نامه سردبیر
سالهاي5511تا5515ميالديرادرايرانگذراندهوسفرنامهجالبيدارد
آرتورگوبينو انسانشناسمعروففرانسوي 
كه اطالعات قابل توجهي در مورد ايران و مردم آنروزبهماميدهد.دراينسرمقاله،مشاهداتويازخالقيتو
تقليددربينصنعتگرانايرانيراارائهميكنيم :

زحمتكش هستند ولي طرز زحمت كشيدن آنها مطابق اسلوب خودشان

كارگران صنعتي ايراني همواره مردمي اليق ،باهوش و 
است؛ به اين طريق كه در اروپا يك كارگر همين كه وارد كارخانه شده مدت هشت و حتي تا ده و بلكه دوازدهساعتبانهايت
ميباشد ولي كارگر ايراني با طمأنينه كار
ميتوان گفت از لحاظ كار شبيه به ماشين خويش  
ميكند به طوري كه  
سرعت كار  
نميداند كه در روز
مينمايد و هرگز خود را ملزم  
ميكند و هر روز خصوصاً در روزهاي  تابستان ،پنج تا شش ساعت استراحت  

وساعت معين كارخود را تحويلدهد.
دستشان ساخته نيست.ليكن در
كارگران اروپايي هر يك در كار معيني تخصص دارند به طوري كه غير از آن ،كار ديگري از  
نمي تواند به سرعت كارگر اروپايي كار
ميشود كه كارگر ايراني  
ايران ،اصل  تخصص به اين ترتيب وجود ندارد و نتيجه اين  
بكند و به مقدار زياد مصنوع بيرون بدهد ولي همواره با شعف و اشتياقمخصوص،بهكارهايجديديكه تاكنوننكردهمشغول
ميشود.

يكي از كارهايي كه كارگران ايراني خيلي دوست دارند اين است كه از روي نمونه كارهاي اروپايي مصنوعاتي  تهيه نمايندومن
نمونههاي اروپايي توسط كارگرانايرانيساختهشدهبود
طارميهايي را مشاهده كردم كه  عيناً نظير  

پنجرهها و 
صندليها ،ميزها و  

اينگونه اشياء نداشتند و اين نخستين مرتبه بود كه چنين
سابقهاي در ساختن  
در صورتي كه كارگران مزبور به هيچ وجه  
ميسازند كه  عيناً نظير چاقوهاي انگلستان است و به قدري در ساختن اين
ميساختند.در شيراز و اصفهان چاقوهايي  
چيزهايي  
ميشود جالب آنكه كلمه لندن هم روي تيغهآنحك شده است!
چاقوها مهارت دارند كهشخص دچار حيرت  
ميباشد به همان شدت نيز فاقد پشتكار است.اگر
خوشذوق  

ولي يك نكته هست و آن اينكه كارگر ايراني به همان اندازه كه 
ميپردازند كه تقليد در آن آسان باشد وگرنه صنايعي كه نيازمند
تقليد صنايع اروپايي در ميان باشد كارگران ايراني به صنايعي  
نميگيرد.به همين جهت است كه با وجود ذوق و تفنن
زحمت و پشتكار است به هيچ وجه مورد توجه كارگر ايراني قرار  
نشدهاند زيرا ساختن ماشين نيازمند مقاومت و پشتكار بسياري است و اين،
ماشينآالت در ايران ساخته  
كارگر ايراني ،تاكنون  
مينمايد.
كارگر ايرانيراخسته 
نكته ديگر اين است كه شما اگر مزد كارگر ايراني را پيش بپردازيد هرگز اطمينان نخواهيد داشت كه كار شما را در زمان
پيشخور كرده موضوعكاراز بينبرود! 
وعدهشده  تحويلبدهدو حتي ممكن است در نتيجهاينعمل وچون مزدخود را 


أ

