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اقتصتتتام مرگارگاا تاریأ تف یل     "ازاریحاتا مکزیکو" عنوان کتابی استتتر مر مورم  تتت ر و

مر  ۱۳۸۹بروک و ترجمه مکتر جم یم برومنم که به همر انت ارار کنموکاو مر  اییز سا  

ت ران به چاپ رستتتتتتتیما استتتتتتترب رویه جنم کتا" حاور عنوان  "از اریحا تا مکزیکو" و نا  

رل مؤ ل و مترج  به خط نستتتتقنی  و طرحی از حصتتتار  تتت ر میرینه ستتتا  اریحا ستتترب ط

میگر جنم عنوان فرانستتور کتا" و  تترت مختصتترر مربارا مؤ ل و مترج  استترب مبنی بر 

نویسان اقتصام و   رن ینی اینکه مؤ ل    بروک استام مان گاا ژنو از اقتصاممانان و تاریأ

اسر که تحقیقار ارز منم او مر زمینه توسقه، م کالر   رها و مسائ  ج ان سو  از اه  

مر این زمینه صتورر گرفته استرب ور افزون بر  ت رر و اعتبار ج انی  تحقیقاتی استر که

ها به فقا یر آموز ی ا تغا  ما ر و از هار خوم به مسر آورمب سا که به واسطه  ژوهش

زمرا کار تتناستتان وم تتاوران ستتازمان من  متحم و ستتازمان ج انی کار بومب به بیر از کتا" 

ه تتتتتتی بستتتتتتیار م   استتتتتترب و اطال  از آن برار همه "ازاریحا تا مکزیکو" که از منابع  ژو

اقتصتتتاممانان،  تتت رستتتازان، جمقیر  تتتناستتتان و  ژوه تتتگران تاریأ اقتصتتتام و  تتت رن تتتینی 

بسر" اسر که ضرورر اسرب تف یفار میگرر نیز مارمب از آن جمنه کتا" "ج ان سو  مر بن

 به چنمین زبان، از جمنه فارسی ترجمه  مب

کزیکو" مکتر جم یم برومنم آر یتکر   رساز و متخصص مر مترج  کتا" "ازاریحا تا م

ار از مان گاا سوربن  اریس اسرب عالوا بر فقا یر  ژوه ی ریزر   رر و منطقهبرنامه

آموز تتی از ستتی ستتا   یش مر  اریس به حرفه مقمارر ا تتتغا  مارمب از اعضتتار انجمن  –

ان مان تتگاهی فرانستته استترب مانان فرانستتور و جامقه  تت رستتاز تت رستتازر و انجمن جغرافی

هار (که به برخی از  ژوهش۱۳۹۳اسرب)سروش  "  ر و فضار   رر "ازتا یفاتش کتا"

 ا ارا  ما اسرب"ور که به زبان فرانسور اسر مر کتابنامه "  ر و فضار   رر 

 

 موضوع کتاب:

اموار ازاریحا تا مکزیکو" مربارا تاریأ  تتتت رن تتتتینی و تحنی  روابط  تتتت ر با اقتصتتتتام مر "

مختنل و جوامع گوناگون استترب رابطه  تت رن تتینی و توستتقه اقتصتتامر را مر ابقام تاریخی، 

کنمب تنفیقی بین تاریأ عمومی و هار مختنل برستتتتتی میجغرافیایی، فضتتتتتایی مر حوزا تممن

منم به آیمب که ه  مفیم فایما اه  فن اسرب و ه  برار کسانی که عالقهوقایع جمیم به  مار می

 تاریأ   رن ینی و چگونگی رابطه آن با اقتصامنم، جاابیر مارمب مانستن

سیون"  سر، ه  مر مف و   URBANISATIONواژا "اوربانیزا که مر این کتا" به کار رفته ا

به مقنار  تتت ر و  تتت رر و  تتت رن تتتینی استتترب که  س از ستتتما  URBAINستتتنتی "اوربن" 

به بقم عمومیر یافرب و بر  ۱۷۴۰چ ارمه  میالمر وارم زبان فرانستتتتتور  تتتتتم و از ستتتتتا  



به مقنی تجمع رو به ر تتتتم جمقیر مر  ROBERنامه فرانستتتتور "روبر" حستتتت" ضتتتتبط  غر

 ۱۹۱۰مناط   تت رر استترب و ه  مقام  "اوربانیستت " به مقنی  تت رستتازر استتر که از ستتا  

ار نامه "روبر" این واژا را بررستتی اصتتو ی مجموعهمر زبان فرانستتور مقمو   تتمب و  غر

هار ب رر سازگار کنم، و اصو  تثبیر  ما که بتوانم فضار زنمگی را با نیازمنمر از قواعم

هار "توسقه" و "توسقه اقتصامر" نیز مر مف و  کنی به کار رفته که مقنی کرما اسرب واژا

جانبه جوامع  تتتوم که تحو  همهاجتماعی اطالق می –هار اقتصتتتامر ار از  میمابه مجموعه

 را مر  ی مارمب

 

 مرجار کتا" مر چ ار بخش تنظی  گ ته اسر:من

، حاور  تتتش فصتتت  "هار بزرگ یمایش  تتت رن تتتینی تا نخستتتتین تممن"با عنوان  بخش یکم:

اش  رمازمب از  یمایش ک اورزر و چگونگی رابطهاسر، که به سرآباز  میما   رن ینی می

ن و رو  مر گویمب از نقش یونابا  تتت رن تتتینی و ظ ور نخستتتتین کانون ار  تتت رر ستتتخن می

 کنمبگیرمب و تفثیر   ر مر حیار اقتصامر را بررسی می  رر  من ارو ا  رما برمی

 

ارو ا از قرن  نج  تا قرن هجمه  میالمر" م تم  بر  ش فص  اسر "با عنوان بخش دوم: 

که فراز و فروم تاریأ  تتت رن تتتینی ارو ا را مر فواصتتت  زمانی ستتتما  نج  تا هجمه  میالمر 

مهتتمب مورا تتتاریخی ارو تتار ستتتتتتتنتی کتته زنتتمگی  تتتتتتت رر و حیتتار قرار می مورم مطتتا قتته

اش با توستتتقه استتتال  از رون  گستتتستتتتگی ژرل مارمب  تتت رهار تجارراش از ه اقتصتتتامر

افتمب مر  ایان قرن  انزمه  با باز  تتتتتتتمن  ایش به میگر نقاط ج ان و ک تتتتتتتل منیار نوین می

ال" صتتنقتی نقطه آبازین توستتقه اقتصتتامر یابمب تا آنکه انقاش ژرفار بی تتترر میگستتستتتگی

 گاارمب وم، و بر   رن ینی تفثیر میواققی می

 

با عنوان "  ر و توسقه ج ان بر"" مربرمارنما نه فص  اسرب موضو    ر  بخش سوم:

مهم، کنمب ن ان میو   رن ینی ک ورهار بربی را مر رابطه با انقال" صنقتی بررسی می

قتی از  ک  خوم خارج  مب و  یوا زنمگی ساکنانش تبم  یافر و چگونه   ر با انقال" صن

ستتتان  تتت رهار بربی مر نخستتتتین ستتتما ستتتاختار و انمازا  تتت ر به کنی متحو  گ تتترب به چه

انقال" صتتتنقتی آماج بی تتتترین تقمام قربانی  تتتمنمب و مرصتتتم آمار مرگ ومیر مر  تتت رها و 

ستقمار مرفاصنه  سماروستاها فزونی یافر و به چه صورر ا ست  زمانی  هار  انزمه  تا بی

 ترین نقش را مر حوامث   رر جوامع بربی ما ربمیالمر بیش



 

مر نه فصتتت ،  میما  تتت رر را مر ج ان  " میما  تتت ر و ج ان ستتتو "با عنوان بخش چهارم: 

کنمب از   ر و   رن ینی و نخستین تحوالر   رر جوامع بیر بربی قب  سو  بررسی می

کنمب س س به گویم: به رابطه   ر با اقتصام مر جوامع سنتی ا ارا میاز استقمار سخن می

به ج ان ارزیابی   رمازمب و تفثیرار آن را مر مناط  مختنلهار مختنل استتتتتتتتقمار میجن

ترین م ک  ج ان سو  که توسقه نیافتگی و ر م تورمی جمقیر کنم و به بررسی اساسیمی

سابقه اسرب و جز مر  رمازمب م کنی که وسقر و  یاممش مر تاریأ بی  رن ین اسر، می

 موارمر مقموم مر گا ته میما ن ما اسرب

 

ستتتتتاز  یمایش نظا  م، ک تتتتتاورزر زمینهیابهار چ ارگانه کتا" خواننما مرمیاز مطا قه بخش

  رر اسرب تقریباً همه جا موسه هزار سا  بقم از  یمایش ک اورزر   ر ظاهر  ما اسرب 

و همی تتتتته  تتتتت ر با ستتتتتاختار اجتماعی اقتصتتتتتامر متمایزش مر تقاب  با روستتتتتتا مح  تو یم 

یرفرآورما قا  کارگاهی، ف قهار  بازرگانی، تحوالر فکرر و آموز تتتتتتتی و مقر  مرر هار 

کرما و سیاسی بوما اسرب متقابالً روستا خوراک و موام او یه مورم نیاز   رها را تفمین می

 (۵۹۳ساخته اسرب )صامامه بقار ساکنان   رها را ممکن می

تن ا  یمایش  تت رها جنبه مهم، نههار انجا   تتما مر بارا منیار ک ن ن تتان میهمچنین بررستتی

اسرب بنکه ج ان سنتی قب  از انقال" صنقتی بیش از آنچه  ار مارم که زوم آباز  مامیرینه

 (۵۹۴تصور  وم،   رر بوما اسرب )ص

جامقه رو ، ژا ن قرن هفمه ، چین قرن ستتتتتتتیزمه  و جوامع ارو ایی  یش از کنم" جوامع 

انمب مر حا ی که برخی از  ژوه تتگران به نتاید میگرر بستتیار  تت رر  تتما منیار ستتنتی بوما

ر حستتتتتتت" اظ ار مؤ ل نا تتتتتتتی از ا تتتتتتتتباا انتخا" مقیار برار تقیین نر  انم، که برستتتتتتتیما

  رن ینی مر جوامع قب  از انقال" صنقتی بوما اسرب یقنی به طور مستقی  و بیر مستقی  

انم و از برآورم کرما ۱۹۵۷انمب که "ماویس" و "هرتز" مر ستتتتتتتا  تحر تفثیر برآورمر بوما

مرصتتتتتم جمقیر ک  ج ان مر  تتتتت رهایی  ۳یالمر م ۱۸۰۰آیم که مر ستتتتتا  آن ا چنین برمی

( مر حا ی که ۵۹۴) ند هزار( سکنه ما ته اسرب )ص ۵۰۰۰انم، که بیش از سکونر ما ته

 ۹۴۰میالمر از جمقیر  ۱۸۰۰مهم، مر سا  هار مورم بررسی مؤ ل  ن ان میمطا قه ماما

نر   تت رن تتینی مر  انمب یقنیمینیون نفر ستتاکن  تت رها بوما ۹۷تا  ۷۸نفرر ج ان  ۱۰۰۰تا 

مرصتتتم بوما استتترب مر حا ی که  ۱۰تا  ۸ج انی که هنوز بیش از انمکی صتتتنقتی ن تتتما بومب 

میالمر  تتتتتت رر نبوما استتتتتترب و چین و هنم  ۱۸۰۰میالمر کمتر از ارو ار  ۱۷۰۰ارو ار 

انمب و سطح   رن ینی ج ان مر سا  میالمر   رن ین ما ته ۱۸۰۰میالمر بیش از  ۱۷۰۰



 ۲۰۰ تتتتوم مر ستتتتا  بوما استتتترب و احتما  ماما می ۱۸۰۰میالمر م تتتتابه  ۱۵۰۰و  ۱۳۰۰

 (۵۹۴مرصم جمقیر ج ان   رن ین بوما با نمب )ص ۱۰تا  ۷میالمر 

رستتتتتم که نر   تتتتت رن تتتتتینی مر ستتتتتا  هار مختنل به این نتیجه می   بروک از مطا قه ماما

ی عموماً مر مرصتتتتم بوما استتتترب و نر   تتتت رن تتتتین ۱۲و حتی  ۱۱تا  ۹میالمر بین  ۱۷۰۰

انمب هزار تا هزار و  انصم سا  بقم از  یمایش جوامقی که وضقیر جغرافیایی متقام ی ما ته

مرصتتم بوما استترب و ی مناط  بستتیار ستترم یا کوهستتتانی از این  ۱۵تا  ۱۰نخستتتین  تت ر، 

 ( ۵۹۶انمب )صزیستهانمب زیرا مر این مناط  جمقیر بسیار انمکی میقاعما مستثنی بوما

میگر از موضتتتوعار م   کتا" چگونگی رابطه  تتت ر با اقتصتتتام و توستتتقه اقتصتتتامر یکی 

ار نا ی از تحو  اقتصامر اسر و محیط اقتصامر نقش مؤثر مر  یمایش اسرب   ر که  میما

گاارم و این آن ما تتته، به نوبه خوم تفثیرار م می بر حیار اقتصتتامر و اجتماعی جوامع می

  ومب " صنقتی متحو  میرابطه متقاب  با وقو  انقال

 تتتومب مستتتائ   تتت رر و رابطه انقال" صتتتنقتی همانطور که مر موارم میگر باعث تحو  می

کنمب انقال" صنقتی منیار سنتی را از عصر ج ان صنقتی   ر و اقتصام را نیز متحو  می

کنمب منیار ستتنتی مر چ ارچو" اقتصتتام ستتنتی قرار ما تتته استترب و عصتتر تحو  تفکیک می

آورم به مو قط" ی به خاطر  تتتتکافی که توستتتتقه اقتصتتتتامر و استتتتتقمار به وجوم میصتتتتنقت

یافته ثروتمنم که از تفثیرار مثبر  تتتومب مر یک طرل ک تتتورهار توستتتقهمتفاور تقستتتی  می

 (۵۹۷ منم و طرل میگر ک ورهار توسقه نیافته فقیرب )ص توسقه برخورمار می

  کال انقال" صنقتی

تاریأ، طرت کنی به وجوم میرا حرکر مر حوزا  نمو ی  یک هار  ا که  بمین مقنی  اورم: 

 تتتتتوم و  یوستتتتتته گرار افراطی میگر میگرار افراطی جان تتتتتین یک  نمار مطن بینش مطن 

گرایی مر گرمش استتتتترب مر مورم انقال" صتتتتتنقتی یک طرز تفکر ابراز نظر گرم مو مطن 

مب و وقو  آن را  کال اساسی کنگرا بر خصوصیر رامیکا ی انقال" صنقتی تفکیم میمطن 

ماننم و طرز تفکر میگرر که مر بین  ژوه تتتتگران انقال" صتتتتنقتی راید و تحو  بنیامر می

استتر و مقبو یر مارم، مبتنی بر این نظریه استتر که مر مو ستته قرن  یش از انقال" صتتنقتی 

جمه  و هار هیک ر ته تحوالر اقتصامر مر ارو ا رور مام که بنیان تحوالر  ر تا" سما

نوزمه   مب از این رو گروهی از مورخان که حوزا  ژوهش آن ا جوامع سنتی اسر، مسف ه 

کننم که منیار مهنمب و بر این نکته تفکیم می تتتتکال انقال" صتتتتنقتی را مورم ترمیم قرار می

ستتتنتی قب  از وقو  انقال" صتتتنتی ج انی فاقم تحو  نبومب که وقو  انقال" صتتتنقتی مر آن، 

 ومب مر بین این گروا برخی تا آنجا  یش رفتنم که اصطالت تحو  صنقتی را  باعث  کال

جان تتتتتتین انقال" صتتتتتتنقتی کرمنمب و مارنمگان نظریه  تتتتتتکال را آماج انتقام قرار مارنمب با 



انمب مر حا ی که  یروان تحو   نما تتتته وحانی انگا تتتتنمب که منیار ستتتنتی را بیتمستتتخر ستتتاما

 نما تتتنمب و انقال" صتتنقتی را مر راستتتار را فاقم تحو  نمی نظریه  تتکال نیز ج ان ستتنتی

 (۶۰۱مانستنمب )صتحوالر  ی ین می

ازاریحاتا مکزیکو" که از منابع م    ژوه تتتتی  "ار از مطا " منمرج مر کتا"این بوم  تتتتمه

ار منقح برآمما استتر که با نثرر ستتاما و استترب مترج  گرامی به نحو احستتن از ع ما ترجمه

ماهنگ با ستتتاختار نحور زبان فارستتتی نو تتتته  تتتما استتترب به نیکوترین وجه امار  تتتیوا و ه

کنمب به همین  حاظ مورم توجه و استتتقبا  مان تتگاهیان و مان تتجویان قرار گرفته مقصتتوم می

 اسرب

 ب سها –منوچهر برومند   م 
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