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چکیده
آسیاب بهعنوان یکی از نمودهای تمدن ایرانی ،جلوهای از دانش بومی ایرانیان در راستای
سازگاری با اقلیم خشک و کمآب ایران است .این پژوهش ،به بررسی بسترمند و زمینهمند
فرهنگ آسیابانی در یکی از روستاهای منطقة جنوبی سبزوار میپردازد و با اتخاذ رویکردی
مردمنگارانه ،با رویکرد نظری بومشناسی فرهنگی ،از خالل بررسی این پدیده ،بهدنبال
واکاوی مناسبات طبیعت و فرهنگ است .نتایج نشان میدهد شکلگیری فناوری و سازۀ
آسیاب ،پاسخی سازگارانه به ویژگیهای طبیعی و اقلیمی منطقه است که فرهنگسازی
خاصی بههمراه داشته است؛ بنابراین ،سویههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آسیاب،
مواردی هستند که به آنها پرداخته میشود .با توجه به دادهها و شواهد میدانی پژوهش
حاضر میتوان گفت آسیابانی در منطقة مورد مطالعه ،بهعنوان حرفهای کارآمد و ضروری
مطرح است ،اما این حرفه ،در تحلیل نهایی حرفهای ،چندان مطلوب تلقی نمیشود .با توجه
به نتایج ،بهنظر میرسد جایگاه نهچندان مطلوب این حرفه در فرهنگ مورد مطالعه را باید در
ساخت پرتنش جوامع روستایی در مناطق حاشیة کویر جستوجو کرد.
واژههای کلیدی :آسیاب ،انسانشناسی فناوری ،بومشناسی فرهنگی ،جایگاه اجتماعی
آسیابان ،طبقات فرودست روستایی.
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مقدمه
فناوری که بهعنوان توانایی ساخت و استفاده از ابزار و بهمثابة عاملی اساسی در تمایز انسان از
حیوانات مطرح است (ساتون و اندرسون ،)100 :2010 ،به مجموعه فرایندهایی گفته میشود که
جوامع انسانی ،از طریق آنها بر محیط خود تأثیر میگذارند (ریویر .)128 :1386 ،بهنظر میرسد
این فرایندها در جوامع گوناگون ،روندهای متفاوتی ایجاد کردهاند؛ از اینرو میتوان فناوری را
پدیدهای فرهنگی قلمداد کرد که در قالب یک فرهنگ عمل میکند ،فرهنگ خود را میسازد ،از
سایر جنبههای فرهنگ تأثیر میپذیرد ،بر آنها اثر میگذارد و روابط و اعمال اجتماعی را
بازنمایی میکند (لیمانیر)685 :2010 ،؛ بنابراین ،بهنظر میرسد مطالعة فناوریهای فرهنگی،
محملی را برای فهم فرهنگی و اجتماعی جوامع فراهم میآورد .مطالعة فناوریهایی از این
دست ،در آثار گروهی از انسانشناسان مانند لورواگوران1943( 1؛ 1945؛ 1964؛  ،)1965موس
( ،)1979هودیکور1962( 2؛ 1964؛  )1988و جل )1978( 3قابلمشاهده است (لیمانیر و پفن
برجر .)526 :1989 ،آسیاب که از سادهترین ابداعهای بشر بوده است ،در ادبیات علوم اجتماعی
جایگاه شایان توجهی یافته و بهعنوان یک نماد تمایزدهنده در بحث از دورههای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و تاریخی بهکار رفته است .مارکس ،آس بادی را یک دگردیسی در شیوۀ
تولید قلمداد کرده است .او آس بادی را ارمغان جامعهای فئودالی مبتنیبر نظام اربابورعیتی و
ماشین بخار را عامل متمایزکنندۀ جامعة صنعتی و سرمایهداری میداند (مارکس.)156 :1383 ،
سروانتس در رمان دنکیشوت ،آس بادی را نماد دنیای مدرن قرار میدهد (شوتس)259 :1373 ،
که شخصیت اصلی داستان ،بهدلیل تعلق به دنیای پیشامدرن ،از درک کارکرد آن عاجز است.
نتیجة این جدال نیز حاوی یکی از عمیقترین استعارههای موجود در این شاهکار ادبی است؛
چراکه نتیجة درآویختن دنکیشوت ،گرهخوردن وی به شاخههای آسیاب و پرتابشدن به
هواست که این بهمعنای پایانیافتن دنیای پیشامدرن و آغاز دوران جدید است.
آسیاب را در ایران میتوان یک پدیدۀ فناورانة فرهنگی تلقی کرد و آن را در ابعاد فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی مطالعه کرد .در بررسی آسیاب بهعنوان یک پدیدۀ فرهنگی ،ابعاد تکنیکی و
فناورانة آن مطرح میشود که در دامنهای از سادهترین تا پیچیدهترین انواع قرار دارد .از سویی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Leroi-Gourh
2. Haudricourt
3. Gill
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آس دستی ،سادهترین نوع این فناوری است که اختراع و استفادۀ آن به پیش از تاریخ برمیگردد
و بهویژه در دورۀ نوسنگی ،شواهدی از استفاده از آن در بعضی از محوطههای باستانی ایران
گزارش شده است (رفیعفر و قربانی .)99 :1385 ،انواع پیچیدهتر آن نیز وجود دارد که از جملة
آن میتوان به فناوری آسهای آبی اشاره کرد .پاپلی یزدی ( )1364از آسیاب قنات قطبآباد یزد
بهعنوان نمونهای از شاهکارهای این تکنیک سنتی یاد میکند که در عمق  40متری زمین ،دو
تنوره به عمق  5تا  7متر ساختهاند که هریک سنگ مخصوصی را بهحرکت درمیآورد .بهشتی
( )1383از آسیاب محمدآباد میبد که با آب جاری در کانال قنات بهگردش درمیآید ،با عنوان
«یک کار بسیار بسیار هوشمندانة مهندسی» یاد میکند .بااینهمه بهنظر میرسد در ایران ،آسیاب،
فناوریای فراگیر است؛ چراکه بیشتر جوامع -حتی جوامعی که از نظر فناوری رشد چندانی
نداشتهاند -حداقل از سادهترین نوع این فناوری که همان آس دستی است ،برخوردارند .چنانکه
در دهکدهای مانند هوفل -که تا سال  1368روستایی تقریباً ناشناخته بوده و از نظر تکنیکی در
سطح اولیهای قرار داشته است -وجود و فعالیت دو آسیای آبی در آن گزارش شده است
(رفیعفر23 :1374 ،؛ عسگری خانقاه و رفیعفر.)44 :1368 ،
با توجه به مطالعات و پژوهشهای انجامشده میتوان ادعا کرد دانش بومی مربوط به
آسیابها در ایران تا حد زیادی ثبت شده است .اگرچه نمیتوان از بعضی تغییرات اندک
تکنیکی یا احیاناً ابتکارهای تکنیکی فرهنگهای گوناگون در راهاندازی ،بهکارگیری و تعمیر
آسیاب چشمپوشی کرد؛ بااینحال ،بهنظر میرسد به بعد معماری و سازهای آسیابها بهعنوان
بخشی از فرهنگ مادی و غیرمادی مردم ایران و بهویژه چنانکه از ادبیات موجود دربارۀ آسیاب
و آسیابانی برمیآید ،به ابعاد انسانی و اقتصادی آسیابها کمتر توجه شده است .بهسخن پاپلی
یزدی ،آسیاب با ایجاد تحول در تقسیم کار زنان و مردان ،در افزایش نیروی کار تولیدی مؤثر
واقع شد؛ چنانکه زنان دیگر الزم نبود ساعتی از روز را به آسیابکردن حبوبات اختصاص دهند
و از این فرصت میتوانستند برای فعالیتهای دیگری مانند صنایعدستی استفاده کنند.
بدینترتیب ،آسیابکردن که فعالیتی زنانه بود ،به فعالیتی مردانه تبدیل شد که زنان در آن نقش
چندانی نداشتند (پاپلی یزدی .)25 :1364 ،نکتة دیگر که کمتر به آن توجه شده است ،کندوکاو
در بسترها و زمینههای فرهنگی و اجتماعی این پدیده است .زمینهمندی ،بهعنوان رویکردی
بنیادی در انسانشناسی ،بهدنبال مطالعة پدیدهها در فرهنگ و جامعة خاص و رسیدن به
داللتهای اجتماعی و فرهنگی از آن در جامعة مورد مطالعه است (بالسکو و واردل:2007 ،
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 .)37نظر به خألهای پژوهشی موجود ،پژوهش حاضر با حرکت و توجه به مسئلة بافتگرایی و
فاصلهگرفتن از رویکردهای کالننگر ،با رویکردی خرد به مطالعة این پدیده در فرهنگ یک
جامعة روستایی در سبزوار میپردازد و به این پدیده در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آن
در فرهنگ مورد مطالعه توجه میکند.

پیشینۀ پژوهش
سابقة توجه و بررسی آسیابها در فرهنگ ایرانیان ،به قرون ابتدایی هجری برمیگردد؛ چنانکه
جغرافیدانان آن اعصار مانند ابنحوقل ،استخری و مقدسی و ،...از آسیابهای شهرها و
آبادیهای ایران در آثار خود یاد کردهاند( .هاوسن )2011 :2 :بسیاری از سیاحان و جهانگردان
غربی نیز ضمن بازدید از ایران بههنگام گذر از شهرها و روستاها ،به آسیابهای آن نقاط توجه
کردهاند و نکاتی را درمورد کموکیف آن اظهار داشتهاند .آنچنانکه شاردن ،جهانگرد فرانسوی ،از
آسیابهایی یاد میکند که چهار سنگ آسیاب را یک چرخ میچرخاندهاست (سرافرازی:1373 ،
.)3
بررسیهای علمی در زمینة آسیاب و آسیابانی ،به نیم قرن اخیر برمیگردد .آثار منتشرشده از
بررسیهای علمی دربارۀ این موضوع در زبان فارسی را میتوان در سه گروه اصلی کتاب ،مقاله
و پایاننامه دستهبندی کرد .تا امروز کتاب مستقلی درمورد آسیاب و آسیابانی در ایران منتشر
نشده و تنها در بعضی کتابها از آسیابها در حد یک فصل بحث شده است .از جملة این
تألیفها میتوان به کتاب در فرهنگ خودزیستن و به فرهنگ دیگری نگرستن علی بلوکباشی
( )1388اشاره کرد .بلوکباشی در بخش دانش و فناوری ،در حوزۀ فرهنگ عامه و در فصلی به
نام آسیاب :کهنترین دستاورد فنی ایرانیان ،بهطور مختصر به آسیاب و فرهنگ آسیابانی پرداخته
است .باستانی پاریزی ( )1382نیز در آسیای هفتسنگ ،در حوزۀ تاریخ ،در فصلی به آسیاب و
آسیابانان در فرهنگ مردم ایران اشاراتی دارد .جانباللهی ( )1384نیز ضمن بحث از فناوریهای
بومی قنات ،به آسیابهای قرارگرفته در مسیر قنات ،کارکرد آنها در فناوری قنات ،نحوۀ
ساخت آنها و بعضی مسائل فنی دربارۀ آنها اشاراتی دارد .جالل آل احمد ( )1392در
منوگرافی اروزان ،یکی از روستاهای طالقان ،از وجود چهار آسیاب در آن روستا خبر میدهد.
همچنین فرهادی ( )1369در کتابنامة کمره ،نُه دستگاه آسیاب از آن منطقه را در قالب جدولی
معرفی کرده و اسنادی از آنها ارایه کرده است.
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سه پایاننامه نیز در این حوزه نگارش یافته است .یک مورد مربوط به آسهای بادی خواف
است که توسط اسماعیل قلیپور ( )1377و بهراهنمایی جاللالدین رفیعفر در دانشکدۀ علوم
اجتماعی دانشگاه تهران نوشته شده است .محمد مکاری نیز درمورد آس بادهای خواف در
دانشگاه آزاد پایاننامهای تدوین کرده است .غالمحسین صالحی ( )1368نیز پایاننامهای درمورد
آسیاب در منطقة بختیاری به راهنمایی جاللالدین رفیعفر بهانجام رسانده است که هنوز یکی از
جامعترین پژوهشها در حوزۀ آسیابها بهویژه مباحث فنی آن بهشمار میرود .چنانکه میتوان
ادعا کرد که در آن ،دانش بومی آسیاب در منطقة بختیاری در حد باالیی ثبت و ضبط شده است.
مقاالتی نیز درمورد آسیابها منتشر شده است که بعضی از مهمترین آنها عبارتاند از :مقالة
پاپلی یزدی ( )1364با نام «آسیابهایی که با آب قنات کار میکنند»« ،آسیابهای کمره و پیشینة
آسیابهای آبی در ایران» تألیف رضا سرافرازی (« ،)1373آسیاب و موقعیت آن در پهنای
فرهنگ مردم» تألیف ناصر نصیب (« ،)1360آسیاب و آسیابانی در جامعة روستایی ایران» از
ایمانی جاجرمی و شاهحسینی ( )1390و «مهندسی آسیابهای آبی با مطالعة موردی آسیاب دو
سنگی میبد» از روشنضمیر و همکاران ( .)1392عالوهبراینها ،موارد دیگری نیز منتشر شده
است که اهمیت کمتری دارند .از جمله مهمترین پژوهشها به زبان التین میتوان به اثر هانس
ولف (دهة  )1930با عنوان «صنایع سنتی در ایران» اشاره کرد .این کتاب ،ضمن طرح تاریخچة
مختصری از آسهای بادی ،توصیف مفصلی از سیستم فنی آن ارائه میکند .مقالة کلوس
فردیناند درمورد آسبادهای افغانستان با عکسها و طرحهای متعدد ،در دهة  1960در آستانة
خاموشی این آسها انجام شد .از میان تازهترین کارها میتوان به کار هاوسن بر آسهای بادی
شرق خراسان در سال  1991اشاره کرد (تاپر و مکالکلن.)69 :2005 ،

مبانی نظری
انسان عمدتاً از طریق ابزارسازی و فناوری ،با هر اکوسیستمی در زمین سازش مییابد و منطبق
میشود .این فناوری کاربریهای گوناگون دارد .از خالل تحلیل فناوری میتوان بصیرتهایی
درمورد کارکرد ابزارها و رابطة فرهنگ و طبیعت کسب کرد (ساتون و اندرسون)100 :2010 ،؛
بنابراین ،بهنظر میرسد توجه به متغیرهای محیطی در بررسی فناوری و فرهنگ منبعث از آن،
بهعنوان ابزاری کلیدی در فهم شباهتها و تفاوتهای فرهنگی مطرح است.
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در این پژوهش ،با بررسی آسیابهای روستای حسنآباد دهزمین سبزوار از دیدگاه
بومشناسی فرهنگی 1نشان داده میشود که چگونه محیط زیست این مردم در فناوری بومی آنان
مؤثر است و این فرهنگ ناشیشده از محیط ،خود چگونه فرهنگسازی میکند و بر محیط و
سایر اجزای فرهنگ اثر میگذارد .رویکرد بومشناسی فرهنگی -که بهعنوان نوعی رویکرد
نوتطورگرایی شناخته میشود -به تعاملها و مناسبات بین انسان و محیط زندگیاش و نحوۀ
تأثیرگذاری و تأثیرپذیریاش از آن میپردازد .درواقع ،در این رویکرد ،فرهنگ و محیط ،مستقل
از یکدیگر نیستند و نوعی تعامل مستمر بین آنها وجود دارد .مبدأ این نظریه را جولیان
استیوارد ،انسانشناس آمریکایی با نگارش کتاب نظریة تغییر فرهنگ بنیان نهاد .استیوارد معتقد
است که محیطهای مشابه و یکسان جوامع ،فرهنگهای یکسان یا شبیه بههم را بهوجود
میآورند (فکوهی218 :1386 ،؛ مور .)224 :1391 ،درواقع ،استیوارد معتقد است «زیستگاههای
محیطی و محیط زندگی و معیشت افراد ،بهمثابة متغیرهای مستقلی هستند که در شکلگیری
نظامهای اجتماعی مشترک و ایجاد خصیصههای فرهنگی و تعیین شیوۀ زندگی یک گروه یا
منطقه مؤثرند» (بارت .)116 :1387 ،استیوارد یادآور شده است که فناوری را نمیتوان جدا از
محیط درنظر گرفت؛ برای مثال ،ممکن است فرهنگها در محیطهای متفاوت یک نوع فناوری
داشته باشند ،اما همین فناوری در همة این محیطها بازدهی یکسانی ندارد و ممکن است
الگوهای کار ،مدیریت اقتصادی و سازمان اجتماعی در محیطهای مختلف متفاوت باشند (بیتس
و پالگ .)82 :1382 ،کار عمدۀ استیوارد ،ارائة تمایز بین هستة فرهنگ 2و عناصر ثانویة فرهنگ
است .هسته ،بخشهایی از فرهنگ است که بیشترین ارتباط را با محیط دارد .هستة فرهنگ یا
الگوهای تداوم حیات ،در طول زمان و در واکنش به یک محیط خاص شامل خاک ،آب ،هوا
و ...متحول شده است؛ عالوهبراین ،هسته بهعنوان یک ویژگی فرهنگی ،خود بر سایر ویژگیهای
فرهنگی و سازمان اجتماعی تأثیر میگذارد؛ بنابراین ،ایدۀ هستة فرهنگ ،نوعی نقش تعاملی را
در تحولهای فرهنگی به محیط و فرهنگ محول میکند (مارکت .)191 :1383 ،عناصر ثانویة
فرهنگ ،نتیجة اشاعه یا خلقاند و کمتر بر اثر عوامل محیطی تغییر میکنند یا تعیین میشوند
(بارت .)46 :1984 ،استیوارد به سه مرحلة اساسی در پژوهشهای فرهنگی بومشناختی اشاره
میکند :نخست تحلیل رابطة فناوری و محیط ،دوم تحلیل الگوی رفتاری خاص که ناشی از
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Cultural ecology
2. Culture core
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بهکارگیری فناوری در یک محیط خاص است و سوم تحلیل این مسئله که چگونه این الگوهای
رفتاری بر سایر جنبههای فرهنگ اثر میگذارند (مور.)227 :1391 ،

روش پژوهش
در مردمنگاری بهعنوان عمدهترین راهبرد روششناختی در انسانشناسی ،گردآوری دادهها
همواره تابع پرسش تحقیق و شرایط میدان است (فیلک .)253 :1387 ،چنانکه گذشت ،مطالعة
حاضر معطوف به بررسی پدیدۀ آسیاب و فرهنگ منبعث از آن در جامعهای روستایی در منطقة
سبزوار است .با توجه به اینکه پدیدۀ مذکور ،امروزه بهعنوان عنصری زنده و دارای کارکرد در
این فرهنگ حضور ندارد ،عمدتاً از روش گذشتهنگر و تاریخی برای بررسی آن استفاده شده و
از روششناسی کیفی برای گردآوری و تحلیل دادهها بهره گرفته شده است .نگارندگان با
حضوری مردمنگارانه در محل ،ضمن مشاهده و مستندسازی بقایای آسیابهای این روستا
بهوسیلة یادداشتبرداری ،عکسبرداری و فیلمبرداری ،از مصاحبههای مردمنگارانه و تاریخ
شفاهی ،بهعنوان یکی از معمولترین راهبردهای مورد استفاده در پژوهشهای کیفی (دنزین و
لینکلن )363 :1994 ،برای فهم فرهنگی پدیدۀ مورد مطالعه در این جامعه بهره بردهاند .استفاده
از پژوهشهای موجود درمورد فرهنگ منطقه و دانش فرهنگی آن ،ابزارهای دیگر این نوشتار را
در ارائة بعضی از تحلیلها شکل میدهند.

معرفی میدان پژوهش
روستای حسنآباد ،در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی در دهستان بیهق بخش ششتمد
این شهرستان قرار دارد .این روستا در فاصلة  34کیلومتری جنوب شهر سبزوار ،در طول
جغرافیایی  5 7 48و عرض جغرافیایی ( 35 57بینا )500 :1384 ،در شمال شرق شهر ششتمد
و بهفاصلة  5کیلومتری از آن قرار دارد .روستای حسنآباد ،از نظر کشاورزی و دامی و بهویژه
تولید عسل بهروش علمی حائز اهمیت است (محمدی .)82 :1381 ،این روستا با متوسط ارتفاع
 ،1345موقعیتی تپهای دارد و جمعیت آن در حدود  113نفر در  66خانوار گزارش شده است
(بینا .)500 :1384 ،این روستا بهویژه درگذشته ،از روستاهای آباد منطقه و بهاذعان مردم منطقه،
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اربابنشین 1بود .همچنین چنانکه بعضی از اسناد نشان میدهند ،این روستا در مسیر جادۀ
تاریخی ترشیز -که شرق کشور را به جنوب آن متصل میکرده -قرار داشت (گرگر:1368 ،
 .)202اهالی ،قدمت روستا را بیش از پنج قرن میدانند (بینا .)500 :1384 ،بهنظر میرسد میزان
زمینی که در اختیار اهالی این روستاست ،بیشتر از سایر روستاهای مجاور باشد؛ از اینرو ،بنابر
اظهارات اهالی ،این روستا در منطقه به «حسنآباد دهزمین» مشهور شده است .منابع آب روستا،
به سه منبع چشمه ،قنات و رودخانه محدود است و سیستم تقسیم آب خاصی دارد.

آسیابهای منطقه
فرهنگ عمید« ،آسکردن» را به معنی آردکردن آورده است (عمید .)31 :1363 ،براساس اینکه
این آردکردن با چه نیرویی انجام شود ،انواع مختلفی از آسها از قبیل آس دستی ،آس بادی،
آس ستوری و آس آبی یا آسیاب شکل میگیرد .واژۀ آسیاب ،دراصل «آس آب» بوده که در
تحول آوایی و فونتیکی ،بهصورت آسیاب درآمده است .این واژه با افتادن صامت «ب» از پایان،
به آسیا تبدیل شده (بلوکباشی )236 :1388 ،و این صورت از این واژه نیز امروز کاربرد دارد.
در شهرستان سبزوار ،وجود بیش از  300آسیاب که در مسیر رودخانههای فصلی و دایمی و
قنوات قرار داشتهاند ،گزارش شده است (سنگسفیدی و عبداهللزاده ثانی .)207 :1388 ،از این
میان ،آسیاب روستای ریوند در غرب سبزوار که امروز نیز هنوز فعال است ،در فهرست آثار ملی
به ثبت رسیده است (عبداهللزاده ثانی .)1386 ،با توجه به اقلیم خشک و کمآب منطقه ،نوع این
آسیابها تنورهای است .از این آسیابها در اسناد رسمیتر منطقه مانند وقفنامهها و اسناد
مالکیت با کلمة عربی «طاحون» یا «طاحونه» یاد شده است (رستمی.)91 :1387 ،
قطب آسیاب و آسیابگردانی در منطقة مورد مطالعه ،روستای حسنآباد دهزمین بود .چنانکه
در گذشتة نهچنداندور ،در درۀ روستای دهزمین حدود  10باب آسیاب تنورهای فعال وجود
داشت که رود نسبتاً کمآب روستا تمامی آنان را میچرخاند .این آسیابها معموالً با نام
مالکانشان شناخته میشوند؛ برای مثال ،آسیای عبدول ،آسیای سماعیها و ...که امروزه هیچیک
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1وضعیت روستاهایی که ارباب خود در آن حضور داشت ،در مقایسه با روستاهای که اجاره داده میشد یا به
مباشر سپرده میشد ،نسبتاً بهتر بود؛ چراکه حضور ارباب سبب می شد که در زمینة تولید کشاورزی تا حدی
سرمایهگذاری شود و از روشها و تکنیکهای جدید استفاده شود (وثوقی.)98 :1378 ،
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از این آسیابها فعال نیستند و آخرین آسیاب فعال این روستا بیست سال پیش متروک و
غیرفعال شده است .بیشتر آسیابهای این روستا بهکلی ویران شدهاند .بااینحال ،آسیابهایی نیز
وجود دارند که تا حد  70درصد سالم باقی ماندهاند .در این نوشتار ،پالنی از یکی از این
آسیابها بهعنوان نمونه تهیه شده است که درادامه ارائه میشود .روستای مورد مطالعه ،از معدود
روستاهایی است که امروزه در آن ،یک دستگاه آسیاب دیزلی مشغول بهکار است .این آسیاب
بهدست فرزند یکی آسیابانان قدیمی روستا اداره میشود.

آسیاب و آسیابانی در روستای حسنآباد
براساس آنچه گذشت ،در این پژوهش ،تمرکز اصلی بر بررسی و کندوکاو دربارۀ پدیدۀ آسیاب
و آسیابانی در روستای حسنآباد دهزمین با دستمایهقراردادن نظریة بومشناسی فرهنگی استیوارد
است .بنا به آنچه در نظریة بومشناسی فرهنگی مطرح است ،فرهنگ پاسخی سازگارانه به عوامل
طبیعی و زیستمحیطی است (بارت .)115 :1387 ،در این نظریه ،بر سه محور تحلیل رابطة
محیط و فناوری ،تحلیل فرهنگ ناشی از این رابطه و تحلیل تأثیرهای این فرهنگ بر سایر
جنبههای فرهنگ جامعة مورد مطالعه تأکید شده است .نوشتار حاضر با استفاده از این محورها،
دادهها و تحلیلهای خود را ارائه میکند .بااینحال ،خود را محدود و بهطور کامل مقید به این
محورها نمیداند.
نخست رابطة محیط و فناوری بررسی میشود .یکی از ویژگیها و شرایط محیطی منطقه که
در سازه و فناوری این آسیابها دیده میشود ،منابع آبی محدود و آبهای سطحی ضعیف
منطقه است که بهنظر میرسد برای غلبه بر ضعف توان آب در منطقه ،از آسیابهای تنورهای
استفاده شده است .منطق استفاده از تنوره در آسیابها ،استفاده از رابطة معکوس بین سطح
مقطع آب و فشار آن است .بدینترتیب ،بهنظر میرسد تنورههای این آسیابها ،بیش از آنکه
بهدنبال ارائة جلوهای از هنر معماری مردمی باشند ،در خدمت اهدافی کاربردیترند.
دومین ویژگی طبیعی و محیطی مهم و اساسی منطقه ،اقلیم خشک آن است؛ چنانکه در
تقسیمات اقلیمی کشور ،این منطقه جزئی از اقلیم فالت مرکزی و دارای آبوهوای نیمهبیابانی با
تابستانهای گرموخشک و زمستانهای نسبتاً سرد قلمداد میشود (والیتی و توسلی:1370 ،
 .)118برای سازگاری با این نوع اقلیم ،معماری خشتی در این منطقه مانند سایر مناطق خشک و
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کویری ایران شکل گرفت .در این نوع معماری ،بهمنظور غلبه بر شرایط اقلیمی ،از دیوارهای
حجیم و در و پنجرههای چوبی استفاده شده است (پیرنیا .)372 :1387 ،معماری خشتی بهویژه
در گذشته ،کاربردی مشابه وسایل فناورانة گرمایشی و سرمایشی امروزی داشت؛ بدینمعنا که
هم در زمستان و هم تابستان ،محیطی مطلوب را برای زندگی فراهم میکرد .با گسترش و رواج
هرچه بیشتر برق و سوختهای فسیلی در منطقه ،استفاده از آجر و پنجره و درهای فلزی ،در
معماری منطقه شکل غالب یافته است .این مالحظات که در معماری مسکونی روستا نیز قابل
مشاهده است ،در معماری آسیاهای این روستا نیز دیده میشود .برای درک بهتر معماری آسیاب،
پالنی از یکی از آسیابهای مورد مطالعه و شرح جزئیات آن ارائه میشود.

معماری آسیاب آبی روستای حسنآباد دهزمین
عناصر معماری
معماری آسیاب براساس شرایط اقلیمی ،دسترسی به آب ،گستردگی ،نوع و میزان مشتری ،نحوۀ
مدیریت و ...با یکدیگر تفاوتهایی دارند؛ بنابراین ،میتوان اظهار داشت که معماری و ساختمان
آسیابها ،حتی در یک روستا بنا به مالحظههای فوق با یکدیگر متفاوتاند ،اما بهطورکلی
میتوان بنا و سازۀ آسیابهای روستای حسنآباد را از نظر فضایی و کارکردی به دو بخش عمده
تقسیمبندی کرد؛ بخش اول عناصر اصلی ،سیستم آسیاب است .این عناصر شامل آن دسته از
فضاها میشوند که بهنوعی جز اصلی سیستم آسیاب و آسیابانی هستند و در همة آسیاها چه
کوچک و چه بزرگ ،مهم یا کماهمیتتر وجود دارند و اساساً فرایند آسیابانی با وجود این
فضاها امکانپذیر است .بخش دوم ،عناصر جنبی است که فضاهایی را شکل میدهد که بهطور
مستقیم در آسیابانی دخیل نیستند؛ بلکه تسهیلکننده و مکمل فعالیتهای آسیابانی بهشمار
میروند .برج ،تنورخانه و آغل احشام ،مواردی از این دست هستند .بعضی از این قسمتها،
بنابر اهمیت و بزرگی یک آسیاب ممکن است در آن وجود داشته باشند یا بزرگتر از سایر
آسیابها باشند .درادامه ،به بحث دربارۀ عناصر و فضاهای معماری آسیابهای روستای مورد
مطالعه در قالب این دو بخش پرداخته میشود.
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پالن  .1آسیاب سماعیها ،روستای حسنآباد دهزمین سبزوار (طراح محسن عزیزیراد)

 .1عناصر اصلی
الف) ورودی
در تمام آسیابهای مورد بررسی ،فضایی وجود دارد که محل اتصال مجموعه فضاهای آسیاب
به دنیای بیرون است که میتوان آن را ورودی آسیاب نامید .بهنظر میرسد این فضا در
مجموعهبنای آسیاب ،دارای کارکرد چندگانه است .از سویی فضایی برای بعضی فعالیتهای
حاشیهای در زمینة آسیابانی مانند آمادهسازی و تمیزکردن غالت و حبوبات با الک و غربال پیش
از آسیابشدن و از سوی دیگر ،فعالیتهای مکملی مانند بستهبندیکردن کیسههای آرد بهشمار
میآید؛ بدینطریق که آسیابان با سوزنهای مخصوصی که در محل به آن تمنه 1میگویند ،سر
جوالها 2و کیسههای آرد را میدوخت .در این فضا سکوی نیز وجود داشت که حملونقل
کیسههای آرد را تسهیل میکرد .از طرفی این مکان بهعلت دوری از محل پایة آسیاب و
سروصدای ناشی از آن ،محلی برای استراحت آسیابان و خانوادۀ او نیز محسوب میشد؛ چنانکه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 temana.1سوزن بزرگی که معموالً برای دوختن چیزهای ضخیم بهکار میرود.
 . 2کیسة بزرگ و بسیارضخیم از جنس نخ یا پشم که برای حمل گندم و جو و غالت دیگر بهوسیلة چهارپایان
بهکار میرود.
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همسر آسیابان معموالً دستگاه پارچهبافی سنتی خود را که در محل به نام فرت شناخته میشود،
در این محل برپا میکرد .در دیوارهای این فضا ،طاق و طاقچههای متعددی برای نگهداری لوازم
و مایحتاج زندگی آسیابان و خانوادۀ او تعبیه شده است که نشاندهندۀ کاربری عمدتاً مسکونی
این فضاست .بهنظر میرسد این فضا محل مناسبی برای مشتریان و مراجعان برای استراحت و
درامانماندن از گزند باد و باران و طوفان و سیل و ...نیز بهشمار میرفت.
ب) راهرو
این راهرو فضای نشیمن را به بخش خانة آسیاب یا پایة آسیاب متصل میکند .در سراسر این
راهرو ،طاقچههایی قرار دارد که بعضی از ابزارها و ادوات مربوط به آسیابانی در آنجا نگهداری
میشده است.
پ) انبار
چنانکه در پالن ارائهشده مشخص است ،معموالً در مسیر راهرو و در دو سوی شمالی و جنوبی
آن ،دو انبار وجود داشت که بهقول اهالی ،یکی از این دو انبارها محل نگهداری و درنوبت
قراردادن غالت مشتریان و دیگری انبار آرد بود که آسیابان مزد خود یا احیاناً آرد مشتریان را در
آنجا نگهداری میکرد .بهنظر میرسد برای جلوگیری از شپشزدگی احتمالی غالت ،هیچیک از
این انبارها در نداشته است.
ت) خانۀ آسیاب
خانه یا پایة آسیاب ،فضایی از آسیاب است که در انتهای راهرو قرار دارد و معموالً اتاقکی در
حدود ده متر در پنج متر است که سنگ آسیاب در آن قرار دارد .معماری داخلی این قسمت
آسیاب ،بهعلت مجاورت با تنوره و آب ،با سایر بخشها متفاوت است .از اینرو ،در ساخت
این قسمت ،از مصالح بادوامتری مانند سنگ و ساروج استفاده شده است .این مصالح ،در نمای
درونی خانة آسیاب دیده میشوند .خانه معموالً بهصورت چهارطاقی ساخته میشود که سنگ
آسیاب در زیر طاقی قرار میگیرد که تنورۀ آسیاب مشرف به آن است .در زیر این قسمت از
آسیاب« ،زیرآب» قرار دارد که چرخاب آسیاب بهعنوان قلب تپندۀ آن ،در آن تعبیه شده است.
استحکام این قسمت از بنا بهنظر مطلعان محلی ،تمهیدی برای افزایش ضریب امنیت آسیاب
درمقابل سرقتهای احتمالی و افزایش کیفیت بهداشت محیط با جلوگیری از ورود باران و
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بعضی رسوبات سرازیرشده از دامنة کوه محسوب میشد .سایر اجزای ساختمان آسیاب ،معموالً
از خشت خام و چوب بود .از جمله تمهیدات جانبی این قسمت آسیاب میتوان به طاقچة
محفظهمانندی اشاره کرد که در زیر یکی از طاقیها ،در مجاورت سنگ آسیاب در دیوار تعبیه
شده است .آسیابان پس از وزنکردن آرد ،حقالعمل خود را برمیدارد ،درون آن محفظه میریزد
و بعد از پرشدن ،آن را به کیسه منتقل میکند .وجود چنین محفظهای را میتوان نشاندهندۀ
دغدغة آسیابان برای جلوگیری از تداخل آرد خود و مشتریان دانست.
خ) تنوره
ظاهراً وجه تسمیة آن ،ریشه در شباهت و تفاوت این سازه با تنور نانپزی دارد .این سازۀ
استوانهایشکل که دراصل ،جزئی از سیستم فنی و تکنیکی آسیاب است ،با ارتفاعی حدود پنج
تا شش متر ،مشرف به ساختمان آسیاب است .این سازه که از مصالحی چون ساروج و سنگ
ساخته شده است ،در کنار برج ،نمای زیبایی به آسیاب میبخشد .تنوره بهعلت مصالح بادوام آن
مانند ساروج و سنگ ،معموالً مقاومترین و پایدارترین عنصر معماری آسیاهای تنورهای قلمداد
میشود .در بحث اجزای فنی آسیاها ،نکات بیشتری دراینباره ارائه میشود.

بخشهای جنبی
الف) برج
آسیابهایی که از نظر اهمیت در جایگاه باالتری قرار دارند ،در کنار ساختمان آسیاب ،برجهایی
نیز به ارتفاع هفت تا هشت متر و در دو طبقه برای دیدبانی ساختهاند .کارکرد اساسی و عمدۀ
این سازه ،در حوزۀ حراست و حفاظت از آسیاب قرار میگیرد .در این راستا ،این برجها در
باالترین نقطة خود دارای پنجرههایی در چهار سوی خود برای دیدبانی بهتر هستند .نمای این
برجها از خشت و گل است .طبقة همکف بهوسیلة نردبان چوبی مرکز برج ،به طبقة اول -که
محل دیدبانی بوده -متصل است .در ورودی به طبقة همکف ،از داخل آسیاب و معموالً از
قسمت ورودی است .چنانکه تاریخ شفاهی منطقه نشان میدهد ،این برجها در گرانسالیها
بهمثابة دژهایی مستحکم درجهت حفاظت از آسیابها عمل میکردند؛ چراکه در سالهای
قحطی و گرانسالی ،ایامی وجود داشت که افراد نهتنها در تهیة نان شب ،بلکه چندین شب نیز
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در تهیة حداقل قوت یعنی نان خشک مخلوط به انواع علوفه ناتوان بودند 1.در این سالها ،گندم
و آرد و حتی بعضی جایگزینهای کمبهاتر آن مانند ارزن یا به گویش محلی گاورس ،حکم
کیمیا را مییافت .مردم حاضر بودند اشیای گرانبها و ارزشمند خود مانند پارچهها و چارقدهای
اطلسی را با مقدار اندکی گندم و موادی از این دست معاوضه کنند (رازقی .)42 :1392 ،در این
سالها آسیاب -که محل آردکردن غالت بود -همواره محل هجوم و حملة گرسنگان و دزدان
بهشمار میرفت؛ چنانکه در این سالها ،وقوع درگیریهای خونین بهخاطر این مسئله در اطراف
آسیابها گزارش میشود .در این موارد ،آسیابان و سایر افراد مستقر در آسیاب ،عمدتاً مالکان
گندم و آرد با پرتاب سنگ و مانند آن از پنجرۀ برج که مشرفبه در ورودی آسیاب بود ،دزدان
را که درصدد شکستن در و ورود به داخل آسیاب بودند ،ناکام میگذاشتند.
ب) تنورخانه
تنورخانه را از فضاهای خدماتی -رفاهی آسیاها باید دانست که عمدتاً برای ارائة خدمات به
مشتریان از آن استفاده میشد .تنورخانه معموالً در کنار برج آسیاب یا در کنار ساختمان آسیاب
قرار دارد و دارای دو تنور بزرگ و کوچک است .از تنور بزرگ برای پخت نان و از تنور
کوچک برای پخت نوعی فتیر مخصوص -که در محل به فتیر آسیابانی مشهور است -استفاده
شده است .البته تنورچههایی در قسمتهای داخل آسیاب و بهویژه قسمت ورودی نیز مشاهده
شده است.
پ) باربند
معموالً در کنار ساختمان و سازۀ آسیاب ،آغلی وجود داشت که در محل به آن باربند میگویند.
این فضا از سایر قسمتهای آسیاب جدا بود و برای تیمار و استراحت حیوانات بارکش و احیاناً
دامهای آسیابان استفاده میشد .چنانکه اطالعرسانان اشاره دارند ،در گرانسالیها بهعلت ناامنی،
حتی این فضا نیز درون مجموعة داخلی آسیاب قرار میگرفت .در این موارد ،یکی از انبارها
محل نگهداری از احشام میشد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1در گرانسالیها و قحطیها بهدلیل محدودیت و کمبود آرد برای افزایش خروجی نان از انواع گیاهان خودرو در
نان استفاده میشد .در سالی که در منطقه به سال «من پنش تمن» معروف است ،زنی از یک من آرد ،پنج من خمیر
درست کرد .بدیننحو که انواع علفها و گیاهان خودرو را در خمیر مخلوط کرد؛ بهگونهایکه بهعلت سنگینی به
تنور نمیچسبید (رازقی.)38 :1392 ،
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آسیابهای مورد مطالعه ،از نظر نمای خارجی معموالً دارای سقف گنبدیشکل هستند.
نمای داخلی خانة آسیاب از سنگ و سایر اجزا معموالً از خشت است .در نقطة مرکزی سقف
خانة آسیاب ،روزنهای بهعنوان نورگیر تعبیه شده است .همانطورکه گفته شد ،این آسیابها از
تنوره تشکیل میشدند .تنورهها بین  3تا  4متر ارتفاع داشتند و معموالً به آسیابها مشرف
بودند .برای آبرسانی به این تنورهها -که بهصورت استوانهای هستند -آبراههای تهیه میکردند
که آب را از مسیر اصلی بهسمت تنوره آسیاب هدایت میکرد و پس از برخورد به پرههای
آسیاب ،از سمت دیگر آسیاب بیرون میآمد و به مسیر خود ادامه میداد .هنگامیکه آب در مسیر
آبراهة آسیاب نیست و دراصطالح محلی میگویند «آب به بلد» است ،فرصت مناسبی برای استاد
آسیابان برای رفع نقص احتمالی سیستم چرخش آسیاب فراهم میشود .معموالً آب همیشه بر
تنورۀ آسیاب است؛ مگر زمانیکه گندمی برای آردکردن نباشد یا اینکه نقضی در آسیاب بهوجود
آمده باشد.

اجزای فنی دستگاه آسیاب
الف ) تنوره
آسیابها ،سیستمی نسبتاً پیچیده دارند .یکی از عناصر مهم در سیستم فنی آسیاب ،تنوره است.
همانطورکه اشاره شد ،تنوره سازهای استوانهایشکل و دارای دهانهای معموالً به قطر  3تا  4متر
بود .منطق استفاده از تنوره در سیستم آسیاب -که ناشی از انباشتة تجربه و دانش بومی مردم
ایران است -مبتنیبر اصلی در علم فیزیک است .مطابق یک اصل در فیزیک ،سرعت و سطح
مقطع ،با هم رابطة وارونه دارند و با کاهش سطح مقطع ،سرعت افزایش مییابد (رزنیک و
همکاران .)82 :1382 ،برایناساس ،تنوره را به شکل قیف میساختند؛ بهاینصورت که قطر
تنوره ،هرچه به عمق آن نزدیکتر میشود ،کاهش مییافت .طراحی فناوری تنوره بدینشکل،
راهبردی برای افزایش قدرت و توان آبهای محدود منطقه است.
معموالً برای ساخت تنورۀ آسیاب ،از مصالح بادوامی مانند ساروج که مردم منطقه آن را
ساریج 1تلفظ میکنند ،استفاده میشد .ساروج ،مخلوطی است از شن ،ماسهبادی ،آهک و
خاکستر (زمرشیدی )278 :1384 ،که از نظر دوام و استقامت ،بهترین نوع مالطی است که
میتوان از آن در ساخت تنورۀ آسیاب استفاده کرد؛ چراکه سالهای زیادی دربرابر سرما و گرما
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. sarij
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و رطوبت مقاومت میکند و چنانکه بومیان اظهار میدارند ،استقامت و دوام تنوره را دربرابر آب
بیشتر میکند .از همینروست که در ساخت حمامهای سنتی ،پلها ،آبانبارها ،حوضخانههای
شهری و ...نیز از این مالط استفاده میشد (احتشامی24 :1386 ،؛ زمرشیدی .)278 :1384 ،در
آسیابهای مورد مطالعه ،تقریباً تمامی موارد تنورهشان باقی مانده بود که خود بیانگر مقاومت و
استحکام بیشتر تنوره در مقایسه با سایر اجزای آسیاب است.
ب ) چرخاب
عنصر اصلی سیستم فنی آسیاب ،یک چرخ چوبی است که با نیروی آب میچرخد .چرخاب که
به آن در محل «پره» میگویند ،به سنگ رویی آسیاب متصل است و آن را میچرخاند .چرخاب،
محوری استوانهای دارد که در یک سر آن ،نوکی فلزی و بر سر دیگرش میلهای آهنی فروشده و
پرههایی به سطح دور آن وصل است .چرخاب را بهصورت افقی یا عمودی ،درگذر آب قرار
میدهند .چرخاب افقی ،محوری قائم دارد که پرهها بهطور افقی در شکافهای مایل روی آن
فرورفته و محکم شدهاند .این چرخاب زیر سنگهای آسیاب کار گذاشته میشود .طرز
قرارگرفتن چرخاب به اینگونه است که نوک فلزی سرپایین محور در سوراخ سنگی که بر کف
آب قرار داده شده ،فرومیرود و میلة آهنی سرباالی آن از میان سنگ ثابت زیرین آسیاب
میگذرد و دراصطالح ،در گلوی سنگگردان آسیاب محکم میشود .چرخاب قائم -که محوری
افقی دارد -معموالً در کنار سنگهای آسیاب کار گذاشته میشود .یک سر محور این چرخاب،
در سوراخی در دیوار قرار میگیرد و سر دیگرش با یک چرخدندۀ چوبی به محور عمودی زیر
سنگهای آسیاب متصل میشود (بلوکباشی.)242 -241 :1388 ،
پ) سنگهای آسیاب
آسیاهای مورد بررسی ،سنگهایی به قطر حدود دو متر دارند .این آسیاها دارای دو سنگ
هستند؛ یکی سنگ زیرین که این سنگ بهمراتب ضخیمتر از سنگ رویین است .این سنگها باید
برهم مماس باشند .سنگ زیرین که نوعی سنگ خاراست ،از کوههای اطراف استخراج میشد و
پس از تراشیدن ،آن را بهصورت گرد از کوه میآوردند .تهیة این سنگها در محل ،برعهدۀ افراد
خاصی بود که به آنها «سنگ کول» یا سنگتراش میگفتند .گندم یا جو ،از سوراخی که در
وسط سنگ رویین ایجاد میشد ،به درون سنگ آسیاب میرفت و به آرد تبدیل میشد .با
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گذشت مدتی از فعالیت مداوم آسیاب و سنگهای آن ،ناهمواریهایی در سنگها بهوجود
میآمد که آسیابان آنها را با ابزاری شبیه چکش به نام اشکنه برطرف میکرد.
خ) زیرآب
در این قسمت که مانند محفظهای اتاقمانند است ،چرخاب جاسازی و با اهرمهایی استوار شده
است .این قسمت که دقیقاً زیر سنگ آسیاب و خانة آسیاب قرار دارد ،دارای ارتفاعی کمتر از
یک متر است؛ بهطوریکه آسیابان بهطور نشسته بهراحتی میتواند به آنجا برود و مشکلهای
احتمالی آسیاب را بررسی و مرتفع کند.
در ادامه ،به تحلیل فرهنگ منبعث از فناوری آسیابها در منطقة مورد مطالعه پرداخته
میشود .در مطالعة فرهنگ باید توجه داشت که عناصر مادی و غیرمادی فرهنگ ،ارتباط
تنگاتنگی با یکدیگر دارند .فناوری ،بخشی از فرهنگ مادی تعیینکننده و تأثیرگذار بر سایر
اجزای فرهنگ است؛ بنابراین ،فرهنگ مادی و فناوری ،همراه خود فرهنگ معنوی را نیز تولید
میکنند (رفیعفر .)1392 ،در این زمینه گزنیدو ( )1373معتقد است مطالعة فناوری نهتنها درجة
توانایی و امکانات بومی و مادی منطقة مورد مطالعه را نشان میدهد ،بلکه نظام فرهنگی و
سیاسی گروه اجتماعی مزبور را نیز تعیین میکند .شکلگیری فرهنگ آسیابها ،از دیدگاهها و
حوزههای مختلف از جمله روابط اقتصادی ،نظام اجتماعی و نظام فرهنگی ،قابلبررسی و
ردیابی است.

آسیاب بهمثابۀ یک پدیدۀ اقتصادی
آسیاب ،مکانی میان زمین و خانه و آسیابان ،شخصی میان کشاورز و مصرفکننده است .آسیاب
و آسیابان با افزودن ارزشی به مادۀ اولیه -که از بخش تولیدی جامعه ،به آن بهعنوان بخش
خدماتی وارد میشود -به عرصة حیات اقتصادی جامعه پا میگذارد؛ بهویژه در گذشته ،آسیابها
یکی از عناصر اقتصادی مهم جامعه بودند که با کمترین نیروی انسانی کار میکردند و بیشترین
بازدهی اقتصادی را داشتند؛ ضمن آنکه با بهرهگیری از نیروی آب ،هیچگونه آلودگی و تخریب
محیطی نداشتند (نقیزاده)85 :1382 ،؛ چنانکه میتوان آن را نمونة اعالی یک فناوری مناسب و
پایدار و منطبق با محیط دانست .بدینسان بهنظر میرسد آسیاب بهعنوان یکی از سازههای
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ضمن بحث از حساب مالی آسیاها ،آسیاداری را از مشاغل پربازده اقتصادی میداند (ایمانی
جاجرمی و شاهحسینی.)20 :1390 ،
شکلگیری و ظهور آسیابها ،از جهت تحولی که در روابط تقسیم کار ایجاد کرد نیز حائز
اهمیت است .چنانکه پاپلی یزدی ( )1364اشاره دارد ،با پیدایش و گسترش آسیاها ،فعالیت
آسیابکردن از یک فعالیت زنانه به یک فعالیت عمدتاً مردانه تبدیل شد .بهنظر میرسد پیش از
شکلگیری نهاد آسیاب ،زنان عهدهدار آسیابکردن گندم و سایر مواد مورد نیاز خانواده از طریق
آسهای دستی بودند که با ابداع و شکلگیری آسیابهایی که با نیروی آب یا سایر نیروها
فعالیت میکردند ،بخشی از وقت زنان در روز که صرف آردکردن گندم و سایر حبوبات میشد،
آزاد شد .این فرصت آزاد ،عرصه را برای تمرکز بیشتر زنان بر سایر فعالیتها ،از جمله فعالیت
در حوزۀ صنایع دستی مانند فرشبافی ،نخریسی ،ریسمانبافی ،قالیبافی و ...و مشارکت بیشتر
در فعالیتهای دامداری و کشاورزی فراهم میکرد .بدینترتیب ،سهم و نقش زنان در تولید
خالص خانواده برجستهتر شد؛ چراکه فرصت زنان برای فعالیت آسیابکردن که فعالیتی خدماتی
برای خانوار بود ،به فرصتی برای مشارکت در فعالیتهای مولد و تولیدی تبدیل شد .در تقسیم
کار ،وظیفة آسیابانی به افراد خاص و دارای فناوری آسیاب واگذار میشد .بدینترتیب،
آسیابکردن و آسیابانی ،از یک فعالیت خانگی به یک فعالیت اقتصادی تمامعیار بدل شد که
معاش خانوادهها را نیز تأمین میکرد .این بررسی نشان میدهد در منطقة مورد نظر ،آسیابانان
عمدتاً بههمراه خانوادۀ خود در ساختمان آسیاب سکنی میگزیدند و همسر آسیابان نیز در کار
آسیابکردن مشارکت داشت و در فرایند آردکردن و بستهبندی آن نیز دخیل و مؤثر بود .این
مسئله بیانگر مشارکت زنان در اقتصاد پولی خانوادۀ روستایی بود .از طرفی بهنظر میرسد
شکلگیری و گسترش آسیابها و آسیابانی ،زمینة تحولهایی در تقسیم کار اقتصادی در جوامع
روستایی در سطح کالنتر را نیز فراهم میکرد .چنانکه میتوان اظهار کرد ظاهراً با گسترش
آسیابها ،تا حدودی از میزان وابستگی مستقیم روستاییان به زمین کاسته میشد ،فرصتهایی
برای امرار معاش برای قشر بیزمین جامعة روستایی در بخش خدمات و زمینة تخصصیشدن و
حرکت بهسمت پیچیدگی در تقسیم کار اقتصادی در این جوامع نیز فراهم میآمد.
با احداث آسیابها و شکلگیری حرفة آسیابانی بهعنوان یک فعالیت خدماتی نو ،بحث نظام
پرداختی درمورد این پدیده مطرح میشود .آسیابانان منطقه ،مزد خود را از بار آردشدۀ گندم
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محاسبه میکردند که به آن دراصطالح« ،تیزدر» 1یا «تیزوبار» 2میگفتند .میزان مزد آسیابان ،بسته
به قیمت گندم و آرد متغیر بود .هنگامیکه قیمت گندم باال بود ،از هر  15من آرد ،یک من
نصیب آسیابان میشد و هنگامیکه قیمت گندم پایین بود ،سهم آسیابان بهنسبت افزایش
مییافت .در این مواقع ،از هر ده من گندم ،یک من بهعنوان حقالعمل سهم آسیابان میشد .به
آردی که از انباشتهشدن دستمزد آسیابان جمع میشد ،آرد تیزدری میگفتند .این آرد که از
گندمهای مشتریان مختلف با انواع مختلف گندم تشکیل میشد ،نزد مردم منطقه محبوبیت
ویژهای داشت .مردم آن را بهتر و مرغوبتر از سایر آردها میدانستند و برای خرید آن تمایل
بیشتری از خود نشان میدادند.
مسئلة مالکیت آسیابها نیز از مواردی است که باید از آن در زیرمجموعة رویکرد اقتصادی
بحث کرد .بررسیهای میدانی آسیابها نشان میدهد مالکیت آسیاب ،عمدتاً به دو صورت
اجارهای یا ملکی بوده است .بهعلت مخارج و هزینههای نسبتاً باالی احداث آسیاب ،معموالً
افرادی از جامعة روستایی که از طبقة کشاورز بودند و وضعیت مالی نسبتاً مطلوبی داشتند،
آسیاب را میساختند و آن را به افرادی از طبقة غیرکشاورز اجاره میدادند .در این موارد،
آسیابانها ملزم بودند  15من آرد در ماه ،بهعنوان حق اجاره به مالکان آسیاب تحویل دهند .البته
در مواردی نیز افرادی از سایر اقشار جامعه ،آسیاب را احداث میکردند که در این موارد ،عمدتاً
احداثکنندگان خود بهرهبرداری و مدیریت آسیاب را برعهده داشتند .در این موارد ،معموالً در
آسیاب چند نفر شریک بودند و عمدتاً افراد یک شبکة خویشاوندی ،وارد چنین شراکتی
میشدند .در این موارد نیز آسیاب با نام آسیابانان شناخته میشد .آسیاب عبدل یا آسیای
سماعیها یا آسیاب کربالیی محمدابراهیمها (پسران محمد ابراهیم) مواردی از این دست هستند.
یکی از آسیابهای روستا نیز دارای مالکیت وقفی از نوع وقف اوالد است.

آسیاب بهمثابۀ یک نهاد اجتماعی
بعضی از مطالعات روستایی ایران نشان دادهاند که تعاون اقتصادی میان روستاهای ایران
بهطورکلی وجود ندارد و بهویژه در گذشته ،هر روستا از همسایگان خود جدا و با آنها در
رقابت و ستیز بوده است (طالب105 :1376 ،؛ لمبتون684 :1362 ،؛ بنت .)125 :1374 ،پژوهشی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Tizdar
2. Tizobar
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در جوامع روستایی منطقة مورد مطالعه ،وجود کشمکش و فضای رقابتآمیز در این روستاها را
تأیید میکند .این کشمکشها در دو سطح درونی و بیرونی قابلطرح است .در سطح درونی،
اشاره به کشکمشها و تعارضهای روستایی میان ساکنان یک روستا ،برسر منابع و منافع است،
اما در سطح بیرونی ،تضاد منافع و ستیز میان دو روستا ،عمدتاً برسر تعیین حدود زمین مراتع،
آب و ...مطرح است .بااینحال ،همواره سازوکارها و عناصری وجود داشتند که این تنشها را
کاهش میدادند (غربی.)8 :1393 ،
بررسی میدانی این پژوهش ،آسیاب را نهادی اجتماعی نشان میدهد که در کاهش این
تنشها کارکرد دارد .یکی از کارکردهای پنهان این نهاد اجتماعی ،گسترش ارتباطات و روابط
روستاهای همجوار و درگیر در شبکة آسیاب و آسیابانی و کاهش تنش در میان روستاهای
همجوار بود .روستای حسنآباد را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی میتوان قطب آسیابانی
منطقه قلمداد کرد .از اینرو ،عالوهبر روستاهای بدون آسیاب ،حتی روستاهای آسیابداری مانند
ششتمد نیز برای آسیابانی به آن مراجعه میکردند .بدینترتیب ،از یکسو روستاهایی که گندم
خود را برای آسیابشدن به روستای آسیابدار منتقل میکردند ،بهنحوی به آن روستا وابسته
میشدند ،از سوی دیگر آسیابان و روستای آسیادار برای ادامة کار به مشتریانی از سایر روستاها
نیازمند بود .درنتیجه ،این نهاد ،ضمن تأمین کارکرد آشکار و اساسی خود که تأمین آرد برای
روستاییان منطقه بود ،در کارکردی ثانویه و پنهان ،زمینة شکلگیری نوعی از تعاون اقتصادی در
منطقه را فراهم میآورد .براساس دادههای میدانی ،عمدتاً خود آسیابانان به روستاهای مجاور و
اطراف مراجعه میکردند و گندم کشاورزان آن روستا را برای آردکردن به آسیاب میآوردند .از
جمله روستاهایی که به روستای مورد مطالعه برای آسیابانی وابسته بودند ،میتوان به روستاهای
ابراهیمآباد ،ثقیه ،ششتمد ،عزیزآباد ،بجدن ،برازق ،کاج ،بسک ،کیذور و ...اشاره کرد .بهنظر
میرسد این وابستگی متقابل ،درنهایت زمینههای گسترش انسجام و همبستگی منطقهای و محلی
را فراهم میآورد و از میزان تنشها میکاست .درنظرگرفتن تمهیداتی برای مشتریان آسیاب در
معماری آن ،از جمله توجه به فضایی برای استراحت و درامانماندن از گزند خطرهای احتمالی
برای مراجعهکنندگان به آسیاب و فضایی برای نگهداری حیوانات بارکش آنها و همچنین تهیة
غذا و فتیر مخصوصی بهنام فتیر آسیابانی برای آنها تا یک روز بهصورت رایگان ،بیانگر این
مسئله و نشاندهندۀ توجه و اهمیتی است که آسیابانان برای مشتریان خود از سایر روستاها قائل
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بودند 1 .در این راستا میتوان به ارتباطهای روستایی مؤثر دیگری در زمینة افزایش همبستگی
منطقهای اشاره کرد .از جمله اینکه مراجعهکنندگانی که از روستاهای دوردست برای آردکردن
گندم خود به روستای مورد نظر مراجعه میکردند ،بعضاً محصولهای منطقة خود را که در
منطقة آسیادار نایاب یا کمیاب بود ،با خود میآوردند و در آنجا میفروختند یا با محصولهایی
که در منطقة خود کم یا نایاب بود ،معاوضه میکردند .چنانکه مردم روستاهای دشتی منطقه که
به گیاه خودرو کما دسترسی گستردهای داشتند ،آن را برای پیشکشی و احیاناً معاوضه به
روستای آسیابدار منتقل میکردند (غربی .)196 :1391 ،این گیاه ،در منطقه بهعنوان گیاهی
خوراکی -دارویی شناخته میشد و غذای تهیهشده از آن را غذایی شفابخش تلقی میکردند.
خاصیت اصلی و عمدۀ این گیاه درنظر مردم منطقه ،انگلکشی و خاصیت ضدعفونیکنندگی آن
بود .چنانکه تأکید به مصرف حداقل سه بار در سال از آن ،در افواه عامة مردم منطقه وجود دارد
(همان .)77 :بنابر آنچه گذشت ،نهاد آسیاب خود تا حدی بهعنوان عنصری درجهت کاهش
تنشهای میان روستاهای منطقه عمل میکرد .دقت در نقلقول زیر از یکی از دستاندرکاران
آسیابانی منطقه ،ممکن است در این زمینه روشنگر باشد:
«روزی مشتری از یکی از روستاهای دوردست به آسیاب ما آمد .هنوز به دم در نرسیده بود
که با لحنی گرم و گیرا فریاد زد :مالحسین مالحسین ،قرن بگردید که نوروز به شنبه افتاد و ما از
روستای تندک به ده شما برای آسیاب آمدیم .سریعتر گندمهای ما را آرد کنید».
آسیاب و آسیابانی در بعد درونی تعارضهای روستایی نیز عمل میکند .عالوهبر شکلگیری
شبکة متقابل و وابستة آسیابانی در روستا ،همکاری بعضی از افراد جامعة روستایی در احداث و
بهرهبرداری از آسیابها در این بعد ،قابلدستهبندی است؛ اگرچه عمدۀ همکاریهای اخیر،
براساس روابط خویشاوندی شکل میگرفت؛ بدینمعنا که معموالً خویشاوندان و عمدتاً چند
برادر در چنین همکاریای شرکت داشتند .مورد وقفاوالدشدن یکی از آسیابهای مورد
مطالعه ،خود بیانگر کارکردهای اجتماعی آسیاب و آسیابانی در گردهمآوردن و تحکیم
همبستگیهای خویشاوندی است .در این موارد شاید بتوان آسیابها را با واحدهای تولیدی
جمعی مانند خانوار و بنه در اجتماعهای روستایی ایران -که عمدتاً مبتنیبر همکاری چند نفر یا
چند خانواده در امر اقتصادی بود (غفاری -)132 :1383 ،مقایسه کرد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1درصورتیکه مدت انتظار مراجعهکنندگان از یک روز بیشتر میشد ،آسیابان از روی آرد مراجعهکنندگان ،برای
آنها فتیر و نان تهیه میکرد.
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آسیابانان ،قشری برجسته در میان اقشار فرودست روستایی
شکلگیری و گسترش فناوری آسیاب ،مشاغل و حرفههایی را ایجاب میکرد .مهمترین این
مشاغل ،حرفة آسیابانی (گردانندگی و نگهبانی آسیاب) است .بهنوعی میتوان گفت تاریخ
پیدایش این پیشه باید با پیدایی آسیابها و نیاز به نگهبان و گرداننده همزمان بوده باشد .با
وجود اهمیت زیاد آسیابانی و نقش تعیینکننده و ارزش همگانی آن در ایران قبل و بعد از
اسالم ،آگاهیهای بسیار اندکی از این پیشه و چگونگی کار آسیابانان و سازمان صنفی و زندگی
و آداب و اخالق و نقش و پایگاه اجتماعی آنان در دست است (بلوکباشی .)377 :1387 ،در
منطقة مورد مطالعه ،از نقشها و جایگاههای دیگری دراینباره نیز میتوان سخن بهمیان آورد.
مالک آسیاب ،کارگر آسیاب و سنگتراش ،از این دست مواردند .هرچند در مواردی ،تمامی این
امور بهویژه دو مورد اول را یک نفر برعهده داشت .معموالً مالک آسیاب ،فردی است که
مالکیت آسیاب در اختیار اوست و آن را به دیگران اجاره میدهد .ازکیا ( )1374مالکان آسیاب
را در زمرۀ قشر خردهبورژوازی روستایی قرار داده است و آنان را مسلط بر اقتصاد روستایی
میداند .آسیابان به فردی اطالق میشود که به سیستم تکنیکی و فنی آسیاب احاطه دارد و
تعمیرات احتمالی آن را برعهده دارد .معموالً آسیابان ،آن را از مالک آسیاب اجاره میکند و یکی
از نزدیکان یا اینکه معموالً پیرمردی که در بعضی از نقاط منطقه با عنوان «کلوو» 1شناخته
میشود ،برای معاونت و همکاری در امور آسیاب بهعنوان کارگر آسیاب بهکار میگمارد.
آسیابانان که معموالً افرادی تنومند و قدرتمندی نیز بودند ،خود عهدهدار حملونقل گندم و آرد
بین آسیاب و روستاها بودند .کلوو که درواقع ،کارگر آسیاب و معموالً پیرمردی بود ،کار چندان
دشواری نداشت .وظیفة او این بود که بعد از غربالگری گندم ،آن را بهنوبت در دول یا همان
مخزن گندم بریزد و بعد آخور یا همان گودالی را که آردها را درون آن میریزد ،خالی کند ،سر
کیسهها را بدوزد و برای بردن بهسمت خانههای مشتریان آماده سازد .کلوو معموالً با همسرش
در خود آسیاب زندگی میکرد و بهنوعی سرایدار آن بود .از دیگر مشاغل درگیر در فرهنگ
آسیابانی منطقه میتوان به سنگتراشی بهعنوان تأمینکنندۀ سنگ آسیاب اشاره کرد .سنگتراش
که در محل با عنوان «سنگکول» شناخته میشود ،با استفاده از نوعی سنگ بعضی مایحتاج مردم
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1بهنظر میرسد واژۀ کلوو در اصل کلوون ،از مصدر ونگیدن بهمعنای حیران و سرگردان چیزیبودن یا به کاری
مشغولبودن بود که طی فرایندهای واجی ،ن از آن حذف شده و به کلوو تبدیل شده است.
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را از قبیل بعضی ظروف سنگی مانند هرکاره ،هاون و ...را تأمین میکرد .یکی از وظایف دشوار
سنگتراش ،استخراج سنگ آسیاب و تراشیدن و انتقال آن به محل آسیاب و تعمیر و تعویض آن
سنگ بود.
چنانکه پژوهشگران روستایی نشان میدهند ،معموالً روستاهای ایران از چندین الیه و قشر
اجتماعی تشکیل شده است و موقعیت هرکدام از این اقشار در ارتباط با زمین و فرایند تولید در
گذر زمان براساس آداب اجتماعی مشخص شده است (ازکیا و غفاری81 :1383 ،؛ ازکیا:1374 ،
90؛ صفینژاد .)87 -83 :1355 ،وثوقی ( )1373اقشار جامعة روستایی ایران را به شرح زیر
مشخص میکند:
الف ) کشاورزان:
 .1خردهمالکانی که شامل دهقانان خردهپا و دهقانان متوسط میشوند.
 .2زارعان سهمبر ،اجارهداران
ب) غیرکشاورزان:
 .1کارگران روستایی شامل کارگران کشاورز یا ساده و کارگران فنی یا صنعتی
 .2سوداگران روستایی
بخش اعظمی از کل جمعیت غیرکشاورز را خوشنشینان روستایی شکل میدهند و در
بخشی از ادبیات جامعهشناسی روستایی ،طبقة غیرکشاورزان با عنوان خوشنشینان معرفی
شدهاند (ازکیا و غفاری87 :1383 ،؛ نیکخلق172 :1379 ،؛ صفینژاد .)87 :1355 ،خوشنشین
بهمعنای کسی است که از نظر کشاورزی ،پیوندی با زمین و آب ندارد .در عرف جامعة
روستایی ،خوشنشین بار منفی دارد و نشانة منزلت اجتماعی پایین است .براساس دستهبندی
وثوقی ،آسیابان را باید در طبقه دوم ،یعنی غیرکشاورزان و کارگران روستایی یا بهعبارت دیگر،
جزء جمعیت خوشنشینان روستایی قرار داد ،اما چنانکه دادههای میدانی این پژوهش نشان
میدهد و پیشازاین نیز به آن اشاره شد ،بعضی از مالکان آسیاها را خردهدهقانانی شکل میدادند
که در کنار عایدی کشاورزی ،به درآمد ناشی از آسیاب نیز چشم دوخته بودند .در این موارد،
مالک آسیاب که خود از طبقة کشاورزان بود ،فردی از طبقة غیرکشاورزان را برای آسیابانی بهکار
میگمارد .از اینرو ،بهنظر میرسد مالکان آسیاب ،از جایگاه و منزلت اجتماعی باالتری در
مقایسه با آسیابان برخوردار بودند .بااینحال ،با توجه به شواهد میدانی پژوهش حاضر ،بهنظر
میرسد آسیابان و آسیابانی با وجود نقش مهمی که بهدلیل دخالت در فرایند تولید کاالی اساسی
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و راهبردی نان داشت ،در جامعه کمتر از موقعیتی افتخارآمیز برخوردار بود .شاید بتوان نظر
لورواگوران را درمورد صنعتگران در جوامع موسوم به ابتدایی را به قشر آسیابان در جامعة مورد
مطالعه بسط داد« :در طول تاریخ و در بین همة اقوام در مقایسه با تقدس کشیشان و قهرمانی
جنگجویان و شیردلی شکارچیان و عزت داستانسرایان و آزادگی دهقانان ،از صنعتگر فقط
بهعنوان ماهر یاد شده است» (روحاالمینی .)142 :1380 ،بااینحال ،آسیابانان همانطورکه
گذشت ،در فرایند تهیة نان که مهمترین کاال بهویژه در گذشته بود ،دخیل بودند .از این رهگذر،
عمدتاً درحد رفع نیاز خود و خانواده به گندم و آرد -بهویژه در گرانسالیها که این مسئله
صورت جدیتر و حادتر به خود میگرفت -دسترسی داشتند .این امر موجب شده که بهنظر
برسد آسیابان نسبت به سایر افراد همرده با خود در جامعة روستایی مانند باغبانان ،چوپانان و
کارگران و ...آسودگی و امنیت غذایی بیشتری داشت .توجه به سایر اجزای فرهنگ منطقه و
بهویژه ادبیات شفاهی ،این مسئله را روشنتر میسازد که مسئلة امنیت غذایی ،نهتنها از مهمترین
مسائل ،بلکه به یک معنا مهمترین مسئله بهشمار میرفت .از اینرو ،بهنظر میرسد آسیابان به-
دلیل برخورداری از این نعمت ،از کیفیت زندگی مطلوبتری در مقایسه با همردههای خود در
نظام اجتماعی روستایی برخوردار بود.

آسیابانی و بازنمایی مناسبات اجتماعی در طبقات فرودست جامعۀ روستایی
مصاحبههای مردمنگارانة پژوهش حاضر نشان میدهد که حرفة آسیابانی ،بنابر کارکرد مهم و
اساسی که در تأمین نیاز اساسی جامعه داشت و همچنین بهدلیل اینکه زمینة افزایش بهرهوری
اقتصادی را فراهم میکرد ،مورد احترام بود .در این زمینه ،دادههای گردآوریشده از فرهنگ
شفاهی منطقه نیز این نکته را تقویت و پشتیبانی میکند.
از طرفی بهنظر میرسد اشتغال به آسیابانی و آسیابانبودن در نظام اجتماعی و عرفی جامعة
مورد مطالعه چندان مطلوب نبوده است .این مسئله را میتوان در بعضی روایتهای شفاهی
دربارۀ این حرفه در منطقة مورد مطالعه مشاهده کرد .پژوهشهای انسانشناختی منطقه نشان
میدهد که مردم منطقه همواره برای نشاندادن ارزش اشیا و امور ،به آنها بعد زیباشناختی و
هنری میبخشند و به این طریق ،اهمیت مسئله را برجسته میسازند .از اینرو ،در مواردی که
بهویژه در آیینها بار مهم و ارزشمندی درحال ارائه و حمل است ،با تزیین و زیباسازی و
دراصطالح محلی «اَرا»کردن بر اهمیت و ارزش آن میافزایند .وجود و استفادۀ گسترده از تزیین

آسياباني و بازنمایي مناسبات اجتماعي طبقات فرودست در جوامع روستایي 399 ...

در آیین نخل ،آیین اسب چوبی و آیین ازدواج در منطقه ،از این دست است (مقصودی و غربی،
165 :1392؛ عسکری و همکاران .)57 :1393 ،از طرفی نتایج بعضی پژوهشها بر فرهنگ سنتی
منطق ه بیانگر آن است که مردم منطقه ،برای تضعیف جایگاه بعضی پدیدها که بهنظر بیارزش
مینماید ،آنها را به بعضی منشأهای نامقدس که از نظر اعتقادی در جایگاه سخیفی قرار دارند،
نسبت میدهند؛ برای مثال ،گیاه خودرو کما با آنکه کاربردهای گوناگونی در حوزههای مختلف
زندگی روستایی منطقه دارد ،در تحلیل نهایی فرهنگ منطقه ،از نظر اهمیت و جایگاه بهعنوان
یک عنصر سخیف شناخته میشود .برای بارزکردن این مسئله ،فرهنگ منطقه ،منشأ پیدایش این
گیاه را به عناصر نامقدس در این فرهنگ نسبت میدهد (غربی .)199 :1391 ،در بررسی فرهنگ
آسیابانی نیز این مسئله مشهود است و برای آنکه جایگاه این حرفه مشخص شود ،آن را به
عناصری که بیش از این ،از آنها سخن بهمیان آمد ،نسبت میدهند .این طرز تلقی از آسیابانی
موجب شده است کسوت آسیابانی در ردۀ سخیفترین مشاغل -که عمدتاً افراد بیتخصص و
ناتوان و از سر ناچاری به آنها روی میآورند -قلمداد شود و مصداق این مسئله را ضربالمثل
زیر نشان میدهد« :یارو از گسنیا آسیاونی منه از بزرگیش تیزدر ور نمدره» 1گونههای شفاهی
دیگری نیز دراینباره در فرهنگ منطقه وجود دارد که این مسئله و این طرز تلقی را نشان
میدهد 2.درنتیجه ،احترام به آسیابان و آسیابانی در بین عموم مردم منطقه ،از حد پاسداشت یک
مهارت تجاوز نمیکند؛ حتی آن را حرفهای بیبرکت میدانند و معتقدند آسیابان هرچقدر هم
تالش کند ،وضعیت مطلوبی در زندگی نخواهد داشت.
ظاهراً علل و ریشههای این مسئله را میتوان به بعضی ارزشهای فرهنگی جامعه نسبت داد.
یکی از این ارزشها ،حرمت و احترام قائلشدن برای گندم و آرد است که خود را در سایر
جنبههای فرهنگ منطقه نیز نشان میدهد .احترام و تقدس این مواد ،از شرایط دشوار اقلیم و
دشواری در بهعملآوردن این مواد از یکسو و تأثیر و جایگاه این مواد در سیستم و فرهنگ
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
yārow ez gosniyā esiyāowniy mena az bozorgeyš tiyzdar ver namedere. 1

ترجمه :یارو از روی گرسنگی به آسیابانی رو آورده بود ،اما از روی ادعا دستمزد خود را نمیگرفت و آن را
میبخشید.
 .2موارد زیر از این دست هستند:
عالم بیعمل و چشمة بیآب یکی است .آسیابان ،سگ ،رنگریز و قصاب یکی است.
شبی در آسیابماندن به یک من زر نمیارزد ،فتیرآسیابانی به –وز خر نمیارزد.
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تغذیة منطقه بهطور خاص و در زندگی مردم منطقه بهطور عام از سوی دیگر ناشی شده است.
در کنار این ارزش میتوان به ارزشی که عمدتاً دینی و اخالقی است و بهنظر میرسد عمدتاً
ریشه در اعتقادات دینی و مذهبی مردم منطقه دارد ،اشاره کرد :حقالناس و احترام به حقوق
دیگران و تالش برای ممانعت از ورود حتی ذرهای از اموال دیگران در مال خود .بر این ارزش
نیز از طریق سایر جنبههای فرهنگ تأکید شده است؛ از جمله در مثل «مال مردم؛ گال و
گیژدم» ،1اما در حرفة آسیابانی بهعلت ماهیت فرایند آن ،معموالً گندم و آرد در زیر دستوپا
قرار میگیرد و آسیابان عمدتاً روی آن پا مینهد .بنابر اعتقاد مردم منطقه ،این مسائل موجب
بیاحترامی به این مادۀ مقدس و ارزشمند و بیبرکتی و بیارزشی این حرفه میشود .از طرفی
بهعلت بعضی بیدقتیها در فرایند آسیابانی و تفکیک ناقص گندم افراد و استفادۀ مشترک از
بعضی ابزارها مانند سنگ آسیاب و آخور -که البته اجتنابناپذیر بهنظر میرسد -زمینة مخلوط-
شدن اموال افراد با یکدیگر فراهم میشود .بعضی مسائل دیگر مانند نبود دقت ابزار اندازهگیری
گندم و آرد و مسائلی از این دست ،این حرفه را شبههدار کرده است و در اصطالح محلی
میگویند در آن ،امکان غش و تقلب در مقایسه با بعضی حرفههای دیگر فراهمتر است .البته
شایان ذکر است این دیدگاهها عمدتاً از سوی قشر کارگر روستایی و همردههای اجتماعی ابراز
میشود.
از مصاحبهها و گفتوگوهای انجامشده ،مشاهدهها و حضور مردمنگارانه در میدان و بعضی
پژوهشهای انجامشده در فرهنگ منطقه ،افقهای دیگری برای تجزیه و تحلیل این پدیده
فراروی ذهن گشوده میشود .برای ارائة چنین تحلیلی ،اشارۀ مجدد به دو نکته در ارتباط با
پدیدۀ آسیابانی در فرهنگ مورد بررسی ضروری بهنظر میرسد .نکتة اول اینکه اظهارات منفی
دربارۀ آسیابانی و استفاده از بعضی گونههای اسطورهای ،ادبی و زبانی برای برجستهسازی آن
عمدتاً از سوی قشری خاص ،قشر غیرکشاورز و کارگر جامعة روستایی مورد مطالعه -که از نظر
اجتماعی و اقتصادی تقریباً با آسیابانان همسطح هستند -ابراز میشود .نکتة دوم ،این واقعیت
است که جوامع روستایی منطقه و از جمله روستای مورد مطالعه بهعلت کمبود منابع و تداخل
منافع ،جوامعی پرتنش هستند که بدگویی ،نبود اعتماد متقابل ،حسادت و توهم توطئه از
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1این مثل معموالً برای تأکید بر اجتناب از دستاندازی به اموال دیگران بهکار میرود .گال :جانوری از گروه
عنکبوتیان گزنده است و زهرش بسیار قوی است (محتشم .)444 :1375 ،گیژدم :عقرب.
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رفتارهای غالب این مردم است (غربی10 :1393 ،؛ دولتآبادی50 -48 :1390 ،؛ رازقی:1392 ،
 91 ،48و  .)95چنانکه پیش از این نیز اشاره شد ،آسیابان درمیان همگنان خود بهدلیل دسترسی
سادهتر به نان ،نهتنها بهعنوان اساسیترین کاال که مهمترین مسئلة روستاییان بهویژه در گذشته و
گرانسالیها ،از جایگاه نسبتاً برتر و ایمنتری برخوردار بودند .از اینرو ،شاید این بیارزش
دانستن حرفة آسیابانی در این فرهنگ ،پیش از آنکه ناشی از نقض بعضی از ارزشهایی فرهنگی
و اعتقادی جامعه در این حرفه باشد ،ناشی از روابط و مناسبات میان طبقات و اقشار فرودست
جامعة روستایی مورد مطالعه باشد .مردمانی که مادامیکه یکی از همقطارهایشان به موفقیتی
دست یابد ،به تعبیر فاستر ( )1378به داستانسازی ،توطئهچینی ،بدگویی و حسادت دربارۀ او
میپردازند ،بدون اینکه که خود بهدنبال تغییر در وضعیت خود برآیند؛ بنابراین ،پدیدۀ آسیابانی،
بازنمایی از سطح تنش در میان طبقات فرودست جامعة روستایی مورد مطالعه است.

بحث و نتیجهگیری
این نوشتار را میتوان تالشی در حوزۀ انسانشناسی فناوری 1قلمداد کرد .یکی از نقاط تکیه در
این حوزه ،تفسیر فناوری با توجه به ابعاد اجتماعی و سیستمهای معانی است .با عنایت بر آنچه
در این مقاله گذشت ،بهطورکلی میتوان آسیابها را در ایران پدیدهای فرهنگی ،تکنیکی،
اجتماعی ،اقتصادی و ...قلمداد کرد .بهعبارت دیگر ،آنچنانکه مارسل موس انسانشناس
فرانسوی در بحث از مفهوم «واقعیت تام اجتماعی» 2تأکید میکند و میتوان آن را در ابعاد
مختلف و متنوع بررسی کرد (استروس .)26 :1987 ،پدیدهای که بعد از بررسی آن در ابعاد
گوناگون ،دوباره میتوان آن را ترکیب و کلیت پدیدۀ آسیاب را درک کرد.
در رویکرد نظری بومشناسی فرهنگی ،سه مرحلة اساسی برای پژوهش مطرح است :نخست
تحلیل و ارزیابی رابطة فناوری و محیط ،دوم تحلیل و بررسی فرهنگ ناشی از این فناوری و
درنهایت ،تحلیل و ارزیابی تأثیر این فرهنگ بر سایر اجزای فرهنگ مورد مطالعه .با چنین
رویکردی آسیابها را میتوان جلوۀ فرهنگی دیگری از اقلیم خشک و کمآب منطقه بهطور
خاص و ایران بهطور عام دانست .مسئلة آب در تمامی شئون فرهنگ مردم ایران بازتاب دارد؛ در
عرصة فرهنگ معنوی ،شکلگیری آیینهای تمنای باران ،آیینهای تقسیم آب ،آیینهای باروری
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Anthropology of Technology
2. Total social fact
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آب ،آیینهای همیاری در ارتباط با آب و ...و در حوزۀ فرهنگ مادی ،ابداع و اختراع قناتها،
شیوههای سنتی آبیاری و آسیاب و ...خود ناشی از این مسئلة مهم است .در آسیاب ،برای
افزایش توان آب از تنوره استفاده میشود و به این طریق ،از آب کم و محدود استفادۀ بهینه
میشود .در بعد سازهای آسیابهای مورد مطالعه ،استفاده از معماری خشتی شامل دیوارهای
قطور ،در و پنجرههای چوبی و سقف گنبدی در کنار فضاسازیهای دیگر ،جلوهگاه دیگری از
برهمکنشی فرهنگ و محیط را برای بیننده ترسیم میکند .میتوان اظهار داشت مجموعة سازه و
ساختمان آسیاب شامل خانة آسیاب ،تنوره و برج ،عالوهبر ارائة چشماندازی زیبا از هنر معماری
مردم منطقه ،متوجه اهداف کارکردیتری است .آسیاها بعد از شکلگیری ،برای انجام بهتر و
بهینة امور محوله ،بهصورت یک سیستم عمل میکردند و فعالیت جانبی نیز به فعالیتهای اصلی
آسیاب اضافه شد .بهاقتضای این مسئله ،عناصر معماری آسیاها به دو بخش عمده قابل
تقسیمبندی است؛ بخش اول عناصر اصلی که در ارتباط با کار اصلی آسیاب ،یعنی آرد و
آسیابکردن غالت است .دوم عناصر جنبی که شامل فضاهایی میشود که بهطور مستقیم در
فرایند آسیابکردن دخیل نیستند ،اما تسهیلکننده و تکمیلکنندۀ آناند .از جملة این فضاها
میتوان به برج نگهبانی ،تنور خانه و باربند اشاره کرد .بهنظر میرسد فرهنگ بعد از آنکه متأثر
از محیط به ساخت و ابداع فناوری رسید ،در خود پویاییهایی را احساس و فرهنگ خاص خود
را بازتولید میکند .در اینجا سویههای مختلف آسیابها بهویژه سویة اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی آن رخ مینماید .آسیابها با ارزش افزودهای که به حاصل کار کشاورزان وارد میکنند،
وارد چرخة اقتصادی جامعه بهویژه جامعة روستایی میشوند و به عناصر بااهمیتی در اقتصاد
جوامع روستایی بدل میشوند .بهنظر میرسد ورود این عنصر به مجموعة اقتصادی جامعة
روستایی ،موجب پویایی بیشتر اقتصاد روستایی ،گسترش اقتصاد پولی و ایجاد تقسیم کار
پیچیدهتر در جامعه و فعالترشدن زنان در امر اقتصادی خانوادۀ روستایی شده است.
دادهها و تحلیلهای پژوهش حاضر ،ظهور آسیاب و آسیابان را بهعنوان نهاد و قشری
اجتماعی مطرح میکند .بهنظر میرسد فناوری آسیاب ،به شکلگیری نهادی اجتماعی منجر شده
که با ایجاد پیوند اقتصادی در سطح درونی و بیرونی روستایی ،تاحدودی بهعنوان سازوکار
کاهش تنشهای روستایی عمل کرده است .از سویی فناوری آسیاب بهعنوان عاملی درجهت
تعیین منزلت اجتماعی عمل کرده و موجب تغییر در ساخت منزلتبخش جامعة روستایی شده
است .اگر تا پیش از این ،اقشار و الیههای اجتماعی روستا صرفاً براساس ارتباط با زمین
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مشخص میشدند ،ورود این فناوری ،برای صاحبان آن ،فرصتهایی را برای مشارکت مؤثرتر
اقتصادی و اجتماعی در جامعه فراهم آورده است .شکلگیری آسیاب ،موجب شکلگیری قشر و
طبقة جدیدی در میان طبقات ناهمگون جوامع روستایی شده است .از سویی مالکان آسیابها
مطرح میشوند که بهعنوان جزئی از طبقة خردهبورژوازی روستایی شناخته میشوند و از سویی
آسیابانان که آسیاب را از مالکان آسیاب اجاره میکنند ،قابلطرح و بحثاند؛ بنابراین ،مالکان
آسیابها که عمدتاً از طبقة کشاورز بودند ،جز آسیاب درآمدهای دیگری نیز داشتند ،در فرایند
عملی آسیابانی دخیل نبودند و در مقایسه با آسیابانان از جایگاه و حیثیت اجتماعی باالتری
برخوردار بودند .بهنظر میرسد آسیابانان با وجود قرارگرفتن در طبقات کارگر جوامع روستایی،
بهعلت دسترسی یا سهولت در دسترسی به آرد و نان ،در مقایسه با سایر کارگران روستایی،
جایگاه ایمنتر و باکیفیتتری داشتند .از اینرو ،آسیابان را میتوان قشری برجسته و ممتاز در
حیات اجتماعی فرودستان جامعة روستایی ایران بهحساب آورد .این جایگاه امنتر ،موجب رشد
بدگمانی ،بدبینی و حسادت نسبت به این افراد در طبقة فرودست جامعه روستایی شده است .از
اینرو شاید بتوان گفت بعضی بدگمانیها نسبت به این حرفه ،بیش از آنکه ریشه در نقض
بعضی ارزشهای فرهنگی جامعه داشته باشد ،در ساخت پرتنش جامعة روستایی در مناطق
کویری ریشه دارد که مسئلة محدودیت منابع و منافع ،به وجه بارزتری دیده میشود.
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 روحاالمینی ،محمود ( ،)1380گرد شهر با چراغ :مبانی انسانشناسی ،تهران :عطار.
 روشنضمیر ،علی و همکاران (« )1392مهندسی آسیابهای آبی با مطالعة موردی آسیاب دو
سنگی میبد» ،در کتاب خالصه مقاالت همایش ملی باستانشناسی :دست آوردهها فرصتها و
آسیبها بیرجند :دانشگاه بیرجند.366 :
 ریویر ،کلود ( ،)1385درآمدی بر مبانی انسانشناسی ،تهران :نشر نی.
 زمرشیدی ،حسین (« ،)1384اندود ساروج و هنر ساروج بری در حمامهای عمومی قدیم» ،در
کتاب مجموعه مقالههای حمام در فرهنگ ایرانی ،به ویراستاری رزیتا انواری ،تهران :پژوهشکدۀ
مردمشناسی.
 سرافرازی ،رضا ( ،)1373آسیابهای کمره و پیشینه آسیابهای آبی در ایران ،فصلنامۀ علوم
اجتماعی ،شمارۀ .168-135 :5
 سنگ سفیدی ،محسن و عبداهللزاده ثانی ،محمد ( ،)1388سیمای شهرستان سبزوار ،سبزوار:
مؤلف.
 شوتس ،آلفرد (« )1373دون کشوت و مسئله واقعیت» ،ترجمة حسین چاوشیان ،مجلۀ ارغنون،
شمارۀ 279-257 :4
 صالحی ،غالمحسین ( ،)1368آسیاهای آبی منطقۀ بختیاری ،پایاننامة تحصیلی کارشناسی ارشد
مردمشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 صفینژاد ،جواد ( )1355طالبآباد؛ نمونه جامعی از بررسی یک ده ،تهران :مؤسسة مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
 طالب ،مهدی ( ،)1376مدیریت روستایی در ایران ،تهران :دانشگاه تهران.
 عبداهللزاده ثانی ،محمد ( )1386گزارش ثبتی آسیاب ریوند سبزوار ،سبزوار :ادارۀ میراث فرهنگی
سبزوار.
 عسکری ،مهدی؛ غربی ،موسیالرضا و مصطفوی ،مریم (« ،)1393حضور باشکوه فرودستان در
حیات اجتماعی :بررسی موردی یک آیین در سبزوار» ،جامعه ،فرهنگ ،رسانه ،شمارۀ .69- 55 :9
 عسگری خانقاه ،اصغر و رفیعفر ،جاللالدین (« )1368دهکده هوفل» ،نامۀ علوم اجتماعی ،شمارۀ
.58-35 :3
 عمید ،حسن ( ،)1363فرهنگ عمید ،تهران :امیرکبیر.
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 غربی ،موسیالرضا ( ،)1391جایگاه فرهنگی گیاه کمای در منطقۀ ششتمد سبزوار :روایتی
مردمنگارانه از یک گیاه ،پایاننامة کارشناسی مردمشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه
تهران.
 غربی ،موسیالرضا ( ،)1393آیینها بهمثابۀ عناصر حل تعارض در جوامع روستایی :بررسی
سویههای اجتماعی و فرهنگی سه آیین عاشورایی در ششتمد سبزوار ،پایاننامه کارشناسی
ارشد مردمشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 غفاری ،غالمرضا (« ،)1383ساختار اجتماعی جامعه روستایی ایران» ،نامه پژوهش فرهنگی،
شمارۀ .146-111 :9
 فاستر ،جورج ( ،)1378جوامع سنتی و تغییرات فنی ،ترجمه سید مهدی ثریا ،تهران :کتاب فرا.
 فرهادی ،مرتضی ( ،)1369نامه کمره ،تهران :امیرکبیر
 فکوهی ،ناصر ( ،)1381تاریخ اندیشه و نظریههای انسانشناسی ،تهران :نی
 فیلک ،اووه ( ،)1388درآمدی بر تحقیق کیفی ،ترجمة هادی جلیلی ،تهران :نی
 قلیپور ،اسماعیل ( ،)1377آسیابادی خواف ،پایاننامه کارشناسی ارشد مردمشناسی ،دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 گرگر ،مک ( ،)1368سفر به ایالت خراسان ،ترجمة اسداهلل توکلی طبسی ،تهران :اقبال.
 گزنیدو ،دیدیه (« ،)1373اهمیت بررسی نحوه اشاعه تکنولوژی در مطالعات انسانشناسی» ،ترجمة
جاللالدین رفیعفر ،نامه علوم اجتماعی ،شمارۀ .317- 313 :7
 لمبتون ( )1362مالک و زارع در ایران ،ترجمة منوچهر راهبردی ،تهران :علمی و فرهنگی.
 مارکت ،کاترین (« )1383بومشناسی فرهنگی» ،ترجمه فرهاد گشایش ،فصلنامه هنر ،شمارۀ
198-59،190
 مآرکس ،کارل ( ،)1383فقر فلسفه ،ترجمة آرتین آراکل ،تهران :آهورا
 محتشم ،حسن ( ،)1373فرهنگنامه بومی سبزوار ،سبزوار :دانشگاه آزاد سبزوار.
 محتشم ،حسن ( ،)1375فرهنگواره ضربالمثلهای سبزواری ،سبزوار :دانشگاه آزاد سبزوار.
 محمدی ،محمود ( ،)1381فرهنگ اماکن و جغرافیای تاریخی بیهق ،سبزوار :آژند.
 مقصودی ،منیژه و غربی ،موسیالرضا (« ،)1392مراسم آیینی اسب چوبی» ،در کتاب مجموعه
مقاالت انسانشناسی هنر ،به کوشش بهار مختاریان و محمدرضا رهبری ،اصفهان :حوزه هنری
اصفهان.
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