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 دهیچک
 یراستا در انیرانیا یاز دانش بوم یا جلوه ،یرانیتمدن ا یمودهااز ن یکیعنوان  بهآسیاب 

 مند نهیبسترمند و زم یبه بررس ،پژوهش نیا است. رانیآب اکمو خشک  میبا اقل یسازگار

 یکردیبا اتخاذ رو پردازد ومیسبزوار  یجنوب ةمنطق یاز روستاها یکیدر  یابانیفرهنگ آس

دنبال به ،دهیپد نیا یاز خالل بررس ی،فرهنگ یناسش بوم ینظر کردیبا رو ،نگارانه مردم

 ۀو ساز یورافن یریگ دهد شکل نشان می جینتا و فرهنگ است. عتیمناسبات طب یواکاو

 یساز فرهنگ است که منطقه یمیو اقل یعیطب یها یژگیسازگارانه به و یپاسخ ،آسیاب

 ،آسیاب یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد یها هیسو بنابراین، ؛استداشته  همراهخاصی به

پژوهش  و شواهد میدانی ها دادهبا توجه به  .شود یمپرداخته  ها آنمواردی هستند که به 

 یکارآمد و ضرور یا عنوان حرفه مورد مطالعه، به ةدر منطق یابانیآس گفت توان حاضر می

توجه با  .شود مین یچندان مطلوب تلق ی،ا حرفهیی نها لیدر تحلاین حرفه، اما  ،مطرح است

مطلوب این حرفه در فرهنگ مورد مطالعه را باید در  چندان نهرسد جایگاه  نظر میبه نتایج، به

 کرد. وجو جستساخت پرتنش جوامع روستایی در مناطق حاشیة کویر 

 یاجتماع گاهی، جایفرهنگ یشناس فناوری، بومی شناس : آسیاب، انسانیدیکلهای واژه

 ، طبقات فرودست روستایی.ابانیآس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
 jrafifar@ut.ac.irشناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  وه انسان. استاد گر1

 نویسندۀ مسئول(،  تهران )شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه  . دانشجوی دکتری انسان2
Mosarezagharbi@ut.ac.ir 

 mimzarghi@ut.ac.ir. کارشناس ارشد هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 3



 

 

 

 
 

 1394، پایيز 3، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 376 

  

 

 مقدمه

ة عاملی اساسی در تمایز انسان از مثاب بهعنوان توانایی ساخت و استفاده از ابزار و که به فناوری

شود که  گفته می ییهاندایفر به مجموعه (،100: 2010ساتون و اندرسون، است )حیوانات مطرح 

رسد  نظر می(. به128: 1386 ر،یویگذارند )ر می ریخود تأث طیها بر مح آن ی، از طریقجوامع انسان

توان فناوری را  می رو نیاز ا اند؛ایجاد کرده یمتفاوت یدر جوامع گوناگون، روندها ندهاایفر نیا

 از ،سازد می را خود فرهنگ ،کند می عمل فرهنگ کی قالب درکه  قلمداد کرد یفرهنگی ا دهیپد

 را یاعمال اجتماع و طرواب گذارد ومیها اثر  بر آن ،ردیپذ می ریتأث فرهنگ یها جنبه ریسا

 ،یفرهنگ یها فناوری ةرسد مطالع نظر میبه ،نیبنابرا ؛(685: 2010 ر،یمانیلد )کن می بازنمایی

یی از این ها فناوریمطالعة  آورد. جوامع فراهم می یو اجتماع یفهم فرهنگ یرا برا یمحمل

موس (، 1965؛ 1964 ؛1945؛ 1943) 1مانند لورواگوران شناسان انساندست، در آثار گروهی از 

لیمانیر و پفن است )مشاهده ( قابل1978) 3جل ( و1988؛ 1964؛ 1962) 2(، هودیکور1979)

های بشر بوده است، در ادبیات علوم اجتماعی ابداع نیتر ساده(. آسیاب که از 526: 1989برجر، 

ی مختلف اه دورهدر بحث از  زدهندهیتمایک نماد  عنوان به جایگاه شایان توجهی یافته و

. مارکس، آس بادی را یک دگردیسی در شیوۀ رفته استکار اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به

و ی تیورع بر نظام اربابیمبتن یفئودال یا جامعهرا ارمغان  یباد آستولید قلمداد کرده است. او 

(. 156: 1383 ،داند )مارکس می یدار هیو سرما یجامعة صنعت را عامل متمایزکنندۀ بخار نیماش

( 259: 1373شوتس، د )ده کیشوت، آس بادی را نماد دنیای مدرن قرار میرمان دن در سروانتس

به دنیای پیشامدرن، از درک کارکرد آن عاجز است.  تعلقدلیل شخصیت اصلی داستان، به که

های موجود در این شاهکار ادبی است؛ ترین استعاره نتیجة این جدال نیز حاوی یکی از عمیق

شدن به ی آسیاب و پرتابها شاخهخوردن وی به کیشوت، گرهدن ختنیدرآونتیجة  راکهچ

 یافتن دنیای پیشامدرن و آغاز دوران جدید است.معنای پایانهواست که این به

 ،یابعاد فرهنگ درآن را  و کرد یتلق یفرهنگ ةورانافن ۀدیپد کیتوان  می رانیدر ا آسیاب را

و  یکیابعاد تکن ،یفرهنگ ۀدیپد کیعنوان  آسیاب به یبررس درد. کر همطالع یو اقتصاد یاجتماع

 ییانواع قرار دارد. از سو نیتر دهیچیتا پ نیتر از ساده یا که در دامنه شود آن مطرح می انةفناور

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
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 گردد یبرم خیاز تار شیآن به پ ۀکه اختراع و استفاد است فناوری نینوع ا نیتر ساده ی،آس دست

 رانیا یباستان یها محوطه عضی ازاز استفاده از آن در ب یشواهد ی،نوسنگ ۀوردر د ژهیو و به

ة جمل ازکه نیز وجود دارد  آن تر دهیچیپ انواع .(99: 1385 ،یقربان و فر عیاست )رف شده گزارش

 زدیآباد  قنات قطب بای( از آس1364) یزدی یپاپلاشاره کرد.  ی آبیها آس فناوریبه  توان یم آن

دو  ،نیزم یمتر 40کند که در عمق  می ادی یسنت کیتکن نیا هایشاهکار ای از نمونهعنوان  به

 یبهشت. آورد یدرم حرکتبه را یمخصوص سنگ کیهر کهاند  ساخته متر 7تا  5تنوره به عمق 

، با عنوان دیآ یدرمگردش ( از آسیاب محمدآباد میبد که با آب جاری در کانال قنات به1383)

 ب،ایآس در ایران، رسد نظر میبه همه نیباا کند. یاد می« سیار هوشمندانة مهندسییک کار بسیار ب»

 یرشد چندان فناوریکه از نظر  یجوامع یحت -ر جوامعبیشت کهچرا ای فراگیر است؛فناوری

 چنانکهبرخوردارند.  ،است یدست آس همان که فناوری نینوع ا نیتر حداقل از ساده -اند نداشته

 در یکیتکن نظر از و بوده ناشناخته باًیتقر ییروستا 1368 سال تا که -هوفل نندما یا دهکده در

شده است  گزارش آن در یآب یایآس دو تیفعال و وجود -است داشته قرار یا هیاول سطح

 (.44: 1368، فر عیخانقاه و رف یعسگر ؛23: 1374 فر، عیرف)

مربوط به  یعا کرد دانش بومتوان اد می شدهانجام یها توجه به مطالعات و پژوهش با

اندک  راتییتغ عضیتوان از ب ینم ثبت شده است. اگرچه یادیتا حد ز رانیدر ا ها ابیآس

 ریو تعم یریکارگ ، بهیانداز گوناگون در راه یها فرهنگ یکیتکن هایابتکار اناًیاح ای یکیتکن

عنوان  ها به ابیآس یا هو ساز یبعد معماربه  رسد نظر میبه ،حال نیباا ؛کرد یپوش آسیاب چشم

آسیاب  ۀموجود دربار اتیچنانکه از ادبویژه  بهو  رانیمردم ا یمادریغو  یاز فرهنگ ماد یبخش

 یپاپلسخن به. ستا شدهکمتر توجه  ها ابیآس یو اقتصاد یابعاد انسان به د،یآ یبرم یابانیو آس

مؤثر  یدیتول کار یروین شیاافز در ،مردان و زنان کار میتقس در تحولایجاد  با ابیآس ی،زدی

 دهند اختصاص حبوبات کردنآسیاب به را روز از یساعت نبود الزم گرید زنانچنانکه  ؛واقع شد

 .کنند استفاده یدست عیصنا ی مانندگرید یها تیفعال یبرا توانستند می فرصت نیا از و

 نقش آن در زنان که دش لیتبد مردانه یتیفعال به بود، زنانه یتیفعال که کردنآسیاب ،بیترت ندیب

کندوکاو  ،به آن توجه شده است کمتر که گرید ة(. نکت25: 1364 ،یزدی یند )پاپلشتندا یچندان

 یکردیروعنوان  به ی،مند نهیزم است. دهیپدی این اجتماعو  یفرهنگ یها نهیزم و بسترها در

 به دنیرس و خاص ةجامع و فرهنگ در ها دهیپد ةمطالعدنبال  به ی،شناس انسان در یادیبن

: 2007 واردل، واست )بالسکو  مطالعه مورد ةجامع در آن از یفرهنگ و یاجتماع یها داللت
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 یی وگرابافتة مسئل به توجه و حرکت با ی پژوهشی موجود، پژوهش حاضرخألهانظر به  (.37

 کی در فرهنگ دهیپد نیا ةبه مطالع خرد یکردیرو با ،نگر کالن یکردهایرو ازگرفتن فاصله

 آن یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ابعاد در دهیپد نیابه  و پردازدمی در سبزوار ییروستا ةجامع

 .کندمی توجه مطالعه مورد فرهنگ در

 ۀ پژوهشنیشیپ
 چنانکه گردد؛ یبرم یهجر ییابتدا قرون به در فرهنگ ایرانیان، ها آسیاب یبررس و توجه ةسابق

 و شهرها یها ابیآس از ،...و یمقدس و یاستخر وقل،حابن مانند اعصار آن دانانیجغراف

 جهانگردان و احانیس از یاریبس( 2011: 2)هاوسن:  .اند کرده ادی خود آثار در رانیا یها یآباد

ی آن نقاط توجه ها ابیآس به ،روستاها و شهرها از گذر هنگامبهضمن بازدید از ایران  غربی نیز

 از ی،فرانسو جهانگرد ،شاردن کهنچنانآ .اند داشتهوکیف آن اظهار اند و نکاتی را درمورد کمکرده

: 1373 ،ی)سرافراز است چرخانده یم چرخ کی آسیاب را سنگ چهار که کند می ادی ییها ابیآس

3). 

. آثار منتشرشده از گردد یبرم ریقرن اخ میبه ن ی،ابانیآسیاب و آس در زمینة یعلم یها یبررس

کتاب، مقاله  یتوان در سه گروه اصل را می یرسموضوع در زبان فا نیا ی دربارۀعلم یها یبررس

منتشر  رانیدر ا یابانیدرمورد آسیاب و آس یکرد. تا امروز کتاب مستقل یبند دسته نامه انیو پا

 نیا ةاز جمل .فصل بحث شده است کیدر حد  ها بایها از آس کتاب عضیدر ب و تنهانشده 

 یبلوکباش یعل نگرستن یگرید فرهنگ به و ستنیخودز فرهنگ درتوان به کتاب  می هافیتأل

به  یدر فصل و فرهنگ عامه ۀدر حوز ی،ورادانش و فن بخشدر  ی( اشاره کرد. بلوکباش1388)

پرداخته  یابانیطور مختصر به آسیاب و فرهنگ آس به ،انیرانیا یفن دستاورد نیتر کهن: آسیابنام 

وزۀ تاریخ، در فصلی به آسیاب و در ح ،سنگ هفتآسیای ( نیز در 1382باستانی پاریزی )است. 

 یها ضمن بحث از فناوری زی( ن1384) یاللهجانب آسیابانان در فرهنگ مردم ایران اشاراتی دارد.

 ۀنحو ،ها در فناوری قنات کارکرد آن ،قنات ریقرارگرفته در مس یها به آسیاب ،قنات یبوم

( در 1392آل احمد ) اللجدارد.  اتیاشارها آن ۀدربارفنی مسائل  عضیو ب هاساخت آن

دهد.  از وجود چهار آسیاب در آن روستا خبر می ،طالقان یاز روستاها یک، یاروزان یمنوگراف

در قالب جدولی  را منطقه آن ازآسیاب  دستگاه هنُ ،کمره ةنام کتاب در( 1369) یفرهاد نیهمچن

 . است کردهه یها ارا آن از یاسناد و کرده یمعرف



 

 

  

 
 

 379آسياباني و بازنمایي مناسبات اجتماعي طبقات فرودست در جوامع روستایي ...  

  

 

 خواف یباد یها آس به مربوط مورد کی .است افتهی نگارش حوزه این در زین نامه انیپا سه

 علوم ۀدانشکد در فر عیرف نیالد جالل ییراهنمابه و( 1377پور ) یقل لیاسماع توسط که است

 در خواف یبادها آس درمورد زین یمکار محمد. است شده نوشته تهران دانشگاه یاجتماع

 درمورد یا نامه انیپا نیز (1368) یصالح نیغالمحساست. کرده  نیتدو یا نامه انیپا آزاد دانشگاه

از  یکی هنوز که است رسانده انجامبه فر عیرف نیالد جالل ییراهنما به یاریبخت ةمنطق درب ایآس

 توان می چنانکه. رود یمشمار به آن فنی مباحث ژهیو به ها ابیآس ۀحوز در ها پژوهش نیتر جامع

. است شده ضبط و ثبت ییباال حد در یاریبخت ةمنطق درب ایآس یبوم دانش ،آن در که کرد ادعا

 ةمقال :از اند عبارتها  آن نیتر مهم از عضیب که است شده منتشر ها ابیآس درمورد زین یمقاالت

 ةنیشیپ و کمره یها ابیآس» ،«کنند می کار قنات آب با که ییها ابیآس» نام با( 1364) یزدی یپاپل

 یپهنا در آن تیموقع و ابیآس» ،(1373) یسرافراز رضا فیتأل «نرایا در یآب یها ابیآس

 از «رانیا ییروستا ةجامع در یابانیآس و ابیآس»، (1360) بینص ناصر فیتأل «مردم فرهنگ

 دو ابیآس یمورد ةمطالع با یآب یها ابیآس یمهندس» و( 1390) ینیحس شاه و یجاجرم یمانیا

 شده منتشر زین یگرید موارد ها،اینبرعالوه(. 1392همکاران ) و ریضم روشناز « بدیم یسنگ

به اثر هانس  توان یمبه زبان التین  ها پژوهش نیتر مهمجمله  از دارند. یکمتر تیاهم که است

اشاره کرد. این کتاب، ضمن طرح تاریخچة « صنایع سنتی در ایران»( با عنوان 1930ولف )دهة 

. مقالة کلوس کند یم ارائهسیستم فنی آن ی بادی، توصیف مفصلی از ها آس ازمختصری 

در آستانة  1960ی متعدد، در دهة ها طرحو  ها عکسبادهای افغانستان با  فردیناند درمورد آس

ی بادی ها آسبه کار هاوسن بر  توان یمترین کارها انجام شد. از میان تازه ها آسخاموشی این 

 .(69: 2005لن، تاپر و مکالککرد )اشاره  1991شرق خراسان در سال 

 ینظر مبانی

یابد و منطبق سازش می از طریق ابزارسازی و فناوری، با هر اکوسیستمی در زمین عمدتاًانسان 

هایی  توان بصیرت ی گوناگون دارد. از خالل تحلیل فناوری میها یکاربرشود. این فناوری  می

(؛ 100: 2010اندرسون،  ساتون وکرد )درمورد کارکرد ابزارها و رابطة فرهنگ و طبیعت کسب 

رسد توجه به متغیرهای محیطی در بررسی فناوری و فرهنگ منبعث از آن،  نظر میبنابراین، به

 های فرهنگی مطرح است. ها و تفاوت عنوان ابزاری کلیدی در فهم شباهت به
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 دیدگاه از سبزوار زمین دهآباد  حسن روستای های یابآسبا بررسی  پژوهش، این در

آنان  یدر فناوری بوم مردم ینازیست  یطشود که چگونه محمینشان داده  1فرهنگی یشناس بوم

و  یطو بر مح کندی میساز خود چگونه فرهنگ ،یطشده از محیفرهنگ ناش ینو ا است مؤثر

عنوان نوعی رویکرد  که به -ی فرهنگیشناس بومرویکرد گذارد.  فرهنگ اثر می یاجزا یرسا

 نحوۀ و اش یزندگ یطانسان و مح ینو مناسبات ب هابه تعامل -ودش نوتطورگرایی شناخته می

 مستقل محیط، و فرهنگ رویکرد، این ، دردرواقع .پردازد یم آن از اشیریپذیرتأث و یرگذاریتأث

 انیجول را نظریه این. مبدأ دارد وجودها  آن بین مستمر تعامل نوعی و نیستند یکدیگر از

معتقد  یواردنهاد. است یانبن فرهنگ تغییر نظریة کتاببا نگارش  ییکایشناس آمر انسان یوارد،است

وجود هم را بهبه یهشب یا یکسان یها فرهنگ جوامع، یکسان و مشابه های یطاست که مح

 هاییستگاهز»معتقد است  یوارداست ،(. درواقع224: 1391 مور، ؛218: 1386 ی،آورند )فکوه می

 یریگ هستند که در شکل یمستقل یرهایمتغ ةمثاب به ،افراد یشتو مع یزندگ یطو مح یطیمح

 یا گروه یک زندگی شیوۀ تعیین و فرهنگی های یصهخص ایجاد و مشترک اجتماعی یها نظام

توان جدا از  ینمرا  فناوریاستیوارد یادآور شده است که  (.116: 1387 )بارت، «ندمؤثر منطقه

 فناوریهای متفاوت یک نوع  یطمحدر  اه فرهنگبرای مثال، ممکن است  محیط درنظر گرفت؛

ها بازدهی یکسانی ندارد و ممکن است  در همة این محیط فناوریداشته باشند، اما همین 

بیتس ) اشندبهای مختلف متفاوت  یطمحالگوهای کار، مدیریت اقتصادی و سازمان اجتماعی در 

فرهنگ  و عناصر ثانویة 2رهنگة تمایز بین هستة فارائیوارد، است(. کار عمدۀ 82: 1382الگ، پو 

هایی از فرهنگ است که بیشترین ارتباط را با محیط دارد. هستة فرهنگ یا  هسته، بخش است.

، هوا آب الگوهای تداوم حیات، در طول زمان و در واکنش به یک محیط خاص شامل خاک،

های  یژگیوسایر عنوان یک ویژگی فرهنگی، خود بر  براین، هسته بهو... متحول شده است؛ عالوه

گذارد؛ بنابراین، ایدۀ هستة فرهنگ، نوعی نقش تعاملی را یر میتأثفرهنگی و سازمان اجتماعی 

 (. عناصر ثانویة191 :1383مارکت، کند ) های فرهنگی به محیط و فرهنگ محول میدر تحول

شوند  یین میکنند یا تعاند و کمتر بر اثر عوامل محیطی تغییر میفرهنگ، نتیجة اشاعه یا خلق

اشاره  یشناخت بوم یفرهنگ یها در پژوهش یاساس ةبه سه مرحل یوارداست .(46: 1984بارت، )

از  یخاص که ناش یرفتار یالگو یلدوم تحل یط،فناوری و مح ةرابط یل: نخست تحلکندمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Cultural ecology 

2. Culture core 
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 یالگوهااین مسئله که چگونه  ینا یلو سوم تحل است خاص یطمح یکفناوری در  یریکارگ به

 (.227 :1391 د )مور،نگذار فرهنگ اثر می یها جنبه یربر سا یررفتا

 پژوهش روش

 ها دادهشناسی، گردآوری  شناختی در انسان ترین راهبرد روش عنوان عمده ی بهنگار مردمدر 

(. چنانکه گذشت، مطالعة 253: 1387فیلک، است )همواره تابع پرسش تحقیق و شرایط میدان 

ی روستایی در منطقة ا جامعهآسیاب و فرهنگ منبعث از آن در  حاضر معطوف به بررسی پدیدۀ

عنوان عنصری زنده و دارای کارکرد در  سبزوار است. با توجه به اینکه پدیدۀ مذکور، امروزه به

ی برای بررسی آن استفاده شده و خیتار و نگر گذشته از روش عمدتاًفرهنگ حضور ندارد،  این

نگارندگان با  .شده است بهره گرفته ها داده لیو تحل یگردآور ی برایفیکشناسی  از روش

 روستا نیا یها ابیآس یایبقانگارانه در محل، ضمن مشاهده و مستندسازی  حضوری مردم

و تاریخ نگارانه  مردم های حبهاصماز  ،یبردار لمیو ف یبردار عکسی، بردار ادداشتی لةیوس به

و  نی)دنز یفیک یها مورد استفاده در پژوهش یهاراهبرد نیتر معمولعنوان یکی از  شفاهی، به

استفاده  اند. پدیدۀ مورد مطالعه در این جامعه بهره برده برای فهم فرهنگی (363: 1994، نکلنیل

این نوشتار را  ی دیگرابزارها ی آن،موجود درمورد فرهنگ منطقه و دانش فرهنگ یها از پژوهش

 دهند. شکل می ها لیاز تحل عضیب ةارائدر 

 پژوهش دانیم یفمعر
 بخش ششتمد هقیدر دهستان ب یدر شهرستان سبزوار استان خراسان رضو ،آباد حسن یروستا

 جنوب شهر سبزوار، در طول یلومتریک 34ة روستا در فاصل نیقرار دارد. ا این شهرستان

 ششتمد شهر شرق شمال( در 500: 1384، نا یب) 35  57 ییایجغراف عرضو  5  7 48 جغرافیایی

 ژهیو به و یدام و یکشاورز نظر از ،آباد حسنی روستا .دارد قرار آن ی ازلومتریک 5 ةفاصلهب و

 ارتفاع متوسط با روستا نی(. ا82: 1381 ،یاست )محمد تیاهمحائز  یعلم روشبه عسل دیتول

گزارش شده است خانوار  66نفر در  113حدود  درآن  تیجمع و دارد یا تپه یتیموقع ،1345

 منطقه، مردم اذعانبه و منطقه آباد یروستاها از ،درگذشته ژهیو به روستا نی(. ا500: 1384، نا ی)ب



 

 

 

 
 

 1394، پایيز 3، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 382 

  

 

جادۀ  ریروستا در مس نیدهند، ا می نشان اسناد از عضیبچنانکه  نیبود. همچن 1نینش ارباب

: 1368 )گرگر،داشت قرار  -ردهک می متصل آن جنوب به را کشور شرق که -زیترشتاریخی 

 زانیمرسد  نظر میبه (.500: 1384، نا یدانند )ب قدمت روستا را بیش از پنج قرن میی، (. اهال202

بنابر  ،رو نیمجاور باشد؛ از ا یروستاها ریاز سا شتریب ،روستاست نیا یاهال اریکه در اخت ینیزم

است. منابع آب روستا،  دهش مشهور «زمین آباد ده حسن»روستا در منطقه به  نیا ،اهالیاظهارات 

 .ددار یآب خاص میتقس ستمیه سه منبع چشمه، قنات و رودخانه محدود است و سب

 منطقه یها ابیآس

 نکهیا براساس(. 31: 1363 د،یآردکردن آورده است )عم یرا به معن «کردنآس» ،دیعمفرهنگ 

از قبیل آس دستی، آس بادی،  ها آس از یمختلف انواع شود، انجام ییروین چه با آردکردن نیا

 در که بوده «آب آس» دراصل ،آسیاب ۀواژ .ردیگ می شکلوری و آس آبی یا آسیاب آس ست

 ،انیپا از «ب» صامت افتادن بااست. این واژه  درآمده ابیآسصورت  به ی،کیفونت و ییآوا تحول

 و این صورت از این واژه نیز امروز کاربرد دارد. (236: 1388 ،ی)بلوکباش شده لیآسیا تبد به

 و یمیدا و یفصل یها رودخانه ریمس در که یابآس 300 از شیب وجود ،بزوارس شهرستان در

 نی(. از ا207: 1388 ،یثانزاده  عبداهلل و یدیسفسنگشده است ) گزارش ،اند داشته قرار قنوات

 یدر فهرست آثار ملدر غرب سبزوار که امروز نیز هنوز فعال است،  وندیر یروستا آسیاب ،انیم

 نیا نوع ،منطقه آبکم و خشک میاقل به توجه با(. 1386 ،یزاده ثانست )عبداهللا دهیثبت رسبه 

و اسناد  ها نامه وقفمنطقه مانند  تر یرسمدر اسناد  ها ابیآساز این  .است یا تنوره ها ابیآس

 (.91: 1387رستمی، شده است )یاد « طاحونه»یا « طاحون»مالکیت با کلمة عربی 

چنانکه بود.  نیزمآباد ده حسن یروستا ،مورد مطالعه ةدر منطق یگردان ابیآسیاب و آس قطب

فعال وجود  یا باب آسیاب تنوره 10حدود  نیزمده یروستا ۀدردر دور، چندان نهدر گذشتة 

نام  امعموالً ب ها ابیآس نیچرخاند. ا آنان را می یآب روستا تمامداشت که رود نسبتاً کم

 یک چیهکه امروزه ... و ها یسماع یایآس عبدول، یایآس ،مثال یبرا شوند؛ شناخته می مالکانشان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
شد یا به  . وضعیت روستاهایی که ارباب خود در آن حضور داشت، در مقایسه با روستاهای که اجاره داده می1

شد که در زمینة تولید کشاورزی تا حدی  بهتر بود؛ چراکه حضور ارباب سبب می نسبتاًشد،  مباشر سپرده می

 (.98: 1378وثوقی، شود )ی جدید استفاده ها کیتکنو  ها روشی شود و از گذار هیسرما
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 و متروک شیپ سال ستیب روستااین  آسیاب فعال آخرین و ندستین فعال ها ابیآس نیا از

 زین ییها آسیاب ،حال نیباا اند.شده رانیو یکل به روستا نیا یها آسیاب ربیشتشده است.  رفعالیغ

 نیا از یکی از یپالن ،نوشتار نیااند. در  مانده یباق لمسا درصد 70 حد تا که دارند وجود

ی مورد مطالعه، از معدود . روستاشودمی ارائه درادامه کهشده است  هیته نمونه عنوان به ها ابیآس

کار است. این آسیاب روستاهایی است که امروزه در آن، یک دستگاه آسیاب دیزلی مشغول به

 شود. می روستا اداره میدست فرزند یکی آسیابانان قدیبه

 آباد حسن یروستا در یابانیآس آسیاب و

آسیاب  ۀدیپد ۀدربار دوکاوو کن یبر بررس یتمرکز اصل ،پژوهش نیدر ا ،آنچه گذشت براساس

 واردیاست یفرهنگ یشناس بوم یةقراردادن نظرهیبا دستما نیزمآباد ده حسن یدر روستا یابانیو آس

سازگارانه به عوامل  یمطرح است، فرهنگ پاسخ یفرهنگ یشناس بوم یة. بنا به آنچه در نظراست

 ةرابط لیبر سه محور تحل ،هینظر نیا در (.115: 1387 بارت،است ) یطیمح ستیو ز یعیطب

 ریسا بر فرهنگ نیا هایریتأث لیتحل و رابطه نیا از یناش فرهنگ لیتحل ،یورافنو  طیمح

 ،محورها نیا از با استفاده حاضر نوشتار. است شده دیتأک مطالعه موردجامعة  فرهنگ یها جنبه

 نیا هب دیمقکامل  طور به و محدود را خود ،حال نیباا کند.میارائه  را خود یها لیتحل وها  داده

 .داند ینم محورها

منطقه که  یطیمح طیو شرا ها یژگیاز و یکی .دشو می یبررسو فناوری  طیمح ةرابط نخست

 فیضع یسطح یها محدود و آب یمنابع آب ،دشو یمدیده  ها ابیآس نیدر سازه و فناوری ا

 یا تنوره یها ابیاز آس ،ضعف توان آب در منطقه رغلبه ب یرسد برا نظر میمنطقه است که به

 سطح نیب معکوس ةرابط از استفاده ،ها بایآساستفاده شده است. منطق استفاده از تنوره در 

آنکه  از شیب ،ها ابیآس نیا یها تنورهرسد  نظر میبه ،بیترتنیبد. است آن فشار و آب مقطع

 .ترند یکاربرد یاهداف خدمت در باشند، ی مردمیمعمار هنر از یا جلوه ةارائ دنبال به

 درچنانکه  ؛است آن خشک میاقل منطقه، یاساس و مهم یطیمح و یعیطب یژگیو نیدوم

 با یابانیبمهین یوهوا آب یدارا و یزمرک فالت میاقل از ئیجز منطقه نیا کشور، یمیاقل ماتیتقس

: 1370 ،یتوسل و یتی)وال شودمی قلمداد سردنسبتاً  یها زمستان و وخشکگرم یها تابستان

 و خشک مناطق ریسا مانند منطقه نیا در یخشت یمعمار م،یاقل نوع نیا با یسازگار برای (.118
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 یوارهاید از ی،میاقل طیشرا بر هغلب منظوری، بهمعمار نوع نیا در. گرفت شکل رانیا یریکو

 ژهیو به یخشت ی(. معمار372: 1387 ا،یرنیاست )پشده  استفاده یچوب یها پنجره و در و میحج

 که امعننیبد ؛داشت یامروز یشیسرما و یشیگرما ةورانافن لیمشابه وسا یکاربرد ،در گذشته

 رواج و گسترش با. کرد می فراهم یزندگ یبرا را مطلوب یطیمح تابستان، هم و زمستان در هم

 در ی،فلز یدرها و پنجره و رمنطقه، استفاده از آج در یلیفس یها سوخت و برق شتریب هرچه

 قابل زین روستا یمسکون یمعمار در که مالحظات نیااست.  افتهی غالب شکل منطقه یمعمار

 ،آسیاب یمعمار ربهت درک یبرا. دشو می دیده زین روستا نیا یاهایآس یمعمار در است، مشاهده

 .شود ارائه می آن اتئیجز شرح و مطالعه مورد یها بایآس از یکی از یپالن

 زمین ده آباد حسن یروستا یآب ابیآس یمعمار

 یمعمار عناصر

نحوۀ  ،یمشتر زانیم و نوع ،یگستردگ آب، به یدسترس ،یمیاقل طیشرا آسیاب براساس یمعمار

 ساختمان و یمعمار که داشت اظهار توان می ،نیبنابرا ؛ددارن ییها تفاوت گریکدی با ...و تیریمد

 یطورکل به ، اماندامتفاوت گریکدی با فوق هایهمالحظ به بنا روستا کی در یحت ،هابایآس

 عمده بخش دو بهاز نظر فضایی و کارکردی  را آباد حسن یروستا یها بایآس ۀساز و بنا توان می

 از دسته آن شامل عناصر نیا. است آسیاب ستمیس ،یاصل عناصر اول بخش ؛دکر یبند میتقس

 چه اهایآس ةهم در و هستند یابانیآس آسیاب و ستمیس یاصل جز ینوع به که شوند می فضاها

 نیا وجود با یابانیآس ندایفراساساً  رند ودا وجود تر تیاهم کم ای مهم بزرگ، چه و کوچک

طور  به که دهد می شکل را ییفضاها هک است یجنب عناصر ،دوم بخش. است ریپذ امکان فضاها

شمار به یابانیآس یها تیفعال مکمل و کننده لیتسه بلکه ؛ستندین لیدخ یابانیآس در میمستق

 ،ها قسمت نیا از عضیب. هستند دست نیا از یموارد ،احشامآغل  و تنورخانهبرج، روند.  می

 ریسا ازتر  بزرگ ای دناشب داشته وجود آن در است آسیاب ممکن کی یبزرگ و تیاهم بنابر

 مورد یروستا یها ابیآس یمعمار یفضاها و عناصر ۀدربار بحث به ،درادامه. باشند ها آسیاب

 .شود می پرداخته بخش دو نیا قالب در مطالعه
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 (راد یزیعز محسنسبزوار )طراح  زمین ده آباد حسن یروستا ها، یسماع بایآس. 1 پالن

  

 یاصل عناصر .1

 ورودی( الف

فضاهای آسیاب  ی مورد بررسی، فضایی وجود دارد که محل اتصال مجموعهها ابیآسر تمام د 

رسد این فضا در  نظر میبه توان آن را ورودی آسیاب نامید. به دنیای بیرون است که می

 یها تیفعال عضیب یبرا ییفضا سویی از بنای آسیاب، دارای کارکرد چندگانه است.مجموعه

 پیش غربال و الک با حبوبات و غالت زکردنیتم و یساز آماده مانند یابانیآس زمینة در یا هیحاش

شمار به آرد یها سهیک کردنیبند بسته مانند یمکمل یها تیفعال از سوی دیگر، و شدنابیآس از

 سر ،ندیگو یم 1تمنه آن به محل در که یمخصوص یها سوزن با ابانیآس که طریق ندیب آید؛می

ونقل  وجود داشت که حمل زین یفضا سکو نی. در ادوخت می را آرد یها سهیک و 2ها جوال

آسیاب و  یةاز محل پا یعلت دوربهاین مکان  یکرد. از طرف می لیآرد را تسه یها سهیک

چنانکه  شد؛ محسوب می زیاو ن ۀو خانواد ابانیاستراحت آس یبرا یاز آن، محل یناش یسروصدا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1.temana   رود. کار میبرای دوختن چیزهای ضخیم به معموالًسوزن بزرگی که 

وسیلة چهارپایان . کیسة بزرگ و بسیارضخیم از جنس نخ یا پشم که برای حمل گندم و جو و غالت دیگر به2

 رود. کار می به
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شود،  خود را که در محل به نام فرت شناخته می یسنت یباف چهمعموالً دستگاه پار ابانیهمسر آس

لوازم  ینگهدار برای یمتعدد یها طاق و طاقچه ،فضا نیا یوارهایکرد. در د محل برپا می نیدر ا

 یمسکونعمدتاً  یکاربر دهندۀنشان که است شده هیتعب او ۀخانواد و ابانیآس یزندگ حتاجیماو 

 و استراحت برای و مراجعان انیمشتر یبرا یمناسب محل فضا نیا رسد می نظربه .فضاست نیا

 .رفتشمار میبه زین... و لیس و طوفان و باران و باد گزند از ماندندرامان

 راهرو( ب

 نیا سراسر در. کند می آسیاب متصل یةپا ایآسیاب  ةخان بخش به را منینش یفضا راهرو نیا

 ینگهدار آنجا در یابانیآس به مربوط ادوات و ابزارها از عضیب که دارد قرار ییها طاقچه ،راهرو

 است. شده می

 انبار( پ

 یو جنوب یشمال یسو دو در و راهرو ریمس درمعموالً  ،مشخص است شدهارائه پالن درچنانکه 

 درنوبت و ینگهدار محل انبارها دو نیا از یکی ی،اهال قولبه کهآن، دو انبار وجود داشت 

را در  انیآرد مشتر اناًیاح ایمزد خود  ابانیکه آس بود انبار آرد یگریو د انیمشتر غالت قراردادن

از  یک چیه ،غالت یاحتمال یزدگاز شپش یریجلوگ یرسد برا نظر میکرد. به می یآنجا نگهدار

 .است هاشتند در انبارها نیا

 بایآس ۀ( خانت

 در یاتاقکمعموالً  و دارد قرار راهرو یانتها در که استآسیاب  از ییفضا ،بایآس یةپا اه یخان

 قسمت نیا یداخل یمعمار. دارد قرار آن آسیاب در سنگ که است مترپنج  در متر ده حدود

 ساخت در ،رو نیا از. است متفاوت ها بخش ریسا با ،آب و تنوره با مجاورت علتبه ،آسیاب

 ینما در ،مصالح نیا .است شده استفاده ساروج و سنگ مانند یتر بادوام مصالح از ،قسمت نیا

 سنگ که شود می ساخته یصورت چهارطاق معموالً به خانه. ندشو می دیدهآسیاب  ةخان یدرون

 از قسمت نیا ریز در. است آن هب آسیاب مشرف ۀتنور که ردیگ می قرار یطاق ریز آسیاب در

. است شده تعبیه، در آن آن ۀتپند قلب عنوانبه آسیاب چرخاب که دارد قرار «رآبیز» آسیاب،

آسیاب  تیامن بیضر شیافزا ی برایدیتمه ی،محل نامطلع نظرقسمت از بنا به نیاستحکام ا

 و باران ورود از یریجلوگ با طیمح بهداشت یفیتک شیافزا و یاحتمال یها سرقت درمقابل
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معموالً  ،آسیاب ساختمان یاجزا ریسا. شدمحسوب می کوه ةدامن از شدهزیرسرا رسوبات عضیب

 ةطاقچ به توان میآسیاب  قسمت نیا یجانبتمهیدات  جمله از. بود چوب و خام تخش از

 هیتعب وارید آسیاب در سنگ مجاورت در ،ها یطاق از یکی ریز در که کرد اشاره یمانندمحفظه

 زدیر می محفظه آن درون ،داردمیبر را دخوالعمل  حق آرد، کردنوزن از پس ابانیآس. است شده

دهندۀ نشان توان میرا  یا محفظه نیچن وجود. کند می منتقل سهیک به را آن ،پرشدن از بعد و

 .دانست انیمشتر و خود آرد تداخلاز  یریجلوگ یبرا ابانیآس ةدغدغ

 تنوره( خ

 ۀساز نیاد. ردا یپزنان تنور با سازه نیا و تفاوت شباهتدر  شهیر ،آن یةتسمظاهراً وجه 

 پنج حدود یارتفاعبا  آسیاب است، یکیتکن وفنی  ستمیس از یجزئ ،دراصل که شکلیا استوانه

 سنگ و ساروج چون یمصالح از که سازه نیا. استآسیاب  ساختمان هب مشرف ،متر شش تا

 آن بادوام مصالح علتبه تنوره. بخشد میآسیاب  به ییبایز ینما ،برج کناردر  است، شده ساخته

قلمداد  یا تنوره یاهایآس یمعمار عنصر نیدارتریپا و نیتر معموالً مقاوم سنگ، و ساروج مانند

 شود.می ارائه باره نیدرای شتریبنکات  ،اهایآسبحث اجزای فنی  در. شود می

 یجنب یهابخش

 برج( الف

 ییها برج ،آسیاب ساختمان کنار در ،درنداباالتری قرار  گاهیجادر  تیاهم نظر از که ییها ابیآس

 ۀعمد و یاساساند. کارکرد  ساختهی دبانید برایطبقه  دو در و متر هشت تا هفت ارتفاع به زین
 درها  برج نیا راستا، نیا در. گیردقرار میآسیاب  از حفاظت و حراست ۀحوز در ،سازه نیا

 نیا ینما. هستند بهتر یدبانید یبرا خود یسو چهار دریی ها پنجره یدارا خود ةنقط نیباالتر

 که -اول ةطبق به ،برج مرکز یچوب نردبان ةلیوس به همکف ة. طبقاست گل و خشت ازها  برج
 از معموالً آسیاب و داخل از ،همکف ةطبق به یورود در. است متصل -بوده یدبانید محل

 ها یسال گران درها  برج نیا دهد، می نشان منطقه یشفاه خیتارچنانکه  .استورودی  قسمت

 یها سالدر  چراکه؛ کردند یم لعم ها ابیاز آس حفاظتدرجهت  مستحکم ییدژها مثابة به

 زیشب ن نیچند، بلکه نان شبدر تهیة تنها  وجود داشت که افراد نهایامی  ی،سال گرانی و طحق
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گندم  ،ها سال نیدر ا 1.بودندناتوان نان خشک مخلوط به انواع علوفه در تهیة حداقل قوت یعنی 

حکم  ،گاورسبه گویش محلی ارزن یا بهاتر آن مانند  کم یها نیگزیجا عضیب یو آرد و حت

 یها و چارقدها بها و ارزشمند خود مانند پارچه گران یایبودند اش . مردم حاضرافتی یرا م ایمیک
 نی(. در ا42: 1392 ،یکنند )رازقمعاوضه  دست نیاز ا یگندم و مواد یمقدار اندک با را یاطلس

گرسنگان و دزدان  ةحملهمواره محل هجوم و  -که محل آردکردن غالت بود -ها آسیاب سال

در اطراف مسئله  نیا خاطربه نیخون یها یریدرگوقوع  ،ها سال نیچنانکه در ا رفت؛شمار میبه
 مالکانعمدتاً  ،ابیدر آسمستقر افراد  ریو سا ابانیآس ،موارد نی. در اشود یمگزارش  ها ابیآس

 دزدان ،ب بودایآس یورود ردبه  مشرف که برج ۀپنجر از مانند آن و سنگ بپرتا با آرد و گندم
 تند.گذاش یم ناکام آسیاب بودند، داخل به ورود و در شکستن درصدد که را

 تنورخانه( ب
 به خدمات ةارائ برای عمدتاً که دانست دیبا اهایآس یرفاه -یخدمات یفضاها از را تنورخانه

آسیاب  ساختمان کنار رد ایآسیاب  برج کنار در. تنورخانه معموالً شد می استفاده آن از انیمشتر
 تنور از و نان پخت یبرا بزرگ تنور از. است کوچک و بزرگ تنور دو یدارا و دارد قرار

 استفاده -است مشهور یابانیآسفتیر  به محل در که -مخصوص رتیف ینوع پخت یبرا کوچک
 دهمشاه زینورودی  قسمت ژهیوهب آسیاب و داخل یها قسمت دریی ها تنورچه البته. است شده

 .است شده

 باربند( پ
. ندیگو می باربند آن به محل در کهاشت د وجود یآغل ب،ایآس ۀساز و ساختمان کنار درمعموالً 

 اناًیاح و بارکش واناتیح استراحت و ماریت و برای بود آسیاب جدا یها قسمت ریسا از فضا نیا

 علت ناامنی،به ها یسالگران در ،دارند اشارهرسانان  چنانکه اطالع. شد یماستفاده  ابانیآس یها دام

 هاانبار از یکی ،موارد نیا در. گرفت یم آسیاب قرار یداخل ةمجموع درون زین فضا نیا یحت

 .شد می احشام از ینگهدار محل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
در  خودرو گیاهان انواع از نان خروجی افزایش آرد برای کمبود و محدودیت دلیلبه ها یقحط و ها یسال گران در .1

 خمیر من پنج آرد، من یک از زنی است، معروف «تمن پنش من» سال به منطقه در که سالی در شد. می استفاده نان

 به سنگینی علتبه کهایگونهبه کرد؛ مخلوط یرخم در را خودرو گیاهان و ها علف انواع نحو کهینبد کرد. درست

 (.38: 1392رازقی، ) چسبید نمی تنور
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. هستند شکلیگنبد سقف یدارامعموالً  یخارج ینما نظر ازی مورد مطالعه، ها ابیآس

نقطة مرکزی سقف  . دراست خشت ازمعموالً  اجزا ریسا و سنگ آسیاب از ةخان یداخل ینما

 از ها ابیآس نیا ،شد گفته کهطور همان عنوان نورگیر تعبیه شده است. ای به خانة آسیاب، روزنه

 مشرفها  آسیاب هب معموالً و داشتند ارتفاع متر 4 تا 3 نیبها  . تنورهندشد یم لیتشک تنوره

کردند  می هیته یا آبراهه -هستند یا صورت استوانه ه بهک -ها تنوره نیبه ا یرسان آب برای ند.بود

 یها کرد و پس از برخورد به پرهمی تیسمت تنوره آسیاب هدابه یاصل ریاز مس را آب که

 ریمس آب در که ی. هنگامداد می ادامه خود ریمس به و آمد می رونیآسیاب ب گرید سمت از ،آسیاب

استاد  یبرا یاست، فرصت مناسب «آب به بلد» ندیگو می یمحل دراصطالح و ستینآسیاب  ةآبراه

بر  شهیشود. معموالً آب هممیفراهم آسیاب  چرخش ستمیس یاحتمال نقص رفع برای ابانیآس

 وجودبهدر آسیاب  ینقض نکهیا اینباشد  دنآردکر یبرا یکه گندمیمگر زمان ؛آسیاب است ۀتنور

 .باشد آمده

 یابآس دستگاهی فنی اجزا 

 رهتنو(  الف

. است تنوره فنی آسیاب، ستمیس در مهم عناصر از یکی دارند. دهیچیپنسبتاً  یستمیس ،ها ابیآس

 متر 4 تا 3 قطر بهمعموالً  یا دهانه یدارا و شکلیا استوانه یا سازه تنوره اشاره شد، کهطور همان

 مردم یبوم دانش و تجربه ةانباشت از یناش که -آسیاب ستمیس در تنوره از استفاده منطق بود.

 سطح و سرعت ک،یزیدر ف اصل کی بقاطم. است کیزیف علم در یاصل بریمبتن -است رانیا

)رزنیک و  ابدی می شیافزا سرعت ،مقطع سطح کاهش با رند ودا وارونه ةرابط هم با ،مقطع

 قطر که صورتنیابه ؛ساختند یم فیق شکله ب را تنوره اساس،براین. (82: 1382همکاران، 

 شکل،نیبد تنورهفناوری  یطراح. یافت کاهش می شود، می تر کینزد آن عمق به هرچه ،تنوره

 .است منطقه محدود یها آب توان و قدرت شیافزا ی برایراهبرد

 را آن منطقه مردم که ساروج ی مانندبادوام مصالح از ،آسیاب ۀتنور ساخت یبرا معموالً

 و آهک ،یباد ماسه شن، از است یخلوطم، ساروج .شد کنند، استفاده می تلفظ می 1جیسار

است که  ینوع مالط نیبهتر ،( که از نظر دوام و استقامت278: 1384 ،یدی)زمرش خاکستر

دربرابر سرما و گرما  یادیز یها چراکه سال ؛آسیاب استفاده کرد ۀتوان از آن در ساخت تنور می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. sarij 



 

 

 

 
 

 1394، پایيز 3، شمارة 4در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 390 

  

 

 آب دربرابر را تنوره دوام و قامتاستدارند،  اظهار می انیکند و چنانکه بوم و رطوبت مقاومت می

 یها خانهانبارها، حوض ها، آب ، پلیسنتی ها حمام روست که در ساختنیکند. از هم می شتریب

 در(. 278: 1384 ،یدی؛ زمرش24: 1386 ،ی)احتشام شد یمالط استفاده م نیاز ا زین و... یشهر

 و مقاومت گرانبی خود که بود مانده یقباشان  تنوره موارد یتمام باًیتقر ،مطالعه مورد یها ابیآس

 .آسیاب است یاجزا ریسا در مقایسه با تنوره شتریب استحکام

 ( چرخاب ب

 که چرخاب. چرخد یم آب یروین با که است یچوب چرخ کی ،آسیاب ی سیستم فنیاصلعنصر 

 ،بچرخا. چرخاند می آن را و استمتصل آسیاب  ییرو سنگ به ،ندیگو یم «پره»در محل  آن به

 و فروشده یآهن یا لهیم گرشید سر بر و یفلز ینوک ،آن سر کی در که دارد یا استوانه یمحور

 قرار آب درگذر ی،عمود ای یافقصورت  به را چرخاب. است وصل آن دور سطح به ییها پره

 آن یرو لیما یها شکاف در یافقطور  ها به پره که دارد قائم یمحور ی،افق چرخاب. دهند می

 طرز. شود یم گذاشته آسیاب کار یها سنگ ریز چرخاب نیا اند. شده محکم وفرورفته 

 کف بر که یسنگ سوراخ در محور نییسرپا یفلز نوک که است گونه نیابه  چرخاب قرارگرفتن

آسیاب  نیریز ثابت سنگ انیم از آن یسرباال یآهن ةلیم و رود یمفرو ،شده داده قرار آب

 یمحور که -قائم چرخاب. شود یم آسیاب محکمگردان  نگس یگلو دردراصطالح،  و گذرد می

 ،چرخاب نیامحور  سر کی. شود یم گذاشته آسیاب کار یها سنگ کنار درمعموالً  -ددار یافق

 ریز یعمود محور به یچوبدندۀ  چرخ کی با گرشید سر و ردیگ می قرار وارید در یسوراخ در

 (.242 -241: 1388 ،یباششود )بلوک می آسیاب متصل یها سنگ

 یابآس یها ( سنگپ

 سنگ دو یدارا اهایآس نیا. دارندمتر  دو حدود قطربه  ییها سنگ ی،مورد بررس یاهایآس

 دیباها  سنگ نیا. است نییرو سنگ از تر میمراتب ضخ سنگ به نیا که نیریز سنگ یکی ؛هستند

 و شدمی خراجاست اطراف یها از کوه ،خاراست سنگ ینوع که زیرین سنگ. باشند مماس برهم

 افراد ۀبرعهد در محل، ها سنگ نیا یةته. آوردند یم کوه از گردصورت  به را آن ،دنیتراش از پس

که در  یاز سوراخ ،جو ای. گندم گفتند تراش می سنگ ای «کول سنگ»ها  آن به که بود یخاص

 با. شد می لیتبدو به آرد  فتر یمآسیاب  سنگ درون به شد،می جادیا نییوسط سنگ رو
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 وجودهبها  سنگ در ییهایناهموار آن، یها سنگو آسیاب م ومدا تیاز فعال یگذشت مدت

 .درک می برطرف اشکنه نام به چکش هیشب یابزار با راها آن ابانیآس که دمآ می

 رآبیز( خ

استوار شده  ییها اهرم و با یمانند است، چرخاب جاسازاتاق یا قسمت که مانند محفظه نیدر ا 

کمتر از  یارتفاع یآسیاب قرار دارد، دارا ةسنگ آسیاب و خان ریز قاًیقسمت که دق نیا .است

 هایمشکلبرود و تواند به آنجا  می یراحت طور نشسته به به ابانیآس که یطور به ؛متر است کی

 مرتفع کند.بررسی و را  بیاآس یاحتمال

 مورد مطالعه پرداخته ةقدر منط ها ابیفرهنگ منبعث از فناوری آس لیبه تحل ،ادامه در

، ارتباط فرهنگ یمادریو غ یتوجه داشت که عناصر ماد دیفرهنگ با ة. در مطالعشود می

 ریسا رب رگذاریو تأث کننده نییتع یاز فرهنگ ماد یبخش ،فناوری تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

 دیتول زیا نر یهمراه خود فرهنگ معنو ،و فناوری یفرهنگ ماد بنابراین، ؛فرهنگ است یاجزا

 ةدرجتنها  فناوری نه ة( معتقد است مطالع1373) دویگزن زمینه نی(. در ا1392 فر،عیکنند )رف می

 و یفرهنگ نظام بلکه، دهد می نشان را مطالعه مورد ةمنطق یماد و یبوم امکانات و ییتوانا

 و ها دگاهید زا ،ها ابیآس فرهنگ یریگ . شکلکند می نییتع زین را مزبور یاجتماع گروه یاسیس

و  یبررسقابل ی،و نظام فرهنگ ینظام اجتماع ،یمختلف از جمله روابط اقتصاد یها حوزه

 است. یابیرد

 یاقتصاد ۀدیپد کی مثابۀ آسیاب به
کننده است. آسیاب  کشاورز و مصرف انیم یشخص ،ابانیو آس خانه و نیزم انیم یمکان ،آسیاب

بخش  عنوان بهبه آن  ،جامعه یدیکه از بخش تول -هیاول ۀبه ماد یبا افزودن ارزش ابانیو آس

 ها ابیآس، در گذشته ژهیو به گذارد؛ پا میجامعه  یاقتصاد اتیحبه عرصة  -شود وارد می یخدمات

 نیشتریو ب ندکردمی کار یانسان یروین نیبودند که با کمتر جامعه مهم یاز عناصر اقتصاد یکی

 بیو تخر یگونه آلودگهیچ ،آب یرویاز ن یریگ ا بهرهضمن آنکه ب ؛را داشتند یاقتصاد یبازده

 و مناسبفناوری  کی یاعال ةنمونتوان آن را  می چنانکه ؛(85: 1382 زاده،ی)نق ی نداشتندطیمح

 یها از سازه یکیعنوان  رسد آسیاب به نظر میبه سان نیبد .دانست طیمح با منطبق و داریپا

 رانیا در انقالب و نیزم در هوگالند. باشدطرح و بحث قابل رانیا یاجتماع خیدر تار ی،اقتصاد
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 یمانیاداند ) می یاقتصاد پربازده مشاغل از را یاداریآس اها،یآس یمال حساب از بحث ضمن

 (.20: 1390 ،ینیحسشاه و یجاجرم

حائز  زیکرد ن جادیکار ا میکه در روابط تقس یاز جهت تحول ،ها ابیآس ظهور و یریگ شکل

 تیفعال ،هاایو گسترش آس شیدای( اشاره دارد، با پ1364) یزدی ینانکه پاپلچ .است تیاهم

از  شیرسد پ نظر میشد. به لیعمدتاً مردانه تبد تیفعال کیزنانه به  تیفعال کیکردن از آسیاب

 قیخانواده از طر نیاز مواد مورد ریگندم و سا کردن ابیدار آس زنان عهده ،باینهاد آس یریگ شکل

 روهاین ریسا ایآب  یرویکه با ن ییها ابیآس یریگ شکل و ابداع با کهبودند  یدست یها آس

 شد، می حبوبات ریسا واز وقت زنان در روز که صرف آردکردن گندم  یکردند، بخش می تیفعال

 تیاز جمله فعال ،ها تیفعال ریزنان بر سا شتریتمرکز ب یفرصت آزاد، عرصه را برا نی. ادش آزاد

 شتریو... و مشارکت ب یباف ی، قالیباف سمانیر ،یسیر نخ ،یباف فرش مانند یدست عیصنا ۀدر حوز

 دیسهم و نقش زنان در تول ،بیترتنی. بدکرد یفراهم م یو کشاورز یدامدار یها تیدر فعال

 یخدمات یتیفعال که کردنآسیاب تیفعال برای زنان فرصتچراکه  ؛شدتر  خالص خانواده برجسته

در تقسیم  .شد لیتبد یدیمولد و تول یها تیمشارکت در فعال یبرا یبه فرصت ،بود خانوار یبرا

 ،بیترتنیبد شد. کار، وظیفة آسیابانی به افراد خاص و دارای فناوری آسیاب واگذار می

د که شبدل  اریعتمام یاقتصاد تیفعال کیبه  یخانگ تیفعال کیاز  ی،ابانیو آس کردن ابیآس

 ابانانیآس ،مورد نظر ةمنطق در دهد می نشان یبررس نیاد. رکمی نیمتأ زیها را ن معاش خانواده

در کار  زین ابانیو همسر آس دندیگز یم یسکنآسیاب  ساختمان در خود ۀخانواد همراهبهعمدتاً 

 نی. ابودمؤثر  و لیدخنیز  آن یبند بسته و آردکردن ندیفرا در و داشت مشارکتکردن آسیاب

 رسد می نظربه یطرفد. از وب ییروستا ۀخانواد یدر اقتصاد پول مشارکت زنان انگریله بئمس

 جوامع در یاقتصاد کار میتقس در هاییتحول زمینة ،یابانیآس و ها ابیآس گسترش و یریگ شکل

 گسترش باظاهراً  کرد اظهار توان . چنانکه میکردمی فراهم زین را تر کالن سطح در ییروستا

 ییها فرصت ،شد یم کاسته نیزم به انییروستا میمستق یوابستگ میزان از ، تا حدودیها ابیآس

شدن و یتخصص زمینة در بخش خدمات و ییروستا ةجامع نیزمیقشر ب یامرار معاش برا یبرا

 .دآم نیز فراهم می جوامع نیدر ا یکار اقتصاد میدر تقس یدگیچیسمت پحرکت به

نظام  بحث ،نو یخدمات تیفعال کی وانعن به یابانیآس ةحرف یریگ و شکل ها ابیاحداث آس با

گندم  ۀمزد خود را از بار آردشد ،منطقه ابانانی. آسشود می مطرح دهیپد نیا مورددر یپرداخت
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بسته  ،ابانیمزد آس زانی. مگفتند یم 2«زوباریت» ای 1«زدریت» ،اصطالحدرآن  به که کردند یمحاسبه م

من  کی ،من آرد 15از هر بود،  باال گندم متیق که ی. هنگامبود ریمتغگندم و آرد  متیبه ق

 شیافزا نسبتبه ابانیآس سهم ،بود نییپا گندم متیق که یهنگام و شد یم ابانیآس بینص

 به. شد می ابانیآس سهمالعمل  حق عنوان به من کی ،گندم من ده هر از ،مواقع نیا در .افتی می

از  کهآرد  نی. اگفتند یم یزدریت آرد شد، یم جمع ابانیآس دستمزد شدنانباشته از که یآرد

 تینزد مردم منطقه محبوب شد، یم لیبا انواع مختلف گندم تشک مختلف انیمشتر یها گندم

 لیتما آن دیخر یبرا ند ودانستمیآردها  ریتر از سا آن را بهتر و مرغوب . مردمداشت یا ژهیو

 .دادند از خود نشان می یشتریب

مواردی است که باید از آن در زیرمجموعة رویکرد اقتصادی ها نیز از  مسئلة مالکیت آسیاب

به دو صورت  عمدتاًدهد مالکیت آسیاب،  ها نشان می ی میدانی آسیابها یبررسبحث کرد. 

 معموالًباالی احداث آسیاب،  نسبتاًهای  علت مخارج و هزینه. بهبوده استای یا ملکی  اجاره

داشتند،  ینسبتاً مطلوب یمال تیوضع بودند و ورزافرادی از جامعة روستایی که از طبقة کشا

 ،موارد نیدادند. در ا کشاورز اجاره میریغ ةاز طبق یافراد بهساختند و آن را آسیاب را می

البته دهند.  لیآسیاب تحو مالکانعنوان حق اجاره به  به ،من آرد در ماه 15ملزم بودند  ها ابانیآس

 عمدتاًکردند که در این موارد، جامعه، آسیاب را احداث می در مواردی نیز افرادی از سایر اقشار

معموالً در  ،موارد نیدر ا برداری و مدیریت آسیاب را برعهده داشتند. کنندگان خود بهره احداث

 یشراکت نیچن وارد ی،شاوندیخو ةشبک کی افرادعمدتاً  و ندبود کیآسیاب چند نفر شر

 یایآس ایعبدل  بای. آسشد می شناخته انابانیآس امن آسیاب با نیز موارد نیا در. شدند می

. هستند دست نیا از یموارد( میابراه محمدها )پسران  میمحمدابراه ییکربال بایآس ای ها یسماع

 از نوع وقف اوالد است. یوقف تیمالک یدارا نیز روستا یها ابیاز آس یکی

 یاجتماع نهاد کی ۀمثاب بهآسیاب 
 ی ایرانروستاها انیم یکه تعاون اقتصاد اندداده نشان رانیا ییروستا مطالعاتاز  بعضی

 درها  آن با و جدا خود گانیهمسا از روستا هر ،گذشته در ژهیوهب و ندارد وجود یطورکل به

 یپژوهش(. 125: 1374 بنت، ؛684: 1362 لمبتون، ؛105: 1376 طالب،است ) بوده زیست و رقابت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Tizdar 

2. Tizobar 
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 را روستاها نیا در زیآم رقابت یعه، وجود کشمکش و فضامورد مطال ةمنطق ییدر جوامع روستا

 ،یدرون سطح. در است طرحقابل یرونیب و یدرون سطح دو در ها کشمکش نی. اکند می دییتأ

 ،برسر منابع و منافع است ،روستا کی ناساکن انیم ییروستا هایها و تعارض اشاره به کشکمش

مراتع،  نیحدود زم نییعمدتاً برسر تع ،دو روستا انیم زیتضاد منافع و ست ی،رونیاما در سطح ب

 ها را تنش نیکه ا ندشتدا وجود یعناصر و هاسازوکار همواره ،حال نیمطرح است. باا ...آب و

 (.8: 1393 ،یند )غربادد می کاهش

 نیا کاهش که در دهد می نشان یاجتماع یرا نهادآسیاب  ،پژوهش نیا یدانیم یبررس 

گسترش ارتباطات و روابط  ،ینهاد اجتماع نیپنهان ا یاز کارکردها یکی .دارد کارکرد ها تنش

 یروستاها انیمتنش در  کاهش و یابانیآسیاب و آس ةدر شبک ریدرگجوار و  هم یروستاها

 یابانیآس قطب توان می یفیک نظر از هم و یکم نظر از هم را آباد حسن یروستا. بودجوار  هم

 مانند یدار آسیاب یروستاها یحت ،بایآس بدون یروستاها برالوهع ،رو نی. از اکرد قلمداد منطقه

که گندم  ییروستاها سویکاز  ،بیترتنی. بدکردند یبه آن مراجعه م یابانیآس برای زین ششتمد

به آن روستا وابسته  ینحوبه د،نکرد یم منتقل دار ابیآس یروستا به شدنآسیاب یبرا راخود 

 روستاها ریسا از یانیمشتر به کار ةادام برای اداریآس یروستا و انابیآس سوی دیگر از ،شدند یم

 یآرد برا نیخود که تأم یکارکرد آشکار و اساس نیضمن تأم ،نهاد نیا ،جهیبود. درنت ازمندین

در  یاز تعاون اقتصاد ینوع یریگ شکل زمینة ،و پنهان هیثانو ی، در کارکردبودمنطقه  انییروستا

 و مجاور یروستاها به انابانیآس خودعمدتاً  ی،دانیم یها داده براساس. درآومیمنطقه را فراهم 

 از. آوردند یمآسیاب  به آردکردن یبرا را روستا آن کشاورزان گندم و ندکرد می مراجعه اطراف

 یروستاها به توان می بودند، وابسته یابانیآس برای مطالعه مورد یروستا به که ییروستاها جمله

 نظربه .کرد اشاره... و ذوریک بسک، ،کاج برازق، بجدن، زآباد،یعز ششتمد، ه،یثق آباد، میابراه

 یو محل یا منطقه یهمبستگ و انسجام گسترش یها نهیزم تیدرنها ،متقابل یوابستگ نیا رسد می

آسیاب در  انیمشتر یبرا یداتی. درنظرگرفتن تمهستکامیها  تنش زانیاز مو آورد میرا فراهم 

 یاحتمال خطرهایماندن از گزند استراحت و درامان یبرا ییفضا توجه بهاز جمله  ن،آ یمعمار

 یةته نیها و همچن بارکش آن واناتیح ینگهدار یبرا ییکنندگان به آسیاب و فضا مراجعه یبرا

 نیا ، بیانگرگانیراصورت  به روز کی تاها  آن یبرا یابانیآس ریفت نامهب یمخصوص ریتغذا و ف

روستاها قائل  ریخود از سا انیمشتر یبرا انابانیکه آس است یتیاهم و توجه ۀدهند ننشا و مسئله
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 یهمبستگ شیافزا نةیدر زم یگریدمؤثر  ییروستا هایارتباط بهتوان  راستا می نیدر ا 1 بودند.

 آردکردن یبرادوردست  یروستاها از که یکنندگان مراجعه نکهیا جمله ازکرد.  اشاره یا منطقه

خود را که در  ةطقمن هایبعضاً محصول کردند، می همراجع نظر مورد یروستا به دخو گندم

 هاییمحصول با ای فروختند یم آنجا در و نددآور می خود با ،بود ابیکم ای ابینا اداریآس ةمنطق

 که منطقه یدشت یروستاها مردم. چنانکه کردند یمعاوضه م بود، ابینا یا کم خود ةمنطق در که

 به معاوضه اناًیاح و یشکشیپ یبرا را آن ،داشتند یا گسترده یدسترس کما ودروخ اهیگ به

 یاهیگعنوان  در منطقه به ،اهیگ نی(. ا196: 1391 ،یند )غربکرد یم منتقل دار ابیآس یروستا

. کردند ی میشفابخش تلق ییغذا را آن از شدههیته یشد و غذامیشناخته  ییدارو -یخوراک

 آن یکنندگ یضدعفون تیو خاص یکش انگل ،درنظر مردم منطقه اهیگ نیا ۀو عمد یاصل تیخاص

دارد  وجود منطقه مردم ةعام افواه در ،آن ازحداقل سه بار در سال  مصرف به دی. چنانکه تأکبود

عنوان عنصری درجهت کاهش  بنابر آنچه گذشت، نهاد آسیاب خود تا حدی به (.77 )همان:

 اندرکاران دستقول زیر از یکی از در نقل دقت کرد.مل میی میان روستاهای منطقه عها تنش

 آسیابانی منطقه، ممکن است در این زمینه روشنگر باشد:

به آسیاب ما آمد. هنوز به دم در نرسیده بود  دوردستروزی مشتری از یکی از روستاهای »

شنبه افتاد و ما از  بگردید که نوروز به قرن که با لحنی گرم و گیرا فریاد زد: مالحسین مالحسین،

 «ی ما را آرد کنید.ها گندم تر عیسرروستای تندک به ده شما برای آسیاب آمدیم. 

 یریگ شکل برعالوه. کندمی عمل زین ییروستا هایتعارض یدرون بعد در یابانیآس آسیاب و
داث و در اح ییروستا ةاز افراد جامع عضیب یدر روستا، همکار یابانیآس ةوابست و متقابل ةشبک

 ی اخیر،ها یهمکار ۀعمد گرچها ؛است یبند دستهقابلبعد،  نیا در ها ابیآس از یبردار بهره

 چندعمدتاً  و انشاوندیخومعموالً  که امعننیبد فت؛گر می شکل یشاوندیخو روابط براساس
 مورد یها ابیآس از یکی شدناوالدوقفمورد  داشتند. شرکت یا یهمکار نیچن در برادر

 میتحک و آوردنگردهم در یابانیآس آسیاب و یاجتماع یکارکردها بیانگرخود  مطالعه،

را با واحدهای تولیدی  ها ابیآسدر این موارد شاید بتوان  .است یشاوندیخو یها یهمبستگ

بر همکاری چند نفر یا مبتنی عمدتاًکه  -های روستایی ایرانجمعی مانند خانوار و بنه در اجتماع

 مقایسه کرد. -(132: 1383غفاری، بود )مر اقتصادی چند خانواده در ا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
 یبرا ،کنندگان مراجعه آرد یرو از ابانیآس ،شد می شتریب روز کی ازکنندگان  مراجعه انتظار مدت کهیصورتدر.  1

 .کرد یم یهته نان و ریفتها  آن
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 ییروستا فرودست اقشار انیم در برجسته یقشر ان،ابانیآس

 نیا نیتر مهم .کردمی جابیا را ییها حرفه و مشاغل ،بایآس فناوریو گسترش  یریگ شکل

 خیتار توان گفت ی مینوع به .است ی )گردانندگی و نگهبانی آسیاب(ابانیآس ةحرف مشاغل،

زمان بوده باشد. با به نگهبان و گرداننده هم ازیو ن ها ابیآس ییدایبا پ دیبا شهیپ نیا شیدایپ

 از قبل و بعد رانیآن در ا یو ارزش همگان کننده نییو نقش تع یابانیآس ادیز تیوجود اهم

 یدگو زن یو سازمان صنف ابانانیکار آس یو چگونگ پیشه نیاز ا یاندک اریبس یها یاسالم، آگاه

در  (.377: 1387 ،یآنان در دست است )بلوکباش یاجتماع گاهیو آداب و اخالق و نقش و پا

 آورد. انیمتوان سخن به می زین باره نیدرا یگرید یها گاهیها و جا از نقش ،مورد مطالعه ةمنطق

 نیا یتمام ی،دست مواردند. هرچند در موارد نیاز ا ،تراش و سنگ ، کارگر آسیابآسیاب مالک

است که  یفرد ،آسیاب مالکنفر برعهده داشت. معموالً  کیدو مورد اول را  ژهیوهب امور

آسیاب  مالکان( 1374) ایدهد. ازک اجاره می گرانیاوست و آن را به د اریآسیاب در اخت تیمالک

 ییآنان را مسلط بر اقتصاد روستا است و داده قرار ییروستا یبورژواز خردهۀ قشر زمر در را

و  ردآسیاب احاطه داو فنی  یکیتکن ستمید که به سشو اطالق می یبه فرد اند. آسیابدان می

 یکیکند و  آسیاب اجاره می مالکرا از  آن ،بانایمعموالً آس آن را برعهده دارد. یاحتمال راتیتعم

 شناخته 1«کلوو»از نقاط منطقه با عنوان  عضیکه در ب یرمردیمعموالً پ نکهیا ای کانیاز نزد

. گمارد می کاربهعنوان کارگر آسیاب  بهآسیاب  امور در یهمکار و معاونت برای ود،ش می

ونقل گندم و آرد  دار حمل خود عهده ند،بود زین یتنومند و قدرتمند یکه معموالً افراد انانآسیاب

 چندان کار ،بود یرمردیپکارگر آسیاب و معموالً  ،. کلوو که درواقعندآسیاب و روستاها بود نیب

 همان ای دول درنوبت  به را آن گندم، یگر غربال از بعد که بود نیا او ةفیوظ. نداشت شوارید

 سر کند، یخال زد،یر می آن درونرا  آردها که ی راگودال همان ای آخور بعد و زدیبر گندم مخزن

رش معموالً با همس کلوو. مشتریان آماده سازد یها سمت خانهبه بردن برای و بدوزد را ها سهیک

در فرهنگ  درگیرمشاغل  دیگراز  .بود آن دارایسر ینوع به و کرد می یزندگدر خود آسیاب 

تراش  سنگ آسیاب اشاره کرد. سنگ کنندۀ ینعنوان تأم به یتراش توان به سنگ منطقه می آسیابانی

مردم  مایحتاج بعضیسنگ  نوعی از شود، با استفاده شناخته می «کول سنگ»که در محل با عنوان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
به کاری  بودن یامعنای حیران و سرگردان چیزیمصدر ونگیدن به در اصل کلوون، از رسد واژۀ کلوو نظر می. به 1

 که طی فرایندهای واجی، ن از آن حذف شده و به کلوو تبدیل شده است. بود بودنمشغول



 

 

  

 
 

 397آسياباني و بازنمایي مناسبات اجتماعي طبقات فرودست در جوامع روستایي ...  

  

 

دشوار  وظایفاز  یکیکرد.  می ینهرکاره، هاون و... را تأم مانند سنگیظروف  بعضی قبیلرا از 

آن  تعویضو  تعمیرو آسیاب و انتقال آن به محل  تراشیدنو  آسیابتراش، استخراج سنگ  سنگ

 سنگ بود.

 شرق و هیال نیچند از رانیا یروستاهامعموالً  ،دهند می نشان ییروستا پژوهشگران چنانکه

موقعیت هرکدام از این اقشار در ارتباط با زمین و فرایند تولید در  و است شده لیتشک یاجتماع

 :1374 ا،ی؛ ازک81 :1383 ی،غفار و ای)ازک گذر زمان براساس آداب اجتماعی مشخص شده است

 ریرا به شرح ز یی ایرانروستا ة( اقشار جامع1373) ی(. وثوق87 -83 :1355 نژاد،یصف ؛90

 :کند می مشخص

 ( کشاورزان: الف

 .شوند می متوسط دهقانان وپا  خرده دهقانان شامل که یمالکان خرده .1

 داران اجاره بر،سهم زارعان .2

 :رکشاورزانی( غب

 یصنعت ای یفن کارگران و ساده ای کشاورز کارگران شامل ییروستا کارگران .1

 ییروستا سوداگران .2

و در  دهند یمنشینان روستایی شکل  خوش بخش اعظمی از کل جمعیت غیرکشاورز را

نشینان معرفی  شناسی روستایی، طبقة غیرکشاورزان با عنوان خوش بخشی از ادبیات جامعه

نشین  (. خوش87 :1355 نژاد،یصف ؛172: 1379خلق،  ؛ نیک87 :1383 ی،غفار و ایاند )ازک شده

د. در عرف جامعة زمین و آب ندار معنای کسی است که از نظر کشاورزی، پیوندی بابه

 یبند دسته اساسبرنشین بار منفی دارد و نشانة منزلت اجتماعی پایین است.  روستایی، خوش

عبارت دیگر، بهیی یا و کارگران روستا کشاورزانریغ یعنی ،در طبقه دوم دیرا با ابانیآس ،یوثوق

پژوهش نشان  نیا یدانیم یها اما چنانکه داده ،قرار داد نشینان روستایی جزء جمعیت خوش

دادند  شکل می یدهقانانرا خرده اهایآس مالکاناز  عضیبه آن اشاره شد، ب زین نیازا شیدهد و پ می

 ،موارد نیچشم دوخته بودند. در ا زیاز آسیاب ن یبه درآمد ناش ی،کشاورز یدیکه در کنار عا

کار به یابانیآس رایبکشاورزان را ریغ ةاز طبق ی، فردبودکشاورزان  ةآسیاب که خود از طبق مالک

در  یباالتر یو منزلت اجتماع گاهیاز جا ،آسیاب مالکانرسد  نظر میبه ،رو نیگمارد. از ا می

نظر به ، با توجه به شواهد میدانی پژوهش حاضر،حال نیبرخوردار بودند. باا ابانیآس مقایسه با

 یاساس یکاال دیتول ندایفر دخالت در دلیلبهکه  مهمیبا وجود نقش  یابانیو آس ابانیرسد آس می
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بتوان نظر  دیدار بود. شاربرخو زیافتخارآم یتینان داشت، در جامعه کمتر از موقع راهبردیو 

مورد  ةدر جامع ابانیرا به قشر آس ییلورواگوران را درمورد صنعتگران در جوامع موسوم به ابتدا

 یقهرمان و شانیکش تقدس با هسیمقا در اقوام ةهم نیب در و خیتار طول در»مطالعه بسط داد: 

 فقط صنعتگر از دهقانان، یآزادگ و انیسرا داستان عزت و انیشکارچ یردلیش و انیجنگجو

طورکه  همان ابانانی، آسحال نی(. باا142 :1380 ،ینیاالم )روح« شده است ادی ماهر عنوان به

 ،رهگذر نیاز ا .بودند لیخدر گذشته بود، د ژهیوهکاال ب نیتر نان که مهم یةته ندایدر فر ،گذشت

 مسئله نیکه ا ها یسال در گران ژهیو به -خود و خانواده به گندم و آرد ازیعمدتاً درحد رفع ن

نظر به کهامر موجب شده  نیداشتند. ا یدسترس -گرفت به خود می تر و حادتر یجدصورت 

باغبانان، چوپانان و  ندمان ییروستا ةرده با خود در جامع افراد هم رینسبت به سا ابانیبرسد آس

فرهنگ منطقه و  یاجزا ری. توجه به ساداشت یشتریب ییغذا تیو امن یکارگران و... آسودگ

 نیتر تنها از مهم ، نهییغذا تیامنة سازد که مسئل تر می را روشن مسئله نیا ،یشفاه اتیادب ژهیو به

-به ابانیآس رسد می نظربه ،رو نیا از. رفتشمار میبه لهئمس نیتر مهم امعن کیبلکه به  ،مسائل

 در خود یها رده هم در مقایسه با یتر مطلوب یزندگ تیفیک از نعمت، نیا از یدارربرخو دلیل

 بود. برخوردار ییروستا اجتماعی نظام

 ییروستا ۀجامع فرودست طبقات در یاجتماع مناسبات ییبازنما و یابانیآس
دهد که حرفة آسیابانی، بنابر کارکرد مهم و  ینگارانة پژوهش حاضر نشان م ی مردمها مصاحبه

ی ور بهرهدلیل اینکه زمینة افزایش نیاز اساسی جامعه داشت و همچنین به نیتأماساسی که در 

شده از فرهنگ ی گردآوریها دادهاین زمینه،  در کرد، مورد احترام بود. اقتصادی را فراهم می

 کند. نی میشفاهی منطقه نیز این نکته را تقویت و پشتیبا

بودن در نظام اجتماعی و عرفی جامعة رسد اشتغال به آسیابانی و آسیابان نظر میاز طرفی به

ی شفاهی ها تیرواتوان در بعضی  مورد مطالعه چندان مطلوب نبوده است. این مسئله را می

ان ی منطقه نششناخت انسانی ها پژوهشدربارۀ این حرفه در منطقة مورد مطالعه مشاهده کرد. 

بعد زیباشناختی و  ها آندادن ارزش اشیا و امور، به دهد که مردم منطقه همواره برای نشان می

، در مواردی که رو نیاسازند. از  بخشند و به این طریق، اهمیت مسئله را برجسته می هنری می

و تزیین و زیباسازی  با و حمل است، ارائهبار مهم و ارزشمندی درحال  ها نییآدر  ژهیو به

افزایند. وجود و استفادۀ گسترده از تزیین  و ارزش آن می تیبر اهمکردن «اَرا»دراصطالح محلی 
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مقصودی و غربی، است )اسب چوبی و آیین ازدواج در منطقه، از این دست  نییآ در آیین نخل،

بر فرهنگ سنتی  ها پژوهشطرفی نتایج بعضی  از (.57: 1393ی و همکاران، عسکر ؛165: 1392

 ارزش یبنظر ه بیانگر آن است که مردم منطقه، برای تضعیف جایگاه بعضی پدیدها که بهمنطق

 ی نامقدس که از نظر اعتقادی در جایگاه سخیفی قرار دارند،منشأهارا به بعضی  ها آن نماید، می

ی مختلف ها حوزهدهند؛ برای مثال، گیاه خودرو کما با آنکه کاربردهای گوناگونی در  می نسبت

عنوان  ی روستایی منطقه دارد، در تحلیل نهایی فرهنگ منطقه، از نظر اهمیت و جایگاه بهزندگ

پیدایش این  منشأشود. برای بارزکردن این مسئله، فرهنگ منطقه،  یک عنصر سخیف شناخته می

(. در بررسی فرهنگ 199: 1391غربی، دهد ) گیاه را به عناصر نامقدس در این فرهنگ نسبت می

یز این مسئله مشهود است و برای آنکه جایگاه این حرفه مشخص شود، آن را به آسیابانی ن

طرز تلقی از آسیابانی  نیا دهند. میان آمد، نسبت میها سخن بهعناصری که بیش از این، از آن

تخصص و افراد بی عمدتاًکه  -مشاغل نیتر فیسخموجب شده است کسوت آسیابانی در ردۀ 

 المثل ضربقلمداد شود و مصداق این مسئله را  -آورند روی می ها آنبه ناتوان و از سر ناچاری 

ی شفاهی ها گونه 1«یارو از گسنیا آسیاونی منه از بزرگیش تیزدر ور نمدره»دهد:  زیر نشان می

در فرهنگ منطقه وجود دارد که این مسئله و این طرز تلقی را نشان  باره نیدرادیگری نیز 

م به آسیابان و آسیابانی در بین عموم مردم منطقه، از حد پاسداشت یک ، احتراجهیدرنت 2دهد. می

دانند و معتقدند آسیابان هرچقدر هم  می برکت یبی ا حرفه؛ حتی آن را کند ینممهارت تجاوز 

 تالش کند، وضعیت مطلوبی در زندگی نخواهد داشت.

هنگی جامعه نسبت داد. های فر توان به بعضی ارزش ی این مسئله را میها شهیرعلل و  ظاهراً

شدن برای گندم و آرد است که خود را در سایر قائل، حرمت و احترام ها ارزشیکی از این 

دهد. احترام و تقدس این مواد، از شرایط دشوار اقلیم و  ی فرهنگ منطقه نیز نشان میها جنبه

سیستم و فرهنگ  و جایگاه این مواد در ریتأثسو و آوردن این مواد از یکعملدشواری در به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1 . yārow ez gosniyā esiyāowniy mena  az bozorgeyš tiyzdar ver  namedere 

و آن را   گرفت ینمروی گرسنگی به آسیابانی رو آورده بود، اما از روی ادعا دستمزد خود را ترجمه: یارو از 

 بخشید. می

 زیر از این دست هستند: موارد .2

 قصاب یکی است. و زیرنگر ،سگ آسیابان، آب یکی است.عمل و چشمة بیعالم بی

 .ارزد ینمخر  وز–فتیرآسیابانی به  ،ارزد ینمماندن به یک من زر شبی در آسیاب
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عام از سوی دیگر ناشی شده است.  طور بهخاص و در زندگی مردم منطقه  طور بهتغذیة منطقه 

 عمدتاًرسد  نظر میدینی و اخالقی است و به عمدتاًبه ارزشی که  توان در کنار این ارزش می

م به حقوق و احترا الناس حق ریشه در اعتقادات دینی و مذهبی مردم منطقه دارد، اشاره کرد:

ی از اموال دیگران در مال خود. بر این ارزش ا ذرهدیگران و تالش برای ممانعت از ورود حتی 

و  گال مال مردم؛»شده است؛ از جمله در مثل  دیتأکی فرهنگ ها جنبهنیز از طریق سایر 

وپا تدس ریزگندم و آرد در  معموالًعلت ماهیت فرایند آن، در حرفة آسیابانی به اما ،1«گیژدم

موجب  مسائلنهد. بنابر اعتقاد مردم منطقه، این  روی آن پا می عمدتاًگیرد و آسیابان  قرار می

طرفی  از شود. ی این حرفه میارزش یبی و برکت یبی به این مادۀ مقدس و ارزشمند و احترام یب

شترک از در فرایند آسیابانی و تفکیک ناقص گندم افراد و استفادۀ م ها یدقت یبعلت بعضی به

-زمینة مخلوط -رسد نظر میبه ریناپذ اجتنابکه البته  -بعضی ابزارها مانند سنگ آسیاب و آخور

ی ریگ اندازهدیگر مانند نبود دقت ابزار  مسائلعضی ب شود. شدن اموال افراد با یکدیگر فراهم می

ح محلی دار کرده است و در اصطالی از این دست، این حرفه را شبههمسائلگندم و آرد و 

 البته تر است. ی دیگر فراهمها حرفهگویند در آن، امکان غش و تقلب در مقایسه با بعضی  می

ی اجتماعی ابراز ها رده هماز سوی قشر کارگر روستایی و  عمدتاًها شایان ذکر است این دیدگاه

 شود. می

میدان و بعضی نگارانه در  ها و حضور مردمشده، مشاهدهی انجاموگوها گفتو  ها مصاحبهاز 

های دیگری برای تجزیه و تحلیل این پدیده  شده در فرهنگ منطقه، افقهای انجام پژوهش

 با ارتباط در نکته دو بهمجدد  ۀاشارة چنین تحلیلی، ارائشود. برای  فراروی ذهن گشوده می

 ینفم اظهارات نکهیا اول ةنکت رسد. نظر میی ضروری بهبررس مورد فرهنگ در یابانیآس ۀدیپد

 آن یساز برجسته یبرا یزبان و یادب ای، ی اسطورهها گونه عضیب از استفاده و یابانیآس ۀدربار

 نظر از که -مطالعه مورد ییروستاة جامع کارگر و رکشاورزیغقشر  خاص، یقشر یسو ازعمدتاً 

 تیاقعو نیا دوم، ة. نکتشود ابراز می -هستندسطح  هم ابانانیآس با باًیتقر یاقتصاد و یاجتماع

علت کمبود منابع و تداخل مورد مطالعه به یمنطقه و از جمله روستا ییکه جوامع روستا است

از  هئاعتماد متقابل، حسادت و توهم توط نبود ،ییپرتنش هستند که بدگو یجوامع ،منافع

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
: جانوری از گروه گال .رود یمکار ی به اموال دیگران بهانداز دستبرای تأکید بر اجتناب از  معموالًمثل  نیا .1

 .عقرب :ژدمیگ (.444 :1375محتشم، است )عنکبوتیان گزنده است و زهرش بسیار قوی 
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 :1392 ،یرازق ؛50 -48: 1390 ،یآباد دولت ؛10: 1393 ،یمردم است )غرب نیغالب ا یرفتارها

 یدسترس دلیلبه خود همگنان انیدرم ابانیآس اشاره شد، زین نیا از شیپ چنانکه(. 95و  91، 48

در گذشته و  ژهیو به انییروستاة مسئل نیتر که مهم کاال نیتر یاساس عنوان بهتنها  نه ،نان به تر ساده

 ارزش یب نیا دیشا ،رو نیبرخوردار بودند. از ا یتر منیبرتر و ا اًنسبت گاهیاز جا ،ها یسال گران

 یفرهنگ ییها ارزش از عضیب نقض از یناشاز آنکه  شیپ ،فرهنگ نیدر ا یابانیآس ةدانستن حرف

 فرودست اقشار و طبقات انیم مناسبات و روابط از یناش باشد، حرفه نیا در جامعه یاعتقاد و

 یتیموفق هب شانیقطارهاهم از یکی که یمادام که یمردمان. باشد مطالعه مورد ییروستا ةجامع

 او ۀدربار حسادت و ییبدگو ،ینیچ توطئه ،یسازداستان( به 1378) به تعبیر فاستر ابد،ی دست

؛ بنابراین، پدیدۀ آسیابانی، ندیخود برآ تیدر وضع رییدنبال تغکه خود به نکهیابدون  پردازند، می

 ت.بازنمایی از سطح تنش در میان طبقات فرودست جامعة روستایی مورد مطالعه اس

 یریگ جهینتبحث و 

قلمداد کرد. یکی از نقاط تکیه در  1شناسی فناوری توان تالشی در حوزۀ انسان این نوشتار را می

های معانی است. با عنایت بر آنچه  فناوری با توجه به ابعاد اجتماعی و سیستم تفسیر این حوزه،

 ،یکیتکن ،یفرهنگ یادهیپد رانیا در را ها ابیآستوان  یمی طورکل بهدر این مقاله گذشت، 

 شناس انسان موس مارسل چنانکهآن ،گریدعبارت  قلمداد کرد. به و... یاقتصاد ،یاجتماع

در ابعاد توان آن را  کند و می می دیتأک 2«یاجتماع تام تیواقع»در بحث از مفهوم  یفرانسو

 ابعاد در آن یبررس از بعد که یا دهیپد(. 26: 1987 کرد )استروس، یبررسو متنوع  مختلف

 .کرد درک آسیاب را ۀدیپد تیکل و بیترک را نآ توان یم دوباره ،گوناگون

ی فرهنگی، سه مرحلة اساسی برای پژوهش مطرح است: نخست شناس بومدر رویکرد نظری  

و  فناوریو محیط، دوم تحلیل و بررسی فرهنگ ناشی از این  فناوریتحلیل و ارزیابی رابطة 

این فرهنگ بر سایر اجزای فرهنگ مورد مطالعه. با چنین  ریتأثرزیابی ، تحلیل و اتیدرنها

 طور بهمنطقه  آبکم و خشک میاقل از یگرید یفرهنگ ۀجلو توان می ها را ابیآسرویکردی 

 در دارد؛ بازتاب رانیا مردم فرهنگشئون  یتمام در آب ةلئمس. دانست عام طور به رانیا خاص و

 یبارور یها نییآ آب، میتقس یها نییآ باران، یتمنا یها نییآ یریگ شکل ی،معنو فرهنگ ةعرص

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ـــــــ
1. Anthropology of Technology 

2. Total social fact 
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 ،ها قنات اختراع و ابداع ی،ماد فرهنگ ۀحوز درو... و  آبدر ارتباط با  یاریهم یها نییآ آب،

 ، برایآسیاب در. استة مهم مسئل نیاز ا یخود ناش ...آسیاب و و یاریآب یسنت یها وهیش

 نهیبه ۀاستفاد محدود و کم آب از ،قیطر نیا بهو  شود می استفاده تنوره از آب توان شیافزا

استفاده از معماری خشتی شامل دیوارهای مطالعه،  مورد یها بایآس یا . در بعد سازهشود می

گاه دیگری از  های دیگر، جلوه ی چوبی و سقف گنبدی در کنار فضاسازیها پنجرهقطور، در و 

سازه و  توان اظهار داشت مجموعة کند. می ترسیم می را برای بیننده طیمح و فرهنگ یکنش برهم

 یاز هنر معمار بایز یانداز چشم ةبر ارائعالوه ،تنوره و برج ،بایآس ةساختمان آسیاب شامل خان

انجام بهتر و  ی، برایریگ بعد از شکل اهایاست. آس یتر یمتوجه اهداف کارکرد منطقه،مردم 

 یاصل یها تیبه فعال زین یجانب تیو فعال کردندمی ملع ستمیس کیصورت  به ،امور محوله ةنیبه

به دو بخش عمده قابل  اهایآس یعناصر معمار، مسئله نیا یاقتضاآسیاب اضافه شد. به

آرد و  یعنی ،آسیاب یکه در ارتباط با کار اصل یاست؛ بخش اول عناصر اصل یبند تقسیم

در  میطور مستق شود که به می ییکه شامل فضاها یکردن غالت است. دوم عناصر جنبآسیاب

فضاها  نیا ةاز جمل اند.آن ۀکنند لیو تکم کننده لیاما تسه ،ستندیندخیل کردن آسیاب ندایفر

 رتأثمآنکه  از بعد فرهنگرسد  نظر میبه .، تنور خانه و باربند اشاره کردیتوان به برج نگهبان می

 خود خاص فرهنگ و احساس را ییهاییایپو خود در د،یرسابداع فناوری  و ساخت به طیمح از

و  ی، اجتماعیاقتصاد یةسو ژهیو به ها بایمختلف آس یها هیسو نجایا در. کند می دیبازتول را

کنند،  که به حاصل کار کشاورزان وارد می یا با ارزش افزوده ها ابی. آسدینما آن رخ می یفرهنگ

در اقتصاد  یتیبه عناصر بااهم ند وشویی میروستا ةجامع ویژه هجامعه ب یاقتصاد ةوارد چرخ

رسد ورود این عنصر به مجموعة اقتصادی جامعة  نظر میشوند. به می یی بدلجوامع روستا

اقتصاد پولی و ایجاد تقسیم کار  گسترش روستایی، موجب پویایی بیشتر اقتصاد روستایی،

 یی شده است.ترشدن زنان در امر اقتصادی خانوادۀ روستا تر در جامعه و فعال پیچیده

عنوان نهاد و قشری  های پژوهش حاضر، ظهور آسیاب و آسیابان را به ها و تحلیل داده

گیری نهادی اجتماعی منجر شده  رسد فناوری آسیاب، به شکل نظر میکند. به اجتماعی مطرح می

عنوان سازوکار  که با ایجاد پیوند اقتصادی در سطح درونی و بیرونی روستایی، تاحدودی به

عنوان عاملی درجهت  سویی فناوری آسیاب به از ی روستایی عمل کرده است.ها تنشاهش ک

بخش جامعة روستایی شده  تعیین منزلت اجتماعی عمل کرده و موجب تغییر در ساخت منزلت

براساس ارتباط با زمین  صرفاًهای اجتماعی روستا  است. اگر تا پیش از این، اقشار و الیه
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 مؤثرترهایی را برای مشارکت  این فناوری، برای صاحبان آن، فرصتشدند، ورود  مشخص می

قشر و  یریگ موجب شکل ،آسیاب یریگ شکلاقتصادی و اجتماعی در جامعه فراهم آورده است. 

 ها ابیآس مالکان یی. از سویی شده استطبقات ناهمگون جوامع روستا انیدر م یدیجد ةطبق

 ییشوند و از سو شناخته می ییروستا یبورژواز خرده ةاز طبق ئیعنوان جز شوند که به مطرح می

مالکان  ،نیبنابرا اند؛بحث و طرحقابل ،ندکن یم آسیاب اجاره مالکاناز  که آسیاب را ابانانیآس

 ندایفر در ،دنداشت زین یگرید یآسیاب درآمدها جز ند،بود کشاورز ةطبق ازعمدتاً  که ها بایآس

 یباالتر یاجتماع تیثیح و گاهیجا از ابانانیآس مقایسه با در و نبودند لیدخ یابانیآس یعمل

 ،ییروستا جوامع کارگر طبقات در وجود قرارگرفتن با انابانیآس رسد نظر میبه .ندبود برخوردار

 یی،روستا کارگران ریسا در مقایسه با ،نان و آرد به یدسترس در سهولت ای یدسترس علتبه

 در ممتاز و برجسته یقشر توان می را ابانیآس ،رو نیا از. ندشتدا یتر تیفیباک و تر منیا گاهیجا

تر، موجب رشد  جایگاه امن نی. اآوردحساب  به رانیا ییروستاجامعة  فرودستان یاجتماع اتیح

 از نسبت به این افراد در طبقة فرودست جامعه روستایی شده است. حسادتی و نیبدببدگمانی، 

نسبت به این حرفه، بیش از آنکه ریشه در نقض  ها یمانبدگشاید بتوان گفت بعضی  رو نیا

جامعة روستایی در مناطق  پرتنشی فرهنگی جامعه داشته باشد، در ساخت ها ارزشبعضی 

 شود. منابع و منافع، به وجه بارزتری دیده می تیمحدودکویری ریشه دارد که مسئلة 

 منابع

 سبز نهی، تهران: آدزانااور ،(1392) جالل احمد، آل. 

 ی.فرهنگ یها پژوهش دفتر: تهران ،رانیا یها پل ،(1386منوچهر ) ،یاحتشام 

 اطالعات :تهران ،رانیا ییروستا یافتگین توسعه و توسعه یشناس جامعه ،(1374) ی، مصطفایازک. 

 کید بر جامعه روستایی ایرانأوسعه روستایی با تت، (1383) یغفار غالمرضا و یمصطف ا،یازک، 

 ی.ن: تهران

 ییروستا ةجامع در یابانیآس و ابیآس» ،(1390) ماهروی، نیحس شاه و نیحس ،یجاجرم یمانیا 

 .27-9: 14شمارۀ  ی،شناس انسان ۀمجل ،«رانیا

 تهران: علمسنگ هفت یایآس ،(1382) میمحمدابراه ،یزیپار یباستان ،. 

 ،یدیشاهده سع ة، ترجمانیدانشجو یبرا یشناس انسان در روش و هینظر ،(1387) یاستنل بارت، 

 ی.فرهنگ یها تهران: دفتر پژوهش

http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=494909
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 یموسو کاظم یسرپرستبه  ،یاسالم بزرگالمعارف  دائره ،«ایآس»، (1367) یعل ،یبلوکباش 

 یبجنورد

  تهران: نیآذ گل ،ستنینگر یگرید فرهنگ به و ستنیز خود فرهنگ در ،(1388)ــــــــــ. 

 ،علومنامه  ،«زاگرس منطقه در یپرور دام و ییروستا یزندگ ینوساز» ،(1347) سکویفرانس بنت 

 .141-121 :1 ۀشمار ،یاجتماع

 ،ی الملل نیبی همایش ها مقاله مجموعهدر کتاب  ،«نگاه معنوی به آب»(، 1383محمد ) بهشتی

 ی.شناس پژوهشکده مردم تهران: ،انسان و آب

 ی.، تهران: علمی، ترجمة محسن ثالثیفرهنگ یشناس انسان ،(1387فرد )، و پالگ لی، دنتسیب 

 خراسان  استان ،کشور جمهوری اسالمی ایران یها یجغرافیایی آباد فرهنگ ،(1384) نا یب

 .مسلح یروهاین ییایجغراف سازمان: تهران ،سبزواررضوی شهرستان 

 ۀدانشکد ۀمجل، «کنند می کار قنات آببا  که یها ابیآس»، (1364) نیمحمدحس ،یزدی یپاپل 

 .30-3 :71، شمارۀ مشهد یفردوس دانشگاه یانسان علوم و اتیادب

 تهران: سروش دانشرانیا یاسالم یمعمار ،(1387) میمحمد کر ،ایرنیپ ،. 

 (یسنت یمعمار در قناتقنات )نقش  فناوری و فرهنگ ،(1383) دیمحمدسع ،یالله جانب ،

 .روشنانتهران: 

 مهر دیام :سبزوار ،یخارنج یها دست ،(1391) یمرتض ،یادآب دولت 

 یفارس اتیادب ارشد یکارشناس ةنام انیپا ،ششتمد یمحل یها ترانه ،(1392) یرمضان عل ،یرازق، 

 .سبزوار آزاددانشگاه 

 سبزوار از  یها نامه بانی فقهی و حقوقی وقف و بازخوانی وقفم(، 1387حسنعلی ) ،یرستم

 آزاددانشگاه  ی،اسالم حقوق یمبان و فقه ارشد، یکارشناس ةنام پایان ،عصر قاجاریه تاکنون

 .سبزوار

 ،تهران: نشر هالیدی کیزیف ،(1382)کنت اس  ،نیکرو  دیوید ی،دیهال ؛رابرت رزنیک ،

 دانشگاهی.

 باستان کردیرو ؛ینیکجانشیتا  یکوچندگ از» (1385) درضایحمی، قربان و نیالد جالل فر، عیرف 

شمارۀ ، یشناس انسان ۀنام ،«ینوسنگ ۀدور در یشتیمع یاستراتژ و خانه خاستگاه بر یشناخت مردم

9 :84-116. 

 ۀشمار ،خیتار و یشناس باستان مجله ،«ییروستا ةدر خاستگاه جامع یتأمل» ،(1374) ــــــــــ 

19: 18-24. 
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 یاجتماع علوم ۀدانشکد یشناس انسانگروه  ،کیتکن و فرهنگ درس جزوه ،(1392) ــــــــــ 

 .تهران دانشگاه

 عطارتهران ،یشناس انسان یمبان :چراغ با شهر گرد ،(1380) ی، محمودنیاالم روح :. 

 دو  ابیآس یمورد ةمطالع با یآب یها ابیآس یمهندس» (1392و همکاران ) یعل ر،یضم روشن

 و ها ها فرصت آورده دست: یشناس باستان یمل شیهما مقاالت خالصه در کتاب ،«بدیم یسنگ

 .366 :رجندی: دانشگاه برجندیب ها بیآس

 ی.ن نشرتهران:  ،یشناس انسان یمبان بر یدرآمد ،(1385کلود ) ر،یویر 

 در  ،«میقد یعموم یها حمام در یبر ساروج هنر و ساروج اندود» ،(1384) نیحس ،یدیزمرش

ۀ ران: پژوهشکدته ،یانوار تایرز یراستاریوبه  ،یرانیا فرهنگ در حمام یها مقاله مجموعهکتاب 

 ی.شناس مردم

 علوم  ۀفصلنام، رانیدر ا یآب یهاابیآس نهیشیکمره و پ یها ابیآس ،(1373، رضا )یسرافراز

 .168-135 :5 ۀشمار، یاجتماع

 سبزوار ،سبزوار شهرستان یمایس ،(1388) محمد ی،زاده ثان عبداهلل و محسن ،یدیسف سنگ :

 .مؤلف

 ،ارغنون ۀمجل ان،یچاوش نیترجمة حس ،«تیواقع لهمسئ و کشوتدون » (1373آلفرد ) شوتس، 

 279-257: 4 ۀشمار

 ارشد یکارشناس یلیتحصة نام انیپا ،یاریبخت ۀمنطق یآب یاهایآس (،1368) نیغالمحس ،یصالح 

 .تهران دانشگاه یاجتماع علوم ۀدانشکد ،یشناس مردم

 مطالعات و ة سسؤران: مته ،ده کی یبررس از یجامع نمونه ؛آباد طالب( 1355، جواد )نژاد یصف

 .دانشگاه تهران یاجتماع قاتیتحق

 ،تهرانتهران: دانشگاه  ،رانیا در ییروستا تیریمد ،(1376) یمهد طالب. 

 یفرهنگ راثیم ۀادار: سبزوار ،سبزوار وندیر ابیآس یثبت گزارش( 1386محمد ) ،یزاده ثان عبداهلل 

 .سبزوار

 در فرودستانحضور باشکوه »، (1393) میرمی، مصطفو و الرضا موسی ،یغرب ی؛مهد ،یعسکر 

 .69- 55: 9 ۀشمار رسانه، فرهنگ، ،جامعه ،«سبزوار در نییآ کی یمورد یبررس: یاجتماع اتیح

 ۀ شمار ،یاجتماع علوم ۀنام ،«هوفل دهکده»( 1368) نیالد جالل ،فر عیرف و اصغر خانقاه، یعسگر

3 :35-58. 

 ریرکبیم: اتهران ،دیعم فرهنگ ،(1363حسن ) د،یعم. 
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 یتیروا :سبزوار ششتمد ۀمنطق در یکما اهیگ یفرهنگ گاهیجا ،(1391)الرضا  موسی ،یغرب 

 دانشگاه یاجتماع علوم ۀدانشکد ،یشناس مردم یکارشناس ةنام پایان ،اهیگ کی از نگارانه مردم

 .تهران

 یبررس: ییروستا جوامع در تعارض حل عناصر ۀمثاب به ها نییآ ،(1393الرضا ) موسی ،یغرب 

 ینامه کارشناس انیپا ،سبزوار ششتمد در ییعاشورا نییآ سه یفرهنگ و یاجتماع یها هیسو

 .تهران دانشگاه یاجتماع علوم دانشکده ،یشناس مردم ارشد

 ،پژوهش فرهنگی نامه ،«ساختار اجتماعی جامعه روستایی ایران»(، 1383غالمرضا ) غفاری ،

 .146-111: 9شمارۀ 

 ،فراتهران: کتاب  ا،یثر یمهد دیسترجمه  ،یفن راتییتغ و یسنت جوامع ،(1378جورج ) فاستر. 

 ریرکبی، تهران: امکمره نامه ،(1369) یمرتض ،یفرهاد 

 ین: تهران ،یشناس انسان یها هینظر و شهیاند خیتار ،(1381ناصر ) ،یفکوه 

  ،نیتهران هادی جلیلی، ترجمة، یفیک قیتحق بر یدرآمد(، 1388اووه )فیلک : 

 دانشکده  ،یشناس مردم ارشد ینامه کارشناس انیپا خواف، یابادیآس ،(1377) لی، اسماعورپ یقل

 .تهران دانشگاه یاجتماع علوم

 ،تهران: اقبال ،یطبس یتوکل اسداهللترجمة  ،خراسان التیا به سفر ،(1368مک ) گرگر. 

 ترجمة  ،«یشناس نانسا مطالعات در یتکنولوژ اشاعه نحوه یبررس تیاهم» ،(1373) هیدید دو،یگزن

 .317- 313: 7شمارۀ  ،یاجتماع علومنامه  فر، عیرف نیالد جالل

 ی.و فرهنگ یعلم تهران: ،یراهبرد منوچهرترجمة  ،رانیا در زارع و مالک( 1362) لمبتون 

 ،شمارۀ هنر، فصلنامه ، ترجمه فرهاد گشایش،«ی فرهنگیشناس بوم( »1383) ینکاتر مارکت 

59،190-198 

 ورا آه: تهران ،ل ن آراک یترجمة آرت، ه ف س ل ر ف ق ف(، 1383) رلا س، ک آرک م 

 ( 1373محتشم، حسن ،)سبزوار: دانشگاه آزاد سبزوار.سبزواری نامه بوم فرهنگ ، 

 ،سبزوار: دانشگاه آزاد سبزواریسبزوار یها المثل ضربواره  فرهنگ ،(1375حسن ) محتشم ،. 

 آژند: سبزوار ،هقیب یخیتار یایفو جغرا اماکنفرهنگ  (،1381) محمود ،یمحمد. 
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