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مررریدهررردش سرررعر اسرررميت بررری کرمررران مصرررادا برررا دورة وزارت دکترررر مصر ردّ اسرررت کررری
ا يّرتهرراز سياسرری و ازبرری ایر دوره برری اوج خررود رسرريده و ایررران مررورد تپررریم انگلسررتان و
رو قرار گر تری اسرتش نترونی اسرميت در سرعرنامی اش بردون اشراره بری اشراال ایرران بری دسرت
متعدرري  ،ررری جنرر جهررانی دوم و همچنرري تپررریم نعترری انگلسررتان در پدیررد مرردن ایرر
وکرر يّت ،وکررب موجررود روستانشررينان کرمرران را ربي رری و از ویرگرریهرراز کشررورهاز توسرر ی
نيا ترری قلمررداد مرریکنرردش بررا عنایررت برری م ا ررب ررو  ،پرررداخت برری اوکررای اجتمرراعی و اقتصررادز
روستانشررينان کرمرران از نررو ورز هرراز ایرر پررروهش اسررتش روش تپدي ر در ایرر پررروهش برری
شيوه توتيعی-تپليلی استش
واژههای کلیدی :سعرنامی ،نتونیاسميت ،کرمان ،روستانشينانش

.1مقدّمه
سرررزمي ایررران برری علررت موق يّ رت اسررتراتریک و برخرروردارز از منررابب مهررم و نرری،
مررورد توجّرری ربيرران قرررار گر ترریاسررتش در ررری قرررون پررانزدهم و شررانزدهم مرريلدز،
کشررورهاز ربرری بررراز تسررلم بررر سرررزمي هرراز دیگررر بررا هررم برری رقابررت اسررت مارز
پرداختنرد ودر ایر بري سررزمي ایرران هرم مرورد توجّری جهرانگردان ربری قررار گر رتش
سرريااان ربرری کرری بررا اهررداا سياسرری و يررر سياسرری برری ایررران سررعر کررردهانررد ،پ ر از
بازگشررت سررعرنامیهررایی تررأ يف نمودنررد کرری ایرر سررعرنامیهررا در نشرران دادن اوکررای
سياسرری ،اجتمرراعی و اقتصررادز ایررران ندررش زیررادز دارنرردش سررعرنامیهررا از جملرری منررابب
مهررم و برراارزش ترراری ایررران هسررتند کرری بررا م ا ررگ نهررا مرریترروان برری جزئيررات زنرردگی
مررردم ،خصوتررا مررردم روسررتایی کرری در منررابب کمتررر برری نهررا پرداخترری شررده اسررت دسررت
یا ررتش از جملرری ای ر سررعرنامینویسرران  ،نتررونیاسررميت ،ایرررانشررناس م اتررر و م ررروا
انگليسرری اسررت کرری در نتيجررگ رررر تپديدرراتی دانشررگاه کسررعورد برری همررراه چنرردت از
همکررارانش بررراز یررا ت نرروعی مرراهی عجيررب و ریررب در قنرراتهرراز شررهر کرمرران برری
ای ر شررهر سررعر کردنرردش سررعر او مصررادا بررا اکومررت دکتررر مپمّ رد مص ردّ و همچنرري
هرم زمران برا مروج ملرری شردن ترن ت نعرت برود؛ بنررابرای سرعرنامگ نترونیاسرميت از ایر
ايرر کرری مررن ک کننرردة وکرر يّت روسررتایيان ن دوره اسررت ،داراز ویرگرریهرراز
منپصررر برری رررد و جدیرردز اسررتش نتررونیاسررميت در سررعرنامگ خررود بارهررا بررا دیرردگاهی
انتدررادز برری ایرر مسرر لی مرریپررردازد کرری درجریرران بپرررانهرراز سياسرری ایجادشررده در
پایت ررت ،برری وکرر يّت اجتمرراعی و اقتصررادز روستانشررينان کرمرران برری خرروبی رسرريدگی
نمرریشررودش او برردون اشرراره برری ندررش کشررورهاز ربرری برریویررره انگلرري در پدید مرردن
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چنرري وک ر يتی بررا دیرردگاهی انتدررادز ،اوکررای موجررود روسررتاهاز کرمرران را برری تصررویر
می کشرد و بری مسر لی درر ،بيمرارز و بيسروادز روستانشرينان کرمران اشراره مریکنرد و ن
را اج گ اجتماعی و انسانی میداندش
 .1-1بیان مسئله

سررعرنامیهررایی کرری در مررورد سرررزمي ایررران و شررهر کرمرران نگررارش یا ترریانررد ارراوز
ارلعررات مهررم و بررا ارزش ترراری ی و جام رریشررناختی در مررورد کرمرران و روسررتاهاز
ن هسررتند کرری متأسّ رعانی کمتررر شررناختی شرردهانرردش سررعرنامگ نتررونی اسررميت از ای ر نرروی
سرعرنامیهرا اسرت کری کمتررر بردان پرداختری شردهاسررتش سرعرنامگ نترونی اسرميت در برهرگ
مهمرری از ترراری م اتررر ایررران نگررارش یا ترریاسررت و از مهررمتررری ویرگرریهرراز ن
پرداخت بری اوکرای و ااروال مرردم روسرتایی کرمران اسرت؛ بنرابرای سر ی شردهاسرت ترا
بررا بررسرری ایرر سررعرنامی شررر دقيدرری از اوکررای اجتمرراعی و اقتصررادز روسررتانشررينان
کرمرران و شرريوة زنرردگی و مشررکلتی کرری نهررا روب ریرو بودنررد باررردازد؛ همچنرري در ای ر
پروهش بی تپليوهاز نتونی اسميت در موکوعات گوناگون پرداختی شده استش
 .2-1اهمیّت و ضرورت پژوهش

عررلوه بررر شناسررایی اهررداا و انگيررزههرراز نتررونی اسررميت از نگررارش سررعرنامگ
خررود ،برری مسررائو و مشررکلت مررردم روسررتایی کرمرران پرداخترریمرریشررود؛ همچنرري
اسررميت برری اوکررای نامسرراعد روستانشررينان و عرردم توجّرری دو ررت مرکررزز در ر ررب ایرر
مشکلت اشاره میکند کی پرداخت بی نها کرورت مییابدش
 .3-1پیشینة پژوهش

در مررورد سررعرنامگ نتررونی اسررميت پررروهشهرراز زیررادز تررورت نگر ترریاسررت و
م ا رراتی هررم کرری تررورت انجررام شررده ،بيشررتر برری ندررد کترراو و م ر رری سررعرنامگ اسررميت
پرداخترریاسررت؛ از جملرری ای ر رررار :نقااد کتاااب ماااهی س ا ید کااور در ايااران ،س ا رنامة
آنتااونی اساامیت ،نوشررتگ علرریاکبررر نيررکخل ر اسررت (نيررک خل ر )211:4963،ش ترراکنون
هررررير پررررروهش مسررررتدلی در مررررورد وکرر ر يّت روستانشررررينان کرمرررران بررررر اسرررراس
سعرنامگ نتونی اسميت تورت نگر تی استش
 .2بحث
بررری منورررور پررررداخت بررری وکرر يّت کرمررران و روسرررتاهاز ن از ايرر تررراری ی و
جام یشناختی ،سرعرنامیهرا از منرابب مهرم بری شرمار مریرونردش سرعرنامگ نترونی اسرميت بری
عنرروان منب رری مهررم ،بررا دیرردز انتدررادز برری وک ر يّت کرمرران و روسررتاهاز ن در یکرری از
دورههاز مهم تاری ایران پرداختیاستش
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 .1-2پیشینة س رنامهنويسی غربیان در مورد کرمان

بررراز م ا رری و بررسرری ترراری هررر جام رریاز بایررد برری تمررام منررابب و رررار در دسررترس
ن جام رری توجّ ری نمررود و هررر اررررز در ای ر زمينرری از اهميّررت خاترری برخرروردار اسررتش
سرعرنامیهرا هررم بری عنروان یررک مرت ترراری ی از اهميرت راوانری برخوردارنرد ش ایر رررار
توسررم اشرر ا م تلعرری همچررون سررعرا ،جهررانگردان ،مرراجراجویرران و ا ررراد عررادز
نوشررتی شرردهانرردش در ای ر رررار م ررا بی نهعترری اسررت کرری در منررابب دیگررر نمرریترروان یا ررت
(عرررادل)414:4919،شتاری چرررگ سرررعرنامینویسررری در مرررورد سررررزمي ایرررران بررری دوران
باسرررتان بررررمررریگردد(گزنعرررون)49:4911،ش بزرگترررری سرررعرنامینررروی در موردتررراری
ایررران پرر از اسررلم ،ابرر ب وررری اسررتش ابرر ب وررری بزرگتررری جارا رری نرروی قرررن
هشررتم اسررت کرری در مسررا رت خررود برری ایررران در سررعرنامیاش از کرمرران نررام مرریبرررد
(ب وررری .)114:4916،ت ررداد مسررا رانیکرری در دورههرراز ترراری ی م تلررف برری سرررزمي
ایرررران سرررعر کرررردهانرررد متايّررر اسرررتش در دورة ترررعویان بررری علررت شررررایم سياسررری و
اجتمرراعی کرری اکومررت تررعوز مهيررا کررردهبررود ،ت ررداد ای ر مسررا ران ا ررزایش مررییابررد
(بنرری اقبال،ايرردرز)41:4911،ش در دورة زندیرری برری علررت هرررج و مرررج پرر مررر
کررریم خرران ،بررا کرراهش ورود سرريّااان برری سرررزمي ایررران مواجرری هسررتيم ،امررا در دورة
قارجاریرری برری علررت موق يّ رت اسررتراتریک ایررران در ن دوره و همچنرري بهبررود روابررم بررا
دول ربرری ت ررداد مسررا ران ا ررزایش مررییابرردش در دورة پهلرروز نيررز برری دمیررو م تلعرری
چررون :جن ر جهررانی دوم و روابررم متشررن ایررران بررا رررو بررا کرراهش سررعرنامینویسرری
مواجرری هسررتيم (همررانجررا) .سرريّااان و مسررا ران خررارجی در دورههرراز خررا ترراری ی
بررا انگيررزههرراز متعرراوت برری کرمرران سررعر کررردهانررد و اوکررای جارا يررایی کرمرران نيررز
نتوانسررتیاسررت مررانب سررعر نرران برری کرمرران شررودش برری قررول سرپرسرری سررایک (م4161م)
«بيابررانه راز خشررک و ررمیرررزی کرمرران بررراز مسررا ران اروپررایی برری ایررت واشررت ور و
ترسررناب مرریباشررد» (سررایک )61:4991،ش قرردیمیتررری سررعرنامیاز کرری در ن شرررای
در موردکرمرران ورده شررده اسررت سررعرنامگ مررارکوپو و(م )4211مرریباشرردش مررارکوپو و
کرری خررود در کرمرران سررياات کرررده ،شرررای در مررورد کرمرران و کوهسرتانهرراز ارررراا
ن در سررعرنامگ خررود ورده اسررتش همچنرري در سررعرنامگ او برری ویرگرریهرراز اخلقرری
کرمرررانیهرررا هرررم پرداختررری شرررده اسرررت (مرررارکوپلو)419:4991،ش پر ر از مرررارکوپو و
نترررررونیشرررررر ی کررررری در زمررررران شررررراه عبررررراس در ایرررررران اررررررور داشرررررت در
سررعرنامیاش(4161م) از کرمرران نررام برررده استش(شررر ی)221:4911،ش سرريّا ب رردز کرری
در ارررر خررود وتررعی از کرمرران دارد ،مسرريو او يویرری اسررتش خشکسررا ی و بيابررانهرراز
کرمررران ،او يویررری را بررری ت جّرررب واداشرررتیاسرررت (او يویررری)494:4914ش پررر از ن در
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سرررعرنامگ«از خراسررران ترررا ب تيرررارز» هرررانرز رنررری دا مرررانی 4169م از کرمررران نرررام
بردهشدهاسرت ش دا مرانی در رری ا یر سرعر بری اقتصراد و اجتمرای مرردم کرمران پرداختری و
همچنرري برری تررن ت قررا ی بررا ی کرمرران نيررز اشرراره کررردهاسررت(دا مانی)491:4991،ش از
دیگررر سرريّااانی کرری صررلی از سررعرنامگ خررود را برری کرمرران اختصررا داده ،پرراتينجر
است ،کی در سرعرنامگ خرود بری اوکرای اجتمراعی مرردم ایرران و اوکرای نرابریسرامان مرردم
کرمرران مرریپررردازد (پرراتينجر)211:4911،ش سررعرنامگ دیگررر ارررر سرريّا وکرمررانشررناس
م ررروا ،وروکرراواز (4113م) اپنرری اسررتش اهميّ رت سررعرنامگ او از اي ر پرررداخت برری
جارا يررررا ،تررررن ت پشررررم ،رررررش و قررررا ی کرمرررران اسررررت ( وروکرررراوا)499:4911،ش
سررپرسریسرایک از جملری سرعرنامینویسرانی اسرت کری بری اوکرای جارا يرایی ،اقتصرادز
و اجتمرررراعی کرمرررران شررررنایی داشررررتی و پيرامررررون ن برررری بپرر ر پرداخترررریاسررررت
(سررایک  )13:4991،ش رررد ریچرراردز انگليسرری4111م ،سررعرنامینرروی دیگرررز اسررت
کرررری در اوایررررو دورة پهلرررروز از کرمرررران دیرررردن کررررردهاسررررت و در سررررعرنامیاش از
روسررتاهاز کرمرران کرری در مسررير ماهرران اسررت نررام مرریبررردش (ریچرراردز)261:4913،ش
مرررزهرراک (م4111م) در سررعرنامیاش تپررت عنرروان «ایررران واق يررت ،ا سررانی» صررلی را
برری کرمرران اختصررا داده و اتعاقررا در ن برری اوکررای روسررتاهاز کرمرران پرداخترریاسررت
(هاک 41:4961،و)44ش
 .2-2اهدا

س رنامهنويسان اا س ر به کرمان

سرريّااان و سررعرنامینویسرران ربرری اهرردا ی جهررت سررعر برری کرمرران داشررتیانررد کرری
شررامو اهررداا سياسرری و يررر سياسرری مرریشرروندش گررروه اول کرری رسررتادگان رسررمی برری
دربررار ایررران بودنررد برری دنبررال تسررهيو راههرراز اسررت مارز کشررور خررود بودنررد و از ایرر
مررراتی از نورررر سياسررری ،اجتمررراعی و اقتصرررادز بررری ایرررران وارد کرررردهانرررد
ايررر
(کروسينسرررکی(8:1369،؛ ماننرررد سرپرسررریسرررایک کررری در سرررال 4139م بررری عنررروان
رسررتادة دو ررت انگلرري برری ایررران مسررا رت کرررد (سررایک )3:4919،شگررروه دوم کرری
اهررداا يررر سياسرری داشررتیانررد بيشررتر در جهررت اقنررای ا ر ّ کنجکرراوز خررود برری ایررران
سررعر کررردهانرردش اگرچرری ای ر نرروی سررعرنامیهررا هررم مررورد توجّ ری دو ررتهرراز اسررت مارز
قرارگر ترررریانرررردش سررررعرنامی انتررررونی اسررررميت برررری کرمرررران در ایرررر گررررروه قرررررار
داردش(اسررميت)41:4963،ش مزم برری ککررر اسررت کرری بسرريارز از سرريّااان در جمررب ورز
و انتدررال ارلعررات در زمينررگ روايررات ،داو و عررادات ایرانيرران ،ندرراب م بررت و ندرراب
ک ر ف جام ررگ ایرانرری در مدررارب م تلررف ترراری ی ندررش اسّاس ری داشررتیانررد( .مپسررنی
راد)216:4961،ش
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 .3-2اندگینامة آنتونیاسمیت

نتررونیجرران رانسرري اسررميت متو ررد  4323م اسررتش وز نویسررنده ،جانورشررناس،
روزنامررینگررار و مجرررز تلویزیررون انگلرري  ،یکرری از مشررهورتررری ایرررانشناسرران م اتررر
مررریباشررردش او در دانشرررگاه اکسر رعورد در رشرررتگ جانورشناسررری تپصررريو کرررردهاسرررتش
مهررمتررری و م رررواتررری ارررر او کرری پ ر از بازگشررت از ایررران ن را برری چررا رسرراند
سررعرنامگ« مرراهی سررعيد کررور در ایررران» استش(اسررميت )41:4963،نتررونی اسررميت در
هشرررتاد و هشرررت سرررا گی در سرررال 4939هشش در شرررهر کسرررعورد انگلسرررتان در اررررر
مشکو تنعسی درگ شت(عبدا رشيدز)2116:4939،ش
 .4-2علت س ر آنتونی اسمیت به ايران

نتررونی اسررميت بررا م ا ررگ کترراوهرراز قرردیمی درمررییابدکرری در وهرراز زیررر
زمينرری م ررابر باسررتانی ایررران ،برریویررره در م ابررد ناهيتررا ،مرراهی سررعيد کررورز زنرردگی
مرریکنررد کرری در دنيررا منپصررربی رررد برروده و نمونرریاش در هررير جررایی پيرردا نمرریشررودش او
بررراز شناسررایی و تپديرر در ایرر مررورد ،بررا تيمرری متشررکو از چنررد نعررر از دانشررجویان
دانشررگاه کسررعورد در پررن شررنبی  46وئرر 26(4314خرررداد )4991برری سررمت ایررران
ارکرررت کردنرررد (اسرررميت41:4963،؛ نيرررک خلررر )211:4963،؛ اگرچررری هررردا وز
یررا ت و تپديرر در قنرراتهرراز کرمرران برررود ،امررا سررعرنامگ او از نوررر مررردمشناسررری،
جام رریشناسرری ،مسررائو اقتصررادز ،جانورشناسرری و جارا يررایی ای ر من درری اررائز اهميررت
اسررتش نترونی اسررميت و ه يررت همررراه از رریر انگلسررتان برری ایتا يررا از نجررا برری ترتيررب از
رری اسکندریّی ،بيروت ،دمش و باداد بی ایران وارد شدند(اسميت)4963:42،ش
 .5-2اوضا سیاسی کرمان مصاد

با ورود آنتونی اسمیت

ورود نتررونیاسررميت برری کرمرران از پرراآ سياسرری از دوران مهررم ترراری م اتررر
اسررتش سررعر او برری ایررران مصررادا بررا رراز ن سررت وزیرررز دکتررر مصردّ و ّا يّرتهرراز
سياسرری او بررودش دکتررر مص ردّ در مجل ر چهرراردهم ررارری را برری تصررویب رسرراند کرری
بررر اسرراس ن دادن هررر امتيرراز نعترری ب ری خارجيرران ممنرروی شرردش همرري امررر درنهایررت بررا
کمرررک نيروهررراز م تلرررف منجرررر بررری ملررری شررردن ترررن ت نعرررت ایرررران گردیرررد
(کاتوزیررران)21:4961،ش دکترررر مصررردّ رهبرررر یرررک جنررربش سياسررری دموکراتيرررک و
دو ررت مسررتدو بررود ،امررا سررایر ب ررشهرراز دیگررر در دسررت عمررال و نهادهرراز اسررتبدادز
بررود و ایررران ن زمرران نمونرریاز از ااکميّررت دوگانرری بود(همرران)14:ش از نجررایی کرری
دو ررت انگلرري ااکررر برری پ ر یرش تررن ت نعررت ایررران نبررود ،برری مرروازات هررم ،چنرردی
اقرردام عليرری ایررران انجررام داد(مرردنی)911:4911،ش در ایر شرررایم دشرروار پرريش مررده بررراز
دو ررت تررازه کررار مصررد  ،رسرريدگی برری دیگررر امررور جام رری و مبررارزه بررا دررر و برردب تی
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مرررردم خصوترررا روسرررتایيان دیگرررر منرررار کرررارز دشررروار بود(همررران)129:؛ بنرررابرای
دو رت مصردّ پررو ی بررراز بهبررود وکررب موجرود خصوتررا ر رراه مررردم روسررتایی نداشررتش
تعکررر سياسرری او اررول موکرروعاتی چررون :بيرررون رانرردن بيگانگرران ،اسررتدلل کشررور،
دو ررت مشررروری و رهبرررز مردمرری متمرکررز بررود(بنی جمررال)922:4911،شای ر شرررایم بررر
منررار دیگررر کشررور از جملرری کرمرران کرری برری تررپنی رقابررت دکتررر موعررر بدررایی بررراز
دستيابی بی قدرت تبدیو شده بود ،تأرير گ اشت (نجمی)612:4914،ش
 .6-2اوضا روستانشینان کرمان در س رنامه آنتونیاسمیت

نتررونیاسررميت در سررعرنامگ خررود برری موکرروعات مت رردّدز پرداخترری کرری از نوررر
مررردمشناسرری و جام رریشناسرری روسررتایی داراز اهميّ رت اسررتش اگرچرری نگرراه او انتدررادز
است و با رنرز بری شرر زنردگی مرردم کرمران مریپرردازد ،امرا اررر وز از اير تراری ی
داراز ویرگررری هررراز منپصرررر بعرررردز اسرررتش او در سرررعرنامگ خرررود بررری مسر ر لگ درررر،
بيسرروادز و بيمررارز مررردم روستانشرري کرمرران پرداخترریاسررتش(نيک خلرر )212:4963،ش
در کیررو برری مهررمتررری مسررائلی کرری وز در مررورد مررردم روستانشرري کرمرران پرداخترری
است میپردازیمش
 .1-6-2تحقیر روستايیان توسط شهرنشینان

نتررونیاسررميت در چنرردی مررورد از سررعرنامگ خررود تپديررر شرردن روسررتایيان توسررم
شررهر نشررينان را ککررر مرریکنرردش او ادّعررا مرریکنررد کرری شهرنشررينان خررود را بررا رهنر تررر و
زندگی در شرهر را امتيرازز برراز خرود مریداننردش نترونیاسرميت مرردم شرهر کرمران ن
دوره را ،شررهرزده و ررروزده م ر رری مرریکنرردش بررا ایرر اررال اسررميت نرروی زنرردگی و
داو رسوم روستانشينان کرمان را مورد تمجيد قرار میدهدش
«شهرنشرررينان روسرررتایيان را اديرررر مررریشرررمرند و مررردعی بودنرررد کررری روسرررتاییهرررا
دمهاز بی سواد ،تپصيو نکرده ،بیارزش و مهملی هستند»(اسميت)1:4963،ش
«مررا در ميرران روسررتایيان و از رری ر زنرردگی بررا نها،کشررور ایررران را دیرردیم و ن را
مرورد تمجيررد قرررار دادیررمش در شررهرها وکر يت کرل ررر مرریکررردش ارزش هرراز شرررقی و
ربی بصورت ابتدایی با یکدیگر اد ام شده بودندش(همان)3:ش
«روسررتایيان برری نوبررگ خررود برری انرردازة شهرنشررنيان در سرراخت ترراری ایررران ندررش
داشتیاند و همي امر براز ما کعایت میکرد»(همانجا)ش
 .2-6-2بیماری و رن مرد روستايی

نتررونیاسررميت در سررعرنامگ خررود بررا وردن نمونرریهررایی از رنرر و بيمررارز مررردم
روسررتایی کرمرران برری کمبررود پزشررک و بيمارسررتان در شررهر کرمرران انتدرراد مرریکنررد و
وکررب کودکرران و نرروزادن را مصرريبت بررار م ر رری مرریکنرردش همچنرري اسررميت در سررعرنامگ
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خررررود برررری اجتنرررراو بيمرررراران از ر ررررت برررری نررررزد پزشررررکان مرررریپررررردازد (گررررلو
زاده)211:4912،ش اسررميت برردون اشرراره برری علررو اشرراال ایررران برری دسررت متعدرري و تپررریم
اقتصررادز دو ررت مصررد توسررم دو ررت انگلرري و رقابررتهرراز سياسرری موجررود در ای ر
دوره ،ن را ربي ررری و از مش صرررات جوامرررب يرررر پيشرررر تیاز م رررو ایرررران قلمرررداد
میکندش
«از هرررر هعرررت نعرررر کرررودب یرررک نعرررر ن مبرررتل بررری ععونرررت چشرررم اسرررت»
(اسميت)441:4963،ش
«وقترری دکتررر زخررم عميرر پسررربچیاز را در مدابررو چشررمان مررا برراز کرررد ،دیرردیم
چگونی مجموعیاز از کرمهاز کوچک روز زخم می و ند»(همان)446:ش
«برری راسررتی کودکرران تپمررو و بردبررارز عجيبرری در مدابررو ایرر نرروی ععونررتهررا
دارنرردش بارهررا دیرردیم کرری چگونرری انبرروهی از مگسرران در کنررار چشررمان مجرررو ععررونی
رعلرری مشرراول راه ر ررت و پرررواز هسررتند برردوم اینکرری کررودب کوچررکتررری شررکایتی
داشتی باشد»(همان)ش
«زندههرا ندردر بری زنردگی خرود تأسّرف مریخورنرد کری برراز مرردههرا جرایی براقی
نمرریمانرردش در روز زمرري هرراز خشررک دهکررده ندرردر برردب تی و مپروميّررت وجررود
دارد کرری کمتررر کسرری برری ا رررادز کرری در ب ررش شرررقی دهکررده در سررکوت ابرردز
خعتیاند کر میکند»(همان)292:ش
 .3-6-2مقا و موقعیّت انان روستايی

نتررونیاسررميت برری انتدرراد از وک ر يّت زنرران روسررتایی و خانررینشررينی نهررا مرریپررردازد
و از خانررری نشرررينی زنررران در روسرررتاها مت جر رب شرررده و ن را نشرررانیاز از عررردم توجررری
مردان بری ادرو زنران مری دانردش اسرميت در ایر مرورد درم بری وردن یرک م رال اکتعرا
میکند و از پرداخت بيشتر بی ای موکوی اجتناو مینمایدش
« مدررام و موق يررت زن در خانرری بسرريار پسررت اسررتش مررا شرربهاز زیررادز در خانرری
مپمرد سررام کرری مررردز روشررنعکر و تپصرريو کررده بررود گ رانرردیم و رری هررير وقررت برري
زن او و خرردمتگزارانش وجرری تمررایزز قایررو نمرریشررویم ش زن ميرررزا را هررم کرری هررر روز
برراسهرراز مررا را شسررتی و برایمرران رر ا مرریپ ررت ،هرريرکرردام از مررا هرگررز ندیرردیم»
(اسميت)221:4963،ش
 .4-6-2مهماننواای روستايیان

در سرررعرنامگ نترررونیاسرررميت از ر ترررار روسرررتائيان بسررريار تمجيرررد شررردهاسرررتش وز
مهمرراننرروازز را از ویرگرریهرراز کاترری مررردم روستانشرري کرمرران مرریدانرردش در کررم او
اشررارهاز هررم برری عررادتهرراز ر ایی مررردم روسررتاهایی کرمرران مرریکنرردش ای ر قسررمت از
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سررعرنامگ نتررونی اسررميت کرری یکرری از خصررلتهرراز ر تررارز مررردم روستانشرري کرمرران را
نشان میدهد از اهميّت راوانی برخوردار استش
«درو ناگهرران بررازمیشررود و ميزبرران بررا چرررو زبررانی خوشررامدگرمی کرری جبررران
کننررده سررکوت اخيررر اسررت برری تررو تپویررو مرریدهرردش تررو را برری اررراقی برررده و در بهتررری
جررراز ن روز ررررش دسرررتبا رررت مرررینشررراند و از مپدرررر برررودن خانررری م ررر رت
میخواهد»(همان)411:ش
«ر ترریر ترری ررراز رسررمی مجلر ميهمررانی از برري ر ترری و جرراز خررود را برری مپي رری
گرررم تررر عررو مرریکرررد و زنهررا در مرررز مش صرری در کنررارز ظرراهر مرریشرردند و بررا
علقی جریان تپبتها را ت ديب میکردند»(اسميت)411:4963،ش
«زنها با پاهراز برهنری روز سرعره از کری کرف اررا مدابرو شرما پهر شردهاسرت برام
و پررایي مرریرونررد و ر اهاز م تلررف را مدابررو شررما مرریچيننرردش سررعره پررر از خرروراب
مرریشررود و رر از اتررلی را برررن تشررکيو مرریدهررد و هنرروز چيرردن رر ا برری پایرران
نرسيدهاست کی ميزبان بشداو شما را مملو از برن میکند»(همان)413:ش
 .5-6-2انتقاد اا شیوۀ کشاورای روستايیان

اسررميت در قسررمتهرراز م تلررف سررعرنامیاش ،برری انتدرراد از شرريوة زمرري دارز و
کشرراورزز سررنتی کرری مپصررول کمرری را ااتررو مرریشررد مرریپررردازدش اسررميت همچنرري
وکر يت کشراورزان را در روسرتاها مشرردتبرار مریدانرد و یکرری از مهرمترری علرو دررر و
بدب تی روستایيان را شيوة سنتی کشاورزز مردم روستانشي کرمان میداندش
«روسررتایيان بررراز کشرراورزز جسررارت ب ریکررار گررر ت دررم چنررد روش تجربرری را
داشررتندش از ایرر رو روشهررایی کرری بررراز زراعررت انت رراو مرریکردنررد ،بررا قار يّررت و
برردون چررون و چرررا ررری سررا يان دراز مررورد اسررتعاده قرررار مرریدادنرردش زنرردگی ب ری قرردرز
مشرردتبررار و پرخ ررر اسررت کرری کسرری ااکررر نيسررت تجربررگ جدیرردز را کرری در ن
ااتمرررال یرررا خ رررر کررراهش مپصرررول وجرررود داشرررتیباشرررد بررری مرالررریز زمرررایش
در ورد»(همان)412:ش
 .6-6-2اشاره به اعتیاد مرد روستايی

اسرررميت برررا پررررداخت بررری اعتيررراد اهرررا ی ،ن را یکررری از م ررررلت جررردز مرررردم
روستانشرري کرمرران مرریدانرردش او از عرکرری و در دسررترس بررودن تریرراب در روسررتاها
انتدرراد مرریکنررد و اسررتعاده از ن را تنهررا راه مدابلررگ روسررتایيان بررا مشررکلت مرریدانرردش وز
مارز ارائی میدهد کی نشاندهندة مصرا زیاد تریاب در بي روستانشينان استش
«مشرررکلت زنررردگی اهرررا ی منپصرررر بررری رررارت شررردن برری وسررريلی خارپشرررتهرررا
نمرریشررود ،مشررکلت نرران از شررمارش خررارج اسررتش روسررتایيان برردون کوچررکتررری
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د يلی با مشرکلت و مشرد ات زنردگی خرو گر تری و نسربت بری نهرا بریتعراوت شردهانرد و
ظرراهرا از وکررب خررود راکرری هسررتندش اگررر هررم راکرری نباشررند س ر ی مرریکننررد بررا نش ر ی
تریرراب برری مشررکلت پشررت کننرردش ارردود چهررودرتررد از جم يررت مرر کر م ترراد برری
تریرراب مرریباشرر ند و تریرراب برری سررادگی در دسررترس کسررانی کرری تمایررو دارنررد بررا
اسررررت مال ن از مسرر ر و يت خررررود کاسررررتی ،برررری مدرررردار مقيرررردز بيعزاینررررد ،قرررررار
دارد»(اسميت)221:4963،ش
 .7-6-2سیستم مالیاتی فرسوده

گررر ت ما يررات از وظررایف همررگ اکومررتهررا بررودهاسررت ،امررا اسررميت بررا اشرراره برری
رسررودگی و قرردیمی بررودن وکررب ما يرراتی کرمرران از ن انتدرراد مرریکنررد و برری ای ر نکترری
مرریپررردازد کرری دو ررت بررر همرری چيررز ما يررات ت يرري کررردهاسررت؛ همچنرري اسررميت
ما يرراتهرراز زیرراد و ناعادمنرری را باعر دررر بيشررتر روسررتایيان کرمرران مرریدانررد کرری خررود
باع تشدید مشکلت مردم شدهاستش
«ما يررات هررا هررم بررر اسرراس نچرری کرری سررا ها قبررو تصررویب شررده اسررت پرداخررت
مرریشررودش در من درریها،ما يررات بررر اسرراس نچرری کرری شررانزده سررال قبررو ت يرري شررده بررود و
مبنرراز ارزیررابی ن ميررزان بررازده زمرري هرراز کشرراورزز بررودهاسررت دریا ررت مرریشررد»
(همان)433:ش
«در کشررورهایی م ررو ایررران مشررکو اساسرری جمررب ورز ما يررات مرریباشرردش دو ررت
تدریبررا برری همرری چيررز ما يررات وکررب کررردهاسررت و مشرردت جمررب ورز ن را برری مررأموری
وتول ما يات واگ ار نمودهاستش»(همان)214:ش
 .9نتیجهگیری
سرررزمي ایررران برری دمیررو اسررتراتریکی ،اقتصررادز و برری سرربب داشررت منررابب ربي رری
نرری از دیررر زمرران مررورد توجّرری بيشررتر ملررو رررو و شررر برروده و همررواره ماننررد پررو
ارتبرراری ميرران سرريا و اروپررا ایعرراز ندررش کررردهاسررتش ایرر عوامررو مهررم زمينررگ سررعر
سرريّااان خررارجی را برری سرررزمي ایررران ررراهم کررردهاسررتش سرريّااان در سعرشرران برری
ایررران ،س ر ی مرریکردنررد منررار م تلررف ای ر سرررزمي را سررياات کننرردش کرمرران هررم از
جملرری منرراردی بررود کرری مررورد توجّرری سررعرنامینویسرران قرررار گر ررتش برخرری از ایرر
سرررعرنامینویسررران برررراز مداترررد سياسررری و برخررری دیگرررر هرررم برررراز کنجکررراوز و
علقرریهرراز ش صرری خررود از کرمرران دیرردن کررردهانرردش سرريااانی کرری برری کرمرران سررعر
کررردهانررد در سررعرنامیهرراز خررود برری اوکررای سياسرری ،اقتصررادز و اجتمرراعی کرمرران
پرداختیانردش سرعرنامگ نترونیاسرميت نيرز از ایر نروی سرعرنامیهرا مریباشردش نتونیاسرميت
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کرری برری منوررور تپديدررات علمرری برری ایررران مسررا رت کررردهاسررت ،در سررعرنامگ خررود برری
اوکررای اجتمرراعی و اقتصررادز روستانشررينان کرمرران پرداخترری و تصررویرز از دررر ،اعتيرراد
و بيمرررارز مرررردم روسرررتاهاز کرمررران ارائررری مررریدهررردش وز در مجمررروی وکررر يّت
روستانشررينان کرمرران را لکررتبررار توترريف مرریکنررد؛ اگرچرری در برخرری از قسررمتهرراز
سررعرنامیاش برخرری از خصررلتهرراز م بررت مررردم کرمرران را نيررز توترريف مرریکنرردش
نتررونیاسررميت برردون اشرراره برری علررو اتررلی دررر و برردب تی مررردم کرمرران کرری در نتيج رگ
املرری متعدرري برری ایررران و تپررریمهرراز یررکجانبررگ دو ررت انگلرري تررورت گر ترری،
ای ر گونرری نتيجرریگيرررز مرریکنررد کرری :وکررب موجررود کرم ران و روسررتاهاز ن از شرررایم
ربي ی کشورهاز جهان سوم و توس ی نيا تیاستش
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