــد:

(New York: Simon and Schus ter, 1942), pp. 713,874,92 1,988. See also John Keegan, The Face 
of Battle (New York: Viking Press, 1976).

۳۱. لنیــن نقــش اقــدام خودمختارانــه در به پیش بــردن انقــالب ـ حتــی پــس از اکتبــر ۱۹۱7 ـ را وقتــی تصدیــق کــرد 
ــه، زنــده و فعــال شــده اند«. بخــش عمــدۀ قانون گــذاری اولیــۀ  کــه در ۱۹۱8 گفــت: »اکنــون افــکار هرج و مرج طلبان

بلشــویک ها درواقــع، تصویــب اقدامــات و رویــۀ خودمختارانــه ـ پــس از عملی شــدن آن هــا ـ بــود:

See Daniel Guerin, Anarchism: From Theory to Practice, trans. Mary Klopper (New York: 
Monthly Review Press, 1970), p. 85.

32. See the illuminating, detailed s tudy, based on rich archival material, by Orlando Figes: Peas-
ant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917-1921 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996).

33. Milovan Djilas, The New Class (New York: Praeger, 1957), p. 32.

 همیــن حــرف را 
ً
۳۴. از پیتــر پــردو )Peter Perdue( بابــت تذکــردادن ایــن نکتــه سپاســگزارم. ییــالس هــم عمدتــا

زده اســت.
ــد  ــد، نمی توان ــاخته باش ــه س ــن زمین ــی را در ای ــۀ عموم ــدازه ای حافظ ــا ان ــمی« ت ــت رس ــاید »حکای ــه ش ۳۵. گرچ
ــد انقــالب مشــارکت   در فراین

ً
ــردی و گروهــی کســانی بینجامــد کــه عمــال ــه محوشــدن و ســرکوب تجربه هــای ف ب

ــط  ــالب را فق ــت انق ــته اند و روای ــالب نداش ــا انق ــخصی ب ــاط ش ــچ ارتب ــه هی ــان ک ــرای آن ــال، ب ــته اند. بااین ح داش
ــب  ــا غال ــر ذهن ه ــمی ب ــت رس ــناخته اند، حکای ــتانه ش ــای میهن پرس ــا خطابه ه ــی ی ــای درس ــطۀ کتاب ه به واس

ــرد. ــرار گی ــترس ق ــری در دس ــارض دیگ ــات متع ــع اطالع ــر منب ــود،  مگ می ش
۳۶. ایــن نکتــه در آن تصنیــف مشــهور چنیــن بیــان شــده اســت: »در طلــب میــخ، نعــل از دســت برفــت؛ در طلــب 
نعــل، اســب از کــف برفــت؛ در طلــب اســب، چاپــار از دســت رفــت؛ در طلــب پیغــام، نبــرد از دســت رفــت؛ در 

طلــب ظفــر، ســلطنت بــر بــاد رفــت ...«:

John M. Merriman, ed., For Want of a Horse: Choice and Chance in His tory (Lexington, Mass.: 
S. Greens Press. 19851).



ها
ت 

ش
دا

اد
ی

۵۲۹

۳7. بســیار نــادر بــه یــک گــزارش تاریخــی برمی خوریــم کــه بــر امــور مشــروط تأکیــد کــرده باشــد. ماهیــت تــالش 
بــرای ســاختن گزارشــی از یــک رخــداد پیشــینی، در عمــل اغلــب بــه انســجام و ســامان یافتگِی غیرواقعــی رخدادهــا 
نیــاز دارد. هرکــس کــه حتــی یــک بــار گزارشــی از فــالن واقعــه را کــه خــودش در آن دخیــل بــوده اســت، در روزنامــه ای 
 مرتکــب 

ً
ــرد. عالوه بر ایــن، در نظــر بگیریــد کــه هــر شــخص وقتــی مثــال ــه ایــن مطلــب پــی می ب ــده باشــد ب خوان

قتــل می شــود یــا بــا پریــدن از روی یــک پــل خودکشــی می کنــد، از آن پــس در قامــت فــردی کــه شــلیک کــرده اســت 
یــا فــردی کــه از روی فــالن پــل پریــده اســت و غیــره، شــناخته خواهــد شــد. رخدادهــای زندگــی آن فــرد از آن پــس در 
ســایۀ آن پایــان، تفســیر خواهنــد شــد و نوعــی ویژگــی محتــوم و چاره ناپذیــر بــه اقــدام قتــل یــا خودکشــی نســبت داده 

 مشــروط و وابســته بــه رخدادهــای دیگــر بــوده اســت.
ً
خواهــد شــد، درحالی کــه چنــان اقدامــی کامــال

 انبــوه مردمــی 
ً
۳8. در مــورد انقــالب بلشــویک همچنیــن الزم بــود کــه روایــت رســمی شــامل یــک جنبــش واقعــا

باشــد کــه بلشــویک ها درنهایــت، از آن بــه »رهبــری« تعبیــر کردنــد. تاریخ نــگاری مارکسیســتی بــه یــک طبقــۀ کارگــر 
نظامــی و انقالبــی نیــاز داشــت. به این ترتیــب، چنــان چیــزی مشــخصه ای از رخدادهــای اکتبــر و فوریــه نبــود کــه الزم 
باشــد ابــداع شــود. بااین حــال، چیــزی کــه الزم بــود خــارج از واقــع نوشــته شــود، جــدال خشــونت آمیز بیــن دســتگاه 

حکومتــی جدیــد از یــک ســو و جماهیــر خودمختــار و رعیت هــا از ســوی دیگــر بــود.

39. Lenin.. a.u oted in Averich. Krons tadt, 1921.. u.. 160.

ــا  ــن ادع ــرای ای ــی ب ــات قطع ــی اثب ــت، ول ــرده اس ــد ک ــورگ تقلی ــا از لوکزامب ــه در اینج ــن آگاهان ــم لنی ــان می کن گم
نــدارم. می تــوان بــرای ایــن سرخوشــی لحظــه ای لنیــن از انقــالب ۱۹0۵ ســوابقی پیــدا کــرد: »انقالب هــا 
ــان  ــدازۀ زم ــری به ان ــان دیگ ــچ زم ــا در هی ــتند ... توده ه ــده هس ــری خورده و استثمار ش ــردم توس ــنواره های م جش
انقــالب این قــدر فعاالنــه پــا پیــش نمی گذارنــد تــا در جایــگاه ســازندگان نظــم جدیــد، دســت بــه کار شــوند. مــردم 

ــد«: ــزه کنن ــه معج ــتند ک ــادر هس ــی ق ــن زمان های در چنی

From “Two Tactics of Social Democracy,” quoted by Richard S tites, Revolutionary Dreams: 
Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution (New York: Oxford University 
Press, 19891, p. 42).

40. V. I. Lenin, S tate and Revolution (New York: International Publishers, 193 I), p. 23.

ــات  ــه طبق ــتند، بلک ــالب نیس ــمنان انق ــا دش ــا ی ــوند«، بورژواه ــت ش ــا زور »هدای ــد ب ــه بای ــانی ک ــد کس ــت کنی دق
ــد! ــه زور ندارن ــاز ب ــه نی ــتند ک ــر هس ــۀ کارگ ــتثنای طبق ــده به اس استثمارش

 لنیــن بالفاصلــه پــس از انقــالب به صراحــت معلــوم می کنــد کــه مبــادا کســی گمــان کنــد قــوای قهــری حکومتــی کــه 
 )Leszak Kolakowski( بــه اجــرا درمی آیــد، بــه شــیوۀ مردم ســاالرانه بــه کار خواهــد رفــت. لزالــک کوالکوفســکی
چنیــن توضیــح می دهــد: »نکتــۀ اســتبداد طبقــۀ کارگــر ... قــدرت مطلــق اســت کــه بــا هیــچ قانونــی لــگام نمی خــورد 
و براســاس خشــونت شــدید و مســتقیم اجــرا می شــود. و او گفــت کــه از آزادی و مردم ســاالری خبــری نخواهــد بــود 

 همیــن را گفــت( تــا زمانــی کــه باالخــره پیــروزی کمونیســم در سراســر جهــان محقق شــود«:
ً
)دقیقــا

“A Calamitous Accident,” Times Literary Supplement, November 6, 1992, p. 5.

41. Lenin, S tate and Revolution, pp. 23-24.

42. Ibid., p. 38 (emphasis in original).

43. Ibid., p. 83 (emphasis added).
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44. Lenin, “The Immediate Tasks of the Soviet Government,” March-April 1918, quoted in Car-
men Claudin-Urondo, Lenin and the Cultural Revolution, trans. Brian Pearce (Sussex: Harves ter 
Press, 1977), p. 271.

ــدۀ »مردم ســاالری نشســت های عمومــی« در اینجــا اشــاره  ــۀ تداعی کنن  طبیعت گرایان
ً
ــر نســبتا ــه تصوی الزم اســت ب

 قاطعانــه می تــوان گفــت از رزا لوکزامبــورگ اقتبــاس شــده اســت.
ً
کنیــم کــه تقریبــا

ــان  ــرۀ تجددگرای ــوزس را در زم ــرت م ــاوارد و راب ــزر ه ــه، ابن ــورد، لوکوبوزی ــن، ف ــد لنی ــرادی مانن ــاروی اف ۴۵. ه
می کنــد: دســته بندی 

David Harvey, The Condition of Pos t-Modernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change 
(Oxford: Basil Blackwell, 1989), p. 126.

ــی  ــن واقع بین ــی نادیده گرفت ــکل ـ یعن ــه مش ــرای این گون ــدی ب ــی کارآم ــل عقالن ــچ راه ح ــع، هی ــه، درواق ۴۶. البت
ــران  ــاز دارد. کارگ ــروی کار نی ــاعد نی ــش مس ــه واکن ــدت ب ــد به ش ــد کارآم ــی تولی ــدارد. طراح ــود ن ــان ها ـ وج انس
ــا  ــی را ب ــتند، نارضایت ــرت داش ــودرو نف ــد« خ ــوه و »کارآم ــاژ انب ــه از مونت ــو ک ــل اوهای ــازی ها در لوردزوی خودروس

ــد. ــد ش  ناکارآم
ً
ــال ــد عم ــط تولی ــه آن خ ــد ک ــان دادن ــتی نش ــرعت الک پش ــان س چن

47. Lenin, S tate and Revolution, pp. 84-85.

مارکــس، انگلــس و لنیــن از عبــارت »پرولتاریــای لومپــن« بــرای اشــاره بــه تمــام مــردم بینوایــی اســتفاده کردنــد کــه 
از انضبــاط طبقــۀ کارگــر پیــروی نمی کردنــد. توهیــن ایشــان کــه بــا لومپن خطاب کــردن نمــود می یافــت، حدومــرز 

نداشــت و نگــرش شبه نژادپرســتانۀ نخبــگان پیــروز بــه فقــرای »بی لیاقــت« را نشــان مــی داد.

48. S tites, Revolutionary Dreams, p. 32.

49. V. I. Lenin, The Agrarian Ques tion and the Critics of Marx, 2nd rev. ed. (Moscow: Progress 
Publishers, 1976).

ــرمایه داری  ــکل گیری س ــوان ش ــا عن ــال ۱۹8۹ ب ــاب س ــل در کت ــال ها قب ــاورزی از س ــارۀ کش ــن درب ــری لنی موضع گی
ــور شــکل گیری ســرمایه داری را امــری خودجــوش در  ــاب مزب ــود. بااین حــال، وی در کت در روســیه طراحــی شــده ب
روســتاها پیش بینــی کــرده بــود کــه به هیچ وجــه مطابــق پیش بینــی  او از آب درنیامــد. بــرای آشــنایی بــا یــک تحلیــل 

مهــم و تجدیدنظرطلبانــه دربــارۀ تحلیــل مارکــس از روســیۀ روســتایی، بــه ایــن منبــع ســر بزنیــد:

Teodor Shanin, ed., Late Marx and the Russian Road: Marx and the Peripheries of Capitalism 
(New York: Monthly Review Press, 1983).

50. Ibid., p. 45.

51. V. I. Lenin, The Agrarian Programme of Social Democracy in the Firs t Russian Revolution, 
1905-1907, 2nd rev. ed. (Moscow: Progress Publishers, 1977), p. 70.

۵۲. مکاتــب اقتصــادی آلمــان و اتریــش در حــوزۀ پیمایــش تجربــی عملیــات خانوارهــای زراعــی در ابتــدای قــرن 
 A. V.) بیســتم بســیار اثرگــذار بوده انــد. اقتصــاددان بــزرگ روس کــه بــه ایــن نحلــه تعلــق داشــت، ای. وی چایانــف
Chayanov) بــود. پلیــس اســتالین در ســال ۱۹۳۲ او را کــه یــک دانشــمند رقیــق، طرفــدار سرســخت امــالک کوچک 
و یکــی از مســئوالن حکومــت روســیه بــود )و کتابــی هــم دربــارۀ آرمان شــهر خــودش نوشــت(، دســتگیر کــرد و گمان 
مــی  رود کــه وی در ســال ۱۹۳۶ اعــدام شــده باشــد. پیوتــر ماســلوف )Pyoter Maslov( دیگــر شــخصیت برجســتۀ 
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روس در آن دوران بــود کــه از کارایــی مــزارع کوچــک و تشــدید تنــوع کشــت طرفــداری می کــرد و موضع گیــری لنیــن 
ــه نقــد می  کشــید. را ب

53. Lenin, The Agrarian Ques tion, p. 86.

54. Ibid.

55. For an extensive treatment, see Jonathan Coppersmith, The Electrification of Russia, 1880-
1926 (Ithaca: Cornell University Press, 1992); and Kendall Bailes, Technology and Society Un-
der Lenin and S talin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia (Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 1978).

اچ. جــی. ولــز )H. G. Wells(  پــس از دیــدارش از شــوروی بــا شوروشــوق از دیــدار خــود بــا لنیــن در اکتبــر ۱۹۲0 
ــاد  ــاد انتق ــه ب ــان« را ب ــۀ »آرمان گرای ــته، هم ــت اندیش شایس ــت راس ــر مارکسیس ــد ه ــه مانن ــن ک ــت: »لنی ــخن گف س
ــرخورده  ــرق، س ــرژی ب ــان ان ــهر کارشناس ــی آرمان ش ــهرها، یعن ــن آرمان ش ــی از ای ــود در یک ــره خ ــرد، باالخ می گی

شــد«:

Russia in the Shadows (New York: George H. Doran, 19211, p. 158).

56. Lenin, The Agrarian Ques tion, p. 46.

امــروز به آســانی می تــوان فرامــوش کــرد کــه انــرژی الکتریکــی چقــدر بــرای کســانی کــه نخســتین بــار تجربــه اش 
می کردنــد، هیجان انگیــز بــوده اســت. چنان کــه از والدیمیــر مایاکوفســکی نقل قــول شــده اســت: »پــس از آشــنایی 
بــا نیــروی بــرق، عالقــۀ مــن بــه طبیعــت از بیــن رفــت«. ولــی تراکتــور در عمــل بــرای تمــام عملیــات نقلیــه ای کــه 

لنیــن در نظــر داشــت،  کارآمدتــر از انــرژی الکتریکــی کار می کــرد:

S tites, Revolutionary Dreams, p. 52.

57. From Lenin’s report to the Eighth Congress of Soviets (December 22, 1920), at the founding 
of the S tate Commission on the Electrification of Russia (GOELRO). Quoted in Robert C. Tuck-
er, ed., The Lenin Anthology (New York: Norton, 1975), p. 494.

۵8. متمرکزســازی ناشــی از رواج انــرژی الکتریکــی همچنیــن صحنــه را بــرای ازکارافتــادن بزرگ مقیــاس نیروگاه  هــا و 
ضعیف شــدن بــرق فراهــم می ســازد. ایــن متمرکزســازی فنــی در عمــل اغلــب در تضــاد بــا وعده هــای آرمان شــهری 
ــد مارکــوس را در ایــن منبــع  ــم کــه مضحــک اســت(. مثالــی عالــی از فیلیپیــن در زمــان فردینان اســت )اگــر نگویی

: ببینید

Otto van den Muijzenberg, “As Bright Lights Replace the Kingke: Some Sociological Aspects of 
Rural Electrification in the Philippines,” in Margaret M. Skutsch et al., eds., Towards a Sus tainable 
Development (forthcoming).

۵۹. چنان کـه انتظـار داریم، شـباهت بین روشـنایی الکتریکی و »روشـنگری« در میـان عوام، اغلب یـادآور خطابه های 
شـوروی بـود کـه در آن هـا طـرح فنـی و صنعتـی بلشـویک ها را بـا طـرح فرهنگـی  آن هـا خلـط می کردند. »روشـنایی 
الکتریکـی در نظـر تـودۀ رعیت هـای حـزب، یک نـور »غیرطبیعی«  اسـت؛ ولـی آنچه مـا غیرطبیعی می دانیـم، صدها 
و هـزاران سـال زندگی کـردن زارعـان و کارگـران در وضعیـت عقب ماندگـی، فقـر و سـرکوب، زیـر یـوغ اربابـان زمیـن و 
سـرمایه داران اسـت ... آنچـه مـا اکنـون بایـد بیازماییـم، تبدیل کـردن تمـام نیروگاه هـای ساخته شـده بـه پایگاه هـای 
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روشـنگری اسـت کـه بـرای برانگیختـن هشـیاری الکتریکی توده هـا به کار بـرود«:

Tucker, The Lenin Anthology, p. 495.

60. Figes, Peasant Russia, Civil War, p. 67.

ــرای محکم کــردن نقــش حــزب دســت برنداشــت. در ســال  ــرد خشــونت ب ــه کارب ــاور خــود ب ــن از ب ۶۱. او همچنی
۱۹۲۲ وقتــی معتقــدان مذهبــی در شــویا )Shuya( بــه تظاهــرات علیــه مصــادرۀ خزانــۀ کلیســا پرداختنــد، لنیــن بــه 
طرفــداری از تالفــی علیــه آن هــا ســخن گفــت: »هرچــه تعــداد بیشــتری از آنــان را بــا تیــر بزنیــم، بهتــر اســت. همیــن 
حــاال بایــد بــه ایــن عــوام درســی بدهیــم کــه تــا چندیــن دهــه بعــد حتــی جــرأت فکرکــردن بــه مقاومــت را نداشــته 

باشــند«:

John Keep, “The People’s Tsar,” Times Literary Supplement, April 7, 1995, p. 30.

62. Quoted in Averich, Krons tadt, 1921, p. 224 (emphasis added).

63. Rosa Luxemburg, “Mass-S trike, Party, and Trade Unions” and “Organizational Ques tions of 
Russian Social Democracy,” in Dick Howard, ed., Selected Political Writings of Rosa Luxemburg 
(New York: Monthly Review Press, 1971), pp. 223-70, 283-306; and Luxemburg, “The Russian 
Revolution,” trans. Bertram D. Wolfe, in Mary-Alice Waters, ed., Rosa Luxemburg Speaks (New 
York: Pathfinder Press, 1970), pp. 367-95.

جالــب اســت اگــر بخواهیــم حــدس بزنیــم کــه در صــورت به قدرت رســیدن لوکزامبــورگ در آلمــان،  چقــدر از ایــن 
باورهایــش باقــی می مانــد. البتــه، تردیــدی نیســت کــه آرای او کــه بــه قــدرت نرســید،  بــا آرای لنیــن در زمانــی کــه 

هنــوز بــه قــدرت نرســیده بــود، فاصلــۀ فــراوان داشــت.
ــه  ــورگ ب ــاور لوکزامب ــی ب ــه های احتمال ــی از ریش ــد یک ــان می ده ــر )Elzbieta Ettinger( نش ــا اتینگ ۶۴. الزبیت
 Adam( ــز ــتانی ـ آدام میکییویک ــرای لهس ــزرگ و ملی گ ــاعر ب ــه ش ــدید او ب ــۀ ش ــادی، عالق ــران ع ــدی کارگ خردمن

ــتود: ــتان را می س ــادی لهس ــردم ع ــت م ــش و خالقی ــه بین ــود ک Mickiewics( ـ ب

Rosa Luxemburg: A Life (Bos ton: Beacon Press, 1986), pp. 22-27.

65. Luxemburg, “Mass-S trike, Party, and Trade Unions,” p. 229.

ــای  ــا دیدگاه ه ــراوان ب ــانی ف ــش هم پوش ــرد، دیدگاه های ــی( را رد می ک ــم )هرج و مرج گرای ــورگ آنارشیس ــه لوکزامب گرچ
آنارشیســتی داشــت کــه بــه نقــش مســتقل و خالقانــۀ فعــاالن عــادی در هــر انقــالب معتقــد بودنــد. در اثــر زیــر گفتــه 
شــده اســت کــه دیــدگاه باکونیــن )Bakunin( دربــارۀ محدودیت هــای رهبــری بــرای یــک کمیتــۀ مرکــزی،  بــر دیــدگاه 

معتــدل لوکزامبــورگ دربــارۀ نقــش یــک کمیتــۀ مرکــزی داللــت می کنــد.
۶۶. ایــن شــیوۀ تحلیل کــردن جنبــش طبقــۀ کارگــر، به طــور مســتقیم از دل تحقیقــات لوکزامبــورگ در دانشــگاه زوریــخ 

ـ بــرای رســالۀ دکترایــش در ســال ۱۹8۹ـ  بیــرون آمــد:

The Indus trial Development of Poland.” See J. P. Nettl, Rosa Luxemburg, vol. 1 (London: Oxford 
University Press, 1966).

67. Luxemburg, “Mass-S trike, Party, and Trade Unions,” p. 236.

۶8. لوکزامبــورگ همچنیــن روحیــه ای فــارغ از زیبایی شناســی داشــت. او کــه همــواره از ســوی عاشــق و همراهــش 



ها
ت 

ش
دا

اد
ی

۵۳۳

ــال  ــد، درعین ح ــرزنش می ش ــی س ــلیقۀ خرده بورژوای ــته ها و س ــت خواس ــس )Leo Jogiches( ـ باب ــو جوکیچی ـ لئ
ــتگی او در  ــن دل بس ــرد. ای ــاع می ک ــی دف ــی خصوص ــای زندگ ــود، از ارزش ه ــرده ب ــالب ک ــف انق ــود را وق ــه خ ک
نصیحتــی نمــود یافــت کــه دربــارۀ طراحــی روزنامــۀ اسپارتاسیســتی پرچــم ســرخ )Die Rote Fahne( بیــان کــرد: 
ــز و شســته رفته باشــد ... بلکــه در  ــل پارچــۀ ملمــل انگلیســی، تروتمی ــد مث ــم کــه یــک روزنامــه بای »گمــان نمی کن
عــوض بایــد ماهیتــی رام ناشــدنی ـ همچــون یــک بــاغ میــوه ـ داشــته باشــد، سرشــار از زندگــی باشــد، و بــا پذیرفتــن 

اســتعدادهای جــوان بدرخشــد«:

Ettinger, Rosa Luxemburg, p. 186.

69. Luxemburg, “Organizational Ques tions,” p. 29 1 (emphasis added).

ــۀ  ــای قیم مآبان ــوای روش ه ــا حال وه ــوان ب ــر نمی ت ــان را دیگ ــر آلم ــۀ کارگ ــی طبق ــوان انقالب ــازی ت 70. »بیدارس
سوسیال دموکراســی آلمانــی »خدابیامــرز« انجــام داد ... ایــن کار فقــط بــا آگاهــی از تمــام ســختی های طاقت فرســا، 
تمــام پیچیدگی هــای ایــن راه، و فقــط درنتیجــۀ پختگــی سیاســی و اســتقالل فکــری، فقــط درنتیجــۀ ظرفیــت قضــاوت 
ناقدانــۀ توده هــا میســر اســت؛ همــان قضاوتــی کــه به مــدت چندیــن دهــه در کشــورهای مختلــف به طــور نظام یافتــه 

بــه دســت سوسیال دموکراســی نابــود شــد«:

Luxemburg, “The Russian Revolution,” pp. 369-70.

71. Luxemburg, “Mass-S trike, Party, and Trade Unions,” p. 236.

72. Ibid., p. 237.

73. Ibid., p. 241.

74. Ibid., pp. 241 -42.

75. Luxemburg, “Organizational Ques tions,” p. 306.

76. Luxemburg, “The Russian Revolution,” p. 389.

 اهمیــت دغدغــۀ آب ونــان 
ً
لوکزامبــورگ بــا پافشــاری مــداوم بــر جنبــۀ اخالقــی و آرمان گرایانــۀ طبقــۀ کارگــر احتمــاال

ــت  ــانی می توانس ــل در ۱۹۱7 ـ به آس ــی ـ حداق ــان دغدغه های ــرد. چن ــی می ک ــع ارزیاب ــر از واق ــه را کمت ــن طبق در ای
بــه اقــدام انقالبــی بــرای محدودکــردن اتحادیه هــای کارگــری بینجامــد. او و لنیــن هیچ کــدام بــرای دغدغه هــای مالــی 
ــس  ــا در پاری ــگان و آس وپاس ه ــکلۀ وی ــوی اس ــاده ای به س ــل ج ــای اورول از قبی  در کاره

ً
ــال ــه مث ــران ـ چنان ک کارگ

ــه  ــده از مدرس ــه ای های غیبت کنن ــون بچه مدرس ــران را همچ ــن کارگ ــد. لنی ــل نبودن ــی قائ ــت ـ ارزش ــدن هس و لن
 در کنــار ســایر نکته هــا از 

ً
می دانســت کــه همیشــه بــه نظــارت و راهنمایــی نیــاز دارنــد و لوکزامبــورگ هــم احتمــاال

ــود. ــل ب ــان غاف ــه گاِه آن ــی و بزدلی هــای گاه ب ــه ملی گرای گرایــش ایشــان ب
77. همــان، ص ۳۹0. اشــاره کردن بــه کتاب هــای درســی مضحــک نیســت. آنچــه یــک ناظــر سوسیالیســم در انتهــای 
ــرورش  ــام آموزش وپ ــا نظ ــا ب ــن حرف ه ــت ای ــودن و مطابق ــدت لفظ قلم ب ــی دارد، ش ــب وام ــه تعج ــتم را ب ــرن بیس ق
خشــک اســت. اســتعارۀ کالس درس در طرزفکــر سوسیالیســتی جــا افتــاد و راهنمودهــای رســمی بــه  قاعــده و هنجــار 
تبدیــل شــدند. لوکزامبــورگ بخــش اعظــم عمــر خــود را بــه بازدیــد از کالس هــا و تصحیح کــردن برگه هــای امتحانــی 

در دبیرســتان حــزب سوســیال دموکرات گذرانــد.
78. همــان منبــع. ایــن رویکــرد را بــا رویکــرد اریکــو ماالتســتا )Errico Malates ta(ـ  آنارشیســت ایتالیاییـ  مقایســه 
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کنیــد کــه در ســال ۱۹07 در نشــریۀ آنارشــی نوشــت حتــی اگــر حکومــت سوسیالیســت های اقتدارگــرای خیرخــواه 
ــی ابتکارعمل هــا را فقــط در  ــان حکومت ــرا چن ــروی بهــره وری لطمــه خواهــد زد، زی ــه نی ممکــن شــود، »به شــدت ب

دســترس عــده ای محــدود قــرار خواهــد داد«:

Irving Louis Horowitz, The Anarchis ts (New York: Dell, 19641, p. 83).

79. Luxemburg, “The Russian Revolution,” p. 391.

80. Ibid.

8۱. کولونتــای برخــالف بســیاری دیگــر از دگراندیشــان و ناراضیــان سیاســی بــه قتــل نرســید یــا بــه اردوگاه هــای کار 
فرســتاده نشــد. او حتــی در رشــته ای از مناصــب تشــریفاتی و ســفارتی دوام آورد، زیــرا به طــور ضمنــی گمــان می رفــت 

کــه وی بــا ایــن مناصــب چــاک دهانــش را خواهــد بســت:

Beatrice Farnsworth, Alexandra Kollontai: Socialism, Feminism, and the Bolshevik Revolution 
(S tanford: S tanford University Press, 1980).

82. Alexandra Kollontai, Selected Writings of Alexandra Kollontai, trans. Alix Holt (London: 
Allison and Busby, 1977), p. 178.

ــال ۱۹۲۱  ــۀ س ــم، از ترجم ــول را از آن برگرفتی ــن نقل ق ــه ای ــف ک ــاح مخال ــران جن ــوان کارگ ــا عن ــای ب ــالۀ کولونت رس
ــان روســی موجــود نیســت. ــه زب ــرا نســخۀ اصلــی اش ب برداشــت شــده اســت، زی

8۳. همــان، ص ۱8۳. موضــوع خودمختــاری خانــواده نیــز موضــوع دیگــری اســت. کولونتــای مــادران در شــوروی 
ــی  ــا« یعن ــدان م ــه »فرزن ــد، بلک ــما« نپندارن ــد ش ــا »فرزن ــن« ی ــد م ــود را »فرزن ــدان خ ــه فرزن ــرد ک ــویق می ک را تش

ــد. ــدان حکومــت کمونیســت«  بدانن »فرزن

84. Ibid., p. 182 (emphasis in original).

85. Ibid., p. 185.

86. Ibid., pp. 191, 188, 190.

87. Ibid., p. 187.

88. Ibid., pp. 187, 160.
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ــی  ــت، ول ــده اس ــاس ش ــازی اقتب ــد مترقی س ــام فراین ــاس به ن ــرت الی ــترگ نورب ــوان کار س ــارت از عن ــن عب ۳. ای
ــرد  ــر می گی ــز در ب ــرب را نی ــرۀ غ ــرون دای ــازان« از بی ــِی »تجددس ــد، خودتوصیف ــم دی ــه خواهی ــال، چنان ک درعین ح
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Press), and G. William Skinner, Marketing and Social S tructure in China (Tucson: Association 
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ــگاه  ــال ۱۹۳۲ در دانش ــه س ــالۀ وی ب ــه در رس ــود. آن نظری ــزی ب ــت مرک ــۀ موقعی ــذار نظری ــتالر بنیان گ ــر کریس والت
ــت. ــرار گرف ــکینر ق ــای کار اس ــپس مبن ــد و س ــرح داده ش ــل ش ــن )Erlangen( به تفصی ارالنگ

ــا فاصله هــای  ــی را ب ــن نزدیکــی مکان ــود،  بنابرای ــی در آب بســیار آســان تر از جابه جایی هــای خشــکی ب ۵. جابه جای
ــا  ــا »مــدت ســفر« می ســنجیدند. چــون ســنت تجــارت ب ــر ب ــدازه نمی گرفتنــد، بلکــه به صــورت انتزاعی ت مــادی ان
دوردســت در ایــن ممالــک پادشــاهی رواج داشــت، ایــن کشــورها بــه غصــب و مصــادره نیــز عالقــه داشــتند کــه اغلب 
بــا خــراج عملــی می شــد و عــالوه بــر غــالت و نیــروی کار، کاالهــای ارزشــمندی از قبیــل جواهــرات، فلــزات قیمتی، 
داروهــا و صمغ هــا را در بــر می گرفــت. این گونــه کاالهــا عــالوه بــر ســودآوربودن، ازلحــاظ حمل شــدن در فواصــل 

ــدند. ــان تر اداره می ش ــم آس ــی ه طوالن
۶. توصیفــی از ایــن موضــوع در هشــدار ملکــۀ ســاو )Saw( خطــاب بــه شــاه ناراتیهاپــات )Narathihapate( دیــده 
می شــود؛ »اوضــاع مملکــت زیردســتت را در نظــر بگیــر. تــو در زمــرۀ مــردم عــوام یــا میزبــان زنــان و مــردان عــوام 
اطرافــت نیســتی ... آن زنــان و مــردان درنــگ خواهنــد کــرد و بــه قلمــرو تــو وارد نخواهنــد شــد. ایشــان از ســلطۀ تــو 

بیــم دارنــد؛ بــرای تــو نیرنــگ زدن، ترفنــد دشــواری اســت«:

The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma, trans. Pe Maung Tin and G. H. Luce (Lon-
don: Oxford University Press, 1923), p. 177.

تحلیل هــای متــداول از ایــن پدیــده در آســیای جنــوب شــرقی را شــاید بتــوان در ایــن اثــر پیــدا کــرد و درعین حــال، 
شــاید بتــوان گفــت کــه مــردم ســاکن در کرانــۀ رودهــا و دریاهــا بــا »پاروهــای خــود رأی می دادنــد«:

Peasant Protes t in Pre-Colonial and Colonial Southeas t Asia,” Comparative S tudies in Society 
and His tory 23, no. 2 (1981): 217-47.

ــرون  ــیاه در ق ــون س ــس از طاع ــد. پ ــدود نمی ش ــرقی مح ــوب ش ــیای جن ــه آس  ب
ً
ــال ــت اص ــرار جمیع ــکل ف 7. مش

ــا  ــذب رعیت ه ــراف در ج ــرد، اش ــف ک ــن را تل ــت مغرب زمی ــوم جمعی ــدود یک س ــه ح ــم ک ــم و پانزده چهارده
ــت  ــه به عل ــد ک ــرار کنن ــی ف ــه مکان های ــانی ب ــتند به آس ــا می توانس ــرا رعیت ه ــد، زی ــر افتادن ــه دردس ــرف ها ب ــا س ی
ــاز داشــتند، همــواره در معــرض چنیــن خطــری  طاعــون خالــی شــده بــود. کشــورهای بــرده دار نیــز کــه مرزهــای ب
بودنــد؛ برده هــای فــراری در دورۀ پیــش از جنــگ داخلــی در ایــاالت متحــده می توانســتند بــه کانــادا در شــمال یــا بــه 
ایالت هــای آزاد در غــرب بگریزنــد. در روســیه هــم اکثــر حکم هایــی کــه ســزارها صــادر می کردنــد، بــه ســرف های 
فــراری مربــوط می شــد. به طورکلــی، هرکجــا کــه مرزهــای  آزاد وجــود داشــته باشــد، نیــروی کار مقیــد را به ســختی 

ــرای مهار کــردن آن هــا وجــود داشــته باشــد. ــوای قهــری کافــی ب ــوان نگــه داشــت، مگــر ق می ت
8. ایــن منطــق دربــارۀ پادشــاهی های محصــور در خشــکی و هرکجــا صــادق اســت کــه مکان هــای راهبــردی وجــود 
داشــته باشــند و آن مکان هــا به مثابــۀ انحصارهــای طبیعــی یــا گلوگاه هــا عمــل کننــد و ســلطه بــر آن هــا بتوانــد مبنــای 
ــای  ــا، گردنه ه ــا، تنگه ه ــۀ  رودخانه ه ــر دهان ــلط ب ــد، تس ــم می رس ــه ذهن ــه ب ــی ک ــرد. مثال های ــرار گی ــادره ق مص
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کوهســتانی، یــا معــادن بســیار مهــم اســت.
ــز و  ــاورزی متمرک ــا کش ــت ب ــکل گیری حکوم ــه ش ــت ک ــوان گف ــاید بت ــرقی ش ــوب ش ــیای جن ــر از آس ۹. صرف نظ
متراکــم و بــا جمعیتــی همبســتگی دارد کــه مــازاد مطمئــن و پایــدار تولیــد کنــد، تــرک محــل برایــش ُپرهزینــه باشــد 
ــت( و  ــام داده اس ــار آب انج ــن و مه ــازی زمی ــرای آماده س ــت رفته )sunk cos ts( ب ــای ازدس  هزینه ه

ً
ــال ــرا مث )زی

ــل  ــا )مث ــی آن ه ــازی و جابه جای ــکان ذخیره س ــند، ام ــم باش ــا( حجی ــد غذاه ــر )مانن ــه اگ ــد ک ــد کن ــی تولی کاالهای
ــاد باشــد.  زی

ً
ــا وزنشــان نســبتا ــه ازای واحــد حجــم ی غــالت( وجــود داشــته باشــد و ارزش آن هــا ب

ــد  ــت می کنن ــر برداش ــه ای دیگ ــوع را به گون ــد، موض ــی می کنن ــی زندگ ــان مکان های ــه در چن ــی ک ــه، آن های ۱0. البت
ــک  ــند. ی ــیر باش ــار اس ــگ درب ــه در چن ــد ک ــود می بینن ــرف خ ــی  و ش ــی جابه جای ــا آزادی، توانای ــارض ب و در تع
ــا دره  را  ــد: »مالیات ه ــان می کن ــی بی ــز را به خوب ــن تمای ــه ای ــت ک ــان هس ــدۀ افغ ــه و برانگیزانن ــل منصفان ضرب المث

ــه را«. ــرف ها تپ ــد و ش خوردن
۱۱. یکــی از بهتریــن راه  هــا بــرای پی بــردن بــه اوضــاع ایــن مکان هــا طــرح پرســش اســت کــه برده هــا و ســرف های 
ــای  ــکل از برده ه ــارون )Maroon( ]متش ــی م ــع محل ــد و جوام ــدا کردن ــن پی ــاره جایگزی ــع دوب ــه موق ــراری چ ف
آزاداشــدۀ  آمریکایــی[ ـ کــه متشــکل از برده هــای فــراری بودنــد ـ دوبــاره برقــرار گشــتند. چنــان مکان هایــی 
ــت  ــه دس ــان را ب ــا آن ــد ت ــالش کرده ان ــکان ت ــورت ام ــی در ص ــات دولت ــه مقام ــتند ک ــی هس ــای غیرحکومت مکان ه
فراموشــی بســپارند. یکــی از مصادیــق عالــی ایــن امــر در ایــاالت متحــده در دورۀ پــس از جنــگ داخلــی را می تــوان 
تــالش همه جانبــه بــرای ازمیان بــردن یــک جامعــۀ اشــتراکی بــزرگ دانســت کــه سیاه پوســتان آزاد در آن می توانســتند 
زندگــی مســتقل خــود را البتــه به ســختی بگذراننــد و ســایر سیاه پوســتان را بــه واردشــدن بــه بــازار کار )اغلــب کارکــردن 
بــرای اربابــان ســابق خــود( تشــویق کننــد. اکثــر برده هــای آزادشــده ترجیــح می دادنــد به جــای اطاعــت محــض در 
ازای دریافــت دســتمزد، زندگــی متزلزلــی را بــا کشــاورزی، ماهیگیــری، شــکار،  تله گــذاری و چرانــدن معــدودی از 
دام هــای خــود در مراتــع مشــاع بگذراننــد. چنان کــه اســتیون هــان تحقیــق کــرده اســت،  رشــته ای از حصارکشــی ها، 
ــن  ــا ای ــد ت ــه ش ــرای دام تعبی ــای چ ــذاری، و محدودیت ه ــکار و تله گ ــای ش ــا، ممنوعیت ه ــذر از زمین ه ــن گ قوانی

ــی( از دســترس خــارج شــود: ــدون دســتمزد )و غیرحکومت مکان هــای ب

Hahn, “Hunting, Fishing, and Foraging: Common Rights and Class Relations in the Pos t-Bellum 
South,” Radical His tory Review 26 (1982): 37-64.

۱۲. گرچــه ایــن تعبیــر شــاید ازلحــاظ جغرافیایــی جبرگرایانــه بــه نظــر برســد،  الزم اســت تأکیــد کنــم کــه عاملیــت 
ــی شــاید بعضــی از  ــی دارد. در حالــت حــدی حت انســانی نقــش مهمــی در ایجــاد و حفــظ مکان هــای غیرحکومت
ــی باشــند و حکومــت در آن هــا همــواره درصــدد  ــزرگ هــم در زمــرۀ مکان هــای غیرحکومت بخش هــای شــهرهای ب

ــد. ــی برآی ــای ناراض ــا جمعیت ه ــیان ی ــار شورش مه
ــوار و  ــد ال ــرای تولی ــان تر ب ــری آس ــا، کارب ــگل« از مراتوس ه ــت »جن ــلب مالکی ــا س ــط ب ــداف مرتب ــی از اه ۱۳. یک

کســب درآمــد بــرای حکومــت بــود.

14. Anna Lowenhaupt Tsing, In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-
Way Place (Princeton: Princeton University Press, 1993), pp. xiii, 28, 41.

15. Ibid., DD. 48, 93.

۱۶. بــه یــاد دارم کــه چنیــن ســکونتگاه هایی را در ایالت هــای تــارالک و پانگاســینان )Tarlac and Pangasinan( در 
فیلیپیــن دیــدم کــه نزدیــک پله هــای جلــوی خانه هــا می شــد نــام و ســن تمــام ســاکنان خانــه را دیــد و به این ترتیــب، 
کارکنــان امنیتــی می توانســتند در گشــت زنی های شــبانۀ خــود خیلــی راحت تــر بــه هویــت بازدیدکننــدگان غیرقانونــی 

ــی ببرند. پ
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۱7. ســاقۀ  نیشــکر بایــد بالفاصلــه پــس از بریده شــدن، کوبیــده شــود تــا خســارت ناشــی از تبخیــر و تخمیــر در آن بــه 
حداقــل برســد. نیــاز بــه یــک آســیاب خردکننــده )کــه بــه همیــن علــت به درســتی »مرکــز« شــکر نام گــذاری شــده 
اســت(، مشــکالت حمل ونقــل نیشــکر، و لــزوم کاهــش وزن بــا فــرآوری باعــث شــده اســت نوعــی تنگنــای طبیعــی 
پدیــد آیــد کــه مالــک آســیاب را از ســلطۀ مســتقیم بــر تولیــد یــا ســلطۀ غیرمســتقیم به واســطۀ قراردادهــای جانبــی 
برخــوردار می کنــد. نیشــکر در مقایســه بــا قهــوه، تنباکــو،  چــای، کائوچــو یــا روغــن نارگیــل،  مزیتــی منحصر به فــرد 

بــرای تولیــد متمرکــز فراهــم می کنــد.
۱8. معلــوم شــد کــه دردســرهای اســتخدام ماالیی هــا ـ کــه کشــاورزان مســتقل بودنــد ـ بــرای کارکــردن در امــالک 
بــزرگ، حدوحصــر نــدارد و درنهایــت، بهتــر دیــده شــد کــه کارگــران از هندوســتان و چیــن بــرای تأمیــن نیــروی کار 
ــاد  ــی ایج ــر سیاس ــی خط ــود، ول ــت وصنعت ب ــای کش ــع مجتمع ه ــن کار به نف ــوند. ای ــور وارد ش ــد کش روبه رش
ــد. در  ــت می کردن ــا رقاب ــا ماالیی ه ــن ب ــر زمی ــر س ــه ب ــی آورد ک ــش م ــی را پی ــی واردات ــران چین ــه ای از کارگ طبق
جاهــای دیگــر شــیوه های دیگــری بــرای ایجــاد مکان  هــای خوانــا به منظــور مصــادرۀ ســود انجــام گرفــت. در جــاوه 
ــزی( از »نظام نامــۀ فرهنگــی«  اســتفاده شــد کــه روســتاها را در عــوض مالیــات ملــزم می کــرد در زمین هــای  )اندون
ــود کــه جمعیتــی از رعیت هــای مســتقل  ــی ب ــد. وقتــی بســیار حیات روســتا همــواره یــک محصــول صادراتــی بکارن
 توســل بــه مالیــات 

ً
ازلحــاظ اقتصــادی را بــه کار روزمــزد یــا کار در مجتمع هــای کشــت وصنعت بکشــانند، معمــوال

ــد. ــاز می ش ــرانه کارس ــدی س نق
۱۹. به این ترتیــب، یافتــۀ ســاموئل هانتینگتــون در خــالل جنــگ ویتنــامـ  کــه ازلحــاظ اخالقــی احمقانــه ولــی ازلحــاظ 
جامعه شــناختی صحیــح اســت ـ از ایــن قــرار شــد: بمبــاران بی امــان روســتاها و شــکل گیری ســکونتگاه های حومــۀ 
ــدگان را  ــتند رأی دهن ــه می خواس ــت ک ــانی داش ــرای کس ــمار ب ــد بی ش ــا،  فوای ــت آن بمباران ه ــزرگ به عل ــهرهای ب ش
بــا خــود همــراه و بســیج کننــد. وی اســتدالل می کنــد کســانی کــه در اردوگاه هــا بــه ســر می بردنــد، بســیار آســان تر 
از ســاکنان روســتاها از تلقیــن ذهنــی متأثــر می شــدند. منطــق هولنــاک نهفتــه در اســتدالل او بی عیب ونقــص بــود: 
هرچقــدر بیشــتر بــر ســر روســتاییان بمــب ریختــه شــود، آمریکایی هــا و همدستانشــان در ســایگون آســان تر خواهنــد 

توانســت در انتخابــات صلح آمیــز آتــی پیــروز شــوند:

Huntington, “Getting Ready for Political Competition in South Vietnam,” paper presented at the 
Southeas t Asia Development Advisory Group of the Asia Society, circa 1970.

گمــان می کنــم منطــق ساکن ســازی جمعــی،  مؤلفــۀ اصلــی در ایــن واقعیــت مکــرر بــوده اســت کــه 
مقایســه  در  می توانســت  کشــورها  صنعتی شــدن  دوران  ابتــدای  در  روبه کوچک شــدن  روســتایِی  جامعــۀ 
ــاد  ــت در تض ــن واقعی ــه ای ــد؛ گرچ ــراض باش ــرای اعت ــری ب ــوۀ بزرگ ت ــع بالق ــد، منب ــری جدی ــۀ کارگ ــا جامع ب
ــاری ـ  ــا اختی ــاری ی ــم از اجب ــدد ـ اع ــکان مج ــود. اس ــتی ب ــۀ مارکسیس ــارف در نظری ــتدالل های متع ــا اس ب
ــر را  ــب یکدیگ ــه دار و رقی ــازه واردان غیرریش ــوه ت ــای آن انب ــد و به ج ــی می ش ــۀ قبل ــذف جامع ــث ح ــب باع اغل
ــای  ــا زمین ه ــکاژ )bocage ی ــای ب ــتر از رعیت ه ــی بیش ــن جمعیت های ــه چنی ــت ک ــز اس ــاند. طنزآمی می نش
ــه کیســۀ ســیب زمینی شــبیه هســتند کــه مارکــس در »هجدهــم  ــا حصارهــای جداکننــده در فرانســه( ب مرتعــی ب

برمــر« )The Eighteenth Brumaire( شــرح داده بــود.

فصل ششم: اشتراکی سازی در شوروی و رؤیاهای سرمایه داری

ــع  ــر مناب  اکث
ً
ــی اش ظاهــرا ــی اعــالی شــوروی ـ کــه مأخذشناســی غن ــا تجددگرای ــرای آشــنایی ب ــع ب ــن منب ۱. بهتری

ــت: ــن اس  ای
ً
ــاال ــود ـ احتم ــامل می ش ــود را ش موج

Richard S tites, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian 
Revolution (New York: Oxford University Press, 1989).
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ــل  ــۀ انحــراف از آموزه هــای لیبرالیســم نیســت. جــان اســتیوارت می ــی به مثاب ــن نتیجه گیری های ــم کــه چنی ۲. می دانی
کــه اعتبــارش در جایــگاه فرزنــد لیبــرال روشــنگری محــل هیــچ مناقشــه ای نیســت، عقب ماندگــی را توجیــه الزم بــرای 

نشــاندن قــدرت تمامیت خواهانــه در دســتان تجددگرایــان می دانســت:

Ernes t Gellner, “The S truggle to Catch Up,” Times Literary Supplement, December 9, 1994, 
p. 14. For a more detailed argument along these lines, see also Jan P. Nederveen Pieterse and 
Bhikhu Parekh, eds., The Decolonization of the Imagination: Culture, Knowledge, and Power 
(London: Zed Press, 1995).

3. S tites, Revolutionary Dreams, p. 19.

ــتی  ــۀ کمونیس ــای آرمان گرایان ــه طرح ه ــود از این گون ــار خ ــی«، انزج ــم پادگان ــارت »کمونیس ــرد عب ــا کارب ــس ب انگل
را اعــالم کــرد.

۴. می تــوان گفــت کاتریــن کبیــر کــه در پــروس متولــد شــد و نامه نگاری هــای عالقه مندانــه ای بــا برخــی 
دائرۀالمعارف نویس هــا ـ ازجملــه ولتــر ـ انجــام مــی داد، صادقانــه بــه شــیفتگی اش بــه نظــم عقالنــی اعتــراف کــرده 

بــود.

5. Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution (Oxford: Oxford University Press, 1982), p. 119.

گمــان می کنــم اصطــالح »شــیدایی گندگــی« در شــوروی نیــز بــه کار رفتــه بــود. شکســت نهایــی اکثــر طرح هــای 
ــت  ــرت کانکوئس ــه در کار راب ــکلی طنزگون ــش به ش ــه اهمیت ــت ک ــی اس ــت مهم ــه حکای ــوروی، فی نفس ــزرگ ش ب
ــر ســیلیکون ولی  ــۀ شکســت ماگنیتوگورســک در براب ــوان به منزل ــان جنــگ ســرد را می ت نمــود یافــت. او گفــت: »پای

دانســت«:

Robert Conques t, “Party in the Dock,” Times Literary Supplement, November 6, 1992, p. 7. For 
an indus trial, cultural, and social his tory of Magnitogorsk, see S tephen Kotkin, Magnetic Moun-
tain: S talinism as a Civilization (Berkeley: University of California Press, 1995).

۶. مــورد مشــابه جالبــی را می تــوان در روســتاهای فرانســه پــس از انقــالب آن کشــور دیــد کــه کارزارهــای تبلیغــات 
ــد. ــه می ش ــن عرض ــای دی ــی به ج ــای غیردین ــود و آیین ه ــاده ب ــه راه افت ــیحیت زدایی« ب »مس

7. منابــع زیــر را ببینیــد تــا دریابیــد کــه آن ریاضــت در زمــان اســتالین چگونــه ]بــرای بلشــویک ها و سیاســت مداران[ 
بــه نــاز و نعمــت ختــم گردیــد:

S tites, Revolutionary Dreams, p. 119. See also Vera Sandomirsky Dunham, In S talin’s Time: 
Middle-class Values in Soviet Fiction (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).

8. S tites, “Fes tivals of the People,” chap. 4 of Revolutionary Dreams, pp. 79-97.

9. Ibid., p. 95.

ایــن بازســازی های عمومــی و نمایــش وار در فیلم هــای ســرگئی آیزنشــتاین به مثابــۀ صحنه هــای بصــری بوده انــد کــه 
در خودآگاهــی کســانی کــه خــود در انقــالب شــرکت نکرده انــد، جــای می گیرنــد.

۱0. از فیلم سازان و آهنگ سازان هم انتظار داشتند که »مهندسان روح انسان« باشند.

11. Quoted in S tites, Revolutionary Dreams, p. 243.

 تردیــدی نیســت از یکــی دیگــر از کتاب هــای مطلوبــش - یعنــی شــهر خورشــید از کامپانــال 
ً
۱۲. لنیــن کــه تقریبــا
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ــا حکاکی هــای الهام بخــش روی آن هــا در تمــام شــهر  ــان ب ــود، می خواســت مجســمۀ تمــام انقالبی - متأثــر شــده ب
نصــب شــود: تبلیغــات عوام فریبانــۀ دیگــری از بناهــای یادبــود:

Anatoly Lunacharsky, “Lenin and Art,” International Literature 5 (May 1935): 66-71.

13. S tites, Revolutionary Dreams, p. 242.

۱۴. کل ایــن بخــش مبتنــی بــر فصل هــای دوم، چهــارم و ششــم از کتــاب دبــورا فیتزجرالــد اســت کــه بــه زودی چــاپ 
ــد: خواهد ش

Deborah Fitzgerald, Yeoman No More: The Indus trialization of American Agriculture.

15. Ibid., chap. 2, p. 21.

ــت  ــد را از دس ــار تولی ــای کار، مه ــی فراینده ــن بازطراح ــد، ای ــد کرده ان ــران تأکی ــیاری از مفس ــه بس ۱۶. چنان ک
صنعتگــران و کارگــران بــه در آورد و آن را دســت مدیــران قــرار داد کــه رتبه هــا و امتیــازات ایشــان بــا »ســلب مهــارت« 

ــد. ــد می کن ــروی کار رش  از نی
۱7. بخــش اعظــم بــازار ماشــین های کشــاورزی کــه در دهــۀ ۱۹۲0 در ایــاالت متحــده تولیــد می شــد، بــه خــارج از 
 کوچــک بــود،  درحالی کــه در کشــورهایی ماننــد 

ً
آن کشــور مربــوط بــود، زیــرا انــدازۀ مــزارع در آن کشــور هنــوز نســبتا

آرژانتیــن، کانــادا،  اســترالیا و روســیه،  مزارعــی بــا وســعت بزرگ تــر وجــود داشــت:

Fitzgerald, Yeoman No More, chap. 2, p. 31.

۱8. برای مطالعۀ گزارشی جالب تر و کامل تر از شرکت کمپبل به این منبع سر بزنید:

“The Campbell Farm Corporation,” chap. 5, ibid.

در اینجــا الزم اســت بگوییــم کــه رکــود اقتصــادی در بخــش کشــاورزی ایــاالت متحــده،  از پایــان جنگ جهانــی اول و 
 مناســب بــود و هزینــۀ خریــد 

ً
نــه از ۱۹۳0 آغــاز شــد. بنابرایــن ســال ۱۹۳0 دیگــر بــرای آزمون هــای جســورانه کامــال

یــا اجــارۀ زمیــن در کمتریــن حــد قــرار داشــت.
 در ایــن فصــل خواهیــم دیــد، محصــوالت »طبقــۀ کارگــری« 

ً
۱۹. گنــدم و تخــم کتــان در اصطالح شناســی کــه بعــدا

نــام گرفتنــد و در تضــاد بــا محصــوالت »خرده-بورژوایــی« جــای داشــتند.

20. Fitzgerald, Yeoman No More, chap. 4, pp. 15- 17.

21. See above, nn. 14 and 18.

ــۀ ۱۹۳0  ــد« )New Deal( در ده ــرد جدی ــا »رویک ــتقیم ب ــی مس ــه ارتباط ــت ک ــر ازاین دس ــه ای دیگ ۲۲. مزرع
ــون  ــای ویلس ــن به نام ه ــکار دو ت ــه ابت ــال ۱۹۲۴ ب ــه در س ــود ک ــروی« )Fairway( ب ــزارع فی ــرکت م ــت، »ش داش
ــرکت  ــد و ش ــین بودن ــگاه ویسکانس ــرا از دانش ــاد نهادگ ــۀ اقتص ــا دانش آموخت ــر دوی آن ه ــد. ه ــدازی ش ــر راه ان و تیل
ــد. ســرمایۀ آن شــرکت  ــل کن ــی و علمــی تبدی ــه کشــاورزان صنعت ــن را ب ــد زمی ــا کشــاورزان فاق ــد ت ــه راه انداختن را ب
به طــور غیرمســتقیم از ســوی جــان دی. راکفلــر تأمیــن می شــد. مــزارع فیــروی بــه الگویــی بــرای بســیاری از ســایر 
ــه در طــرح »رویکــرد جدیــد«  تبدیــل شــد و ویلســون و تیلــر و بســیاری از هم قطــاران ایشــان  برنامه هــای جاه طلبان
در زمــان ریاســت جمهوری روزولــت در ویسکانســین بــه مناصــب مهــم رســیدند. دهــۀ ۱۹۲0 زمــان مطلوبــی بــرای 
ــروش محصــوالت کشــاورزی  ــار ســایر عوامــل ـ رکــود اقتصــادی در ف ــرا ـ در کن ــود، زی آزمایش هــای کشــاورزی ب

ــود: ــت سیاســت های کاهــش بحــران در بخــش کشــاورزی شــده ب ــی اول باعــث تقوی پــس از جنــگ جهان
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Jess Gilbert and Ellen R. Baker, “Wisconsin Economis ts and New Deal Agricultural Policy: The 
Legacy of Progressive Professors” (unpublished paper, 1995).

23. Fitzgerald, Yeoman No More, chap. 4, pp. 18-27; see also Donald Wors ter, Dus t Bowl: The 
Southern Plains in the 1930s (New York: Oxford University Press, 1979).

24. Fitzgerald, Yeoman No More, chap. 4, p. 33. The plan’s outline can be found in Mordecai 
Ezekial and Sherman Johnson, “Corporate Farming: The Way Out?” New Republic, June 4, 
1930, pp. 66-68.

25. Michael Gold, “Is the Small Farmer Dying?” New Republic, October 7, 1931, p. 2 11, cited 
in Fitzgerald, Yeoman No More, chap. 2, p. 35.

26. Ibid., chap. 6, p. 13. See also Deborah Fitzgerald, “Blinded by Technology: American Agri-
culture in the Soviet Union, 1928 - 1932,” Agricultural His tory 70, no. 3 (Summer 1996): 459-86.

۲7. بازدیدکننــدگان عالقه منــد و مشــتاق، شــامل جــان دیویــی، لینکلــن اســتفنز، رکســفورد تاگــِول،  رابــرت الفولــت، 
موریــس لولیــن کــوک )پیشــتاز زمــان خــود در حــوزۀ مدیریــت صنعتــی در ایــاالت متحــده(، ثورمــن آرنولــد، و البتــه 
ــخ جهــان شــنیده شــده اســت«  ــن داســتانی کــه در تاری ــد )کــه آزمایــش روســیه را »بزرگ تری ــل بودن تومــاس کمپب
ــه و نوسازی شــده در روســیه  ــارۀ زندگــی روســتایی ترقی گرایان ــۀ تحســین های ابرازشــده درب توصیــف کــرد(. از نمون
ــد  ــا بتوانن ــر روس ه ــت: »اگ ــه گف ــرد ک ــاره ک ــت ـ اش ــرت الفول ــر راب ــت ـ همس ــه الفول ــای ِبلل ــه گفته ه ــوان ب می ت
همیــن مســیر را ادامــه دهنــد، تمــام زمین هــا بــا تراکتــور زیــر کشــت خواهــد رفــت، تمــام روســتاها بــا روشــنایی بــرق 
روشــن خواهــد شــد، هــر جامعــۀ محلــی یــک تــاالر مرکــزی خواهــد داشــت کــه بــرای امــور مدرســه، کتابخانــه، 
گردهمایــی و تئاتــر بــه کار خواهــد رفــت. در ایــن صــورت آن هــا از تمــام تســهیالت و مزایایــی کــه بــرای کارگــران 

ــد«: ــد ش ــد خواهن ــد، بهره من ــی کرده ان ــهری طراح ش

Lewis S. Feuer, “American Travelers to the Soviet Union, 1917- 1932: The Formation of a Com-
ponent of New Deal Ideology,” American Quarterly 14 (Spring 19621: 129). See also David 
Caute, The Fellow Travellers: Intellectual Friends of Communism, rev. ed. (New Haven: Yale 
University Press, 1988).

28. Feuer, “American Travelers to the Soviet Union,” pp. 119-49, cited in Fitzgerald, Yeoman 
No More, chap. 6, p. 4.

29. Fitzgerald, Yeoman No More, chap. 6, p. 6.

30. Ibid., p. 37.

31. Ibid., p. 14.

32. Ibid., p. 39 (emphasis added).

33. Quoted in Robert Conques t, The Harves t of Sorrow: Soviet Collectivization and the Ter-
ror-Famine (New York: Oxford University Press, 1986), p. 232.
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 M. M.( ــچ ــارات خاتیوی ــن اظه ــت، در ای ــته اس ــگ دانس ــۀ جن  به مثاب
ً
ــا ــت را واقع ــه آن وضعی ــر ک ــارۀ صریح ت اش

ــا  ــی ت ــت. جدال ــان اس ــا در جری ــم م ــا و رژی ــن رعیت ه ــه بی ــی بی رحمان ــود: »جدال ــده می ش Khateyevich( دی
ســرحد مــرگ. امســال دوران آزموده شــدن قــدرت مــا و طاقــت آن هــا بــود. یــک قحطــی الزم بــود تــا معلــوم شــود کــه 
اینجــا چه کســی دســت بــاال را دارد. ایــن نبــرد بــه قیمــت جــان میلیون هــا انســان تمــام شــد، ولــی در عــوض، نظــام 

مــزارع اشــتراکی مانــدگار مانــده اســت و مــا جنــگ را برده ایــم« )همــان، ص ۲۶۱(.
ــوان  ــود و می ت ــار ب ــدازه مرگب ــان ان ــه هم ــل ب ــز حداق ــن نی ــو«  در چی ــزرگ روبه جل ــش ب ــالح »جه ۳۴. آن به اصط
ــع در آنجــا حــدود  ــرا وقای ــده ام، زی ــر شــوروی را برگزی ــل کــرد. مــن تمرکــز بحــث ب ــن معیارهــا آن را تحلی ــا همی ب
ــه  ــته ـ توج ــال گذش ــت س ــژه در هف ــب ـ به وی ــو«  رخ داد و به این ترتی ــزرگ روبه جل ــش ب ــل از »جه ــال قب ــی س س
صاحب نظــران دانشــگاهی بیشــتری را برانگیختــه اســت، چــون بایگانی هــای رژیــم ســابق روســیه در دســترس قــرار 
گرفته انــد و بســیار بــر دانــش مــا افزوده انــد. گزارشــی جدیــد از تجربــۀ چیــن در ایــن زمینــه را در منبــع زیــر بخوانیــد:

Jasper Becker, Hungry Ghos ts: China’s Secret Famine (London: John Murray, 1996).

ــۀ  ــان هزین ــا چن ــود، آن محصــول ب ــاد ب ۳۵. در مــواردی کــه برداشــت محصــول در مــزارع حکومتــی و نمایشــی زی
ــاظ  ــه ازلح ــد ک ــت می آم ــه دس ــا ب ــره کش ها و علف کش ه ــا،  حش ــین آالت،  کوده ــا و ماش ــرای نهاده ه ــزاف ب گ

اقتصــادی توجیهــی نداشــت.
۳۶. برای آشنایی با گزارشی بسیار هوشمندانه از اشتراکی سازی و تبعات آن به منبع زیر مراجعه کنید:

Moshe Lewin, The Making of the Soviet Sys tem: Essays in the Social His tory of InterwarRussia 
(New York: Pantheon, 1985), especially part 2, pp. 89- 188.

ــرده ام کــه دارای تنــوع  ــه کار ب ــوه و غیرســاکنی ب ــه جمعیــت انب ــرای اشــاره ب ۳7. اصطــالح »مخالــف انقــالب« را ب
فــراوان و مشــاغل متغیــر بودنــد. گرچــه مارکــس و لنیــن همیشــه بــا ســرزنش از مصادیــق ایــن واژه یــاد می کردنــد و آن 
ــری  ــان تعبی ــی سیاســی می دانســتند، مــن از آن اصطــالح چن ــی و فرصت طلب ــی گرایش هــای جنای را مصــداق ضمن

نــدارم.
ــر عهــده  ــۀ پیش نویــس حکــم آگوســت ۱۹۳۲ را ب م اســت کــه شــخص اســتالین مســئولیت تهی

ّ
ــون مســل ۳8. اکن

ــدس و  ــی »مق ــۀ دارای ــی به مثاب ــه به تازگ ــی ک ــدم ـ محصول ــدگان گن ــام نگهدارن ــه تم ــه در آن ب ــت ک ــته اس داش
ــتگیر و  ــه دس ــد بالفاصل ــا بای ــد و آن ه ــق« زده می ش ــمنان خل ــگ »دش ــود ـ ان ــه ب ــب گرفت ــی لق ــب« حکومت بی رقی
اعــدام می شــدند. همــان اســتالین در دومیــن کنگــرۀ »کولخوزهــای بی نظیــر« در ســال ۱۹۳۵ از باقی مانــدن قطعــه 
زمین هــای خصوصــی به انــدازۀ کافــی طرفــداری کــرد: »اکثریــت ســاکنان کولخوزهــا دوســت دارنــد کــه بــاغ میــوه 
ــی  ــد زندگ ــت دارن ــردم دوس ــد. آن م ــه دارن ــل نگ ــور عس ــا زنب ــد ی ــرورش دهن ــبزیجات پ ــۀ س ــند، باغچ ــته باش داش
آبرومندانــه ای را بــه ســر برنــد و ایــن ۱۲00 متــر مربــع بــرای چنــان کاری کافــی نیســت. الزم اســت کــه ربــع تــا نیــم 

هکتــار، و در برخــی مناطــق شــاید هــم تــا یــک هکتــار زمیــن بــه چنیــن کارهایــی اختصــاص دهیــم«:

Sheila Fitzpatrick, S talin’s Peasants: Resis tance and Survival in the Russian Village After Collec-
tivization (New York: Oxford University Press, 19951, pp. 73, 122).

39. Ibid., p. 432.

40. Orlando Figes, “Peasant Aspirations and Bolshevik S tate-Building in the Countryside, 1917- 
1925,” paper presented at the Program in Agrarian S tudies, Yale University, New Haven, April 
14, 1995, p. 24.

فیاگــو همچنیــن ایــن دیدگاه هــا را بــه بعضــی نحله هــای سوسیالیســت نســبت می دهــد کــه حداقــل از دهــۀ  ۱8۹0 
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ــادی  ــرفت اقتص ــا پیش ــدن ب ــه کنارآم ــوم ب ــه محک ــد ک ــادر می کردن ــم ص ــا حک ــرای رعیت ه ــته اند و ب ــت داش قدم
هســتند )ص ۲8(.

41. R. W. Davies, The Socialis t Offensive: The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929-1930 
(London: Macmillan, 1980), p. 51.

42. Conques t, Harves t of Sorrow, p. 43.

ــد و   کاالهــای مصرفــی شــهری را تأمیــن می کردن
ً
۴۳. همچنیــن فروپاشــی آن کســب وکارهای شــهری کــه معمــوال

کاالهــای زراعــی را بــه شــهرها می رســاندند، به معنــای کاهــش انگیــزه بــرای رعیت هــا در فــروش غــالت بــا هــدف 
خریــد کاالهــای دیگــر در بــازار بــود.

44. See Orlando Figes’s remarkably perceptive and detailed book, Peasant Russia, Civil War: 
The Volga Countryside in Revolution, 1917-1921 (Oxford: Clarendon Press, 1989).

حتــی رخدادهــای خفیف تــر ولــی نزدیــک بــه انقــالب هــم خــأ مشــابهی پدیــد می آورنــد. پــس از انقــالب ســال 
۱۹0۵ دو ســال طــول کشــید تــا حکومــت تــزاری بتوانــد احاطــۀ خــود بــر نواحــی روســتایی را دوبــاره برقــرار ســازد.

۴۵. اتحــاد نســبی در روســتا نیــز در فرایندهــای انقالبــی بهتــر شــد. ثروتمندتریــن اربابــان روســتاها را تــرک کــرده یا از 
پــا افتــاده بودنــد و فقیرترین هــا و افــراد بــدون زمیــن قــدری زمیــن بــه دســت آورده بودنــد. به این ترتیــب، روســتاییان 
ازلحــاظ اجتماعی-اقتصــادی بــه یکدیگــر بیشــتر شــبیه شــده بودنــد و احتمــال واکنــش مشــابه بــه مطالبــات بیرونــی 
ــتراکی  ــزارع اش ــه م ــا ب ــد ت ــته بودن ــار گذاش ــتقل را در فش ــاورزان مس ــیاری از کش ــون بس ــود. چ ــتر ب ــا بیش در آن ه
 بــه روســتا 

ً
بازگردنــد، آن زارعــان بــرای تأمیــن قطعــه زمیــن خانواده هــای خــود از میــان زمین هــای اشــتراکی، کامــال

وابســته شــدند. پــس دشــوار نیســت کــه بتــوان فهمیــد چــرا در آن اوضــاع کــه کومبــدی )کمیتــۀ فقــرای روســتایی( 
 نماینــدۀ روســتاییان بودنــد. 

ً
ابــزار بــازی بلشــویک ها بــود، بــا مخالفــت جــدی شــوراهایی روبــه رو شــد کــه واقعــا

ــدی و  ــن کومب ــه ادعــا کــرد کــه مناقشــات بی ــا تمســخری عامدان ــی از اســتان ســامارا ب »یکــی از مســئوالن حکومت
شــوراها در نواحــی روســتایی از نــوع »جــدال طبقاتــی«  بــوده اســت« )همــان، ص ۱۹7(. در روســتاهای بزرگ تــر، 
قــدری حمایــت از برنامه هــای کشــاورزی بلشــویک ها را در میــان جوان هــای تحصیل کــرده، آمــوزگاران مــدارس، و 
کهنه ســربازهایی کــه در زمــان جنــگ جهانــی اول یــا در جنــگ داخلــی در ارتــش ســرخ جنگیــده و ســپس بلشــویک 

ــد، می شــد مشــاهده کــرد: شــده  بودن

See Figes, “Peasant Aspirations and Bolshevik S tate-Building.”

ــه و محصــوالت باغــی  ــد از محــل صنایع دســتی، صنعتگــری و معامل ــه پنهان کــردن درآم ــش ب ــن گرای ۴۶. همچنی
ــود  ــخم زن، ک ــات ش ــانی، حیوان ــروی انس ــم از نی ــع ـ اع ــودن مناب ــه ناکافی ب ــم ک ــت بگویی ــت. الزم اس ــود داش وج
ــول  ــزان محص ــه می ــیدن ب ــا رس ــی ی ــای زراع ــام زمین ه ــت تم ــودن کش ــای ناممکن ب ــان دوران به معن ــذر ـ در هم و ب

بســیار کمتــر از میــزان متعــارف بــود.

47. Yaney, The Urge to Mobilize, pp. 5 15 - 16.

ــود، و  ــب داده ب ــاور« لق ــِی موعودب ــان اجتماع ــه وی »زراعت شناس ــا ک ــوی آن ه ــات از س ــداوم مطالب ــی ت ــر یان به نظ
ادامــۀ فعالیــت آنــان از دورۀ تــزار بــه دورۀ بلشــویک ها، عجیــب می نمــود. آن هــا در برخــی مــوارد همــان کارشناســان 

زمــان تــزار بودنــد.

48. Figes, Peasant Russia, Civil War, p. 250.

۴۹. گرســنگی و فــرار از شــهرها باعــث شــد تعــداد کارگــران صنعتــی از ۳/۶ میلیــون در ســال ۱۹۱7 بــه ۱/۵ میلیــون 
در ســال ۱۹۲0 برســد:
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Fitzpatrick. The Russian Revolution, p. 85.

50. Figes, Peasant Russia, Civil War, p. 321.

51. Quoted in Fitzpatrick, S talin’s Peasants, p. 39.

۵۲. حداقــل ازلحــاظ نظــری می تــوان گفــت کــه مــزارع دولتــی »پیشــرفته ترین ها« بودنــد؛ همــان مــزارع کارگــری،  
ــت.  ــود نداش ــا وج ــخصی در آن ه ــن ش ــد و زمی ــتمزد داده می ش ــران دس ــه کارگ ــا ب ــه در آن ه ــتراکی ک ــی و اش صنعت
ــت  ــین آالت را دریاف ــۀ ماش ــی درزمین ــرمایه های حکومت ــدۀ س ــش عم ــه، بخ ــال های اولی ــن در س ــزارع همچنی آن م

ــد: ــع ببینی ــن منب ــد در ای ــد را می توانی ــای تولی ــد. آماره می کردن

Davies, The Socialis t Offensive, p. 6.

53. Ibid., pp. 82- 113.

54. Fitzpatrick, S talin’s Peasants, p. 4.

55. Conques t, Harves t of Sorrow, p. 183.

56. Andrei Platonov, Chevengur, trans. Anthony Olcott (Ann Arbor: Ardis, 1978).

57. M. Hindus, Red Breed (London, 193 I), quoted in Davies, The Socialis t Offensive, p. 209.

58. Davies, The Socialis t Offensive, p. 205.

۵۹. انــدازۀ مــزارع اشــتراکی در دوران حکومــت شــوروی، همچنــان حتــی برحســب اســتانداردهای آمریکایــی بســیار 
بــزرگ باقــی مانــد. فردریــک پرایــور محاســبه کــرده اســت کــه میانگیــن مســاحت مــزارع حکومتــی در ســال ۱۹70 
بــه بیــش از ۴0000 هکتــار می رســید، درحالی کــه آن میانگیــن در مــزارع اشــتراکی بیــش از ۲۵ هــزار هکتــار بــود. 
مــزارع حکومتــی از مزایــای تبعیض آمیــز در دسترســی بــه نهاده هــا، ماشــین آالت و ســایر یارانه هــا برخــوردار بودنــد:

Frederick Pryor, The Red and the Green: The Rise and Fall of Collectivized Agriculture in Marx-
is t Regimes (Princeton: Princeton University Press, 1992), table 7, p. 34.

60. Fitzgerald, S talin’s Peasants, p. 105.

61. Ibid., pp. 105-6.

انسان گمان می کند که گویی الگوهای خاک و کشت محصول را نیز نادیده گرفته اند.
۶۲. چنان کــه خــود بلشــویک ها توضیــح داده انــد: »کولخوزهــا »تنهــا« ابــزار رهایــی رعیت هــا از فقــر و نگون بختــی 

هستند«:

Davies, The Socialis t Offensive, p. 282.

شــاید بهتریــن تصویرســازی بصــری از بعضــی مشــخصات انــرژی الکتریکــی، ماشــین آالت و اشتراکی ســازی کــه 
بــا فرهنــگ تغییــر می کننــد، در فیلــم ســرگئی آیزنشــتاین به نــام خط مشــی کلــی نمایــان شــده باشــد کــه اثــر فناورانــۀ 
ــتی  ــا چیره دس ــم ب ــردان در آن فیل ــد. کارگ ــیه رخ می ده ــتایی روس ــق روس ــت و در مناط ــورانگیزی اس ــا ش به تمام معن
ــب و داس  ــراه اس ــه به هم ــگاری نگون بختان ــان »بی ــن می ــاد تبای ــا ایج ــال را ب ــی اع ــۀ تجددگرای ــای آرمان گرایان آرزوه
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ــی،  تراکتورهــا، ماشــین های درو،  موتورهــای درون ســوز، آســمان خراش ها  ــر خامه گیرهــای برق خــودش«، و »تصاوی
و هواپیماهــا« نشــان داده اســت.

63. Fitzpatrick, S talin’s Peasants, p. 194.

۶۴. همان، صص ۳0۶ تا ۳0۹.
ــه ای در  ــص منطق ــدیدتری از تخص ــخۀ ش ــی نس ــن حت ــد در چی ــان می ده ــه نش ــی ک ــا گزارش ــنایی ب ــرای آش ۶۵. ب
نواحــی روســتایی بــه کار رفــت کــه در تضــاد بــا ویژگی هــای محلــی خــاک و اوضــاع آب وهوایــی بــود، ایــن منبــع 

را ببینیــد:

Ralph Thaxton, Salt of the Earth: The Political Origins ofpeasant Protes t and Communis t Revo-
lution in China (Berkeley: University of California Press, forthcoming).

66. Figes, Peasant Russia, Civil War, p. 304.

چنــان تشــبیهی در بســیاری از نخســتین شــورش ها علیــه اشتراکی ســازی به شــکل عینــی بــه اجــرا درآمــد و 
ــل  ــروی کار، تحوی ــتانکاری ها از نی ــوابق بس ــام س ــرف داری، تم ــان س ــل زم ــورش ها مث ــالل آن ش ــا در خ رعیت ه

ــد. ــود کردن ــره را ناب ــا و غی ــول، بدهی ه محص

67. Conques t, Harves t of Sorrow, p. 152.

۶8. شــباهت ها بــا نظــام ســرف داری بــه شــیوه ای عالــی و بــا جزئیــات در منبــع زیــر آورده شــده اســت. در منبــع دوم 
هــم بحــث دقیــق و آموزنــده ای دربــارۀ ســرف داری و مقایســه اش بــا بــرده داری هســت:

Fitzgerald, S talin’s Peasants, pp. 128-39. see Peter Kolchin, Unfree Labor: American Slavery and 
Russian Serfdom Cambridge: Harvard University Press, 1987.

ــۀ ۱۹80  ــا در ده ــری در آنج ــوق بش ــای حق ــوروی و فعالیت ه ــگاری در ش ــا روزنامه ن ــنایی ب ــه آش ــر ب ــع زی ۶۹. منب
ــری نکــرده اســت: ــدان تغیی ــی چن ــد و نشــان می دهــد کــه الگــوی اصل کمــک می کن

Lev Timofeev, Soviet Peasants, or The Peasants’ Art of S tarving, trans. Jean Alexander and Alex-
ander Zaslavsky, ed. Armando Pitassio and Alexander Zaslavsky (New York: Telos Press, 1985).

ــۀ جانشــین اشــراف  ــم کــه شــورای محلــی روســتا را به مثاب ــده یافت 70. آن دســته از گزارش هــای تاریخــی را قانع کنن
ــدف  ــا ه ــتراکی ب ــای اش ــون واحده ــتاییان همچ ــا روس ــه ب ــد ک ــف کرده ان ــا توصی ــر رعیت ه ــت در نظ و حکوم
ــا  ــن خانواره ــن بی ــیم دوره ای زمی ــد. بازتقس ــار می کردن ــه رفت ــات نوکرصفتان ــه چینی و مطالب ــتانی، دسیس مالیات س
باعــث اطمینــان از اســتطاعت کافــی آن هــا بــرای پرداخــت مالیــات بــر شــخص را فراهــم می کرد کــه بــرای کل جامعۀ 
ــۀ  ــه نتیج ــدۀ روس، فی نفس ــتراکی قطعه قطعه ش ــۀ اش ــبی جامع ــجام نس ــی، انس ــد. به عبارت ــع می ش ــی وض محل
ــی ســازگار  ــا واقعیت ــن ادعــا بســیار ب ــوده اســت. ای ــا فرادســتان آن هــا ب ــط رعیت هــا ب ــرد رواب تاریخچــۀ منحصربه ف

ــد. ــه مقاومــت می دان ــان انســجامی را ـ اگــر وجــود داشــت ـ در خدمــت اهــداف دیگــری ازجمل اســت کــه چن

71. Fitzgerald, S talin’s Peasants, p. 106.

ــای  ــه کاره ــتم ک ــی او هس ــای پژوهش ــانین )Theodor Shanin( و گروه ه ــودور ش ــکارم تئ ــون هم ــیار مدی 7۲. بس
تطبیقــی دربــارۀ بیــش از ۲0 مزرعــۀ اشــتراکی انجــام داده انــد و نقشــه ها و عکس هــای ایــن فصــل را در اختیــارم قــرار 

دادنــد.
 برابــر در امتــداد راه اصلــی قــرار 

ً
7۳. دقــت کنیــد خانه هــای قدیمــی کــه جابه جــا نشــدند، خــود در قطعــات تقریبــا
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ــد(،  ــایی ش ــتا شناس ــن روس ــه ای ــی ک ــی )هنگام ــرن هجدهم ــای ق ــن قالب ه ــت ای ــا پش ــه آی ــم ک ــتند. نمی دان داش
دالیــل اجرایــی وجــود داشــته اســت یــا خیــر و آیــا پیشــگامان اولیــه خودشــان ایــن طــرح را کشــیده اند یــا نــه. شــیوۀ 

چینــش اولیــۀ خانه هــا نیــز هنــوز معلــوم نیســت.
ــای  ــه کارخانه ه ــک را ب ــی کوچ ــای صنعت ــت و واحده ــه کار رف ــز ب ــت نی ــارۀ صنع ــق درب ــن منط ــه، همی 7۴. البت
کوچــک و تولیــد اســتادکارها ترجیــح دادنــد. جفــری ســاکس )Jeffrey Sachs( چنیــن دریافتــه اســت: »برنامه ریــزان 
مرکــزی عالقــه ای بــه امــر پردردســر ایجــاد هماهنگــی بیــن فعالیت هــای صدهــا و هــزاران مزرعــۀ کوچــک نداشــتند و 
ــرد همیشــگی  ــزرگ جــای آن هــا را می گرفــت. به این ترتیــب، راهب ــر کــه یــک مزرعــۀ ب اگــر ممکــن می شــد، چه بهت
در صــورت امــکان، ســاختن یــک مزرعــۀ غول آســا بــود«. بزرگ تریــن واحــد صنعتــی در نظــام اقتصــادی شــوروی،  
مجتمــع عظیــم فــوالد در ماگنیتوگورســک بــود کــه اکنــون از مصادیــق بــارز شکســت و تباهــی صنعتــی و بوم شــناختی 

ــود: ــوب می ش محس

Poland’s Jump into the Market Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 19931). See 
also Kotkin.. Magnetic Mountain.

7۵. برای آشنایی با شیوۀ رسیدگی به آثار بوم شناختی کشاورزی در شوروی به این منبع سر بزنید:

Murray Feshbach, Ecological Disas ter: Cleaning Up the Hidden Legacy of the Soviet Regime 
(New York: 1995), and Ze’ev Wolfson (Boris Komarov), The Geography of Surviva1: Ecology 
in the Pos t-Soviet Era (New York: M. E. Sharpe, 1994).

7۶. در ســال ۱۹۹0 به مــدت شــش هفتــه دربــارۀ یــک مزرعــۀ تعاونــی در آلمــان شــرقی تحقیــق کــردم کــه در دشــت 
ــئوالن  ــود. مس ــرگ )Neubrandenburg( دور نب ــدان از نوبراندنب ــت و چن ــرار داش ــرگ )Mecklenburg(  ق مکلنب
ــرای  ــه ب ــراوان ک ــتۀ ف ــا نشاس ــیب زمینی ب ــز س ــار و نی ــر هکت ــود در ه ــاودار خ ــی چ ــت عال ــت برداش ــه باب آن مزرع
ــا درنظرگرفتــن هزینه هــای  ــود کــه ب ــد. بااین حــال، واضــح ب ــه خــود می بالیدن ــود، ب کاربردهــای صنعتــی مناســب ب
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــادی ک ــدۀ اقتص ــر قاع ــق ه ــرکت طب ــود(، آن ش ــین آالت و ک ــروی کار،  ماش ــا )نی ــازاری نهاده ه ب

ــود. ــد ب ــد،  ناکارآم می ش
ــع  ــر از واق ــوروی بزرگ ت ــازی در ش ــۀ اشتراکی س ــی ها« فاجع ــدادی از »آسیب شناس ــه در تع ــت ک ــدی نیس 77. تردی
 میــزان برداشــت 

ً
نمایانــده شــده اســت. در آن بررســی ها گرایــش بــه نتایــج صریــح و نتایــج کّمــی دیــده می شــود )مثــال

محصــول، مقــدار ســیب زمینی برداشت شــده، میــزان شــمش آهــن و غیــره( و کمتــر بــه کیفیــت و وجــود زنجیره هــای 
دراز تخصصی ســازی و فرماندهــی توجــه شــده اســت کــه مســئوالن را از عواقــب تصمیم هایشــان مصــون می داشــت. 
ــان  ــض ایش ــخ گویی مح ــالف پاس ــوع ـ برخ ــال ارباب رج ــئوالن در قب ــازی مس ــواری های پاسخ گوس ــن دش همچنی
ــه فرمــان دادن« از یــک ســو،   ــر مافوق هایشــان ـ موجــب می شــد کــه آسیب شناســی »گرایــش دســته جمعی ب در براب
ــت  ــل اس ــب، محتم ــود. به این ترتی ــپرده ش ــی س ــۀ فراموش ــه بوت ــر، ب ــوی دیگ ــردی از س ــی ف ــاد و منفعت طلب و فس
ــانی از  ــوروی به آس ــت ش ــه وضعی ــبیه ب ــه ای ش ــی و اقتدارگرایان ــاع انقالب ــال در اوض ــی اع ــای تجددگرای ــه طرح ه ک
مســیر خــود منحــرف شــوند و در مقایســه بــا وضعیت هــای مردم ســاالرانه، مــدت بیشــتری در حالــت انحــراف باقــی 

. نند بما
78. حــرص اجــرای اشتراکی ســازی، مدتــی کوتــاه بــا ســخنرانی معــروف اســتالین در مــارس ۱۹۳0 به نــام 
»هــاج وواج از پیــروزی« بــا وقفــه روبــه رو شــد. وی در آن ســخنرانی بســیاری از افــراد را بــه وانهــادن اشتراکی ســازی 
ــه ســرمایۀ الزم  ــاره از ســر گرفتــه شــد. بــرای دسترســی ب تشــویق کــرد، ولــی رونــد اشتراکی ســازی خیلــی زود دوب
ــادر  ــال ۱۹۳۱ ص ــن در س ــون ت ــال ۱۹۳0 و ۵/۲ میلی ــدم در س ــن گن ــون ت ــریع، ۴/8 میلی ــازی س ــور صنعتی س به منظ

ــرای قحطــی ســال های بعــد فراهــم کــرد: ــه را ب شــد کــه زمین
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Lewin, The Making of the Soviet Sys tem, p. 156.

7۹. ایــن واقعیــت را بــا پیش بینــی بوخانیــن از عاقبــت سوسیالیســم حکومتــی مقایســه کنیــد: »آن هــا تمــام قــدرت 
حکومــت را در دســت صاحبــان قــدرت متمرکــز می کننــد، زیــرا مــردم را جاهــل می پندارنــد و بــه همیــن دلیــل بایــد 
مراقبــت جــدی و دلســوزانۀ حکومــت بــاالی ســر مــردم باشــد. آن هــا یــک بانــک حکومتــی واحــد خواهنــد ســاخت 
کــه تمــام تولیدکننــدگان تجــاری، صنعتــی، کشــاورزی و حتــی علمــی را در چنــگ خــود خواهــد گرفــت و توده هــای 
مــردم را بــه دو ارتــش تقســیم خواهــد کــرد: ارتــش صنعتــی و ارتــش کشــاورزی کــه طبــق فرمــان مســتقیم مهندســان 
ــد و نورچشــمی را تشــکیل  ـ سیاســی جدی ــۀ علمی  ــس طبق ــه از آن پ ــد کــرد؛ مهندســانی ک ــی عمــل خواهن حکومت

خواهنــد داد«:

W. D. Maximoff, The Political Philosophy of Bakunin: Scientific Anarchism (New York: Free 
Press, 19531, p. 289).

80. اصطــالح »هماننــدی آگاهانــه« برگرفتــه از تحلیل هــای ماکــس وبــر دربــارۀ روابــط بیــن هنجارهای ســرمایه داری 
و نهادهــا از یــک طــرف، و پروتســتان گرایی از ســوی دیگــر بــود. اســتدالل او از نــوع علیــت بی واســطه نیســت، بلکــه 

از نــوع »انطباق« و همزیســتی اســت.
8۱. دفترهای ۴ و ۵ از جلد دوم این کتاب را بخوانید: 

Gabriel Ardant, Theorie sociologique de l’impbt (Paris: CEVPEN, 1965).

82. Quoted in Michel Crozier, The Bureaucratic Phenomenon (Chicago: University of Chicago 
Press, 1964), p. 239.

چنان کــه آبــرام دســوان )Abram de Swaan( گفتــه اســت: »رژیــم مــدارس در قــرن نوزدهــم شــباهت های 
تحمیــل  و  صوری ســازی  یکسان ســازی،  اســت:  داشــته  زمــان  آن  در  کارخانــه ای  رژیــم  بــا  بی چون وچــرا 

وقت شناســی و انضبــاط در هــر دو بــه افــراط رواج داشــت«:

In Care of the S tate, p. 61.

8۳. بــرای آشــنایی بــا گزارشــی تفصیلــی از رابطــۀ بیــن یــک قطعــه زمیــن خصوصــی و اشــتراکی در ســال های نزدیــک 
بــه ۱۹8۹ بــه ایــن منبــع ســر بزنید:

Timofeev, Soviet Peasants, or The Peasants’ Art of S tarving.

فصل هفتم: روستانشانی اجباری در تانزانیا

ــداد  ــون تع ــی چ ــده اند، ول ــا ش ــا جابه ج ــتاهای اوجام ــه روس ــر ب ــون نف ــش از ۹ میلی ــه بی ــرد ک ــا ک ــرره ادع ۱. نی
ــای  ــری جمعیت ه ــداد دیگ ــد و تع ــت بودن ــی حکوم ــتان بافی های اجرای ــرۀ داس ــتاها در زم ــن روس ــادی از ای زی
 واقعیــت بــا اعــداد 

ً
بومــی از پیش موجــود داشــتند کــه در آمارهــای خودســتایانۀ حکومتــی وارد شــده بودنــد، احتمــاال

کوچک تــری انطبــاق دارد:

Goran Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured Peasantry 
(Berkeley: University of California Press, 1980). p. 130 n. 2.

 بــه تمــام کشــورهای بلــوک سوسیالیســت ســفر کــرد. بــرای آشــنایی 
ً
۲. نیــرره در خــالل ریاســت جمهوری اش تقریبــا

بــا طرح هــای توســعه ای ملهــم از مارکسیســم در جهــان ســوم بــه ایــن منبــع نــگاه کنیــد:



ها
ت 

ش
دا

اد
ی

۵۴7

Forres t D. Colburn, The Vogue of Revolution in Poor Countries (Princeton: Princeton University 
Press, 1994).

ــی  ــاس و مکانیزه ســازی کشــاورزی در پنــج مــورد از چنیــن طرح های ــر صرفه هــای مقی ــق و متمرکــز ب ۳. نقــدی دقی
ــر ببینیــد: ــر زی را می توانیــد در اث

Nancy L. Johnson and Vernon W. Ruttan, “Why Are Farms So Small?” World Development 22, 
no. 5 (1994): 691-706.

۴. چنان کــه گفتیــم این گونــه نفــوذ افــراد بــرای بســیاری از کارکنــان »ســازمان غــذا و کشــاورزی«، »بانــک 
 به صــورت بی واســطه 

ً
بین المللــی بازســازی و توســعه«، »بانــک جهانــی و مؤسســات توســعه ای آمریکایــی« کامــال

ــد. ــی بودن ــاالران آمریکای ــان و دیوان س ــان، مهندس ــا، زراعت شناس ــامل اقتصاددان ه ــراد ش ــد. آن اف ــام می ش انج

5. See, for example, Lionel Cliffe and Griffiths L. Cunningham, “Ideology, Organization, and 
the Settlement Experience of Tanzania,” in Lionel Cliffe and John S. Saul, eds., Policies, vol. 2 
of Socialism in Tanzania: An Interdisciplinary Reader (Nairobi: Eas t African Publishing House, 
1973), pp. 13 1-40.

6. Lionel Cliffe, “Nationalism and the Reaction to Enforced Agricultural Change in Tanganyika 
During the Colonial Period,” in Lionel Cliffe and John S. Saul, eds., Politics, vol. 1 of Socialism 
in Tanzania: An Interdisciplinary Reader (Nairobi: Eas t African Publishing House, 1973), pp. 18, 
22. For a brilliant treatment of peasant-s tate relations, see S teven Feierman, Peasant Intellectuals: 
Anthropology and His tory in Tanzania (Madison: University of Wisconsin Press, 1990).

7. William Beinert, “Agricultural Planning and the Late Colonial Technical Imagination: The 
Lower Shire Valley in Malawi, 1940- 1960,” in Malawi: An Alternative Pattern of Development, 
proceedings of a seminar held at the Centre of African S tudies, University of Edinburgh, May 14 
and 25, 1984 (Edinburgh: Centre of African S tudies, University of Edinburgh, 1985), pp. 95-148.

8. Ibid., p. 103.

ــان،  ــح می دهــد، اغلــب شــامل »زهکش هــای طوف ــرت )Beinert( توضی ــه طرح هــا اغلــب چنان کــه بین ۹. این گون
دیوارهــای ترازکننــده، تپه هــا، حفاظــت از کرانه هــای نهرهــا، آیــش اجبــاری مراتــع، محصــوالت زراعــی احیاکننــده، 

و درنهایــت، یــک نظــام کامــل از کشــت نــواری چرخشــی بــود« )همــان، ص ۱0۴(.
ــخصات  ــر مش ــد. ُمه ــه رخ می دهن  ناآگاهان

ً
ــا ــرا تقریب ــت، زی ــی نیس ــۀ عجیب ــچ نکت ــا هی ــن جابه جایی ه ۱0. در ای

مشــروط ویــژه و تاریخــی بــر »ســیمای« کشــاورزی در هــر محــل خــورده اســت کــه تــا وقتــی انتظــارات بصــری فــرد 
 وقتــی مــن نخســتین بــار قبــل از ســال ۱۹8۹ از بوهمیــای شــمالی 

ً
بــه هــم بریزنــد، او از آن هــا غافــل می مانــد. مثــال

دیــدن کــردم، بــا دیــدن کشــتزارهای اشــتراکی عظیــم ذرت کــه هرکــدام حــدود ســه تــا پنــج کیلومتــر طــول داشــتند 
و هیــچ حصــار یــا درختــی در میــان آن هــا نبــود،  حیــرت زده شــدم. ســپس متوجــه شــدم کــه انتظــارات بصــری مــن 
دربــارۀ روســتاها متأثــر از شــواهد روســتاهای کوچــک بــوده اســت: خطــوط درختــان، حصارهــا، قطعــات زمین هــای 
ــا آمــده  ــه دنی ــزاس ب ــل کان ــی مث کوچــک و نامنظــم، و مشــخصات مــادی خانه -مزرعه هــای مســتقل )اگــر در جای

ــردم(. ــرت نمی ک ــدر حی ــودم، آن ق ب

11. Beinert, “Agricultural Planning,” p. 113.

۱۲. بــرای آشــنایی بــا گزارشــی بســیار آموزنــده از تفاوت هــای بیــن جغرافیــای قــدرت ســنتی و رئیس مآبانــه و منطــق 
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دکارتــِی برنامه ریــزی اســتعماری در جنــوب آفریقــا بــه ایــن منبــع نــگاه کنیــد:

Isable Hofmyer, They Spend Their Lives as a Tale That Is Told (Portsmouth, N.H.: Heinemann, 
1994).

13. Ibid., pp. 138-39.

14. For a sampling of accounts, see J. Phillips, Agriculture and Ecology in Africa (London: Faber 
and Faber, 1959); F. Samuel, “Eas t African Groundnut Scheme,” United Empire 38 (May-June 
1947): 133-40; S. P. Voll, A Plough in Field Arable (London: University Presses of New England, 
1980); Alan Wood, The Groundnut Affair (London: Bodley Head, 1950); Johnson and Ruttan, 
“Why Are Farms So Small?” pp. 69 1-706; Andrew Coulson, ‘Agricultural Policies in Mainland 
Tanzania,” Review of African Political Economy 10 (September-December 1977): 74- 100.

15. Coulson, “Agricultural Policies in Mainland Tanzania,” p. 76.

16. Johnson and Ruttan. “Whv Are Farms So Small?” p. 694.

ــا از نیــروی کار ۳۲ هــزار کارگــر آفریقایــی بهره کشــی  ــود ت آن طــرح برخــالف شــعارهای ســاموئل طراحــی شــده ب
کنــد.

۱7. سکونتگاه دائمی همچنین یکی از ارکان سیاست سالمت و بهداشت در تانگانیکا بود:

Kirk Arden Hoppe, “Lords of the Flies: British Sleeping Sickness Policies as Environmental 
Engineering in the Lake Victoria Region, 1900- 1950,” Working Papers in African S tudies no. 
203 (Bos ton: Bos ton University African S tudies Center, 1995).

18. Goran Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania (London: Heineman, 1980).

ــق  ــه طب ــد ک ــان هایی پرداختن ــدن نش ــه برچی ــس از آن ب ــی پ ــتقالل و اندک ــرای اس ــدال ب ــالل ج ــا در خ ۱۹. رعیت ه
ــی  ــع ضدعفون ــود در مای ــای خ ــردن دام ه ــود و فروک ــول خ ــودی محص ــۀ موج ــد و از تخلی ــرده بودن ــا ک ــتور برپ دس

ــد: ــودداری کردن خ

Andrew Coulson, Tanzania: A Political Economy (Oxford: Clarendon Press, 1982), p. 117.

20. From “President’s Inaugural Address” (December 10, 1962), in Julius K. Nyerere, Freedom 
and Unity: A Selection from Writings and Speeches, 1952-1965 (London: Oxford University 
Press, 1967), p. 184.

بخــش عمــدۀ دسترســی بــه مطالــب تانزانیــا را مدیــون رســالۀ بســیار آموزنــدۀ جوئــل گائــو هیــزا درزمینۀ مردم شناســی 
و کمــک ارزنــدۀ وی درزمینــۀ مأخدشناســی هســتم. او در به اشتراک گذاشــتن قضاوت  هــای تحلیلــی و تســلطش بــر 

متــون ایــن حــوزه، فوق العــاده ســخاوتمندانه عمــل کــرد:

Joel Gao Hiza, “The Repetition of ‘Traditional’ Mis takes in Rural Development: Compulsory 
Villagization in Tanzania,” April 1993.

21. Julius K. Nyerere, “Socialism and Rural Development” (September 1967), in Nyerere, Free-
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dom and Socialism: A Selection from Writings and Speeches, 1965-1967 (Dares Salaam: Oxford 
University Press, 1968), p. 365.

در اینجــا بهتــر اســت بگویــم کــه لغــو مالکیــت قطعــی اندکــی پــس از اســتقالل آن کشــور، یکــی از پیش شــرط های 
حقوقــی بــرای روستانشــانی اجبــاری بــود و به تعبیــر خــود نیــرره: »اکنــون تمــام زمین هــا بــه ملــت تعلــق دارد« )ص 
ــۀ »مالکیــت مشــاع«  تفســیر کــرد و به این ترتیــب،  ۳07(. نیــرره ایــن اقــدام را برحســب ســنت های آفریقایــی به مثاب

تفاوتــی بیــن مالکیــت مشــاع و مالکیــت حکومتــی قائــل نشــد.

22. Quoted in Coulson, Tanzania, p. 237 (emphasis added).

ــت:  ــته اس ــوب«  داش ــتای »خ ــک روس ــی از ی ــدی و دقیق ــری ج ــت بص ــرره برداش ــه نی ــرد ک ــان ک ــوان گم ۲۳. می ت
نقشــۀ روســتا، تراکتورهایــی کــه در زمین هــا پــس و پیــش می رونــد، درمانــگاه، مرکــز خدمــات حکومتــی، صنایــع 
روســتایی کوچــک، و شــاید بــا نظــر بــه آینــده، موتورهــای برقــی و روشــنایی بــرق. آن تصویــر ذهنــی او از کجــا آمــده 

ــا از غــرب؟ نمی دانیــم. ــود؟ از روســیه، چیــن ی ب

24. Quoted in Nyerere, Freedom and Socialism, p. 356.

25. Ibid. (emphasis added).

26. Quoted from the 196 1 World Bank report (p. 19), in Coulson, Tanzania, p. 161.

27. Cliffe and Cunningham, “Ideology, Organization, and the Settlement Experience,” p. 135.

 به دالیــل امنیتــی ـ حــذف کرده انــد. گرچــه راهــی 
ً
نویســندگان مطلــب فــوق،  مــکان واقعــی و نــام آن روســتا را ـ قطعــا

بــرای اثبــات حرفــم نــدارم، ولــی حــدس می زنــم کــه آن روســتای ســوگلی نزدیــک بــه پایتخــت )دارالســالم( بــوده 
اســت تــا مســئوالن بتواننــد از آن بازدیــد و تحســین کننــد.

۲8. در مقایســه بــا قوانیــن معاصــر در کشــورهای همســایه از قبیــل اتیوپــی، اوگانــدا، آفریقــای جنوبــی، موزامبیــک 
و زئیــر، تانزانیــای زمــان نیــرره،  بهشــت روی زمیــن بــه نظــر می رســید. بااین حــال، اتحادیــۀ ملــی آفریقایــی تانزانیــا 
ــدی  ــچ تمهی ــال ۱۹۶۲ هی ــده در س ــف بازدارن ــون توقی ــی زد. در قان ــی را دور م ــام حقوق ــرکوب، نظ ــا س ــع ی ــا تطمی ب
بــرای سوءاســتفادۀ خودســرانه از آن قانــون وجــود نداشــت. آن قانــون در اوایــل ســال ۱۹۶۴ پــس از ســرپیچی ارتــش 
به صــورت مهارگســیخته بــرای دســتگیری حــدود ۵00 تــن از مخالفــان حکومــت بــه کار رفــت کــه اکثــر ایشــان هیــچ 
ربطــی بــه توطئــه نداشــتند. حکومــت عــالوه بــر قانــون توقیــف بازدارنــده، بــه چنــد مــورد از قوانیــن اســتبدادی زمــان 

اســتعمار نیــز متوســل شــد:

Cranford Pratt, The Critical Phase in Tanzania, 1945-1968: Nyerere and the Emergence of a 
Socialis t S trategy (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), pp. 184-89.

29. Jannik Boesen, Birgit S torgaard Madsen, and Tony Moody, Ujamaa: Socialism from Above 
(Uppsala: Scandinavian Ins titute of African S tudies, 1977), p. 38. The reference is to the Makazi 
Mapya settlement program prior to 1969 in the Wes t Lake region.

30. Ibid., p. 77.

31. See Cliffe and Cunningham, “Ideology, Organization, and the Settlement Experience,” pp. 
137-39; Lionel Cliffe, “The Policy of Ujamaa Vijijini and the Class S truggle in Tanzania,” in 
Cliffe and John S. Saul, eds., Policies, vol. 2 of Socialism
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in Tanzania: An Interdisciplinary Reader (Nairobi: Eas t African Publishing House, 1973), pp. 
195-2 1 1; and Coulson, “Agricultural Policies in Mainland Tanzania,” pp. 74- 100. The las t-men-
tioned article is a splendid synthetic treatment of rural policy in Tanzania.

32. Cliffe and Cunningham, “Ideology, Organization, and the Settlement Experience,” p. 139.

33. Coulson, “Agricultural Policies in Mainland Tanzania,” p. 91.

۳۴. نیــرره آن حکــم را به واســطۀ ســخنرانی اش از رادیــو اعــالم کــرد و محتــوای حرف هایــش نــکات فراوانــی دارد. وی 
بــه شــنوندگانش »هــر آنچــه را کــه اتحادیــۀ ملــی آفریقایــی تانزانیــا پــس از اعالمیــۀ اروشــا )Arusha( انجــام داده بود، 
ــتاها،  ــی در روس ــتی دائم ــردن آب بهداش ــتان ها، فراهم ک ــهریه های دبس ــو ش ــی، لغ ــات رأی ده ــو مالی ــر داد: لغ تذک
بســط تعــداد درمانگاه هــا و داروخانه هــا در روســتاها، و افزایــش تســهیالت دبســتانی«. وی ســپس بــه ذکــر اقدامــات 
 هیــچ کاری نکرده انــد، عاطــل 

ً
رعیت هــا در ازای ایــن تالش هــای حکومــت پرداخــت. او گفــت کــه رعیت هــا تقریبــا

مانده انــد و از مســئولیت خــود بــرای سهیم شــدن در توســعۀ سوسیالیســتی کشــور طفــره رفته انــد. وی ســخنرانی اش 
ــا زور نمی تــوان به ســوی سوسیالیســم کشــاند، ولــی آنچــه از دســت  ــه پایــان بــرد کــه می دانــد مــردم را ب را چنیــن ب
دولــت او برمی آمــده اســت، تــالش بــرای اطمینــان از زندگی کــردن همــۀ مــردم در روســتاها بــوده اســت! و او دوســت 

داشــته کــه ایــن کار تــا پیــش از ۱۹7۶ بــه انجــام برســد:

Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania, p. 130.

۳۵. صحنــه از قبــل آمــاده شــده بــود و در اوایــل اکتبــر در شــانزدهمین همایــش دوســاالنۀ اتحادیــۀ ملــی آفریقایــی 
ــتاهای  ــش روس ــتایی«، جنب ــی روس ــۀ نواح ــۀ »نقش ــا تهی ــریع تر ب ــه س ــا هرچ ــد ت ــته ش ــت خواس ــا از حکوم تانزانی

ــازد: ــل س ــی تبدی ــت مل ــک حرک ــه ی ــی، ب ــای محل ــه ابتکارعمل ه ــکا ب ــای ات ــا را به ج اوجام

Daily News [Dar es Salaam], October 2, 1973).

ــمی  ــان رس ــه کارکن ــد ک ــته ش ــه برداران خواس ــن و نقش ــی زمی ــوران بازرس ــدی از مأم ــای بع ــب، در ماه ه به این ترتی
ــا آن کارکنــان بتواننــد کار نقشــه برداری از روســتاها  ــا فنــون ســادۀ نقشــه برداری و مســاحی آشــنا کننــد ت محلــی را ب
را انجــام دهنــد. بااین حــال، رویکردهــای خــط مقــدم درزمینــۀ روســتاهای اوجامــا حداقــل از ســال ۱۹۶۹ از ســوی 

اتحادیــۀ ملــی آفریقایــی تانزانیــا، وزارت توســعۀ روســتایی و برنامــۀ پنج ســالۀ دوم ترویــج شــده بــود:

Bismarck U. Mwansasu and Cranford Pratt, Towards Socialism in Tanzania (Buffalo: University 
of Toronto Press, 1979), p. 98.

36. Quoted in Coulson, “Agricultural Policies in Mainland Tanzania,” p. 74. See also Juma Volter 
Mwapachu, “Operation Planned Villages in Rural Tanzania: A Revolutionary S trategy of Devel-
opment,” African Review 6, no. 1 (1976): 1 - 16.

ایــن گفتمــان به شــدت نیازمنــد بررســی های دقیق تــر اســت. موضــوع دو جملــۀ آخــر، عامــل غیرشــخصِی 
»حکومــت«  اســت کــه البتــه در عمــل نمایندگــی اش را نیــرره و نخبــگان اتحادیــۀ ملــی آفریقایــی تانزانیــا بــر عهــده 
داشــتند. بــا وجــود قــوای قهــری، هنــوز دروغ کالمــی دربــارۀ وجــود اختیــار انتخــاب، رایــج اســت. درنهایــت،  عبارت 
»از گرســنگی بــه ســرحد مــرگ رســیدن« به منظــور توصیــف زندگــی اکثریــت تانزانیایی هــا باعــث شــد کــه نیــرره و 
ر یــا Lazarus( را 

َ
اعضــای حــزب او بــه مرتبــۀ ناجیانــی صعــود کننــد کــه ـ ماننــد عیســی )ع( کــه الزاروس )الَعیــاذ
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ــد. ــات می دهن ــرگ نج ــردم را از م ــات داد ـ م نج

37. See Dean E. McHenry, Jr., Tanzania’s Ujamaa Villages: The Implementation of a Rural De-
velopment S trategy, Research Series no. 39 (Berkeley: Berkeley Ins titute of International S tud-
ies, 1979), p. 136; Mwapachu, “Operation Planned Villages”; Ka~abaroM iti, Whither Tanzania? 
(New Delhi: Ajanta, 1987), pp. 73-89.

۳8. به تعبیــر بی بــو و بی خاصیتــی کــه در گــزارش بانــک جهانــی در ۱۹۶۱ بــه کار رفــت، »وقتــی مــردم بــه نواحــی 
ــر را آســان تر  ــد،  تغیی ــی بمانن ــط آشــنای خودشــان باق ــی کــه در محی ــا وقت ــد جابه جــا می شــوند، در مقایســه ب جدی

می پذیرنــد«.

quoted in Coulson, Tanzania, p. 75.

 همــان فــرض روان شــناختی در پــِس اســکان اجبــاری بــوده اســت. یکــی از مســئوالن بانــک 
ً
ایــن منطــق احتمــاال

جهانــی گفتــه بــود کــه در اوایــل فعالیت هــای تبلیغــی بــرای جابه جایــی هــزاران بومــی جــاوه ای بــه جزایــر بیرونــی 
ــا  ــود(  جابه ج ــام می ش ــر تم ــه ارزان ت ــق )ک ــه قای ــا و ن ــا هواپیم ــان را ب ــت آن ــر اس ــه بهت ــت ک ــان می رف ــزی گم اندون
ــی  ــده و دائم ــت زیروروکنن ــود و ماهی ــردم می ش ــی آن م ــر ذهن ــث تغیی ــرواز باع ــۀ پ ــتین تجرب ــرا نخس ــد،  زی کنن

جابه جایی شــان را بــه آن هــا می فهمانــد.

39. Quoted in Coulson, African Socialism in Practice: The Tanzanian Experience (Nottingham: 
Spokesman, 1979), pp. 3 1-32.

40. Helge Kjekhus, “The Tanzanian Villagization Policy: Implementation Lessons and Ecolog-
ical Dimensions, Canadian Journal of African S tudies 11 (1977): 282, cited in Rodger Yaeger, 
Tanzania: An African Experiment, 2nd ed. (Boulder: Wes tview Press, 1989), p. 62.

41. A. l? L. Ndabakwaje, S tudent Report, University of Dar es Salaam, 1975, quoted in McHen-
ry, Tanzania’s Ujamaa Villages, pp. 140-41.

یــک زارع در اقدامــی کــه بــر ســر زبان هــا افتــاد، از غصب شــدن زمیــن زراعــی اش بــرای یــک روســتای جدیــد بــه 
خشــم آمــد و بــا شــلیک کردن و کشــتن مأمــور منطقــه ای طــرح روســتایی بــه آن اقــدام واکنــش نشــان داد:

B. C. Nindi, “Compulsion in the Implementation of Ujamaa,” in Norman O’Neill and Kemal 
Mus tafa, eds., Capitalism, Socialism, and the Development Crisis in Tanzania (Avebury: Alder-
shot, 1990), pp. 63 -68, cited in Bruce McKim, “Bureaucrats and Peasants: Ujamaa Villagiza-
tion in Tanzania, 1967- 1976” (term paper, Department of Anthropology, Yale University, April 
1993), p. 14.

۴۲. در بســیاری از نواحــی مأمــوران امنیتــی از نزدیــک بــرای رصدکــردن فــرار از روســتاهای اوجامــا حاضــر بودنــد. 
ــتاهای  ــه روس ــاری ب ــی اجب ــر جابه جای ــه ب ــوءظن ک ــرس و س ــاع ت ــرده در اوض ــزارش بی پ ــک گ ــا ی ــنایی ب ــرای آش ب

جدیــد حاکــم بــود، بــه ایــن منبــع نــگاه کنیــد:

P. A. Kisula, “Prospects of Building Ujamaa Villages in Mwanza Dis trict,” (Ph.D. diss., Depart-
ment of Political Science, University of Dar es Salaam, 1973).
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ــی  ــر جمعیت ــال ب ــی اع ــای تجددگرای ــل طرح ه ــه تحمی ــد ک ــا کن ــی ادع ــت کس ــن اس ــان، ص ۱۳۴. ممک ۴۳. هم
کــه »بیگانــه«  نمایانــده شــده اســت، آســان تر از تحمیــل آن هــا بــر گروهــی اســت کــه بخشــی از »مــا« محســوب 
ــر از  ــدا در نواحــی فقی ــم کــه چــرا روستانشــانی ابت ــا توضیــح دهی ــد ت ــه مــا کمــک می کن ــن واقعیــت ب می شــود. ای

ــت. ــش رف ــواری پی ــایی به دش ــین ماس ــۀ چوپان نش ــرا در منطق ــد و چ ــرا ش ــا اج ــا و دودم ــل کیگوم قبی

44. Quoted in Coulson, African Socialism in Practice, p. 66.

45. Ibid.

46. Sally Falk Moore, Social Facts and Fabrications: “Cus tomary” Law on Kilimanjaro, 1880-
1980 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), p. 314.

۴7. اینجــا فرصتــی تصادفــی پیــش آمد کــه بگویــم کتــاب گــوران هایــدن )Gordon Hyden(ـ  کــه درغیراین صورت، 
ــر درنتیجــۀ   مقاومــت رعیت  هــای تانزانیایــی کمت

ً
کتــاب خوبــی می شــد ـ ســوراخ دعــا را گــم کــرده اســت. ظاهــرا

»اقتصــاد دل بســتگِی« مردمــان بــدوی و بیشــتر نوعــی واکنــش عقالنــی بــه خاطــرات دردنــاک دربــارۀ عواقــب تلــخ 
بســیاری از طرح هــای حکومتــی بــوده اســت کــه اغلــب بــه فضاحــت کشــیده شــدند.

 بــرای بازدیــد نیــرره 
ً
 جــای دیگــر در تانــگا نمونه هایــی از »روســتاهای پوتمکیــن« وجــود داشــت کــه صرفــا

ً
۴8. مثــال

برپــا شــده بــود و بعدهــا برچیــده شــد:

Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania, pp. 101 -8.

49. Mwapachu, “Operation Planned Villages,” quoted in Coulson, African Socialism in Practice, 
p. 12 l.

50. Henry Berns tein, “Notes on S tate and the Peasantry: The Tanzanian Case,” Review of Afri-
can Political Economy 21 (May-September 198 1): 57.

51. Jannik Boesen, quoted in Coulson, Tanzania, p. 254.

52. Boesen, Madsen, and Moody, Ujamaa, p. 165.

53. Coulson, “Agricultural Policies in Mainland Tanzania,” p. 88 (emphasis added).

54. See Phil Raikes, “Eating the Carrot and Wielding the S tick: The Agricultural Sector in Tanza-
nia,” in Jannik Boesen et al., Tanzania: Crisis and S truggle for Survival (Uppsala: Scandinavian 
Ins titute of African S tudies, 1986), p. 119.

ــا  ــرخ ارز موجــب می شــد کــه پنج برابرشــدن حجــم واردات از ســال ۱۹7۳ ت ــه و تغییــرات ن قیمت هــای غیرمنصفان
۱۹7۵ بــه افزایــش ســی برابــری در حجــم پولــی آن واردات بینجامــد.

۵۵. در ایــن مــورد شــاید عامــل اصلــی تفــاوت بیــن تولیــد معیشــتی و تولیــد بــرای بــازار باشــد. از بــروس مک کیــم 
)Bruc McKim( سپاســگزارم کــه تأکیــد کــرد انگیزه هــای اقتصــاد خــرد بــرای تولیــد بــا هــدف بــازار، بســیار انــدک 
ــدف  ــا ه ــال ب ــد، تمام وکم ــع می کردن ــی وض ــی دولت ــای بازاریاب ــه هیئت ه ــده ک ــای مصرف کنن ــد. قیمت ه بوده ان
ــد  ــر مواقــع کاالهــای اندکــی داشــتند کــه عوای غصــب ارزش زحمــت کشــاورزان تعییــن می شــد و مغازه  هــا در اکث

فــروش آن هــا بــرای گــذران صاحــب مغــازه کفایــت کنــد.
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ــی  ــت محصوالت ــه کش ــا ب ــردن رعیت ه ــت، مجبورک ــی داش ــتعماری طوالن ــابقۀ اس ــه س ــون ک ــدف از آن قان ۵۶. ه
ــه عمــل بیاینــد و به این ترتیــب، مخــارج حکومــت در تأمیــن آب در زمــان  ــود کــه در آب وهــوای خشــک خــوب ب ب

ــد. ــم کنن ــالی را ک خشک س
ــختی  ــا به س ــود. پرتغالی ه ــی ب ــن خط مش ــخت گیرانه از همی ــی س ــک الگوی ــان در موزامبی ــت کت ــام کش ۵7. نظ
ــد  ــرداری بتوانن ــان امتیازهــای بهره ب ــا صاحب ــا مســئوالن ی ــد ت ــا جمعیــت موزامبیــک را متمرکــز کنن ــد ت تــالش کردن
کشــت و تحویــل کتــان در موعــد مقــرر را تضمیــن دهنــد. در یــک نســخه از آن طــرح، زمین هــا مســاحی شــد و بــه 
ــا ســامانه ای اجــرا می شــد کــه در گذرنامه هــای شــخصی  ــد. طــرح مذکــور ب ــن دادن ــواده یــک قطعــه زمی هــر خان
ذکــر می شــد آیــا صاحــب گذرنامــه ســهمیه های کتــان خــود در آن ســال را تحویــل داده اســت یــا خیــر. کســانی کــه 
قصــور کــرده بودنــد،  ممکــن بــود دســتگیر شــوند، کتــک بخورنــد یــا بــه اردوگاه هــای کار فرســتاده شــوند تــا در آنجــا 
ــر  ــد در زی ــه را می توانی ــن زمین  تفصیلــی و جامــع در ای

ً
ــع کامــال ــد. یــک منب نــف کار کنن

َ
در کشــتزارهای مخــوِف ک

مطالعــه کنیــد:

Allen Isaacman, Cotton Is the Mother of Poverty: Peasants, Work, and Rural S truggle in Colonial 
Mozambique, 1938-1961 (Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1996).

 در میانــۀ ســال 
ً
۵8. مســئوالن دوســت داشــتند کــه عــالوه بــر تولیــد، بــر مصــرف هــم ســلطه داشــته باشــند. مثــال

۱۹7۴ در بخــش دودومــا تمــام معامــالت خصوصــی در حــوزۀ کاالهــای غذایــی اساســی را به نفــع انحصــار جوامــع 
 تــا انــدازه ای ناشــی 

ً
تعاونی هــای مصــرف حکومتــی و فروشــگاه های اوجامــا ممنــوع کردنــد. چنــان اقدامــی احتمــاال

ــدان  ــت و کارمن ــی حکوم ــان حزب ــت کارکن ــه دس ــب ب ــه اغل ــود ک ــی ب ــگاه های حکومت ــه در فروش ــود آذوق از کمب
زیردســت آن هــا اداره می شــدند. البتــه کــه عجیــب بــود اگــر چنــان انحصــاری در خریدوفــروش غذاهــا می توانســت 

چیــزی جــز یــک آرزو باشــد:

“Only Co-ops Will Sell Food in Dodoma,” Daily News (Dar es Salaam), June 6, 1974.

59. Boesen, Madsen, and Moody, Ujamaa, p. 105.

60. Graham Thiele, “Villages as Economic Agents: The Accident of Social Reproduction,” in 
R. G. Abrahams, ed., Villagers, Villages, and the S tate in Modem Tanzania, Cambridge African 
Monograph Series, no. 4 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), pp. 8 1 - 109.

61. Boesen, Madsen, and Moody, Ujamaa, p. 102.

62. Graham Thiele, “Villages as Economic Agents,” pp. 98-99. See also Don Hassett, “The De-
velopment of Village Co-operative Enterprise in Mchinga II Village, Lindi Region,” in Abraha-
ms, Villagers, Villages, pp. 16-54.

ــا کمــک  ۶۳. به این ترتیــب، اندوگــو لیانــدر )Ndugu Lyander(، وزیــر منطقــه ای، در امتــداد راه آهــن بزرگــی کــه ب
چینی هــا ســاخته شــد، بــه مــردم یــادآوری کــرد هــر خانــواده بایــد دو محصولــی را کــه بــه او تکلیــف شــده اســت، 
 بــکارد و )بــا لحنــی کــه حاکــی از مقاومــت مــردم حاضــر در محــل بــود( هشــدار داد کــه »علیــه هرکــس کــه خــالف 

آن قاعــده عمــل کنــد، رفتــار خواهــد شــد و هیــچ بهانــه ای پذیرفتــه نیســت«:

“100,000 Move to Uhuru Line Villages,” Daily News [Dar es Salaam], October 28, 1974.

64. Berns tein, “Notes on S tate and the Peasantry,” p. 48.
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۶۵. همــان منبــع. برنشــتاین زیرکانــه تذکــر می دهــد کــه دولــت تانزانیــا در آن زمــان بــا بحــران مالــی حــاد روبــه رو 
ــت ـ  ــای حکوم ــادی و درآمده ــد اقتص ــف رش ــث توق ــی باع ــی طوالن ــش مدت ــت و کارکنان ــۀ دول ــد بودج ــود. رش ب
ازجملــه درآمــد ارزی ـ شــده بــود. تــالش بــرای ســخت گیری کردن بــر نظــام اقتصــادی زارعــان کــه بــا امیــد افزایــش 

تولیــد و افزایــش درآمدهــای حکومــت انجــام می شــد، تنهــا گزینــۀ در دســترس بــود.
ــر  ــا نیــروی کار مزدبگی ۶۶. همچنیــن رشــد چشــمگیری در شــرکت های شــبه دولتی روی داد کــه محصــول آن هــا ب
ــرای گاوهــای شــیرده(  ــه ب ــه حــوزۀ  کشــاورزی )غــالت، شــکر و علوف ــن شــرکت ها ب ــد می شــد. بســیاری از ای تولی

وارد شــده بودنــد.

67. Quoted in Coulson, Tanzania, p. 255.

68. Ibid., p. 161.

69. Ibid., p. 92.

70. Ibid., p. 158.

71. Nyerere, “Broadcas t on Becoming Prime Minis ter” (May 1961), in Nyerere, Freedom and 
Unity, p. 115.

72. Coulson, “Agricultural Policies in Mainland Tanzania,” p. 76.

ــن  ــادی بی ــال روستانشــانی اوجامــا، نزاع  هــای بســیار زی 7۳. چنان کــه انتظــار می رفــت، پــس از فرونشســتن قیل وق
ســاکنان، افــراد و اقــوام و خویشــاوندان بــر ســر زمیــن روی داد کــه عواقــب زیســت محیطی ناگــواری داشــت:

Achim von Oppen, “Bauern, Boden, und Baeume: Landkonflikte und ihre Bedeutung fuer 
Ressourcenschutz in tanzanischen Doerfern nach Ujamaa,” Afrika- Spectrum (February 1993).

74. Boesen, Madsen, and Moody, Ujamaa, p. 1 15.

75. Phil Raikes, “Coffee Production in Wes t Lake Region, Tanzania,” Ins titute for Develop-
ment Research, Copenhagen, Paper A.76.9 (1976), p. 3, quoted in Coulson, “Agricultural Pol-
icies in Mainland Tanzania,” p. 80. See also Phil Raikes, “Eating the Carrot and Wielding the 
S tick,” pp. 105-41.

76. Boesen, Madsen, and Moody, Ujamaa, p. 67.

77. James De Vries and Louise I? Fortmann, “Large-scale Villagization: Operation Sogeza in 
Iringa Region,” in Coulson, African Socialism in Practice, p. 135.

78. Berns tein, “Notes on S tate and the Peasantry,” p. 59.

79. Mwapachu, “Operation Planned Villages,” p. 117 (emphasis added).

ــاخص های  ــه ش ــاره ای ب ــچ اش ــات هی ــی در مطبوع ــای دولت ــا در گزارش ه ــان ی ــرره در آن زم ــخنان نی 80. در س
ــد: ــره ـ نمی ش ــرف و غی ــد، مص ــر، درآم ــرخ مرگ و می ــل ن ــتاها ـ از قبی ــی روس دگرگون
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See Jannik Boesen, “Tanzania: From Ujamaa to Villagization,” in Mwansasu and Pratt, To-
wards Socialism in Tanzania, p. 128.

81. Coulson, African Socialism in Practice, p. 65.
تأکیــد بی وقفــه بــر دســتاوردهای کّمــی در روزنامه هــا نیــز نمــود داشــت: ایــن تعــداد از مــردم بــه روســتاها جابه جــا 
شــده اند، ایــن تعــداد روســتا شــکل گرفتــه اســت، فــالن مقــدار زمیــن شــخم خــورده اســت، فــالن درصــد از مــردم 
فــالن منطقــه در جــای دیگــر اســکان داده  شــده اند، فــالن تعــداد قطعــه زمیــن تقســیم شــده اســت و غیــره و غیــره. 

 مقــاالت نمونــه ای از ایــن واقعیــت را در ایــن منبــع می تــوان یافــت:
ً
مثــال

Daily News [Dar es Salaam]: “14,133 Move into Villages in Chjunya,” February 19, 1974; 
“Two Months After Operation Arusha: 13,928 Families Move into Ujamaa Villages,” October 
21, 1974; “Iringa: Settling the People into Planned Villages,” April 15, 1975.

ــه  نیــرره برخــالف اســتالین از آن ســخنرانی های »نشــئه از موفقیــت«  ایــراد نکــرد و روستانشــانی را به طــور موقــت ب
ــرره در آن ســخنرانی  ــود. نی ــۀ شــوروی وحشــیانه نب ــدازۀ تجرب ــا به ان ــی روستانشــانی در تانزانی ــق درآورد. از طرف تعلی
دوبــاره توضیــح داد کــه آن تمرکــز جمعیــت چگونــه می توانــد ارائــۀ خدمــات اجتماعــِی »ضــروری بــرای یــک زندگــی 

شایســته« را ممکــن ســازد.

82. Coulson, Tanzania, pp. 320-3 1.

 مشابه با بحثی دقیق را در منبع زیر ببینید:
ً
8۳. یک نمونۀ کامال

James Ferguson, The Anti-Politics Machine: “Development,” Depoliticization, and Bureau-
cratic Power in Lesotho (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

فرگوســن نتیجه گیــری می کنــد کــه »دســتگاه توســعه در لســوتو به مثابــۀ ماشــین ریشه کن ســازی فقــر نیســت؛ همــان 
فقــری کــه خــود بــا دیوان ســاالری دولتــی در هــم تنیــده اســت،  بلکــه ماشــینی بــرای تقویــت قــدرت دیوان ســاالری 
ــا  ــص ۲۵۵ و ۲۵۶(. در تانزانی ــد« )ص ــرداری می کن ــود بهره ب ــۀ ورود خ ــۀ روزن ــر به مثاب ــه از فق ــت ک ــت اس حکوم
ــردن   جابه جاک

ً
ــال ــد )مث ــت یابن ــدرت دس ــه ق ــت ب ــان دول ــۀ کارکن ــه طبق ــت ک ــود داش ــی وج ــیوه های مهم ــوز ش هن

ــارت و  ــازی تج ــز ملی س ــد،  و نی ــتایی بودن ــوالت روس ــدار محص ــروش و خری ــه خرده ف ــیایی ک ــر آس ــت تاج اقلی
صنعــت«. معنــادار اســت کــه انــدازۀ بودجــۀ حکومــت و تعــداد کارکنانــش تــا میانــۀ دهــۀ ۱۹70 بــا نرخــی بیــش از 

رشــد اقتصــادی بــزرگ شــد تــا اینکــه بحــران مالــی مانــع از رشــد بیشــتر در آن دیوان ســاالری گردیــد.
8۴. در محیط فقیر و نامهربان، ماندن به مثابۀ خودکشی است و جابه جایی شرط بقاست:

See Bruce Chatwin, The Songlines (London: Cape, 1987).

85. M. L. Ole Parkipuny, “Some Crucial Aspects of the Maasai Predicament,” in Coulson, Afri-
can Socialism in Practice, chap. 10, pp. 139-60.

ــارۀ  ــی درب ــر فروض ــی ب ــت ها مبتن ــیاری از سیاس ــد: »بس ــح می ده ــه توضی ــد ک ــر بزنی ــر س ــع زی ــه منب  ب
ً
ــال 8۶. مث

»نوســازی« کشــاورزی بــود کــه حکومــت تانزانیــا و منتقــدان ضدسوسیالیســتی اش هــر دو بــه آن هــا معتقــد بودنــد و 
بخــش کوچکــی از آن سیاســت ها )بــا یــا بــدون تغییــر( بقایــای دوران اســتعماری بــود )ص ۱0۶(. همچنیــن تحلیــل 
عالــی کاربــرد الگــوی بانــک توســعۀ جهانــی را در کار فرگوســن دربــارۀ لســوتو به نــام »ماشــین ضدسیاســت« ببینیــد 

کــه بــه برنامه هــای بانــک جهانــی بــرای روستانشــانی در لســوتو مربــوط اســت:

Raikes, “Eating the Carrot and Wielding the S tick”.
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87. Ron Aminzade (personal communication, September 22, 1995).

امیــن زاده ادعــا می کنــد کــه محبوبیــت نیــرره علی رغــم شکســت در روستانشــانی ادامــه یافــت کــه شــاید تــا انــدازه ای 
ــود  ــه بهب ــت ب ــن وضعی ــود و ای ــدد ب ــکان مج ــۀ اس ــیتی درنتیج ــنی و جنس ــله مراتب س ــن سلس ــت ازبین رفت به عل

موقعیــت نســبی جوانــان و زنــان انجامیــد.
ــول را  ــت محص ــزان برداش ــالی می ــرا خشک س ــد، زی ــم ش ــیار ک ــر ۱۹7۴ بس ــانی در اواخ ــرعت روستانش 88. س
۵0درصــد کاهــش داد و بــه بدبختی هــای محصــول نامطلــوب در دو ســال قبلــی افــزود. به ســختی می تــوان بــرآورد 
کــرد کــه روستانشــانی و کشــت اجبــاری تــا چــه انــدازه در تشــدید کمبــود مــواد غذایــی نقــش داشــته اند. تانزانیــا در 
ــه  ــه واردات انبــوه مــواد غذایــی شــد کــه قیمــت نفــت و ماشــین آالت خارجــی هــم ســر ب همــان دوره ای مجبــور ب
فلــک کشــیده بــود. گرچــه کمبــود غــذا انگیــزه ای شــد تــا بســیاری از کشــاورزان بــه امیــد دریافــت جیــرۀ غذایــی 
بــه جابه جاشــدن اقــدام کننــد، آن هــا درعین حــال، حاضــر بــه دست کشــیدن از غذایــی نبودنــد کــه در زمیــن خــود 
بــرای فــروش در مراکــز حکومتــی پــرورش داده بودنــد. در آن اوضــاع عســرت و بیچارگــی،  آزمایش هــای اجتماعــی 

ــد: ــه می ش ــق انداخت ــه تعوی ــد ب ــار بای ــاس به ناچ بزرگ مقی

Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania, pp. 129-30, 141,

146, and Deborah Br-yceson, “Household, Hoe, and Nation: Development Policies of the Nyere-
re Era,” in Michael Hodd, ed., Tanzania After Nyerere (London: Pinter, 1988), pp. 36-48.

ــا  ــه مرزه ــی ب ــردِی نزدیک ــت راهب ــد،  از مزی ــاورزی دارن ــازاد کش ــد م ــه تولی ــا ک ــت تانزانی ــدۀ جمعی ــش عم 8۹. بخ
ــازد. ــان می س ــان آس ــرای ایش ــت را ب ــر دو جه ــاق در ه ــه قاچ ــد ک برخوردارن

۹0. در ایــن زمینــه نیــز بهتریــن منبــع دربــارۀ تقلیــد از ســاختارهای اجرایــی، برنامه هــای توســعه ای و ســازمان دهی 
اقتصــادی در میــان حکومت هــای مارکسیســتی، منبــع زیــر اســت:

Colburn, The Vogue ofRevolution, especially chaps. 4 and 5, pp. 49-77.

91. Quoted in Girma Kebbede, The S tate and Development in Ethiopia (Englewood, N.J.: Hu-
manities Press, 1992), p. 23.

92. See the remarkably detailed and insightful report by Cultural Survival: Jason W. Clay, San-
dra S teingraber, and Peter Niggli, The Spoils of Famine: Ethiopian Famine Policy and Peasant 
Agriculture, Cultural Survival Report 25 (Cambridge, Mass.: Cultural Survival 1988), especially 
chap. 5, “Villagization in Ethiopia,” pp. 106-35.

حکومــت اتیوپــی در جایــگاه یــک امپراتــوری، ســابقۀ دیرینــه در اســکان مجــدد نظامی و اســتعمار داشــت کــه در دورۀ 
منگیســتو نیــز بــا جابه جایــی اجبــاری جمعیــت از شــمال بــه زمین هــای اورومــو )Oromo( در جنــوب ادامــه یافــت.

93. Ibid., pp. 271,273.
94. John M. Cohen and Nils-Ivar Isaksson, “Villagization in Ethiopia’s Arsi Region,” Journal of 
Modem African S tudies 25, no. 3 (1987): 435-64.
ایــن اعــداد تــا حــدی مشــکوک هســتند، چــون هــر روســتا بــرای جمعیــت موهومــی ۱000 نفــر برنامه ریــزی شــده 
 چنــد نفــر هــم بــه 

ً
بــود، بــه نظــر می رســد کــه تعــداد روســتاها را در جمعیــت مذکــور ضــرب کــرده بودنــد و احتمــاال

هرکــدام افــزوده بودنــد تــا آمــار رســمی مطلــوب محقــق گــردد. کوهــن و ایزاکســون )Cohen and Isaksson( بیــش 
از کِلــی )Clay( و همکارانــش بــه آمارهــای رســمی حکومــت اســتناد و اتــکا کرده انــد.
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 95. Ibid., p. 449.

ــد  ــای بلن ــد. دیواره ه ــه ش ــه کار گرفت ــوج ب ــوت در کامب ــول  پ ــت پ ــابهی در حکوم ــی مش ــواس جغرافیای ۹۶. وس
خــاک بــرای ســاختن کانال هــای مســتقیم ســاخته شــدند، شــالیزارهای نامنظــم را تغییــر دادنــد و بــه مســتطیل های 
یک هکتــاری تبدیــل کردنــد. تمرکــز جمعیــت، نیــروی کار اجبــاری، و ممنوعیــت گشــت وگذار یــا خــروج از محــل 
ــه کار رفــت کــه  ــوج ب ــراط در کامب ــا اف ــدازه ای ب ــان به ان ــی، و اعــدام خاطی ــر ســهمیه های غذای ســکونت، نظــارت ب

ــد: ــده نش ــی دی ــه در اتیوپ ــر آن به هیچ وج نظی

Ben Kiernan, The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia Under the Khmer 
Rouge, 1975-1979 (New Haven: Yale University Press, 1996), chap. 5.

97. Clay, S teingraber, and Niggli, The Spoils ofFamine, p. 121.

ــد  ــا نیــروی کار اســتخدامی کار می کردن ــه ای ســاخت کــه ب اتیوپــی هــم ماننــد شــوروی، مــزارع حکومتــی جداگان
و حداقــل در ابتــدا بســیار مکانیــزه بودنــد. انتظــار داشــتند کــه آن مــزارع دولتــی بتوانــد غــالت مــازاد فراوانــی بــرای 
 بــر آن احاطــه داشــته باشــد. »حکومــت در اواخــر دهــۀ ۱۹70 به علــت 

ً
صــادرات تولیــد کنــد کــه حکومــت کامــال

کنــدِی اســتقبال داوطلبانــه از اشتراکی ســازی کشــاورزی،  شــروع بــه شناســایی زمین هــا و مــزارع مســطح و حاصلخیــز 
 پاک ســازی ســاکنان چنــان 

ً
بــرای تصاحــب دولتــی کــرد تــا کشــاورزی مکانیــزه را در آن هــا بــه اجــرا درآورد. ظاهــرا

ــل  ــۀ بی ــانی در منطق ــی روستانش ــت اصل ــی، عل ــزارع حکومت ــرای م ــا ب ــرداری از آن ه ــور بهره ب ــی به منظ زمین های
ــان، ص ۱۴۹(. ــود« )هم )Bale(  ب

98. Ibid., pp. 190-92,204.

ــود  ــرده ب ــه ک ــه »توصی ــد ک ــال ۱۹7۳ دی ــی در س ــک جهان ــزارش بان ــوان در گ ــه را می ت ــن برنام ــه های ای ۹۹. ریش
ــود،  ــی ب ــاک و جنگل زدای ــایش خ ــی، فرس ــار جمعیت ــار فش ــه دچ ــی ک ــی از نواح ــمالی یعن ــی ش ــا از نواح رعیت ه
جابه جــا شــوند«،  درحالی کــه آن اقــدام را واکنــش سیاســتی بــه قحطــی در ســال های ۱۹8۴ و ۱۹8۵ وانمــود کردنــد:

Cohen and Isaksson, “Villagization in Ethiopia’s Arsi Region,” p. 443.

ــر  ــی زی ــۀ عال ــوان در مقال ــت،  می ت ــود داش ــا وج ــن طرح ه ــس ای ــه در پ ــابهی را ک ــی مش ــلطۀ اجتماع ــق س منط
مطالعــه کــرد:

Donald Donham, “Conversion and Revolution in Maale, Ethiopia,” Program in Agrarian S tudies, 
Yale University, New Haven, December 1, 1995.

100. See, especially, Kebbede, The S tate and Development, pp. 5- 102, and Clay, S teingraber, 
and Niggli, The Spoils of Famine, passim.

101. Clay, S teingraber, and Niggli, The Spoils ofFamine, p. 23.
۱0۲. چنان کـه یـک کشـاورز بـه کِلـی گفتـه بود: »من شـش نـوع ذرت خوشـه ای کاشـته ام:  دو نـوع قرمزرنـگ، دو نوع 
سـفید کـه میانه حـال هسـتند و خیلـی سـریع می رسـند. انواعـی نیـز هسـت کـه مـا آن هـا را وقتی هنوز سـبز هسـتند، 
می خوریـم. پنـج نـوع ِتـف و سـه نـوع ذرت )قرمز، نارنجـی و سـفید( هم کاشـته ام. هرکـدام مطابق فصل خود کشـت 

می شـود و زمـان کاشـت مشـخصی دارد«؛ )همـان، ص ۲۳(.

103. Ibid., p. 55.

۱0۴. کمـک غذایـی هـم بـرای آماده کـردن مـردم به منظـور جابه جایـی اسـتفاده می شـد و پـس از جابه جایـی نیـز بـرای 
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ماندگارکـردن ایشـان در محـل جدید به کار می رفـت. یکی از ترفندهای همیشـگی ِدرگو،  اعالم کردن مـکان و زمان خاص 
بـرای توزیـع مـواد غذایـی و سـپس سـوارکردن مـردِم گردآمده بـرای دریافت غـذا و بردن آنـان به مقصد جدیـد بود.

۱0۵. یکـی از نسـخه های افراطـِی  این تدوین بصری را می توان در سیوسمسـکیو )Ceausmescu(  در رومانی مشـاهده 
کـرد. صدهـا روسـتا در آنجـا تخریـب شـد تـا جـا بـرای شـهرهای کوچـک ناکارآمـدی بـاز شـود کـه »آپارتمان هـای 
یک طبقـۀ امـروزی« داشـتند )نظـارت و احاطـه بر آن ها آسـان تر بـود( و مناطق روسـتایی را بـه کمربندهای کشـاورزی 
بـا تخصـص سـخت گیرانه در محصـوالت مشـخص تقسـیم می کـرد؛ گویـی کـه یـک شـرکت در آنجـا با تقسـیم کار 
مخصـوص بـه خـودش در حال فعالیت باشـد. حکومـت کل آن اقدامات را »نظام سـازی« نامید. شـاید بهترین گزارش 

از آن اقـدام را در کار زیـر بتـوان دید:

Katherine Verdery, What Was Socialism and What Comes Next (Princeton: Princeton University 
Press, 1996), especially chap. 6, pp. 133-67.

106. See Donald Wors ter, The Dus t Bowl: The Southern Plains in the 1930s (New York: Oxford 
University Press, 1979).

107. John Berger, Ways ofseeing (London, 1992), p. 16, quoted in Martin Jay, Downcas t Eyes: 
The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought (Berkeley: University of Cal-
ifornia Press, 1993).

برای آشنایی با مطالبی مفید دربارۀ موضوع تجدد و چشم انداز، به این منبع نگاه کنید:

David Michael Levin, ed., Modernity and the Hegemony of Vision (Berkeley: University of 
California Press, 1993).

108. James C. Scott, Domination and the Arts of Resis tance: Hidden Transcripts (New Haven: 
Yale University Press, 1990), pp. 45-69.

109. Zygmunt Bauman, in Modernity and the Holocaus t (Oxford: Oxford University Press, 
1989).

ــوه« مطــرح شــده اســت کــه نویســنده آن را به طــور عــام  ــاغ  می ــارۀ »اســتعارۀ ب ــه درب ــن نکت ــز همی ــاال نی ــع ب در منب
ــد. ــا می دان ــژادی نازی ه ــت های ن ــاص سیاس ــور خ ــرا و به ط ــن تجددگ ــخصۀ ذه مش

۱۱0. این نکته از هر دو جنبۀ نظری و تحلیلی در این اثر به خوبی بررسی شده است:

Sally Falk Moore, Social Facts and Fabrications, especially chap. 6.

ــی  ــای احتمال ــارۀ پیامده ــا درب ــز م ــش ناچی ــد دان ــا می کن ــه ادع ــد ک ــه ببینی ــن زمین ــر را در ای ــی زی ــۀ عال ۱۱۱. مقال
ــه  ــه ای ک ــد، به گون ــوق ده ــتی س ــای الک پش ــه جرح وتعدیل ه ــا را ب ــد م ــت گذاری هایمان بای ــای سیاس ابتکارعمل ه

ــوان بــدون خســارت عمــده متوقــف کــرد و مســیر محتاطانه تــری را در پیــش گرفــت: هــر اقــدام را بت

Charles E. Lindblom, “The Science of Muddling Through,” Public Adminis tration Review 19 
(Spring 1959): 79 - 88.

همان نویسنده ۲0 سال بعد مقاله ای تکمیلی نوشت:
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“S till Muddling, Not Yet Through,” in Lindblom, Democracy and the Market Sys tem (Oslo: 
Norwegian University Presses, 1979), pp. 237-59.

ــازار بــرای انجــام دادن ایــن کار  ــا غافــل هســتند کــه ب ۱۱۲. گمــان می کنــم طرفــداران ایــن دیــدگاه فرامــوش کــرده ی
ــۀ  ــردم( را ـ به مثاب ــروی کار )م ــت( و نی ــن )طبیع ــد زمی ــا بتوان ــاز دارد ت ــود نی ــه خ ــوص ب ــازی های مخص ــه ساده س ب
ــه  ــیار ب ــه بس ــم ـ ک ــه دیده ای ــد ـ و البت ــز می توان ــازاری نی ــازی ب ــی و ساده س ــن تلق ــد. ای ــی کن ــد ـ بررس ــل تولی عوام
ــدن  ــث بغرنج  ترش ــی باع ــگل علم ــازی جن ــر،  ساده س ــد. به تعبیردیگ ــار باش ــی زیان ب ــع محل ــت و جوام ــال طبیع ح
ساده ســازی ناشــی از اندازه گیــری علمــی و ساده ســازی هایی می شــود کــه به واســطۀ بــازار تجــاری الــوار رخ 

داده انــد:

See Karl Polanyi’s classic, The Great Transformation (Bos ton: Beacon Press, 1957), is s till per-
haps the bes t case agains t pure market logic.

۱۱۳. می دانــم کــه وقتــی پــای موضوعاتــی از قبیــل زبان هــا و جوامــع محلــی بــه میــان می آیــد، تمایــز دوگانــه بیــن 
دو مفهــوم »مصنوعــی«  و »طبیعــی«، سســت بنیاد اســت. منظــور مــن از »مصنوعــی« آن زبان هــا و جوامــع محلــی 
هســتند کــه از مرکــز و بــا حرکــت یــک قلــم برنامه ریــزی شــده اند، گویــی کــه چیــزی در تضــاد بــا رشــد مبتنــی بــر 

انباشــت و الحــاق در جوامــع غیرمتمرکــز رخ داده باشــد.

114. See J. C. O’Connor, Esperanto, the Universal Language: The S tudent’s Complete Text Book 
(New York: Fleming H. Revell, 1907); and Pierre Janton, Esperanto Language, Literature, and 
Community, trans. Humphrey Tonkin et al. (Albany: S tate University of New York Press, 1973).

البته منظور طرفداران اسپرانتو از »جهان شمول«،  همان »اروپایی« است.

115. See, in this context, Susan S tewart, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, 
the Souvenir (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984).

۱۱۶. بــرای آشــنایی بــا گزارشــی دربــارۀ پارک هــای مضمونــی شــوروی و نمایشــگاه »دســتاوردهای نظــام اقتصــادی 
خلــق« کــه در ســال ۱۹۳۹ برپــا شــد،  بــه ایــن منبــع نــگاه کنیــد:

Jamey Gambrell, Once upon an Empire: The Soviet Paradise (New Haven: Yale University 
Press, forthcoming).

دو گــزارش از نمونــۀ مشــابه در اندونــزی یــا »مینی پــارک« اندونــزی را کــه براســاس الهامــات جنــاب خانــم ســوهارتو 
)Soeharto( ـ بانــوی اول یعنــی همســر رئیس جمهــور از ســال ۱۹۶۵ ـ و پــس از بازدیــد او از دیزنی لنــد در ایــاالت 

متحــده ســاخته شــد،  در ایــن منبــع ببینیــد:

John Pemberton, “Recollections from ‘Beautiful Indonesia’ (Somewhere Beyond the Pos tmod-
ern),” Public Culture 6 (1994): 241-62; and Timothy C. Lindsey, “Concrete Ideology: Tas te, 
Tradition, and the Javanese Pas t in New Order Public Space,”

in Virginia Matheson Hooker, ed., Culture and Society in New Order Indonesia (Kuala Lumpur: 
Oxford University Press, 1993), pp. 166-82.

۱۱7. مثالــی دیگــر از خلط گرفتــن »مصادیــق« و »حقایــق«  در خــالل مصیبــت جهــش بــزرگ روبه جلــو در اواخــر 
دهــۀ ۱۹۵0، برپایــی و تهیــۀ تابلوهــای بــزرگ فریبنــده و زیرکانــه از رعیت هــای ســالم و قبــراق و محصــوالت فــراوان 

و عالــی در مســیر حرکــت قطــار او و همراهانــش بــود.
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118. Yi-fu Tuan, Dominance and Affection: The Making of Pets (New Haven: Yale University 
Press, 1984).

119. Lawrence Vale, Architecture, Power, and National Identity (New Haven: Yale University 
Press, 1992), p. 90.

ــی  ــی فعل ــع  محل ــک از جوام ــه هری ــتن ب ــن تعلق نداش  همی
ً
ــا ــد،  دقیق ــرمایۀ جدی ــی س ــای سیاس ــی از مزای ۱۲0. یک

اســت. به دســت آوردن ســرمایه ای جدیــد مایــۀ دوری کــردن از انتخاب هــای ظریــف ـ اگــر نگوییــم ویرانگــر ـ اســت 
کــه درغیراین صــورت، از آن هــا گریــزی نیســت. به همین ترتیــب، زبــان انگلیســی از آن رو زبــان رســمی هندوســتان 
ــان در  ــه یــک جامعــۀ ســنتی واحــد تعلــق نداشــتند. آن زب ــود کــه ب ــا متکلمــان بی شــمار ب ــان ب ــه زب شــد کــه یگان
عــوض، بــه روشــنفکران هنــدی انگلیســی زبان تعلــق داشــت کــه وقتــی »گویــش« آن هــا بــه زبــان ملــی تبدیــل شــد،  
از مزایــای هنگفــت برخــوردار شــدند. ایــاالت متحــده و اســترالیا کــه گذشــتۀ شــهری نداشــتند تــا آن را دســتمایه قــرار 
ــم  ــرفت و نظ ــم انداز پیش ــه چش ــاختند ک ــود س ــرای خ ــده ب ــای برنامه ریزی ش ــد، پایتخت ه ــر رون ــد و از آن فرات دهن

داشــت و البتــه عجیــب نبــود کــه در تضــاد بــا تجربــۀ ســکونت بومیــان باشــد.

121. Vale, Architecture, Power, and National Identity, p. 293.

122. Ibid., p. 149.

123. Coulson, “Agricultural Policies in Mainland Tanzania,” p. 86.

124. For a fine description of the Mozambique case, see chap. 7 of Isaacman, Cotton Is the 
Mother of Poverty.

125. Quoted in Coulson, “Agricultural Policies in Mainland Tanzania,” p. 78.

ــد و  ــاورزان »ب ــخت کوش و کش ــته و س ــان شایس ــن زارع ــدن بی ــه تمیزقائل ش ــت ک ــده اس ــاری ش ــند پافش ــن س در ای
تنبــل« چقــدر اهمیــت دارد. ممکــن اســت کســی بــه حیــرت بیفتــد کــه آیــا راهبــرد انقالبــی تمرکــز در آمریــکای التین 
یــا همــان ایجــاد قلمروهــای بســتۀ شورشــی کوچــک )چیــزی کــه رجیــس دیبــریـ  Regis Debrayـ  در دهــۀ ۱۹۶0 

به دقــت تشــریح کــرد(، تبــار مشــترک فکــری بــا راهبردهــای »نقطــۀ کانونــی« در کارهــای توســعه ای دارد یــا خیــر.

126. Pauline Peters, “Transforming Land Rights: S tate Policy and Local Practice in Malawi,” 
paper presented at the Program in Agrarian S tudies, Yale University, New Haven, February 19, 
1993.

127. Birgit Muller, unpublished paper, 1990.

128. Kate Xiao Zhou, How the Farmers Changed China: Power of the Peoplev (Boulder: Wes t-
view Press, 1996).

۱۲۹. به این ترتیــب، شــکاف بزرگــی بیــن »افســانۀ اجتماعــی تجددگرایــی اعــالی اســتبدادی دون مایــه« و اقدامــات 
ــی مکمــل  ــدارد، ول ــه آن وجــود ن ــی کــه امــکان اذعــان ب غیررســمی »انحــراف از مســیر« ایجــاد می شــود )انحراف
ویژگــی تشــخیصی خــودش اســت(. گرچــه در ادامــه بــه ایــن موضــوع بــاز خواهیــم گشــت، در اینجــا الزم اســت 
ــمی در  ــای رس ــن »مقدس نمایی ه ــکاف بی ــا ش ــه ب ــخرگی هایی ک ــی، و مس ــر، بدبین ــاکاری و تزوی ــه ری ــم ک بگویی
محیــط دروغیــن و کاذب« و »اقدامــات ضــروری بــرای احیــای شــورزندگی روزمــرۀ مــردم« ایجــاد می شــود، اغلــب 
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ــل می گــردد. ــن جوامــع تبدی ــه در ای ــات،  شــعر و تران ــار ادبی ــن آث ــرای بهتری ــه ب ــه دســت مایۀ اولی ب

فصل هشتم: رام سازی طبیعت

ــرت  ــول مباش ــدازه ای محص ــا ان ــز ت ــا نی ــت نخورده ترین جنگل ه ــی دس ــه حت ــع ک ــواهد قاط ــا ش ــنایی ب ــرای آش ۱. ب
ــه ایــن منابــع ســر بزنیــد: انســان در خــالل ســده های طوالنــی هســتند، ب

Darryl Posey, “Indigenous Management of Tropical Fores t Eco-Sys tems: The Case of the Kay-
apo Indians of the Brazilian Amazon,” Agrofores try Sys tems 3 (1985): 139-58; Susanna Hecht, 
Anthony Anderson, and Peter May, “The Subsidy from Nature: Shifting Cultivation, Succes-
sional Palm Fores ts, and Rural Development,” Human Organization 47, no. 1 (1988): 25-35; J. 
B. Alcorn, “Huas tec Noncrop Resource Management: Implications for Prehis toric Rain Fores t 
Management,”Human Ecology 9, no. 4 (1981): 395-417; and Chris tine Padoch, “The Woodlands 
of Tae: Traditional Fores t Management in Kalimantan,” in William Bentley and Marcia Gowen, 
eds., Fores t Resources and Wood Based Biomass Energy as Rural Develovment Assets (New 
Delhi: Oxford and IBH. 1995).

ــان   هم
ً
ــا ــدرت دقیق ــده ـ به ن  تجاری ش

ً
ــال ــام کام ــک نظ ــازاری ـ در ی ــوالت ب ــرای محص ــود ب ــازی س ۲. حداکثرس

حداکثرســازی حجــم محصــول اســت. وقتــی نیــروی کار کمیــاب بــود، زارعــان بیشــتر دغدغــۀ حداکثرســازی عایدی 
بــه ازای هــر واحــد از نیــروی کار را داشــتند و اگــر زمیــن کمیــاب بــود، عایــدی بــه ازای واحــد ســطح زمیــن بــه دغدغــۀ 

ــد. ــدل می ش ــی ب اصل

3. Paul Richards, Indigenous Agricultural Revolution: Ecology and Food Production in Wes t 
Africa (London: Unwin Hyman, 1985), p. 160.

مــن در ایــن فصــل بیشــتر بــه ایــن کتــاب درخشــان متکــی بــوده ام. ریچــاردز خــود را وقــف تحقیقــات کشــاورزی 
علمــی کــرده اســت، ولــی اصــرار می کنــد کــه در ایــن کتــاب بــدون هرگونــه پیــش داوری بــه بررســی رویه هــای 
ــاورزان  ــی کش ــداف حقیق ــکالت و اه ــر مش ــاب او نمایانگ ــه و کت ــی پرداخت ــران آفریقای ــان برزگ ــود در می موج

محلــی اســت.
 ۴. منافــع ســاختاری و نهــادی کــه سیاســت های کشــاورزی را به نفــع قــدرت حکومــت بــه انحــراف می کشــانند، در 

کنــار منافــع اقتصــادی نورچشــمی ها به دقــت و بــا شــواهد قانع کننــده در ایــن اثــر تشــریح شــده اند:

Robert Bates in Markets and S tates in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies 
(Los Angeles: University of California Press, 1981).

البتــه تحلیــل مــن معطــوف بــه منابــع ژرف تــر بــرای بیراهه رفتــن سیاســت ها بــوده اســت کــه خــارج از حــوزۀ بررســی 
اقتصــاد سیاســِی منبــع بــاال قــرار می گیرنــد.

5. Jack R. Harlan, Crops and Man, 2nd ed. (Madison, Wis.: American Society of Agronomy, 
Crop Science Society of America, 1992), p. 5.

۶. دربــارۀ غــالت اصلــیـ  کــه همگــی در خانــوادۀ علف هــا هســتندـ  ایــن ویژگــی منجــر بــه نوعــی تقلیــد یــا اســتتار 
 obligate( ــی ــرز اهل ــف ه ــد »عل ــا چن ــک ی ــواده اش ی ــی در خان ــالت اصل ــک از غ ــود. هری ــتانه می ش همزیس
 در همــان اوضــاع زندگــی آن  گونــه قــادر بــه بقــا هســتند، ولــی 

ً
weeds(« دارد کــه بســیار بــه آن شــبیه هســتند و دقیقــا
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ــی  ــای زراع ــود در زمین ه ــدد خ ــی مج ــب، جوانه زن ــد و به این ترتی ــا می کنن ــگام ره ــود را زودهن ــخت خ ــای س دانه ه
ــد. ــن می کنن را تضمی

7. Harlan, Crops and Man, p. 127 (emphasis in original).

8. در یــک روســتای مالــزی کــه کار میدانــی می کــردم، هرکــدام از کشــاورزان ســالخورده  حــدود 80 نــوع برنــج را بــا 
نــام و خــواص هرکــدام می شــناختند.

۹. درواقــع، پاک ســازی زمیــن یــا خــود مزرعــه به مثابــۀ یــک عامــل گزینــش مهــم بــرای مقاومــت محصــول عمــل 
ــرای  ــا ب ــد ی ــرای فصــل بعــد انتخــاب کن ــرۀ دانه هــا را ب ــرار باشــد زارع به طــور تصادفــی ذخی ــی اگــر ق ــد. حت می کن
ایــن کار محصــول را در مزرعــه باقــی بگــذارد تــا بــذر فصــل بعــد را فراهــم کنــد، مقاومــت نســل بعــدی محصــول 
افزایــش خواهــد یافــت کــه بــه پدیــدۀ »مقاومــت مزرعــه ای« معــروف اســت. پــس آن نژادهــای روســتایی )اعــم از 
رگه هــای تصادفــی و جهش یافتــه( کــه در طــول زمــان بــه بهتریــن شــکل علیــه آفت هــا، آب وهــوای نامســاعد و غیــره 

دوام بیاورنــد، خواه ناخــواه بــذر بیشــتری از خــود بــرای فصــل بعــدی محصــول بــه جــا می گذارنــد.
 کل تغییــر ژنتیکــی به دســت آمده از تــالش کشــاورزان در طــول هــزاران ســال بســیار بیــش از تنوعــی 

ً
۱0. »احتمــاال

اســت کــه در مــدت صــد یــا دویســت ســال گذشــته بــا تالش هــای نظام یافتــۀ علمــی حاصــل شــده اســت«:

Norman Simmonds, Principles of Crop Zmprovement (New York: Longman, 1979), cited by 
Jack Ralph Kloppenberg, Jr., Firs t the Seed: The Political Economy of Plant Biotechnology, 
1492-2000 (Cambridge: Cambridge University Press, 19881, p. 185).

11. James Boyce, “Biodiversity and Traditional Agriculture: Toward a New Policy Agenda-a 
Pre-Proposal” (unpublished paper, January 1996). See also Boyce, “The Environmental Impact 
of North-South Trade: A Political Economy Approach, “Working Paper 1996-3, Department of 
Economics, University of Massachusetts, Amhers t. 1996.

درواقــع، رابطــۀ بیــن گونه هــای جدیــد و ســنتی،  از مقولــۀ وابســتگی و نــه تکمیل کنندگــی اســت. کشــاورزی ســنتی 
ــی  ــرمایۀ ژنتیک ــه س ــروزی ب ــاورزی ام ــی کش ــدارد، ول ــاز ن ــود نی ــای خ ــرط بق ــۀ ش ــروزی به مثاب ــاورزی ام ــه کش ب
گونه هــای روســتایی وابســته اســت. بویــس بــر همیــن اســاس از نگهــداری ایــن ســرمایه ها در محــل اصلــی خــود 
)به جــای بانک هــای بــذر( و ســاختن نژادهــای روســتایی بــا حمایت کــردن از کشــاورزان ســنتی طرفــداری می کنــد.
ــا میــزان محصــول، مــزه و   بــه ارزش زیبایی شــناختی بســتگی دارد کــه اغلــب بســیار ب

ً
 ۱۲. جاذبــۀ بصــری معمــوال

ــه میوه هــا،  ســبزیجات و احشــام کــه در  ــزه دادن ب ــی جای ــه داشــته اســت. در ســنت آمریکای ــی ســودآوری فاصل حت
ــای  ــا خوک ه ــا ی ــه های زیب ــا خوش ــی ب ــه ذرت های ــت ب ــزۀ نخس  جای

ً
ــوال ــاورزی رواج دارد، معم ــگاه های کش نمایش

ــه،  ــند. البت ــر باش ــودآوری کهت ــا س ــادی ی ــاظ اقتص ــت ازلح ــن اس ــا ممک ــه آن گونه ه ــود، درحالی ک ــا داده می ش زیب
اگــر خریــداری بخواهــد بابــت »اضافه بهــای زیبایی شناســانه« بــرای یــک رأس خــوک پرداخــت کنــد، آنــگاه ممکــن 

ــا هــم مقــارن شــوند: ــۀ  زیبایی شناســانه و ســودآوری ب اســت دو جنب

Kloppenberg, Firs t the Seed, p. 96.

13. Ibid., p. 117. The following two observations are also based on the same passage.

14. R. E. Webb and W. M. Bruce, “Redesigning the Tomato for Mechanized Production,” in Sci-
ence for Better Living: Yearbook of Agriculture, 1968 (Washington: United S tates Department 
of Agriculture, 1968), p. 104, cited in ibid., p. 126.
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ــتند و  ــر هس ــبزیجات جذاب ت ــت س ــت اندرکاران صنع ــرای دس ــژه ب ــا به وی ــد: »پیوندی ه ــه می ده ــرگ ادام کلوپنب
ــی  ــوری بازطراح ــوند و ط ــرورش داده می ش ــدی پ ــکل پیون ــا به ش ــا و گل کلم ه ــا، کلم ه ــا،  خیاره ــفناج، هویج ه اس
شــده اند کــه برداشــت محصــول بــه شــیوۀ غیرگزینشــی،  یک بــاره و ماشــینی را ممکــن ســازد« )همــان منبــع(. الزم 
ــزان محصــول، برداشــت، درجه بنــدی و بســته بندی ماشــینی مدت هاســت کــه  اســت بگوییــم کــه صرف نظــر از می

بــر گزینــش و پــرورش برخــی محصــوالت اثــر گذاشــته اســت.

15. Ibid., p. 127.

16. Jim Hightower et al., Hard Tomatoes, Hard Times, Final Report of the Task Force on the Land 
Grant College Complex of the Agribusiness Accountability Project (Cambridge: Schenkman, 
1978).

17. Committee on Genetic Vulnerability of Major Crops, Agricultural Board, Division of Biol-
ogy and Agriculture, United S tates National Research Council, Genetic Vulnerability of Major 
Crops (Washington: National Academy of Sciences, 1972), p. 21.

18. Ibid., p. 12.

۱۹. دیگر اثر یکنواختی ژنتیکی، آسیب پذیرشدن کل جمعیت گیاهی در برابر تنش های محیطی برابر است.
۲0. نخســتین دانشــمندی کــه از الگــوی ریاضیاتــی بــرای بررســی بیماری هــای همه گیــر گیاهــی اســتفاده کــرد، ون 

در پالنــک بــود:

van der Plank, Committee on Genetic Vulnerability of Major Crops, Genetic Vulnerability of 
Major Crops, pp. 28-32.

۲۱. البتــه، منطــق مشــابهی دربــارۀ بیماری هــای انســانی صــادق اســت. بــا ثابت بــودن بقیــۀ عوامــل، جمعیت هــای 
ــتند ـ  ــی نتوانس ــای غرب ــهری در اروپ ــای ش ــتند. جمعیت ه ــز هس ــای متمرک ــالم تر از جمعیت ه ــانی س ــدۀ انس پراکن
حداقــل تــا قــرن نوزدهــم ـ جمعیــت خــود را افزایــش دهنــد و بــرای حفــظ جمعیــت خــود بــه جمعیت هــای پراکنــدۀ 
 ســالم تر از حومه هــا وابســتگی داشــتند. علــل بیماری شــناختی نهفتــه در هم زمانــی تنــوع و پراکندگــی، و نیــز 

ً
نســبتا

اثرگــذاری یکدســتی ژنتیکــی و تمرکــز جمعیــت بــر نرخ هــای مرگ و میــر را می توانیــد در ایــن منبــع ببینیــد:

Alfred Crosby, Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900 (New 
York: Cambridge University Press, 1988), and Mark Ridley, “The Microbes’ Opportunity,” 
Times Literary Supplement, January 13, 1995, pp. 6 -7.

منطــق پراکندگــی جمعیــت در خــالل بیماری هــای همه گیــر مدت هــا پیــش از درک علــل یــا عوامــل خــود 
همه گیری هــا شــناخته شــده بــود:

See, for example, Daniel Defoe, A Journal of the Plague Year (1722; Harmondsworth: Penguin, 
1966).

۲۲. البتــه، نــه به طــور کامــل. اکنــون آموخته ایــم کــه اســتفادۀ افراطــی از آنتی بیوتیک هــا بــرای انســان ها و 
ــی  ــارهای گزینش ــت فش ــا به عل ــش آن ه ــاری زا و جه ــل بیم ــدن عوام ــث مقاوم ش ــان باع ــرای گیاه ــا ب آفت  کش ه
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــت. ب ــن فشارهاس ــه ای ــان ب ــان ها و گیاه ــی انس ــتم دفاع ــش سیس ــریع تر از واکن ــه س ــود ک می ش
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ــو  ــا جل ــل و وب ــل ِس ــی از قبی ــای عفون ــا و بیماری ه ــه از آفت ه ــم ک ــاز داری ــا نی ــدی از آفت کش ه ــل های جدی نس
ــری تر  ــیار مس ــای بس ــا تیره ه ــی ب ــیدند، ول ــر می رس ــه نظ ــراض ب ــال انق ــه روزگاری در ح ــی ک ــند؛ بیماری های باش

بازگشــته اند:

Randolph M. Nesse and George C. Williams, Evolution and Healing: The New Science of Dar-
winian Medicine (London: Weidenfeld and Nicolson, 1995).

23. David Pimentel and Lois Levitan, “Pes ticides: Amounts Applied and Amounts Reaching 
Pes ts,” BioScience 36, no. 2 (February 1986): 87.

24. Kloppenberg, Firs t the Seed, pp. 11 8- 19.

کتان و گونه های ُپرمحصول برنج بیشترین سهم مصرف آفت کش ها در جهان را به خود اختصاص داده اند.
ــا و  ــر از ویروس ه ــای مقاوم ت ــا تیره ه ــه در آن ه ــت ک ــانی هس ــای انس ــی در همه گیری ه ــای جالب ــم نظیره ۲۵. بازه

باکتری هــای مقــاوم پدیــد آمــده اســت:

John Wargo’s discussion of malaria and its carrier, the Anopheles mosquito, in Our Children’s 
Toxic Legacy: How Science and Law Fail to Protect Us from Pes ticides (New Haven: Yale Uni-
versity Press, 1996), pp. 15-42.

ــا در  ــی از آفت کش ه ــاری ناش ــان ۴۵ بیم ــت. از می ــوده اس ــه نب  کم هزین
ً
ــال ــا اص ــتردۀ علف کش ه ــرد گس ۲۶. کارب

ــد: ــا بوده ان ــی از علف کش ه ــا ناش ــای آن ه ــی ت ــان، س گیاه

Kloppenberg, Firs t the Seed, p. 247.

متــون موجــود همچنیــن سرشــار از شــواهد آثــار غیرمســتقیم حشــره کش ها و ســایر مــواد اســت کــه بــه همیــن انــدازه 
 کاربــرد گســتردۀ ماالتیــون بــا هــدف مهــار شپشــک غوزه هــای پنبــه در ســال ۱۹۹۵ در تگــزاس 

ً
مخــرب هســتند. مثــال

بــه مــرگ بســیاری از حشــرات مفیــد ختــم شــد و به این ترتیــب، لشــکری از کرم هــا را در مــزارع بــه راه انداخــت کــه 
بخــش اعظــم محصــول چغنــدر را خوردند:

See “Where Cotton’s King, Trouble Reigns,” New York Times, October 9, 1995, p. A10, and 
Sam Howe Verhovek, “In Texas, an Attempt to Swat an Old Pes t S tirs a Revolt,” New York 
Times, January 24, 1996, p. A10.

27. Committee on Genetic Vulnerability of Major Crops, Genetic Vulnerability of Major Crops, 
p. 6.

28. Ibid., p. 7 (emphasis added).

29. Ibid., p. 1.

 ۹۶درصــد نخودفرنگــی کــه در ســال ۱۹۶۹ به صــورت تجــاری 
ً
ــال ــم، مث ــه یــک محصــول درجــه دو بپردازی اگــر ب

ــز در  ــال ۱۹70 نی ــی ذرت در س ــۀ قارچ ــا لک ــارزه ب ــرای مب ــن ب ــن تمری ــود. آخری ــه ب ــط از دو گون ــد، فق ــت ش کش
شــواهدی نمــود پیــدا کــرد کــه در کشــت جــوی دوســر دیــده شــد. » گونــه ای به اصطــالح جادویــی از جــوی دوســر« 
ـ معــروف بــه ویکتوریــا ـ پــرورش داده شــد تــا در برابــر تمــام شــکل های زنــگ قارچــی تــاج خوشــه مقــاوم باشــد. در 
ســال ۱۹۴0 آن گونــه در سراســر کشــور کشــت شــد و در ســال ۱۹۴۶ بــه همه گیــری وحشــتناکی دچــار شــد. چــون 
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کشــت جــوی دوســر در آن زمــان نســبت بــه ســابق کمتــر شــده بــود، آن خســارت چنــدان در رســانه ها ُپررنــگ نشــد.

30. For an impressive lis ting of such ins tances, see Kloppenberg, Firs t the Seed, p. 168.

31. James B. Billard, “More Food for Multiplying Millions: The Revolution in American Agri-
culture,” with photographs by James R. Blair and a painting of the farm of the future by Davis 
Meltzer, National Geographic 137, no. 2 (February 1970): 147-85. This article is the subject of a 
scathing critique by Wendell Berry in The Unsettling of America: Culture and Agriculture (San 
Francisco: Sierra Club Books, 1977.).. chap.. 5.

ــلط  ــع مس ــه ـ از موض ــردازی آگاهان ــک خیال پ ــۀ ی ــه ـ به مثاب ــی از آن مقال ــش کوچک ــه بخ ــه چ ــت ک ــب اس عجی
ســال ۱۹۹7 نگاشــته شــده اســت. انقــالب فنــاوری زیســتی )بیوتکنولــوژی( و امــکان انتقــال دی ان ای هــای ترکیبــی 
ــد و  ــود نمی بین ــیر خ ــی در مس ــه مانع ــد، به هیچ وج ــاورزی بوده ان ــۀ کش ــول در عرص ــن تح ــد مهم تری ــه بی تردی ک

ــگارد. ــچ می ان ــه هی ــا را ب ــی و آفت کش ه ــیب پذیری ژنتیک ــکالت آس مش

32. See Albert 0. Hirschman, Development Projects Observed (Washington: Brookine-s Ins titu-
tion, 1967).

۳۳. بــرای آشــنایی بــا تحلیلــی عالــی از پنــج نمونــه از ایــن طرح  هــا )چهــار طــرح خصوصــی و یــک طــرح دولتــی، 
یعنــی طــرح بادام زمینــی تانگانیــکا در ســال ۱۹۴7( بــه ایــن منبــع نــگاه کنیــد:

Nancy L. Johnson and Vernon W. Ruttan, “Why Are Farms So Small?” World Development 22, 
no. 5 (1994): 691 -706.

34. Richards, Indigenous Agricultural Revolution, pp. 63- 116.

مــن در ایــن بحــث اصطــالح »کشــت چندمحصولــی«  و »کشــت ترکیبــی« را معــادل بــا هــم بــه کار بــرده ام. کشــت 
درهــم کاری نوعــی کشــت چندمحصولــی اســت کــه تک محصــول دومــی را بیــن ردیف هــای محصــول اول 
می کارنــد. کشــت نوبتــی بــه توالــی کشــت محصــوالت مختلــف مربــوط اســت کــه در مزرعــه بــا یکدیگــر کاشــته 

ــت. ــی اس ــت چندمحصول ــی کش ــب، نوع ــوند و به این ترتی می ش
۳۵. هرچقــدر آب وهــوا نامســاعدتر باشــد، تنــوع زیســتی هــم کمتــر اســت. وقتــی بــه زمین هــای تانــدرا ]در نزدیکــی 
قطــب شــمال[ نزدیــک شــویم، تعــداد گونه هــای درختــان، پســتانداران و حشــرات افــول می کنــد. همیــن واقعیــت در 

مــورد کمربندهــای جغرافیایــی بســیار مرتفــع صادق اســت.

36. Quoted in Paul Richards, “Ecological Change and the Politics of African Land Use,” African 
S tudies Review 26, no. 2 (June 1983): 40.

ــون  ــرد فن ــکان کارب ــارۀ ام ــان درب ــز هم زم ــه او نی ــتمپ )Dudley S tamp( ـ ک ــی اس ــن از دادل ــاردز همچنی ریچ
ــا فرســایش خــاک مطلــب می نوشــت ـ نقل قــول می کنــد: »در ســیاحت اخیــر  کشــاورزی آفریقایــی بــرای مبــارزه ب
بــه دور نیجریــه قانــع شــدم کــه برزگــر بومــی ایــن کشــور مدت هاســت طرحــی بــرای زراعــت خــود دارد کــه در اصــل 
ــق  ــی مناط ــه در برخ ــه ای ک ــرح به گون ــن ط ــود داد( و ای ــش را بهب ــوان جزئیات ــر بت ــی اگ ــود )حت ــن نمی ش ــر از ای بهت
اجــرا می شــود، بــه حفاظــت کامــل در برابــر »فرســایش خــاک و کاهــش حاصلخیــزی اش« منجــر می شــود. شــاید 

آفریقایی هــا بتواننــد در ارائــۀ راه حــل بــرای فرســایش خــاک در ســایر مناطــق دنیــا ســهیم شــوند« )ص ۲۳(.

37. Edgar Anderson, Plants, Man, and Life (Bos ton: Little, Brown, 1952), pp. 140-41.
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ــرورش  ــون، پ ــای آندرس ــده در حرف ه ــای توصیف ش ــدید در باغ ه ــوع ش ــت تن ــه عل ــدارد ک ــن ن ــه گفت ــاز ب نی
محصــوالت بــرای معــاش خانــوار در آن باغ هــا ـ و نــه فــروش محصــول در بــازار ـ اســت. بااین حــال، آنچــه اهمیــت 

ــت. ــری هس ــی بص ــن بی نظم ــس ای ــه در پ ــت ک ــی اس ــه و طرح دارد،  برنام

38. Richards, Indigenous Agricultural Revolution, p. 63.

39. Ibid., p. 70.

ــا  ــن روش ب ــی،  خــواه چرخــش محصــول ـ در ای ــر ســامانه های کشــت ســنتی ـ خــواه کشــت چندمحصول ۴0. اکث
ــه حبوبــات اجــرا می شــوند. ــه غلــه و یــک گون ترکیــب کاشــت یــک گون

41. Richards, Indigenous Agricultural Revolution, pp. 66-70.

42. H. C. Sampson and E. M. Crowther, “Crop Production and Soil Fertility Problems,” Wes t 
Africa Commission, 1938-1 939: Technical Reports, part 1 (London: Leverhulme Trus t, 1943), 
p. 34, cited in ibid., p. 30.

ــای  ــه به معن ــت ک ــتباه گرف ــی اش ــوی اروپای ــی در الگ ــت ترکیب ــا زراع ــد ب ــی را نبای ــا چندمحصول ــی ی ــت ترکیب کش
ــت. ــام اس ــداری از احش ــن( و نگه ــه زمی ــک قطع ــدام در ی ــول )هرک ــن محص ــد چندی ــا تولی ــه ای ب مزرع

43. Richards, “Ecological Change and the Politics of African Land Use,” p. 27.

ــر از  ــزد کشــاورزان چقــدر متأث ۴۴. ایــن مــورد فقــط یکــی از مثال هایــی اســت کــه نشــان می دهــد انتخــاب فــن ن
ــا عامــل نیســت. ــه تنه ــی البت ــدی از موهبت هــای طبیعــی اســت،  ول بهره من

ــی  ــای خیل ــه زمین ه ــول در قطع ــت تک محص ــا کاش ــد ب ــا را می ش ــن مزای ــیاری از ای ــر، بس ــر دقیق ت ۴۵. به تعبی
ــه شــد.  گفت

ً
ــه از دســت مــی رود، فوایــد کشــت چندمحصولــی اســت کــه قبــال کوچــک محقــق کــرد. آنچــه البت

۴۶. »پیوند مایکوریزال« به رابطۀ همزیستی بین برخی قارچ ها و ریشه های گیاهان گفته می شود.

47. Rachel Carson, Silent Spring (1962; Bos ton: Houghton Mifflin, 1987), p. 10.

۴8. کشــاورزان ارگانیــک گاهــی از کشــت ترکیبــی بــرای بی نیازشــدن از کاربــرد مقادیــر زیــاد آفت کش هــا و کودهــا 
ــاز  ــی، نی ــت چندمحصول ــای کش ــۀ( قالب ه ــه هم ــی ن ــر )ول ــیر اکث ــع در مس ــن مان ــد. متداول تری ــتفاده می کنن اس
فــراوان بــه نیــروی کار به ویــژه در کشــورهایی اســت کــه بــا کمبــود )گرانــی( نیــروی کار روبــه رو هســتند. به ســختی 
ــوده اســت  ــه ای ب ــرآورد کــرد کــه چــه میــزان از ایــن کاربربــودن، ناشــی از طراحی کــردن ماشــین ها به گون می تــوان ب
ــرای کشــت تک محصولــی مناســب باشــند. وس جکســون )Wes Jackson( ـ کــه از پیشــتازان تحقیــق  کــه فقــط ب
ــزان  ــازۀ سه ســاله و فقــط ازنظــر می ــک ب ــی در ی ــت کــرده اســت کــه کشــت تک محصول ــه اســت ـ ثاب ــن زمین در ای
ــی  ــت چندمحصول ــد کش ــه درآم ــت ک ــن واقعی ــرد. ای ــی بگی ــی پیش ــت تک محصول ــر کش ــد ب ــول می توان محص
می توانــد در دومیــن و ســومین ســال کشــت بیــش از روش رقیــب باشــد، نشــان می دهــد کــه آثــار تعاملــی بیــن دو 

محصــول، علــت ایــن افزایــش بهــره وری هســتند:

Jackson, “Becoming Native to This Place,” paper presented at the Program in Agrarian S tudies, 
Yale University, New Haven, November 18, 1994.

جکســون هــم ماننــد ریچــاردز در درجــۀ اول دغدغــۀ بناکــردن نوعــی کشــاورزی را داشــت کــه ذخیــرۀ خــاک را حفــظ 
کنــد یــا بهبــود دهــد. چنــان ذخیــره ای در زمین هــای تثبیت شــدۀ پســت کمتــر مایــۀ نگرانــی اســت، ولــی در آن دســته 
ــت.  ــم اس ــیار مه ــات( بس ــا و ارتفاع ــۀ تپه ه  دامن

ً
ــال ــد )مث ــیب پذیر دارن ــاک آس ــه خ ــناختی ک ــای بوم ش از کمربنده
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 کشــت چندمحصولــی گیاهــان چندســاله بــرای ایــن منظــور مفیــد اســت.
ً
ظاهــرا

ــر،   ــت بوم های متنوع ت ــه زیس ــت ک ــان داده اس ــا نش ــت بوم  مرغزاره ــارۀ زیس ــی درب ــی تطبیق ــی های آزمایش ۴۹. بررس
ــه  ــه ب ــی ک ــن ۹ مترمربع ــه زمی ــۀ ۱۴7 قطع ــا مقایس ــوتا ب ــگاه مینه س ــان دانش ــتند. بوم شناس ــر هس ــر و مقاوم ت بارآورت
کشــت انــواع مختلــف و تصادفــِی گونه هــای علــف تخصیــص یافتــه بــود،  دریافتنــد: »هرچــه تعــداد گونه هــا کمتــر 
باشــد، تراکــم رویــش آن هــا کمتــر می شــود و میــزان نیتروژنــی کــه از الیــۀ باالیــی خــاک شســته می شــود، کاهــش 
ــات  ــایر قطع ــریع تر از س ــر، س ــی بزرگ ت ــوع گیاه ــا تن ــی ب ــه زمین های ــم قطع ــالی ه ــس از خشک س ــد«. پ می یاب
ــر  ــه حداکث ــره وری ب ــرد، به ــد می ک ــر رش ــۀ دیگ ــار ۱0 گون ــه در کن ــر گون ــی ه ــیدند. وقت ــل رس ــره وری کام ــه به ب
ــزان بهــره وری می افــزود. ازلحــاظ نظــری نتیجه  گیــری  ــر می ــر ب ــر دهــم، بســیار کمت ــه ب ــۀ اضاف می رســید و هــر گون
شــد کــه افزایــش تعــداد گونه هــا در بلندمــدت می توانــد نقــش مفیــدی در حفاظــت از زیســت بوم علیــه نامالیمــات 

آب وهوایــی یــا آلودگــی آفــات داشــته باشــد:

Carol Kaesuk Yoon, “Ecosys tem’s Productivity Rises with Diversity of Its Species,” New York 
Times, March 5, 1996, p. C4.

۵0. این مزایا ممکن است شامل کاهش مخارج نهاده هایی از قبیل کودها و آفت کش ها باشد.
 آشــفتۀ  طبیعــی )از قبیــل ابرهــا، جریان هــای آب، 

ً
ــارۀ ترتیــب نهفتــه در پــِس نظام هــای ظاهــرا ۵۱. کســانی کــه درب

ــی  ــکال هندس ــامانه های »اش ــوع س ــه موض ــد، ب ــق می کنن ــره( تحقی ــا و غی ــری بیماری ه ــوا،  همه گی ــفتگی های ه آش
بــا اجــزای هم شــکل بــا کل« ـ یــا فرکتــال )fractal( ـ رســیده اند کــه خطــی هــم هســتند. تفــاوت اصلــی کار آن هــا 
ــال اســت کــه می تواننــد آشــفتگی های بــزرگ  ــا موضــوع بحــث مــا، انعطاف پذیــری و سرســختی فرایندهــای فرکت ب
را تــاب بیاورنــد و در طیــف گســترده ای از بســامدها عمــل کننــد )مشــخصه ای کــه در میــان بســیاری از فرایندهــای 
ــی فرایندهــای خطــی از مســیر خــود خــارج شــوند، روی همــان  زیست شــناختی مشــترک اســت(. بااین حــال، وقت
ــری  ــن تعبی ــا چنی ــد. ب ــه بازنمی گردن ــی اولی ــف تعادل ــه طی ــچ گاه ب ــد و هی ــه می دهن ــود ادام ــه راه خ ــیر ب ــط س خ

ــوان گفــت کــه کشــت چندمحصولــی درجــۀ تحمــل بیشــتری دارد. می ت
۵۲. جیکابــز تــا انــدازه ای نشــان داد کــه توفیــق یــک محلــه چگونــه می توانــد بــر قیمــت مســتغالت اثــر بگــذارد،  
ــی  ــچ تعادل ــدگاه او هی ــد. در دی ــه را دگرگــون کن ــت، محل به طوری کــه بعضــی کاربری هــا را منســوخ ســازد و درنهای

ــدارد و تنهــا چرخــه ای هســت کــه بارهــا در بخش هــای مختلــف یــک شــهر شــروع می شــود. وجــود ن
۵۳. چرخش کشت در اکثر بخش های آسیای جنوب شرقی و آمریکای التین نیز رایج است.

54. Harold C. Conklin, Hanunoo Agriculture: A Report on an Integral Sys tem of Shifting Cul-
tivation in the Philippines (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
1957), p. 85.

نمی تــوان ارزیابــی موشــکافانۀ کانکلیــن )منبــع بــاال( را خوانــد و از دامنــۀ دانــش و مهارت هــای ایــن کشــاورزان در 
شــگفت نیامــد.

۵۵. و البتــه تــا حــدی بــه همیــن علــت بــود کــه چنــان جمعیت هایــی اغلــب در مکان هــای غیرحکومتــی زندگــی 
کــرده یــا بــه چنــان جاهایــی فــرار می کردنــد.

56. Richards, Indigenous Agricultural Revolution, p. 50.

 )Ormsby-Gore( ــبی-گور ــام اورمس ــتعمرات به ن ــور مس ــر ام ــی وزی ــاون پارلمان ــد: »مع ــه می ده ــاردز ادام ریچ
 در ســیرالئون »بی رحمانــه جنگل هــای طبیعــی را ویــران 

ً
جهت گیــری آن زمــان را چنیــن خالصــه بیــان کــرد کــه مثــال

ــا خــاک بکــر آن هــا بتواننــد کشــت در دامنــۀ تپه هــا یــا دشــت ها را ادامــه دهنــد« )صــص ۵۱-۵0(. ــا ب می کننــد ت

57. Ibid., p. 42.
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۵8. همــان، فصــل دوم. ریچــاردز نتیجه گیــری می کنــد: »ازلحــاظ تقویــت مــواد غذایــی خــاک،  در علــم امــروزی 
خاک شناســی، بــر درســتی اصــرار کشــاورزان جنــگل دار قدیمــی بــر تأثیــر خاکســتر و اصــرار کشــاورزان ســاوانا در 
آفریقــا بــر »کودهــای حیوانــی و کمپوســت« صحــه گذاشــته شــده اســت« )ص ۶۱(. بــرای آشــنایی بــا تحلیلــی عالــی 

دربــارۀ فنــون ســوزاندن زمیــن در هنــدوراس بــه ایــن منبــع ســر بزنیــد:

Kees Jansen, “The Art of Burning and the Politics of Indigenous Agricultural Knowledge,” paper 
presented at a congress entitled “Agrarian Ques tions: The Politics of Farming Anno 1995,” May 
22-24, 1995, Wageningen, The Netherlands.

59. Richards, Indigenous Agricultural Revolution, p. 43.

ریچــاردز در ایــن زمینــه فرضــی را می پذیــرد کــه یگانــه آزمــون،  کارایــی بــازار اســت، البتــه بــه شــرط اینکــه پایــدار 
باشــد.

60. Ibid., p. 61.

۶۱. لیبیک گمان نمی کرد که قاعدۀ او می تواند مشکالت خاک را درمان سازد.
۶۲. در میــان آزمایش هــای بی شــمار کــه هــاوارد انجــام داد، آزمون هــای دقیــق »کودهــای ســبز« نیــز وجــود داشــت 
 قبــل 

ً
)شــخم زدن خاکــی کــه حبوبــات احیاکننــدۀ نیتــروژن خــاک در آن هــا کشــت شــده اســت کــه ایــن کار معمــوال

ــری از  ــای دیگ ــه متغیره ــدت ب ــن روش به ش ــر ای ــه اث ــان داد ک ــا نش ــود(. آن آزمون ه ــام می ش ــالت انج ــت غ از کش
قبیــل زمان بنــدی مناســب و میــزان رطوبــت در خــاک بســتگی دارد تــا واکنش هــای شــیمیایی خــاک )ابتــدا هــوازی و 

ســپس غیرهــوازی( تقویــت گــردد، زیــرا آن واکنش هــا بــرای تشــکیل گیاخــاِک بیشــتر ضــروری هســتند:

See Sir Albert Howard, An Agricultural Tes tament (London: Oxford University Press, 1940).

ــد.  ــه جــای می مانن ــاری افراطــی ب ــی ایجــاد می شــود کــه به علــت آبی ــل نمک های ــن به دلی ۶۳. قلیایی شــدن همچنی
ــزون از  ــداد روزاف ــب تع ــز نص ــاره ای ج ــد، چ ــان دیده ان ــدن زی ــه از قلیایی ش ــا ک ــی از کالیفرنی ــاورزان در مناطق کش
ســفال های زهکشــی در فواصلــی کــم و کمتــر نداشــته اند تــا از انباشــت نمــک بــه مقادیــر ویرانگــر جلوگیــری کننــد.
۶۴. برنــج کــه یکــی از محصــوالت مشــرق زمین اســت، بســیار زودتــر بــه آفریقــا رســید و در آنجــا پذیرفتــه شــد. 

ــاه یک ســاله اســت. ــی گی ــاه دائمــی اســت، طــوری کشــت می شــود کــه گوی ــج کــه یــک گی برن
ــۀ  ــچ گون ــا متجــدد هی ــت کــه انســان امــروزی ی ــوان دریاف ــخ را از آنجــا می ت ــن ســابقه و تاری ۶۵. ریشــه داربودن ای
اهلی شــدۀ گیاهــی یــا جانــوری را در چهــار هــزار ســال اخیــر بــر گونه هــای قبلــی نیفــزوده اســت. ایــن حکایــت را 

در متــن زیــر پیگیــری کنیــد:

Carl 0. Sauer, Agricultural Origins and Dispersals (New York: American Geographical Society, 
1952).

ساور به شدت بر کارهای مهم دانشمند پیشگام روس به نام واویلوف تکیه کرده است:

 N. I. Vavilov: The Origin, Variation, Immunity, and Breeding of Cultivated Plants, trans. K. S tarr 
Ches ter, vol. 13, nos. 1-6, of Chronica botanica (1949-50).

سیب زمینی ها مثال های خوبی از گیاهانی هستند که باید با برش غده ها تکثیر شوند.
ــه  ــال ب ــی مبت ــره ـ مناطق ــی و اریت ــمالی اتیوپ ــای ش ــا بخش ه ــی از آن ه ــه یک ــود دارد ک ــم وج ــتثناهایی ه ۶۶. اس
تخریــب فاجعه بــار بوم شــناختی ـ اســت. واضــح اســت کــه حدنصاب هــای دنیــای صنعتــی در فرســایش خــاک یــا 
ــدن  ــرای تم ــی ب ــل دوراندیش ــوان دلی ــه نمی ت ــی را به هیچ وج ــش جهان ــی و گرمای ــفره های آب زیرزمین ــردن س تهی ک

امــروزی دانســت.
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 67. Robert Chambers, Rural Development: Putting the Las t Firs t (London: Longman, 1983), 
quoted in Richards, Indigenous Agricultural Revolution, p. 40.

در تأییــد نظــر هــاوارد بایــد گفــت کــه »انقالب هــای کشــاورزی« در غالــب مــوارد نتیجــۀ اقــدام یــا کنــش مســتقل 
و خودمختارانــۀ کشــاورزان و نــه حکومت هــا بوده انــد. از انقــالب کشــاورزی در بریتانیــا کــه زمینــه را بــرای انقــالب 
صنعتــی فراهــم کــرد، تــا کشــت و انطبــاق بــا طیــف گســتردۀ محصــوالت ـ از کاکائــو گرفتــه تــا تنباکــو، ذرت و غیــره 
ــارۀ  ــم او درب ــال، تعمی ــد. بااین ح ــور درمی آین ــاوارد ج ــر ه ــم موردنظ ــن تعمی ــا ای ــی ب ــی به خوب ــا ـ همگ در آفریق
ــر  ــال های اخی ــج و ذرت،  در س ــدم، برن ــازده گن ــای پرب ــی گونه ه ــرورش علم ــا پ ــاس، ی ــاری بزرگ مقی ــای آبی طرح ه
درســت بــه نظــر نمی رســند. ایــن نوآوری هــای جدیــد کــه بــا حمایــت مالــی حکومت هــا انجــام شــده اند،  در عمــل 

اثــر مهمــی بــر تمرکزگرایــی خواهنــد گذاشــت.

 68. James Ferguson, The Anti-Politics Machine: “Development,” Depoliticization, and Bureau-
cratic Power in Lesotho (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

فرگوســن بســیار عالــی نشــان می دهــد کــه قــدرت نهــادی مؤسســات توســعه ای ملــی و بین المللــی به شــدت بســتگی 
بــه ایــن دارد کــه بتواننــد فعالیت هــای خــود را به مثابــۀ مداخــالت بی طرفانــۀ متخصصــان علمــی وانمــود کننــد.

 منطــق متمرکــز بــرای تخصیــص حقــوق آب 
ً
۶۹. شــاید کســی بگویــد کــه درزمینــۀ طرح هــای بــزرگ آبیــاری حتمــا

بیــن کاربــران باالدســتی و پایین دســتی ضــرورت دارد. ولــی واقعیــت از ایــن قــرار اســت کــه طرح هــای بســیار بــزرگ 
آبیــاری پیــش از ایــن صدهــا ســال بــدون دخالــت مســئوالن سیاســی در دولت هــای متمرکــز و قــوای قهــری آن هــا 
 به واســطۀ 

ً
اداره شــده اند. منبعــی عالــی کــه بــه مــا می آمــوزد چنــان چیــزی چگونــه عملــی می شــد و چگونــه تقریبــا

»ساده ســازی های«  تحمیلــی کارشناســان آب شناســی و زراعت شناســی در »بانــک توســعۀ آســیایی« نابــود گردیــد، 
 از ایــن قــرار اســت:

J. S teven Lansing, Pries ts and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Land-
scape of Bali (Princeton: Princeton University Press, 1991). Also useful is Elinor Os trom, Gov-
erning the Commons: The Evolution of Ins titutions for Collective Action (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1990).

70. Quoted in S tephen A. Marglin, “Farmers, Seedsmen, and Scientis ts: Sys tems of Agriculture 
and Sys tems of Knowledge” (unpublished paper, May 199 1, revised March 1992).

ــل او از  ــت. تحلی ــی اس ــاورزی علم ــادی کش ــناختی و نه ــای بوم ش ــه ای از پیامده ــل زیرکان ــن تحلی ــت مارگلی قرائ
نظام هــای علمــی، شــباهت فــراوان بــه تحلیل هــای مــن از دانــش آمیختــه در فصــل هشــتم دارد. مــا هرکــدام به طــور 
جداگانــه ارزش مفاهیــم علمــی در فلســفۀ یونــان را بــرای تمیــزدادن دانــش عملــی از دانــش قیاســی کشــف کردیــم. 
ــکا  ــاورزی در آمری ــۀ کش ــارۀ روی ــن درب ــای مارگلی ــم. تحلیل ه ــد می دان ــنگر و مفی ــیار روش ــای وی را بس بحث ه

ــع تشــریح شــده اســت: ــن منب ــی در ای به خوب

Deborah Fitzgerald, Yeomen No More: The Indus trialization of American Agriculture (forth-
coming).

71. Marglin, “Farmers, Seedsmen, and Scientis ts,” p. 7.

7۲. معنــای اصطــالح »پیونــدی« به مــرور تغییــر کــرده اســت. آن واژه در ابتــدا بــرای اشــاره بــه هــر تیــره ای بــه کار 
ــه  ــار »خالــص« پرورشــی ب ــن دو تب ــد کــه از آمیختگــی بی ــی اشــاره می کن ــه تیره های ــون فقــط ب ــی اکن می رفــت، ول

وجــود آمــده باشــند.
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7۳. مارگلیــن بــه همدســتی صمیمانــه بیــن وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده و شــرکت های بــزرگ بذرســازی اشــاره 
می کنــد کــه بــه اســتیالی ایــن شــرکت ها بــر حــوزۀ بذرهــای پیونــدی ذرت کمــک کــرد. احتمــال چنیــن اســتیالیی 
دربــارۀ گنــدم و برنــج کمتــر اســت کــه بــا خودگرده افشــانی تلقیــح می شــوند. بهبــود میــزان محصــول در ایــن دو بــا 

گونه هایــی حاصــل شــده اســت کــه ثبــات ژنتیکــی دارنــد:

Marglin, “Farmers, Seedsmen, and Scientis ts,” p. 17.

ــا  ــش ب ــر آزمای ــد، ه ــبی رخ می ده ــور نس ــط به ط ــا فق ــر آزمایش ه ــا در اکث ــار متغیره ــه مه ــون این گون 7۴. چ
بحث هــای فــراوان دربــارۀ »متغیرهــای نامربــوط« )یعنــی متغیرهایــی غیــر از آنچــه در طراحــی آزمایــش در نظــر گرفته 
ــن آزمایش هــا مبهــم هســتند،   ــم می شــدند. یافته هــای ای ــج خت ــن نتای ــه همی شــده اند(، همــراه اســت کــه شــاید ب

مگــر آزمایش هــای بعــدی بتواننــد ایــن متغیرهــای بــزک را مهــار کننــد.

75. Marglin, “Farmers, Seedsmen, and Scientis ts,” p. 5.

76. Mitchell Feigenbaum, quoted in James Gleick, Chaos: Making a New Science (New York: 
Penguin, 1988), p. 185.

77. علــم آزمایشــگاهی تجربــی، به ناچــار بــا اســتفاده از نســخۀ یکسان سازی شــده و خالص شــدۀ طبیعــت 
 معرف هــای شــیمیایی موجــود در کاتالوگ هــا( و ابزارهــای مشــاهدۀ ســاخت بشــر انجــام می شــود. 

ً
)مثــال

ــذاری«  ــدری »خودصحه گ ــد و ق ــوه ده ــق جل ــا را موف ــد آزمایش ه ــا می توان ــن ابزاره ــق در ای ــت کاری های دقی دس
ــازد: ــا س ــگاهی مهی ــرای روال آزمایش ب

See Theodore M. Porter, Trus t in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life 
(Princeton: Princeton University Press, 1995), chap. 1. See also Ian Hacking, “The Self-vindi-
cation of the Laboratory Sciences,” in Andrew Pickering, ed., Science as Practice and Culture 
(Chicago: University of Chicago Press, 1992), pp. 29-64.

78. Berry, The Unsettling of America, pp. 70-71.

ــی،  ــش، ارزش غذای ــر در پژوه ــتۀ موردنظ ــر وابس ــن متغی  مهم تری
ً
ــال ــه مث ــدارد ک ــود ن ــی وج ــی دلیل ــاظ اصول ازلح

ــا ســفتی محصــول نباشــد، ولــی تحقیقــات وقتــی مهارشــدنی تر می گــردد کــه  زمان بنــدی شــخم ســطحی، مــزه ی
ــد. ــر ـ باش ــان تر محک پذی ــی ـ و آس ــر ذهن ــی کمت ــر اصل متغی

79. D. S. Ngambeki and G. F. Wilson, “Moving Research to Farmers’ Fields,” International 
Ins titute of Tropical Agriculture Research Briefs, 4:4, 1, 7-8, quoted in Richards, Indigenous 
Agricultural Revolution, p. 143.

80. Richards, Indigenous Agricultural Revolution, p. 143.

81. Sauer, Agricultural Origins and Dispersals, pp. 62 - 83.

8۲. در این گونــه بررســی کشــت چندمحصولــی، عــالوه بــر دشــواری های یافتــن علــت »فعــال« در میــان 
ــا  بســیاری از احتمال هــا، بایــد قاعــده ای بــرای مقایســۀ ترکیبــات مختلــف محصــوالت نیــز پیــدا و اثبــات شــود. ب
فــرض هزینه هــای یکســان ـ کــه فــرض اصلــی و ضــروری اســت ـ محصــول دویســت کیســه ای باقــالی اســتوایی 
ــا محصــول ســیصد کیســه ای باقــالی اســتوایی و دویســت کیســه ای ذرت؟ کــدام بایــد  و ســیصد کیســه ای ذرت، ی
ــه یــک محــک مشــترک رســید )کــه در آن صــورت  ــوان ب ــازار می ت ــا اســتفاده از قیمت هــای ب ــا ب انتخــاب شــود؟ آی
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ــا  ــوان براســاس میــزان کالــری، ارزش کلــی غذایــی ی ــا می ت ــه روز تغییــر خواهــد کــرد( ی ــه و روز ب پاســخ هفته به هفت
معیارهــای دیگــر تصمیــم گرفــت؟ دشــواری ها و پیچیدگی هــای ایــن تحقیقــات بــه زودی ســر بــه فلــک می کشــد.
ــا،  ــام قمره ــازه در آن از تم ــه ت ــت ک ــی اس ــۀ شمس ــی از منظوم ــخۀ خاص ــارۀ نس ــف درب ــن توصی ــی، ای 8۳. به عبارت

ــت. ــده اس ــر ش ــم صرف نظ ــره ه ــک و غی ــتارگان نزدی ــیارک ها، س س
ــت:  ــده گف ــاالت متح ــاورزی ای ــه وزارت کش ــز ب ــن طعن آمی ــا لح ــال ۱۹77 ب ــه س ــته ای ب ــری در نوش ــدل ب 8۴. ون
ــتند؟ آن  ــا هس ــد، کج ــون کرده ان ــاک را آزم ــت خ ــف مدیری ــای مختل ــه نظام ه ــده ای ک ــای مهار ش ــه زمین ه »قطع
اعــداد عملکــرد کشــاورزی بــرای مزرعه هــای کوچــک امــروزی کــه از حیوانــات شــخم زن، فناوری هــای کوچــک و 
منابــع انــرژی بدیــل اســتفاده می کننــد، در کجــای شــما جــای دارد؟ اگــر چنــان اعــدادی وجــود دارد، آنــگاه آن هــا را 
بایــد مخفی شــده ترین اســرار زمانــۀ حاضــر دانســت، ولــی اگــر ایــن اعــداد وجــود ندارنــد، اعتبــار کشــاورزی علمــی 
از کجــا می آیــد؟ بــدون مهــار مطمئــن متغیرهــا، هیــچ اثبــات یــا قطعیتــی بــه هیــچ معنــا بــرای هیــچ آزمایشــی وجــود 

نــدارد«:

The Unsettling of America, p. 206.

از آن زمــان چنــان مقایســه هایی بــا نتایــج متعــدد در وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده دربــارۀ کشــاورزی ارگانیــک 
بــا عنــوان »گزارش هــا و توصیه هایــی دربــارۀ کشــاورزی ارگانیــک« منتشــر شــده اســت. شــباهت های ایــن واقعیــت 
بــا اوضــاع غــرب آفریقــا عجیــب اســت. بــه نظــر می رســید کــه برخــی رویه هــا ارزش تحقیق کــردن ندارنــد،  شــاید 
ــای  ــفتگی ها و پیامده ــی آش ــط وقت ــد. فق ــوه می کردن ــد جل ــده و ناکارآم ــا عقب مان ــان آن ه ــون مجری ــدی چ ــا ح ت

ــوند. ــی می ش ــت بررس ــی به دق ــان رویه های ــگاه چن ــوند، آن ــکار ش ــی آش ــان اصل ــای جری ــدت آموزه ه بلندم
ــد  ــار مفی ــرای فرونشــاندن ســردرد اســتفاده شــده اســت، آث  معلــوم شــده اســت آســپیرین کــه مدت هــا ب

ً
8۵. مثــال

ــت. ــده اس ــف ش ــی کش ــه به تازگ ــم دارد ک ــری ه دیگ
ــده اســتدالل کــرد کاهــش آن بیمــاری  ــل هزینه-فای ــان برحســب تحلی ــوان همچن ــه گذشــته می ت ــا نگاهــی ب 8۶. ب
چنــان ســودمند بــود کــه بــر آســیب های واردشــده بــه محیط زیســت غلبــه داشــت. ولــی نکتــۀ اصلــی چیــز دیگــری 
نیســت، بلکــه از ایــن قــرار اســت کــه در ایــن مــورد هزینه هــا »بیــرون« از الگــوی آزمایشــی بودنــد و آن هــا را نمی شــد 

ــی کــرد. به درســتی ارزیاب

87. Philip M. Raup, University of Minnesota, tes tifying before the U.S. Senate Small Business 
Committee (March 1, 1972), quoted in Wendell Berry, The Unsettling of America, p. 171.

88. Marglin, “Farmers, Seedsmen, and Scientis ts,” pp. 33-38.

89. See, for example, Kloppenberg, Firs t the Seed, chap. 5. Harlan, Crops and Man, p. 129.

ــه مــدت شــصت  ــده در مزرعــه، ب ــاال شــرح می دهــد کــه انتخــاب دانه هــای جــوی دو ســر باقی مان ــع دوم در ب منب
ســال بیــش از ۹۵درصــد محصولــی را تولیــد کــرد کــه پرورش دهنــدگان گیاهــان بــه آن دســت یافتنــد و بی تردیــد آن 

ــد. ــر بوده ان ــا مقاوم ت ــر بیماری ه ــخت تر و در براب ــر جان س ــای دو س جوه
۹0. تحقیق عالی دربارۀ چرخۀ شکل گیری خانوادگی را در این منبع ببینید:

A. V. Chayanov, The Theory ofPeasant Economy, introduction by Teodor Shanin (Madison: Uni-
versity of Wisconsin Press, 1986).

یکــی از بحث هــای سیاســت گذاری به نفــع مــزارع باثبــات خانوادگــی ـ به مثابــۀ یــک نهــاد ـ از ایــن قــرار اســت کــه 
بیــش از یــک بنــگاه ســرمایه دار، منفعــت بین نســلی دارنــد کــه کیفیــت زمیــن و محیط زیســت را حفــظ کننــد یــا ارتقــا 
ــد بســیاری از  ــه اســت کــه می گوین ــه کار رفت ــرای اســتدالل هایی ب ــن منطــق مدت هــا به طــور ســنتی ب ــد. همی دهن
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قالب هــای ُمزارعــه )کشــت شــراکتی( و مالکیــت کامــل زمیــن، عواقــب زیان بــاری داشــته اند.
۹۱. حتــی اگــر تمــام ایــن غــالت ارزش بــازاری یکســان داشــته باشــند، هــر گونــه ای همچنــان الزامــات خاصــی در 
حــوزۀ نیــروی کار، مشــخصات رشــد و مقاومــت بــه بیماری هــا و غیــره دارد کــه ازنظــر کشــاورزان بســیار متفــاوت 

ــد. ــوه می کنن جل

92. Richards, Indigenous Agricultural Revolution, p. 124.

93. Wendell Berry, “Whose Head Is the Farmer Using? Whose Head Is Using the Farmer?” in 
Wes Jackson, Wendell Berry, and Bruce Coleman, eds., Meeting the Expectations of the Land: 
Essays in Sus tainable Agriculture and S tewardship (San Francisco: North Point Press, 1984), 
quoted in Marglin, “Farmers, Seedsmen, and Scientis ts,” p. 32.

94. Berry, The Unsettling of America, p. 87.

ــم، ولــی فقــط در یــک  ــری در نظــر داشــت ـ نمی دان ــدال ب ــه معنایــی کــه ون مــن خــود را یــک کشــاورز خــوب ـ ب
چــراگاه ۱۲ هــزار مترمربعــی در مزرعــۀ کوچکــم توانســتم حداقــل شــش نــوع خــاک را ازلحــاظ الگوهــای رویــش 
 
ً
ــرا ــر ظاه ــای دیگ ــتند و دو ت ــتگی داش ــی بس ــه زهکش ــد ب ــا بی تردی ــای آن خاک ه ــار ت ــم. چه ــایی کن ــی شناس گیاه

ــد. ــکل گرفته ان ــته ش ــای گذش ــداوم کاربری ه ــر م ــید و اث ــور خورش ــیب، ن ــت ش به عل

95. Anderson, Plants, Man, and Life, p. 146.

96. Howard, An Agricultural Tes tament, pp. 185-86.

97. Ibid., p. 196.

98. See Chayanov, The Theory ofPeasant Economy, pp. 53 - 194.

۹۹. دســت کم مطمئــن هســتیم کــه او وقتــی پــای منافعــش بــه میــان می آیــد، بهتریــن کارشــناس اســت، حتــی اگــر 
دربــارۀ تشــخیص خــود مطمئــن نباشــد.

100. Jan Douwe van der Ploeg, “Potatoes and Knowledge,” in Mark Hobart, ed., An Anthropo-
logical Critique of Development (London: Routledge, 1993), pp. 209-27.

ــش  ــه« و »دان ــا حرف ــت ی ــای »صنع ــن واژه ه ــاوت بی ــا تف ــتر ب ــد،  بیش ــم را بخوانی ــل نه ــات فص ــر توضیح ۱0۱. اگ
ــوید. ــنا می ش ــه« آش آمیخت

ــه  ــاورزی ب ــج کش ــوران تروی ــود مأم ــب می ش ــی موج ــاورزی علم ــق کش ــرا منط ــه چ ــت ک ــوان دریاف ۱0۲. می ت
دشــمنان قســم خوردۀ قطعــات متعــدد زمین هــا و کشــت چندیــن محصــول در یــک مزرعــه تبدیــل شــوند،  زیــرا ایــن 
روش هــا پــای متغیرهــای بســیار زیــادی را بــه تحقیقــات بــاز می کننــد کــه بررســی یــا اجــرای آن هــا در الگــو یــا روش 

علمــی ممکــن نیســت.

103. Van der Ploeg, “Potatoes and Knowledge,” p. 213.

ــا، و  ــازی ابره ــه ای، بارورس ــای گلخان ــی، گازه ــای صنعت ــان کوده ــرد یکس ــاری، کارب ــر، آبی ۱0۴. به تعبیرکلی ت
ــرای  ــط ب ــردادن آب وهــوا و محی ــه تغیی ــم ب ــدی و شبیه سازی شــده، همگــی نمایانگــر تصمی ســاختن گونه هــای پیون
سازگارشــدن بــا محصــول ـ و نــه تغییــر محصــول بــرای ســازگاری بــا آن هــا ـ اســت. ایــن اقدامــات چیزهایــی هســتند 

ــد: ــذاری می کن ــن« نام گ ــین های زمی ــارت »جانش ــا عب ــان )Vernon W. Ruttan( ب ــون روت ــه ورن ک
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See “Cons traints on the Design of Sus tainable Sys tems of Agricultural Production,” Ecological 
Economics 10 (1994): 209-19.

ــی  ــای انتزاع ــا رفتاره ــا ی ــوان برخورده ــا می ت ــایر محیط ه ــان تر از س ــاورزی، آس ــای کش ــی محیط ه ۱0۵. در برخ
ــرض  ــد و در مع ــج کاری دارن ــرای برن ــب ب ــاک مناس ــه خ ــوب را ک ــیار مرط ــت و بس ــرزمین های پس ــام داد. س انج
ــور  ــن منظ ــه ای ــارز، ب ــوری و ب ــیب ف ــدون آس ــری و ب ــورت سرتاس ــانی و به ص ــوان« به آس ــتند، »می ت ــایش نیس فرس
ــه ای  ــایش الی ــر فرس ــه در خط ــا ک ــۀ تپه ه ــک در دامن ــیب پذیر و نیمه خش ــای آس ــه زمین ه ــاص داد، درحالی ک اختص

و آبکنــدی )آبراهــه ای( هســتند، بایــد بــا دقــت فــراوان دســت کاری گردنــد.

106. Yaney, The Urge to Mobilize, p. 445.

107. Van der Ploeg, “Potatoes and Knowledge,” p. 222.

ــد  ــی گونه هــای جدی ــن نکــرده اســت. امــکان دارد کشــت تک محصول ــن را بی ــن به دقــت علــل ای ــن مت نویســندۀ ای
ــرۀ  ــات و بیماری هــا گــردد و به این ترتیــب، ذخی ــه می شــود، باعــث افزایــش جمعیــت آف کــه امــروزه به شــدت توصی
ــدرت  ــن ق ــه ازبین رفت ــا ب ــد ی ــیب بزن ــاک آس ــاختاری خ ــای س ــه ویژگی ه ــا ب ــازد ی ــر س ــاک را فقی ــی خ ــواد حیات م

ســاختار ژنتیکــی محصــول در مــدت دو تــا ســه نســل بینجامــد.
۱08. جــادوی ویتامین هــا نیــز مثــال مشــابهی اســت. کشــف وجــود ویتامین هــا و اثــر آن هــا بــر ســالمت مــا یکــی 
از پیشــرفت  های بــزرگ بــود، ولــی ویتامین هــا امــروزه بــه مقادیــر زیــاد از طــرف عمــوم مردمــی مصــرف می شــوند 
کــه بســیاری از ایشــان شــاید گمــان می کننــد مصــرف آن هــا بــرای همــه و بــه یــک انــدازه الزم اســت. چیــزی شــبیه 
بــه بــاور پیشــینیان کــه گمــان می کردنــد بــا انداختــن حلقه هــای  )گیــاه( ســیر بــه دور گردنشــان، از بیمــاری مصــون 

خواهنــد مانــد.

109. Howard, An Agricultural Tes tament, p. 22 1.

110. Ibid., p. 160; and also Richards, Indigenous Agricultural Revolution.

ــد  ــجویی نبای ــچ دانش ــد: »هی ــد و می نویس ــالم می کن ــوع اع ــن موض ــا ای ــود را ب ــت خ ــاال موافق ــر ب ــاردز در اث ریچ
انتظــار داشــته باشــد کشــاورزان را بــه تغییــر در روال کشاورزی شــان نصیحــت کنــد، مگــر خــودش در جایــگاه عامــل 
و مجــری آن شــیوه ها،  درک ژرفــی از آن هــا داشــته باشــد. کســی از یــک خلبــان انتظــار نــدارد کــه هدایــت هواپیمــا را 
فقــط براســاس دانــش کتــاب درســی  خلبانــی انجــام دهــد. پــس چــرا کشــاورز بایــد زمــام کار را بــه دســت مشــاوری 

ــداده اســت« )ص ۱۵7(. ــر هیــچ گاه هدایــت یــک مزرعــه را در عمــل انجــام ن ــاد پیش ت بدهــد کــه به احتمال زی

111. Howard, An Agricultural Tes tament, p. 116.

فصل نهم. ساده سازی های کم مایه و دانش عملی

۱. برای خواندن بحثی زیرکانه دربارۀ نظام اقتصادی قطعه زمین های خصوصی به این منبع نگاه کنید:

Lev Timofeev, Soviet Peasants, or The Peasants’ Art of S tarving, trans. Jean Alexander and Vic-
tor Zaslavsky, ed. Armando Pitassio and V. Zaslavsky (New York: Telos Press, 1985), for a pen-
etrating discussion of the private-plot economy.

ــوک،  ــت خ ــۀ گوش ــی عرض ــت، ول ــت گاو دانس ــوان گوش ــت را می ت ــه گوش ــث ب ــم بح ــتثناها در تعمی ــی از اس یک
ــد. ــام می ش ــی انج ــازار حکومت ــای ب ــرون از راه ه ــی بی ــا منابع ــی ی ــزارع خصوص  از م

ً
ــا ــرغ عمدت ــفند و م گوس

2. See Louis Uchitelle, “Decatur,” New York Times, June 13, 1993, p. Cl. 3. Michel de Certeau, 
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The Practice ofEveryday Life (Arts de faire: Le pratique du quotidien), trans. S teven Rendall 
(Berkeley: University of California Press, 1984). See also Jacques Rancikre, The Names of His-
 tory: On the Poetics of Knowledge, trans. Hassan Melehy (Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1994).

3. Michel de Certeau, The Practice ofEveryday Life (Arts de faire: Le pratique du quotidi-
en), trans. S teven Rendall (Berkeley: University of California Press, 1984). See also Jacques 
Rancikre, The Names of His tory: On the Poetics of Knowledge, trans. Hassan Melehy (Minne-
apolis: University of Minnesota Press, 1994).

4. Marcel Detienne and Jean-Pierre Vernant, Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, 
trans. Janet Lloyd (Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1978), originally published in 
French as Les ruses d’intelligence: La metis des grecs (Paris: Flammarion, 1974).

ــه  ــوط ـ از ســفید گرفت ــارۀ گونه هــای بل ــزی درب ــح چی ــم، در ظاهــر به تصری ــن نســخۀ داســتان کــه مــن می دان ۵. ای
 
ً
تــا قرمــز، بــر )burr( و غیــره ـ نمی گویــد یــا از گونــۀ خاصــی از ســنجاب  ســخن بــه زبــان نمــی آورد کــه احتمــاال

ســنجاب خاکســتری معمولــی بــوده اســت، ولــی چنــان متنــی بــرای بومیــان آمریــکا چنــان جزئیاتــی را هــم در بــر 
می گرفــت.

۶. در برخــورد بــا توصیه هــای ســالنامه ای از ایــن واقعیــت غافــل می شــویم کــه ســاکنان اروپایــی به ســرعت قواعــد 
ــایر  ــت روش س ــز به دق ــان نی ــا، آن ــای دنی ــاورزان در همه ج ــل کش ــاختند و مث ــود س ــرای خ ــابهی ب ــتی مش سرانگش
ــخم  ــه ش ــد ک ــرد باش ــن ف ــا آخری ــرد ی ــتین ف ــدارد نخس ــت ن ــی دوس  کس

ً
ــوال ــد. معم ــد می کردن ــاورزان را رص کش

می زنــد و کشــت می کنــد.

7. Quoted in Ian Hacking, The Taming of Chance (Cambridge: Cambridge University Press, 
1990), p. 62.

ــرد:  ــاز ک ــر آغ ــداد پیش بینی ناپذی ــک رخ ــا ی ــد ب ــبات را بای ــم محاس ــت ه ــدۀ کوئتل ــی در قاع ــه حت ــد ک ــت کنی دق
»آخریــن یخبنــدان«. چــون تاریــخ آخریــن یخبنــدان را فقــط بــا یــادآوری گذشــته می تــوان دانســت، قاعــدۀ کوئتلــت 

ــد. ــردن باش ــرای عمل ک ــبی ب ــای مناس ــد راهنم نمی توان
ــش  ــن دان ــرد محلــی« به نظــر مــن باعــث محدودشــدن ای ــد »دانــش تخصصــی بومــی« و »ِخ 8. اصطالحــی مانن
ــر  ــا در اکث ــن مهارت ه ــم ای ــد کن ــم تأکی ــه الزم می دان ــود،  درحالی ک ــده« می ش ــا »عقب مان ــنتی« ی ــردم »س ــه م ب
فعالیت هــای امــروزی نیــز ُمضَمــر )پنهــان( هســتند؛ خــواه در ســالن کارخانــه باشــد و خــواه در محیــط آزمایشــگاه. 
ــدازه  ــش  از ان ــز بی ــا نی ــر دوی این  ه ــی ه ــتند، ول ــری هس ــات بهت ــی«، اصطالح ــش عمل ــی« و » دان ــش محل »دان
محدودیــت و ایســتایی دارنــد کــه بتواننــد جنبــۀ تغییرپذیــری بی وقفــه و پویایی هــای دانــش آمیختــه را بیــان کننــد. واژۀ 
 )Cronos( از اســاطیر یونانــی نشــأت گرفتــه اســت. متیــس نخســتین عروس زئــوس بــود و کرونــوس )metis( آمیختــه
ــوس  ــزرگ زئ ــرادران ب ــای ب ــی واِر حرف  ه ــرار طوط ــه تک ــه وی را ب ــد ک ــی را ببلع ــا گیاه ــت ت ــوس ـ را فریف ــدر زئ ـ پ
 )Athena( ــا ــاآوردن آتن ــل از به دنی ــم قب ــوس ه ــورند. زئ ــر وی بش ــید ب ــوس می ترس ــه کرون ــی ک ــانید؛ برادران می کش
در عــوض متیــس را بلعیــد کــه مایــۀ اتفــاق و انســجام تمــام قــوای فکــری و حیله هایــش می شــد. آتنــا از ران زئــوس 

بــه دنیــا آمــد.
۹. تفــاوت بیــن نخســتین گام هــای ناشــیانه و لنــگاِن یــک کــودک نوپــا و طــرز راه رفتــن کودکــی کــه یــک ســال اســت 
ــارت  ــان مه ــتی در چن ــرای چیره دس ــه ب ــت ک ــل« اس ــگام عم ــوزی در هن ــی و »کارآم ــزان پیچیدگ ــی رود، در می راه م

 ســاده ای ضــروری اســت.
ً
ظاهــرا
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ــدند  ــتخدام ش ــان اس ــر جه ــه از سراس ــی کم تجرب ــین[ گروه های ــدام حس ــا ص ــارس ]ب ــگ خلیج ف ــالل جن ۱0. در خ
تــا شــعله های غیرمنتظــره و پرشــمار چاه هــای نفتــی را فروبنشــانند. آن هــا از فنــون متعــدد بســیار اســتفاده کردنــد و 
تجربه هــای میدانــی جدیــد متعــددی اندوختنــد. یکــی از گروه هــا به جــای آب یــا دینامیــت از یــک موتــور جــت بــا 
کارگــذاری  عمــودی اســتفاده کــرد تــا زبانه هــا را بــر ســر چــاه ببلعــد، گویــی کــه شــمعی را روی کیــک تولــد فــوت 

کــرده باشــند.
 )non-transitive( ــر راناپذی

َ
ــج را ت ــدازه ای نتای ــا ان  ت

ً
ــوال ــه معم ــت ک ــی اس ــای گروه ــۀ ورزش ه ــن جنب ۱۱. همی

ــرد و »ب« هــم »ج« را، به علــت »روابــط« خــاص   »ب« را می ب
ً
می ســازد. به عبارتــی، گرچــه تیــم »الــف« معمــوال

ــود. ــروز می ش ــف« پی ــر »ال ــب ب ــه اغل ــت ک ــم »ج« اس ــف« و »ج«، تی ــای »ال ــون تیم ه ــن فن بی
 بــر همین گونــه دانــش و مهــارت  تأکیــد می شــود. مشــاهدۀ پیــرس را بــا مشــاهدۀ 

ً
۱۲. در تائوییســم )Taoism( دقیقــا

ــن  ــه م ــخ داد. آنچ ــت و پاس ــن گذاش ــش را زمی ــپز چاقوی ــد: »آن سرآش ــه کنی ــزو )Chuang Tzu( مقایس ــگ ت چوان
ــت گاو را  ــار گوش ــی نخســتین ب ــت. وقت ــر از مهارت هاس ــزی فرات ــه چی ــت ک ــیر« اس ــش هســتم، »مس ــی مراقب خیل
ــون؛  ــدم و اکن ــود گاو را نمی دی ــر خ ــال دیگ ــک س ــس از ی ــت. پ ــود گاو اس ــه خ ــم ک ــتم ببین ــدم، می توانس می بری
ــه انتهــای  ــدون دیــدن انجــام می دهــم. تلقــی ذهنــی دقیــق و درک درســت، ب ــا روح خــودم ب ــون کار بریــدن را ب اکن
راه خــود رســیده اند و حــاال طبــع مــن اســت کــه هرجــا بخواهــد وارد صحنــه می شــود. مــن بــا آرایــش طبیعــی بــه 
ــم و  ــت می کن ــزرگ هدای ــکاف های ب ــوی ش ــم، کارد را به س ــه می زن ــی ضرب ــمت های توخال ــه قس ــی روم، ب ــش م پی
ــا را  ــا و رباط ه ــن زردپی ه ــچ گاه کوچک تری ــب، هی ــم. به این ترتی ــال می کن ــت، دنب ــه هس ــه ک ــز را همان گون همه چی

ــم«: ــورد می کن ــل برخ ــه مفص ــر ب ــم و کمت ــس نمی کن لم

Chuang Tw: Basic Writings, trans. Burton Watson (New York: Columbia University Press, 
19641, p. 47).

13. Michael Oakeshott, Rationalism in Politics and Other Essays (New York: Basic Books, 1962).

اوکشــات در جایــگاه یــک متفکــر محافظــه کار به معنــای بورکــی کلمــه، مایــل اســت از هرچــه کــه گذشــته بــرای حــال 
بــه میــراث گذاشــته اســت، دفــاع کنــد؛ خــواه آن میــراث قــدرت باشــد، خــواه مزیــت یــا ثــروت. از ســوی دیگــر، 
ــا شــرطی بودن های  ــرای طراحــی زندگــی انســان ـ و آشــنای او ب انتقــاد وی از طرح هــای عقالنیت گــرای محــض ـ ب

هــر عمــل، هوشــمندانه و آموزنــده اســت.

14. Martha C. Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and 
Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), p. 302.

ــه  ــر ب ــات و تعلق خاط ــی احساس ــه یک ــت ک ــی اس ــای اخالق ــن آن نظام ه ــای بی ــران تفاوت ه ــژه نگ ــباوم به وی ناس
ــه »مصونیــت  ــه ذات اســت کــه دســتیابی ب ــد و دیگــری منظومه هایــی بســته و قائم ب زندگــی انســانی را مجــاز می دان
اخالقــی و قــدرت عقالنــی« را به بهــای ازدســت رفتن تمــام زندگــی انســان محقــق می دانــد. افالطــون ـ البتــه بســته 
ــل اعــالی دومــی اســت و ارســطو بهتریــن 

َ
بــه آنکــه مخاطــب حرف هایــش در »ضیافــت« را چگونــه تفســیر کنــد ـ َمث

مثــال اولــی.
ــس را  ــی بوگی ــم جهت یاب ــارۀ فه ــای او درب ــتم و تحلیل ه ــون هس ــر مدی ــری زی ــالۀ  دکت ــه رس ــز را ب ــن تمای ۱۵. ای

ــده ام: ــون دی ــه تاکن ــم ک ــان می دان ــی بومی ــش فن ــن درک از دان کامل تری

Gene Ammarell, “Bugis Navigation”, Ph.D. diss., Department of Anthropology, Yale University, 
1994.

۱۶. دانــش خلبان هــای هواپیماهــا را از ایــن مشــاهده مقایســه کنیــد: »قلب خشــک اســترالیا ... پازلــی از خرده اقلیم ها 
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بــود، از مــواد معدنــی متفــاوت در خــاک و گیاهــان و جانــوران متفــاوت. کســی کــه در یکــی از واحه هــای بیابــان بزرگ 
شــده بــود، حتــی گیاهــان و جانــوران پشــت ســرش را هــم می شــناخت. او می دانســت کــدام گیاهــان شــکار را بــه 
گاه بــود. به تعبیــری،  خــود جــذب می کننــد. او تمــام آب هــا را می شــناخت و از محــل غده هــای گیاهــی زیــر خــاک آ
او بــا نام بــردن تمــام موجــودات در قلمــروش می توانســت بقــای خــود را بــا هریــک از آن هــا تضمیــن کنــد ... ولــی 
ــد« )ص.  ــنگی بیفت ــه گرس ــد و ب ــم کن ــود راه را گ ــن ب ــد، ... ممک ــری می بردی ــور دیگ ــه کش ــته ب ــر او را چشم بس اگ

:)۲۶۹

Bruce Chatwin’s Songlines (London: Jonathan Cape, 1987

17. Nussbaum, The Fragility of Goodness, and to S tephen A. Marglin, “Losing Touch: The Cul-
tural Conditions of Worker Accommodation and Resis tance,” in Frederique Apffel Marglin and 
S tephen A. Marglin, eds., Dominating Knowledge: Development, Culture, and Resis tance (Ox-
ford: Clarendon, 1990), pp. 217-82.

بحث های مارگلین در دو مقالۀ بعدی به تشریح آورده شده است:

“Farmers, Seedsmen, and Scientis ts: Sys tems of Agriculture and Sys tems of Knowledge” (un-
published paper, May 199 1, revised March 1992); and “Economics and the Social Cons truction 
of the Economy,” in S tephen Gudeman and S tephen A. Marglin, eds., People’s Ecology, People’s 
Economy (forthcoming).

خواننــدگان متوجــه نامتجانس بــودن کاربردهــای مارگلیــن و ناســباوم از واژۀ »فــن« می شــوند. فــن در نظــر ناســباوم و 
حداقــل به واســطۀ کارهــای افالطــون مشــابه »شــناخت« اســت و هــر دو به شــدت بــا دانــش آمیختــه یــا آنچــه مــن 
دانــش آمیختــه می نامــم،  فــرق دارنــد. مارگلیــن واژۀ »فــن« یــا »دانــش« را بــه همــان معنــای مــن از دانــش آمیختــه 
ــا دانــش« متمایــز می دانــد. تصمیــم گرفتــم واژه   شناســی ناســباوم را برگزینــم   از »معرفــت ی

ً
ــه کار می بــرد و کامــال ب

کــه مــرا متقاعــد کــرد کاربردهایــش جــای پــای دقیق تــری در متــون اولیــۀ افالطــون و ارســطو دارد. پیــر ویــدال ناکــت 
ــت،  ــه اس ــتی دریافت ــه ... به درس ــد: »چنان ک ــداری می کن ــباوم طرف ــت ناس ــم از قرائ )Pierre Vidal-Naquet( ه
معرفــت، پویایی شناســی و فــن همگــی بــا یکدیگــر منظومــه ای از مفاهیــم را می ســازند کــه دوبــه دو مقــّوم یکدیگــر 
 در جمهــور واحــدی مرکــب از »مهارت هــا، فرایندهــای فکــری و علــوم« براســاس احاطــۀ ریاضیــات 

ً
هســتند ... مثــال

ســاخته شــده اســت:

The Black Hunter: Forms of Thought and Forms of Society in the Greek World, trans. Andrew 
Szegedy-Maszak (Baltimore: Johns Hopkins Press, 19861, p. 228).

بااین حــال، آنــان کــه بــا بحث هــای مارگلیــن آشــنا هســتند، می گوینــد کــه مــن در اجــرای مقایســه های صــوری بــه 
تضادهــا یــا تباین هــای موردنظــر او پرداختــه ام، ولــی واژه هــای او را بــه کار نبــرده ام.

ــار  ــت، معی ــن ثاب ــن ای ــت. بنابرای ــادق اس ــا ص ــطح دری ــت در س ــن واقعی ــی آورم، ای ــاد م ــه ی ــه ب ــی ک ــا جای ۱8. ت
ــد. ــر می کن ــاع، تغیی ــر ارتف ــا تغیی ــع، ب ــت و درواق ــی اس بین الملل

19. Quoted in Nussbaum, The Fragility of Goodness, p. 95.

ــگاهی  ــوم آزمایش ــژه عل ــم ـ به وی ــی عل ــای روش شناس ــا تباره ــا ی ــارۀ رویه ه ــدی درب ــراوان و روبه رش ــون ف ۲0. مت
ــا و   در مقاله ه

ً
ــال ــدون آن )مث ــب م ــض و قال ــی مح ــۀ علم ــن روی ــاوت بی ــر تف ــون ب ــن مت ــر ای ــود دارد. در اکث ـ وج

ــت. ــده اس ــد ش ــا( تأکی گزارش ه
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Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientis ts and Engineers Through Society 
(Cambridge: Harvard University Press, 1987); Ian Hacking, “The Self-vindication of the Labo-
ratory Sciences,” in Andrew Pickering, ed., Science as Practice and Culture (Chicago: University 
of Chicago Press, 1992), pp. 29-64; and Andrew Pickering, “From Science as Knowledge to Sci-
ence as Practice,” ibid., pp. 1-26. See also Pickering, “Objectivity and the Mangle of Practice,” 
in Allan Megill, ed., Rethinking Objectivity (Durham: Duke University Press, 1994), pp. 109-25.

21. Marglin, “Losing Touch,” p. 234.

۲۲. دقیق ترین بررسی فلسفی دربارۀ این مباحث را در این منبع بیابید:

Michael Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Pos t-Critical Philosophy (Chicago: University 
of Chicago Press, 1958).

23. Detienne and Vernant, Cunning Intelligence, pp. 3-4.

24. Nussbaum, The Fragility of Goodness, chaps. 5 and 6.

25, Ibid., p. 238.

۲۶. از واژۀ »خــود معشــوق« اســتفاده کــرده ام، زیــرا افالطــون دارد دربــارۀ چیــزی ســخن می گویــد کــه عالی تریــن 
قالــب عشــق اســت.

ــی  ــۀ احساس ــه جاذب ــد ب ــون به ج ــی افالط ــت، ول ــن دغدغه هاس ــب در ای ــره ترین قال ــری، س ــیقی به تعبی ۲7. موس
موســیقی شــک داشــت و درواقــع، گمــان می کــرد کــه در جمهــوری آرمانــی بایــد برخــی از انــواع موســیقی ممنــوع 

شــود.
۲8. در یــک نقــد جــدی دربــارۀ علــوم اجتماعــی می تــوان ایــن نکتــه را به مثابــۀ یــک نقطــۀ عطــف در نظــر گرفــت. 
ــا وام گرفتــن از اعتبــار زبــان و شــیوه های علمــی از علــوم زیســتی، بــه  بســیاری از صاحب نظــران علــوم اجتماعــی ب
ــه  ــر را بســازند ک  تکرارپذی

ً
ــدا ــق و اکی ــی، دقی ــون عین ــا مجموعــه ای از فن ــد ت ــالش کرده ان ــد و ت ــی پرداخته ان پیش بین

پاســخ های بی طرفانــه و کّمــی تولیــد می کننــد. به این ترتیــب، اکثــر قالب هــای تحلیــل رســمی سیاســت ها و 
ــرای  ــا ب ــده اند ت ــت ش ــل تقوی ــیار نامحتم ــنجه های بس ــه و س ــروض قهرمانان ــده، به واســطۀ ف ــای هزینه -فای تحلیل ه
ــا  ــن قالب ه ــد. ای ــی بیابن ــخ های کّم ــج، پاس ــش های بغرن ــرای پرس ــد و ب ــه کار برون ــوط ب ــای نامرب ــۀ متغیره مقایس
ــی  ــند. بررس ــری می رس ــددی و تکرارپذی ــت ع ــی، دق ــه بی طرف ــح، ب ــش صحی ــت و بین ــت رفتن صح ــای ازدس به به

موجــز و آموزنــده ای دربــارۀ ایــن موضــوع را در مطلــب زیــر بیابیــد:

Theodore M. Porter, “Objectivity as S tandardization: The Rhetoric of Impersonality in Mea-
surement, S tatis tics, and Cos t-Benefit Analysis,” in Allan Megill, ed., Rethinking Objectivity 
(Durham: Duke University Press, 1994), pp. 197-237.

29. Marglin, “Farmers, Seedsmen, and Scientis ts,” p. 46.

30. Jeremy Bentham, Pauper  Management Improved, cited in Nussbaum, The Fragility of 
Goodness, p. 89.

31. See Hacking, The Taming of Chance. 
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ــه  ــزی ک ــد )چی ــازمان« می نامی ــی بی س ــود »پیچیدگ ــه خ ــن آنچ ــل بی ــا قب ــور )Warren Weaver( مدت ه وارن وی
ــازمان یافته«  ــی س ــود( و »پیچیدگ ــامان داده ش ــون،  س ــن  در آن فن ــج میانگی ــاری و نتای ــون آم ــطۀ فن ــد به واس می توان
 شــامل نظام هــای زنــده یــا انــدام وار کــه به علــت پیچیدگــی روابــط غیرتصادفــی و نظــام وار خــود، مــا را از 

ً
ــا )عمدت

درک کامــل آثــار مرتبــۀ اول در هــر مداخلــه محــروم می کننــد، چــه رســد بــه آثــار مرتبــۀ دوم یــا ســوم( تمیــز قائــل 
شــده بــود:

“Science and Complexity,” American Scientis t 36 (1948): 536-44.

32. Marglin, “Economics and the Social Cons truction of the Economy,” ww. 44-45.

۳۳. ولــی گرچــه ایــن تأکیــد در حــوزۀ علــم اقتصــاد کاهــش یافتــه اســت، دامنــه اش رشــد کــرده اســت. شــاهدی از 
ایــن واقعیــت تالش هــای ویلیــام دی. نوردهــاوس بــرای برداشــت ذهنــی از مباحــث بوم شــناختی از قبیــل گرمایــش 

جهانــی بــا دقتــی ســاختگی و مبالغه آمیــز اســت:

See Nordhaus, “To Slow or Not to Slow: The Economics of the Greenhouse Effect,” Economic 
Journal, July 1991, pp. 920-37.

34. Marglin, “Economics and the Social Cons truction of the Economy,” p. 31.

مارگلیــن همچنیــن تالش هــای درون قلمــرو اقتصــاد معرفت شــناختی را تشــریح کــرده و نقــد می کنــد تــا بــه مباحثــی 
از قبیــل کاالهــای عمومــی، پایــداری و نااطمینانــی بپــردازد. فردریــک هایــک نیــز خــود در ایــن زمینــه تردیــد داشــت: 
ــگاه  ــم پیشــبرد دانــش نظــری، مــا را همه جــا بیش ازپیــش در جای ــا گمــان کنی »توهمــی کــه مــا را واداشــته اســت ت
ــای  ــه خطاه ــب ب ــد، اغل ــرار می ده ــژه ق ــق وی ــی از حقای ــِر برخ ــده و فهم پذی ــای پیچی ــتن از درهم تنیدگی ه کاس
 ناشــی از غــرور دانــش دروغیــن هســتند کــه درواقــع، 

ً
ــا ــازه ختــم شــده اســت ... چنــان خطاهایــی عمدت علمــی ت

ــرار نمی دهــد«: ــار مــا ق ــی پیشــرفت دانــش هــم آن را در اختی هیچ کــس از آن برخــوردار نیســت و حت

S tudies in Philosophy, Economics, and Politics (Chicago: University of Chicago Press, 19671, 
p. 197).

ــی  ــت؛ یعن ــام اس ــگ ویتن ــالل جن ــاد در خ ــداد اجس ــمردن تع ــابه ش ــت مش ــن حال ــرد در افراطی تری ــن راهب ۳۵. ای
ــا کــرد. ــرای اهــداف نظامــی ـ مهی ــد ب ــق ـ هرچن ــار دقی روشــی اســت کــه حداقــل یــک معی

36. Nussbaum, The Fragility of Goodness, p. 99.

37. Ibid., p. 302.

38. Ibid., p. 125.

ــد  ــردازد و ادعــا می کن ــداع نوشــتن می پ ــه اب ــم افالطــون، ب ــه قل ــدروس )Phaedrus( ب ــب، ســقراط در فائ به این ترتی
ــاره  ــری اش ــر هن ــر اث ــدام وار در ه ــی ان ــه یکپارچگ ــد. وی ب ــخ دهن ــا را پاس ــش های م ــد پرس ــا نمی توانن ــه کتاب ه ک
می کنــد کــه کلیــت و اســلوب آن بایــد شــامل دورنمــای ذهنــی مخاطبــان اثــر هنــری باشــد. افالطــون در نامــۀ هفتــم 

ــد. ــی نبوده ان ــوع کتب ــش از ن ــن آموخته های ــه ژرف تری ــد ک می نویس

See R. B. Rutherford, The Art ofPlato: Ten Essays in Platonic Interpretation (London: Duck-
worth, 1996).
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39. See Harold Conklin, Hanunoo Agriculture: A Report on an Integral Sys tem of Shifting Cul-
tivation in the Philippines (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
1957).

40. Claude L6vi-S trauss, La pensee sauvage (Paris: Plon, 1962).

ــی(، کشــاورزان و  ــا اســتارت قدرت ــی ب ــژه تراکتورهای ــرار گرفــت )به وی ــور در دســترس ق ــی تراکت ۴۱. بااین حــال، وقت
ــه ذهــن مختــرع تراکتــور هــم نمی رســید. ــه از آن اســتفاده کردنــد کــه حتــی ب مکانیک هــا چنــان خالقان

۴۲. در ادامــه در همیــن فصــل بــه شــواهدی حکایت گونــه از ایــن حقیقــت بدیهــی اشــاره خواهــم کــرد و گزارشــی 
خواهــم داد کــه چگونــه یــک کشــاورز مالزیایــی توانســت یــک درخــت انبــه را از هجــوم مورچه هــای قرمــز نجــات 

دهــد.

43. Gladys L. Hobby, Penicillin: Meeting the Challenge (New Haven: Yale University Press, 
1985).

44. Anil Gupta, paper presented at a congress entitled ‘Agrarian Ques tions: The Politics of Farm-
ing Anno 1995,” May 22-24, 1995, Wageningen, The Netherlands.

ــادی از  ــا ســه دهــۀ گذشــته، ذخیره ســازی و بررســی تعــداد زی ــت کــه آزمایشــگاه های پژوهشــی در دو ی ــن واقعی ای
داروهــای ســنتی را آغــاز کرده انــد، نشــانه ای از انبــوه یافته هــای غنــی اســت کــه دانــش آمیختــه در دســترس پزشــکی 

و داروشناســی امــروزی قــرار داده اســت:

Jack Ralph Kloppenberg, Jr., Firs t the Seed: The Political Economy of Plant Biotechnology, 
1492-2000 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

45. Daniel Defoe, Journal of the Plague Year (1722; Harmondsworth: Penguin, 1966).

 نامشــخص و 
ً
الزم اســت بگوییــم کــه ایــن راهبردهــا بــرای اغنیــا ســودمندتر بودنــد تــا بــرای فقــرا. نتیجــۀ کار کــه اصال

نســنجیده نبــود، از ایــن قــرار بــود کــه بدبختــی و بدبیــاری بیــش از همــه بــر ســر زمین دارهــای فقیــر خــراب می شــود.

46. Fr6d6rique Apffel Marglin, “Smallpox in Two Sys tems of Knowledge,” in Marglin and Mar-
glin, Dominating Knowledge, pp. 102 -44.

۴7. البتــه، چنــد نــوع پزشــکی علمــی هــم وجــود دارد کــه در برخــی از آن هــا به جــای رویه هــای متعــارف پزشــکی 
ــی  ــه برخ ــب ب ــم به همین ترتی ــی ه ــکی داروین ــی رود. پزش ــه کار م ــی ب  متفاوت

ً
ــال ــرش کام ــی(، نگ ــروزی )علم ام

ــۀ وضعیت هــای آسیب شــناختی محســوب می شــوند.  ــی نظــر دارد کــه درغیراین صــورت، به مثاب کارکردهــای انطباق
یکــی از مثال هــا را می تــوان »کســالت صبحگاهــی« دانســت کــه در بســیاری از زنــان در ســه ماهۀ نخســت بــارداری 
ــد  ــدن می دانن ــبزیجات( در ب ــا و س ــژه میوه ه ــا )به وی ــی از غذاه ــِی برخ ــردن گزینش ــی آن را ردک ــد و برخ رخ می ده
ــه  ــال ب ــروز تــب در زمــان ابت ــال دیگــر، ب ــاد اســت. مث ــن در آن هــا زی ــرای جنی کــه احتمــال وجــود ســموم مضــر ب
ــرای فعال ســازی بخش هــای مشــخص از  ــدن ب ــا ســرماخوردگی اســت کــه نوعــی ســازوکار گزینشــِی ب ــزا ی آنفوالن
مجموعــۀ ایمنــی بــدن بــرای مبــارزه بــا عفونــت اســت. دیــدگاه داروینــی بــه هــر میــزان کــه صحیــح باشــد، مــا را 
ــی در  ــی و انطباق ــای گزینش ــر، کارکرده ــا به تعبیردقیق ت ــد ی ــای مفی ــیم کارکرده ــود بپرس ــا از خ ــد ت ــک می کن تحری
ــا بیماری هــای گیاهــی می توانــد در ایــن زمینــه بســیار  فــالن وضعیــت پزشــکی کــدام هســتند. بی تردیــد آشــنایی ب

بــه مــا کمــک کنــد:
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Randolph M. Nesse and George C. Williams, Evolution and Healing: The New Science of Dar-
winian Medicine (London: Weidenfeld and Nicolson, 1995).

ــا  ــی بریتانیایی ه ــت، ول ــوط اس ــه مرب ــرا خیرخواهان ــات بی چون وچ ــه اقدام ــن، ب ــزارش مارگلی ــم گ ــش اعظ ۴8. بخ
ــد، و از ســوی  ــرای ســرکوب مایه کوبــی ســنتی و نشــاندن واکسیناســیون به جــای آن انجــام دادن تالش هــای قهــری ب
ــا  ــه بریتانیایی ه ــا اینک ــد ب ــی می گوی ــور تلویح ــن به ط ــت. مارگلی ــر گرف ــان س ــر آن ــی در براب ــز مقاومت های ــردم نی م
ــا )Sumit Guha( ـ  ــومیت گوث ــی س ــانند، ول ــنتی بنش ــی س ــای مایه کوب ــیون را به ج ــرعت واکسیناس ــتند به س توانس
ــد  ــد بعی ــان می کن ــت ـ گم ــام داده اس ــور انج ــن ام ــارۀ ای ــی درب ــز تحقیقات ــه او نی ــن ک ــدی م ــکاران هن ــی از هم یک
ــان ســرعتی ـ  ــا چن ــی ســنتی ـ آن هــم ب ــا قــدرت منســوخ کردن مایه کوب ــروی انســانی ی اســت کــه انگلیســی ها از نی

ــد. ــوردار بوده ان برخ

49. Donald R. Hopkins, Princes and Peasants: Smallpox in His tory (Chicago: University of Chi-
cago Press, 1983), p. 77, cited in Marglin, “Losing Touch,” p. 112.

ــن  ــه ای ــا تالش هــای علمــی به منظــور واکسیناســیون و کاربردهایــش در مهــار ســیاه زخم و هــاری ب ــرای آشــنایی ب ب
منبــع نــگاه کنیــد:

Gerald L. Geison, The Private Science of Louis Pas teur (Princeton: Princeton University Press. 
1995).

ــۀ  ــواره درزمین ــه هم ــه البت ــت ک ــود داش ــگیری ها وج ــا و پیش ــرای داروه ــب ب ــۀ رقی ــزاران گزین ــل ه ۵0. در عم
 عالج پذیــر، چنیــن وضعیتــی برقــرار اســت.

ً
بیماری هــای ظاهــرا

51. Albert Howard, An Agricultural Tes tament (London: Oxford University Press, 1940), p. 144 
(emphasis in original).

 )Basotoland( را شــرح می دهــد کــه در ۱۹۴۹ از باســوتولند )Lowdermilk( هــاوارد در اینجــا کاری از لودرمیلــک
دیــدار کــرد و مقاالتــش در ایــن کتابخانــه موجود هســتند:

Yale University’s S terling Memorial Library.

ــه  ــد ب ــت« و بای ــوم اس ــدت نامعل ــان به ش ــعه همچن ــد توس ــرد آن »در فراین ــه عملک ــت ک ــای ج ــارۀ موتوره ۵۲. درب
ــد: ــع را ببینی ــن منب ــم شــود، ای ــرواز آزمایشــی خلبان هــا تنظی ــس از پ دســت مهندســان مجــرب، آن هــم پ

Nathan Rosenberg, Inside the Black Box: Technology and Economics (New York: Cambridge 
University Press, 1982), especially pp. 120-41.

روزنبــرگ آشــکار می کنــد کــه محدودیت هــای روش شناســی در ایــن حالــت را بایــد نشــانۀ ناممکن بــودن پیش بینــی 
نتایــج تعاملــِی تعــداد بی شــمار از متغیرهــای مســتقل )ازجملــه فناوری هــای مختلــف( دانســت کــه در موتــور جــت 

ــتند: دخیل هس

See also Kenneth Arrow, “The Economics of Learning by Doing,” Review of Economic S tudies, 
June 1962, pp. 45-73.

53. Charles E. Lindblom, “The Science of Muddling Through,” Public Adminis tration Review 
19 (Spring 1959): 79-88.

ــرا و فریبنــده ای  ــۀ دیگــری بســط داد کــه عنــوان گی لیندبلــوم ۲0 ســال پــس از انتشــار ایــن مقالــه، بحــث را در مقال
داشــت:
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“S till Muddling, Not Yet Through.” See Lindblom, Democracy and the Market Sys tem (Oslo: 
Norwegian University Press, 1988), pp. 237-59.

54. Lindblom, “S till Muddling, Not Yet Through.”

55. Albert 0. Hirschman, “The Search for Paradigms as a Hindrance to Unders tanding,” World 
Politics 22 (April 1970): 243.

ــوب  ــی محس ــان اصل ــی گفتم  نوع
ً
ــا ــناختی، تقریب ــفۀ ش ــم و فلس ــفۀ عل ــای فلس ــی در بحث ه ــش ضمن ۵۶. دان

 دو منبــع زیــر را ببینیــد کــه تمایــز بیــن »دانســتن چگونگــی« و »دانســتن وجــود یــک امــر« در آن هــا 
ً
می شــود. مثــال

شــبیه بــه تمایــز بیــن دانــش آمیختــه و معرفــت اســت:

See, for example. Gilbert Ryle, Concept of the Mind (New York: Barnes and Noble, 1949); and 
Jerome Bruner, On Knowing: Essays for the Left Hand (Cambridge: Belknap Press, Harvard 
University Press, 1962).

۵7. یــک حرکــت عالــی در بســکتبال را شــاید بتــوان بــا نمــودار ترســیم کــرد و حتــی آمــوزش داد، ولــی البتــه توانایــی 
اجــرای آن حرکــت در میــان ازدحــام و هجــوم بازیکنــان در یــک بــازی واقعــی چیــز دیگــری اســت.

۵8. در داســتان مشــابهی گفتــه شــده اســت کــه مــردی در یکــی از بیمارســتان های شــیکاگو به علــت یــک بیمــاری 
در حــال مــرگ بــود کــه پزشــکان نمی توانســتند آن را تشــخیص دهنــد. گرچــه پزشــکان می دانســتند کــه ســفرهای آن 
ــه یــک مــرض حــاره ای اســت، از آزمایش هــا و تحقیقــات  ــای احتمــال ابتــالی او ب ــه خــارج کشــور به معن بیمــار ب
ــش  ــش از آن بخ ــی از همکاران ــراه یک ــتان به هم ــاذق از هندوس ــکی ح ــک روز پزش ــود. ی ــاخته نب ــان کاری س ایش
می گذشــت تــا بــه مالقــات بــا پزشــکی دیگــر برســد؛ او ایســتاد، هــوا را بوییــد و گفــت: »اینجــا مریضــی هســت 
ــرای  ــی متأســفانه ب ــه خاطــر نمــی آورم(. او درســت می گفــت ول ــام بیمــاری را ب ــه بیمــاری X مبتالســت« )ن ــه ب ک

نجــات دادن بیمــار دیــر شــده بــود.

59. Howard, An Agricultural Tes tament, pp. 29-30.

۶0. مارگلیــن توضیــح می دهــد کــه واژۀ »ترفنــد صنفــی«، فکــر دانــش سرشــار از تجربــۀ یــک صنعتگــر را به همــراه 
مفهــوم »زیرکــی« موجــود در »دانــش آمیختــه«، بــه ذهــن متبــادر می کنــد:

See “Economics and the Social Cons truction of the Economy,” p. 60.

۶۱. دریانــوردان بوگیــس ازلحــاظ درک اوضــاع دریــا، مشــاهده گرهای بســیار تیزهوشــی هســتند و نشــانه های بســیار 
ــاد، رســیدن بــه خشــکی و امــواج را پیش بینــی کننــد. رنــگ غالــب در  ــا آب وهــوا، ب زیــادی را گــرد آوری کرده انــد ت
ــت.  ــتر اس ــاد بیش ــای ب ــی به معن ــتر، و آب ــاران بیش ــای ب ــت: زرد به معن ــادار اس ــان معن ــرای ایش ــم ب ــان ه رنگین کم
ــۀ  ــر نغم ــت. اگ ــی اس ــمی غرب ــای موس ــروع باران ه ــانۀ ش ــمال غربی نش ــت ش ــی در جه ــان صبحگاه رنگین کم
ــاد  ــت ب ــر در وضعی ــای تغیی ــد، به معن ــوش برس ــه گ ــچ« ب ــچ، ِک ــچ، ِک ــکل »ِک ــده به ش ــینۀ سپرش ــا س ــا ب آبچیلک ه
ــت.  ــه هس ــی فاصل ــروع بارندگ ــا ش ــر دو روز ت ــند، حداکث ــاد می کش ــدت فری ــکاری به ش ــدگان ش ــی پرن ــت. وقت اس
بســیاری از ایــن نشــانه های مطمئــن را شــاید بتــوان بــا روش هــای »علمی تــر« نیــز توضیــح داد،  ولــی ایــن نشــانه ها 

ــد. ــل کرده ان ــش عم ــی نجات بخ ــق و گاه ــریع، دقی ــم س ــم عالئ ــه در حک ــت ک نسل هاس

62. Ammarell, “Bugis Navigation,” chap. 5, pp. 220-82.

۶۳. بدیــل دیگــر کــه موضــوع تعــداد روزافزونــی از مقــاالت اســت، اصطــالح »دانــش بومــی« یــا »دانــش تخصصــی 
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ــۀ  ــوزۀ احاط ــل در ح ــه از قب ــد ک ــاره کن ــی اش ــا و تجربه های ــه مهارت ه ــن واژه ب ــی ای ــا وقت ــه ت ــت. گرچ ــی« اس بوم
مجریــان یــا ســهم داران توســعه بوده انــد، مــن در خــود ایــن واژه هیــچ مشــکلی نمی بینــم، ولــی در گفتــار برخــی از 
 کافــی و به شــدت در تضــاد بــا دانــش علمــی امــروزی اســتفاده 

ً
ایــن واژه بــرای اشــاره بــه چیــزی قائم بــه ذات، کامــال

می شــود، درحالی کــه چنیــن مفهومــی همــواره به واســطۀ آزمــودن و تمــاس بــا بیــرون در حــال تغییــر اســت. دو نقــد 
بســیار آموزنــده دربــارۀ ایــن واژه را در زیــر ببینیــد:

Akil Gupta, “The Location of ‘the Indigenous’ in Critiques of Modernity,” Ninety-Firs t Annual 
Meeting of the American Anthropological Association, San Francisco, December 2-6, 1992, and 
Arun Agrawal, “Indigenous and Scientific Knowledge,” Indigenous Knowledge and Develop-
ment Monitor 4, no. 1 (April 1996): 1 - 11, and the commentary following it. See also Agraw-
al, “Dismantling the Divide Between Indigenous and Scientific Knowledge,” Development and 
Change 26, no. 3 (1995): 413-39.

64.See Eric Hobsbawm and T. 0. Ranger, The Invention of Tradition (New York: Cambridge 
University Press, 1983).

ــی  ــدف مشروعیت بخش ــا ه ــگان ـ ب ــط نخب ــی« توس ــنت های »ابداع ــۀ س ــتر دغدغ ــر بیش ــباوم و رینج ــه هابس گرچ
ــالح  ــیاری از به اصط ــتانی نبودن بس ــارۀ باس ــان درب ــی ایش ــۀ اصل ــته اند، نکت ــگان ـ را داش ــان نخب ــت هم ــه حکوم ب

ــت. ــده اس ــان ش ــتی بی ــنت ها به درس س
ــانی از  ــدازه به آس ــه ان ــا چ ــردم ت ــه م ــم ک ــث کن  بح

ً
ــال ــردازم و مث ــط بپ ــث مرتب ــه مباح ــا نمی خواهــم ب ۶۵. در اینج

عادت هــا و هنجارهایــی کــه شــاید بــه کانــون هویتشــان نزدیــک اســت، دســت می کشــند )مــواردی از قبیــل مــرگ، 
ــن  ــن و مهم تری ــی از عجیب تری ــال، یک ــره(. بااین ح ــتی و غی ــارۀ دوس ــی درب ــم کل ــی، مفاهی ــای دین ــک، باوره مناس
ــتند  ــی هس ــدم نوآوری های ــف مق ــب در ص ــین ها اغل ــرا و حاشیه نش ــه فق ــت ک ــرار اس ــن ق ــاق از ای ــای انطب جنبه ه
 عجیــب نیســت کــه می بینیــم بــرای یــک فــرد فقیــر، قمارکــردن اغلــب 

ً
کــه نیــاز بــه ســرمایۀ چندانــی ندارنــد. اصــال

وقتــی معنــادار اســت کــه راهکارهــای ممکــن همگــی بــه در بســته خورده انــد. گاهــی وقتــی کل یــک جامعــۀ محلــی 
یــا یــک فرهنــگ، بــه ناتوانــی همه جانبــه دچــار می شــود و دســته بندی هایش دیگــر بــرای درک دنیــا کافــی نیســتند، 
چنــان قمارهایــی رنــگ ســعادت آفرین می گیرنــد و رســوالن جدیــدی ســر بــر می آورنــد کــه ادعــا می کننــد راهنمــای 
حرکــت بــه جلــو هســتند. فتوحــات اســتعماری در میــان مــردم در دوران پیشــاصنعت، جنــگ رعیت هــای آلمانــی در 
هنــگام نهضــت اصالحــات، جنــگ داخلــی انگلســتان، و انقــالب فرانســه، در ظاهــر بــه چنیــن دســته ای تعلــق دارند.

66. James Ferguson, The Anti-Politics Machine: “Development, “ Depoliticization, and Bureau-
cratic Power in Lesotho (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

۶7. بحث زیر دربارۀ مفهوم پیوندی شدن در نوشته های مارگلین و گودمان را ببینید:

Arturo Escobar, People’s Economy, People’s Ecology.

68. Oakeshott, “Rationalism in Politics,” in Rationalism in Politics, p. 31.

69. Oakeshott. “The Tower of Baal.” in Rationalism in Politics.. p.. 64.

ــه گــردد، ایــن هــم دلیــل  ــا پذیرفت ــا ســنت جلــوه داده شــود ت ــان جوامعــی بایــد ســازگار ب ــوآوری در چن 70. اگــر ن
ــت. ــنت اس ــری س ــر انعطاف پذی ــری ب دیگ

7۱. دسترســی بــه دانــش مــدون و معرفت شناســانه همچنیــن به شــدت به علــت امتیازهایــی از قبیــل ثــروت، 
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جنســیت، موقعیــت اجتماعــی، و منطقــۀ ســکونت ـ حتــی در کشــورهای توســعه یافته ـ محــدود می شــود. تفاوت هــا 
ــا  ــره ت ــی و غی ــی، بوم شناس ــوم، مهندس ــکی، عل ــای پزش ــعه یافته، رازه ــورهای توس ــه در کش ــت ک ــرار اس ــن ق از ای

ــرار دارد. ــه ق ــترس هم ــا در دس ــل آن ه ــتفاده و جرح وتعدی ــتند و اس ــاده هس ــای سرگش ــدازه ای رازه ان
7۲. البتــه، معلــوم اســت کــه قالب هــای تــازۀ دانــش آمیختــه، به طــور مــداوم ایجــاد می شــوند. هک کــردن رایانه هــا 
در همیــن مقولــه جــای می گیــرد. بدیهــی بــه نظــر می رســد کــه دانــش آمیختــه به یکســان همه جــا در جوامــع متجــدد 
و کمترمتجــدد وجــود دارد و شــاید تفــاوت اصلــی  از ایــن قــرار باشــد کــه جوامــع متجــدد ـ در مقایســه بــا جوامــع 
 به واســطۀ آمــوزش رســمی 

ً
ــه دانــش مــدون و معرفت شــناختی وابســته هســتند کــه معمــوال پیشــا صنعتی ـ بســیار ب

ــود. ــل می ش منتق

73. Ammarell, “Bugis Navigation,” p. 372.

7۴. تردیــد چندانــی نیســت کــه بســیاری از کارآموزی هــا بــرای تربیــت صنعتگــران جــوان، طوالنی تــر از میــزان الزم 
بودنــد و لبــاس مبدلــی بــرای اجیرکــردن نیــروی کار و افزایــش ســود اســتادکارانی محســوب می شــدند کــه در آن حــوزه 

ــتند. انحصار داش
 پیش نیــاز کوتاه مــدت دســت یافتن بــه ســود نیســت، بلکــه نوعــی الزمــۀ 

ً
7۵. میــل بــه احاطــه بــر فراینــد کارهــا صرفــا

ــازار و برآورده کــردن خواســته های  ــا ب ــاق ب ــاال، انطب ــد کار از ب ــرای دگرگون ســازی فراین ــران ب ــت در مدی ایجــاد ظرفی
ــگاه  ــری« یــک بن ــد را »هدایت پذی ــد تولی ــر فراین ــران ب ــر احاطــۀ مدی ــع زی ــراد مافــوق اســت. کــن کاســتنر در منب اف

می خوانــد:

See Kus terer, Know-How on the Job: The Zmportant Working Knowledge of “Unskilled” Work-
ers (Boulder: Wes tview Press, 1978).

76. Marglin, “Losing Touch,” p. 220.

ــتن  ــای آماده نگه داش ــی از مزای ــد، یک ــه زودی دریافتن ــرمایه داران ب ــه س ــال، چنان ک ــان، ص ۲۲۲. بااین ح 77. هم
ــود. ــزات ب ــی تجهی ــی و ازکارافتادگ ــش خراب ــاس و کاه ــای بزرگ مقی ــر اعتصاب ه ــش خط ــد، کاه ــام تولی نظ

78. Taylor, quoted in ibid., p. 220 n. 3.

7۹. چنان کــه مارگلیــن می گویــد، »فقــط بازیابــی دانــش کارگــران در قالــب نوعــی معرفــت ـ کــه فقــط مدیــران بــه آن 
دسترســی داشــته باشــند ـ می توانــد مبنــای احاطــۀ مدیــران در یــک بنــگاه را فراهــم ســازد.

80. David F. Noble, Forces of Production: A Social His tory of Automation (New York: Oxford 
Press, 1984), p. 250, quoted in ibid., p. 248.

81. Noble, Forces of Production, p. 277, quoted in Marglin, “Losing Touch,” p. 250.

82. Quoted in Kus terer, Know-How on the Job, p. 50.

8۳. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مدیــران در ســامانه های قدیمی تــر مالیات ســتانی دریافتنــد کــه قبــل از کســر مالیــات 
ــا  ــن ی ــل زمی ــر از قبی ــتندات دائمی ت ــه مس ــرف ب ــای ص ــاس اعتن ــا را براس ــه مالیات ه ــت ک ــان تر اس ــد آس ــر درآم ب

مالکیــت مســتغالت ارزیابــی کننــد.
8۴. یکــی از شــاخه های نظریــۀ اجتماعــی به نــام »تحلیــل موکل-کارگــزار« بــه فنــون مختلفــی اختصــاص دارد کــه 
یــک فــرد بــا آن هــا می توانــد ترغیــب شــود تــا کارهــای شــخص دیگــری را انجــام دهــد. چنان کــه می تــوان تصــور 

کــرد، بیشــترین کاربردهــای ایــن تحلیــل در علــوم مدیریتــی بــوده اســت.
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85. Michael J. Watts, “Life Under Contract: Contract Farming, Agrarian Res tructuring, and Flex-
ible Accumulation,” in Michael J. Watts and Peter 0. Little, eds., Living Under Contract: Contract 
Farming and Agrarian Transformation in SubSaharan Africa (Madison: University of Wisconsin 
Press, 1974), pp. 2 1-77. See also Allan Pred and Michael J. Watts, Reworking Modernity: Capi-
talism and Symbolic Discontent (New Brunswick: Rutgers University Press, 1992).

8۶. نظــام کار بــرای پــرورش جوجه هــای ســرخ کردنی نیــز همــکاری بــا مزارعــی را شــامل می شــد کــه در 
ــرغ را  ــذای م ــی از غ ــای خاص ــه بخش ه ــی ک ــز مزارع ــتند و نی ــص داش ــا تخص ــت از جوجه ه ــی و مراقب جوجه کش
آمــاده می کردنــد. زراعــت مقاطعــه کاری در حــوزۀ ســبزیجات، در جهــان ســوم رایــج اســت و در ســال های اخیــر بــه 

حــوزۀ پــرورش خــوک تســری یافتــه اســت.
87. البته، این یکدستی از آغاز با توسل به پرورش علمی محصوالت حاصل شد.

88. Quoted in Oakeshott, “Rationalism in Politics,” p. 20 (emphasis added).

89. Quoted in ibid., p. 5.

۹0. درواقــع، بــرای اکثــر خواننــدگان امــروزی غیرممکــن اســت کــه بــا آســودگی خیــال کامــل، آنچــه را کــه اوکشــات 
به منزلــۀ مواهــب گذشــته بــرای خــودش می دانــد )از عــادات و رویه هــا گرفتــه تــا اصــول اخالقــی( بپذیرنــد، بــدون 
کســفورد،  آنکــه بیندیشــند چــرا یهودیــان، زنــان،  ایرلندی هــا و طبقــۀ کارگــر نمی تواننــد مثــل یــک رئیــس دانشــگاه در آ

بــا آن ســابقۀ تاریخــی کنــار بیایند.
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 اگــر فاجعــه 
ً
۴. ایــن قاعــده هــم مثــل تمــام قواعــد سرانگشــتی و تقریبــی دیگــر، صددرصــد و قطعــی نیســت؛ مثــال

 عظیــم باشــد و تصمیــم فــوری ضــروری باشــد،  ایــن قاعــده می توانــد ســاقط گــردد.
ً
ظاهــرا

ــایر  ــه از س ــت ک ــانی اس ــرای کس ــرمایه ای ب ــۀ س ــه جریم ــتدالل علی ــن اس ــوع جدی تری ــن موض ــن ای ــر م ۵. به نظ
جنبه هــا تخلــف کرده انــد.

6. Aldo Leopold, quoted in Donald Wors ter, Nature’s Economy, 2nd ed. (New York: Cambridge 
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10. Colin Ward’s Anarchy in Action (London: Freedom Press, 1988), pp. 110-25.
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۵۹۱

رویکرد مرکز توجه: ۳۵۴
ریزسازی: ۳0۹-۳0۵-۱88-۹۴-۲۵-7

ریزه کاری: ۴۳۲

ز

زجرکشی چهارمرحله ای: ۴8
زنده وار: ۵۱8-۱۳8-8۹

زیست تودۀ چوبی: ۴۴

س

سازگار با ماشین: ۳۶۵
ستارۀ لوگرون: ۵07-۱۱8

ستبر: ۳۴۹
سرف داری ثانویه: ۲۹۳

سرمایه َبر: ۴۴۵-۳7۱-۳۱۲-۳07-۲۳۵
سرمایۀ طبیعی: ۴78

سرمایۀ طبیعی پرورشی: ۴78
سنتروسویوز: ۱۶8

سندروم تکانۀ َسّمی: ۱۲0
سندیکاگرایی: ۱۵۶

سوخوز: ۲۹۳-۲80-۲78
سیتوپالسم تگزاس: ۳۶8

ش

شکست کامل یا مایۀ آبروریزی: ۲۴
شکست های نظام یافته: ۳۶۱

شهر آزاد: ۱87
ک َسر«: ۱۶۵

َ
شهر »ت

شهر سطحی یا نزار: ۳۴۹
شهر شایستۀ زندگی: ۲0۳

شهروندان بی نام ونشان: ۴۶8
شهروند »بی نشان«: ۶0

شهروند-فرمان ُبردار: ۱70
شورش روزهای ژوئن: ۹8

ندگی: ۲۶۹
ُ
شیدایی گ

ص

صنوبر نروژی: ۳0۳-۴۴-۴۲

ط

طرح زمین های بکر: ۲8۲
طرح های هادی: ۳۱8

ع

عامل نارنجی: ۲۶0
عاملیت: ۵۳۶-۴0۵-۲۳۹-۲۲8

ُعشریه: ۴۹8-۴۹۲-۱08-۶7
عظیم سازی: ۱8۹

عقالنیت محدود: ۴۴۲
علِم کورمال کورمال به هدف رسیدن: ۴۴۲

غ

غیرمتعین: ۳۴7

ف

فرارسی: ۲۶7
فرایند مترقی سازی: ۵۳۵-۲۵۴

فقدان تشخص: ۹۶
فوتوفن: ۴۱۹-۲7

فیزیوکرات ها: ۵8-۴7

ق

قانون جنگی: ۲87-۲۶8
قلع وقمع کوالک ها: ۲7۹

ِقلق: ۴۵0-۴۲۶-۴۲۳-۴۱۹

ک

کارآمدسازی: ۳۲۵-۳۲۴
کار اجباری: ۵۵7-۲۹۳-۲80-۲۶0-۱0۴-۵۵

کارخانۀ غذا و الیاف: ۲7۲
کثرت درهم وبرهم: ۹۱



۵۹۲

ند
گر
ین
ام
دنی
به
نه
گو
چ
ها
ت
وم
حک

کشت چندمحصولی: ۳7۵-۳7۳-۳7۱-۳۳۲-۲۵۶-
-۳۹۵-۳8۴-۳8۳-۳8۲-۳8۱-۳80-۳7۹-۳78

۵7۱-۵۶7-۵۶۶-۵۶۵-۴78-۴۳7-۴0۳-۳۹۹
کشت نوبتی: ۵۶۶-۳۳۲

کم کاری قانونی: ۴۱۹-۳۴8-۲7
کمیتۀ راهنما: 8۱-7۹

کندانگو: ۱87
کوالک: ۳۱۶-۲8۹-۲7۹

کولخوز: ۳0۳-۲۹۶-۲۹۵-۲۹۴-۲۹۳-۲۹۲-۲۹۱

گ

گرامیداشت اکتبر: ۲۶۹
گشودگی: ۲8
گوالگ: ۲80

گونی های سیب زمینی: ۲۲۱
گیاهان پیوندی یکسان یا همانند: ۳۶7

گیاهان زراعی خودرو: ۳۶۴

ل

ختی اجتماعی: ۳۵0
َ
ل

م

مالیات بر شخص: ۵۴۵-۴۹۵-۶7
مالیات مستقیم اصلِی زمین: ۴8

مایه کوبی سنتی: ۵80-۴۴۶-۴۴0-۴۳۹-۴۳8
متیس: ۳۱7-۳۱۵-۳۱۴-۳08-۳07-۳0۵-۲8-7-

-۳۲7-۳۲۵-۳۲۴-۳۲۳-۳۲۲-۳۲0-۳۱۹-۳۱8
-۳۴۵-۳۴۴-۳۴۱-۳۳۹-۳۳8-۳۳7-۳۳۶-۳۳۵
-۵۵۶-۵۵۵-۵۵۴-۵۵۲-۵۴۹-۵۴7-۴۵7-۳۹۲

۵۵7
مجمع زمان: ۲70

مجموعۀ بسته: ۲00-۱۲۶
مرِگ پزشکی: ۴۴0

مرگ جنگل: ۴۳
مزارع زنجیره ای: ۲7۴

مزیت نسبی: ۳0۴

مستقرسازی: ۲۱
مشمول تعّین تاریخی: ۵۳

مطلوبیت گرایانه: ۲0۲-۱۳۲-۱۲۳-۴۵-۳۶-۳۵-
۴8۹-۴88-۴7۲-۴۱7

معماری شکسته بندی: ۱7۳
مقاطعه کاری جزئی: ۴۵۶-۴۵۳

مقام مسئول درۀ تنسی: ۲8
منابع طبیعی: ۶۹-۳۶-۱۵-۱۴

مهارت محور: ۴08
مهندسی عوامل تولید: ۱۵0

موقعیت مدار: ۴۶8-۵۳

ن

نارود: ۲۳۵
نرم چوب: ۴۲

نژادهای روستایی: ۳7۱-۳۶۹-۳۶7-۳۶۴-۳۶۳-
۵۶۳-۵۶۲

نظام سه مزرعه ای: ۲۳۳-۲۳۲
نظریۀ کنترل بهینه: ۲00

نظم خرد: ۳0۹-۳0۵-۱88-۹۴-۲۵-7
نهادهای برتر: ۱۴۲

و

وام های اجباری: ۴8
ورزش انبوه: ۲۲۳-۲۲۲

ه

هزینه های بیرونی: ۴78
هماننددرمانی: ۴۳۹

همتای پنهان: ۳۶۹-۳۵۵
همسانی تک کارکردی: ۱۹۲

همه چیزبین: ۲۳8
هوش اسنادی: ۶۹

ی

یادگیری ضمنی: ۴۲۶


