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 چکیده 
هایی هستند که سعی  همراه فئودالیسم، شیوه تولید آسیایی و پاتریمونیالیسم از جمله نظریه استبداد شرقی به

ها ایران نیست و مسائل خاص  خاستگاه پیدایش این نظریه. های عام خود به تاریخ ایران را دارند در تعمیم گزاره

هایی از  هایی میان استبداد شرقی و دوره اگر چه شباهت. یرندگ اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را در نظر نمی

های کویر  ویژه در نقاط خشک و حاشیه به. تاریخ ایران وجود دارد، اما مسائلی نیز از دید آن پنهان مانده است

قنات و بنه الگوهای زیست متفاوتی را ایجاد کرده بودند که پیامد آن . توان یافت های نقض آن را می مثال

در این مقاله کوشش . تمرکززدایی و پراکندگی بود که عکس ایدۀ اصلی ویتفوگل در کتاب استبداد شرقی است

خواهیم کرد تا با بازخوانی تطبیقی کتاب استبداد شرقی ویتفوگل و با استفاده از منابع تاریخی و تحقیقات 

بر زیست و زندگی   بنه و تأثیر آن  در قالب و ساخت اجتماعی یاریگری  های آبیاری شناسی، به کشاورزی، شیوه مردم

 . انسان ایرانی بپردازیم

 استبداد شرقی، ویتفوگل، بنه، کاریز، قاجار واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

کوشش برای فهم تاریخ و جامعه ایران از مسائلی است که ذهن اندیشمندان و متفکران بسیاری 

های غربی که  در این راه، از نظریه. را به خود مشغول داشته است ـ چه ایرانی و چه غیر ایرانیـ 

، 2هایی همچون فئودالیسم است؛ نظریه اند، استفاده شده های کلی را دربارۀ شرق مطرح کرده ایده

اندیشمندانی نیز . از جمله آنها هستند 0و استبداد شرقی 9، پاتریمونیالیسم1شیوۀ تولید آسیایی

های  هایی انجام دهند که در نوع خود تالش پردازی اند مفهوم ها توانسته ظریهبا استفاده از این ن

هایی بوده که    فرض ها در مواجهه با تاریخ ایران، دارای پیش اما این نظریه. است چشمگیری بوده

 . شود مسائل خاص جامعۀ ایران از دید آنها نادیده انگاشته شود باعث می

و تالش برای توضیح دادن شرق و از جمله ایران، نظر  توجه به شرق و پرداختن به آن

و  22، وبر26، انگلس9، مارکس8، هگل7، مونتسکیو0، آدام اسمیت5اندیشمندانی همچون ارسطو

خود جلب کرده و هر یک به فراخور بضاعت شناختی و علمیِ خود در موردِ آن  را به 21ویتفوگل

اند که این خود، دلیل بر  دیگر ارائه دادههای گوناگون و متفاوت از یک ها و فرضیه فرض پیش

برای . است سستی و ناهمواری بینش آنها نسبت به یک نظریۀ کلی و به دقت تعریف نشده 

ماکس وبر در برخی مطالعات خود به . ها دربارۀ شرق اشاره کرد برخی برداشت توان به  مثال، می

دربارۀ نظام آبیاری محدود به چین  مطالعات وبر. شرق و مفهوم پاتریمونیالیسم پرداخته است

هایِ منزلت محلیِ دارایِ سازماندهیِ مؤثر را دلیل  ها و نبود گروه بود که ناتوانی نظامی فئودال

ویتفوگل از این نظریه (. 225: 2995بندیکس، ) دانست سلطۀ امپراطوری ضعیف بر کشور می

به این معنا که . بهره جست (2990) 29«استبداد شرقی: بررسی تطبیقی قدرت تام»در کتاب 

های کوچک دهقانی،  های طویل، گروه های شرقی به دلیل اقلیم خشک و رودخانه در سرزمین

تنهایی توانایی مهار آب و مهیاکردن شرایط مساعد کشاورزی را ندارد، بنابراین مدیریت  خود به

                                                           
1  feudalism 
2  Asian mode of production 

3  Patrimonialism 
4  Oriental Despotism  
5  Aristotle 

6  Adam Smith 

7  Montesquieu  

8  Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

9  Karl marx 

10  Friedrich Engels 

11  Max Weber 

12  Karl August Wittfogel 

13  Oriental Despotism: A comparative stady of total power  
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ارضی و آبی در جوامع مدیریتِ حکومتیِ منابع . گیرند عهده می منابع آب را گروه بیرونی به

وجود  گردد که پیامد آن در نهایت شکلی از استبداد را به شرقی، باعث ایجاد سازوکارهایی می

های  گوید، دولتی که با وجود مقاومت ویتفوگل از دولتی نیرومندتر از جامعه سخن می. آورد می

های  فرض پیش وی با تکیه بر. گیرد جامعه، مدیریت منابع آب و کشاورزی را به دست می

شناسانه، مقاومت و قدرت جامعه را تنها از آن یونان و رم باستان و اروپای قرون وسطی و  شرق

خود   او در پایان کتاب. شود جا ختم نمی همین کار ویتفوگل به. داند نه برای جوامع شرقی، می

د دارد که به باور دهد و در واقع، اعتقا روایت مارکس را از استبداد شرقی مورد پذیرش قرار می

بندی مبتنی بر نظریۀ  صورت. آید وجود می نیز به« پراکندگی»وسیلۀ  مارکس، استبداد شرقی به

استبداد شرقی، در مطالعات جهانی و هم در مطالعات مربوط به ایران، انتقادهایی را نیز 

هابسون نوشتۀ « های شرقی تمدن غرب ریشه»توان به کتاب  برای مثال می. برانگیخته است

در این کتاب با اتکا به اسناد تاریخی، انتقادهای بسیاری به کاربستِ این نظریه . اشاره کرد

   (. 25-11: 2987هابسون، ) است دربارۀ کشورهای مختلف شرقی وارد آمده

های غربی بدست داده شده،  های متفاوتی که از این مفهوم پیچیده در نظریه بندی صورت

مثالً منابع آبی کشاورزی در . موجود در جوامع شرقی همخوانی ندارد های همیشه با واقعیت

صورت کشت دیم نیز  شده و کشاورزی به بارانِ سرزمین ایران، عمدتاً از قنات تأمین می بخش کم

. است  پذیرفته صورت می« بنه»گرفته و یا اینکه عمدتاً در اجتماعات کوچکی همچون  انجام می

ها و با همکاری همۀ اعضا  و حفظ و الیروبی آن توسط همین گروه« قنات»برداری از  بهره

 (. 209: 2982کسلر، ) گرفته و حکومت، دخالتی در امور آن نداشته است صورت می

، «استبداد شرقی»، «شیوۀ تولید آسیائی»های غربی در مواردی همچون  نظریه

های همکاری و یاریگری و  اختهای آب و هوایی و جغرافیایی و س و غیره به تفاوت« فئودالیسم»

و یا هرگاه یکی یا همۀ این   گیری بنه و ساخت اجتماعی قنات توجه الزم را مبذول نداشته شکل

 . اند کرده گنجیده، با تساهل و تسامح از کنار آن عبور می شرایط در قالب نظریۀ آنها نمی

داد شرقی پنهان مانده از این منظر، مسائل خاص تاریخی جامعۀ ایران از دید نظریۀ استب

ـ از این قرار است: در  هاست که درپی یافتن همین تناقض پرسش بنیادین این مقاله ـ. است

بازخوانی ایران دورۀ قاجار چه مسائل خاصی وجود داشته که نظریۀ استبداد شرقی ویتفوگل با 

ر اساس استبداد شرقی توان از الگویی عام برای تبیین شرایط ایران ب آن انطباق ندارد؟ و آیا می

 ویتفوگل صحبت کرد؟ 
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 مرور ادبیات 

شناسان تاریخی  در میان جامعه« استبداد شرقی»توان سه نوع مواجهه را با نظریۀ  طورکلی می به

ایران برشمرد؛ گروه نخست، کسانی که با استفاده از این نظریه، دست به تبیین مسائل جامعه 

های دیگری  های این نظریه، خود مفاهیم و نظریه فرض ده از پیشاند و یا اینکه با استفا ایران زده

گروه دوم، کسانی که سعی در نقد و رد این نظریه، با استفاده از . اند را ساخته و پرداخته

شاید بتوان از . های بدیل دارند های پساساختارگرایی و پسااستعماری و نیز ارائۀ روایت نظریه

های بومی و مطالعات میدانی، سعی در  ی که با استفاده از دادهگروه سومی نیز نام برد، کسان

 . دادن و ترسیم روایت دیگری دارند نشان

 . شناسی زیر را از آن بدست داد توان به سه دسته تقسیم کرد و گونه این متفکران را می

، ( 2991) ـ موافقان نظریۀ استبداد شرقی: افرادی همچون محمدعلی همایون کاتوزیان2

 و تا حدودی یرواند آبراهامیان( 2977،2989) ، علی رضاقلی( 2996) القلم مود سریعمح

که تاریخ ایران را تاریخ استبداد مفروض ( 2980) و پرویز پیران( 2959) ، احمد اشرف( 2970)

طورکلی  در ارزیابی آرای آنان به. هایی با هم دارند اند، منتهی در جزئیات امر تفاوت گرفته

در تبیین و ( مارکسی، وبری، ویتفوگلی) شناسانه های شرق فت که تحت تأثیر نظریهتوان گ می

کاتوزیان، . توان اشاره کرد ترین آنها برای نمونه می به برخی از مهم. تحلیل تاریخ ایران قرار دارند

 قرار دارد، و تاریخ ایران را براساس اندیشۀ توسعه و 2«اندیشه پیشرفت»تأثیر   طورکلی تحت به

وی . تأثیر فلسفۀ تاریخ مارکسیستی نیز قرار دارد  نوعی تحت کند که به نیافتگی تبیین می توسعه

آبی و مدیریت حکومت بر امر کشاورزی و آبیاری را که  خود از تاریخ ایران، ایدۀ کم  در تحلیل

تحت  توان گفت بر این اساس می. دهد شود، مدّنظر قرار می منجر به برآمدن استبداد شرقی می

شناسی  جامعه»علی رضاقلی در (. 2999؛ توفیق،  2996مرادی، ) تأثیر آرای ویتفوگل قرار دارد

های  شناختی برخی از ریشه تحلیل جامعه»، که عنوان فرعی آن قابل توجه است: «کشی نخبه

اد، های استبد ؛ وی در این کتاب، با الگوگرفتن از نظریه«ماندگی در ایران تاریخی استبداد و عقب

های تاریخی و اقتصادیِ حذف نخبگانی همچون قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و محمد  ریشه

یرواند آبراهامیان اما برخالف کاتوزیان، ادعای . گیرد مصدق را در تاریخ معاصر ایران پی می

که در روایت خودش از استبداد، تحت  تحلیل تمام تاریخ ایران را ندارد، و برخالف کاتوزیان ـ

 تأثیر ویتفوگل قرار داردـ، آبراهامیان بیشتر تحت تأثیر ایدۀ مارکس از استبداد شرقی قرار دارد

                                                           
1 Idea of Progress  
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است؛ ( قاجار و پهلوی) حال، تمرکز آبراهامیان بیشتر بر دورۀ معاصر درعین(. 2970آبراهامیان، )

ز فقدان احمد اشرف نیز ا(. 2999توفیق، ) کند با این حال، او وجود استبداد شرقی را رد نمی

دلیل وجود استبداد   یافته و همچنین فقدان انباشت سرمایه به اصناف و جامعۀ مدنی سازمان

وجود آمدن استبداد   پرویز پیران نیز در روایت خود از به(. 2959اشرف، ) گوید دولتی سخن می

 است ردهداند که انسان ایرانی را ناچار از پذیرش آن ک در ایران، وجود ناامنی را دلیل آن می

های مختلف از استبداد در ایران،  معتقد است که میان روایت( 2999) توفیق(. 2980پیران، )

  . وجو کرد های بسیاری جست توان مشابهت می

، توکلی ( 2995) آبادی ـ مخالفان نظریۀ استبداد شرقی: پژوهشگرانی همچون افسانه نجم1

 ، ابراهیم توفیق( 2999) یان، حمید عبدالله( 2986) ، عباس ولی( 2995) طرقی

سعی در انتقاد و حتی رد نظریۀ مزبور ( 2995،2999) و آرش حیدری( 2999،2997،2998)

همچنین . اند در ارزیابی کلی این پژوهشگران باید گفت که رویکردی نقادانه داشته. اند داشته

. مان تأکید دارندنگاری و بر مسئله بازنمایی، واسازی و گفت آنها به مباحث جدید در تاریخ

 . است طورکلی رویکردهای مورد توجه آنان نیز پساساختارگرایی و پسااستعماری بوده به

طورکلی به نقد آرای کاتوزیان، احمد اشرف و لمبتن در مواجهه با تاریخ ایران  عباس ولی به

مورد  هایی همچون شیوۀ تولید آسیایی و استبداد شرقی را نیز پردازد، و همچنین نظریه می

جای دولت و تاریخ سیاسی، تمرکز خود را بر   آبادی به افسانه نجم. دهد تردید و نقد قرار می

کند، که در  گذارد و درواقع تاریخ مردم را روایت می نگارش تاریخ اجتماعی و تاریخ فرهنگی می

ردانه به نگاری م روایت زنانی که در تاریخ. کنند ای پیدا می روایت او فرودستان اهمیت ویژه

ابراهیم توفیق در درسگفتاری در باب استبداد از . حاشیه رانده شده و حذف شده بودند

آرش حیدری با دست گذاشتن بر . گوید های استبداد سخن می های مشترک در نظریه کلیشه

های اواخر دورۀ قاجار، روایتی متفاوت از برآمدن دولت مدرن در ایران بدست  وبا و قحطی

      (. 2999، 2997حیدری،  نک:) دهد می

 ، نادر افشارنادری( 2909،2976) احمد ـ در این میان پژوهشگرانی همچون جالل آل9

و چند تن ( 2988،2992) ، مرتضی فرهادی( 2959،2987،2990) نژاد ، جواد صفی( 2992)

اند، صاحبان  های جدی محلی و مطالعات میدانی در کشور داشته دیگر که دستی در پژوهش

، «بنه»زایی مانند  ها را نوشته و یا مفاهیم درون رویکردهای مستقلی هستند که مونوگرافی

تر و  های دقیق اند، که این خود مقدمات و مبانی نظریه را بسط داده... و« یاریگری»، «کاریز»
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احمد، نخستین  جالل آل. آورد پربارتری را برای فهم چگونگی سازوکار کشاورزی ایران فراهم می

جزیره خارک دُر یتیم »و « های بلوک زهرا تات نشین»، «اورازان») های ایرانی مونوگرافی

و « اهل هوا»های  نویسندۀ مونوگرافی) همراه غالمحسین ساعدی را نگاشت و به( «فارس خلیج

سپس با تشکیل گروه تحقیقاتی . نویسی در ایران بودند آغازکنندۀ سنت مونوگرافی( «ایلخچی»

، «موسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران»ستایی و عشایری در مطالعات رو

نویسندۀ مونوگرافی ) نژاد پژوهشگرانی همچون نادر افشارنادری، هوشنگ ساعدلو و جواد صفی

در این میان، جواد . ها پرداختند به تحقیقات میدانی و نگارش مونوگرافی( «طالب آباد»

، آثار مهم دیگری را نیز همچون «قنات»و « بنه»اش در زمینۀ  نژاد با تحقیقات گسترده صفی

، «های سنتی آبیاری نظام»، «های تولید زراعی جمعی قبل و بعد از اصالحات ارضی بنه: نظام»

است که در این  را نگاشته« گیری از آن های سنتی بهره کاریز در ایران و شیوه»، «اسناد بنه»

نژاد نباید از نظر دور داشت  نکتۀ حائز اهمیتی که دربارۀ صفی .پژوهش، مورد توجه ما قرار دارد

را باید « بنه»این است که آثار وی تنها به نگارش مونوگرافی و توصیفِ صرف ختم نشد، بلکه 

همچنین مرتضی فرهادی نیز از حدود پنجاه سال . دانست« طالب آباد»خروجی مونوگرافی 

های آن همچون  های سنتی و سازمان نۀ یاریگریپیش، با تحقیقات میدانی گسترده در زمی

کشتکاری و »، «واره»، «فرهنگ یاریگری در ایران»، آثاری را همچون «کاریز»و « بنه»، «واره»

های میدانی  همچنین با تکیه بر پژوهش. نگاشته است« شناسی یاریگری انسان»و « فرهنگ

هایی  پطروشفسکی که تلقی شناسان، همچون های جدی بر لمبتون و دیگر شرق خود، نقد

نک: ) است اند، وارد کرده انگارانه از کشاورزی و نظام آبیاری در ایران داشته ساده

 (. 2986،2988فرهادی،

های جغرافیایی،  این مقاله نیز متاثر از این نوع رویکرد، یعنی رویکردی مبتنی بر تفاوت

در این . نظریۀ استبداد شرقی است محلی و دانش بومی، و با تکیه بر بنه و کاریز، درپی نقد

در این مقاله، . نژاد و مرتضی فرهادی خواهیم داشت مقاله، اشارات بیشتری به آرای جواد صفی

شناسی  های جامعه ها و کاستی شناسان، خأل کوشش خواهیم کرد تا با استفاده از آرای مردم

 . قرار دهیمهای غربی را مورد نقد  خصوص بخش تحت تأثیر نظریه تاریخی، به

 نگاهی به نظریۀ استبداد شرقی 

ای است که تاریخ و تبار طوالنی دارد،  شناسانه های شرق نظریۀ استبداد شرقی از نظریه

اند، اما آنچه  اندیشمندان، متفکرین و فیلسوفان مختلفی به معانی گوناگونی از آن استفاده کرده
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گیری آن در نزد کارل  و چگونگی شکل در این مقاله مورد نظر ماست، مفهوم استبداد شرقی

 . آگوست ویتفوگل است

شاید بتوان استفاده از این نظریه را تا زمان ارسطو به عقب برد؛ چراکه وی معتقد بود 

همین دلیل، حکومت  دارند و به( خودکامگی) ها روحیۀ استبدادی ها بیش از یونانی آسیایی

آدام اسمیت در مقایسه اروپا (. 09-56: 2980هار، ب) هیچ اعتراضی پذیرا هستند استبدادی را بی

دادن  تفاوت میان دو اقتصاد و دو شیوۀ تولید متفاوت برای تولید و اهمیت آب در شکل و آسیا به

 (. 56: 2980بهار، ) کند به اقتصاد زراعی آسیا و آفریقا اشاره می

گیردـ، این  قعیت شکل میکه در فضایی خیالی و نه در واـ « های ایرانی نامه»مونتسکیو در 

مغزی در تاریخ است و از این جهت، در نقطۀ  کند که شرق، حد اعالی تهی تصویر را به ما القا می

انگار مونتسکیو در ذهن (. 56-52: 2999میرسپاسی، ) خواهی غرب قرار دارد مقابل روح آزادی

به  2اما انتقادهای ولتر. است جهان واقعیت نسبت داده  پرورانده را به خود هرآنچه دربارۀ شرق می

القوانین ترکان عثمانی را ابلهانه  ولتر از اینکه مونتسکیو در روح»تر است:  مونتسکیو خواندنی

مند  گوید، ناخشنود و گله مبالغه سخن می کند و درباب سنگدلی استبداد عثمانی به ریشخند می

، موافق نبود و ( ویژه چین به) قیو خاصه با نظرات مونتسکیو در باب استبداد دول شر... بود

های آسیایی  از نظر مونتسکیو نمونۀ کامل استبداد، امپراطوری. «... پنداشت همه را گزافه می آن

های آسیایی ذاتا  مونتسکیو بر این باور بود که نظام. همچون ایران، چین، هند و ژاپن هستند

 کنند ماعی و هر اعتدالی را نابود میاستبدادی هستند؛ یعنی هرگونه سازمان سیاسی، نهاد اجت

، مونتسکیو منشأ تفسیری از تاریخ آسیاست که  براساس آنچه آرون نوشته(. 90: 2971آرون، )

 (. 90: 2971آرون، ) شود های اندیشۀ اروپایی شمرده می هنوز هم از بین نرفته و از ویژگی

یات وی را دربارۀ استبداد شرقی هگل که آرای مونتسکیو را مورد مطالعه قرارداده، بیشتر نظر

اهمیت آب برای کشاورزی  چه پیش از این آمد، آدام اسمیت به چنان(. 56: 2980بهار، ) پذیرفته بود

گیری استبداد  شرق، مونتسکیو به تأثیر عوامل جغرافیایی، و برنیه به مالکیت زراعی دولتی در شکل

ین اصول، خود معتقد بودند که پراکندگی و مارکس و انگلس با پذیرش ا. کردند شرقی تأکید می

 (. 9: 2970آبراهامیان، ) گیری استبداد شرقی است جوامع خودکفا، هستۀ اصلی شکل

اما ویتفوگل برخالف مارکس نه مسئلۀ پراکندگی و جوامع خودکفا، بلکه برنقش برجستۀ 

در نتیجه  ساالری کشاورزی در پدیدآمدن تمدن و حکومت در مدیریت کشاورزی، و دیوان

                                                           
1 Voltaire  
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ویتفوگل شرایط تاریخی پدیدآمدن حکومت (. 28: 2990ویتفوگل، ) استبداد شرقی توجه دارد

 کند:  ساالر و استبدادشرقی را چنین روایت می آب

گردآوری، شکار و  شناخت، ولی از آنجا که به آب را می انسان ابتدایی از دیرباز مناطق کم»

او پس از یادگیری . ریزی شدۀ آب نداشت مهار برنامه گیری وابسته بود، نیاز چندانی به ماهی

برداری فرایندهای بازتولیدکنندۀ زندگی گیاهی، امکانات کشاورزی مناطق  چگونگی بهره

در همین . خشک را شناخت و در نتیجه، منابع عرضۀ آب را در مناطق غیر بارانی مهار کرد

 یا کشاورزی وسیع و دولتی( آبیکشت ) زمان، از طریق کشاورزی مبتنی بر آبیاری محدود

کار بست و باز در  شدۀ محیط پیشین را به های تازه کشف کیفیت( کشاورزی آب ساالرانه)

 «همین زمان فرصت پیدایش الگوهای استبدادی حکومت و جامعه نیز فراهم گشت

 (. 99: 2990ویتفوگل، )

ر جغرافیایی را علت اصلی او جب. عاملی دارند ویتفوگل از اندیشمندانی نیست که تبیین تک

 نویسد:  که خود می دانست، چنان وقوع مسائل نمی

انجامد و مهار آب توسط دولت نیز  مهار آب توسط دولت نمی  آبی یا پرآبی لزوماً به کم... »

تنها در سطحی باالتر از اقتصاد . کند های کشورداری استبدادی داللت نمی ضرورتاً بر روش

های کشاورزی، بارانی و نیز زیرسطح تمدن  دور از نفوذ کانون بهمعیشتی غیرتبدیلی، و 

سوی یک سامان  آب، به صنعتی مبتنی بر مالکیت است که انسان در واکنش به سرزمین کم

 (. 99-90: 2990ویتفوگل، ) «کند ساالرانه حرکت می ویژۀ زندگی آب

انی بود که بتواند استبداد عاملی نداشت، اما درپی الگویی عام و جه اگرچه ویتفوگل نگاه تک

هایی چون هند، چین، ژاپن و ایران، بلکه در آفریقا و  شرقی را نه فقط در آسیا و تمدن

 نویسد:  که می چنان. هایی از آمریکای جنوبی و مکزیک نیز توضیح دهد بخش

سازی و  های پیشاصنعتی، هرکجا انسان آب را در سطح وسیع گردآوری، ذخیره در تمدن»

شویم،  رو می و کار نهایی روبه( تأمینی) کار آشکار میان کار تدارکی دی کرد، با تقسیممسیربن

 (. 09: 2990ویتفوگل، ) «ساالر در سراسر جهان است کار، ویژگی کشاورزی آب این نوع تقسیم

گوید؛ یعنی حکومتی که با وجود  سخن می« دولتی نیرومندتر از جامعه»ویتفوگل از 

ویتفوگل با . گیرد دست می سرانجام مدیریت منابع آب و کشاورزی را بههای جامعه،  مقاومت

شناسانه، مقاومت و قدرت جامعه را تنها از آن یونان و رم باستان و اروپای  هایی شرق فرض پیش

 داند، قدرتی که ویتفوگل برای جوامع شرقی متصور نیست:  قرون وسطا می

تام توسط   شیده باشند از دستیابی نظارتمستقل ممکن است کو رهبران نظامی نیمه... »
های رقیب از توانایی مالی و  ولی این گروه. ساالر جلوگیری کنند سروران دستگاه آب
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وسطا  سازمانی که نیروهای غیرحکومتی جامعه را در یونان و رم باستان و نیز اروپای قرون 
حکومتی از تحکیم سازمانی  ساالر، مردان های آب در تمدن. کرد، برخوردار نبودند تقویت می

هر سازمانی را که به نمایندگانش دربرابر . کردند های غیرحکومتی جلوگیری می گروه
نامید، برخالف دولت « دستگاه»توان یک  ای بدهد، می اش قدرت نظارت نشده تبعه

ساالر یک دولت دستگاهی به  کانونی جامعۀ آب شدۀ جوامع چندکانونی، دولت تک نظارت
 (. 88: 2990ویتفوگل، ) «اقعی بودمعنای و

 مالحظات نظری 

طور که  آورد؟ همان هایی امکان نقد نظریۀ استبداد شرقی را فراهم می باید پرسید چه نظریه

و  2( میشل فوکو) های پساساختارگرایانه هایی با استفاده از نظریه  اشاره شد، پیش از این کوشش

ها،  د نظریۀ استبداد شرقی انجام شد، که این کوششدر جهت نق 1( ادوارد سعید) پسااستعماری

کشیدن نظریۀ استبداد شرقی تا حدزیادی موفق عمل کردند که در بخش مرور  چالش در راه به

های  ها نیز هستند که بر تفاوت اما بخشی از نظریه. ادبیات به برخی از آنها اشاراتی داشتیم

یکی از این رویکردهای مهم و . هستند دادن کنند و مخالف تعمیم جغرافیایی تأکید می

 . باشد نگاری آنال می شده مربوط به مکتب تاریخ شناخته

های اقلیمی و تکوین فرهنگ در بستر  نگاری آنال در اهمیت جغرافیا و تفاوت مکتب تاریخ

و ( 2909) 9نگاران مکتب آنال مارک بلوخ دو تن از تاریخ. های درخشانی دارد جغرافیا پژوهش

مارک بلوخ در روش . هستند که جغرافیا در آثار آنها اهمیت بسزایی دارد( 2971) 0برودل فرنان

گرفت، جغرافیای مورد نظر او نوعی پیوند عمیق و صمیمی بین  تطبیقی خود از جغرافیا بهره می

مفهوم جغرافیا در آثار بلوخ، بعدها در کار برودل (. 56: 2988شیرو، ) انسان و زمین بود

بر تاریخ،   نگاران مکتب آنال، عالوه در آثار تاریخ. سازی را پدیدآورد ی مفهومها زمینه

خصوص در آثار  ای به های جغرافیایی، جایگاه ویژه شناسی و اقتصاد، جغرافیا و تفاوت جامعه

آبشخورهای فکری و فلسفی این رویکرد، در آثار فور را جغرافیای پل . کند ، پیدا می5لوسین فور

توان به آثار فرنان  همچنین در این مورد، می(. 57: 2970زاده،  مناف) دانند می 0بالشویدال دوال

    . که به فارسی نیز ترجمه شده، اشاره کرد 7«داری و حیات مادی سرمایه»برودل همچون 
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علیرضا . ای در مواجهه با مسائل اجتماعی و از جمله تاریخ دارد مکتب آنال، رویکرد ویژه

 نویسد:  مورد این مسئله، چنین میزاده در  مناف

باید تا آنجا  مرزش می های هم جستن از رشته ایدۀ اصلی آنال این بود که تاریخ، با یاری... »

تر سازد و یک چند مرزها را از میان بردارد،  تواند خویشتن را از نظر موضوع پرمایه که می

که ممکن است شرایط را برای ولی با این حال، دانشی عام و کلی باقی بماند و تا جایی 

 (. 18: 2970زاده،  مناف) «های اجتماعی فراهم آورد پذیرشدن هرچه بیشتر پدیده درک

 ای مکتب آنال معتقد است:  رشته نگر و بین همچنین ابراهیم توفیق دربارۀ نگاه کل

نگاری نیست، چون  مکتب آنال از همان آغاز ادعایش این بود که مکتب صرف تاریخ... »

افتد که در ضمن به اقتصاد، جامعه، اقلیم و  نگاری جدی زمانی اتفاق می اعتقاد داشت تاریخ

بود، اما مقدمات این  2916گیری مکتب آنال در دهۀ  آغاز شکل. جغرافیا توجه کند

آییم،  فراهم شد و بعدها نهادینه گشت؛ هرچه جلوتر می 29گیری در انتهای قرن  شکل

در ادامۀ این .... ای وجود نداشته که این مکتب متوقف شده باشد ظهبینم در این مدت، لح می

شود: تأکید بر تاریخ اکنون،  پذیر می های فکری است که رویکرد تاریخی فوکو امکان سنت

 (. 272-271: 2997توفیق، ) «... ها ها و گسست خواندن روندهای تاریخی براساس شکاف

تلقی جغرافیایی ... موسیقی، دینی، معماری، و های شعری، ایرانیان نیز از تاریخ و سنت

توان در تاریخ ادبیات از وجود سبک خراسانی، سبک اصفهانی و سبک  برای مثال می. داشتند

های  تواند خود دلیلی بر اهمیت جغرافیا در پیشینۀ سنت گذاری می عراقی نام برد، که این نام

اصفهانی، آذربایجانی، تهرانی و نیز ) های موسیقی همچنین برای توصیف سبک. ایرانی باشد

از جغرافیا ( مکتب قم، مکتب نجف) های متفاوت دینی و همچنین در خوانش( موسیقی مقامی

 . اند کرده برای توصیف استفاده می

گرفتن از رویکرد مکتب آنال، برخی از  های جغرافیایی و با بهره بر پایۀ همین تفاوت

برای مثال . اند، که در ابتدای راه قراردارد سازی داشته ومشناسان ایرانی، سعی در مفه جامعه

نوشتۀ محمدعلی مرادی، و همچنین مفاهیمی ( 2999) «خرد و باغ ایرانی»توان به مقالۀ  می

  . های جغرافیایی اشاره کرد برپایۀ تفاوت« خرد کوهستانی»و « خرد کویری»چون 

برای مثال ) بار و سیستم دقیق برای تقسیم آبان کاریز، بنه، باغ ایرانی، واره، کبوترخانه، آب

هایی هستند که نوع خاص مواجهۀ انسان ایرانی  پدیده( رود اصفهان و استخرهای سمنان زاینده

های بومی مربوط به کشاورزی و دامداری از معرفتی  دانش. دهند بوم خود نشان می را با زیست

نسل  به سینه و نسل به ضمنی که سینه دانش عینی نبوده و با  آید که الزاماً نتیجۀ دانش  می
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آب شکل گرفته، پاسخی به  این دانش که در بستر جغرافیای کم. منتقل شده، سروکار دارد

، 9، بیابان1، آبان2واژگانی همچون آب، آبادی. است  آبی و هماهنگ با طبیعت بوده مسئلۀ کم

، تأثیر جغرافیا بر فرهنگ و زبان دهندۀ اهمیت آب در زندگی مردم بوده است که این خود نشان

 . دهد را نشان می

های جغرافیایی، بر  های مکتب آنال بر پایۀ تفاوت سازی بر مفهوم در این مقاله، عالوه

های خاصی همچون باغ ایرانی،  آبی که پدیده زا ایرانیان در مواجهه با کم بومی و درون دانش

 . ای خواهیم داشت ژهوجود آورده، توجه وی انبار را به کاریز و آب

 مالحظات روشی

تاریخی در نزد مکتب -شناسی تاریخی و براساس روش تطبیقی این پژوهش، در حوزۀ جامعه

، اساس تحقیق 0«تاریخ روستایی فرانسه»بلوخ با انتشار کتاب . ویژه مارک بلوخ است آنال و به

های  ای از نقشه تکرانهطور مب ریزی کرد، که به تاریخی در جهان را پیـ  روستایی تطبیقی

جغرافیایی جدید و تصاویر نواحی موجود، برای تکمیل اسناد و مدارک قدیمی، الگویی برای 

، مفهوم تاریخ خطی «تاریخ روستایی فرانسه»بلوخ در . است نگاری روستایی ارائه کرده  تاریخ

سوی گذشتۀ  یک بهجای آن در نوشتن تاریخ، از حال یا گذشتۀ نزد کلی کنار گذاشت و به را به

بلوخ همچنین در استفاده از اسناد و . زمان حال بازگشت دور رفت و دوباره از گذشته به

های مختلف حیات اجتماعی را شامل  هایی زد، اسنادی که جنبه مدارک، دست به نوآوری

های  شود: اسناد رسمی، نام امکنه، اشکال مزرعه و کشتزار، آداب و رسوم و نگرش می

های معماری، از موارد مورد توجه او  های تجاری و سبک ها، گزارش ختی جمعی، سکهشنا روان

« تاریخ روستایی فرانسه»لوسین فور در بررسی خود از کتاب (. 08: 2988شیرو، ) اند بوده

 نویسد:  می

اند؛ زیرا آنان  نشین ناآشنا با فنون دهقانی یا الزامات فیزیکی زمین بوده دیگر مورخان عاج»

این مورخان سنتی . زندگی کنونی دهقانان بنگرند اند تا به عاج خود بیرون نیامده ز از برجهرگ

                                                           
واژگانی همچون آبادی، آبادان، آبادانی، آبان و بیابان نشان از اهمیت آب در فرهنگ و زندگی ایرانیان دارد. این  2

 ت تأثیر اقلیم بوده است.توان این گونه مطرح کرد که زبان و ادبیات نیز تح مسئله را می

 ماه فراوانی آب و باران. 1

 آبان. بیابان یا بی  9
4 French Rural History 
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داری در اروپا توجه  تنوع اشکال مزرعه اند به اند، نتوانسته اطراف خود نگاه نکرده جاکه به از آن

 (. 09: 2988شیرو، ) «اند استنتاج مناسب نبوده کنند یا قادر به

مشارکت   شیوۀ مشاهده درحین هایی که به ها و داده یت مونوگرافیاهم این مسئله خود به

 . توجه است کند که برای این مقاله نیز قابل اند، اشاره می آوری شده جمع

زا مورد توجه ما قرار دارد،  زا و معرفت درون برون  در این مقاله، تطبیق بین دو حوزۀ معرفت

زا،  ستبداد شرقی ویتفوگل و منظور از معرفت درونزا در اینجا، نظریۀ ا منظور از معرفت برون

ها، مقاالت و اسناد قابل  چنین کتاب شناسی و هم های مردم ها و داده طورخاص مونوگرافی به

نقطۀ . باشد رجوعی که توصیف کننده و دربردارندۀ نظام اجتماعی پیرامون کاریز و بنه است، می

که ضرورتاً   بندی نان است، تفاوت در مقولهتالقی این دو نظرگاه متفاوت، تضارب آرای آ

در این مقاله، خواهیم کوشید این دو قلمرو را منطبق سازیم و . تواند باهم منطبق باشند نمی

. شناختی، روایت ویتفوگل از استبداد شرقی را نقد کنیم هایی میدانی و مردم مستند به پژوهش

با ( شناسی های مردم ها و داده مونوگرافی) دیای و اسنا منابع این پژوهش نیز از نوع کتابخانه

مند و  رویکرد این بررسی، برخالف ویتفوگل، زمان. تأکید بر کاریز و بنه، فراهم آمده است

ساالری در این دوره، کمتر از هر  ایم که دیوان دورۀ قاجار را از این رو برگزیده. مند است مکان

لیمی را هم در نظر خواهیم داشت که درجای های اق همچنین تفاوت. دورۀ دیگری بوده است

 . خود به این دو برخواهیم گشت

 ساخت اجتماعی کاریز و بنه 

شناختند و برای زیست، کشاورزی، دامپروری و  شان را می ها قبل، اقلیم سرزمین ایرانیان از سده

ت ایران محیطی فال هایی داشتند که سازگار با شرایط زیست اموراتی دیگر از این دست، شیوه

عمدۀ مساحت فالت ایران از مناطق خشکی تشکیل شده که زندگی در آن مقدراتی را . بود

های  تمدن. داد فراهم آورده بود که مجموع آنها فرهنگ اقتصادی و شیوۀ معیشتی را تشکیل می

تاریخی معموالً در جاهایی پدید آمدند که به آب دسترسی نزدیکی داشتند، اما حاشیۀ 

و کویرلوت از دیرباز تمدنی را در خود جای داده بود که با کاریز یا قنات سیراب کویر  دشت

شود، محلی  های بزرگ آبیاری وجود ندارد و آنچه دیده می در این منطقه، نشانی از نظام. شد می

 (. 50: 2980بهار، ) و محدود است

ثابت ماند و دورۀ قاجار با  داری در ایران تقریباً از دورۀ صفویه به بعد، نظام اجتماعی و زمین

از اواسط (. 28: 2958خسروی، ) دار این نوع مناسبات خاص ارضی بود اندکی تفاوت میراث
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شدن اقتدار دولت مرکزی، محدودۀ اعمال نفوذ آن به تهران و مناطق  دورۀ ناصری و با کم

ا از طریق کردند ت واسطۀ متنفذان محلی حکومت می قاجاریان بیشتر به. اطرافش محدود شد

در چنین شرایطی، دولت قاجار نه اقتدار الزم (. 08: 2996آبراهامیان، ) مذهب و نظام اداری

های قبلی و بعدی  برای ایجاد یک استبداد را داشت و نه ابزار اعمال خشونت را و از حکومت

آبیاری  که معتقد است شیوۀ آبراهامیان در حالی(. 22: 2991کاتوزیان، ) بسیار نامتمرکزتر بود

 دهد:  گونه موضوع را شرح می زند، این مسئلۀ پراکندگی دامن می قنات به

کردند که  ای حکومت می ساالری قابل توجهی نداشتند، بلکه بر جامعه تنها دیوان قاجارها نه»

شیوۀ آبیاری غیرمتمرکز آن، قنات باعث تقویت قدرت اجتماعات و متنفذین محلی در مقابل 

 (. 21: 2970آبراهامیان، ) «دش حکومت مرکزی می

، قنات و ( دیم) مهرداد بهار نیز معتقد است در دورۀ قاجار زراعت متکی بر آب باران

 (. 50: 2980بهار، ) است های کوچک و محلی بوده  رودخانه

مانند ایران شرایط الزم  آسیای صغیر، افغانستان، هندوستان، تبت، مغولستان و ژاپن نیز به»

ها نه مانند  این سرزمین. اند شرقی نداشته آورکردن نظام خودکامگی  ادن و الزامرا برای رشدد

سازی  کشی و ترعه است که نیازمند زه آب بوده  های میانی و جنوبی چین وسیع و پر جلگه

های عظیم و  هو دارای رودخانه النهرین و درۀ هوانگ وسیع باشد و نه مانند مصر، بین

 (. 01-02: 2980بهار، ) «است وهوای خشک بوده آب

دلیل شرایط اقلیمی در  وجودآمدن استبداد شرقی را به بر همین اساس نیز، مهرداد بهار به

 نویسد:  کند و در ادامه می ایران رد می

طول، تولید وسیع دیم، وجود اراضی وسیع کویری  آب و کم های کم در ایران وجود رودخانه»

است، هیچ  کرده یکپارچگی سرزمین را نیز مشکل مییا کوهستانی غیرقابل کشت که ضمناً 

 «دهد کدام شرایط مناسبی را برای پدیدآمدن و رشدطبیعی خودکامگی شرح و نشان نمی

 (. 01: 2980بهار، )

؛ ( 2950نژاد،  صفی) های شرق ایران، عمری برابر با تاریخ کهن ایران دارند بسیاری از قنات

: 2981باستانی پاریزی، ) عصر پرستش آناهیتا ان را بهکرم« جوپار»برای نمونه قدمت قنات 

هزار سال و قنات  اردستان را تا سه« دوطبقه»و قنات ( 126-129: 2990نژاد،  ؛ صفی 151

تاریخ کهن (. 150: 2990نژاد،  صفی) اند گناباد را بیش از دوهزار و پانصد سال نوشته« قصبه»

با این اوصاف، رد پای . کیل حکومت در ایران داردتش ها نشان از تقدم آنها نسبت به این قنات
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چشم  ها اگر نگوییم اصال به ها در امر آبیاری و سازوکار ساخت و نگهداری قنات دخالت حکومت

 . آید چشم نمی قدر اندک است که به خورد، آن نمی

ایط دلیل شر های طویل عمدتاً در اطراف یزد و به ها را درنظر بگیریم، قنات اگر طول قنات

توان آنها را استثنا خواند، برای  که می( 155: 2990نژاد،  صفی) اند خاص آن مناطق واقع شده

حدود  ها به قنات( کوره) در جنوب تهران، میانگین طول متوسط مجرای افقی زیرزمینی»مثال 

ت قدمت سازوکار ساخت قنا بنابراین با توجه به (. 160: 2990نژاد،  صفی) «رسد شش کیلومتر می

ها بلکه در بین  ها و دولت حکومت در ایران، حفر، نگهداری، الیروبی و دیگر مسائل آن نه وابسته به

برای مثال الیروبی نهرهای استخرهای سمنان بر عهدۀ زارعان و . است بران بوده اهالی و حقابه

ل نظارت مسئو« بان دشت»نام  همچنین شخصی به(. 298: 2990نژاد،  صفی) بران بوده است حقابه

بان توسط کشاورزان  میزان آب و حفاظت از محصوالت کاشته شده بود، هزینۀ ماهیانۀ دشت

مراتبی پیرامون  روابط اجتماعی و سلسله این پدیده، نه فقط به(. 2997مصطفائی، ) شد تأمین می

 . ساخت همکاری و یاریگری نیز منجر شده است آن شکل بخشیده، بلکه به

های دیگری را نیز در خود پدیدآورده بود که همچون بنه،  یم ایران پدیدهعالوه بر قنات، اقل

بنه در نقاط مختلف . خاص اقلیم و جامعۀ ایران است... انبار، بادگیر و باغ ایرانی، کبوترخانه، آب

، «گوشته»، «درکار»، «پاگاو»، «پیکال»، «صحرا»، «حراثه»های گوناگونی همچون  ایران با نام

نژاد،  صفی) است شده  شناخته می« بنکو»و « خیش»، «دانگ»، «طاق»، «نگید»، «گاوشته»

برای ) اند شناسان تعاریف گوناگونی از بنه ارائه کرده بنه(. 100-156: 2992: ده؛ فرهادی، 2959

 نژاد است:  نظر ما تعریف دقیق و جامع بنه از جواد صفی ، اما به( 2958نمونه: خسروی، 

های مشخص  ای دهقان با سمت واحد مستقل زراعی که عده بنه عبارت بود از یک»

های اجتماعی بود در  کاری که مبتنی بر امتیازات اقتصادی و منزلت اجتماعی براساس تقسیم

وسیلۀ  معیّنی به( گاوکار) یک یا چند قطعه زمین مشخص با مقدار آب و نیروی شخم

کشت و زرع  ر یک آبادی بهمدت یکسال زراعی د تعدادی ابزار کار متعلق به بنه به

های یک  شد که تعداد و وسعت بنه یک آبادی معموالً از چند بنه تشکیل می. پرداختند   می

عضویت دهقان در بنه با حق نسق . دِه، تقریباً و اندازۀ مقدار آب آنها تحقیقاً مساوی بود

و یا نماینده ) داشتن و سکونت مستمر در آبادی، آگاهی از فنون کشاورزی و موافقت ارباب

مربوط بود، مدت عضویت هر دهقان در یک بنه، معموالً یکسال زراعی بود که ممکن ( ارباب

توانست تا  می( برزگر) های متمادی نیز ادامه یابد، یک عضو ساده بنه بود این عضویت سال
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شخم،  گانۀ زمین، آب، عوامل پنج حیات بنه بسته به... ارتقا یابد،( گی سربنه) مقام آبیاری

 . نیروی کار و بذر بود

( غیرمنقول) شد، عوامل طبیعی دو دستۀ طبیعی و انسانی تقسیم می پنج عامل مذکور به

طور اعم  به( منقول) عبارت بود از زمین و آب که زمینۀ اصلی تشکیل بنه بود، عامل انسانی

ه بود صورت وسیلۀ ابزار و وسایل مربوط بدان که متعلق به بن عبارت بود از کار که به

تقسیم محصول بنه براساس پنج عامل فوق با مختصر تغییرات عرف محلی انجام . گرفت می

مالک و سه عامل انسانی یا منقول در  گرفت، دو عامل طبیعی یا غیرمنقول متعلق به  می

های اصلی و  عنوان پایه گانۀ مذکور را به اگر عوامل پنج. اختیار ارباب یا گاوبند قرارداشت

بنایی بنه بدانیم، عوامل فرعی چندی نظیر روابط حقوقی و عرفی و قشرهای بنه و زیر

های روبنایی بنه را تشکیل  ها و قشرهایی که با بنه در ارتباط بودند، جنبه همچنین گروه

 (. 0-9: 2959نژاد،  صفی) «دادند می

رصد آنها د06میلیون نفر بود که  21جمعیت ایران در اواخر دورۀ قاجاریه، کمتر از 

آبراهامیان، ) درصد ساکن شهرها بودند 25درصد جمعیت ایالتی و کمتر از  96تا  15روستایی، 

بنابراین ساختار جمعیت ایران در آن زمان با آنچه اکنون در نظر داریم، کامالً (. 27: 2996

ری که بخش اعظم جمعیت ایران روستایی بودند و نیز جامعۀ ایالتی و عشای. است  متفاوت بوده

 (. 7: 2995نژاد،  صفی) اند سال بر ایران حکومت کرده 955کمتر بدان توجه شده؛ گرچه آنها 

که ایران  2995بازگردیم به جمعیت روستایی! براساس تخمین مرتضی فرهادی، در سال 

ها یک میلیون نفر و حدود پنج میلیون  میلیون نفر جمعیت داشت، تعداد اعضای کامل بنه 28

فرهادی، ) قرار داشتند( های تولید کشاورزی تعاونی) عیت ایران زیر چتر حمایتی بنهنفر از جم

ها وحدت و همبستگی مردم روستا را تقویت  آبراهامیان معتقد است که وجود بنه(. 059: 2988

 (. 18: 2989آبراهامیان، ) کرد می

کشت را از هم  توان دو نوع نژاد بر اساس مطالعات خود، معتقد است که در بنه می صفی

 تمیز داد: کشت پاییزه و کشت بهاره: 

طوری تنظیم بود که با پایان هر  تقویم کشت، برداشت و آبیاری این دو دسته محصول به»

گندم و جو . آمد وجود نمی گردید و هیچ خللی در آبیاری آن به کدام، دیگری آغاز می

. داد کشت بهاره را تشکیل می منحصراً کشت پاییزه و کشت انواع صیفی و حبوبات و پنبه

رو تمام  بایست در فاصلۀ زمانی معیّنی صورت پذیرد، از این زمان کشت هر محصول، می

موقع کشت پایان پذیرد و در صورت نیاز، با تذکر ارباب، نیروی  شدند تا به نیروها بسیج می

پایان  ها را به شتافتند و در شرایط مطلوب، کشت مورد نیاز بنه کمک هم می ها به کار بنه



128 2999زمستان /  02 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

دارها  گردید و حتی باغ بردند و این همکاری در تمام روستاهای جنوب تهران مشاهده می می

هنگام نیاز در مقطع زمانی، دوستانه  دادند و به جمعی را انجام می هم چنین همکاری دسته

 (. 296 :2999نژاد،  صفی) «گرفت شتافتند و متقابالً جوابگویی نیز انجام می کمک هم می به

ها دو گونۀ کشت پاییزه و بهاره وجود داشت، شیوۀ تقسیم محصول  طوری که در بنه همان

کرد، تنها  پنج عامل تولید تقسیم می ای که محصول را به  در واقع، شیوه. کرد نیز تفاوت می

ای که بسیاری از  مربوط به کشت پاییزه بود و شیوۀ تقسیم محصول بهاره تفاوت داشت؛ مسئله

 . اند آن توجه نداشته و تفکیک الزم را در مورد آن قائل نشده یسندگان بهنو

پنج قسمت مساوی تقسیم شده، که  به( یعنی گندم و جو) در شیوۀ کهن، محصول پاییزه

مخارج شخم را از »برد، اما دربارۀ تقسیم محصوالت بهاره  دارندۀ هر عامل، سهم خود را می

  نیروی کار و نیم دیگر به دو قسمت تقسیم نموده؛ نیمی به همیانه برداشته باقی مانده را ب

عهدۀ نیروی  در محصوالت بهاره، تهیه بذر مطلقاً به. گرفت دراختیاردارندۀ آب و زمین تعلق می

کار بود، ولی از نظر تسریع در کار، ارباب آنها را تهیه نموده مبلغ آن را از فروش نقدی دهقانان 

. نامیدند نیز می« کاری نقدی»طر فروش نقدی محصوالت بهاره آن را خا به. نمود  برداشت می

حبوبات، صیفی و پنبه که کشت آن عمومیت داشت، جزو این دسته از محصوالت بنه محسوب 

 (. 290-295: 2999صفی نژاد، ) «شدند می

از برخی   های مختلفی وجود دارد، اما در اینجا به دربارۀ بنه و چگونگی پیدایش آن دیدگاه

پطروشفسکی ناتوانی خانواده روستایی در خرید نیروی شخم . ترین آنها اشاره خواهیم کرد مهم

فرهادی، ) داند های تعاونی کشاورزی می و کارهای ضروری آبیاری را از دالیل پیدایش گروه

2992 :152 .) 

ها اشاره  عنوان یکی دیگر از دالیل پیدایش بنه آن به مسئله آبیاری که پطروشفسکی نیز به»

پیدایش بنه را شامل  های گوناگون محور بسیاری از آرای مربوط به شکل است، به  کرده

 (. 151: 2992فرهادی، ) «شود می

توان  اند که از جمله آنها می همچنین مسائل و دالیل دیگری نیز در پیدایش بنه مطرح شده

  (. 151: 2992رهادی، ف) کمبود آب، میزان بارندگی، مالکیت و مدیریت اشاره کرد به

دو بخش  توان ایران را به معتقد است که براساس میزان باران، می( 2987) نژاد جواد صفی

 به نظر او: . باران شرقی تقسیم کرد پرباران غربی و کم

ها را دور زده، از دامنه جنوبی  باران از شمال خراسان آغاز شده، دامنه شمالی کوه خط هم»

های تهران، اصفهان و فارس  لبرز مرکزی گذشته، تقریباً از مغرب استانهای خراسان و ا کوه
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باران مسیرش با حدود  رسد و در واقع، این خط هم مناطق ساحلی جنوبی می عبور نموده به

: 2987نژاد،  صفی) «گردد های شمالی و غربی منطبق می های داخلی سلسله کوه دامنه

188-187 .) 

باشند، منحصراً در  های سنتی کهن می که نوعی تعاونی واحدهای تولید زراعی جمعی»

 های های تولید، با نام اند و این واحد وجود آمده باران نیمۀ شمالی منطقۀ شرقی به منطقۀ کم

و امثال آن در سراسر منطقه وجود داشتند و تا قبل از اصالحات ( حراثه) ،( صحرا) ،( بنه)

دادند، ولی پس از اصالحات ارضی، دچار  می کار خود ادامه قوت و قدرت به ارضی، به

باران مقایسه  اگر مرز این واحدهای تولید زراعی را با خط هم. هایی گردیدند دگرگونی

از انطباق . اند، ولی تحقیقاً منطبق نیستند شود که تقریباً برهم منطبق نماییم، مشاهده می

کنیم که در بعضی  ها مشاهده می با مرز بنه( «باران کمربند هم»اعتباری  به) خط همباران

 (. 195-190: 2987نژاد،  صفی) «نقاط نبایستی بنه وجود داشته باشد، ولی دارد

آید، این است که در ایران، شرایط اقلیمی  نژاد برمی های جواد صفی آنچه از پژوهش و نوشته

آن چیزی است که تر از  است و مسئله، پیچیده ها نبوده  و جغرافیایی، تنها دلیل پیدایش بنه

  . آن نگاه کرد عاملی به بتوان تک

شناسی اختصاص  را به بنه« فرهنگ یاریگری در ایران»مرتضی فرهادی که فصلی از کتاب 

وی با استفاده از تحقیقات . است  آراء دربارۀ پیدایش بنه پرداخته بررسی  ، دقیق و مفصل به داده

. است شناسانه هم دارند، پرداخته های شرق یشهرد نظریاتی که بعضاً ر شناسی خود به  مردم

ها  گیری بنه عنوان دلیل شکل به ها در تهیۀ نیروی شخم ـ مرتضی فرهادی در رد ناتوانی خانواده

 نویسد:  کند و از جمله می ـ، مسائل مختلفی را بیان می بود که از سوی پطروشفسکی مطرح شده

در « کار  صیفی سبویی»های  اند، مانند بنه داشتهنیروی شخم ن ها اصوالً نیازی به برخی بنه»

روستاهای جنوب غربی « صیفی خار وابسته»های  برخی روستاهای گرمسار در گذشته و بنه

 (. 159: 2992فرهادی، ) «کار اشکدز یزد های گندم سمنان و بنه

شکلی در کار بوده و م های ایران دیم همچنین وی با بیان این مسئلۀ مهم که بسیاری از بنه

وجودآمدن بنه   اند، آرای کسانی که کمبود آب و مشکالت آبیاری را دلیل به آبیاری نداشته

 دهد و معتقد است:  دانند را مورد نقد قرار می می

رو  کار بوده و یا در آبیاری با دشواری چندانی روبه های ایران، دیم اصوالً بسیاری از بنه»

دی که مشکالت آبیاری و آبرسانی آنها فراوان بوده، بنه حال آنکه روستاهای زیا. اند نبوده

ها چه  بینیم انواع بنه اند و یا اگر کمی میزان بارندگی را دلیل پیدایش بنه بدانیم، می نداشته

اند،  متر، وجود داشته میلی 966در مناطق پرباران غرب و شمال و چه در مناطق کمتر از 
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متر باران سالیانه و  میلی 866ستاهای ساری با حدود ترازانه در رو کار هم همچون بنۀ دیم

 (. 159-106: 2992فرهادی، ) «در روستاهای آمل و بابل( گوشته، گاوشته) کار های برنج بنه

توجهی دربارۀ این  نتایج قابل مرتضی فرهادی با مرور دقیق آثار پیشینیان دربارۀ بنه، به

 نویسد: ری بحث خود میگی یابد و در نتیجه های سنتی دست می تعاونی

که  عوامل پیدایش بنه همچنان. اوالً عوامل پیدایش بنه با عوامل تداوم آن متفاوت است»

ویژه ماقبل تاریخی زندگی بشر و از  مسائل تاریخی و به اند، به شناسان اشاره کرده برخی بنه

اوم بنه، گوناگون ثانیاً عوامل تد. گردد و دالیل خاص خود را دارد آن جمله ایرانیان بازمی

زمان دیگر فرق کرده و هرکجا که عامل و یا  مکان دیگر و از زمانی به بوده و از مکانی به

عواملی از گروه عوامل تداوم بنه حذف شده، عامل و یا عوامل دیگری جایگزین آن شده 

 شده نیست و الزم است دربارۀ همۀ درستی شناخته بخش نیز به ثالثاً عوامل تداوم. است 

فرهادی، ) «... های بیشتری انجام گیرد عوامل حتی در یک نوع و در یک منطقه پژوهش

2992 :102 .) 

سادگی  توان برداشت کرد، این است که به های مرتضی فرهادی می ها و تحلیل آنچه از نوشته

گی یافتن حیات آنها را توضیح داد و این خود، پیچید ها و ادامه توان شرایط پدیدآمدن بنه نمی

گرفته پیرامون زیست و زندگی روستایی را در ایران نمایان  مسائل اجتماعی و فرهنگی شکل

توانیم از الگویی عام برای  تر شویم دیگر نمی ها دقیق اگر بخواهیم در این پیچیدگی. سازد می

گیری روستاهای شمال  توضیح زندگی روستایی در ایران سخن بگوییم؛ چراکه منطق شکل

کار مازندران  های برنج گیری و تداوم بنه وستاهای یزد متفاوت است، حتی منطق شکلایران با ر

 اند:  های اطراف تهران نیز مشابه نبوده نژاد حتی بنه از نظر صفی. های گرمسار تفاوت دارد با بنه

ای همانند نبودند  بنه های اطراف تهران از نظر مالکیت عوامل پنجگانه و ساختمان درون بنه»

 (. 00: 2908نژاد،  صفی) «آوردند وجود می شکال مختلفی بهو ا

همین  به« دهقانان غیر انقالبی در ایران معاصر»ای با عنوان  نیز در مقاله( 2970) آبراهامیان

وضعیت گیالن در اواخر دوره قاجار دارد که نقل آن در  ها پرداخته و برای مثال اشاراتی به تفاوت

 تر شدن مسئله موثر باشد:  تواند در روشن ارد برآن ـ میاینجا ـ با وجود نقدهای و

ایاالت حاشیۀ خزر، برخالف بسیاری از دیگر مناطق ایران، خاک حاصلخیز و باران فراوان »

متر در سال است و در  وپنجاه میلی میزان باران در بیشتر نقاط کشور کمتر از دویست. دارد

که در مناطق خزر میزان  رسد، در حالی میمتر هم ن فالت مرکزی حتی به صدوبیست میلی

خیز موجب  بارش زیاد باران و خاک حاصل. رسد متر در سال می باران تا هفتصدوپنجاه میلی

گیالن .... شود نوبۀ خود، موجب تراکم جمعیت می افزایش محصوالت کشاورزی، و این نیز، به
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بود و نه نظام چرخش ( بنه) بر نظام سنتی زراعی از معدود مناطق ایران بود که نه مبتنی

همچنین از آنجا که این روستاها عمدتاً .... منظم زمین در بین دهقانان در آن رایج بود

های پرهزینه، مالکان  قنات های طبیعی متکی بودند و نه به جویبارهای کوچک و بارندگی به

توانستند  کان نمیمال. شان را بر ابزار تولید اعمال کنند گونه توانستند اقتدار خدای نمی

گرفتن حق کشت مرعوب کنند؛ زیرا تا قبل از افزایش جمعیت، زارعان  دهقانان را به بازپس

کشت  خیز جدید به های حاصل توانستند درختان جنگل را قطع کنند و در زمین بر می سهم

ند؛ چون های خویشاوندی با روستاییان استفاده کن توانستند از پیوند بپردازند، نیز مالکان نمی

چون . عهده نداشتند مالکان وظیفه حمایت از روستاییان را به. روابط آنان روابطی ایلی نبود

روستاییان این مناطق با خطر حملۀ قبایل دیگر مواجه نبودند، برای حفاظت از خود، به 

 (. 266-269: 2970کاظمی و آبراهامیان، ) «احداث دیوارهای بلند نیاز نداشته باشند 

 گیری نتیجهبحث و 

امروز بر ما روشن . اند شناسان متعددی دربارۀ ایران و مسائل خاص آن مطالبی را نوشته شرق

ها در  ای که از دایرۀ نفوذ این نظریه شده که این مطالب، خالی از ایراد و اشکال نیست؛ مسئله

که کوشش  زمانی .رود تاریخی ایران فراتر می  شناسی شناسی و جامعه شناسی، انسان تاریخ، جامعه

زمانی در توضیح کل  مکانی و همه ها، الگویی همه شود تا با استفاده از مفاهیم این نظریه می

های فرهنگی و  شرایط اقلیمی، گوناگونی بدون توجه به) گیری آن تاریخ ایران و منطق شکل

ین فرض در مواجهه با تاریخ و همچن ساخته و پرداخته شود، داشتن پیش( مسائل خاص آن

های  ترین ویژگی جامعه ایران را شاید بتوان از مهم برخاستن از حوزۀ معرفتی بیرونی نسبت به

 . ها نیست استبداد شرقی ویتفوگل نیز جدا از این نظریه. این دست نظریات عنوان کرد

گذاران  های یکی از بنیان نگاری آنال و پژوهش نظرات مکتب تاریخ در مبانی نظری این مقاله، به

ای بلوخ،  رشته نگارانۀ بین این اشاره از آن سبب بود که بینش تاریخ. ن، مارک بلوخ اشاره کردیمآ

ای را برای  های تازه هایی همچون فروگذاری زمان خطی و اندیشۀ پیشرفت، امکان جدای از نوآوری

خوردار اما آنچه در این مقاله برای ما از اهمیت بیشتری بر. کند نگریستن در گذشته فراهم می

که « تاریخ روستایی فرانسه»خصوص در  های میدانی بلوخ، به نگاری ها و تاریخ باشد، پژوهش می

. کند نگاران پیش از خود سه شیوۀ کشت متفاوت را در فرانسه از هم متمایز می برخالف تاریخ

ان چند« نگاری میدانی تاریخ»دلیل ذکر مجدد این مسئله در اینجا، این است که در ایران، 

عنوان اسناد تاریخی استفاده کرد،  به« چیزهایی»طوری که بلوخ نیز از  همان. شناخته شده نیست
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عنوان سند شناخته شده نبود، ما نیز در این مقاله، از متون و مطالعات میدانی  که تا آن زمان به

         . نگاری میدانی بهره بردیم عنوان متون تاریخ شناسی به مردم

دو روایت مختلف . ه، کوشش کردیم تا دو حوزۀ معرفتی را با هم منطبق نماییمدر این مقال

از یک طرف . و در عین حال، متضاد از سازوکار مدیریت آب و کشاورزی در دوران پیشامدرن

های طویل، امکان  دلیل اقلیم خشک و وجود رودخانه روایت ویتفوگل که معتقد بود در شرق به

های کوچک دهقانی وجود ندارد که  ط مساعد کشاورزی برای گروهمهار آب و مهیاکردن شرای

دیگر مدیریت منابع آب و  عبارت عهده گیرند و به های بیرونی این کار را به شود گروه باعث می

 . دست دولت انجام شود کشاورزی به

نژاد و مرتضی  شناس ایرانی، جواد صفی های میدانی دو مردم برخی از پژوهش در مقابل به

شناس ایرانی از سازوکار کشاورزی  روایت این دو مردم. رهادی دربارۀ کاریز و بنه اشاره کردیمف

با وجود . گردد در ایران پیش از اصالحات ارضی، در تقابل با ایدۀ بنیادین ویتفوگل معنادار می

ای بوده که بیشتر  گونه ای خشک، سازوکار کشاورزی ایران به شدن ایران در منطقه واقع

در مناطق حاشیۀ کویر، آب . است شده انجام می( کشت دیم) وسیلۀ آب باران اورزی ایران بهکش

هایی که با همت مردم محلی، خوانین و  قنات. گردید تأمین می  وسیلۀ قنات کشاورزی به

وسیلۀ  فرآیند کاشت و داشت و برداشت نیز به. شدند داری می داران حفر، الیروبی و نگه زمین

فعالیتی که در دوران طوالنی پیشامدرن در ایران، مستقل . است پذیرفته  ها انجام می فعالیت بنه

های بسیاری در  ها و سلسله بسا حکومت چه. است گرفته  های تسلط دولت انجام می از عرصه

آب ایران هماهنگ  های آبیاری و زراعی سنتی که با طبیعت کم اند، اما نظام ایران آمده و رفته

اما با برآمدن دولت مدرن تمرکزگرا در دورۀ پهلوی . بودند  خود دیده کمترین تغییر را به اند، بوده

های بسیاری  ها فروپاشیده و قنات خصوص با اصالحات ارضی در دورۀ پهلوی دوم، بنه اوّل و به

تنها دخالت، بلکه تسلط هرچه بیشتر دولت بر مدیریت کشاورزی و  خشکیدند، و این سرآغاز نه

ها و متنفذان محلی در امر  دیگر با اصالحات ارضی، از گروه عبارت به. است ری در ایران بودهآبیا

با تسلط دولت بر منابع . دار این امور گردید ید شد و دولت، عهده مدیریت آب و کشاورزی خلع

ها در ایران رواج داشته و با اقلیم خشک ایران  های کشتکاری کهن که سده آبی و ارضی، شیوه

هر آنچه سخت و »فروپاشی که یادآور این سخن کارل مارکس است: . ازگار بودند، فروپاشیدندس

 (. 59: 2979نقل از برمن،  مارکس به) «رود شود و به هوا می استوار است دود می
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کاریز، ) مقیاس مدیریت منابع آب  های کوچک گردد که در آن سازه نظم جدیدی پدیدار می

. گردند می( سد و انتقال آب) هایی با مقیاس متوسط و بزرگ سازه یل بهتبد( انبار استخر و آب

شود،  واسطۀ تسلط دولت تمرکزگرای مرکزی بر منابع آبی و ارضی ممکن می نظم جدیدی که به

. پذیر نبود ها، عمالً امکان تسلطی که در دوران پیشامدرن، حتی با وجود قدرتمندترین حکومت

های نظریۀ استبداد شرقی، تمایزی اینچنین میان  أثر از ایدههای مت در بسیاری از تحلیل

تنها نظریۀ استبداد شرقی  تفکیک و تمایزی که نه. شوند های پیشامدرن و مدرن قائل نمی دوره

استبداد »های مشابه ایرانی متأثر از آن، همچون  آورد، بلکه نظریه ویتفوگل آن را در نظر نمی

انگارند و شاید  شناختی را نادیده می نیز این گسست هستی« جامعۀ کوتاه مدت»و « ایرانی

های تاریخی را از آنان  ها و پیوست اند، امکان دیدن گسست عینک نظری که بر چشم گذاشته

 . کند سلب می
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